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r 
Úvodem 

Tento soubor textů byl shromažďován v průběhu práce na disertaci o literárním životě 

Druhé republiky a tvoří její podstatný doplněk. Jedná se o výběr ze všech důležitějších 

českých časopisů, na jejichž stránkách byly uveřejňovány příspěvky zařaditelné do oblasti 

kulturní publicistiky. Termín kulturní publicistika chápeme v jeho relativně širokém rozpětí, 

vztahuje se nejen na obsah časopisů, jež lze jejich vlastním zaměřením označit za kulturní, ale 

postihuje rovněž texty autorů, kteří se rozmanitým způsobem (jako básníci, prozaici, 

dramatici, výtvarní umělci, ale např. rovněž estetici či filozofové) к otázkám kultury 

vyjadřovali, ovšem i v rámci periodik, jež za specializovaně kulturní nemusela být 

považována. 

Výchozí soubor pro výběr textů představovaly převážně literární časopisy v užším 

slova smyslu (tedy ty, jež často a podnětně vstupovaly do diskuzí o literatuře či jejichž 

důležitou součást tvořily vlastní literární texty), jako příklad uveďme periodika Akord, Archa, 

Cesta za knihou, ELK, Kritický měsíčník, Kolo, Lumír, Zvon. Během rekonstrukce dobových 

publicistických diskusí - při práci jsme souběžně sledovali rovněž příspěvky uveřejňované 

v novinách, jejichž výběr ovšem do antologie nakonec zařazen není - se však ukázalo, že toto 

vymezení je příliš úzké a neposkytuje dostatečný přehled o dobovém literárním životě 

a polemikách, jež v jeho rámci byly vedeny. Spektrum časopisů tak bylo nutno doplnit 

zejména o listy kulturněpolitické či s převažující náplní politickou, referující však pravidelně 

o kulturních událostech, případně listy osvětové (Brázda, Česká osvěta, Lidová kultura, 

(Národní) Obnova, Osvěta venkova, Přítomnost, Tak a další). 

V době prvních prací na antologii její přípravu znesnadňovala skutečnost, že nebyla 

к dispozici spolehlivá soupisová práce, jež by zachycovala stav českých časopisů ke konci 

září 1938. Dodnes přínosná a kvalitně zpracovaná příručka Tomáše Pasáka Soupis legálních 

novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939-1945, Praha 1980, zachycuje 

stav periodického tisku až po jeho první výrazné redukci během podzimu 1938. Nové podněty 

pro podobu antologie přineslo vydání cenné pomůcky Česká retrospektivní bibliografie. Řada 

2, Časopisy. Díl 2, Časopisy České republiky 1919-1945, 4 sv., Brno 2006-2007 (Jaromír 

Kubíček a kol.), na jejímž základě byl původní soubor excerpovaných časopisů dále rozšířen. 

Antologie tedy mapuje důležitá témata z oblasti literatury, kultury a společenského 

dění reflektovaná kulturní publicistikou ve sledovaném období. Jejich konkrétní podoba je 

zřetelná z názvů jednotlivých oddílů. Klíčové tematické oblasti se týkají mnichovské dohody 

a jejích důsledků (s tím úzce souvisí i dobové „sčítání ztrát"), dále otázek podoby vztahů 
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к zahraničí v perspektivě nově se formující mezinárodněpolitické situace a vztahu к tradici 

(mj. к tradici První republiky a jejím význačným reprezentantům). Samostatné oddíly shrnují 

příspěvky pamfletického typu namířené proti reprezentantům prvorepublikového veřejného 

života a kultury a dobovou debatu o antisemitismu. Druhý oddíl antologie je již více zaměřen 

na oblast literárního života, obsahuje dobová prohlášení kulturních institucí, debaty o kulturní 

tradici, dále články týkající se problematiky knihy, knižního trhu či cenzury. Tento poměrně 

rozsáhlý soubor textů dle našeho názoru vhodně dokumentuje výklad rozvíjený v disertační 

práci. 

Pro knižní vydání bude antologie doplněna medailony autorů, standardním 

poznámkovým aparátem a rejstříky. Ve stávajícím okamžiku mají jednotlivé texty podobu 

diplomatického přepisu a počítáme s jejich dalším textologickým zpracováním. 
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SEZNAM TEXTŮ 

I. 

„Na rozcestíMnichov a jak dál 

Ferdinand Peroutka: Co lze nyní napsat. Přítomnost 15, 1938, č. 40, 5. 10., s. 625-626; podepsáno F. Peroutka. 
Jsme armádou na ústupu... Tvorba 13, 1938, č. 40, 7. 10., s. 461; nepodepsáno. 
Václav Renč: Od porážky к vítězství. Obnova 2, 1938, č. 40, 8. 10., s. 1. 
Ladislav Jehlička: Zúčtování s minulostí cestou do budoucna. Obnova 2, 1938, č. 40, 8. 10., s. 2. 
Jan Krejčí: Mezi včerejškem a zítřkem. Tvorba 13, 1938, č. 41, 14. 10., s. 469-470. 
Jan Zahradníček: Pláč koruny svatováclavské. Obnova 2, 1938, č. 41, 15. 10., s. 1. 
Josef Knap: Co dělá kulturní svět. Brázda 19, 1938, č. 42, 19. 10., s. 641-642. 
František Křelina: Nejdříve změnit myšlení. Brázda 19, 1938, č. 43, 26. 10., s. 658-660. 
Václav Černý: Na rozcestí. Kritický měsíčník 1, 1938, č. 8, 9. 11., s. 354-358. 
Jan Patočka: Úvaha o porážce. Kritický měsíčník 1, 1938, č. 8, 9. 11., s. 380, 382. 
František Křelina: Duch tisku a umění. Brázda 19, 1938, č. 45, 16. 11., s. 690-692; podepsáno Frant. Křelina. 
Bedřich Václavek: Kudy dál? í / 3 , 1938, sv. 3,25. 11., s. 181-183; nepodepsáno. 
Ludvík Polesný: Nová kulturní situace. Fronta 10, 1938-39, č. 40, 5. 1. 1939, s. 468-469. 

Co jsme ztratili 

Gustav Bareš: Naše česká pahorkatina. Tvorba 13, č. 41, 14. 10., s. 473; podepsáno Gustav Breitenfeld. 
Jan Čep: Hranice. Národní obnova!, 1938, č. 47, 26. 11., s. 1-2. 
Arne Novák: Ztracené kraje. Lumír 65, 1938-39, č. 1, 30. 11. 1938, s. 2-6. 
Antonín Veselý: Odpověď na staré otázky naší literatury. Kolo 8, 1938, č. 8/9, říjen-listopad, s. 179-182. 
Jan Rey: „In partibus infidelium". Brázda 19, 1938, č. 49, 14. 12., s. 759. 
Nové umístění některých obvodových knihoven. Česká osvěta 35, 1938-39, č. 5, leden 1939, s. 138-139; 

nepodepsáno. 
Oldřich Svozil: Říjnové události 1938. Archa 27, 1939, č. l , s . 44^15; podepsáno - Sv. 
Rudolfina Malý: Historické hranice. Tak 2, 1938-39, č. 17-18, 13. 1. 1939, s. 252; podepsáno R. I. Malý. 

My a svět 

Generál Medek vrací řády. Obnova 2, 1938, č. 40, 8. 10., nepodepsáno. 
Lumír Čivrný: Německá kultura. Tvorba 13, č. 41, 14. 10., s. 476; podepsáno L. Č. 
Antonín Kostohryz: Pýcha v otroctví čili kulturní import. Národní obnova 2, 1938, č. 43, 29. 10., s. 7; podepsáno 

Ant. Kostohryz. 
Rajmund Habřina: Díky za ránu! Kolo 8, 1938, č. 8/9, říjen-listopad, s. 186-187; podepsáno R. H. 

Bedřich Václavek: Diky za ránu! Index 10, 1938[/39], č. 9-10, leden 1939, s. 88-89; podepsáno P. B. 
Rajmund Habřina: Na adresu Lidových novin a Indexu. Kolo 9, 1939, č. 1, leden, s. 12-13; podepsáno Dr. Rajmund Habřina. 

Jan Rey: Nezavřeme okna. Brázda 19, 1938, č. 43, 26. 10. 1938, s. 668; podepsáno M. Janer. 
Josef Kadlec: Zrada jako nejvyšší stupeň národní mravnosti. Aktivisté 2, 1938-39, č. 1, 12. 11. 1938, s. 1,3. 
Vladimír Kolátor: Neudržitelnost pražské dramaturgie. Aktivisté 2, 1938-39, č. 1, 12. 11. 1938, s. 3. 
Julie Flanderková: Poplatnost mladé generace mezinárodní světovosti. Aktivisté 2, 1938-39, 12. 11. 1938, č. 1, 

s. 5. 
Edmond Konrád: Okna do světa. Zvon 39, 1938-39, č. 9, 16. 11. 1938, s. 125; podepsáno Delta. 
František Kovárna: Naše umění a Francie. Lumír 65, 1938-39, č. 1, 30. 11. 1938, s. 36—40; podepsáno 

Fr. Kovárna. 
Zdeněk Nejedlý: Kulturní styky s cizinou. Lidová kultura 2, 1938, č. 17, 3. 12., s. 1. 
Jan Kocina: Descartova linie. Čin 10, 1938, č. 19, 8. 12., s. 292-295. 
Josef Šup: Strach z průvanu. Kritický měsíčník 1, 1938, č. 9/10, 21. 12., s. 456-457. 
Robert Konečný: Kulturní soběstačnost. Kritický měsíčník 1, 1938, č. 9/10, 21. 12., s. 464. 
Zdeněk Kalista: Pro česko-německé dorozumění. Národní obnova 3, 1939, č. 1, 7. 1., s. 1-2; podepsáno Univ. 

docent Dr. Zdeněk Kalista. 
Jiří Taufer: Zkazila se jedna anketa. Index 11, 1939, č. 1, únor, s. 11-13; podepsáno J. T. 
Jan Picek: Případ Julesa Romainse. Aktivisté 2, 1938-39, č. 3, 2. 2. 1939, s. 6. 
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Náš francouzský přítel Jules Romains. Brázda 20, 1939, č. 6, 8. 2., s. 94; podepsáno V. С. 
Aloys Skoumal: Dopis anglickému literárnímu kritikovi Johnu Middletonu Murrymu. Kritický měsíčník 2, 1939, 

č. 2, 28. 2., s. 95-96; podepsáno AI. Skoumal. 
Jiří Taufer: Kultura, umění, autorita. Index 11, 1939, č. 2, březen, s. 31-32; podepsáno J. T. 

Národ, stát, tradice 

František Skácelík: Svatováclavská legitimita. Tak 2, 1938-39, č. 12-13, 5. 11. 1938, s. 180-182; podepsáno Fr. 
Skácelík. 

Jan Čep: Kulturní tradice. Národní obnova 2, 1938, č. 45, 12. 11., s. 5. 
Jan Čep: Na svátek Všech svatých odpoledne. Lumír 65, 1938-39, č. 1,30. 11. 1938, s. 6-10. 
Inocenc Arnošt Bláha: Národní jednota. Index 10, 1938, č. 8, prosinec, s. 79-81; podepsáno In. Arn. Bláha. 
Jan Hertl: Tradice a smysl. Národní obnova 2, 1938, č. 50, 17. 12., s. 1. 
Bohem milovaný národ. Řád 5, 1939, č. 1, 69-70; podepsáno F. 
František Křelina: Selství jako řád společnosti. Brázda 20, 1939, č. 1, 4. 1., s. 1-3. 
Ladislav Jehlička: Strážce budoucnosti. Národní obnova 3, 1939, č. 3, 21. 1., s. 3. 
Inocenc Arnošt Bláha: Jakou cestou? Index 11, 1939, č. 1, únor, s. 3-7; podepsáno In. Arn. Bláha. 
Josef Navrátil: Národní myšlenka. Čin 11, 1939, č. 3, 9. 2., s. 33-35. 
Xaver Váša: O svatováclavskou tradici. Národní obnova 3, 1939, č. 10, 11. 3., s. 5. 

František Kovárna: O smysl tradice. Kritický měsíčník 2, 1939, č. 3, 29. 3., s. 97-101 ; podepsáno Fr. Kovárna. 

Dědictví První republiky, T. G. Masaryk, Edvard Beneš 
Václav Navrátil - Jan Patočka: Před rokem zemřel... Kritický měsíčník 1, 1938, č. 7, 10. 10., s. 349-350. 
Ferdinand Peroutka: Zavinil to jeden muž? Přítomnost 15, 1938, č. 41, 12. 10., s. 641-643; podepsáno 

F. Peroutka. 
Hlavy vzhůru, boží bojovníci. Čin 10, 1938, č. 15, 13. 10., s. 228-230; podepsáno V. K. Š. 
Beneš odešel. Obnova 2, 1938, č. 41, 15. 10., s. 2; podepsáno drv. 
Bohumil Přikryl: Historie se nekončí, ale začíná. Čin 10, 1938, č. 16, 10. 11., s. 241-243. 
Masaryk není episoda. Lidová kultura 2, 1938, č. 16, 19. 11., s. 2; podepsáno Š. 
Zdeněk Kalista: Dny, kterými jsme prošli. Lumír 65, 1938-39, č. 1,30. 11. 1938, s. 25-34. 
Jaroslav Durych: Očista duší. Lumír 65, 1938-39, č. 1, 30. 11. 1938, s. 40^12. 

Bloudění Jaroslava Durycha. Přítomnost 15, 1938, č. 50, 14. 12., s. 798-799; nepodepsáno. 
Josef Navrátil: Vítězové. Čin 10, 1938, č. 20, 15. 12., s. 305-309. 
Josef Navrátil: Jaroslav Durych, dich sporný a paradoxní... Čin 10, 1938, č. 20, 15. 12., s. 312-313; podepsáno J. N. 
Zdeněk Kalista: Václav Cháb. Lumír 65, 1938-39, ě. 2, 7. 1. 1939, s. 107-108; podepsáno Z. K. 
Zdeněk Kalista: A ovšem Čin. Lumír 65, 1938-39, i. 2, 7. 1. 1939, s. 108-109. 
Zdeněk Kalista: Sobotě. Lumír 65, 1938-1939, č. 2, 7. 1. 1939, s. 109-110; podepsáno Z. K. 
Zdeněk Kalista: Kampaň proti prvému Číslu letošního Lumíra... Lumír 65, 1938-39, i. 3, 14. 2. 1939, s. 167-168; podepsáno 

Z.K. 
Zdeněk Kalista: Naši fóppenheimští. Lumír 65, 1938-39, C. 4-5, 28. 4. 1939, s. 264; podepsáno Z. K. 

Josef Ludvík Fischer: T.G.M. Index 10, 1938, č. 8, prosinec, s. 79; podepsáno J. L. F. 
Václav Navrátil: O metody v kritice minulosti. Kritický měsíčník 1, 1938, č. 9/10, 21. 12., s. 461; podepsáno 

V. Navrátil. 
Jiří Větrovec: Boj o Masaryka? Národní obnova 2, 1938, č. 51-52, 24. 12., s. 2. 

Josef Ludvík Fischer: Osobní kult či vděčnost národa? Index 11, 1939, č. 2, březen, s. 17-18; podepsáno J. L. F. 

„Čistky národa" a česká kultura 
Václav Renč: Kulturu si dovedeme dělat sami. Obnova 2, 1938, č. 4L, 15. 10., podepsáno V. Renč. 
Josef Konstantin Miklík: Nechceme. Obnova 2, 1938, č. 41, 15. 10., s. 5; podepsáno Zbyněk Abeceda. 
Karel Horký: Do čeho nepůjdeme. Fronta 10, 1938-39, č. 32, 10. 11. 1938, s. 379-380; č. 33, 17. 11. 1938, 

s. 390-392. 
Karel Schulz: Beztrestně? Národní obnova 2, 1938, č. 45, 12. 1 L, s. 1. 
Staří známí. Národní obnova 2, 1938, č. 45, 12. 1 L, s. 4; podepsáno Q. 
Pavel Hejtman: Jakobinády proti spisovatelům a vysokoškolským profesorům. Fronta 10, 1938-39, č. 33, 17. 11. 

1938, s. 383-384. 
Václav Reně: Fronta vždycky originální.Národní obnova 2, 1938, č. 47,26. 11., s. 7; podepsáno Rě. 

Karel Horký: Když už jsme u té revize. Fronta 10, 1938-39, č. 34, 24. 11. 1938, s. 402-403; č. 35, 1. 12. 1938, 
s. 414-416. 

Josef Navrátil: Krize inteligence. Čin 10, 1938, č. 18, 1. 12., s. 276-278. 
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Karel Horký: Mixerům pojmů. Fronta 10, 1938-39, č. 35, 1. 12. 1938, s. 416; podepsáno Hký. 
Julius Fučík: „Čistka národa" a česká kultura. Čin 10, 1938, č. 19, 8. 12., s. 289-292; podepsáno Karel Strnad. 
Karel Horký: Ještě nevymřel rozum. Fronta 10, 1938-39, č. 36, 8. 12. 1938, s. 427-428; nepodepsáno. 
Vladimír Kolátor: Zameťte divadla! Aktivisté 2, 1938-39, č. 2, 19. 12. 1938, s. 1, 5. 
Josef Šup: Loajalitu к hodnotě! Kritický měsíčník 1, 1938, č. 9/10, 21. 12., s. 467-468. 
Jan Rey: Duch novin. Brázda 20, 1939, č. 1, 4. L, s. 5-6. 
Kultura a politika. Národní obnova 3, 1939, č. 8, 25. 2., s. 1; nepodepsáno. 
Vladimír Kolátor: Nejnaléhavější potřeba českého divadla. Aktivisté 2, 1938-39, č. 4, 11. 3. 1939, s. 3. 
Karel Horký: Odpověď člena strany Národní jednoty „Večeru". Fronta 10, 1938-39, č. 50, 16. 3. 1939, s. 592-

595. 

Antisemitismus a rasová otázka 

Václav Renč: Nevítaní hosté mezi námi. Národní obnova 2, 1938, č. 42, 22.10., s. 3. 
Svobodní zednáři. Národní obnova 2, 1938, č. 42, 22.10., s. 5; podepsáno -íše-. 
Oldřich Blažek: Poznámky na okraj dní. Index 10, 1938, č. 7, listopad, s. 77; podepsáno O. Blažek. 
Židé v národním společenství. Národní obnova 2, 1938, č. 46, 19. 1 L, s. 5; nepodepsáno. 
O pogromech. Čin 10, 1938, č. 17, 24. 1 L, s. 268; nepodepsáno. 
Silvestr Maria Braito: Rasismus. Jitro 20, 1938-39, č. 4, [prosinec 1938], s. 122-123; podepsáno P. Silv. M. 

Braito. O. P. 
Rudolf Voříšek: Židovská otázka znovu. Národní obnova 2, 1938, č. 48, 3. 12., s. 4; podepsáno Dr. Rudolf 

Voříšek. 
Julius Fučík: Pogromy - nová kulturní idea. Lidová kultura 2, 1938, č. 17, 3. 12., s. 2; podepsáno fj. 
Sovětští intelektuálové proti antisemitismu. Lidová kultura 2, 1938, č. 18, 17. 12., s. 4; nepodepsáno. 
Václav Černý: Arthur de Gobineau, prorok rasismu. Kritický měsíčník 1, 1938, č. 9/10, 21. 12., s. 388-401. 
Křesťanský duch a antisemitismus. Čin 11, 1939, č. 2, 26. 1., s. 25; podepsáno -ek. 
Karel Svoboda: Poznámky к biologii židovské otázky. Národní obnova 3, 1939, č. 3, 21. L, s. 4; podepsáno 

MUDr. Karel Svoboda. 
Ferdinand Peroutka: Češi, Němci a židé. Přítomnost 16, 1939, č. 8, 22. 2., s. 113-114; podepsáno F. Peroutka. 
Karel Horký: Co bude s Katzovou cenou nyní? Fronta 10, 1938-39, č. 47, 23. 2. 1939, s. 559-560. 
Miloslav Matoušek: Ještě poznámka o antisemitismu. Index 11, 1939, č. 2, březen, s. 30; podepsáno Mil. 

Matoušek. 
Církev a Židé. Národní obnova 3, 1939, č. 10, 11. 3., s. 3-4; nepodepsáno. 

II. 

Kulturní instituce. Provolání, manifesty, programy 

Stanislava Jílovská: Čeští a slovenští spisovatelé ve dnech krize. Kritický měsíčník 1, 1938, č. 8, 9. IL, s. 380, 
382-384; č. 9/10, 21. 12., s. 457-460; podepsáno S. J. 

Sovětští spisovatelé československým. Lidová kultura 2, 1938, č. 15, 5. 1 L, s. 1; nepodepsáno. 
Provolání českého spisovatelstva. Fronta 10, 1938-39, č. 36, 8. 12. 1938, s. 428; nepodepsáno. 
O novou národní kulturu. Tak 2, 1938, č. 16, 20. 12. 1938, s. 233-236; nepodepsáno. 
Václav Černý: Kruh spisovatelů okolo K.M. Kritický měsíčník 2, 1939, č. 1, 25. L, s. 44-45; podepsáno 

V. Černý. 

Literární tradice a přítomnost 

Václav Renč: Spisovatelé, je řada na vás. Brázda 19, 1938, č. 43, 26. 10., s. 661. 
Poučení z Tyla. Brázda 19, 1938, č. 45, 16. 1 L, s. 695; podepsáno M. J. 
Bedřich Fučík: Pravá tvář české literatury. Tak 2, 1938-39, č. 16, 20. 12. 1938, s. 239-241. 

Bedřich Fučík: Svoboda a poslušnost Tak 2, 1938-39, i . 19/20,28. 2. 1939, s. 305-306. 
Jan Rey: Rozjímání s Nerudou. Brázda 19, 1938, č. 49, 14. 12., s. 764; podepsáno M. Janer. 
František Křelina: Hlas ztracené země. Brázda 20, 1939, č. 4, 25. L, s. 63-64. 
Julius Fučík: Básníkova odpověď: srdce výš! Čin 11, 1939, č. 2, 26. L, s. 17-20; podepsáno Karel Strnad. 
Bolestný život autorky „Babičky". Brázda 20, 1939, č. 5, 1. 2., s. 76; podepsáno MJ. 
Karel Janský: Posmrtný osud básníkův. Kritický měsíčník 2, 1939, č. 2, 28. 2., s. 93-94; podepsáno Kaj. 
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František Křelina: „Země je svoboda". Brázda 20, 1939, č. 9, 1. 3., s. 145-147. 
František Křelina: O námluvách a svatbách. Brázda 20, 1939, č. 10, 8. 3., s. 152-154. 

Karel Čapek 

Václav Rabas: Karlu Čapkovi na rozloučenou. Brázda 20, 1939, č. 1,4. 1., s. 15-16. 
Václav Renč: Smrt Karla Čapka. Národní obnova 3, 1939, č. 1, 7. 1., s. 6; podepsáno Rč. 
Milena Jesenská: Poslední dny Karla Čapka. Přítomnost 16, 1939, č. 2, 11. 1., s. 23-25. 
Václav Brtník: Na Boží hod vánoční... Zvon 39, 1938-39, č. 17, 11. 1. 1939, s. 239-240; podepsáno -btk-. 
Josef Kopta: Legionáři v životě Karla Čapka. Čin 11, 1939, č. 1, 12. L, s. 1-3. 
Edmond Konrád: Karel Čapek politicky. Přítomnost 16, 1939, 18. 1., č. 3, s. 42-44. 
Willi Schlamm: Proč zemřel Karel Čapek? Přítomnost 16, 1939, č. 4, 25. L, s. 56-57. 
Bohumil Mathesius: Fort Chabrol, Karle Čapku! Kritický měsíčník 2, 1939, č. 1, 25. L, s. 24-27. 
Marie Pujmanová: Sedmero mistrovských ctností Karla Čapka. Kritický měsíčník 2, 1939, č. 1, 25. 1., s. 43-44. 
Pavel Hejtman: „Optimista nadlehčený duchem pragmatismu." Fronta 10, 1938-39, č. 43, 26. 1. 1939, s. 503-

505. 
Timotheus Vodička: Ironie Karla Čapka. Řád 5, 1939, č. 2, s. 87-92; podepsáno Vavřinec T. Vodička O.S.B. 
Oldřich Králík: Svět Karla Čapka. Řád 5, 1939, č. 2, s. 92-107. 
Modloslužebníci. Řád 5, 1939, č. 2, 135-136; podepsáno J. Martinek. 
Julius Fürth: Čapkův nakladatel vzpomíná. Přítomnost 16, 1939, č. 5, 1. 2., s. 72-73. 
Vojtěch Rozner: Několik poznámek к osobnosti a literárnímu dílu Karla Čapka. Aktivisté 2, 1938-39, č. 3, 2. 2. 

1939, s. 1,4; C. 4, 11.3. 1939, s. 4. 
Hanuš Jelínek: Za Karlem Čapkem. Lumír 65, 1938-39, č. 3, 14. 2. 1939, s. 147. 
Zdeněk Kalista: Za Karlem Čapkem. Lumír 65, 1938-39, č. 3, 14. 2. 1939, s. 148-149. 
František Langer: Čapek mezi lidmi. Přítomnost 16, 1939, č. 8, 22. 2., s. 120-122; podepsáno Frant. Langer. 
Rudolf Medek: Levicoví mistři. Tak 2, 1938-39, č. 19/20,28.2. 1939, s. 297-299 
Václav Černý: Poslední Čapkovo tvůrčí období a jeho demokratický humanismus. Kritický měsíčník 2, 1939, 

č. 2, 28. 2., s. 49-56. 
Rudolf Medek: К baladě o smrti Karla Čapka. Řád 5, 1939, č. 3, 199-200. 
Jan Mukařovský: Karel Čapek - spisovatel. Přítomnost 16, 1939, č. 10, 8. 3., s. 156-157. 

Kniha v době ohrožení národa 

Zpět ke knize. Přítomnost 15, 1938, č. 43, 26. 10., s. 677; podepsáno V. G. 
Václav Renč: Po dnech hrůzy. Cesta za knihou 1, 1938-39, č. 7, 14. 11. 1938, s. 49; podepsáno V. R. 
Josef Poch: Veřejné knihovny ve změněných poměrech. Česká osvěta 35, 1938-39, č. 4, prosinec 1938, s.l 11-

114; podepsáno Dr. Josef Poch. 
V nouzi přítele poznáš... ELK A, 1939, č. 1, leden, s. 1; podepsáno ev. 
Návrat ke kultuře. Česká osvěta 35, 1938-39, č. 5, leden 1939, s. 139-141; podepsáno J. H. 

Koncepce lidovýchovy a osvětové sbory v Druhé republice 

Tomáš Trnka: Osvětová práce v novém státě. Česká osvěta 35, 1938-39, č. 2, říjen 1938, s. 50-54; podepsáno Dr. 
Tomáš Trnka. 

Adolf Filáček: Soustředění a zjednodušení osvětové práce. Česká osvěta 35, 1938-39, č. 3, listopad 1938, s. 74-
76. 

Z Masarykova lidovýchovného ústavu. Česká osvěta 35, 1938-39, č. 3, listopad 1938, s. 84; nepodepsáno. 
Stavět všude je třeba a proto... Tak 2, 1938-39, č. 12/13, 5. 11. 1938, s. 203-204; nepodepsáno.Antonín Matula: 

Nové úkoly státní péče o výchovu lidu. Česká osvěta 35, 1938-39, č. 4, prosinec 1938, s. 99-105. 
Emil Svozil Hokeš: Lidová výchova v hospodářské výstavbě republiky. Česká osvěta 35, 1938-39, č. 4, prosinec 

1938, s. 104-106; podepsáno Ing. E. S. Hokeš. 
Jaroslav Paleček: Decentralisace práce v osvětových sborech. Česká osvěta 35, 1938-39, č. 4, prosinec 1938, 

s. 106-108. 
Tomáš Trnka: Jak prohloubiti osvětovou práci. Česká osvěta 35, 1938-39, březen 1939, č. 7, s. 189-192; 

podepsáno Dr. Tomáš Trnka. 

Literatura pro mládež, populární literatura a „brak" 
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Jaroslav Janoušek: Místo literární revue nový typ Rodokapsu. Aktivisté 2, 1938-39, č. 1, 12. 11. 1938, s. 1, 5. 
Alois Záruba: Za dětskou knihou. Cesta za knihou 1, 1938-39, č. 8, 5. 1. 1939, s. 60. 
František Bulánek-Dlouhán: Dvě poznámky o knihách pro děti. Fronta 10, 1938-39, č. 42, 19. 1. 1939, s. 497-

498; podepsáno Fr. Dlouhán. 
František Bulánek-Dlouhán: Básníci pro děti. Zvon 39, 1938-39, ě. 19, 25. 1. 1939, s. 264-266; podepsáno Fr. 

Dlouhán. 
Josef Bally: Lidové písemnictví. Zvon 39, 1938-39, ě. 21, 8. 2. 1939, s. 291-293; podepsáno hýb. 
Jan Srba: К revisi četby pro mládež. Národní obnova 3, 1939, č. 9, 4. 3., s. 6. 
Josef Bally: Lidový román. Zvon 39, 1938-39, č. 25, 8. 3. 1939, s. 349-350; podepsáno Hjb. 

Proměny knižního a časopiseckého trhu, ekonomické faktory literárního života 

Jan Knob: Organisujme knižní trh. Brázda 19, 1938, č. 46, 23. 1 L, s. 716. 
Václav Matějka: O sjednocení literárních časopisů. Brázda 19, 1938, č. 48, 7. 12., s. 748. 
Obchod a literatura. Fronta 10, 1938-39, č. 40, 5. 1. 1939, s. 473-474; podepsáno Ing. V. Kvapil. 
Josef Šup: Kulturní rubriky v denním tisku. Kritický měsíčník 2, 1939, č. 2, 28. 2., s. 93-94; podepsáno jšp. 
Josef Kadlec: Hospodaření v kultuře. Aktivisté 2, 1938-39, č. 4, 11. 3. 1939, s. 1, 5. 

Svoboda tisku, cenzura časopisů, knih a knihoven 

Jaroslav Raboch: Slovo spisovatelů a umělců a svoboda tisku. Fronta 10, 1938-39, č. 28, 13. 10. 1938, s. 323-
324. 

Změní se censura? Fronta 10, 1938-39, č. 31, 3. 1 1. 1938, s. 368; podepsáno -z-. 
Co by mělo býti hlavní věcí při censuře. Fronta 10, 1938-39, č. 38, 22. 12. 1938, s. 452; podepsáno -z-. 
Karel Horký: Prosba o amnestii. Fronta 10, 1938-39, č. 39, 29. 12. 1938, s. 463-464. 
Adolf Veselý: Literatura a umění v druhé republice. Zvon 39, 1938-39, č. 18, 18. 1. 1939, s. 250; podepsáno adv. 
Julius Fučík: Jak se kdy v Čechách psalo. Čin 11, 1939, č. 2, 26. L, s. 19-22; podepsáno Václav Pilecký. 
Censura dobrovolná a nedobrovolná. Přítomnost 16, 1939, č. 6, 8. 2., s. 83; podepsáno Z.S. 
Zdeněk Kalista: Zejména by bylo důležito. Lumír 65, 1938-39, č. 3, 14. 2. 1939, s. 166; podepsáno Z. K. 
Josef Kába: Nač je třeba měnit učebnice. Národní obnova 3, 1939, č. 8, 25. 2., s. 6. 
Karel Horký: Jaké jsou poměry v naší censuře... Fronta 10, 1938-39, č. 48, 2. 3. 1939, s. 572; nepodepsáno. 
Karel Pavlis: К revisi školních knihoven. Národní obnova 3, 1939, č. 10, 11. 3., s. 6. 
Odpovědnost v tisku a censuře. Fronta 10, 1938-39, č. 50, 16. 3. 1939, s. 595; podepsáno -n-. 
Censura na říšskoněmecké časopisy a knihy... Fronta 10, 1938-39, č. 50, 16. 3. 1939, s. 596; podepsáno -o-. 
Adolf Filáček: Proveďme revisi knihoven a knižního trhu. Česká osvěta 35, 1938-39, č. 7, březen 1939, s. 192-

196. 
Ministerstvo školství a národní osvěty. Česká osvěta 35, 1938-39, č. 7, březen 1939, s. 197; nepodepsáno. 
Jan Šnobr: К revisi veřejných knihoven obecních. Česká osvěta 35, 1938-39, č. 8, duben 1939, s. 219-224. 

Čtenářské ankety 

Jaroslav Janoušek: Anketa Lidovek na nejlepší knihu. Aktivisté 2, 1938-39, č. 2, 19. 12. 1938, s. 3. 
Ošidnost čtenářských anket. Brázda 19, 1938, č. 50-51, 21. 12., s. 781 ; podepsáno mj. 
Anketa. Aktivisté 2, 1938-39, č. 2, 19. 12. 1938, s. 5; č. 3 , 2 . 2 . 1939, s. 1, 5; č. 4, 11.3. 1939, s. 5; nepodepsáno. 
Anketa o příští kulturní politice. ELK 4, 1939, č. 3, březen, s. 3; č. 4, duben, s. 4; nepodepsáno. 
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Na rozcestíMnichov a jak dál 
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Ferdinand Peroutka 
Co lze nyní napsat 

„Vůle Československa nepřipustit revisi jest dosti jasná. Pokud na něm bude, pokud 
ono bude míti dosti sil, к revisi nedojde, a můžeme býti spokojeni. Ale je možno zcela 
vyloučit, že se jednou, nikoliv ovšem ze své vůle, octne uprostřed revisionistické situace, jíž 
se vzpíralo, ale neubránilo? Ne jen my události připravujeme. Také jiní je pro nás připravují. 
Vše bude záležeti na tom, která fronta bude míti více sil, zda ta naše, nebo ona druhá, revisi 
příznivá." 

„Přítomnost", 12. dubna 1933. 

„Několikrát jsme už označili za největší chybu tu okolnost, že světové veřejné mínění 
si zvyklo na Německo tak, jak je vidělo několik let po válce, bezmocné a odzbrojené, a že si 
jednak nedovedlo a nechtělo uvědomit, že tato velká říše, naplněná četným, pracovitým a po 
mnohé stránce neobyčejně talentovaným obyvatelstvem, se za všech okolností zase vrátí 
к svému bývalému velmocenskému postavení, jednak že si neumělo dost plasticky představit, 
jak takový návrat bude vypadat. Zajisté, bylo by bývalo možno, aby tento nevyhnutelný 
návrat se odehrál v jiných, méně bouřlivých formách, než jsou ty, které nás dnes znepokojují. 
Ale к tomu by bylo bývalo třeba, aby evropské lidstvo bylo více, než ve skutečnosti jest, 
ovládáno jednotným, předvídajícím a organisujícím rozumem. Bylo by bývalo možno, když 
návrat Německa к bývalé síle už mohl být odhadnut jako nevyhnutelný, svolat velkou 
konferenci, která by se podobala konferenci mírové a na které by se dobrovolně odstranila 
všechna ta ustanovení mírové smlouvy, jež z Německa činila stát jaksi méněcenný, a taková, 
o nichž bylo zřejmo, že je znovu zesílivší Německo natrvalo nesnese. Není třeba snad dnes 
zvláště vykládati, jakým štěstím pro lidstvo by bylo, kdyby taková konference byla jednala 
s Německem ještě demokratickým. 

Ale v Evropě bylo tehdy ještě příliš mnoho předsudků (na příklad: jeden Němec je 
jako druhý), příliš málo státnické odvahy, příliš málo vědomí nutnosti, příliš mnoho strachu 
před voličstvem a domácími demagogy, aby taková cesta mohla býti nastoupena. Konference 
taková, která by ovšem byla musila být revisionistická - právě před tím slovem panoval 
největší strach - se tedy nesešla. Jaký jest osudný následek toho? Volentem facta ducunt, 
nolentem trahunt: toho, kdo chce, osud vede, toho, kdo nechce, vleče. Máme nyní zajisté 
pocit, že jsme vlečeni. Bylo by bývalo možno věci tak zařídit, aby demokratická Evropa měla 
daleko vznešenější pocit, že vede. 

Poněvadž Německu nebyl jednotným odhodláním ostatních umožněn klidný návrat 
к minulosti, vrací se к ní nyní svým vlastním pořádkem, který ovšem pro celý ostatní svět má 
pronikavou a nepříjemnou příchuť anarchie. To, co nyní prožíváme, není nic jiného než 
chaotické, výhružné a nervy drásající jednání o základy nového míru, takového, který by se 
hodil také pro Německo, jež se opět stalo mohutným. Nějaká konference, svolaná a vedená 
odhodlanými státníky, byla by ušetřila nervům evropských lidí mnohou katastrofu. Ale na 
neštěstí místo metody vyjednávání zvolila si Evropa nesmírně nebezpečnější metodu 
přijímání fait accompli, metodu, která by snad mohla Německo svésti к leckterým ilusím. 
Metoda tato, která ovšem jest právě tak málo metodou jako kymácení podle toho, jak se loď 
naklání, zplodila ještě další a to velmi nepříjemnou nevýhodu: umožnila, aby výbojný 
a pangermanistický nacionálni socialismus ovládl Německo; způsobila, že nemáme nyní co 
činiti už jen s Německem, které chce odstranění versaillského míru, nýbrž s Německem, které 
se možná více rozmáchlo." 

„Přítomnost", 23. března 1938. 
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V nervovém a diplomatickém souboji, který se odehrával v posledním půl roce, bylo 
jen tak dlouho možno předvídati, dokud obě strany zůstanou v dobrém stavu. Ovšem, jestliže 
jedna z nich se více nebo méně roztřese, zhroutily se také všechny předpoklady našeho 
předvídání. Nebyli jsme to my, kterým v kritickém okamžiku se zachvěla kolena, ačkoliv 
jsme dobře znali své nesmírné risiko. Nikdy se snad žádný lid nehotovil bez váhání do boje za 
okolností tak nebezpečných. Každý z nás je dnes plným právem hrd na svůj národ. I když 
nikdo z nás nedostane nyní podväzkový řád, je zde lid, který by zasluhoval řád meče. 

To jsou věci, které se týkají nás a za které sami odpovídáme. Tyto věci byly v dobrém 
pořádku. Pokud se pak týká jiných věcí, které záležely na jiných, tu jsou možnosti našeho 
výkladu a kritiky nyní značně přistřiženy, a čtenář nechť omluví známými vnějšími 
okolnostmi, jestliže mu zatím nemůžeme podati plný obraz toho, co se stalo a jak se to stalo. 
Neboť o Německu zajisté již není dovoleno psáti s onou otevřeností, s jakou se to dosud dělo, 
a lord Runciman dokonce, zdá se, přímo doporučoval, aby to bylo zakázáno. К Francii 
a Anglii musíme se chovati umírněně, poněvadž přese všechno, co se stalo, budeme jich ještě 
mnoho potřebovat a budeme zase dále musit vně doufat. Italie, pokud kusé zprávy 
z Mnichova a z berlínské mezinárodní konference docházejí, chovala se k nám v poslední 
chvíli celkem slušně a oponovala tomu, aby linie našeho vynuceného ústupu byla 
prohlubována. Nebylo by vhodno ji dráždit. Všelicos jiného pak psáti zakáže asi censura jen 
tak, poněvadž má teď mnoho moci. Můžeme tedy nyní naprosto otevřeně posuzovat poměry 
v takových státech, jako je Persie, a ve všem ostatním si musíme ukládat reservu. Tak si 
novinář v této zemi připadá jako strom přes noc oškubaný a musí teprve přemýšlet 
o prostředcích, jak dopraviti к svým čtenářům pravdu, jak býval zvyklý. 

Ostatně ani nepředstírejme, že už známe plnou pravdu o posledních událostech. Od 
Berchtesgadenu přes Godesberg do Mnichova stalo se mnohé, čeho pravý význam nám teprve 
vysvitne. Vytvořila se jakási nová mezinárodní situace, jejíž obrysy jsou ještě zamlženy. Zdá 
se, že se pohnulo více, než jen hranice československého státu. Podáme o těchto nových 
poměrech pravdivou informaci, až ji sami budeme míti. 

Bude se nyní mnoho diskutovat o tom, brala-li se naše zahraniční politika správným 
směrem, zakládajíc bezpečí státu na úmluvách se spojenci. Po výsledku, který není 
povzbuzující, jest lehko ji odsouditi. Avšak vraťme se bez těch předsudků, jež povzbuzuje 
znalost výsledku, do minulosti. Sám patřím к těm, kteří od první chvíle, co vzali politické 
pero do ruky, se exponovali pro dobré vztahy к Německu, uváživše naši zeměpisnou polohu. 
Několik rušných episod mé žurnalistické kariéry vzniklo právě pro tuto otázku. Přes to, dívaje 
se do minulosti, nedovedu si dobře představiti, jak by se byla mohla naše politika vyhnouti 
jedné ze dvou chyb. Neboť i jiti se západem i jiti s Německem bylo v jistém smyslu riskantní 
a po určité stránce chybou. Třetí možnosti jsme pak jako malý stát asi neměli. Malý stát, který 
se nemůže sám uhájiti proti sousedu mnohokráte silnějšímu, je vždy v té situaci, že se musí 
spoléhati na něčí slovo. Otázka byla, máme-li se více spoléhati na slovo západu, nebo na 
slovo Německa, v poslední době dokonce Německa hitlerovského, čili, jak se věci na konec 
vyjevily, máme-li více důvěřovati v odvahu Francouzů a Angličanů, či v milosrdenství 
Němců. Kdo to může rozsoudit? Snad nás zklamalo slovo, jež nám bylo dáno na západě. Ale 
Rakousko bylo zklamáno slovem, jehož se mu dostalo v Německu. Kdo zná program Třetí 
říše, směřující к spojení všech Němců v jedněch hranicích, jak může považovati zajisté, že by 
nám bylo Německo vůbec dalo slovo nikdy neusilovati o anšlus sudetských krajů? Zdá se 
tedy spíše, že jsme měli na vybranou jen mezi dvěma chybami, mezi dvěma risiky, mezi 
dvojím spoléháním. 

Srovnávati se s Polskem nebo Jugoslávií nemůžeme, poněvadž jednak v těchto zemích 
nebyla pro Třetí říši kořist tak lákavá, jako u nás, jednak ani pro tyto státy není vývoj se všemi 
nepříjemnostmi ještě uzavřen, jak nepochybně dosti brzo uvidíme, nebylo tedy asi pro nás 
vůbec jediné, nepochybné, spásné metody. Každá měla své risiko, jako ostatně celý historický 
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život našeho národa nepřestával míti risiko, vyplývající z naší polohy a nevyléčitelné 
jakýmikoliv prostředky. Měli jsme za tisíc let zajisté mnoho znamenitých mužů: žádnému 
z nich se nepodařilo zabezpečiti svůj národ navždy; nebyla to vina jejich, nýbrž vina 
středoevropské politické přírody a zeměpisu. Vzpomeňme si nyní, že Masaryk, vraceje se 
r. 1918 jako president do vlasti, podle svědectví mnohých nejásal, nýbrž byl hluboce 
starostliv. 

Mluvíce o spojenectví se západem, dodávali jsme obyčejně: toto vše platí, jestliže 
ovšem západní velmoci nezmalomyslněly a nezresignovaly. Tuto věc nemůžeme dále 
rozváděti. Ale tolik jest jisto: Francie na příklad neobětovala v posledních zářijových dnech 
jen naše hranice, obětovala také neobyčejně mnoho - uvidí se ještě, kolik - ze svého 
velmocenského postavení. 

Dovedli bychom ještě pochopit, že Francie a Anglie, které opravdu málo věděly 
o našich poměrech, dospěly jedné chvíle к názoru, že všechny menší prostředky nepomohou 
a že zbývá jedině oddělit německá území od naší republiky; že svět nesnese ještě rok nebo 
dva takových rozruchů, jakým byl vystavován za posledního půl roku; že není možno trvale 
udržovat stav takový, pro který by bylo třeba snad každé tři měsíce znovu mobilisovat; je 
snad i možno, že západní velmoci skutečně se domnívaly, že nám svým rozhodnutím spíše 
poslouží a donutí nás žiti život sice skromnější, ale bezpečnější; věřily snad, že ani my sami 
bychom nervově neunesli stav permanentní krise; byly snad i z jakési milosrdnosti 
přesvědčeny, že jest třeba zabrániti nám zničiti se ve válce proti přesile, a nenechat dojít 
k boji, po kterém by nás mohly už jen pomstít. To vše by bylo možno pochopiti. Avšak méně 
pochopitelný jest způsob, který zvolily k tomu, aby tento plán byl proveden. 

Ostatně, pravda, nezvolily jej, byl jim vnucen. Nepochopitelné jest tedy, že si jej daly 
vnutiti. Nikdo ze západních státníků nemohl věřiti, že stačí dvouhodinová konference 
к rozloučení zemí, které po tisíc let patřily к sobě, a že za týden lze všechno i fakticky 
provésti. Jestliže tomu žádný ze západních státníků nemohl věřiti, čemu tedy věřili jinému, 
než tomu, že jest třeba ustoupiti hrozbám? 

[cenzurováno, chybí jeden odstavec textu, rozsahem asi jako odstavec předešlý] 
Obáváme se, že velká lavina byla uvolněna, jestliže německý vůdce ze svých tří jednání se 

západem nabyl přesvědčení, že ve světě jest postavena německá síla proti slabosti ostatních. 
To by byla okolnost, která by ještě převyšovala dosah naší státní tragedie. Proti národu, který 
jest odhodlán se za své cíle, ať jsou jakékoliv, bít, je krajně neprozřetelno nestavěti nic jiného, 
než živočišný strach z války. 

Teprve uvidíme, jak tím vším, co se stalo, se posunula evropská půda. My, doufám, 
budeme na ní za všech okolností státi jako muži. Připravovali jsme se jako muži na těžkou 
válku. Jako muži se musíme chovat i v těžkém míru. 

Napsal jsem zde před čtrnácti dny, že po všem, co se stalo, budeme nyní provozovati 
jediné, co nám zbývá: politiku nacionálního egoismu. Jeden známý a radikální český básník 
mne za to v dopise dosti hrubě pokáral. Pane, přes to jsem přesvědčen, že nám nic jiného 
nezbývá, а к ničemu jinému raditi nebudu. Se silami, jež nám zbývají, nemůžeme si činiti 
nárok na to, abychom určovali běh světa. Máme nyní hlavní úkol: zachovati se. Nacionálni 
egoismus ovšem neznamená, že by nyní do našeho života měla vpadnouti sprostota a nízkost. 
Naopak, právě nyní musíme tím usilovněji pěstovati všechny ctnosti občanské a lidské. Jako 
muž, kterému se zbořil dům, musíme se shýbnouti a začíti budovat znovu. Nejlépe jest beze 
vzdechů. 

Naše vláda, ať bude jakákoliv, musí míti na paměti především to, že jest třeba jednati 
rychle. Nikdo v těchto chvílích nechť nevěří, že čas pracuje pro nás. Spíše proti nám. 
Problém, který dnes nedovedeme řešit, může se zítra rozrůsti dvojnásob. Musíme se zbaviti 
těch překážek, které znesnadňují rychlé rozhodování. Jsou-li mezi těmi překážkami zlozvyky 
stran, zvyklých na hlemýždí tempo, tedy také těchto překážek. Není dnes čas na to, aby 
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strany, jako činívaly, řešení věcí o měsíce a týdny protahovaly, nemohouce se dohodnout 
o nějaké výhodě nebo osobě. Slyšíme, že strany nepřestaly za kulisami sem tam nějaké své 
zájmičky postrkovat. Nechť pamatují, že musí se také v této době osvědčit, nechtějí-li 
v myslích lidu podkopat svou existenci. Lid se v posledních dnech změnil. Změněný lid 
a nezměněné strany by se dlouho nesnesly. 

Ze všeho nejvíce jest nyní třeba vedoucím lidem klásti na srdce toto: jednejte rychle; 
nezapomínejte, jak nebezpečným faktorem může býti ve chvíli nepříznivé čas. S tímto 
skvělým lidem se můžete odvážit všeho. Mohli jste se odvážit kruté války, můžete se tím 
spíše odvážit poctivě pro národ pracovat v míru. 

Ferdinand Peroutka: Co lze nyní napsat. Přítomnost 15, 1938, č. 40, 5. 10., s. 625-626; 
podepsáno F. Peroutka. 
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Jsme armádou na ústupu... 

Jsme armádou na ústupu, ale armádou neporaženou. Jde o to, aby ústup do nových 
posic byl proveden v pořádku, bez zmatku a paniky, kterých by mohl využiti nepřítel. 

To jasně prohlásili i zástupci vlády. Lid a vojáci to dobře pochopili. Nepoklesli na 
duchu, nevydávají ani zbraně ani duše. Vědí, jaké opatrnosti je třeba ve styku s těmi, proti 
nimž ještě včera stáli v bojové pohotovosti. 

Ozvalo se však několik panických hlasů z řad těch, kteří ovlivňují veřejné mínění 
a kteří ještě včera se bili v prsa a skládali plamenné přísahy demokracii, slibovali jí věrnost až 
za hrob. Radí к okamžité a úplné změně „orientace", radí k deserci. 

[cenzurováno, chybí asi tři řádky] 
Nejme ani hazardéři ani idioti. Víme, jaká je nyní naše posice, jaké je mezinárodní 

postavení republiky a kolik opatrnosti a taktické moudrosti ukládá toto změněné postavení. 
Ale víme také dobře, oč v Mnichově šlo, víme také dobře, oč jde v celém světě. Rána, 
zasazená naší republice, nezbavila nás ani rozvahy ani rozumu. 

Dějiny se nezastavily a nezastaví na žádný diktát. Ani na mnichovský. Máme 
tisíciletou historii, máme před sebou tisíciletou budoucnost. Obé musí ovlivňovat naši 
přítomnost, obé musí působit na naše dnešní jednání. 

[cenzurováno, chybí asi dva řádky] 
Náš národ, malý národ, bez ohledu na svoji dosavadní „orientaci", stal se předmětem 
obchodu. Nebyli bychom ušli takovému osudu ani kdybychom byli již dávno změnili svoji 
„orientaci" a začali již před Mnichovem „výt s vlky". Utrpěli jsme těžkou ránu v tomto 
velkém světovém zápase, ale zápas proto nepřestal, jde dál a my máme stále na jeho výsledku 
životní zájem. Náš národ má svrchovaný zájem na tom, aby v něm zvítězily síly 
konstruktivní, síly života, síly zítřka, nový řád bratrství a lidskosti, neboť jen v takovém řádu 
budou zabezpečeny existence a rozvoj malých národů. Síly, které jsme my dávali do tohoto 
zápasu, jsou ovšem oslabeny, a to nezůstane bez vlivu na podíl, na účast, kterou v dalším boji 
budeme mít. To je otázka taktiky. Jistě nám všem záleží na tom, abychom postupovali opatrně 
zejména nyní, kdy se musíme rychle zotavit z těžkých ran. Můžeme změnit svou taktiku, ale 
nesmíme, chceme-li jako národ ještě vůbec žít, se vzdát své základní orientace, svých zásad, 
svého zájmu na výsledku velkého světového zápasu, který se tak rychle a tak dramaticky 
rozvíjí. Nejsme vlky a nezachráníme se vlčím vytím. Naší hlavní starostí bude držet si vlky co 
nejdále od těla a ne vletět bezhlavě do jejich smečky. Nevěřme, že vlk, dnes nasycený, nebude 
mít již nikdy hlad. 

Nezahynul socialismus proto, že ve 14. roce tehdejší sociálnědemokratičtí vůdcové jej 
zradili. Dělnická třída se proto nevzdala boje za socialismus, nevzdala se a nemohla se vzdát 
svého dějinného poslání. Socialismus nezahynul, naopak, brzy poté dobyl velkého vítězství na 
jedné šestině zeměkoule. Ve velkém zápase o lepší zítřek, který jedině dá malým národům 
bezpečnou existenci a zaručí jejich rozkvět, jsou vítězství a porážky. Ale o konečném 
vítězství není pochyb. Ani o tom, že konečné rozhodnutí se blíží. Přes všechny diktáty 
a pakty. 

Jsme armádou na ústupu... Tvorba 13, 1938, č. 40, 7. 10., s. 461; nepodepsáno. 
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Václav Renč 
Od porážky k vítězství 

Tys ochrana má a hrad můj. 
Bůh můj, v něhož naději svou skládám. 

Žalm XC. 

První fáze nesmírného boje, do něhož byl vržen náš stát ve dvacátém roce své 
obnovené samostatnosti, se končí. Končí se krutou zkouškou, a jak zde bylo svého času 
napsáno, nikoliv zkouškou poslední. Touto nynější zkouškou j nezbytnost, povolit násilnému 
tlaku celého světa, a zvláště nevýslovně hořké zklamání všeobecné důvěry ve spojence. 
Žalujeme Bohu na bolestné zadostiučinění, kterého se dostalo našemu rozboru situace. Ale 
není kdy ohlížet se zpátky, vyčítat a konstruovat všeliká kdyby a proč. 

Naše láska к národu, kterou dnes znovu vyznáváme, je vystavena téměř pokušení 
zoufalství. Vidíme národ zrazený všemi, jímž většina z nás důvěřovala, vidíme jej opuštěn 
v rozbouřeném moři sil, které z našeho sousedství i z východu útočí na posvátnou budovu 
evropské, křesťanské kultury. Tato sladká země, která svým položením i svými přísnými 
dějinami byla připravována k tomu, aby z ní vyrostli velký strom křesťanské obnovy a míru, 
vznosný svorník apoštolské síly, zůstává základním kamenem pro ten čas zavrženým 
a vystaveným nebezpečí smrtelnému. A co hůř, vidíme národ ponížený a skleslý, jenž neví, 
kam vrhnout své nadarmo pokoušené síly. 

Z takového drtivého lisu však může, má a musí vzejít víno o to čistší, víno nové 
naděje a nové síly. Jsme si vědomi mnoha smrtelných vin a zaslepeností a ctíme pokorně Pána 
dějin, který dopouští, ale neopouští. Ranou, která na nás dolehla, jsme před Bohem, před 
svým svědomím i před světem očištění ze všeho. Kde je dnes národ, který by to mohl říci 
s námi? Kde je národ, jehož svědomí by bylo tak krutě očištěno, a v kterém by byla ruka Boží 
patrnější? Evropa nás opustila - a uvidí se teprve, k jaké škodě pro ni samu! - , avšak koho 
opouští svět, tomu je Bůh blíže. 

Bolestí, která nás stihla, naše oči, doufejme, prohlédly. Vidíme nicotu smluv, svazků 
a slibů neposvěcených, vidíme žalostnou bídu tak řečených spojenectví, zvláště pak 
spojenectví silných se slabými. O to zjevnější nám musí být od nynějška pravda, že jediným 
spojencem spolehlivým je Bůh sám a jeho svatí, patroni této země vyvolené, naše svědomí -
a náš rozum, který se musí snažit napříště odvrhovat cetky pokryteckých ideologií 
a vyhledávat pevné skutečnosti a o ně opírat svou budovatelskou práci. 

Nejsme u konce svých zkoušek. Budeme ještě snášet mnoho zlého. Avšak nic již námi 
neotřese. Naopak, zůstaneme-li věrni svým spojencům jedině spolehlivým, Bohu, svatým 
patronům, svědomí a rozumu, jsme přesvědčeni, že oni nakonec - budeme-li jim z té duše 
a ze všech sil nápomocní - rozhodnou o vítězství ctí a práva. Je čas, odvrhnout masky lži 
a lichý povrch. A národ, který byl zkrušen ranou, jaké je sotva obdoby v dějinách, národ 
postavený od věků na místo určené zvláštním úradkem Božím a povolaný к úkolům 
jedinečným, ten národ se pozdvihne к vítězství, jakému rovněž není v dějinách obdoby. 

Vidíme na svém pro ten čas vítězném a zdánlivě všemocném sousedu, jak vyšed 
z porážky a pokoření, se vlastní silou povznesl nad všecky zbabělé t. zv. vítěze světové války. 
A to staví svou moc na hliněných nohou, na ošidném balvanu pýchy a rouhání. Oč větší bude 
naše moc a síla, zapustíme-li ji do žulových základů kříže a podle přikázání tohoto kříže 
budeme se opírat jen o pravdu, právo a spravedlnost! Tak i to, co nám za trest bylo vzato 
proradností a násilím, bude nám vráceno se ctí. Neboť jediný vládce a kníže našich zemí, 
svatý kníže Václav, nedá si navždy uloupit to, co patří posvátným právem к jeho koruně. 

Dějiny Evropy se posunuly o významný krok vpřed, o krok, jenž tentokrát ponížil naši 
šíji. Záleží však na nás, na naší věrnosti Bohu a dějinám, bude-li to ve svých koncích krok 
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Ladislav Jehlička 
Súčtování s minulostí cestou do budoucna 

Veškerým československým tiskem jde dnes jediný hlas, aby se zavřely účty 
minulosti, aby na věci někdejší nebylo vzpomínáno, aby národ učinil energický škrt nad vším 
tím, co je od nás odděleno tragickými událostmi minulého týdne. Na tohle tedy 
nepřistupujme. Nejsme zajisté krvežízniví, nechceme zajisté nikoho přivádět na lucernu, 
záleží nám však samozřejmě na tom, aby se vším tím, co nás otravovalo minulých dvacet 
roků, bylo súčtováno definitivně a navždy, aby bylo definitivně znemožněno pokračovati ve 
všem, co nás v těchto dnech přivedlo na kraj propasti. 

[cenzurováno, chybí asi sedm řádků] 
Jde však o víc než o osoby, jde spíše o všechen způsob našeho myšlení, jde o ideje, 

jimiž jsme byli vedeni po těchto neblahých dvacet let, jde o celý směr naší cesty. Myslíme na 
tyto věci tím spíše, že se v naší veřejnosti děje záměrný pokus svalití odpovědnost za všechny 
tyto věci na někoho jiného, svaliti je na činitele, kteří nejsou v našem přímé dosahu, o jejichž 
nápravu se pokusiti nelze, poněvadž to není v našich možnostech. Je zajisté pravdou, že jsme 
byli zrazeni hanebně, že jsme byli nicméně oklamáni všemi, jímž jsme svěřili svůj osud bez 
výhrad. Ale než budeme zpytovati svědomí jejich, je nutno zpytovati svědomí vlastní. Je 
nutno otázati se vážně a odpovědně, bylo-li rozumné svěřovati jim takto svůj osud, bylo-li 
důstojno tohoto starobylého národa, aby se neustále snižoval na úroveň kolonie, bylo-li tak 
docela nemožno předpokládati, že potom s touto zemí bude také jako s kolonií naloženo. 
Domníváme-li se, že toto vše předvídati možno bylo, činíme tak i z toho titulu, že jsme to 
neustále předvídali, i nedivte se nám, že se neobejdeme bez výhrad. 

S mnohým tedy bylo súčtováno v těchto dramatických chvílích. Především s tím, na 
co jsme zde neustále upozorňovali, s politikou, řízenou zřeteli ideologickými, s politikou, jež 
není v pravém slova smyslu politikou národní, ale politikou mrtvých schémat, mezinárodních 
chimér a pověr, které se v rozhodujícím okamžiku ukáží přítěží, která se odhodí bez lítostí 
a nemilosrdně. 

Konference čtyř ukázala nade vše jasně, že dilema: demokracie - diktatura není 
překážkou nepřekročitelnou, že ve vlastní politické hře nemá vůbec významu, že se na ní 
nikdo neohlíží, že ji nikdo nebere v úvahu. 

Ukázalo se dále, že je pochybenou jakákoliv politika sentimentality a citových vztahů, 
že ve chvíli rozhodující se zapomíná na přísahy, na pravdu, na věrnost, na přátelství, a že 
dochází ke cti přísloví, jež praví, že je bližší košile než kabát. Politikové států spojeneckých a 
přátelských, politikové, kterř použili proti oddané zemi diktátu více než surového, byli 
vlastními národy uvítáni jako záchranci míru, jako vysvoboditelé z hrůz válečných. Sladká 
Francie přijala národního socialistu pana Daladiera, téhož pana Daladiera, který prohlašoval 
patheticky ještě před několika týdny věrnost Československu na život i na smrt, záplavou 
květin a přívalem oddanosti, příslušníci Lidové fronty se předstihovali v klanění a díkůvzdání, 
francouzský občánek si oddechl, že nemusí jít do války za barbarskou zemi uprostřed Evropy. 
Strašně... Ale očekávali jste něco jiného? Pan Chamberlain byl uvítán vyznamenáním a řády 
právě tak, jako potleskem davů... 

Co nám z toho plyne? Nic jiného, než že jsme byli přinuceni, nechtěli-li jsme to činit 
dobrovolně, provádět politiku země. Politiku národního egoismu, chcete-li. Že jsme byli krutě 
přinuceni vzdát se náklonnosti spoléhat na všechny ty Internacionály, mezinárodní 
společenství, diplomatické přípitky, žvásty o bratrství atd. Že jsme byli konečně donuceni 
spoléhat jen a jen na sebe, na svou vlastní sílu, na svou vlastní odvahu a moc. Že jsme se 
konečně přesvědčili, že musíme usilovat o přátelství všech národů, ať je náš postoj к jejich 
vnitřnímu uspořádání jakýkoli, ať je jakékoliv naše mínění o tom, co tyto národy chtějí 
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vyznávat, več chtějí věřit. Že jsme se konečně přesvědčili o tom, že je naprosto nezbytné býti 
zadobře především se sousedy... Samozřejmě, není-liž pravda? 

A co z toho plyne u nás doma? Chceme silné Československo, samozřejmě. Ale tu 
musíme opakovat, co se tak často u nás vytýkalo Německu, že totiž síla nespočívá ve 
vnějšnostech. Že silní budeme jen tehdy, bude-li tato síla vycházet z ducha, nebude-li to síla 
jen navenek, ale také uvnitř. Nikdo jiný než my nemá větší právo, mluvit o národní jednotě. 
Od samých počátků Obnovy jsme za ni bojovali, nebylo čísla, v němž bychom neukazovali, 
že je především nutno uznávat existenci národa jako společenství tvůrčího a vládnoucího, že 
politické stranictví je věc proklatá, že právě systém politických stran je věc, jež je schopna 
přivést národ do hrobu. To tvrdíme i dnes. Chceme silné Československo, chceme silnou 
vládu. To však podle našeho názoru předpokládá také určitou míru svobody. To znamená, že 
odmítáme diktaturu v každé její formě. A zejména odmítáme diktaturu dosavadních stran, 
odmítáme ony kejklíře, kteří by pod zdáním silného Československa chtěli zachovati všechny 
ty nectnosti, jimiž se vyznačovalo Československo slabé. Diktaturu toho, co zkrachovalo, 
bychom nesnesli, takové diktatuře bychom vyhlásili boj na život a na smrt, a do všech 
důsledků. Tady nelze napodobovat příklad Německa a Italie. Tam totiž lid projevil sám a z 
vlastního rozhodnutí, že si vyžaduje určité formy řízení státu, projevil to svobodně a z vlastní 
vůle a z vlastního popudu. Ten lid také nalezl vůdce, jímž mohl důvěřovat bez pochyb a bez 
výhrad. Na něco takového my teprve čekáme. Zatím jsme dosud státem demokratickým, 
alespoň podle jména, a my, kdo jsme křesťany, nemusíme ani býti demokraty k tomu, 
abychom si vážili spravedlnosti a svobody; svobody, poskytované především lidem 
rozumným a odpovědným. 

[cenzurováno, chybí asi 8 řádků] 
Chceme Československo silné a tudíž svobodné, to je naše formule, to je naše řeč 

v této chvíli. 

Ladislav Jehlička: Súčtování s minulostí cestou do budoucna. Obnova 2, 1938, č. 40, 8. 10., 
s.2. 
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Jan Krejčí 
Mezi včerejškem a zítřkem 

Nej marnější z marných nadějí dneška je očekávání t. zv. klidnějších časů v dohledné 
době. Očekávání, že věci se budou ustalovat a pokojně vyvíjet podle nějakého plánu, který by 
bral ohled na lidi, na masy lidí, na lidstvo. Není takového plánu. Versailleský mír a 
Společnost národů, která byla jeho součástí, byl ještě pokusem o jakési plánování. I v dvaceti 
letech jeho existence byly činěny jisté pokusy v plánování mezinárodního soužití na základě 
kolektivní bezpečnosti. Sovětský svaz v posledních letech dal těmto pokusům к disposici 
svoje velké síly. Západní demokracie byly ochotny o těchto plánech mluvit a jednat, ale 
o mnoho dále již jejich ochota nesahala. Vedoucí kapitalistické kruhy Anglie a Francie 
potácely se vždy mezi strachem z Hitlera a o Hitlera, aby v jednom z rozhodných okamžiků 
polehly tomu druhému strachu. 

Lidová fronta ve Francii byla skvělou příležitostí, aby tomuto kolísání byl učiněn 
konec a mír v Evropě byl upevněn. Ale tu sehrál Léon Blum roli svých socialistických kolegů 
z roku 1914. Ani jedenkrát, když byl postaven před významné rozhodnutí, nesplnil povinnost 
vůdce socialistické dělnické strany, nesplnil poslání představitele velkého lidového hnutí, 
které mohlo podstatně změnit situaci nejen ve Francii, ale i v celé Evropě. V lednu 1935 
hlasoval pro římskou dohodu Lavalovu, která byla začátkem útoku na Habeš. V srpnu 1936 se 
dohodl s exponenty londýnské City na politice neintervence a vydal republikánské Španělsko 
zahraničním útočníkům. V době rozhodování o Československu byl pan Blum vcelku na 
jedné linii s Daladierem a v „Populaire" uvažoval téměř stejně „odvážně" o československém 
problému jako „Times". Pan Blum ovšem svoje úvahy o vyslání mezinárodní policie do 
Československa zpestřoval sentimentálními výlevy, které gentlemanům z City jsou cizí. 
Hlasováním pro Daladiera-„mírotvůrce" pan Blum jen logicky pokračoval ve své zahraničně-
politické linii přisluhování dvěma stům rodinám ve Francii a klanu Astorů v Anglii. Bude to 
patrně také vyvrcholení jeho vůdcovské kariéry. Socialistická strana ve Francii, přes všechnu 
svoji ochablost, sotva již dlouho snese, aby v jejím čele byli vůdcové rázu Blumová 
aFauerova. Omezený pacifismus oslabil značně nejen socialistickou stranu, ale i některé 
odbory (zejména učitelskou organisaci, jejíž předák Delmas měl na zasedání výboru CGT 
trapný projev, hodný ignoranta, který posuzuje dnešní situaci měřítky, starými dobrých 30 
let). Škody, napáchané v dělnickém a lidovém hnutí Francie, nelze překonat přes noc. Ztráta 
tempa je tu nesporná a v náš neprospěch. Komunistická strana Francie má o úkol víc, ale její 
sílaje zárukou, že jej zdárně a brzy splní. 

Vývoj spěje stále rychlejším tempem. Není vyhlídky, že by se v dohledné době 
zpomalilo. Nemusíme proto vyčkávati na žádný „odstup", abychom mohli věcně posouditi 
dnešní situaci. Okupace československých území, dělení československého roucha je 
důsledkem změn, které se v evropské situaci udály již před tím. Již tehdy, když Paul Boncour 
byl vystřídán ve francouzském ministerstvu zahraničí panem Bonnetem, Francie se tehdy 
úplně vzdala samostatné zahraniční politiky a Daladierova vláda přizpůsobovala potřebám 
City i svoji politiku vnitřní. Pan Daladier v Mnichově byl jen pokračováním toho pana 
Daladiera, který v rozhlasovém projevu označil čtyřicetihodinný týden za kořen všeho zla ve 
Francii. Pan Daladier v Mnichově byl jen pokračováním toho pana Daladiera, který dal 
propustiti na svobodu všecky kaguláry a do marseilleského přístavu poslal vojsko. Zahraniční 
politika anglické i francouzské vlády je nyní podřízena především nejužšímu vnitřnímu zájmu 
velké anglické a francouzské buržoasie, přesněji řečeno: zájmům několika rodin. Při politické 
a hospodářské struktuře obou zemí má to nevyhnutelně za následek, že ani buržoasní třída 
jako celek nemůže souhlasit s takovou politikou a že tato „orientace" vyvolává značný odpor i 
ve vládnoucích kruzích obou zemí. Je pochopitelné, že rozpor se ukazuje zřetelněji v Anglii, 
neboť Anglie je stále ještě světovým imperiem, světovou mocností a část její buržoasie má 
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nejvyšší, to je třídní zájem na udržení této imperialistické posice. Francouzská velká 
buržoasie orientuje se však stále více na upevnění své otřesené posice uvnitř Francie a v tom 
se dočasně a hlavně vyčerpává její třídní zájem, 

[cenzurováno, chybí asi jeden odstavec] 
Pan Chamberlain soudí, že je nutno udržet a podporovat nacismus 
[cenzurováno, chybí asi jeden a půl řádku] 

A soudí také, že bolševismus by byl nejen důsledkem každé války, ale že jeho světové 
panství by rychle následovalo i po každé změně režimu v Německu. Duff Cooper, Eden, 
Winston Churchill, rovněž konservativci a representanti anglické buržoasní třídy, považují 
však silné britské impérium, silné nejen vojenskou mocí, ale i mezinárodní autoritou, za lepší 
ochranu zájmů své třídy, než riskantní ústupky výbojným režimům, které jen zvyšují 
mezinárodní nejistotu a anarchii a vytvářejí tak stav, který stejně nakonec musí zplodit to, 
čeho se Chamberlainové tolik obávají. Považují upevnění mezinárodního práva a řádu za 
nezbytné pro udržení pořádku i uvnitř jednotlivých zemí. 

Zájem, který zastupuje pan Chamberlain, je příliš úzký, aby se Anglie mohla udržet 
v tomto směru zahraniční politiky. Mimo to, bez ohledu na velké síly anglického lidu, které se 
silně uplatňují, dal se pan Chamberlain do spolku s mužem, který dovede jít stejně bezohledně 
proti svým nepřátelům jako proti svým přátelům. Jeho dynamika nepočítá a nemůže počítat se 
spoluhráči. Jeho stylem je rush a ne kombinace. Každý den, každá hodina přináší 
nepředvídané možnosti a srážka visí stále ve vzduchu. Proto tak brzy po Mnichově odsunul 
mírotvorce Chamberlain do pozadí volby a nasadil starostlivý tón. Zklamání nad výsledky 
Mnichova a starost z dalšího vývoje jsou patrny i ve Francii. 

Nechť jsou pohnutku a síly, které povedou ke změně britské zahraniční politiky 
jakékoliv, jedno je jisté: hlavní nebezpečí pro lidstvo a jeho budoucnost je v dynamice 
a výbojnosti a každá překážka, která bude položena v cestu této rozpínavosti, přinese positivní 
výsledky. 

Všecky zkušenosti posledních dnů nabádají však к tomu, aby se nespoléhalo na 
jakékoliv síly. Všecky zkušenosti nabádají k tomu, aby se věřilo především silám, které 
záměrně směřují к lepšímu příští lidstva. Jsou to nesmírné síly lidu ve všech zemích, síly, 
které nelze trvale svádět falešným směrem. Tyto síly nejsou roztříštěny. Vývojová tendence 
ukazuje naopak к jejich sjednocování. Jsou to dále nesmírné síly Sovětského svazu, jeho 
vojenské, politické a hospodářské moci. I jeho pravdy. 

Náš lid přes všecky těžké rány, které mu byly zasazeny, neztratil svůj zdravý životní 
smysl. Dovede se vyznat, orientovat i v dnešním zmatku a chaosu a ví, které síly pracují 
v jeho prospěch. Ví, kterým směrem sejde к lepší budoucnosti celého národa. 

Jan Krejčí: Mezi včerejškem a zítřkem. Tvorba 13, 1938, č. 41, 14. 10., s. 469-470. 
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Jan Zahradníček 
Pláč koruny svatováclavské 

Ve m hanbu, pij ji, národe 
Viktor Dyk 

Po dvaceti letech bezstarostných ztřeštěností národa vítězného přes noc jsme se stali 
národem poraženým. Může-li někdo, ať se utěšuje tím, že jsme byli poraženi bez bitvy, 
pouhou zákeřností diplomatů, zradou zelených stolů, temným čachrováním, ale pro nás 
porážka je porážka, a hanba je hanba. A nyní, když se na tebe se všech stran valí svými 
kalnými proudy, lokej, národe, plnými doušky, opájej se jí až do morku kosti! Napojte se jí 
zdi stavení našich, a její temný rmut ať zúrodní pole a vinice naše, aby nezůstalo nikde 
stromku a travičky, které by nebyly poděleny tím náplavem zármutku, když byla vytažena 
stavidla hanby a od východu slunce až po jeho západ se nenašel nikdo, kdo by upřímně 
a s úmysly čistými stál při nás. 

Ať se otevrou pro její zúrodňuj ici příliv srdce všech dětí této země, a aby přes nás 
netekl nadarmo, zapřísahám vás, nedejte nic na to, že předseda té a té obskurní společnosti 
nebo redaktor toho a toho mocného deníku nám vyjádřili vřelé sympatie. Kašleme jim na 
jejich sympatie, jsou beztoho licoměrné, a za nic na světě nechceme, aby nám někdo na naše 
zahanbení pomáhal zapomenout. 

Kdo na příklad z těch, kteří teď vládnou světem, ví o koruně svatováclavské 
a o bolesti, kterou jí působí, odtrhujíce od jejího těla to, со к němu odedávna patřilo а со к 
němu bude patřit až do konce časů. Kdo z nich slyší její nářek a kdo ji poslouchá, jak úpí: 
Attendite et videte, si est dolor sicut dolor meus? Kdo z těch mocných dbá jejího hlasu, který 
nám dnem a nocí rozdírá útroby, když ani ti, kteří byli dějinami vybráni za její strážce a za její 
mluvčí před světem, se valně o ni nestarají, hledíce ustavičně jinam, než kam by měli aspoň 
na chvíli se zdrceným srdcem popatřit. Bylo místo toho slyšet v nedávných dnech jednoho 
ministra, že prý o německé oblasti našich zemí po převratě nikdo nestál, ale že jsme je museli 
zabrat z důvodů hospodářských. Ano, protože jste o ně nestáli jako o nedělitelné části koruny 
svatováclavské, vzali nám je a ani ty hospodářské důvody nebyly nic platné. Po způsobu toho 
pana ministra se u nás mluvilo a myslilo za těch strašných chvil, kdy úzkost svírala srdce 
a kdy jsme marně čekali, že bude z našich vysokých, vyšších a nej vyšších míst vysloveno 
Jméno toho, od něhož - a nikoli z lidu - pochází veškerá moc, nebo že bude vzýván 
o přímluvu nepřemožitelný kníže české země. Nestalo se tak z útlocitného ohledu na bídný 
zlomek našich neznabohů. A tak zatím co se nahoře mlčelo, zatím co naši političtí katolíci 
spolu s katolisujícími básníky, počítajíc v to i S. K. Neumanna, upírali toužebné zraky 
к jasnorudému slunéčku, vševládnému baťuškovi a kaplani i monsignoři klopili zbožně oči při 
vyslovení strašného jména, náš lid, o kterém jistě není možno ztrácet lichotivá slova, lid 
vrtkavý, nevěrný, svedený a napolo zkažený, ale přesto v jádře ještě neporušený, tento lid se 
vrhal s neomylným pudem, v nebezpečí náhle probuzeným, před sochou svatého Václava na 
kolena, odčiňuje tak úpěnlivou modlitbou slepotu svých vůdců, kteří jej po léta vláčeli po 
cestách nepravých. 

Teď však už je rozhodnuto a ty, růžová pusinko, která jsi, je tomu sotva půl roku, 
s velmocenským pošilháváním prohlašovala, že s henleinovci jednat nebudeme, ty můžeš být 
klidná. Můžeš si v hlubokém míru slavit svůj šábes nebo drmolit zednářské formule, protože 
nářek naší drahé země, pláč koruny svatováclavské, beztak nepronikne do tvých nadnárodních 
uší. Můžeš si namlouvat, že takto je to vlastně lepší, když teď z naší koruny vylamují jako 
drahokam za drahokamem ta krásná a bohatá města. Jednat však už nemusíš, to za tebe udělali 
jiní. A abys měl o čem uvažovat, byli to také zednáři také rotaryáni, také humanisté, také 
demokraté a k tomu ještě kalvíni kalvinovatí, zkrátka měli všechny vlastnosti, z kterých se 
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těšil tvůj do ruda nabíhající optimismus. Můžeš třeba jít a vyhrabat si na smetišti věků nově 
fetiše, když tě ty staré tak šeredně zklamaly a když lord Runciman od nás zdrhl po dávném 
kacířském způsobu zimního krále. Nebo budeš dále všemu navzdory, a když se celá Evropa 
sráží do jednoho šiku proti bolševismu, upírat oči к pěticípé hvězdě východu a v našem lidu 
svými žurnalistickými prognosami živit sebevražednou naději ve spásu skrze humanismus? 

Po ovoci se však pozná strom. A teď všichni chutnáme to trpké ovoce hanby 
a ponížení, vyrostlé na stromě, který svými kořeny netkvěl nikdy pevně v půdě naší vlasti, 
nesílil se jejími živinami, neopíral se o masivy její historie, nýbrž žil jenom z cizorodých 
nánosů, hodně mělkých a málo výživných, které k nám nanesly všechny možné cizí a národu 
nepřátelské proudy. Je-li třeba vyjít z metafory, můžeme jmenovat reformaci, osvícenství, 
francouzskou revoluci, socialismus i komunismus, které se všelijak pářily nepochopeným 
odkazem jedné nešťastné periody našich dějin. Kteroukoli touto etiketou se oháněli všichni, 
kdo dosud za náš stát mluvili a jednali před světem, a výsledek toho, konečný plod práce 
těchto neblahých zahradníků svou přehořkou chutí teď skličuje naše srdce. Tento stát se nestal 
dosud tím živým a pružným ústrojím, kterým by se na venek projevovaly skryté možnosti 
našeho národa a uplatňovalo se bohatství jeho vnitřního života, jak vy vřelo třeba za baroka 
nebo v díle takového Březiny. Místo toho nás šmahem pokládají za předvoj komunistické 
revoluce a žádný ze sousedů s námi zatím nechce nic mít. A prosím vás, jak se smýšlí v obci 
o člověku, který se nemůže srovnat se žádným svým sousedem? 

Co zbývá? Vrátit se ke kameni, který zavrhli stavitelé z roku osmnáctého, ke koruně 
Svatého Václava, vyzdvihnout ji z ponížení, které se na ní ukládá prachem nezájmu, 
a nahradit jí bolestnou ztrátu roku tohoto věrností a oddaností, vyjádřenou i ústavně. Ale dříve 
než se začne s touto přestavbou, je třeba vyřídit dvě otázky, které nevyřešeny by potměšile 
hatily všechno naše úsilí: otázku židovskou a s ní spojený problém zednářských loží. 

Jan Zahradníček: Pláč koruny svatováclavské. Obnova 2, 1938, č. 41, 15. 10., s. 1. 
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Josef Knap 
Co dělá kulturní svět 

Když po vyhlášení mobilisaee několik nás literátů-záložníků nastupovalo ke svým 
plukům, vyznačoval se český kulturní svět krátkým, povznášejícím obdobím odpovědné 
solidarity. Téměř na dosah se vznášel přízrak války a každý z nás si uvědomoval, že bychom 
u toho, co čekalo naši vlast, měli stát všichni v jednom pevném kruhu. Tváří v tvář 
rozhodným chvílím odložily se různé diference. Potlačivše vzpomínky na dosavadní poměry, 
podali si spisovatelé, u jejichž díla nebylo a není co skrývat nebo retušovat, ruce s těmi, 
jejichž ideový svět, až dosud obratně manévrující podle konjunktury domácí a v zaslepeně 
jednostranném bratření s levými živly ve světě, spěl neodvratně ke krachu. Starost o osud 
národa přikazoval nevzpomínat mnohých věcí. Ještě těsně před nejtěžšími okamžiky sešli 
jsem se všichni na spisovatelském provolání к světové kulturní veřejnosti o mravní pomoc 
našemu národu: sjednotili jsme se к této akci, v níž jsem kladli své podpisy (Medek, Durych, 
Čárek, Knap) do stejné řady s podpisy těch, kteří ještě nedávno manifestem „Věrni 
zůstaneme" skládali horlivý a výslovný hold dvacetileté zahraničně politické orientaci 
státního vedení. Avšak stranou všech neplodných rekriminací šlo nám v osudových chvílích 
o jednotu duchovního organismu národa. 

Když jsme se nyní vrátili do civilního života, bylo toto ovzduší solidarity již v krisi. 
Jsme bohatší o četná poznání. Přeformovací proces, který s dramatickou rozhodností pronikl 
do života politického a veřejného vůbec, zřejmě a po právu se nemíní zastavit před oblastí 
kulturní. Velká doba byla velkým zkušebním kamenem. Slyšeli jsem, jak některým selhaly 
duševní a mravní síly. Jak jednoho (dramaturga Vinohradského divadla) přinutila ke 
kvapnému odjezdu z Prahy nemoc, která trvala právě tak dlouho, pokud trvalo přímé 
nebezpečí války, a jak jiný spisovatel ujel pro jistotu až za hranice - oba zasedali krátce 
předtím na spisovatelské schůzi, na níž se vyhlašovalo do světa, že svou vlast budeme hájit 
krví. Je příznačné, že takovéto zjevy se nevyskytly mezi oněmi literáty, které bývalá levice, 
vyvlastňuj ici si po dvacet let výlučné právo určovati veřejné mínění ve věcech kulturních, 
s jistým despektem počítala к pravici. 

Takový byl obraz spisovatelstva na rozhraní onoho září a října 1938: někteří (z pravice 
většinou, Čárek, Křelina, Fučík, Heyduk, Jirko, Knap a j.) odjeli za svou vojenskou 
povinností; někteří (a netřeba znovu uváděti, z kterých kruhů) odjeli do bezpečného úkrytu; 
většinu zachvátila horečná nervosní podnikavost (znak špatného svědomí), schůzovací 
aktivita, chytání se stébel, projektování projevů, ale nic, co by se podobalo velkorysé přípravě 
к novému budování duchovního života, upřímnému a mužnému doznání omylu a vůli 
к vyvodění důsledků z prohrané orientace. Slyšíte tamodtud nářky na censuru, která zřejmě 
nemá dosti smyslu a uctivé šetrnosti к jejich vydrželému svrchovanému postavení v literárním 
světě a má na výplody jejich ducha stejný loket jako na výplody posledního novináře. Je až 
dojímavé, jak se ti lidé, kteří tolik zameškali a tak špatně předvídali (do poslední chvíle podle 
nich šel vývoj do leva), nyní horlivě přihlašují к práci, jak se snaží zapojit se do nastávajícího 
přerodu života, jak se vemlouvají к sluchu veřejnosti, jako se prodavač snaží aspoň za cíp 
kabátu zachytit člověka, který je na odchodu od jeho stánku. Byl jsem teď přítomen schůzi 
kruhu spisovatelů při Vojenském ústavu vědeckém. Rokovalo se o pracovních táborech. 
Vojáci samozřejmě přišli s rychle hotovým, pevným a promyšleným plánem celého díla. 
Spisovatelé se horlivě nabízeli, že by po ujasňujících debatách vypracovali návrh na kulturní 
výchovu v pracovních táborech. To už všecko máme, řekli vojáci krátce. (Buď že jsou zvyklí 
jednat vojensky rychle a tedy nečekat, až se rozhoupou spisovatelé, anebo napřed jim nehověl 
duch, který se zrcadlil v projektech těchto spisovatelů.) Bylo trapné, jak se mistři kultury 
horlivě spokojovali zcela podřadnými drobečky, které se jim ještě daly přidělit, aby si 
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nepřipadali úplně nepotřebnými. Podobně se hledá spolupráce se Svazem občanské 
pohotovosti. 

Vypadá to, jako by se známá část literárních činitelů snažila pokud možno bez úrazu 
z ideové pasti, kterou si sama nemoudře po leta vybudovávala. Je to teď velmi nepříjemná 
past, jejíž stěny jsou vyloženy dříve tak pohodlnými a ceněnými vznosnými kulisami, jako 
byl internacionalismus Penklubů, snobské evropanství Evropského literárního klubu, akce 
Levé fronty či Ligy pro lidská práva, nejrůznější anketářství, nakladatelské programy 
s nenárodními odpadky západních kultur, nesrozumitelné úpadkové umění a to všecko, co se 
zřítilo nebo zřítí jako domek z karet na hlav mistrů kultury, zatím co český národ, česká země, 
je už mnohem dál. 

Jsme v posledních dnech svědky, jak ke kulturním věcem a postavám obracejí své 
vybíravé hledí různé večerníky a jak poté předkládají tučná sousta čtenářům, milujícím 
drobné aféry a skandalisování. Nejde, nesporně, o pastvu pro večerníky. Revise hodnot musí 
jít do základů a žádné chytráctví a žádná lstivost různých těch menších i větších mistrů 
kultury a jejich satelitů tomu nezabrání. 

Josef Knap: Co dělá kulturní svět. Brázda 19, 1938, č. 42, 19. 10., s. 641-642. 
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František Křelina 
Nejdříve změnit myšlení 

Ničemu nejsem tak vzdálen v této době jako tomu, abych nyní psal polemické články, 
vždyť všecko v národě i v každém z nás volá po jednotě, po tom, abychom se semkli, 
abychom se opřeli jeden o druhého a hledali posilu jedině v sobě; ničemu nejsem tak vzdálen 
jako polemickým debatám, když už i dříve jsem se jim vyhýbal, a také pokládám za správný 
názor, že nyní není čas к výčitkám, ani к vzpomínkám, ani к radám které přicházejí už po 
účinku... ten je takový hrozný, že sám umlčuje slova. Ale byla by slabost, kdybychom mlčeli! 
Radikální řez, který oklestil naše hranice, nesmí být katastrofální pro národ ani pro stát, 
vzdáme-li se právě tak radikálně bludného myšlení s podobnou bezohledností, s jakou cizí 
vojsko zabíralo naše krajiny. Proto nemohu mlčet - a kdybych tu nežil tak sám, napsal bych 
i za vás, moji přátelé v životě i v literatuře, že nemůžeme mlčet - к slovům zdánlivě novým, 
která skrývají staré myšlení; toto myšlení se projevuje zatím víc kradmo a chce zřejmě 
navazovat tam, kde jsme skončili. Jar. Stránský v Lid. novinách v značně zmateném úvodníku 
Loyálnost к Němcům (jeho zmatenost tkví i v tom ,že přitakává jednání vyslance 
Chvalkovského, ale svůj souhlas uvádí nářkem nad censurou, která mu nedovoluje psát co si 
myslí, nářek ostatně zbytečný, své „myšlenky" nám tam přece servíroval s řemeslnou 
zručností celá léta, nejsme už na ně věru zvědavi ani za mák!) napsal slova, která jsou pro 
tento způsob uvažování a neupřímného předstírání zvlášť příznačná: 

„Žádná loyálnost nám nekáže, abychom mluvili, myslili, cítili a jednali jako Němci, 
když nejsme Němci. Nic už nemáme než sebe, svůj ráz, svoji tradici, svoji kulturu, svůj 
životní způsob. Zabijeme svou budoucnost, zradíme-li svou minulost. Nikomu toho není 
třeba, nikdo toho doopravdy od nás nežádá. Nesuďme a nerovnejme jiných, ale nekřivme 
sami sebe. Nevzdávejme se svého ideálu svobody, svého pojetí lidskosti, své cesty 
к spravedlnosti. Zmítáni nečasem zůstávejme aspoň vnitřně sví. Národnost to není jen 
společný jazyk, to je také společná mluva, společný mrav, společný zákon cti a hanby." 

Přepisuji sem závěr jeho článku skoro celý, - nezní na první poslech nijak zle, i když 
jeho zdánlivý rozum tkví pouze v slovech (nevysvětluje ani v nejmenším, jaký ráz má na 
mysli, ani jaký životní způsob, ani nic ostatního), dovolává se najednou i tradice, radí 
najednou, abychom nerovnali jiných, tedy ledacos, co mohl už před deseti lety slyšet 
i z našich úst. 

Ale jen se to podobá pravdě, pravda to není: nebudeme-li likvidovat své omyly 
z uplynulého dvacetiletí právě s takovou krutostí, s jakou jsme přišli o své pohraniční hory, 
připravujeme novou porážku, [cenzurováno, chybí zbytek věty] 

Příčina skutků a činů a všeho, co se stane, netkví pouze ve vnějších silách., i příčina 
této porážky a zejména její krutost vězí v myšlení, ve zvráceném myšlení, které nyní musíme 
odvrhnout. Nejdřív je myšlenka, pak čin; a my jsme nebyli poraženi na válečném poli, leč 
v myšlence, v poznání, v uvažování, my jsme se dožili těchto bolestných dní říjnových 
především proto, že naše myšlení bylo špatné, že byl špatný duch, který vedl naše životy. 
Ano, chceme zachovat svůj ráz, ale právě proto, že tak chceme činit, odvrhněme od sebe se 
vší příkrostí, jíž jsme schopni, omyly svých dvaceti let, která jsem namnoze promarnili! 
Chceme zachovat svůj ráz, právě proto vymyťme až do kořene rozvratné velikášství, které se 
obhlíželo zálibně v zrcadle evropského tisku, to nám ochotně nastavovaly zejména tyto 
noviny, abychom se mohli s pýchou okukovati v tomto „světovém" rouše spíš osličím než 
beránčím, třímajíce „prapor světové demokracie". Ne, jsou lidé a jsou listy, jejichž slova, 
abychom uchovali svůj ráz, znějí jako krutý výsměch, zvlášť také proto, že mnozí jim už ze 
zvyku budou věřit. Zůstávejme vnitřně sví (ale má být přece svoji, na takové maličkosti asi 
nezáleží těmto novým vyznavačům tradice)... ano, zůstávejme svoji, ale za své pokládejme 
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jen to dobré a odvrhněme dvacetileté rozvratnictví, které celá desetiletí hudlo pacifickou 
skočnou a najednou se v poslední chvíli obrátilo na čtyráku a velebilo armádu, 

[cenzurováno, chybí zbytek věty] 
Glorifikovali jsme nezaměstnanost a pěstovali jsem ji asi tak jako květinu ve skleníku, 

radujíce se téměř i v nářku, jak také my jsme zasaženi touto „světovou" krisí, ani v tom jsme 
nechtěli zůstat pozadu, - nuže, tuto svou minulost, která také tkvěla v myšlenkové slabosti, 
jsme zatím už likvidovali a právě tak musíme zatočit s ostatním! Mluvili jsme o sto šest 
0 demokracii a přece byl umlčen každý, kdo se opovážil říci mínění jiné, když prorokové řvali 
na schůzích po 21. květnu, toto řečňování nepokládáme za svobodu, to nebyla svoboda, to 
byla leckdy pouhá zpupnost, která dávala zvůli každému tlučhubovi! Ne, nevěřte tomu, 
nebylo to jen násilí, bylo to především myšlení, které mu připravilo cestu a které je umožnilo. 
Lituji, že nemám po ruce svou knihovnu (byv zatím vystěhován ze svého domova), abych 
citoval přesněji Masarykova slova o spravedlnosti, která udržuje státy, tohoto myšlení se 
nechceme vzdát ani dnes, kdy zvlášť a dvojnásob musíme dbát spravedlnosti obecné, ale pro 
mne tou spravedlností není mechanická spravedlnost lidská (jejíž pojem se mění), ale 
spravedlnost boží, která proráží nebesa dle slov. 

Jen nerad píši další svá slova: ale mluví u nás lidé, kteří by měli dnes mlčet! Nechť 
dovedou vidět svůj příklad v muži, který odešel, když by byl stál v cestě, - kdo čteš, rozuměj. 
Proč se plete do této cesty mlází, když stromy uhýbají z cesty? To zvrácené myšlení, které nás 
přivedlo к 30. září, způsobovali noviny a novináři, mluvili a myslili jsme jejich slovy a jejich 
jazykem, a tyto noviny, o nichž mluvím, tvrdily právě nejvíc muziku, proč tedy také ony 
nedovedou ustoupit z cesty! Nečetli jsme z nich dva dni před koncem slova o tom, že 
neustoupíme ani milimetr? Můžeme nyní věřit jejich slovům, můžeme do těch platonických a 
matných nápovědí vlákat ten úmysl, který předkládají v slovech? Je to přece ten list, který 
před lety rozesílal svým odběratelům vyplacené lístky, aby mu posílali adresy židovských 
rodin, zajisté proto, že je chtěl pojmout do kruhu svých odběratelů a hájit jejich zájmy. Snad 
se vztahují jejich slova o cti a hanbě, jimiž končí dotčený úvodník, především к této stránce 
jejich bolesti, jistě upřímné, ale i kdybych se mýlil, je na čase říci přímo: doufejme, že pro své 
židy stačíme s pojetím křesťanským, které odmítá divoký antisemitismus, 

[cenzurováno, chybí asi 4 řádky] 
- Musí se změnit naše myšlení, musíme najít svou cestu ke své tradici a ke své hlubině 

bezpečnosti. Myšlení! Projevovalo se v novinách, jak se tedy chovaly ony ve dnech národního 
smutku? Obrátily namnoze na čtyráku, ale duch zůstal stejný: viděl jsem právě v tomto listě, 
který nám chce radit nyní, obrázky o tom, jak se u nás lidé připravovali na válku a jak chystali 
konservy a z ní potom vytáhli místo čeho jiného postavu s křídly, která představovala mír... 
к čemu to? je to vtip? lze se tomu smát? nebo je to utajená hořkost? Projevuje se ta 
malováním ohavných obrázků jako se dřív projevovalo velikášství ohavnými kresbami, které 
chtěly komandovat aspoň posměchem celý svět? Josefu Pekařovi se duch vtěloval v symboly 
výtvarné (odtud jeho označení doby gotické a barokní...) a nikde také spoušť dvacátého věku 
nebude dosvědčena výstražněji než v těch malbách a kresbách, které se vzdaly vší formy a 
skrze rozvrat a vlastní ohavnost dosvědčovaly rozvrat všech hodnot duchovních. Duch novin 
se projeví spíš v malbách a v básničkách a vy možná pamatujete na tu „báseň", v níž se 
autorka troštovala rvát, ač by měla raději zkoumat svůj jazyk zvulgarisovaný v slovníku 
1 v přednesu a svůj planý feminism, jimiž kolikerým způsobem ohlupovala dívčí mládež (ono 
to bylo strašně modenní, ty Pepické hrubosti z omalovaných rtů!)... kde se mluví o válce jako 
o rvačce, kde se druhý den malují nechutnosti, kde se místo slova rozšiřuje v záplavách mluva 
zhanobená, tam nevládla svoboda, 

[cenzurováno, chybí 2 řádky textu] 
Rolníkům a dělníkům práci a práci i těm, kdo ji organisují a řídí... ale vám, mužové 

ducha, nesmí mírem ubýti na bojovnosti! Nedopusťte, aby к národu mluvily záludně jazyky 
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hadí! Hledejte mluvu tak důraznou, aby zastřela tyto hlasy mámení! Vaše ruka nechť bičem 
vymrská tuto slanost a tuto skutečnou malost, která je daleko nebezpečnější než malost 
územní! Postavte hráz proti myšlenkovému rozkladu, který se mezi nás vtírá, dotýkaje se 
vašich myslí slovy, která zplaní dřív, než byla vyřčena! Jedním z prvních činů slovenské 
vlády bylo, že rozpustila komunistickou stranu. Proč my váháme následovati tento příklad ze 
země slovenské? 

[cenzurováno, chybí začátek věty] 
které se dávalo strhovat nekritickým rusofílstvím, před nímž už za války varoval 

president Masaryk. Ještě neotrnula rána krvácející a oni nám už zas přednášejí o svém 
vlastenectví a o své věrnosti. Či nevšimli jste si placeného inserátu, kde klepna odvolává 
veřejně svá nařčení o českých lidech, že jsou Henleinovci? Neslyšíte ten šepot, který se šíří 
záměrně, neslyšíte jej na ulici i po hospodách i v krámech, kde se v těch dnech řečňovalo, až 
ses musel odvracet s ošklivostí? Byl jsem šťasten v těch prvních říjnových dnech, že jsem je 
prožíval na vojně u své roty a nikoli mezi těmi žvanily, kteří by prořečnili nad pivem nos 
mezi očima! Byli to záložníci, kterým služba nedovolovala, aby čtli kdejaký potištěný papír 
nebo aby naslouchali kdejakému živému tlampači, který komolil ve své nevědomosti slovo už 
zkomolené! Co dělali? Spolehli se na svůj rozum a svým citem byli u svých rodin a u své 
práce, kterou opustili, stáli na svých místech a neopouštěli je a hlásili se dobrovolně do 
služby, když jí po těch prvních dnech přibývalo. O toto lidové společenství chceme opřít své 
hledání pravé tradice a svého pravého poslání, o toto zdravé myšlení lidové, které tkví svými 
kořeny v práci a v rodině, chceme opřít pevnost svého ducha, to nám o našem rázu a o naší 
kultuře poví daleko víc než řemeslní překrucovatelé slov! 

Právě myšlení se musí nejdříve a nehlouběji změnit! Ale u nás zatím mluví lidé, kteří 
by měli dnes mlčet! Uvažovalo se už veřejně, jak omezit stranickou rozbitost: čím se však 
činnost stran projevuje dnes? Hlavně a především a pomalu už jedině novinami: máme jich 
u nás tolik, že bychom jimi zastavili tok řeky v jejím nejširším ústí. Budeme dále trpět tento 
přepych? Budeme dále v každém plátku hledat prorockého vůdce? Není třeba žádné tajemství, 
že většina jich žije na dluh, že nežije z předplatného, ale z darů nebo z fondů, - proč je tedy 
trpíme ještě dnes? Proč neprobereme tuto džungli, která přímo nebo nepřímo ochuzuje zemi 
již zchudlou? Neradím tím arci nijak, aby se držely jen ty, které žijí z předplatného, na které 
se tedy nedoplácí, protože leckdy jejich úspěch je způsoben pouze jejich dryáčnictvím ve 
formě i v obsahu. Ale udržovat tento tiskový aparát i nyní, byla by holá bláznivost, 
a nesouhlasíte-li vy se mnou pro škody v myšlení, které při své žvavé i zpupné ledabylosti 
činí, připomeňte si aspoň naše lesy: musíme s nimi nyní lépe hospodařit, nemáme jich už 
tolik, abychom z nich dělali pouze potištěný papír! 

Ano, nechceme se vzdát ani své tradice, ani svého způsobu myšlení a cítění: ale právě 
proto odvrhneme všecko, co nás od nich odvádělo, a budeme pečlivě zkoumat učitele, kteří 
nás jim chtějí učit. 

František Křelina: Nejdříve změnit myšlení. Brázda 19, 1938, č. 43, 26. 10., s. 658-660. 
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Václav Černý 
Na rozcestí 

Bylo řečeno před několika měsíci, že být Čechem je v přítomné době synonymem 
života hrdinského. Cizinec, jenž pronesl tato slova, se mýlil. Být Čechem znamenalo jen mít 
příležitost - jíž vždy možno nevyužít nebo které možno se vyhnout nebo kterou možno také 
zvenčí zrádně zcizit a odnít - žít osud hrdinský. Od té doby byli jsme obětováni 
problematické naději na mír, jemuž jsou mateřské země demokracie usilovně ochotny se těšit 
třebas i v nejtrapnějším ponížení, a naše vlast zažila chvíle nejhrubší křivdy a ... svrchovaného 
pohrdání. Smutná útěcha, již v pohrdání hledá potupená vůle, zachovavší věrnost až na práh 
sám zkázy! Smysl a účinek bolestného údělu, jenž vložen na naše ramena, není nicméně 
naprosto jednoznačný: vše záleží na způsobu, jímž jej podstoupí český a slovenský člověk. 
Tento úděl může stejně ohrozit rozkladem duchovní síly a mravní jednotu národní jako dát 
popud k strastné, ale plodné obrodě češství. Běží o to, umět přijmouti křivdu jako odčinitelný, 
zvratitelný fakt historie s pocitem společného bratrství tváří v tvář společnému osudu. Umět ji 
popřít ve všem co v ní znehodnocuje lidskou naši důstojnost a mravní odolnost0; dovést jí 
vyrvat jedem napuštěný její bodec tím, že jejímu působení nevydáme základní a rozhodující 
vzpruhy našeho nitra, nesmiřitelné jeho síly: odvahu ducha a víru srdce. Odvahu a víru, 
prvotnější projevy lidství, než jsou rozum a touha po štěstí. Pohroma budiž jen částí 
vnuceného osudu, ten však východiskem práce počínané znovu a jinak, lépe! Křivda a neštěstí 
mohou být stokrát fatální a neodstranitelnou konstantou dějin národů: žádné dějiny nám 
nicméně nevnutí náhled, že co je fatální musí nutně zakalit zdroje a usměrnit tvořivé 
a pracovité cesty toho, co je lidské. 

Znamená to věrnost humanismu? Bez pochyby. Je to věrnost nejčistším tradicím 
češství a hlubokému smyslu křesťanství, jež formuje tuto Evropu bezmála dvě tisíciletí a tento 
náš národ už tisíc let. Jeho formy podlehnou ovšem drsné proměně. Jaké? Marno tu dosud 
všechno předpovídat. Tolik je jisto, že humanisticko-osvícenská syntéza, kterou vybudovalo 
osmnácté a devatenácté století, s níž šel Západ do světové války a která tvořila státní filosofii 
prvního dvacítiletí republiky, nestačí. Přiznejme to upřímně! Humanismus nový nebude 
opakováním starého. Bude třeba počít od základů, ze všeho, co dosud přijímáno znovu učinit 
otázku, setřást myty a mytečky, které oslepovaly a sváděly s cesty. Mýtus tak zvaného boje 
protiklerikálního, jímž bylo rozuměno krátkozraké potírání náboženských citů. Mýtus 
pacifistický. Mýtus liberalistického utilitarismu. Mýtus pokroku, pokud záležel v naivní víře, 
že pokrok - jako pouhý vývoj vpřed - mechanicky nutně vede к lepším formám životním 
a většímu blahu. Mýtus snadného a povrchního kosmopolitismu, jenž v přijímání cizích vlivů 
bez výběru byl jen formou provincialismu: Evropa přitom dozajista zůstává vlastí a náš zájem 
o ni nesmí vyhasnout nebo být úmyslně a ze vzdoru potlačován. Každá kulturní hodnota 
budiž naše! Máme i nadále právo na veškerou pravdu, každou krásu, veškeré dobro! 

A jaké místo a jaká úloha připadnou v tomto boji o myšlenku, člověka a budoucnost 
českému duchovnímu pracovníku? Velmi veliké, bude-li mít dosti odvahy po nich sáhnout. 
Ale tuto odvahu v sobě nenalezne anebo sáhne mimo a mine se cílem, nedokáže-li sám 
hluboce proměnit svůj vnitřní habitus, nesetřese-li ustálené návyky ideové, nepromění-li 
metody svého působení, nevejde-li к skutečnosti ve vztah zcela nový. Jen tak se jeho dílo 
stane opravdu působivou přípravou nové významnosti národní a opravdu působivou přípravou 
nebezpečí pro nepřítele. Ale nic z toho nelze uskutečnit bez zpytování svědomí. 

Nepodobal se český kulturní člověk osvobozené vlasti příliš často oněm italským 
vojákům z anekdoty, již přináší Bernanos, kteří čekají skrčeni v zákopu na povel к útoku 
a v okamžiku, kdy kapitán vyrazí sám do deště nepřátelských střel s výkřikem „Avanti", 
strženi jeho hrdinstvím šíleně tleskají v úkrytech a se slzami v očích posílají za ním nadšené: 
Bravo, bravissimo? Čekali na krásnou parolu, na statečné mot d'ordre, к němuž by se přidali, 
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a dostalo se jim jich. Schvalují je a přinášejí mim svou „adhesi". Svůj podpis. Skandují je 
sborem. Tak lze sborem skandovat i slova jiná: demokracie, kultura, pokrok, svoboda. 
Přinášet jim svůj souhlas. A zůstávat v zákope. Nedomnívejte se, že jste přinesli myšlence 
jakékoliv jakoukoliv sílu pouhým souhlasem a adhesí. Ve skutečnosti jste ji možná zeslabili 
strašně: nevytvořivše ji znovu a nedotvořivše svým prožitkem, neproměnivše ji v život, pohyb 
a popud další tvorbou z jejího ducha, přijavše ji jako věc navždy hotovou a mající trvat 
v podobě, v níž jste ji přijali, zhieratisovali jste ji a převrátili v musejní preparát. Oč lépe by jí 
bylo bez všeho podpisu: snad by pak zůstala jen lidovým pudem, temnou a živou vůlí masy, 
svěží silou sobě věřící a sobě věrnou. Ale vy jste se ovšem nemohli obejít bez té adhese, 
neboť tváříce se jako byste přinášeli posilu, sami jste po posile vlastně toužili jsouce jí 
potřební. Obraceli jste к myšlence dojemné oči, prosící pokorně o pomoc. A poněvadž 
myšlenka sama o sobě je pomoci neschopna, byla vaše víra v ni vlastně pověrou. Lze potom 
být v tomto světě svědkem pyšných programů a ideologií, sesouvajících se jako domečky 
z karet, ač se honosily tisíci nápadnými podpisy a statisíci volebními lístky. Jsou provázeny 
nanejvýš modlitbou atheistů. Tu se divadlo slabosti stává bezmála odporným. Toť opravdu 
udržovat myšlenku tím způsobem asi, jakým provaz udržuje oběšeného. Běží tu v podstatě 
o toto: o poměr kultury a života. Život dozajista má být kulturní, ale kultura musí být životná. 
Jinak je byzantinstvím, to bylo výborně řečeno. Kultura naprosto neexistuje jinak a vjiné 
formě než vtělena v člověku. Neprožívána, není. Myšlenka, kultura, duchovní život jsou jen 
životní funkce. Ničí myšlenku ti, kdo se к ní připínají jako к věci jednou provždy hotové 
a odpoutané od mravních kvalit člověka a obecněji, od životního procesu lidského, jenž je 
prohlubováním, obohacováním, bojem proti mechanismu, dogmatismu a sklerose, ustavičnou 
adaptací. Kdo jí přinášejí místo neodvolatelného prožitku a činu odvolatelný projev souhlasu 
a zdobí ji potvrzenkou svého podpisu: lidičky naprostého statu quo, i když idea, kterou věnčí 
svou adhesí, sluje „pokrok", tvorové s duší konsumentů, nikoliv tvůrců. 

Je-li a zůstane-li vlastním prostorem, jevištěm a dílnou kultury živý, konkrétní 
člověk, lze se ptát, nepomíjela-li naše práce dosud příliš vlastní síly kulturotvorné, jimiž jsou 
charakter člověka, enthusiasmus citu, vznět vůle, cit odpovědnosti, prostě kvality skládající 
představu mravní osobnosti, stejnou měrou při nejmenším jako schopnost intelektuální? U nás 
vládla ta nej snadnější představa pokroku, svobody, demokracie, kultury, realisujících se 
automaticky. A přece, mají-li slova jaký obsah (ale co o tom vědí přemílači?), tyto věci buď 
předpokládají stále prohlubovaný prožitek svých zásad a tudíž i jejich vývoj a ne 
idolatrovanou ztrnulost, jejich stálou aktualisaci pathosem, jejich heroisaci přinášenými 
obětmi, anebo jsou jen zděděnými clichés, která mohou být pokryta tisíci podpisy, aniž nabyla 
síly a - odolnosti. Velikost, mravní působivost a přitažlivost na příklad myšlenky pokroku 
záleží konec konců v tom, že je pokrok dílem namáhavé a odpovědné tvorby, cenou boje a 
statečné sázky, statkem ustavičně ohroženým; záleží tedy v nejistotě výsledku. A jen tato 
nejistota je tím, v čem vůle opravdu ušlechtilá vidí cenu činnosti vůbec a svou důstojnost, 
podmínku duchovní skutečnosti a tvorby. U nás byl „pokrok" ustavičně „v teple". Nemůže 
mu nakonec neprospět, octne-li se v mrazivém větru nevůle. O ostatních duchovních statcích 
platí totéž. Kde je u nás básník, jenž postavil své dílo ve znamení života voluntárního 
a heroického, úsilovného tvoření nových forem života a činu? Jenž řekl, že první povinností 
života je - síla? Pokusil se uvést duchovní život do tragického klimatu cti, výzvy к energii 
a boji? Lid tudy šel v poslední době, a byl sražen. Ale ukažte duchovního tvůrce, jehož dílo 
by dýchalo vyprahlou horečkou života upjatého к hrdinským důvodům existence а к věcem 
pošlechťujícím vůli. Nyní touto cestou bohdá půjdou. Ne, že by jim náhle vysvitla 
nepohodlná pravdivost a hluboká lidskost starých rad myslitelů: Vivere militare a Žijte 
nebezpečně! Je také zbytečné radit к životu nebezpečnému, když život nenebezpečný se stal 
nemožností. Ale proto, že otázka cti a důstojnosti bude hlavní otázkou, jež se položí naší 
duchovní tvorbě a práci. Velikost a štěstí nebylo zajisté lze nikdy vměstnat v jediný osud. 
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Vždy bylo nutno volit. Dnes svět rozhodl tuto volbu pro nás za nás. Ukažte mi v této chvíli 
člověka šťastného! Co zbývá svobodné volbě duchovního tvůrce a statečného člověka vůbec 
je nicméně rozhodnutí jiné: mezi velikostí a ubožáctvím, mezi životem živeným jen důvody 
heroickými a životem z hadrů. 

A poesie? Vrátí se к skutečnostem země. Této země a země vůbec. S Bohem 
nadlouho, něžné přízraky, tajemné dálky, šumění snů, modro a naděje nekonečna, světe 
„lehký jako dým", čase „odnášený větrem"! Budeme-li mít ještě „lyriku času", nebude již jen 
poesií prchavosti, proměny a ozvěny, sesouvání v ticho, noc, mlčení, nic; musí poznat čas 
i jako růst a sílení, jako trvání tvořivé, zachovávání totožnosti a věrnosti sobě řadou proměn, 
jako moc udržující a zmocňující se skutečnosti vítězstvím. A bojím se čím dále tím více 
poesie utěšovatelky, poesie bolesti a poesie - smyslu světa. Odvádějí mysl a cit od strastné 
země užívajíce lsti krásy. Bojím se poesie utěšovatelky proto, že v ní plakat stává se sladším 
než se smát. Nechci do krajů, kde pocit marnosti je hledanou rozkoší, neboť tyto kraje nejsou 
touto zemí. Bojím se poesie bolesti proto, že život mužný si nesmí dopřát zhanobující slasti 
žalu krásného, krásného o sobě a pro sebe. Není bolesti krásné a vznešené o sobě. Bolest je 
krásná a vznešená jen tím, proč ji snáším, svým určením, svou službou, je posvěcena jen 
cílem jako stavební hmota. Je velká, ušlechtilá, svatá, jen vyrostu-li jí, dám-li jí světu více 
života síly, zahanbím-li jí slabost, podlost a malost, není bolestí ušlechtilých kromě bolestí 
tvoření. Bojím se poesie - smyslu světa proto, že ze světa utíká. Bylo řečeno velkým 
básníkem, že svět byl stvořen, aby skončil básní; že básní je svět zachraňován, že jen v ní je. 
je to představa dívčí. Rozkošná. Útěšlivá. Má poesie vskutku udávat útěchou cestu к útěku se 
světa? Nemá do něho přivádět? S proměněnýma očima ovšem, s vidoucím zrakem. Se 
znásobenou vůlí přetvořit jej. Poesie není cílem a smyslem života, ale přece jen jeho funkcí: 
nástrojem jeho pravdivosti, síly a proměny. A proto má účely metafysické, jen pokud 
metafysika sama potencuje pozemský život. Slyšel jsem básníka, uraženého krutostí tohoto 
světa, vyslovovat zvědavost na pravdu mrtvých, více a lépe vědoucích než živí. Jsem také 
zvědav na pravdu mrtvých, ale dočkám se jí, tuším. Především se mne snad více týká pravda 
živých. Tu chci, poznat nebo spolutvořit. A nemyslím ostatně, že je jiná než pravda mrtvých. 
Vzpouzím se myšlence, že skutečně pravdivé je vlastí jen na onom světě. Proč si vést, 
básníku, jako by svět onen jediný existoval? Táži se, nebude-li lépe i pro onen svět, pro to co 
v něm budeme znamenat, pro vážnost nebo odměnu, jíž se v něm můžeme nadít, budeme-li si 
vést, jako by svět tento byl jediným možným jevištěm boje o věci boje hodné a jako by žádný 
zájem spravedlivý nebylo lze svěřit věčnosti? Zhodnoťte zemi tuto a stanete se hodnými světa 
onoho. Tento život je přese všecko dostatečně krásný, troufáte-li si jej žít způsobem 
nebezpečným štěstí a pohodlí a dokážete-li v něm rozdmychat plamen vzdoru, pramen nové 
velikosti! 

Václav Černý: Na rozcestí. Kritický měsíčník 1, 1938, č. 8, 9. 11., s. 354-358. 
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Jan Patočka 
Úvaha o porážce 

Byli jsme poraženi a vidíme kolem sebe všechny nejtrapnější morální důsledky 
katastrofy: mravní kocovinu, hledání viníků, svalování vin na druhé, rozčilení proti principům 
a jiným abstraktům, krátce desorientaci, rozklad. Podlehnutí na této vnitřní frontě je 
nejnebezpečnější a může zabránit tomu, aby se využilo toho, co snad v přítomné chvíli ještě 
zbývá konat: v okamžité náladě jsou lidé s to upadnout do úplného popření toho, zač se 
bojovalo, a učinit tak boj nejen zbytečným, ale směšným. Nemíníme zde ani podnikati 
obhajobu těchto ideálů, к čemuž zde není místa, ani obviňovati osoby či směry; chceme jen 
zpytovati svědomí, aby se hledala náprava. 

Zákonem světa jest, že malí se musí přizpůsobovat. To znamená, že by musili býti ve 
všem všudy nohsledy velkých, nevidět pravdu, právo a spravedlnost. Ale nesmějí se na 
pravdu, právo a spravedlnost, které, jak známo, jen naivní člověk vidí zcela jednoduše 
a přesně, spoléhati jako na reální síly světa, jež v každém případě a vždy znova působí ve 
prospěch těch, proti nimž se síla napíná. Přizpůsobení malých znamená tvůrčí duševní práci, 
při které se staré ideály omlazují, hledají se v nich nebo pro ně nové síly. Tak se můžeme 
domnívat, že na př. staré ideály svobody a lidského bratrství mohou, ba musí býti uvedeny 
v soulad s kolektivním pathosem, který požaduje od jednotlivců, stavů, tříd, stran nejvyšší 
oběti; především však záleží na tom, aby se všem silám historického života, těm, které již jsou 
v činnosti, i těm, jež se rodí, věnovala pilná a nezaujatá pozornost, aby byly sledovány 
i rozbírány, neposuzovaly se pod všeobecnými hesly, která se pojmou prostoduše za 
axiómata, nýbrž aby se s ustavičnou pohotovostí korigoval, prohluboval, doplňoval vlastní 
názor. Tato duševní práce, kterou ustavičně musí provozovat ten, komu není přáno 
rozhodovat ve věcech nej zásadnějších, je podstatná část toho, co rozumím přizpůsobováním. 
Malí musí býti stále na stráži ve své inteligenci, ve svém chápání věcí, když jim není dopřáno 
privilegium vůle. 

Principiálně je pro malého daleko těžší být nezaujatou a správně vidící inteligencí 
než pro velkého. Velký je méně ohrožen a má tudíž méně důvodů oddávat se ilusím, které 
malého snadno opředou, zvláště tenkráte, nezná-li dobře okolní svět s jeho složitými poměry. 
U velkého i malého může býti přání otcem myšlenky, ale na přání velkého více záleží. 
A přece jediná cesta pro malého к záchraně jest na tomto poli: kdo tu nemá dost pružnosti, 
dožije se srážky tělem proti tělu, v níž zvítězí bezpodmínečně hmotná převaha. 

Taková byla naše situace. V ní zklamala naprosto naše t. zv. inteligence, a ta též byla 
na hlavu poražena. Bohužel, s ní zároveň skvělý, věřící, disciplinovaný lid. Vidíme, že je 
nutno začít tase od počátku s tvorbou naší „kulturní" vrstvy. Dosavadní byla nepružná, 
arivisticky drzá, hrubě sebevědomá a často nevědomá. Její pracovní schopnost bylo možno 
v nej lepším případě určit jako dříčství, snad nikdy jako tvořivou práci. Jaké mrhání oddaností, 
pracovitou skromností našich malých a nejmenších, jichž důvěry domýšlivá „inteligence" 
s takovou samozřejmostí zneužívá! Je to uvolněná inteligence bez kontroly, které pro svou 
nedospělost potřebuje; přes všecky fráze nemá živý pocit odpovědnosti к lidu, a svoboda, 
které požívá, není svoboda myšlení, protože tvořivé myšlení je jí cizí. 

К těmto všem, kteří ve své zatvrzelé duševní nehybnosti, jež se v nejlepším případě 
skrývá za fasádu idealismu, národu zničili jeho stát a kompromitovali budoucnost vlastních 
dětí, měli bychom volat: nestyďte se stát se pokornějšími; nezklamaly ideje a ideály, nýbrž vy 
sami, kteří jste je nedovedli uvést ve vztah ke skutečnosti; vy všichni, my všichni jsme vinni 
nemohoucností, do níž jsme se dostali. Přiznejme si to, aby se těžké chvíle, které žijeme, staly 
krisí našeho svědomí, pomohly prohloubit naši pokoru, podívat se samým sobě do očí tak, jak 
jsem; abychom vstali jako národ statečný ale pokorný, tvořivý ale tichý, pracovitý ale 
nevyčítavý, skromný ale v duchu živý. Bolest, která nás nyní pálí, se pak snad změní 
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v hluboký dar, v jiný oheň, o němž nám zpívá slavná píseň, když mluví o nebeském vojsku 
a jasném ohni sv. Ducha. 

Jan Patočka: Úvaha o porážce. Kritický měsíčník 1, 1938, č. 8, 9. 11., s. 380, 382. 
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František Křelina 
Duch tisku a umění 

Mám před sebou první číslo časopisu Čteme, který vyšel za redakce básníka Frant. 
Halase v novém rouše; vydává jej Svaz knihkupců a nakladatelů v Praze a toto číslo nese 
datum 30. září letošního roku - tedy den a letopočet, který se hluboko vryl do naších myslí. 
Ale kdybyste viděli ten obrázek na obálce! Nakreslil jej A. Pele a jmenuje se Kulturní 
mobilisace, autor se jím bezpochyby chtěl připojit podle svých sil к mobilisaci vojenské, která 
v těch dnech pronikala celý národní i státní život, a kreslil jej tedy v dobré vůli, aby prospěl 
společné věci. Ale jaký ohyzdný patvar z toho vzešel! Představuje, jak J. Kopta velí třetí rotě, 
a Josef Kopta tam je také vyobrazen se vší ohavností malířského vidění, jakého je A. Pele asi 
schopen, s břichem vydulým, s usměvavým šklebem pod obrovskou čepicí, s velikým perem 
ve své levici (!) a od něho skapává obrovská kapka inkoustová, asi jako svědectví té 
spisovatelské práce, již si A. Pele představuje nejspíš jako ustavičné kaňkání. Ale to ještě nic 
není: za ním stojí jako jeho rota řada lidských oblud, které drží v obou rukou pera, mají to být 
zkrátka spisovatelé, kteří poslechli výzvy к mobilisaci uchopili se per, aby psali a psali. Ne, 
pánové, čeští a slovenští spisovatelé se nechápali v těch dnech pouze pera, oni se chápali 
namnoze svých hlavní a svých zbraní a konali svou službu spolu s ostatními občany, kteří 
rukovali chránit svou vlast! Znám jich sám mnoho... nechtěli jsem jen psát, kdyby národ stál 
v boji, chtěli jsem věrně stát s ostatními v dobrém i v zlém, a byli bychom leckterou svou 
stránku psali krví, tak nám kázala povinnost: a věříme, že ji cítili i tam, kde se dřív mluvívalo 
s pýcho o kulturní levici. Podívejte se nyní znovu na ten ohavný obrázek! Podívejte se znovu 
na ty obrýlené vykulené tváře s ohavnými hubami, jak je vykreslil tento malíř, podívejte se na 
ty vypoulené oči, obrýlení, na ten vydulý břich, na ty čtyřprsté pracky, na řadu těch lidských 
stvůr, které bohudík existují pouze v tom zvráceném a obludném vidění umělce, který také 
chtěl přispěti aspoň obrázkem, tak chtěl projevit svou dobrou vůli! 

Tu dobrou vůli stále zdůrazňuji a věřím, že i Fr. Halas měl dobrou vůli, když s tím 
obrázkem ještě mokrým běžel do tiskárny, aby se jeho starý časopis stal rázem a na obrátku 
časovým. Ale nestačí změnit pouze způsob, nestačí své staré myšlení obléci podle nové 
potřeby (nijak nepochybuji, že jsou tak obratní, aby to učinili), nutno především změnit 
myšlení, nutno novým duchem naplnit svá slova a své tvary a všecku svou mysl, má-li to být 
skutečná změna, která vyvede národ z jeho dnešního stavu. Příčina každého činu a každé 
historie tkví v myšlení, v duchu, v mravní síle nebo slabosti, a chceme-li vskutku, aby tyto dni 
říjnové se staly už historií, která minula, odvrhněme od sebe nejdřív tuto slanost myšlenkovou 
a tuto malost mravní! Máme až po krk těchto věčných obrázků, které jsme viděli všude, kde 
chtěli být moderní A. Pele a několik jeho spřeženců, které s nestoudností pasovali na 
karikaturisty tohoto věku, omalovali nám to dvacetiletí tak důkladně, že se bráníme 
vzpomínat. Ale ostatně jaké vzpomínání: vyhlásili zákon o pracovních táborech a ejhle! už 
přispěchal jiný takový kreslič v jiném takovém tisku a namaloval nový obrázek - co 
představuje? Nic zvláštního, jen občánka, který se vypravil do pracovního tábora 
s krumpáčem a s lopatou a s lžicí. Ještě nevešly v život, a už se pracovní tábory stávají 
předmětem jejich řemeslného vtipkálství, už si je přivlastňuje jejich nestoudná legrace, která 
pronikala dřív všechen veřejný život, a vtipálci V a W (jsou tak populární, že stačí uvést 
pouhou značku, i to je svědectví, do jaké spouště jsme upadli) o tom zazpívají svých pár písní, 
obludně s motajíce před svým publikem... co se propána stalo, můžeme říci, vždyť se nic 
nezměnilo, vždyť žijeme jako jsme žili, vždyť pokračujeme jen v tom, co jsme před 
desítiletím začali. Ne! Změnilo se... a nevěříte-li tomu vy v Praze, kolik se změnilo, jděte ke 
hranicím, které jsou nyní jen pár kroků od vašich humen, a podívejte se na vystěhovalé, na ty, 
kteří ve svých kabátcích bloudí bez domova a vzpomínají na své vyhaslé krby, nebo 
poslouchejte aspoň v duchu zoufalou naději těch, kteří zůstali a vytrvali! Já nerozumím 
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malířství ani obrazům, zejména ne moderním, bez mučení se vám k tomu přiznám, ale vím 
a rozumím, jak toto kulturní ovzduší působí zhoubně, jak rozkládá, jak oslabuje vůli, jak z lidí 
mdlých činí třtiny, jak se vtěluje v popěvek, který potom zachvacuje každého pomalu od 
nemluvňat až po žebravé chudáky. Nemohu vám tady vypravovat příběh, jak jeden člověk 
potkal druhého, jehož knihovna oplývá podobnými skvosty. „Jak se ti vede?" ptal se ho. A tu 
ten druhý povídá svým jazykem, jemuž se naučil od těch, které jsme nechali učit mluvit 
i jednat: „To je sranda!" Co tím chtěl říct? Proč užil slova tak vulgárního pro děje tak 
bolestné? Ach, chtěl jen říct - to se staly věci, to jsme prožili dni - zatím se však utekl k tomu 
slovu, protože jeho jazyk i jeho mysl zplaněly a otupěly a zhrubly. Literatura, obrázky, písně, 
film, tisk pouze nezaznamenávají život, ale také jej vedou, určují, připravují, tvoří, a budeme-
li dál trpět toto psané, malované, tištěné i promítané rozvratnictví, zůstaneme tam, kde jsem 
skončili. 

J. A. Baťa napsal do „Zlína" (v říjnu t. r.) článek Svět, kde se žebrá, a v něm odmítá 
stejnojmenný film podle hry E. Konráda: „Je to film, který ukazuje míru, jakou jsme upadli. 
Jsou v něm mistrné ukázky výchovy, jež nás dovedla к dnešní naší národní a státní situaci. 
Jak chcete, aby se národ z této podoby povznesl? Tím, že jej budete vychovávat k žebráctví, 
kořistnictví, podfukářství, švindléřství a vyděděnectví? Nedovolíme, aby oni národ ještě víc 
rozvraceli a podlamovali jeho krásné založení a touhu po - poctivém pracovnictví." Lituji, že 
sem mohu přepsat jen několik vět toho článku, viděl jsem tu hru (ne film) ve dnech 
sokolského sletu na naši státní scéně a odešel jsem z něho v polou druhého jednání a hráli ji 
potom docela na horské vsi v sokolské soutěži - a my jsme k tomu mlčeli, až nyní přišel 
člověk práce a řekl přímo a s mužnou drsnosti, jak se bránit této inflaci prostituce, zahalečství, 
kavárenských tlachů na scéně i na plátně, tomuto ovzduší, této atmosféře, jíž jsme se už 
zalykali. 

Vraťme se však k tomu časopisu Čteme: vydává jej Svaz knihkupců a nakladatelů, 
tedy svaz neutrální, do jehož řízení i obsahu bychom mohli mluvit i my, kteří jsme varovali 
před touto záplavou zplanělosti a modernosti, které se tu namnoze pojí v pokroucený patvar. 
Proč jsme si nevymohli vliv i nápravu? Byli jsem příliš pasivní, dali jsem se vystrčit odevšad 
a spokojili jsme se články a článečky a na konec jsme tam ještě posílali své fotografie, aby na 
nás také došlo. Psal jsem před časem na tomto místě o knize Rumuna M. Sadoveanu Tři 
jezdci a nyní v dotčeném čísle o ní referují jako o „knize pověr a zvyků", autor ji prý naplnil 
„snůškou veškeré pověrčivosti zaostalých horalů; žena jde napřed к popovi, aby se za muže 
modlil, samozřejmě...; Sadoveanu je o celé století zpátky, jako by do Rumunska nevnikl ještě 
duch lidí osvobozující od shora uvedeného balastu," tak se tam o ní mluví, tak se tam tlachá a 
pokrucuje ve jménu zaostalosti a pokroku jazykem zhanobeným. O jiné se tam dočtete vět, 
které na vás působí jako krutá ironie: „A souručenství roste, až celá Paříž je sjednocen 
a zahajuje generální stávku se založenýma rukama. To je ta dnešní Francie, napiatá, ale 
silná... Kniha, které by se neměl vyhnout ani jeden dělník..." nezapomínejte, holoubci, kteří 
nepřestáváte vnukat svou, že nás tato síla této stávkující Francie stála víc, než si vůbec 
dovedete představit. To je ten starý a zvrácený duch, který musíme vymýtat! Nemýlím-li se, 
jediný Arne Novák ukázal před časem na jalovost této literární tiskoviny, my jsme okolo něho 
chodili pasivně a budeme patrně trpět ještě to, aby svou titulní stránku hanobila nadto 
kresbami! Tak se stalo, že naše celé kulturní ovzduší proniklo tímto rozkladem, že jím byl 
zasažen každý, ať se bránil jak bránil, oni těmito invektívami, popěvky, polemickými výpady 
a zesměšňováním zaostalců, kteří nehudli s nimi. Nevěříte? Nikdy jsem neviděl ony dva 
kejklíře, jejichž řehot manifestoval pro demokracii, kteří bojovali za pokrok (jak zněl 
souhlasný úsudek), nikdy jsem se netoužil vidět a vyhýbal jsem se jejich „umění"; ale slyšel 
jsem je ráno i v poledne z rozhlasu, slyšel jsem chtěj nebo nechtěj ty jejich jektavé písničky, 
viděl jsem kolikrát jejich odvary a jejich způsoby na studentských scénách, kde je 
napodobovali, slyšel jsem je i na vojně (bohudík, ne v mobilisaci, tam jsem vojákoval 
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s rozumnými záložníky), nevylo zkrátka možná uniknouti tomuto moru, i když jste se od něho 
odvraceli s ošklivostí. Tato současná společnost, která se vzdala namnoze náboženství, je 
velmi málo odolná vůči tomuto rozkladu odolávalo mu spíše vesnické prostředí, ač nikoli 
docela v průmyslových krajích (psal jsem o tom obšírněji ve sborníku Tváří к vesnici), daleko 
víc pak v krajích odloučených, na Vysočině, v jižních Cechách a na Moravě. 

Není žádné tajemství, že náš knižní trh zaplavovaly překlady; mnohá nakladatelství 
vůbec žila jen z nich a v nich viděla svou pravou vydavatelskou činnost (Symposion, 
J. Albert...) a patřilo к dobrému tónu číst kdejaký překlad. Nuže, je na čase, abychom 
likvidovali i tuto minulost. Vláda rozpustila za souhlasu všeho odpovědného občanstva 
komunistickou stranu i její tisk, bude však napříště trpět, aby se ještě tiskly a rozšiřovaly 
knihy v tomto duchu? Abych nemluvil do větru: letos v zimě vyšel překlad knihy R. J. 
Sendera Sedm rudých nedělí, na jejíž rozvratnictví jsem upozornil ve svém referátu ve 
„Venkově". Vydali jsme i dovolili překlad „klíčového románu" Klause Manna Mefisto, 
Celinovu Cestu do hlubin noci, o níž se tenkrát vedly hlubokomyslné úvahy mezi 
intelektuály, i jeho druhou knihu, ještě hnusnější, jiná se jmenuje Dni tápání..., ale nejde tu o 
výčet, nýbrž o příklady, jsou to knihy, které mají s uměním asi tolik společného jako koza se 
zahradou nebo s tou příslovečnou petrželí, obsahově škodlivé a slovesně hadrovité. Vím už 
napřed, že pro tento návrh vznikne zděšení u mnohých lidí: kde zůstane svoboda, proč 
nechcete pokračovat v tom, co se dosud dělo? Ne, nechceme pokračovat v této cestě a vzdáme 
se rádi této svobody, která se skutečnou svobodu vnitřní neměla a nemá společného ani za 
mák! 

Děl se pokus, aby se utvořila Obec spisovatelů, která by sdružila všechny české 
slovesné tvůrce, i mně došla v těchto dnech, po bloudění přes zabrané území taková přihláška. 
Spojit se, najít jednotu, sejít se v jednom společenství, které by pojila láska к národu - jaký je 
to krásná myšlenka v těchto ponurých dnech! Jak se tento počin přimyká к vůli všeho lidu, 
který se touží semknout! Ale skutečná jednota vzniká z myšlenkového a mravního řádu, který 
spojuje lidské mysli: kde by té nebylo, je marné, abychom se scházeli dohromady. Za 
slovesného tvůrce, mluví ne manifesty, ale jeho dílo; bylo by marné a zvrácené chtít 
vylučovat z kulturního majetku národního skutečná díla, také každý takový pokus by se 
odsuzoval sám. Ale vedle děl roztahovalo se u nás mnoho balastu, který neměl s dílem nic 
společného, o něm jsem mluvil svrchu, toho se nutno nejdřív vzdát, ten třeba nejdříve 
odvrhnout se vší nemilosrdností a se vší příkrostí, jíž jsme schopni. Dějiny budou jednou snad 
spravedlivější к leckterým činům i osobám než my: na nás totiž je, abychom se vzdali všeho, 
co nezdravého bujelo na těle naší národní kultury, protože chceme a musíme vyvěsti svůj 
národ od někdejší velikosti územní ke skutečné velikosti vnitřní. 

František Křelina: Duch tisku a umění. Brázda 19, 1938, č. 45, 16. 11., s. 690-692; podepsáno 
Frant. Křelina. 
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Bedřich Václavek1 

Kudy dál? 

Žijeme ještě všichni pod dojmem velkého a pro náš národ i celou zemi tragického 
otřesu. A přece jej v lecčems cítíme jinak než jiní a mimoděk se cítíme puzeni, abychom si 
tento svůj pocit ujasnili. 

Třebas i pro nás znamenalo tragické dění posledních týdnů ránu, přece jen vidíme 
vinout se jím červenou nit, která se nám neztratila. Leccos z toho, co pro jiné přišlo naprosto 
nepředvídaně a podtrhlo jim půdu pod nohama, jsme tušili v tragické předtuše... a v průběhu 
všeho vidíme těžkou pro nás, ale naprosto logickou zákonitost. A proto se naprosto nechceme 
sdíleti o zmatek srdcí a hlav, který namnoze zavládl. 

Ohlížejíce se zpět po těchto nemnohých týdnech, které vrhly svět zpět, nemůžeme 
nevzpomenout vždy znova na nádherné týdny letošního jara - i podzimu. Byli jsme svědky 
velké věci: Všechen československý lid stál zase jednou jako jediná zeď. Bylo v tom mnoho 
povznášejícího, co drželo a podpíralo i slabé a váhavé. Jsme si dobře vědomi, co to bylo. 
Českému národu šlo o samy kořeny jeho existence. Ale zápas o jeho existenci nebyl jen 
animálním zápasem národa, bylo v tom i něco více. Stejně jako za světové války byl 
i letošního jara a podzimu náš boj národní zároveň bojem po boku všech světových, 
historicky pokrokových sil. A tato jednota boje národního s bojem v širším světovém měřítku 
historicky pokrokovým sílila a zvedala celý národ i každého z nás. Toto je velká a krásná 
zkušenost, kterou jsme celou duší a celým srdcem prožili tak hluboce, že jí nikdy nemůžeme 
zapomenout. Ani v těchto dnech, kdy byl svět vržen o desítiletí či aspoň roky zpět; kdy boj 
českého lidu za svobodu byl násilně podlomen a stal se pro přítomnost jednáním, při němž se 
к špatné hře musí dělat příjemná tvář. Tato situace působí dnes na široké vrstvy depresivně 
v pravém opaku к oněm krásným týdnům z letošního května a září. Jako nedávno ještě obecná 
situace národa povznášela i každého jedince, třebas sám byl i slabý, tak dnes láme tu a tam 
i lidi silné a uvolňuje dráhu všem silám negativním, které jsou přesvědčeny, že nadešla jejich 
chvíle. My, kteří jsme si nezakrývali už po léta nebezpečí situace, nejsme tím ani překvapeni, 
ani zmateni. A neztrácíme hlavy, jsouce přesvědčeni, že žádné stromy nerostou do nebe. Tím 
spíše, že evropské ovzduší naprosto není takové, aby slibovalo trvalou pohodu pro klidné 
bujení rozličných zákrsků a pahýlů. 

Zvláště však také jsme přesvědčeni, že není třeba revidovat žádné z oněch velkých 
linií, po kterých se poslední desítiletí pohyboval vývoj české literatury. Hlavní červenou nití, 
kterou bylo v ní jasně vidět již od let devadesátých, byl boj o samostatnou, původní českou 
literaturu, o literaturu vlastní, naši, která by pomáhala vésti dál a rozvíjet náš život, která by 
však zároveň držela krok s vývojem světovým a snesla nej vyšší měřítka kritická, odvozená 
z literatury světové. Na této základní tendenci nemění nic ani naše dnešní přítomnost. 
Pohřížení do vlastních pramenů, prohloubení národního, samostatného obsahu vyzvedla doba 
za úkol jen ještě naléhavěji. Ale stejně zdůraznila, že nesmíme opustit měřítek světových. 
Nové přilnutí к vlastním kořenům, nové uvědomělé spolehnutí na vlastní sílu nás nesmí 
strhnout k tomu, abychom začali snižovat požadavky po světové úrovni; abychom odpustili 
sobě či jiným požadavek umělecké hodnoty a světového myšlení; abychom propadli idylismu 
a zápecnosti. Dovedli jsme obstáti v obojím směru za nejhorších dob světové války, dovedli 
jsme zřetel národní i světový právě v onu chvíli nej většího nebezpečí spojit v novou, úrodnou 
synthesu. Tím více bude úsilí o tuto synthesu naším úkolem dnes. Usilujíce o ni, chceme 
zůstat svoji, ale zároveň i v bratrském spojení s oněmi silami u nás i v celém světě, zvláště 
také literárními, které dovedly životní otázku našeho národa pochopit a opětovně promluvily 
pro něj v dobách nejkritičtějších. 

1 Autorství určeno a doloženo ve svazku 11 Václavkova díla, srov. Bedřich Václavek: Tvorba a společnost. 
К obecným otázkám tvorby, Praha 1961, s. 349. 
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Změnila se tragickým krokem dějin zpět situace pro naši literaturu ideově? Jistě ne. 
Sociální složení národa zůstalo stejné, ba nabylo jen v nových poměrech na plastičnosti 
a důraznosti. Jen tehdy zůstanou-li naše národní tužby a snahy v souladu s velikým světovým 
hnutím o zabezpečení a rozvinutí lidské svobody, budou mít na sobě ono vyšší posvěcení, 
které jsme na sobě všichni pociťovali jak kdysi za světové války, tak i za letošního jara 
a podzimu, než nadešel úder sil opačných. Nemluvíme tím pro nic cizího. Ideje demokracie, 
lidskosti a sociálního pokroku nebyly k nám přineseny odnikud zvenčí. Vyrůstají z celých 
českých dějin, z české kulturní tradice národní. Zachovat tento odkaz naší vlastní minulosti 
a rozvíjet jej dál je živým úkolem nejen naší literatury, nýbrž i otázkou budoucnosti národa. 
Ani v chvíli největšího neštěstí nesmíme zradit sebe samy. A nezradíme se , budeme-li 
zůstávat v onom důvěrném styku s lidem, který se vytvořil mezi českými básníky a 
spisovateli a jím právě v oněch chvílích odhodlanosti přinést pro vlastní svobodu oběť 
nejvyšší, oběť vlastní krve. 

S dojetím vzpomínáme i v těchto chvílích černých na onu velkou jednotu, která nás 
nesla a povznášela tehdy. Nebyla to jednota naporučená, nýbrž jednota přirozená a organická, 
vzniklá ve chvíli velkého odhodlání. Tato jednota nesmí být nikdy zapomenuta, ba naopak: 
Musí být dále upevňována a rozvíjena. Vznikla spontánně i uvědoměle zároveň z celé složité 
mnohotvárnosti našeho života společenského. A jednotou z mnohosti, organickou synthésou 
odstínů na cestě za velikým cílem musí zůstat i nadále. Zvláště v oboru umění a literatury 
musíme klást důraz na tento její zrod, protože jsme byli v několika právě minulých letech 
s dostatek svědky toho, jak tam, kde byla jednota takováto nahrazena jednotou naporučenou, 
přikázanou a podřízenou cílům protilidovým, se projevilo v životě uměleckém i kulturním 
vůbec - veliké ochuzení. První velký společný projev našich organisací literárních 
i uměleckých všech odstínů, jehož svědky jsme byli těsně po svém velikém pokoření, je 
příslibem i závazkem, že jí dovedeme vytvořit, zachovat i dále činorodě rozvinout. 

Vedle zápasu o úrodnou synthesu národní svéráznosti se světovostí jde českou 
literaturou posledních desítiletí jako druhá červená nit úsilí o synthesu živé empirie 
a svrchované básnické formy. Události posledních týdnů přinesou jistě nový příliv intensivní 
empirie, často bolestně živé. Jen slabí duchové se s ní nedovedou vyrovnat kladně. Věříme 
naopak, že tento bouřlivý příliv, který musíme zmoci a zmůžeme, odnese všecky příznaky 
kolísání, všecky prázdné iluse, všecku nejistotu i dekadenci, která se v naší literatuře 
v poslední době objevovala, ať už jejím příznakem bylo příliš bezstarostné hltání života 
v létech, kdy se světová krise ještě skrývala za obzorem, nebo vykořenění a záplava 
subjektivních smutků, které připlavila narůstající krise. Očištěni od obého půjdeme do dalších 
bojů silni zkušeností a nezlomní. 

Jako vždycky objevuje se v době deprese záplava pahodnot a zlovolných koncepcí i 
skutků, které chtějí kalit vody a másti všecky hodnoty. Více než kdy jindy proto nutno bdít 
nad tím, aby skutečné duchové hodnoty svobodného člověka a lidstva neztrácely váhy 
v životě národním, aby byly respektovány a rozvíjeny. To platí především také o hodnotách 
uměleckých a básnických. Vysoká úroveň umělecké a básnické práce je odbornou kvalifikací 
pro dělníka budoucnosti, jímž je každý skutečný básník a umělec. Dnes méně než kdy jindy 
by byl oprávněn ústup před pahodnotami, když musíme budovat znova. 

Do této práce půjde naše literatura, která vyrůstá z vrstev lidových buď přímo nebo jen 
mediem jedné či dvou generací, specialisovaných na práci kulturní, v důvěrné jednotě s lidem, 
jehož nikdy nezradí, s lidem, který zůstal neotřesen ve svém zdravém jádru a který pomůže 
umění a literatuře plnit její velký úkol: udržovat a množit hodnoty života, jenž je věčný 
a nezničitelný. 

Bedřich Václavek: Kudy dál? C/3, 1938, sv. 3, 25. 11., s. 181-183; nepodepsáno. 
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Ludvík Polesný 
Nová kulturní situace 
(K otázkám kulturního života v druhé republice.) 

Za čtvrt roku, co žijeme v nových, užších poměrech, bylo již mnoho napsáno o tom, 
jak bude nutno zaříditi příští národní a státní život, alespoň pro blízkou budoucnost. Ovšem, 
bylo psáno mnohdy nachvat a pod vlivem prvních otřásajících dojmů, a proto v tom, co bylo 
řečeno, je také mnoho zmatku a nedomyšlenosti. Skutečnost už sama leccos z toho 
korigovala, prozatím ovšem většinou ve věcech politických a hospodářských, které jsou 
naléhavější a jejichž řešení je také rychlejší. 

Ale i ve věcech kulturních, jejichž řešení je a bude volnější, ukazuje se mnoho nesnází, 
a chybou je, že si je málokdo uvědomuje. V článcích iniciativních a programových, s nimiž 
přišli jednotlivci i korporace, ať staré či teprve vznikající, bylo možno pociťovati jakousi 
uspokojenost nad vývojem poměrů, který rázem odstranil, jak se zdálo, všechno špatné a 
uvolnil pohodlnou cestu všemu dobrému; bylo možno pociťovati jakousi krásnou sice, ale 
trochu naivní důvěru, že cesta naší příští národní kultury je tím už naprosto jasně 
a nepochybně stanovena, že může po ní kráčeti i slepý bez nebezpečí, že zabloudí; bylo tam 
i leckdy pociťovati jaré odhodlání vyrovnati se rychle se všemi problémy, seřaditi kulturu 
pěkně do čtyřstupů a zdraviti ji řízným komandem podle receptu „Ein, zwei, drei!", nebo 
„Egy, kötö, harom!" 

Mám vážné obavy, že tak snadno to asi nepůjde a že se objeví velmi značné nesnáze 
při určování příštího směru vývojového. Proč? Protože prvky kultury slovanské a tedy i české, 
třeba tak hluboce dotčené západem, jsou naprosto jiné, než prvky kultury germánské nebo 
hunské. Nastane ještě hledání a možná tápání, než objevíme mezi mnoha cestami ty, které 
vedou к cíli. Volají různé hlasy a zvou к cílům opačným. Bude nutno vážit opatrně zájmy 
a vyvažovati je, a býti si při tom vědomi, že kultura je vždy a za všech okolností mocným 
nástrojem v životě národů, tím mocnějším, je-li dočasně vyražen z rukou nástroj jiný: činnost 
politická. V našem národě tohle není jen teoretickou poučkou, nýbrž živou zkušeností. 

V týdeníku „Cesta" byl nedávno otištěn článek dra Zdeňka Kalisty o nové kulturní 
situaci. Autor článku zcela správně vystihl, že situace, v níž se stát a národ ocitl, klade různé 
požadavky, stejně závažné, ale protichůdné. Najiti mezi nimi vyrovnání bude úkolem, 
vyžadujícím velkých sil, ale i velké opatrnosti. 

Tak například nepříznivá politická situace vnější si vyžádá zesílení naší duchovní 
aktivity jako téměř jediné zbraně, která nám prozatím zbývá, a zároveň nepříznivá situace 
finanční bude nutiti к šetrnosti na věcech kultury. Snad se zdá, že tato obava dra Kalisty není 
oprávněna po projevu předsedy vlády Berana, jenž řekl, že ani ve zmenšeném státě naše 
kulturní snahy, umění, věda, péče o národní jazyk, školství a vzdělání širokých vrstev nesmí 
utrpěti sníženou hospodářskou silou a že budeme proto podporovati umění a vědu všemi 
prostředky. Není pochyby, že tomu tak bude, aleje také jisté, že ty všechny prostředky budou 
v úhrnu mnohem menší než dříve, kdežto kulturní úsilí zmenšeného státu by vyžadovalo 
prostředků několikráte větších. A tak obtíž, kterou dr. Kalista předvídá v hmotných 
předpokladech kulturního rozvoje, zůstane i přes dobrou vůli vlády. 

Rovněž tak budou na sebe narážeti dva protichůdné zájmy: potřeba organisovati nějak 
veškerou kulturní činnost, aby v užších poměrech byla ekonomisována a netříštila se, 
a naproti tomu potřeba naprosté autonomie a volnosti veškerého kulturního tvoření, jež upadá 
a hyne jakýmikoli organisovanými zásahy veřejné autority. A tu myslím, že bude nejtíže 
možno najiti „zlatou střední cestu", a nesdílím důvěry Kalistovy, že by to bylo možno vyříditi 
pouhým zřízením zvláštní komory pro věci kulturní. 

Ale jsou i jiné otázky, které jdou hlouběji, neboť se týkají přímo příští kulturní 
orientace. Dr. Kalista vyciťuje, že hospodářské a politické přizpůsobení se německému vlivu 
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se bude projevovati i jistým vlivem na kulturní dění české, a při tom ví, že po této stránce si 
musíme hledět zachovat svou naprostou kulturní nezávislost, nemluvíc ani o tom, že je naší 
povinností hledět zachovat duchovou souvislost s kraji odstoupenými. Ale tento rozpor 
z trvalosti jistého kulturního antagonismu německo-českého a z nové politické konstelace, se 
projevuje podobně ještě i jinde a ještě šírej i než v Kalistově formulaci: Naprosto nebude 
možno isolovati se od světového kulturního proudění a hermeticky uzavříti okna do Evropy, 
která byla zotvírána tak dlouhým úsilím duchů od Jungmanna a Máchy přes Friče, Nerudu, 
Smetanu, Vrchlického, Zeyera, Sládka, Schauera, Masaryka, Kramáře až к Arnoštu 
Procházkovi, Martenovi, Březinovi, Šaldovi. Naopak, bude nutno - v zájmu politickém -
ještě více reagovati, ještě více po česku se vyrovnávati s podněty evropského a světového 
vývoje, čili řečeno slovy Palackého, ustavičně se „ stýkali a potýkali" s nárazy vnějšího světa, 
abychom tím mohli také uplatňovati ještě více a mocněji svůj přínos к celoevropské kultuře 
než dříve. A zároveň oslabeni a ohroženi politicky musíme - rovněž v zájmu politickém -
brániti se přemíře cizího vlivu a chrániti bděle to specificky české a neporušené v národní 
kultuře. I tady bude nutné kulturní vyvažování; jistě ho bude třeba, abychom se vyvarovali 
minulé chyby, která nás zavedla do područí ciziny tak, že to až ohrožovalo naši národní 
kulturu nivelisací, ale abychom zase nepřervali spojitosti vlastní kultury se světovou 
a neupadli do nebezpečného provincionalismu. 

Prof. dr. Bohumil Němec v článku o národní kultuře v „Národních listech" praví: „... 
zapomínali jsme, že pramen naší národní kultury je v naší tradici a v těch duševních 
schopnostech, které tvoří podstatu naší národní povahy. Zapomínali jsme, že jsme jako 
antický hrdina Antaeus, který byl silný, jen pokud stál na zemi, ale ztratil sílu, když se od ní 
vzdálil. Také naše kultura bude silná a bude sloužiti národu v jeho boji o bytí, pokud poroste 
z naší domácí půdy, pokud bude prýštiti z naší národní povahy a bude pokračováním naší 
národní tradice." 

To je naprosto správné. Ale je také třeba býti si vědom, že ta národní tradice vyrůstá 
i ze styku s cizinou, z reakce na její podněty, a že tradice není archeologie, nýbrž cosi 
živoucího, co se sice nemění v základě, ale co se stále vyvíjí. Běží jen o to, aby způsob reakce 
byl český. Po té stránce i národní asimilace cizí hodnoty se může státí plodným přínosem 
a organickou, integrující součástí národní tradice, jako kdysi přinesená cizí réva burgundská 
se v české půdě a pod českým nebem stala českou révou mělnickou se všemi specificky 
českými vlastnostmi, jak to praví ve známé básni Karlu IV. pan Bušek z Vilhartic. Tento styk 
a tato českost v reagování na podněty, tyto životodárné injekce zdají se mi býti zároveň 
zárukou jak národního, specificky národního charakteru kultury, tak jejího soužití s celkovou 
kulturou evropskou v harmonii. A obojí je naprosto nutné - i v politickém smyslu - pro každý 
národ a tím spíše pro národ český, stojící na prahu roku 1939. Dr. Němec to ostatně říká ve 
jmenovaném článku rovněž v tom smyslu: „Osobitý tón, příznačný pro každý národ, 
v souzvuku s tóny ostatních národů tvoří dohromady velkolepou symfonii světové kultury:" 
O ten souzvuk běží... 

A posléze bude nutno najiti cestu, na níž by kultura mohla zachovati svou volnost 
tvoření a zároveň sloužiti konkrétním zájmům a potřebám národa, jako sloužila po celé XIX. 
století. Také tuto kolisi práva nezávislosti a samoúčelnosti s povinností sloužiti - kolisi, z níž, 
jak se mi zdá, vznikne znova potřeba prodebatovati otázku tendenčnosti v umění - dr. Kalista 
správně předvídá, formuluje-li poznatek, že novému kulturnímu tvoření vzniká požadavek, aby 
podle svých sil a možností připravovalo do vzdálenější budoucnosti nové, spravedlivější 
řešení otázky československé, než jaké nám mohl dáti říjen 1938: řešení, které nesmí býti 
vzdáno ani při opravdovém a skutečném přátelství se všemi našimi sousedy." 

* 
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Je jasné, že cesta příštího kulturního tvoření bude tedy rozhodně obtížnější, než 
předpokládaly optimistické projevy. Je také jasno, že ukvapené zásahy by nebyly namístě -
v kultuře ještě méně než kde jinde. Především vývoj sám, vedený zdravým instinktem, si 
najde a určí správný směr i bez organisovaných zásahů, ovšem, je-li kořen národa zdráv. A o 
tom jsme, doufám, všichni plně a nezvratně přesvědčeni. 

Ludvík Polesný: Nová kulturní situace. Fronta 10, 1938-39, č. 40, 5. 1. 1939, s. 468-469. 
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Co jsme ztratili 
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Gustav Bareš 
Naše česká pahorkatina 

Chvílemi se zdá, že je to všecko zlý sen. 
A přece, v této chvíli říšskoněmecká vojska obsazují snad již Poličku, aby vklínila 

ostrý jazyk okupovaného území do našeho nejčeštějšího kraje - na Českomoravskou 
vysočinu. Pás okupované půdy běží podél Brandýsa nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, malý kousek 
od Litomyšle a zabírá ryze českou Poličku, v níž zpráva o říšskoněmecké okupaci vyvolala 
úplné zděšení. 

Svírá se srdce i pěst. 
Tady na tom kusu půdy východních Čech, hrbolaté a chudé, se před věky zastavil 

nápor odnárodňování a násilné germanisace. V nej smutnějších dobách českého národa, po 
bitvě u Lipan a po Bílé hoře, v zapadlých přikrčeným vesničkách zde žil v různých podobách 
duch tichého a houževnatého odboje, který se nikdy nikomu nepodařilo zlomiti. Kout 
východních Čech zůstal tak ryze českým jako snad žádný jiný kraj. 

Když se českými zeměmi hnala bouře cizáckého útisku, Jan Amos Komenský, tehdy 
největší duch národa, se uchýlil do údolí pod Klopoty u Brandýsa nad Orlicí. Žil zde nedaleko 
zástupů svých tajných přívrženců. Na Růžovém paloučku u Litomyšle se za nocí scházeli 
Čeští bratři a skrápěli půdu slzami utrpení i naděje, již vyjádřil Komenský v „Kšaftu umírající 
matky Jednoty bratrské": že po přejití vichřic hněvů se osud navrátí do rukou českého lidu. 

Z Růžového paloučku odcházeli sedláci ze širokého okolí do svých chalup, aby opět 
vrátili do tajných skrýší pečlivě poschovávané Kralické bible. V náboženském odboji 
východočeských sedláků a chalupníků byl především prvek zápasu o národní sebezáchovu. 
Není náhodou, že historie zdejšího odboje vylíčila ve svých spisech velká česká spisovatelka 
Tereza Nováková, upřímná katolička, která se usídlila uprostřed tohoto lidu v prosečském 
domku. 

Po rozdrcení Jednoty bratrské zůstal duch houževnatého a tvrdého odporu i v dobách 
největší národní beznaděje. Po vesnicích se lidé rozstřikli v odbojné sekty. Tereza Nováková 
vylíčila život jedné z nich - „dětí čistého živého". Sektářští chalupníci v přikrčených 
chaloupkách se scházeli za zimních „podkvičerků" a vypravovali si o „marokánském králi", 
který přijde jako Mesiáš pomstít všecku zlobu, kterou národ musel vytrpěti. 

Z Litomyšle, z Luže a z panských zámků i klášterů se také ovšem dály pokusy šířiti 
panství vetřelců. Marně však. Pravda, tento kraj nezrodil v oné době velkých rebelií ani 
velkých vůdců. Ale vytvořil na celém kopcovitém koutu země jednu sílu drobného 
houževnatého hrdinství všech drobných lidí. Byl to tichý, ale houževnatý, sta let trvající odpor 
proti cizovládě, který vtiskl celému kraji podmračný sevřený výraz, podbarvený selskou 
nedůvěrou ke všemu, co přicházelo ze shora a ze zámků. 

Jen občas vyšlehly plameny přísné vzpoury. Na oujezdském náměstíčku u Litomyšle 
stojí pomník vůdce selských rebelů Pakosty. 

Do nového věku dochoval se díky tomu východočeský kraj neporušeně a ryze český 
jako snad žádný jiný kraj v Čechách. Když v roce 1848 zazněl v Praze třesk zbraní na 
barikádách, odpověděla naráz Litomyšl. Studenti piaristické koleje i občané formují národní 
legie a spěchají na pomoc Praze. To už pak mezi tkalce vnikají nové myšlenky boje za 
svobodu - moderní socialismus. 

Litomyšl předválečná je městem nového kvasu. Je městem Jiráskovým, Smetanovým a 
Zdeňka Nejedlého. Polička, dnes obsazovaná okupačními oddíly, vytvořila tragický typ 
nešťastného odbojného kněze Josefa Justina Michla-Drašara, jehož také vylíčila Tereza 
Nováková. V Březové u Poličky na malém hřbitůvku mezi poli leží při zdi jeho hrob... 

O drobný a houževnatý vzdor pohorského lidu se rozbil nápor cizích vetřelců, kteří se 
stali pány tohoto kraje. Malé ostrůvky německých tkalců na Svitavsku, přišlých teprve v nové 
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době, a jedna osamělá německá vesnice na Litomyšlsku nemohly nic změniti na ryze českém 
rázu celého kraje. 

V širokém dalekém okolí znám jen jednoho skutečného německého občana. Je jím 
největší žijící německý spisovatel Thomas Mann, zbavený občanství Třetí říše a přijavší 
občanství naší Proseče u Skutče. 

Klidně šumí hluboké a rozlehlé lesy vysošiny. Šuměly tak před staletími jako dnes. Jen 
jejich majitel, říšskoněmecké kníže Thurn-Taxis, bude snad moci přeložit své sídlo do 
Poličky. 

Lesy šumí kolem Růžového paloučku, který viděl slzy a naděje Českých bratří. Šumí 
s tímtéž klidem jako tehdy, když uprostřed nich tvrdnul v ocel houževnatý odpor proti cizímu 
panství. 

Dýchají s lidem kraje, který nikdo nezlomil a nikdo nezlomí. 

Gustav Bareš: Naše česká pahorkatina. Tvorba 13, č. 41, 14. 10., s. 473; podepsáno Gustav 
Breitenfeld. 
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Jan Čep 
Hranice 

Bylo nám oznámeno, že se urvou z našeho státu další čistě české kraje, a jméno každé 
té české vsi se zarazilo do srdce každého Čecha jako ostrý hřebík. 

Události vnější i vnitřní jsou tak těžké a lidsky málem beznadějné, že každé slovo, 
které k nim má člověk pronést, rozdírá ústa. Čtenáři „Obnovy" ostatně vědí, co soudíme my, 
čeští katolíci, o tom, čemu se v novinách říká „změna našich hranic". Zvlášť jasně a krásně to 
bylo napsáno v článku Jana Zahradníčka „Pláč koruny svatováclavské" a naposledy na př. 
v článku Fr. Lazeckého „Hoře slezské země" a v kursivce Dvojí správa, podepsané šifrou 
T. Č. I když má člověk ochromuj ici dojem, že se k tomu většina našich intelektuálů, 
odchovaných realistickými bludy minulé éry, tváří nechápavě, nutno se znovu a znovu 
odhodlávat к opakování, byť byla naděje, že to není nadarmo, sebe chatrnější. 

Nutno tedy především opakovat na adresu našich intelektuálů, profesorů, žurnalistů 
a lidí jimi svedených: Uvědomte si, že hluboká příčina tohoto strašného čtvrcení je ve vás 
samých, ve vaší vnitřní abdikaci. Vy sami jste se zřekli duchovní a tím i hmotné skutečnosti, 
kterou představuje pojem Koruny svatováclavské, skutečnosti, která znamená živý odkaz 
předků a určité poslání a závazek pro budoucnost. Vy sami jste se zřekli historických práv 
České říše, neboť jste opovrhli ideovými základy, na kterých stojí národy a státy. Vy, čeští 
intelektuálové, odchovaní myšlením toho, s jehož jménem je spojena existence t. zv. českého 
realismu a který je tragickým původcem nynějších pohrom, vy jste dělali po padesát let 
všecko možné, abyste odtrhli národ od zdrojů jeho duchovního života, abyste zfalšovali 
myšlenku jeho dějinného vývoje, abyste ho vzdálili plodných a slavných dob jeho minulosti a 
místo nich mu vpašovali jako ideál neblahá období anarchie, myšlenkových i politických 
zmatku a hlubokého kulturního úpadku. Učinili jste to nikoli v zájmu historické pravdy, 
ačkoli jste se tím slovem ustavičně zaklínali, nýbrž z ideologického poblouzení a tvrdošíjného 
zaujetí, z nenávisti ke katolické Církvi, z osudné neschopnosti chápat historickou pravdu 
a organický duchovní život národa. Mužové milující národ a rozeznávající jeho dějinné cesty 
jako historik Josef Pekař, byli terčem vašich útoků a vaší zloby. 

Vy jste to byli, pánové, kteří jste v šlépějích svého učitele opustili a zradili dědictví sv. 
Václava a Karla IV. a naštěpovali na českého ducha zmetka internacionálního myšlení, 
slepeného z protestantství, z ideí francouzské revoluce a z německého nacionalismu 
ponapoleonského. Naočkovali jste do lidu šalebné idee demokracie, laické humanity 
a morálky a rozvrátili jste v něm představy řádu. 

Přestala pro vás existovat vlast jako skutečnost zeměpisná i duchovní, jako 
nezcizitelné dědictví po předcích, jako mystické tělo našich světců. Odvrátili jste se 
s opovržením, od koruny sv. Václava, znesvětili jste hrad českých králů, přestala pro vás 
existovat Česká Říše se svým duchovním obsahem a historickou legitimitou. Místo toho jste 
vymyslili, pánové, vražedný zednářský princip sebeurčení národů a začali jste počítat český 
letopočet od r. 1918. Dnešní čtvrcení země je přímým následkem vaší nevěry. 

Co říci na adresu [cenzurováno, chybí asi dvě slova] Je nebezpečné zneužívat moci, 
kterou jim Bůh na čas dal nad národem pobloudilým. Je nebezpečné zakládat všecko právo na 
faktu, že jich je sedmdesát nebo osmdesát milionů, a nás sedm. 

[cenzurováno, chybí asi jeden řádek] 
Vždyť se to příčí právu Božímu i lidskému a neodpovídá to ani zásadě, na které 

založil svou při. Nebojí se tito mocní, 
[cenzurováno, chybí asi osm řádků] 
Na konec opakujeme ještě jednou: My, čeští katolíci, kteří jsme nepokládali svou zemi 

jenom za celek geografický a její hranice jenom za hranice strategické, nýbrž za živý 
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organism a živou skutečnost historickou a duchovní, my nemůžeme mluvit o „zmenšených 
hranicích" a o skutečnosti nového státu v nich. 

[cenzurováno, chybí asi patnáct řádků] 

Jan Čep: Hranice. Národní obnova 2, 1938, č. 47, 26. 11., s. 1-2. 
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Arne Novák 
Ztracené kraje 

Zdrcující a pokořující zprávy svatováclavského týdne dopadaly ledovým a prudkým 
krupobitím na naše hlavy a na naše srdce. Opuštěni od dosavadních spojenců a přátel, byli 
jsme přinuceni vydati tvrze a složití zbraně vojska, které mělo čestnou odvahu 
a nezadržitelnou chut brániti vlast a stát, a o jehož bojovných schopnostech nebylo lze 
pochybovati. Zachraňujíc mír, v jehož trvalost skoro nikdo nevěřil a posud nevěří, konejšíc 
vlastní strach před světovou řeží, která by jistě - nezastírejme si toho! - právě náš národ byla 
postihla nejkrutěji, vydala Evropa s lehkou mysli Československou republiku na milost 
anemilost nepříteli a udělila mu úplnou volnost, aby nám diktoval své podmínky, aniž 
připustil zástupce našeho státu к jednání; museli jsme jeho diktát přijmouti mlčky a nehybně; 

[cenzurováno, chybí jeden řádek] 
Poláci se přihlásili co nejrychleji o kus našeho Slezska, málem již poslední, Maďaři 

s požadavky ještě rozsáhlejšími, a [cenzurováno, chybí jedno slovo] akce Slovenska o úplnou 
autonomii, podniknutá v době našeho nejhlubšího smutku, mohla se jenom nej pošetilejším 
optimistům jeviti jinak, než rána [cenzurováno, chybí asi dvě slova] Ale i tu jsme přijali bez 
protestu a se samozřejmostí. V celých svých dějinách neprojevil český národ podobnou 
schopnost pro úplnou kapitulaci. 

Domnívali jsme se, že nemožno prožiti větší bolest, než jaká nám procházela srdcem 
v osudném září 1938 sedmerým mečem: „Ó, vy všichni, kteří kolem jdete cestou, pohleďte 
a vizte, je-li bolest jako bolest má!" Ale musili jsme učiniti zkušenost, že bylo ještě možno ji 
stupňovati tím, že se zkonkretisovala. V prvních dnech říjnových docházely, rána za ranou, 
zvěsti o obsazování našich krajů německým a polským vojskem. S rafinovaností zlomyslného 
vítěze se nám, den ode dne ohlašovalo, jak se zabírá pásmo za pásmem, jak zněl krutý termín 
metodicky postupujícího [cenzurováno, chybí asi půl řádku] nepřítele, který si svůj největší 
trumf ponechal pro osudné páté pásmo, zařezávajícího se na všech stranách bezohledně do 
krajů úplně českých. Abychom si uvědomili dosah osudu své vlasti, nestačilo se však podívati 
jen na národopisnou mapu a na palčivý výsměch, jakým její skutečnosti zahrnovaly 
pokrytecky opakované a mocenskou praksí cynicky zkarikované heslo národního sebeurčení. 
Bylo třeba všimnouti si také toho, jak nezůstal neobsazen jediný význačný vrchol v oblasti 
krajů poněmčelých; 

[cenzurováno, chybí tři a půl řádku] 
Pod záminkou národní spravedlnosti a jazykového určení byly všude uspokojeny, a to 

všude maximalisticky, dávné požadavky místních germanisátorů, kteří si mohli naplno 
vyrovnati starý účet s českými odpůrci, a nikoli starší neb novější statistika, nýbrž Brennův 
meč, byť ani neomočený v krvi, ale zato v žluči a jedu, rozhodl na váze ve smyslu 
starověkého: vae victis! 

Vytýčení pátého pásma, které patrně v nejednom případě bylo zajištěno jato předmět 
politického smlouvání a hospodářských kompensací, mělo tragický výsledek, že jsme se jali 
stupňovitě rozeznávati mezi kraji nám odňatými a méně litovati oněch, které jsou jenom 
územní ztrátou, než oněch, v nichž s půdou starého českého státu pozbýváme zároveň českých 
duší. Byli jsme po mnoho generací, skoro od národního obrození vychováváni - a jest to 
vlastně v poslední instanci důsledek herderovsko-romantické koncepce německé! - abychom 
národ nadřadili vlasti a abychom obětovali pro jazykové příslušenství bratří s lehkým srdcem 
dědictví praotců; právě proto se u nás tolik znevažoval boj státoprávní. Spojení obou 
stanovisek jest beze sporu ideálním požadavkem, jediné důstojným Čecha opravdu hrdého: 
„Země otců nevydáš, ani bratra pokorného!" Ale ani v nás samých není dosti síly, abychom 
jednou rukou dovedli ubrániti národ a druhou zabrániti ztenčeni vlasti; ani v přítomné, 
fanaticky znacionalisované Evropě nenacházíme pro to dosti podmínek. Snad zmenšený 
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národní stát, k němuž jsme byli v Mnichově odsouzeni, jest pro nás vhodnou životní formou, 
abychom se připravovali v budoucnosti pro vybudování a obnovu vlasti původní. 

Nevěřme, že ta byla jenom historickým omylem, a že ozbrojená ruka 
[cenzurováno, chybí jeden řádek] 
které před stoletími načrtl prst boží, použiv za přirozené meze hřebenů hor a toků řek 

zde vyvěrajících; nic nám nebrání, abychom v paměti a svědomí nosili stále starou mapu naší 
vlasti, jak nám ji odkázali dědové 

[cenzurováno, chybí jeden a půl řádku] 
Bylo by chybou, kdybychom příliš lehko oželeli i německé kraje koruny 

svatováclavské jenom proto, že nás jímá tak bolestná starost o české končiny, dnes okupované 
cizinci. Nesmíme se v tupé resignaci a bez mužného protestu zříkati oněch, i když spravedlivý 
nárok na tyto jest přednější. 

Někde v Praze na význačném místě měly by státi pro stálou vzpruhu svědomí dvě řady 
alegorických soch krajů nám odňatých: napřed ty, kde výlučně neb ve většině bydlí Čechové 
a za nimi sochy německých končin, spjatých s námi dějinnou tradicí, 

[cenzurováno, chybí jeden řádek] 
sochy českého Opavska, českého Kravařska, českého Břeclavska 

a Moravskokrumlovská se sochami českého Litomyšlska a Poličská, českého Jilemnická, 
Českého Podzvičiní mohly býti v radosti nad osvobozením jejich krajů odstraněny. 
Jinotaj itelné postavy Karlovarska a Stříbrska, Litoměřicka a Žatecka, Krumlovská 
a Novohradská, Podkrkonoší a Orlických hor, Znojemska a Těšínská nastoupí na jejich místo, 
připomínajíce starobylý útvar českého státu, jehož podoba a rozloha nebyla ani náhodou, ani 
rozmarem dějin, tím méně nedopatřením, které z milosti historie musil v oportunní chvíli 
svého krajního rozpětí a naprosté chabosti svých sousedů vojensko-politický národní genius 
německý opraviti. Křivda nepřestává býti křivdou, ale nabývá naděje na konečné 
ospravedlnění, dá-li ji placet ten, na němž byla spáchána; neoddělujme hradbami smířené 
lhostejnosti od sebe kraje ztracené, [cenzurováno, chybí asi tři slova] I své společné minulosti 
i svědomí před předky jsme tím povinni. Jen před předky? „Sebe jsi zradit moh'. Ale své 
potomky?" táže se u básníka Země, která nechce snésti, aby bylo její roucho trháno. 

Mohlo se zdáti přecitlivělou reakcí na osudnou chvíli, když jsme si při zprávách 
o německém záboru afektivně připomínali citový a náladový přízvuk územních ztrát, 
zpřítomňujíce si některá místa nad jiné drahá! Koho by nebolelo, že vstupní akordy naší 
Vltavy, zachycené a přetvořené symfonickou básní Smetanovou, nalézají ozvěnu v zemi cizí; 
že Máchovo jezero v Doksech omývá ve hrách dětinných říšskoněmecké břehy; že 
nejtragičtějším způsobem, jakého se básnířka nenadála, proměněn byl v tvrdou skutečnost 
výkřik Kar. Světlé: „Je mi tě líto, starý Ještěde!"? Za hranicemi svého státu musíme hledati 
posvátné místo ve Stadicích, odkud zakladatel národní dynastie pospíšil na stolec knížecí; 
nenáleží nám již Bezděz, gotický vrch, posvěcený slávou i utrpením našeho gotického 
středověku; s gestem povýšené samozřejmosti nám byly odňaty Karlovy Vary, které 
především pro děti své země objevil a založil Otec vlasti, 

[cenzurováno, chybí asi dva řádky] 
ustavujících podobu naší vlasti: lysého krkonošského hřbetu a kadeřavého Českého 

Středohoří, temných jezer na Šumavě a horských zdrojů všech našich řek, a že český básník 
jest dnes odháněn jak od Černého jezera, nad nímž Neruda dumal o hloubce národního hoře, 
tak od horské bystřiny Mumlavy, která k Dykovi promlouvala rytmicky o energii 
a statečnosti. 

To není pouhá sentimentalita zvyku a vzpomínky, co nás poutá ke krajinně malebným, 
historicky památným neb uměleckou tvorbou posvěceným místům, z nichž mnohá jsou 
praktické mysli leda důležitými strategickými body, nebo významnými posicemi 
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hospodářského podnikání - nezapomínejme ani na tyto hmotné ztráty, ale nevyčerpávejme 
pouze jimi svůj bolestný vztah ke ztraceným krajům! 

Znesnadňovali a zvolna znemožňovali jsme si sami pochopení oněch tajemných 
a věcných svazků, které váží národ s vlastí, obyvatelstvo s půdou, lid s územím jeho státu. 
Ještě za probuzení tušili nej lepší z vlastenců tuto jednotu, než zazněl rozhodný a namnoze 
osudný hlas Kollárův, rozléhající se z politicky bezradného Slovenska do starého státu 
českého: „Nepřipisuj svaté jméno vlasti kraji tomu, v kterém bydlíme!" Postupné opouštěni 
historicko-státopravního programu v politice a jeho stále vydatnější nahrazováni koncepcí 
národně jazykovou bylo důsledkem nové orientace, která se od Palackého po Nerudu, od 
Havlíčka po Machara zdála samozřejmou. Přidržovali jsme sejí prakticky i v Československé 
republice, ač nám přechodně šťastná konstelace r. 1918 dovolila zachovati hranice, dané 
historií a státním právem; jest velkou dějinou vinou našich státníků, prosáklých přesvědčením 
přirozenoprávním, že se nepokusili účinněji získati německé krajany pro myšlenku státní, pro 
věrnost к vlasti, pro dějinnou pospolitost. Nechybělo možností, a byly by se nalezly 
i prostředky, účinné ovšem, dokud se z německého zahraničí nerozvlnily soustavné snahy 
centrifugální, vykrystalisovavší pak v koncepci sudetského Německa! I ty jsme oficielně 
podceňovali jako všecko, co se neshodovalo se samolibým přeludem našich oficielních 
humanistů a demokratů, ukolébaných do optimistických snů až dětinskou věrou v kolektivní 
bezpečnost Evropy. Probuzeni z ní tvrdou mluvou nevítaných skutečností, přišli s nabídkami, 
na něž bylo pozdě a pro něž neměli spojenecké opory na západě, posuzovaném rovněž skrze 
růžová skla mámení. Zbaveni - jak krutá to ironie - možnosti, aby se po demokratickú, jak 
bylo v jejich honosně vyhlašovaném programu, zeptali národa po souhlase, zaplatili celými 
kraji za omyly své politiky a odevzdali vlasti stát do rukou potomstva daleko menší, než jej 
přijali ve chvíli národního štěstí jako dědictví praotců z rukou evropských a zámořských 
mandatářů ve Versaillích. 

Avšak má to býti stav konečný? Pro budoucí věky definitivní forma naší vlasti? 
Přijme naše české svědomí do svých samozřejmých představ a hodnot tuto okleštěnou podobu 
Čech, Moravy a Slezska bez krajů dnes ztracených? Pro opravdového a hrdého Čecha jest pro 
příští roky, desítiletí a snad i století jediný důstojný program: vnitřně síliti 

[cenzurováno, chybí asi čtyři řádky] 

Arne Novák: Ztracené kraje. Lumír 65, 1938-39, č. 1, 30. 11. 1938, s. 2-6. 
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Antonín Veselý 
Odpověď na staré otázky naší literatury 

Píši staré otázky, ale mohl bych právě tak dobře napsat: otázky neslyšené, 
nerespektované. Starými mohou býti nazvány jen proto, že zůstávaly dlouho bez odpovědi. 
Nečekanou odpovědí na ně jsou dnešní německé zábory našeho státního území. Jestliže již 
čtyřmi diktovanými pásmy bylo burcováno naše dřímající podvědomí, nejvíce bylo 
vyburcováno tím nadiktovaným pásmem pátým. Míním zajisté podvědomí kolektiva 
národního, uznávaného dnes i našimi socialisty za kolektivum nej skutečnější. Protíráme si oči 
jako spáč, probuzený zákeřnou ranou. 

Krutou, rozryvnou bolestí působí na nás vypočítávání jmen místních. Nástroj bolesti se 
může však stát nástrojem budoucí poesie. Vztahy, vížící básnické dílo Petra Bezruce 
к určitému místu, se uvolní a znovu upevní ve vztazích díla příštího básníka našeho к novým 
hranicím našeho státu. Místní jména pátého pásma totiž napovídají dílo budoucího našeho 
barda, který jako Bezruč bude burcovat celý národ hněvem a smutkem. Zastavme se 
u některých jmen. 

Litoměřice. Před dvěma lety jsme tam slavnostně odhalovali pomník Karla Hynka 
Máchy. Kladli jsme si při té příležitosti otázku, proč zemřel právě tam. Boží voda. To je jako 
bychom řekli Líběchov, kam chodil se к soše císaře germanisátora inspirovat Viktor Dyk pro 
své budoucí poslání básníka národního, udržujícího nás v pohotovosti výstrahami, 
připomínajícího nám nepřetržitý stav ohrožení. Neměl tam daleko ze svého rodného 
předměstí mělnického pod zámkem, na jehož skále dnes proměněn v bronz hledí směrem, 
odkud je náš národ ohrožován. Tím směrem je obráceno celé jeho dílo. I skladba tomuto 
směru zdánlivě nej odlehlejší, Milá sedmi loupežníků, tají v sobě tvrdé heslo bojovníka a je 
nejútočnější mezi přeludy, které se míhají na jejím dějišti v Kokořínském údolí z děl 
předchůdců: mezi pološílenou židovkou Leou z Máchových Cikánů a morní pannou 
z Nebeského Protichůdců. Ještě o té Boží vodě. Leží v liběchovském údolí, na jehož konci se 
týčí věž před stoletím stavěného a nedokončeného Slavína a nad nímž z pískovcových skal 
v lesích tvořil mladý Václav Levý místní bájesloví, vytesav zde podle plánu svého učitele 
Františka Matouše Klácela dokonce Blaník v podobném smyslu, v jakém jej o několik 
desítiletí později ve své symfonické skladbě pojal Bedřich Smetana - ve smyslu staré slávy 
husitské. 

Bezděz. Rozhled s něho dal naší poesii Máchův Máj. proč se jen zde ten nesmrtelný 
výkřik к oblakům, aby pozdravovaly na své pouti zemi krásnou, zemi milovanou, musil 
vydrat z hrdla odsouzeného к smrti? Proč se jen zde mohl nakonec básník celý proměnit 
v ohnivý déšť metafor o ztraceném dětství? Proč po Stadicích, jichž jméno září z temna 
pravěku Čech, po Hodslavicích, odkud vzešlo světlo, slavící skutečně velké hody našich 
národních dějin, musil se octnout za hladovou demarkační čarou, pohlcující po kusech naše 
tisícileté území, také tento kraj, dobytý pro naši poesii navždy? Demarkační čára se jen tak tak 
zastavila před dílnou naší krásy básnické a výtvarnické - Českým rájem. Dosud jako na oltáři, 
postaveném uprostřed roviny, zní kamenná lyra trosek. Proč se však tato lyra, povýšená do 
oblak, rozezvučela nejdříve sebezáchovnou inspirací všeslovanskou v poselstvích učeného 
kněze Antonína Marka? Proč později z ní přijímali nejhudebnější a zároveň nej rozry vnější 
tóny Václav Šolc a Fráňa Šrámek? 

Zvičina. Pocity, s kterými se s ní dočasně loučíme, jsou skoro tytéž, jakými se na jejích 
svazích vznášel vstříc Bohu, oděnému ve velebnou krásu přírody, Jan Amos Komenský ve 
své Hlubině bezpečnosti na odchodu z vlasti. S rozechvěním čteme dnes básnickou prvotinu 
Karla Jaromíra Erbena, památnou Zvičinskou znělku, pokornou modlitbu, aby se příval 
Germánstva zastavil před tímto valem. Ale předtuchy naší literatury z tohoto kouta mrzačené 
naší vlasti jsou také posilující. Jinošským vznětem své Zvičínské znělky se totiž Erben řídil 
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v celém svém díle, prodchnutém houževnatým úsilím hraničáře nejen se modlit, ale také 
pracovat к vytčenému cíli. Hraničářské vypětí všech sil ukázalo také dílo novopackého rodáka 
jazykozpytce Jana Gebauera, od jehož narození uplynulo právě sto let. Tak v blízkosti vrchu, 
podobného majáku se všech stran viditelnému, s jehož vzpruhou к soustředění vnitru 
odcházeli všichni rodáci z kraje pod Zvičinou do života, vyrostl vedle celé družiny 
následovníků příkladu Erbenova, Karla V. Raise, Jana Opolského, Jana Weise, Zdeňka 
Němečka a jiných, také velký budovatel základů našeho spisovného jazyka novodobého, 
o kterém bylo správně napsáno, že svým vítězným bojem proti Rukopisům dokončil naše 
obrození. 

A tak bych mohl pokračovat podél pátého pásma dále do východních Čech. Zastavit se 
nad složitým zjevem zdánlivě jednoduchého vzniku díla Boženy Němcové v Ratibořicích; 
nad prvními románovými vzlety velkého „tambora svobody" Aloise Jiráska na Náchodsku; 
nad otázkou, proč osvětovou a současně revoluční výchovu našeho národa v Národním 
divadle ve smyslu výzvy Palackého musil řídit nejprve hraničář, rodák ze starožitné 
Dobrušky, František Šubert; nad podivuhodným přerodem vzdělané Pražanky, Terézy 
Novákové, v dobrou vílu rázovitého nábožensky vzníceného lidu na Českomoravské 
vysočině; nad osudem úseků jakési Maginotovy linie duchovní, stejně důležité jako byla ta 
bez boje vydaná pevnostní linie skutečná, v severní Moravě, kde byl dalším i poválečným 
generacím spisovatelským vůdcem Petr Bezruč, kde v jeho duchu se psaly nejen verše, ale 
také romány hraničářské od Vojtěcha Martínka po A. C. Nora, Josefa Koudeláka a Emila 
Dvořáka. Mohl bych se zastavovat s úžasem před jednotlivými místy pátého pásma také na 
jižní Moravě. Povšimnout si, jak se tato demarkační čára přiblížila oblasti, kterou zabrala do 
svých hutných skladeb vypravěčských Božena Benešová a zase kraji, z něhož rostlo do 
věčnosti, aniž mohlo zcela setřít stopy tohoto místního původu, básnické dílo Otokara 
Březiny. Napadlo nás někdy vidět v poesii Březinově výtvor jistě velkého ducha, ale také 
určité doby a zvláště určité krajiny? Napadlo nás, že byl něčím víc než obvyklým obratem od 
světovosti к vlastenectví naléhavý příkaz umírajícího básníka Tajemných dálek, aby mládež 
byla vychovávána к citům národním? Nebyli bychom se vzepřeli, kdyby nám někdo byl dříve 
stavěl Březinu v sousedství Erbena a chtěl v díle obou vyčíst společné složky hraničářské, 
předvídající budoucí ohrožené postavení našeho národa? 

A přece všemi těmito jmény místními i osobními kladla naše literatura naléhavé otázky 
všem, kteří jí chtěli a mohli rozumět včas. Ale otázky, proč největší světlonoši naší kultury, 
jakými byli Mácha, Erben, Březina, Bezruč, Dyk, svými díly se účastnili budování 
nezničitelného, protože duchovního pásu pevností kolem našeho národa, nebyly dlouho vůbec 
slyšeny, natož respektovány. Až drsná mluva fakt rozšířila obzor poesie místních jmen, jíž 
začal u nás koncem minulého století razit cestu Petr Bezruč v Slezských písních. Homérské 
vypočítávání měst a vsí jako vojáků, padlých v nerovném boji, bude patrně inspirací naší 
poesie budoucí, burcující svým hněvem a smutkem. Jen takový nový básník může splnit staré, 
dlouho neslyšené nerespektované předzvěsti a výzvy naší literatury. 

Antonín Veselý: Odpověď na staré otázky naší literatury. Kolo 8, 1938, č. 8/9, říjen-listopad, 
s. 179-182. 
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Jan Rey 
„In partibus infidelium" 

Na věei ztracené, zbloudilé a odňaté neztrácí původní vlastník práva. I když byl 
přinucen se jich vzdát, i když byl nucen ustoupit přesile moci. Ani Bůh nevzdává se práva na 
duši, která se Ho odřekla nebo kterou mu odňal ďábel. 

Z a věci odňaté žádáme zástavy, věcem ztraceným vládneme symbolicky. Jsou pouta, 
která nepřerve ani čas ani násilí. Ani kdybychom chtěli, nemůžeme se zříci věcí, s nimiž nás 
pojí nesčetná pouta, jež nelze ani zničit ani zašantročit. Církev nám dává zářný příklad, 
jmenujíc vytrvale pro diecése i dávno ztracené biskupy in partibus infidelium. 

Je dnes mnoho knih, českých knih, jejichž děj je položen do krajů, kam se, přes jejich 
blízkost, tak snadno nedostanete. Je dnes mnoho obrazů našich nej lepší malířů, z nichž na vás 
hledí krajina, v níž jste se snad ještě nedávno potulovali. Jsou verše, české verše, v nichž se 
čeří voda, hučí lesy a tetelí vzduch krajů, jež nám dnes již nepatří. To všechno jsou zástavy 
pravé a nezničitelné, které svůj význam a platnost neztratí ani po tisíci letech. 

Věci ztracené a odňaté jsou provždy zaknihovány do umění. Odtud je nevymaže nikdy 
žádná moc tohoto světa a odtud budou vždy hlásat právo nezadatelné a nezrušitelné. 
Smetanova „Má vlast" nám zachovává Vltavu celou a z jeho „Tajemství" nikdy neodstraníte 
Bezděz. 

Hle, připomínky věčné, výčitky trpké a naděje nehynoucí! U nich postůjte, umělci, 
a vy všichni, kdož umění milujete a uvědomte si svůj úkol, na nějž již politikové nestačí a jejž 
konat nemohou. Udržujte vědomí práva, staňte se biskupy, t. j. dozorci, přehližiteli 
a udržovateli povědomí celistvosti, práva nezcizitelného, nebojte se vládnout a vést správu in 
partibus infidelium. Rozdělte si své úkoly. Oživujte vzpomínky, vracejte se symbolicky, 
nepřerušujte kontinuitu.Pro naše verše, povídky, romány, obrazy a hudbu neexistují cestovní 
pasy. Váš duch, vaše umění může se procházeti, kudy chce. Vaši čtenáři a vaši posluchači, 
vaši diváci a vaši zpěváci mohou a musí jít s vámi. Ukažte jim díla, nad nimiž dosud kraluje 
a bude kralovat až do skonání světa sv. Václav, patron země neokleštěné, kníže národa 
celého. 

Jděte třeba až do důsledků zdánlivě sebenepatrných. Pojmenujte ulice a náměstí svých 
měst a obcí jmény a názvy, jež vám i budoucím budou připomínkou živou a vytrvalou. 
Putujte symbolicky na místa stará a slavná, hovořte o nich jmény původními a tvařte se třeba 
jako šílená matka, která oslovuje své mrtvé dítě jako živé. Neboť víra je křisitelkou 
ztraceného a mrtvého a dcera Jairova vrátila se do náručí svého otce, neboť uvěřil. Nechť Bůh 
nám všem dá víru a přidá své milosrdenství. 

Jan Rey: „In partibus infidelium". Brázda 19, 1938, č. 49, 14. 12., s. 759. 
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Nové umístění některých obvodových knihoven 

Při záboru státního pohraničního území zůstaly na cizím státním území obvodové 
knihovny v Duchcově, v Orlové, v Chebu, Jablunkově, Novém Jičíně, Českém Krumlově, 
Liberci, Litoměřicích, Břeclavi, Mostě, Opavě, Podbořanech, Prachaticích, Šumperku, 
Teplicích-Šanově, Českém Těšíně, Ústí nad Labem (v Nestěmicích), Karlových Varech 
(v Rybářích), Zábřehu na Mor., Znojmě a v Příboře (okresní knihovna Matulova). 

V těchto 21 knihovnách bylo 35.558 svazků v ceně asi 1,000.000 - Kč. Tyto knihovny 
doufáme uvolniti při příslušném mezistátním jednání. Pokud se podařilo přemístiti některé 
obvodové knihovny do vnitrozemí, bude do polovice února t. r. rozhodnuto o jejich příštím 
sídle. Při tom dostane se novým obvodovým knihovním radám potřebných pokynů pro novou 
organisaci technicky-knihovní a správní. Pokud snad bylo třeba přemístiti některé z těchto 
knihoven z míst, kde nalezly přechodně útulek na místo nové, žádá ministerstvo školství 
a národní osvěty nejbližší okresní osvětový sbor, resp. školský inspektorát o zprávu, a to 
v nejbližší době. 

Nové umístění některých obvodových knihoven. Česká osvěta 35, 1938-39, č. 5, leden 1939, 
s. 138-139; nepodepsáno. 
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Oldřich Svozil 
v 
Říjnové události 1938 

postihly bolestně zemi Moravskoslezskou nejenom po stránce politické a hospodářské, 
ale i kulturní. Zvláště kulturní regionalismus moravský utrpěl nenahraditelné ztráty, neboť 
řada měst, jež byla regionální středisky, byla násilím zbavena možnosti přispívati svým 
krajovým svérázem к zpestření kultury celonárodní. Ztraceno jest jihomoravské Znojmo 
s Podyjím, ztracena jest Břeclav, bývalé místo vydavatelství revue „Fujara" a „Tvar", jakož 
i řady bezručovských bibliografií, ale tyto ztráty nejsou tak pronikavé jako ztráta krajů 
severních a severovýchodních. Tak kulturní Společnost Aleše Balcárka pro Uničovsko 
a severní Moravu musila v lednu 1939 likvidovati, ježto její činnost po úpravě hranic není již 
možná. Ač Společnost, založená teprve 1937, měla pěkné kulturní náběhy: vydala verše 
severomoravského básníka Aleše Balcárka (v edici dr. B. Slavíka), sbírala historické 
a kulturní památky severní Moravy a začala vytvořovat vědeckou knihovnu, kterou nyní 
věnovala Musejní společnosti v Litovli. Společnost vydá ještě spolu s Ústředím Národní 
jednoty olomoucké knihu „Severní Morava v dějinách" z pera předsedy Společnosti univ. 
profesora dr. Hrubého, severomoravského rodáka ze Strukova. - Ztrátou Opavy zanikl 
výborně redigovaný a na vysoké úrovni vedený „Slezský sborník", zanikly opavské týdeníky, 
jež měl obsáhlou kulturní hlídku, literatura byla ochuzena o řadu literátů, z nichž někteří 
zůstali v okupovaném území, jiní se z kraje přestěhovali. - Důležitá a svérázná slezská edice 
„Iskra" v Hrabyni se zachránila tím, že přenesla své sídlo do Mor. Ostravy, kde ji pokračuje 
ve své činnosti. - Okleštěním širšího Ostravska bylo zastaveno vydávání vlastivědného 
měsíčníku „Černá země", který věnoval hodně místa literatuře. Městské museum v Mor. 
Ostravě Zamýšlí vydávati vědecký měsíčník, ale nejvíce bylo voláno po časopisu 
beletristickém, na jehož vydávání se rozhodně pomýšlí. Bude vycházeti za redakce známého 
spisovatele a kulturního pracovníka dr. Vojtěcha Martínka. 

Oldřich Svozil: Říjnové události 1938. Archa 27, 1939, č. 1, s. 44^15; podepsáno - Sv. 
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Rudolf lna Malý 
Historické hranice 

„Naše historická hranice patři již jenom historii," čteme teď do omrzení v novinách, 
a tato klidná resignace znamená nejenom nutné smíření s faktem, ale je známkou 
i „střízlivého uvažování", které teď u nás velmi přišlo do módy a které celkem patří sice 
к obvyklým vlastnostem rozumného člověka, ale které zároveň - jako každá móda - má i své 
podivné výstřelky, jež v tomto případě, bohužel, někdy příliš připomínají dokonce i křiklavé 
heslo předválečných marxistů a realistů: „Nás nezajímá jazyk - dejte nám něco na jazyk!" 
A to jest ovšem nejenom nevkusné, ale i nereálné a nevhodné. 

[cenzurováno, chybí odstavec textu, rozsahem stejný jako předchozí odstavec] 
Prameny řeky Vltavy protékají sice krajem již zcela německým - a přece tento kraj 

bude dál v českém srdci, protože vždy bude Čechům zníti melodiemi pramenů Vltavy 
Smetanovy! Slyšíte je přece dosud všichni?! A Boubín vždy bude u nás - i když snad třeba 
jen proto, že český básník Jan Neruda v „Podzimních motivech" napsal: „Náš Boubín má 
šedivou čepičku..." 

Bloudíte očima po nové mapě své vlasti a bezděky se tu či onde zastavíte: Vida, 
Přimda! Přimda je tedy dnes již také v Říši! Ale o založení Přimdy a o tom, jak český kníže 
Oldřich tento hrad Přimdou nazval - píše český kronikář Dalimil ve své kronice: „...Tehdy se 
stalo, že kníže Oldřich lovil a sám v pustém lese bloudil..." A v mysli znenáhla se vynoří další 
obrázek z ilustrovaných českých dějin, jak z dětství nám utkvěl: obrázek, na kterém kníže 
Soběslav, opouštěje po dvacetiletém vězení svou kobku na Přimdě, zaclání si rukou oči před 
nezvyklým denním svitem 

A Bezděz! Anebo třebas Loket! Ano, Loket má teď německé obyvatelstvo - ale má 
také děkanský kostel ze XIII. století a ten kostel byl vystavěn českým řádem křížovníků, ryze 
českým řádem, který založila blahoslavená Anežka Česká! A Loket má také zbytky hradu, na 
němž byla vězněna královna Eliška Přemyslovna... Znáte přece všichni ten obrázek z „Dějin", 
kde královna Eliška, opřena o harfu, z temna své komůrky na Lokti vzhlíží к okénku, kudy na 
její obličej padá pruh světla... A stejně dobře znáte i druhou scénu, kde v temném loketském 
sklípku maličký Václav (pozdější Karel IV.) se tulí do klína své staré chůvy! Může kdy Loket 
být jenom německý?! 

A což Prachatice, Rožmberk, Český Krumlov! A Vyšší Brod s madonou vyšebrodskou 
a Čertova stěna s hudbou Smetanovou! Anebo třebas Tachov, kde Soběslav I. založil hrad 
a kde němečtí křižáci byli roku 1427 husity poraženi! Šumava, Chodsko a - Jirásek, Baar, 
Krásnohorská! Ještěd a Světlá, Slezsko a Bezruč! 

Pro Němce mohou země koruny české být jenom „životním prostorem". A hranice 
našich zemí mohou jim znamenat snad jenom celní závoru a nikoliv národní mystérium. 
К Čechům však jejich vlast mluví nikoliv jenom svým přírodním bohatstvím, ale především 
také velikým bohatstvím a nádhernou živostí svých dějin a vynikající národní kultury. Mluvi-
li Němci o hlasu krve a hlasu své rasy - mluví k nám zase hlas naší země a naší duše: hlas 
našich velikých mrtvých, hlas našich vojáků, světců, knížat a králů, hlas našich spisovatelů 
a básníků, malířů, hudebníků. Máchův kraj zůstal krajem Máchovým - i když jest osazen 
Němci. A hlas našich dějin i naší kultury bude vždy znova a znova vábiti naše srdce na známá 
místa i zpět к horám, odkud nyní po čtvrté v dějinách bylo vyhnáno. 

Rudolf lna Malý: Historické hranice. Tak 2, 1938-39, č. 17/18, 13. 1. 1939, s. 252; podepsáno 
R. I. Malý. 
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Generál Medek vrací řády 

Generál Rudolf Medek dal „ Obnově" к disposici tento projev: 
Jeho Královskému a Císařskému Veličenstvu Jiřímu Šestému, králi spojené Velké 

Britanie a Irska, císaři Indickému. 

Vaše Veličenstvo! 
Váš vznešený otec, Král Jiří Pátý, ráčil mi udělit anglický řád D. S. O. - Distinguished 

Service Order - který mi Jeho jménem v městě Irkutsku na Sibiři v létě roku 1919 připjal na 
prsa generál Bowles. Zdůraznil při tom, poněvadž jsem nebyl sám mezi vyznamenanými, 
službu naší armády a našeho národa světu, civilisaci a zvláště Velké Britanii. Nemohu po 
tom, co se stalo právě v Mnichově, s klidným vědomím nositi, Vaše Veličenstvo, tento řád. 
Ničím jsme se neprovinili proti světu, ani proti civilisaci, ani proti Velké Britanii. Ale Veliká 
Britanie bezdůvodně nás opustila v hodině našeho nejvyššího nebezpečí. 

Vaše Veličenstvo, vracím vám tento řád. 
Generál Rudolf Medek, velitel musea a archivu světové války. 
Presidentu Francouzské republiky. 
Pane presidente! 
Dekretem ze dne 27. dubna 1923 ráčila mne Francouzská Republika vyznamenati 

řádem Čestné Legie. Maréchal Foch, vítěz světové války, který rok na to přijel do 
Československa a vykonal přehlídku naší armády, sám připjal odznak tohoto řádu 
důstojníkům československé armády, jež bratrsky políbil a jako rytířské znamení obdařil 
úderem svého meče, francouzského meče. Přes všecek tento významný a dojemný akt, 
nemohu dnes po mnichovských úradách s klidným vědomím nositi vyznamenání Vaší 
Republiky. Proto Vám jej vracím. 

Málokterý národ v Evropě dýchal a tak se bil pro Vaši vlast jako Československo. 
Nikdy nepochopíme, proč jste nás opustili. Našemu národu to nikdy nikdo nevysvětlí. 
Generál Rudolf Medek, ředitel Památník osvobození. 
Naši a také světové veřejnosti к těmto dvěma projevům chtěl bych říci toto: Tato věc 

nebudiž vykládána jako urážlivá. Jestliže včera v Mnichově Francie. Anglie a Italie se spojila 
s Adolfem Hitlerem proti nám, aby nad námi bez naší přímé účasti a bez boje, к němuž jsme 
byli odhodláni, podepsala ortel, pak se neví, jestli tím nebyl vyřčen také ortel nad právní 
jistotou ostatního světa, nad osudem Evropy a její civilisace. Je strašné vidět, že demokracie 
mohly kapitulovat před režimy diktátorskými. V demokratickou myšlenku a v její podporu na 
evropském západě vložil náš národ a jeho vláda celou svou víru. Náš národ zajisté neskoná. I 
dnes bude se biti o svůj holý život. Ale kdo mu tak brzo vrátí zase víru v to, že společenství 
prolité krve, zavazující podpisy spojeneckých smluv, věrnost к závazkům, budou mít v 
budoucnosti ještě pro něj nějakou mravní cenu? Můj drahý český národ neskoná, ale může 
sílit, vzrůstat jen tenkrát, bude-li věrně budovat a spoléhat jen na své vlastní síly, na svou 
životní odolnost a na vytrvalou, bezpodmínečnou brannost svého lidu. 

Z bojů a z krve ve světové válce jsme vybudovali nový stát, Československou republiku. 
Bylo to po boku Anglie, Franice, Italie a ostatních spojenců. Ale nebyl to nijaký nový útvar. 
Naše Království České, staré a tradiční, země koruny Svatého Václava, o němž si každého 
večera každé anglické dítě zpívá svou vánoční koledu, měli jsme svůj stát a své historické i 
přírodní hranice dříve, než mnozí jiní národové. Naši králové, jako málo kteří, v dějinách 
bojovali a padli pro tento stát v bitvách. Jeden z nich padl také pro Francii a heslo jeho štítu 
nosí ve svém erbu anglický princ. Československou republiku vybojoval jedině 
československý národ. Proto ve své podstatě byl to stát národní, byl to jediný náš domov. 
Nemáme jiného domova. 
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Měli jsme, pravda, v tomto státě také minority. Ale který stát v Evropě jich dnes nemá? 
Polsko, Italie, Francie, Anglie a Německo jich sotva může zapřít jako mnoho jiných menších 
států. Poněvadž jsme byli stát naprosto mírumilovný, takový jaký je v podstatě všecek náš lid, 
chovali jsme se ke svým menšinám s bratrskou a občanskou solidaritou, jíž nebylo příkladu v 
ostatním světě. Naši Němci v ohledu kulturním, národním i politickém měli u nás vše, čeho si 
přáli a ještě do nedávna byli v naší vládě tři němečtí ministři. Nikdy už nebudou míti takovou 
míru občanských svobod a práv jako měli u nás, tím méně ve Třetí říši. Sám Adolf Hitler před 
časem docela nedávným prohlásil, že není možné vésti hranice státu pouze podle kmenového 
principu. Hranice našeho státu trvají zde od tisíciletí a nikdy nebyly utvořeny umělým škrtem 
pera. Stvořil je pro nás Bůh a vytvářela je pro nás po tisíciletí přírodní struktura střední 
Evropy. Jestliže se naši přátelé nyní spojili s našimi nepřáteli, aby nám zničili podmínky 
slušného života, tak se Evropa a svět dopustil takové špinavosti, jaké není příkladu v dějinách. 
Proto každý pochopí, že nemohu dnes na své hrudi vojáka nositi ani anglických ani 
francouzských řádů. 

Toto rozhodnutí, jakož i tento postup ohlásil p. gen. Medek svým vojenským úřadům. 

Generál Medek vrací řády. Obnova 2, 1938, č. 40, 8. 10., nepodepsáno. 
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Lumír Čivrný 
Německá kultura 

Je zapotřebí, aby se československý lid pevně chopil zbraně, jež mu nikdy nemůže býti 
vyražena z rukou - zbraně kultury. Nepřítel se snaží a bude snažit oslabit a rozleptat jednotu 
našeho lidu rasovými a šovinistickými štvanicemi. Nedopustit, aby toto úsilí došlo ohlasu 
mezi námi, rozlišovat stále mezi německým lidem 

[cenzurováno, chybí asi 3/4 řádku] 
budiž příkazem dne. Široké vrstvy obyvatelstva našeho státu ukázaly v minulých 

dnech veliké politické a kulturní uvědomení: nedaly se ani pod velikým tlakem strhnout 
к ničivému šovinismu a rasismu; a demokratičtí Němci pak byli a jsou z nej statečnějších 
obránců republiky. Těchto předpokladů nesmírné ceny je třeba využít. A je ve státním zájmu, 
aby zejména v otázce plebiscitu již dnes a velmi intensivně bylo využito demokratické 
podstaty skutečné německé kultury. Dost dlouho mohl na př. nacistický film volně mezi lid 
v pohraničí; nyní je třeba, aby se naopak vyzdvihl protiklad mezi skutečnou německou 
kulturou a režimem Třetí říše. V kulturním boji nechť je příkladem republikánské Španělsko -
země, jejíž osud, jak dnes je již nezvratně dokázáno, je tak úzce spjat s osudem naším. To 
zmobilisovalo k boji proti fašismu nejen pušky, ale také pera, štětce, knihy, rozhlas, divadlo. 

Československá demokracie musí se také chopit zbraně kultury. Tu netřeba dlouho 
hledat; arsenál kulturních statků je tu a jeho dveře otevřeny, 

[cenzurováno, chybí asi dva řádky] 
Němec, který chce kulturně žít a znát to, co dnes dovršuje staletý vývoj německé 

kultury a co v něm pokračuje, nemůže za tím jít do Třetí říše, 
[cenzurováno, chybí asi jeden řádek] 
Na jménech Thomase, Heinricha a Klause Manna, Liona Feuchtwangera, Stefana a 

Arnolda Zweiga, Bruno Franka, Ludwiga Renna, Berta Brechta, J. A. Bechera, Bredela, 
Balka, Seghersové, O. M. Grafa, W. Mehringa, F. Brügela a j. je možno dokázat, že ani jeden 
ze svobodných a velkých spisovatelů a básníků dnes nežije v Třetí říši, nýbrž v emigraci. Je 
třeba zdůraznit, že díla těchto představitelů pravé německé kultury vycházejí ve Švýcarsku, 
Československu, Francii, Holandsku, Anglii a především ve SSSR, ale ne ve Třetí říši. Je 
třeba dodat, že i vydávání děl německých klasiků, Goetha, Schillera atd. je na prudkém 
sestupu v Třetí říši - zatím co na př. ve SSSR vychází Goethe ve statisícovém nákladu. Je 
třeba zdůraznit, že nej lepší sudetoněmečtí autoři, nebo němečtí autoři v Čechách žijící, nejsou 
nacisté. 

[cenzurováno, chybí asi dva řádky] 
Byli nuceni prchnout za hranice skvělí vědci jako Einstein a Freud, malíři jako 

Kokoschka, filmoví režiséři a herci jako Fritz Lang, P. Lorre a j. A to je důležité: všichni tito 
nesčetní představitelé německé kultury opustili Třetí říší nejen z politického nesouhlasu, 

[cenzurováno, chybí asi jeden řádek] 
a v práci právě jako umělci a vědci. Dokazuje to život a tvorba těch několika málo 

předhitlerovských spisovatelů a vědců, kteří v Německu zůstali. Ti z nich, kteří se 
nezglajchšaltovali, mlčí, jsou opomíjeni a pronásledováni; ti, kteří se podřídili nacismu 
a přijali jeho „světový názor", tvoří dnes umění a vědu 

[cenzurováno, chybí asi jeden odstavec] 
není jediného umělce německého, jehož tvorbu by se nacisté odvážili předvést německému 

lidu celou a v jej i původní podobě, jakou měla při svém vzniku před desítkami a sty let. 
Neboť je to právě kultura, která se nacismu může nejméně dovolávat. 

К vytvoření pevné fronty další obrany Československa je třeba, aby se zakřikly ty 
hlasy, které by v československém táboře proklamovaly šovinistické a rasové běsnění 
německé propagandy. 
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Skutečná kultura německá musí dnes a vždy nadále mít místo v našem rozhlasu, filmu, 
divadle, knihkupeckém trhu a v novinách, aby spolu s kulturou československou tvořily 
pevný svazek. 

Lumír Čivrný: Německá kultura. Tvorba 13, č. 41, 14. 10., s. 476; podepsáno L. Č. 

60 



Antonín Kostohryz 
Pýcha v otroctví čili kulturní import 

Na všech stranách se teď, hledají chyby kterých jsme se dopouštěli. Vzpomeňme si 
též, jak žila česká kultura v prvním dvacetiletí republiky. 

Kultura šla ve stopách politiky. Jak se zařizovala politika, tak i kultura. Nežilo se 
vlastním životem politickým, a nežilo se ani vlastním životem kulturním. Byl nedostatek 
svobody v obojím, za to vsak byl veliký přebytek pýchy. Co se dělo ve Francii, musilo se dít i 
u nás, co se dělo v Rusku, rozkřičovalo se i u nás. Z toho jsme u nás zpyšněli. Že jsme 
postačili polykat všechnu tu kulturu francouzskou a ruskou. I ta pýcha i to otroctví a závislost 
by byly odpustitelné, kdyby v tom byla poctivost. Co jsme to však polykali? Nerozvažovali 
jsme a nečetli jsme v dílech pravých a vzácných, která vyrůstala z nej hlubších kořenů 
francouzské kultury a která vycházela a objevovala se mimo kulturní pokřik válečný všech 
bláznovských duševních zmetků, jejichž díla rostla jak plevel z vody. Právě těmito špatnými 
díly francouzské kultury, která není к ničemu než ke stlaní, těmi jsme zaplavovali náš život. 

Francie bláznila a v křečích se vysilovala. S rozkoší a elánem se pustila ve vznešené 
bláznovství poetismu, sexuálního freudismu a surrealismu. A nezůstává Francie bez trestu. 
Křeče jak politické tak kulturní ji přivedly к rozvratu mravnímu, v němž nyní živoří. - Co si 
může Francie dovolit, není možné u nás. 

Francouzský národ je veliký a hlavně, má jinou krev a jiného ducha. V románské 
rozletěnosti a lehkosti ducha se ztratí lecjaká lehkomyslnost a křepčení, které u nás dostane 
tvářnost nesmyslnosti a hříšných hloupostí velmi jedovatých. 

Vycházela u nás sice díla opravdu česká a naše, vyrostlá z naší země, a pro naši zem, 
z naší duše a pro naši duši, nezávislá na francouzské či světové modě, ale tato díla byla 
vždycky schovávána do stínu děl cizích, děl falešných, byla zahrabána do steliva 
mezinárodních bezduchých a bohapustých žvástů, třebas se díla honosila křiklavými 
ideologiemi ať už s puncem humanity či modernosti. 

Tak žila naše kultura. Bez pořádné potravy, řádné vydělané vlastní prací a z vlastní 
země. Žili jsme náhražkami, dováženými z ciziny. Každý literární šlágr a všechno odpadkové, 
čím se ve Francii živila prázdnota, to se k nám přenášelo s velikou vážností a úctou. A vážně a 
uctivě se to předkládalo lidu. 

A ruská literatura? Nebylo a není po válce svobodné literatury v Rusku. Jsou jen 
románově ideologické příručky. Ani těch jsme nebyli ušetřeni. Pod titulem vysoké kultury 
a moderního umění se u nás rozšiřovaly s překotností až bláznivou. А к ničemu. Jen, že 
působily zmatek. Lid tomu u nás příliš nerozuměl. 

Oč lepší a pevnější mohla být naše kultura nyní, kdybychom nebyli plýtvali silami ve 
zbytečnostech a škodlivostech. Kdybychom byli žili ze své země, ze své duše, z vlastní krve 
a ve vlastní tradici. Teď vidíme, co práce bylo zbytečné, co knih je teď к ničemu. Tisíce děl 
volá po plameni. Dočkají se plamene? 

Antonín Kostohryz: Pýcha v otroctví čili kulturní import. Národní obnova 2, 1938, č. 43, 
29. 10., s. 7; podepsáno Ant. Kostohryz. 
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Rajmund Habřina 
Díky za ránu! 

Řekněme si to upřímně a otevřeně: není tomu tak dávno, kdy byl určitou částí naší 
intelektuální společnosti veřejně posmíván a v tisku napadán a vláčen každý příklon 
к českému člověku, к půdě a hodnotám země jakožto jedinému zdravému základu národního 
života. Bylo naopak po léta ostentativně hlásáno, že dokonalé je jen všechno internacionální, 
a v důsledku toho k nám byl zejména přenášen i otrocky napodobován duch západní, nejvíce 
francouzský, který prý znamená niterný průvan a duchový pokrok. Tato orientace - nechceme 
říci, že kosmopolitická - byla velebena jako nejvýše možný dosažitelný stupeň našeho 
kulturního a uměleckého úsilí. A národ, který byl soustavnou dvacetiletou propagandou 
takřka donucen uvěřiti tomu, co se к věření předkládalo, si na věc zvykl tak dalece, že v ní 
nakonec spatřoval i svůj ideál. Běda tomu, kdo se odvážil míti o celé věci mínění zcela jiné! 
Tomu vedoucí a usměrňující - proč bychom se báli říci, že levicové kruhy - daly jasně vědět, 
že je vyloučen z t. zv. národního kolektiva. Ukázalo se však nyní, co jsme již ostatně léta 
tvrdili, že západoevropský duch, žel Bohu, neznamená očistný průvan, neboť je sám vnitřně 
prohnilý. (Vždyť kdo z nás dnes na příklad ještě důvěřuje Francii?) A tento duch šel tak 
daleko, že jeden brněnský vůdčí československý list, jejž bylo lze dostatí i všude za 
hranicemi, otevřeně prohlásil Jiráskovo dílo za haraburdí. Nu dobře, Jirásek je haraburdí, 
Winter, Třebízský a Neruda je haraburdí... 

Ukázalo se však nyní, že lidé, kteří dříve v kultuře vedli, nyní již dále vésti nemohou. 
Lid nikdy nezapomene, že v době mobilisace, kdy byl ochoten dáti národu všechno, co měl, 
to jest své životy, uprchli na příklad někteří uctívaní spisovatelé z Prahy, kteroužto zbabělost 
jim vytýkaly i jejich vlastní rodiny. Provádí-li se dnes důkladná revise hodnot politických, je 
třeba ptáti se otevřeně i po revisi kulturního programu. Nemůžeme totiž dále počítati ve 
veřejném kulturním životě s účastí lidí, jejichž působením bylo zaviněno naše národní 
neštěstí... Každému, což jeho jest. 

Český hlas se ostatně vždy projevil v širokém světovém orchestru jen tenkrát, když 
jsme к němu přispěli hodnotami, které nebyly vypůjčeny z ciziny nebo i servilně přenášeny 
z kultur jiných národů, nýbrž které vycházely z nás samých. Bude se snad někomu zdát krutý 
název těchto několika kritických poznámek: nechť! My jím chceme říci, že jsme vděčni 
osudové ráně, která otevřela národu oči, byť by ta rána byla sebe víc krvavá. Všechna naše 
vira a naděje je u lidu, u těch posvátných a nikdy nevysychajících zdrojů a studnic, z nichž se 
rodívá nový genius národa. 

Rajmund Habřina: Díky za ránu! Kolo 8, 1938, č. 8/9, říjen-listopad, s. 186-187; podepsáno 
R. H. 
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Bedřich Václavek 
Díky za ránu! 

Tak nadpisuje v „Kole", měsíčníku Moravského kola spisovatelů, svou „časovou" 
úvahu R(ajmund) H(abřina). A proč děkuje za ránu, kterou utrpěl národ, čím se mu vyvažuje 
„ta rána sebe víc krvavá"? Tím, že se „ukázalo, že lidé, kteří dříve v kultuře vedli, nyní již 
dále vésti nemohou". A kteří to byli lidé? Tyto „vedoucí a usměrňující" kruhy byly prostě 
kruhy - levicové. A co hrozného napáchaly, že i tak hrozná rána, jako je na př. odloučení více 
než jednoho milionu národních příslušníků od těla národa osmi- až devítimilionového, je tím 
tak dalece vyvážena, že za ni možno děkovat? Po léta prý ostentativně hlásaly, že „dokonalé 
je jen všecko internacionální", a kdo se „odvážil míti o celé věci mínění zcela jiné", tomu 
„daly jasně vědět, že je vyloučen z t . zv. národního kolektiva". Až к této blasfemii došlo 
„národní cítění" p. R. Habřiny. Domnívá se patrně, že všichni čeští kulturní lidé přišli 
o paměť (či dokonce o rozum) a že proto může pronášet bohorovně takové pusté lži. Kde 
tvrdil kdy kdo z „levice", že „dokonalé je jen všecko internacionální"? Může to p. Habřina 
doložit? A kdo z „levice" kdy koho vylučoval z národního kolektiva, když by byl (s tímto 
nesmyslem) nesouhlasil? Doloží pan Habřina laskavě svou pustou „nadsázku"? Přáli bychom 
mu však, aby mu hodně lidí z toho milionu, od nás odloučeného, a hlavně také hodně lidí 
z těch 100.000 uprchlíků, kteří obsazené území opustili, řeklo své mínění o jeho „děkování"! 
Zda totiž jejich strasti a nebezpečí odnárodnění mnohých statisíců českých dětí v zabraném 
území opravdu je tak malé, že je možno to vše klidně přijmout, ba dokonce poděkovat jen 
proto, že - p. Habřina si chce ohřát rychle svou stranickou polívčičku?! 

To se projevuje nesměle do článku vtroušenou větou, že býval „určitou částí naší 
intelektuální společnosti veřejně posmíván a v tisku napadán každý příklon к českému 
člověku, к půdě a hodnotám země jakožto jedinému zdravému základu národního života". 
Aha, to zní tedy již jinak, a čtenář je již doma - ví, oč šlo. Můžeme však klidně říci, že se 
levice nikdy ani veřejně neposmívala, ani v tisku nenapadala skupinku, jejímž zasloužilým 
mluvčím na Moravě p. Habřina chce mermomocí býti. Když o ní psala, tedy jen věcně 
kritisovala. 

Úhrnem je z lokálky p. Habřiny vidět, že se mu stýská, že se na Moravě, vždy 
klidnější a rozvážnější, neozývá dosud pokřik bulvárních večerníků o „súčtování". I pokouší 
se takto zahájit „revisi kulturního programu". 

Bedřich Václavek: Díky za ránu! Index 10, 1938[/39], č. 9-10, leden 1939, s. 88-89; 
podepsáno P. B. 
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Rajmund Habřina 
Na adresu Lidových Novin a Indexu 

V 8. - 9. čísle Kola (roč. 1938) otiskl pisatel těchto řádků několik dobových 
poznámek, jimž dal nevhodný název „Díky za ránu". Přiznává, že toto nešťastné označení 
článku mohlo klamně vésti některého méně kritického čtenáře к názoru, jako by se snad 
měnila dosavadní duchová orientace redakce Kola, které však vždy bylo a také v budoucnu 
zůstane uměleckým měsíčníkem čistě národním nepolitickým a nezaujatým ani vůči tomu, ani 
vůči onomu. Soudný čtenář si o tom ostatně nemohl činit žádné pochybnosti, neboť všechny 
příspěvky onoho dvojčísla, jediného nevyjímajíc, mluvily otevřeně o hlubokém smutku nad 
událostmi českého tragického národního podzimku. Jinak tomu však bylo s olomuckým 
listem Indexem, který, jak naši čtenáři dobře vědí, nezaujímal vůči Kolu nikdy kladný vztah a 
který si ovšem pospíšil podniknout na pisatele těchto řádků pro zmíněný článek útok, ačkoliv 
jeho útočící autor dobře věděl, že pisateli nešlo o nic jiného než o otázku literární, t. j. 
o nutnost návratu к domácí tradici, o pohrdnutí tím z cizího, co nám nikdy nepřineslo užitek, 
o zamítnutí těch přeexponovaných chvalozpěvů na internacionalismus kulturní a literární, 
který nám nebyl к prospěchu, slovem o příklon к české půdě а к českému člověku. Je prostě 
neslýchané a neukazuje to nikterak na radostné kulturní poměry, aby byl český spisovatel 
vláčen tiskem a podezírán, jako by se snad radoval z tragiky svého národa. Díky Bohu, že 
Index veřejné mínění netvoří. A pisatel, o jehož vztahu к národu mluví jeho práce, se skromně 
domnívá, že má nejméně důvodů dát se právě od Indexu poučovat o nacionalismu. Je však 
smutné - a jen toho je třeba na celé věci litovat - že brněnské Lidové noviny přispěchaly 
a útok Indexu si ve formě ještě porušené ocitovaly: neučinily by bývaly lépe, kdyby si celý 
článek ocitovaly přímo z Kola? 

Rajmund Habřina: Na adresu Lidových novin a Indexu. Kolo 9, 1939, č. 1, leden, s. 12-13; 
podepsáno Dr. Rajmund Habřina. 
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Jan Rey 
Nezavřeme okna 

Gesto hrůzy, v němž národ ustrnul v němé bolesti pod uraganem neblahých dní svých 
dějin, s proměnilo v chvatný útek do soukromí nebezpečnějšího, jako před vichřicí se zavírala 
okna i dveře, razila se hesla obranná i povzbuzující, z nichž sami mezi sebou bylo 
z nejproklamovanějších. Toto osamocení nebylo ani oním „splendid isolation" ani potřenou 
eremity, jenž chce být Bohu blíže a obcovat s ním důvěrně a nerušeně. Avšak rozum nás nutí, 
abychom vyšli z této samoty, jež by mohla být neprospěšnou a škodlivou, abychom z ní 
nečinili postoj trvalý a svéhlavý. Tak jako ve věcech hospodářských nemohli jsme 
a nemůžeme stát na stanovisku naprosté odloučenosti a soběstačnosti, tak i ve věcech kultury 
nesmíme a nemůžeme se uzavírat stykům plodným a výměně statků hodnotných. Kulturní 
hlad má svou hodnotu etickou i praktickou. 

To neznamená, že nebude potřebí revise jak hodnot tak praktik, jimiž tyto hodnoty 
byly a jsou získávány. To neznamená, že se obnoví cesty a způsoby, jimiž náš národ byl ve 
spojení s kulturami národů jiných, bez předchozí přísné a účelné revise. Ne, nezavřeme okna 
zdravému vzduchu, který k nám může vanout z kultur cizích. Naopak: otevřeme ještě dveře, 
aby ozdravný průvan vymetl z našeho příbytku balast zbytečně a škodlivě potištěného papíru, 
jenž se nám za minulá léta doma nashromáždil. Zbavíme se kultury papírové, kultury prázdné 
a plytké, kultury, která kalila náš zrak, dávala vzniknout představám falešným, která pod 
hesly avantgardy a internacionálnosti oslabovala našeho ducha a naši soudnost. 

Nebudeme stavět hranice, abychom na nich s dryáčnickým gestem a povykem pálili 
„asfaltovou" literaturu. Stačí nám koště, stačí nám průvan. Přistoupíme ke svým knihovnám 
a vyloučíme z nich svazky zbytečné a hodnoty problematické, abychom učinili místo knihám 
novým a hodnotným. Naše srdce a duše, náš zrak se očistily v okamžicích krutých a jsou 
schopny cítění nového, myšlení zdravého a pohledu kritičtějšího. Jsme stále zvědavi poznávat 
a učit se. Jsme stále ochotni naslouchat ozvěnám domova i světa. Jsme stále národem, jehož 
kulturní úroveň nám mohou závidět národy jiné. 

Prvním úkolem revise je návrat. A v prvé řadě návrat к hodnotám domácím. Přehlíželi 
jsme a shlíželi jsme pohrdavě. Budeme číst znovu naše spisovatele a básníky, budeme číst 
autory, kteří psali o krajích a lidech, které a kteří patřili donedávna nám. Jaká to bolestná, 
avšak ozdravná a očistná retrospektiva! Budeme číst varovné verše svých básníků, к nimž 
jsme se obracívali zády a na jejich slovech vybrousíme své srdce do krystalů čistých a 
tvrdých. Budeme číst Němcovou, Světlou, Klostermanna. Budeme číst Nerudu, Čecha, Dýka. 
Budeme číst i jiné autory, jejichž jména jsme slyšeli naposledy ve školních lavicích. Vrátíme 
se až к Tomáši ze Štítného, abychom si ověřili starobylost a svébytnost svého jazyka. 

Druhým úkolem revise bude účelný a živý styk s literaturami cizími. Nemůžeme se 
zříci tohoto styku, jako se nemůžeme zříci styků diplomatických. Naopak, musíme hledat 
a navazovat styky nové, objevovat pevniny a oblasti nám dosud neznámé a snad i námi 
přehlížené. Většina děl, která nám dosud byla tlumočena, pocházela z okruhu oné literatury 
po celém světě rozšířené, jež nese jistou pečeť mezinárodnosti a pro niž je ražen ne dost 
přesný termín „intelektualistická". I naše literatura trpěla touto moderní chorobou, jež se 
vyznačuje podivuhodnou vlastností: díla jí postižená nemají oné osobitosti svého národního 
původu, své rodové a krajové příslušnosti, onoho znaku, jehož jméno je domov. Mohla být 
napsána kdykoliv a kdekoliv a co horšího, kterýmkoliv jazykem. Odtud jejich snadná 
přenosnost, okamžitá přijatelnost, je to mezinárodní měna, platná všude. Je to odbarvená, 
mezinárodní řeč pojmů a představ, citů a postojů, tak drahá všem „intelektuálům". Z této 
literatury s nedovíte nic o národu a lidu, jehož jazykem je psána. 

Bude tedy nutno hledat autory a díla, z nichž k nám může hovořit duch země a jejích 
obyvatelů. Chceme znát život a pocity francouzského sedláka, anglického dělníka, německého 
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rybáře, švýcarského pastevce. Chceme znát skutečný život širokých vrstev obyvatelů celého 
světa, abychom jej změřili a srovnali se svým životem, se svými názory, touhami a přáními. 
Chceme znát pravou bolest a radost, tyto dva póly, mezi nimiž se pohybuje život na této zemi, 
u člověka, který žije v prostředí podobném nebo naprosto odlišném prostředí našemu. 
Chceme poznat pravou tvář světa místo oné masky, kterou mu nasazuje vybraná skupina těch, 
jimž vybičovaná obratnost dovoluje zakrývat prázdnotu srdcí, necitlivost duší a ztrátu 
pronikavého a svěžího pohledu. Těmto skutečným a plodným hodnotám, jejichž vlivu 
nechceme uniknout a o jejichž znalost nechceme přijít, necháme vždy okna otevřena. Chceme 
s nimi soutěžit. Vážně a zdravě soutěžit, opřeni o tradici staletou a kořeny hluboké a plné 
mízy. 

Můžeme nabídnout výměnu svých kulturních statků. Ne již ono zboží mezinárodní, 
jehož jsem se navyráběli dost a dost a jež jsme často vnucovali cestami málo důstojnými a na 
úkor hodnot representativnějších, charakterističtějších a původnějších. I my jsme povinni 
ukázat svou pravou tvář, tvář, kterou vlastně svět dosud dobře nezná. Je dokonce naší 
povinností, propagovat tento pohled na bytost našeho národa, na její rysy skryté, na její svéráz 
a osobitost. Minulé dni nás krvavě přesvědčily o tom, že nás nikdo nezná, že o nás nikdo nic 
neví, že si o nás i nejbližší přátelé učinili obraz falešný. Nebylo to chybou i našeho kulturního 
hospodaření? Celý svět teď zná naše jméno. Nechť pozná také naši tvář, naši duši, naše srdce. 

Jan Rey: Nezavřeme okna. Brázda 19, 1938, č. 43, 26. 10. 1938, s. 668; podepsáno M. Janer. 
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Josef Kadlec 
Zrada jako nejvyšší stupeň národní mravnosti 

Byl kdysi v Evropě čas, kdy národní hrdost nepřipouštěla, i kdyby to bylo bývalo 
spojeno s nevýhodou, ustoupiti od povinností к příteli. Ať už běželo o jednotlivce nebo 
o národ či stát. Byly dva zdroje, ze kterých se zrodil pojem nutnosti zachovávati úmluvy, 
jednak nutnost vytvořiti pravidlo, které by bylo při svém zachovávání zárukou bezpečnosti 
a pak smysl pro čest. 

Kdybychom rozbírali celou otázku v historických údobí, zjistili bychom, že malé 
celky, stejně jako jednotlivci vystavení těžkým bojům o existenci, dovedli také bez dalšího za 
ně umírat. V tom byla a je velikost malých celků. Nechci příliš připomínati Jana 
Lucemburského, poněvadž na váhu padne jeho dobrodružná krev, ale dějin československého 
lidu jsou protkány nití přátelského poměru к Francii. A ta nit, která se stala osudovostí 
světové války provazem a jako provaz z nej lepšího materiálu vyrobeného z krve a společného 
utrpení za společné ideály měl vydržet největší napětí, se přetrhl. Kde najdeme příčinu toho? 

Byli jsme vůči Francii v poměru dcery к matce, dovedli jsme ji ctít a přísahali jsme na 
její slova. Módnost francouzského umění byla často modlou umělcům našim, kteří ve svém 
nadšení zapomínali na vlastní orientaci a spokojili se s více méně volnou transposicí do 
českého vkusu (viz případ Vítězslava Nezvala a patronaci pánů Cocteaua, Brétona a řadu 
jiných). 

Francie znamenala pro Československo určitý standard a znamenala vždycky pevnými 
kursy. A tak Literární umělecký kruh Aktivisté má přec jen pádné, byť hořké zadostiučinění, 
hlásil-li se svým manifestem už v roce 1936 к odklonu od Francie. 

Kdyby ovšem český člověk starší generace si byl všiml blíže snah a myšlenek, jak 
v posledním desetiletí proudily v mládeži, byl by zjistil zajímavý odklon od modloslužebné 
tradice francouzské. Snad to souviselo částečně s tím, že nastala větší možnost styků 
s francouzském lidem, že čítankové nadšení se revidovalo skutečností. Poznávali jsme, že 
cosi náhodného jsme si povýšili na ideál, a že nadšení je jenom s naší strany. A za takových 
podmínek je přátelství vždycky přítěží stejně jako láska. 

Odklon československé mládeže je jen důsledkem vystřízlivění. Důvod, který nás 
přiměl revidovati slepě důvěřivé vztahy ke všemu, co neslo pečeť francouzského, byl ten, že 
mravnost francouzského národa je v úpadku. Největší aféry, o jakých český člověk slyšel 
(Stavinski), rozvinuly se ve vlivných kruzích francouzského života a otrávily, či snad byly 
příznakem rozkladu. Kvašení, které je průvodním znakem mladého státu nebo národa 
deroucího se vzhůru, jest kvašení zdravé. Ale kvašení posledního desetiletí francouzského 
života byl kvašením hnilobným. - Pak není divu, že také smysl pro spravedlnost, pro čestnost 
postupu, pro plnění závazku bez ohledů na konsekvence musí kapitulovat. Vyspělá kultura, 
která ztratila pojem mravnosti, jest jen sobolím pláštěm na těle nemocné kurtisány. 

Zrada na příteli nejhorší tehdy, když bylo hodně v sázce, a když od přátelství jednoho 
odvisela přátelství další. V případě našem byla v sázce celá víra citově a mravně zdravého 
národa. A tuto víru к své škodě Francie z nepříčetného, pathologického strachu z války, které 
stejně neunikne zradila. 

Josef Kadlec: Zrada jako nejvyšší stupeň národní mravnosti. Aktivisté 2, 1938-39, č. 1, 
12. 11. 1938, s. 1,3. 
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Vladimír Kolátor 
Neudržitelnost pražské dramaturgie 

Skoro dvacetileté tápání pražské dramaturgie bylo dovršeno na Vinohradech 
premiérou Goetzovy hry „První rota". Před tím hrán Bozděchův „Generál bez vojska" 
v naprosto nedostatečném vypracování režijním a bídném provedení hereckém. Projevena tu 
naprostá neúcta к českému klasikovi od vedení, internacionálního do poslední chvíle! 
nezapomeňme tohoto představení, posouzeného většinou bez zájmu i pražskou kritikou, 
neboť dnes všichni divadelní činitelé rázem obrátí a stanou se největšími vlastenci. Dnes 
najednou dovede Národní divadlo chystat celý cyklus českých her, ačkoliv se je vzpíralo 
provést к chystaným dříve oslavám dvacetiletí republiky, dnes servírují se hry, které dříve 
nenalezly milosti v očích pražské dramaturgie, opojené levicovou ideologií, dnes vynášejí 
reklamní zprávy státních divadel Tyla, jdoucího ke kořenům češství, Stroupežnického, jehož 
aktovky jsou rozkošné atd. atd. - Celý připravovaný repertoár musel být změněn pro 
pochybnou dnes ideologii a nadbytek dramat, psaných cizinci! Nezapomeňme, jaká nadvláda 
cizích her byla chystána na Národním i Vinohradském divadle v jubilejním roce republiky: na 
Vinohradech poměr 2:5, na Národním 3:4. Nyní se otočilo ve smyslu českém. Hraje se český 
repertoár a intelektuální kritikové jsou na rozpacích nad jeho úrovní, dosti asi bídnou (viz 
referát Lidových novin o Vrchlického Noci v Brně). 

Ve snaze po světovosti pachtili jsme se po každé bezvýznamné novince a pro svět 
stávali jsme s právě tím maličkým! O závislosti dramaturgie v Praze na agenturách a cizím 
divadelnictví je jednotné mínění, zvláště když víme, jakým způsobem dělají se z některých 
her aktuality a jakým důmyslným způsobem výkladu ovlivňuje se kritika, aby v kýči měla 
možnost vidět umění. Viděli jsme již spoustu chyb pražské dramaturgie a myslíme, že je 
nejvyšší čas, aby se s nimi přestalo. 

České divadlo musí se vrátit к dramatu a položit na tuto stránku větší důraz nešli na 
stránku literární ideologie, pro niž se mohla dostat na prkna i díla velmi nejevištní. Také 
u Goetzovy První roty politická ideologie převládá nad dramatickou akcí a technikou, jevící 
se nedivadelně v násilném řešení příchodů a odchodů, jakož i ve zcela zbytečném 
a bezradném vsunutí episodní lyrické lásky. Idea humanitní demokracie, která je tu velebena, 
dostala ovšem právě v posledních dobách silné trhliny, které ukazují příliš na její slabší 
podstatu a lidskou vratkost. Více drama zajímavé pro autorovu ideologii nežli bezprostředně 
působící, více politická diskuse nežli dramatická akce, což je v závěru smrtelnou slabinou! -
Nedivme se tomu! Jako celý směr bylo i české drama poválečné většinou bezpáteřné, beze 
vzruchu, uklidňující, více novinová disputace nežli aktuelní, prudké, výbojné drama. Bylo to 
úmyslné, i na divadle bylo obecenstvo záměrně strhováno do propasti lhostejnosti. 

Česká dramaturgie také přímo vynucovala ideové zlomy u českých autorů a tak 
příkladem z tragického konce Konrádovy komedie „Kde se žebrá", končící logickou smrtí 
žebrákovou byl v Národním divadle učiněn kus se šťastným koncem, čímž bylo způsobeno 
ono ideové zaměření, proti němuž tak vášnivě protestoval Baťa a které dotvrdil Haas na 
jevišti i ve filmu. Výchova národa pro žebrotu a podvod, ukazování neurvalce, který prizabije 
stávkokaze a okázalé projevování sympatií к němu pro tento čin, jak to vidíme v Langrově 
„72", počínající oslavování trestaneckého stavu, pivnice, bary, podsvětí, jaké to nádherné 
ukázky rozvoje českého dramatu pod patronací slavné dramaturgie. 

Ostatně, jak se může usilovat o pevní a nekompromisní repertoár divadelní, když 
poslední mobilisační úkazy na Vinohradech ukázaly, že u tamní dramaturgie nelze příliš 
o pevnosti a odhodlanosti mluvit" - Nelze s divit všem těm různým zjevům, když tak dlouho 
strašil Klub českých a německých divadelníků, přelakovaný nyní na jinou firmu. Bude nutno 
dělat mnohou nápravu a tu čekáme od Klubu árijských umělců, jehož poradní hlas bude snad 
slyšen při národních kusech, jakým je Smetanova Prodaná nevěsta. Bude také zapotřebí, aby 
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Julie Flanderková 
Poplatnost mladé generace mezinárodní světovosti 

Pohlédneme-li zpět do písemnictví prvního dvacetiletí samostatného národního života, 
uvědomujeme si strašlivou prázdnotu Čím byla mateřština „oficielním" spisovatelům naší 
nové generace? Pouhou dorozumívací řečí, jakýmsi esperantem, jímž vyjadřovali cizí 
myšlenky, jímž papouškovali cizí formulky a jímž překládali odvary cizích doktrin podle 
záměrného výběru. 

Běda českému literátu, který měl jiný názor! Mezi „zasvěcence" nikdy nemohl 
proniknouti, ať byla jakost jeho děl sebe lepší a vpravdě uměleckou. Byl-li takový literát 
existenčně závislý od své tvorby, nezbývalo, než zříci se svých „bludů", dělati pokání a výti 
s vlky. V opačném případě se na jeho poctivé snahy proniknouti dívalo s útrpným pohrdáním, 
a dlouhé ruce Bratrstva Uznávaných se již postaraly o to, aby dílo takového zpátečníka 
nespatřilo nikdy světlo světa, leda vlastním nákladem. V takové případě pak znovu zakročily 
neviditelné síly, aby se jednak o práci takového opovážlivce vůbec nepsalo, a když to bylo 
přece nutno, tedy aby byl zepsut tak, že by pes od něho nevzal kůrky chleba. 

Mladá generace našich učitelů a inteligence vůbec byla již v době studijní vtažena do 
sítě mezinárodní světovosti a později tatáž generace, platíc měsíční příspěvek do některého 
z literárních klubů, byla živena mezinárodností i nadále. Tito mladí lidé, nemajíce možnosti si 
ověřiti správnost všech těch článků víry jim к věření předkládaných, skoro mechanicky je 
vstřebali a přijali za své. Jejich víra v mezinárodní čest je shašena jediným závanem 
tragického říjnového uraganu, chrám jejich samolibé po vznešenosti je rozmetán v trosky. 

Nezbývá, než vrátit se znovu к mateřské řeči nejen jako к dorozumívacímu prostředku, 
ale jako к zázračnému prameni, který jediný může vliti nový život do našich vykrvácených 
tepen. Vrátit se pokorně a tiše, přilnout к ní celým srdcem a hlásat svoji bezmeznou lásku к ní 
dále, aby i naše dny zanechaly potomstvu vzpruhu tak mocnou, jako je Labyrint světa, 
Babička, Písně otroka, Slezské písně. 

Julie Flanderková: Poplatnost mladé generace mezinárodní světovosti. Aktivisté 2, 1938-39, 
12. 11. 1938, č. 1, s. 5. 
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Edmond Konrád 
Okna do světa 

Když národ se probouzel, teprve probouzel! - ze smrti podobného spánku, byla naše 
literatura prostičká. Ti, kteří nad jejími plody ohrnovali své velemoudré nosy, neuvědomili si, 
že tomu, kdo se probouzí ze spánku, jenž neměl daleko od smrti, nelze podávati chlapské 
stravy a že od takového, kdo se těžce probral ze mdlob, není možno požadovati siláckých 
výkonů. Neuvědomili si, že takový bezmála mrtvý musí v skrytu a klidu prožívati první dobu 
a že nemůže býti vydán všanc vichru, jenž jiného by ošlehal do červena a dodal mu síly 
a svěžesti, ale právě procitlého nemocného by sklátil. 

Ale přišla doba, kdy národ zesílil tak, že se ozvalo volání po tom, aby byla otevřena 
okna do Evropy a do celého světa, aby svěží vzduch, jenž vanul z literatur cizích národů, 
zavál i do našeho domova, aby tím svěžím vzduchem okřály naše duše, a aby ten svěží 
vzduch vy foukal všechnu ztuchlinu, jež po staletí naplňovala a naplnila světničku, ve které 
skomíral a bezmála umíral celý národ. Přišla doba, kdy národ mohl snésti ostré závany. 

Tehdy přišel Vrchlický a jiní, podali národu díla cizí, dýchající svěžestí dalekých krajů 
a národů. Otevřeli národu okna do světa, pustili dovnitř vzduch a národ radostně nabíral do 
plic ty svěží závany, začal zhluboka dýchat, nebál se toho průvanu, ba, liboval si v něm, 
neboť v těch závanech byla síla obrazující. — 

A tak jsme dýchali. Dlouho jsme dýchali a ani jsme si nepovšimli, že otvírání oken do 
světa zvrhlo se v módu. Kde kdo chtěl být moderní, kde kdo otvíral okna, nedbaje jaký 
vzduch to zvenčí pouští do naší domácnosti. A když někdo se pozastavoval, že ten vzduch, 
který tím, nebo oním oknem k nám táhne, není svěžím vzduchem hor a lesů, není vánkem, 
jenž přináší zdravou sílu slaných mořských plání—nýbrž, že tím oknem táhne k nám zápach 
cizích hnojišť, byl obyčejně umlčován výtkou nemodernosti a zaostalosti. - A vývoj šel dál. 
Pomalu byla otvírána jenom taková okna, jimiž táhly jenom zápachy cizích odpadových stok. 
I když zavanula nějakým oknem vůně krásného květu, obyčejně málokomu se podařilo tu 
vůni vnímati ve spoustě nelibých pachů ostatních. A otvírači oken, kteří se rodili jako houby 
po dešti, nespokojili se dosavadními okny, zotvírali kdejaký otvor, dokořán vyvrátili všechny 
dveře - a tak se naší domácností točila kdejaká vichřice světová, naplněná vůní kdejakého 
bahna a stoky. Běda tomu, kdo se proti tomu ozval. A ozvali se přece. Následek toho byl, že 
ti, kteří se u oken usadili, vyhověli a jali se některá okna zavírati, útrpně se posmívajíce těm, 
kteří si stěžovali na přílišný průvan. Jenže nyní u těch oken neseděli již rozumní lékaři, kteří 
dříve okna otvírali, nýbrž šarlatáni, kteří si libovali právě ve vzduchu obtíženém nezdravými 
zápachy. A národ musil dýchati vše, co mu dovnitř pouštěli. Vše, čím jej vědomě ze zlého 
úmyslu nebo z fanatické nevědomosti a z nedostatku smyslu pro vkus a krásu otravovali. 

To byla doba docela nedávná. Naše literatura byla zaplavena spoustou překladů, 
překladů děl, jež nemusila býti vůbec vydána, tím méně překládána, děl jež bez ohledu na 
bezcennost, nebo nebezpečnost byla vytvořena jen pro mrzký zisk a jež byla kolportována za 
hranice i k nám jako omamné jedy. Na omamné jedy dohlížela mezinárodní komise - ale jen 
na jedy, které hubí tělo. Na omamné jedy šířené písemnictvím nedohlížel nikdo. Oficiální 
seznamy děl vhodných pro veřejné knihovny, sestavované oficiálními vědci, a kritika 
i recensenti bez ostychu doporučovali krváky, škváry i pornografii - aby se na druhé straně 
mohli licoměrně pohoršovati nad zhoubou, kterou takové překlady způsobily zvláště mezi 
mládeží. Aby dílo bylo dokonáno, odstraňovány byly ze školních čítanek výňatky z děl 
dobrých a zvláště národně cítících spisovatelů - neboť kdo cítil národně, byl puncován jako 
zaostalec - v pepícké hantýrce kosmopolitů „fašoun". 

Až přišla vichřice z října 1938. Nyní nastalo ostentativní zavírání oken. Ke cti přišel 
Jirásek, najednou tvrdili, že jest umělcem, i ti, kteří jej dříve odsuzovali, najednou i rozhlas 
hrál dnem i nocí Smetanu, Dvořáka i jiné, kteří byli dříve nemožní, zmizely hloupé trampské 
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odrhovačky, z amplionů sypaly se vlastenecké básně takových zaostalců, že by česky cítící 
člověk byl zaplesal, kdyby celá doba nebyla tak těžce na všechny doléhala. 

Máme staré pořekadlo: Z nouze Franta dobrý! Ano tak tomu je. Na nás je však, aby to 
nebylo jen pro dobu nouze. Na nás jest, abychom odstrčili od oken všechny ty, kteří dnes 
odskočili od oken, ze strachu, že by do nich mohl hrom uhodit, nebo že by je ofoukl zlý vítr. 
Nakladatelé musí míti smysl pro dobrou věc, ne jen pro zisk. Anebo ať obchodují něčím 
jiným. Nakladatelem knih může býti jen člověk kulturně založený. Je-li mu jedno, na čem 
bohatne, ať se vrátí к olomouckým syrečkům. Recensentem knih může býti jen ten, kdo dříve 
neprodával a kdo neprodával svého jména na recensi - doporučující recensi! - kdejakého 
škváru, i kdyby dnes chtěl před nás předstupovati v novém kabátě, plném stužek v národních 
barvách. Pryč s těmi, kdo se takto kompromitovali. 

Nepodaří-li se národu takovéto „odvšivení", nemůže míti valné naděje na život. Na 
knih kupeckých závodech vidíme nápis: „Návrat ke knize znamená návrat к lepšímu zítřku". 
Domnívám se, že je řeč o lepším zítřku našeho národu. Potom však musí býti mluveno jen 
o návratu к dobré knize. 

Edmond Konrád: Okna do světa. Zvon 39, 1938-39, č. 9, 16. 11. 1938, s. 125; podepsáno 
Delta. 
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František Kovárna 
Naše umění a Francie 

Rána, jež nás stihla, bude mít i výtvarnou ozvěnu. Sotva lze pokračovat v ateliérové 
alchymii, sotva lze provozovat pouhý lov dojmů v krajině, dráždit jen rafinovaný intelekt 
nebo těšit jen oko a neživit a neukájet žízeň ducha. Stihla nás rána; každý z nás ji přijme jako 
pokutu a trest. Omluvy a výmluvy, ba i dokazování předvídavosti nic nám nepomohou 
a každý pokus o pilátovské gesto bude tu jen brzdit nebo kalit obrodu. Zvlášť naléhavě to cítí 
z nás ti, kdo mají děti a kdo jim budou jednou vydávat počet ze svých skutků. Byl-li zasažen 
národ, nesmí se vymlouvat na dobu, kdo podlehl ilusím, a nemůže se ani soukromě těšit 
člověk, který snad tušil nebo předvídal pád, neboť ani ten není bez viny, protože se jeho hlas 
nedovedl stát hlasem trub, jež bořily hradby Jericha. To vše týká se především vzdělaných 
vrstev národa, neboť lid hřešil a dosud snad hřeší leda trpělivostí, jinak si odvahou к smrti 
a obětem zasloužil a dokázal právo na život. 

Jednou z těch oblastí, které nejvíc zhřešily ilusemi, ba i zbohatlictvím první republiky, 
bylo výtvarné umění. Však také musilo mlčet, protože nemohlo nic nebo téměř nic podat 
lidem, když náhle nešlo o estetický doprovod intelektuální siesty nebo dobrého trávení a když 
visel meč nad hlavou národa. Alšova epopej Vlasti mohla být praporem lidu, který nastupoval 
v přílbách do zákopů, ale co mohla říci zátiší, co krajiny, co mohlo říci toto umění oloupené 
o člověka? Proto jsou dnes okna ateliérů rozbita, mezi plátny neskončila smršť a proslulá 
česká korouhvička neví, kam se obrátit. Ani nás nenapadá, abychom jí pomáhali, budeme jen 
potěšeni, zůstane-li zapomenuta mezi haraburdím minulosti, kterého se nedá užít к výstavbě 
а к obrodě, ale právě z toho důvodu, že odpovídáme na všechny dotazy po orientaci smíchem, 
právě z toho důvodu si klademe otázku, jaký byl a bude náš výtvarný vztah к Francii. 

Nejdříve se ohlédněme a teprve pak sáhněme к váhám. Výtvarný vztah к Francii je 
starého data, a třebas myslíme na dobu nám nejbližší, nezapomínejme, že jsme umělecky sílili 
a rostli v časech těsných a bezprostřednějších styků s románským světem. Stačí si 
připomenout gotiku a barok. S třetí vlnou románského vlivu potkáváme se v polovině 
19. století, kde se začíná a stupňuje až к posledním zjevům, jež lze v mnoha případech zařadit 
do kategorie překladů. Tato třetí vlna je vysloveně francouzská; vliv Itálie, pokud se tu vůbec 
vyskytl od renesancismu až к futurismu, byl buď prostředkovaný nebo mizivý a zjistitelný 
leda archivárně. Co bylo důvodem těchto poutí, jež zahájil Fr. Čermák a Jaroslav Čermák, co 
bylo důvodem stále těsnějšího vztahu, který dospěl v usměrňujících osobnostech 
poimpresionisticke generace к hotovému nevolnictví? Výtvarná Francie byla mluvčím 
románského světa, dekorativní Italie, která nezažila gotiku, nebyla uzpůsobena a vnitřně 
vyzbrojena vést v době individuálnějšího, nedekorativního umění. Pro Francii byla tato úloha 
v kořenech zajištěna gotikou a severojižní syntésou výtvarného smyslu, proto nastoupila 
v koncích a po doznění baroka do prvního šiku a zachovala si velení až na pokraj dnešního 
zmatku a vyčerpání. Český malíř, který chodil do Francie nejen na zkušenou, ale spíše rovnou 
do učení, mohl tuto úlohu zprvu jen tušit, ale vědět o ní mohl vlastně až v nej novějších 
časech, za posledního vystupňování francouzského vlivu, jež se dá zhruba vročit к počátku 
našeho věku. Český malíř, к němuž se do té doby dostávalo jen to, co prošlo a mohlo projít 
německým sítem, hledal za německou stěnou spojence, aby si zajistil svobodný vztah к světu 
a mohl se posílit vzdálenějšími vlivy proti vlivům bližším a nebezpečnějším národnímu bytí. 
Protože čas našich předchůdců není jedinou dobou románského vlivu obrodných výsledků, 
z toho i několika jiných věcí usuzuji, že náš výtvarný smysl cítil a tušil svou odlišnost od 
výtvarného smyslu svých germánských sousedů a viděl a hledal příbuznost v barevnějším 
a negrafickém světě románském. Ale jednu věc si nesmíme zastírat, hned na počátku, hned 
u kolébky tohoto výtvarného spojenectví stál pocit méněcennosti, a není proto divu, že 
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skončilo vasalstvim, područím a překladatelstvím, jaké došlo ve Francii zhodnocení 
v pamětihodném výroku: C'est Picasso pour les pauvres. 

Jaký byl průběh tohoto spojenectví, jež mělo zajistit větší míru národní samostatnosti 
a větší odolnost proti doléhajícímu sousedství? Podívejme se na několik generací, stručně 
a bez nároku na úplnost. V letech šedesátých, kdy se stává vztah к Francii do jisté míry 
generační otázkou, trvá u nás dialog mezi uměním vyrostlým ze středoevropského obzoru 
a mezi poučením získávaným ve Francii. Stačí říci: na jedné straně jsou Mánesové s Josefem 
v čele, na druhé je Barvitius, Pinkas, Purkyně. Pinkas i Barvitius mohou dosvědčit řečený 
pocit méněcennosti, oba vlastně pobyt ve Francii umělecky zlomí, z jednoho udělá pěstitele 
česko-francouzských kulturních styků, z druhého musejníka a teoretika. Purkyně odolal, byl 
tvrdší a jeho vztah к Francii nebyl jenom přijímáním, ale i odmítáním. Ani ve vlně dalšího 
pokolení nemizí vztah к Francii, ale není směrodatný. Z Činu Josefa Mánesa vyrostlo jádro, 
které přijalo plášť renesancismu; v tomto vnějším rámci se hledalo i nalézalo národní umění. 
To je doba Mikuláše Aleše. Renesancismus, jehož výrazem je Národní divadlo, je 
středoevropskou složkou výtvarného dialogu, jeho francouzský protějšek představuje Brožík, 
pak především Hynais a zejména současník tohoto pokolení Chittussi. A vedle Alše ční 
z tohoto času vysoko postava J. V. Myslbeka, postava složitá, s kořeny v domácí půdě 
a v Mánesovi, v renesancismu i ve Francii. Jeho zásluhou byla sochařství zajištěna tradice, 
pevná půda, která je dovedla chránit před zmatky, jaké postihly obraz. Připočteme-li na vrub 
středoevropského obzoru ještě Julia Mařáka, máme před očima stručný důkaz, jak byl 
i v tomto nejednotném pokolení zajištěn dialog, a tím i úměrný a nevasalský vztah к Francii. 
Snad jen u Chittussiho by se dala položit otázka, nezačíná-li povážlivá proměna právě jeho 
dílem, jež se stalo vedle Mařákova příkladu a školení východiskem krajinářskému pokolení 
devadesátých let. Pravím pokolení devadesátých let, a říkám to úmyslně, protože nechci užít 
názvu pokolení impresionistů; nemíním se dopustit bludu, který už zplodilo pozdější 
nevolnictví, kdy se přestalo měřit dílo podle vnitřních rozměrů a podle vnitřní síly a kdy se 
stal jediným měřítkem hodnoty vztah к Francii a čas učleněný podle bludné představy 
jednosměrného vývoje. Ale za tuto vymoženost nevděčíme ještě devadesátým letům, ale 
pokolení „padesátníků", těm, kdož vedli i sváděli výtvarné umění ve dvacetiletí zakončeném 
národní pohromou. V pokolení devadesátých let se sice stupňoval zásah Francie, ale věc 
nebyla tak prostá a jasná, jak se traduje podle řečených falešných sudidel. Stačí si 
připomenout, jak zůstávaly bez ozvěny pravidelné zásilky impresionistických obrazů Václava 
Radimského, jak se utvářelo figurální křídlo generace pod opožděným a zprostředkovaným 
vlivem prerafaelistů nebo secese, jak se Slavíček dotvořil к vlastní podobě impresionismu 
v Kameníčkách a z jeho listů vyčíst, jak byl Francií nejen přitahován, ale také a velmi silně 
odpuzován, a to vše může s dalšími podrobnostmi podat důkaz, že nebyla ještě ani v tomto 
pokolení porušena rovnováha sil a nedospělo se až к pozdějšímu vasalství. 

Vlastní vasalství začíná se teprve pokolením po impresionismu, posiluje se před 
válkou chiliastickou vírou v příchod stylu a za příznivých okolností po převratu zmocňuje se 
nadvlády, jež se jako vejce vejcí podobá usměrňující diktatuře. Netvrdím, že nebylo nic vedle 
tohoto vývojového a vývojem posedlého násilí, jež se nerozpakovalo lámat páteře a nestydělo 
zajišťovat postavení politickými souvislostmi nebo úroky z politických zásluh; nebylo 
opravdu jen to, ale co bylo vedle toho, chovalo se příliš tiše, snažilo se udržet se nad vodou 
kompromisem nebo předstíráním kulturního pochopení, ne-li uctivým smekáním u vrbiček. 
Připomeňme si jen malou podrobnost: ve věkově nestejném pokolení popřevratových umělců 
byla vůle к samostatnosti, bylo tušení vlastní a odlišné cesty, ale tato snaha byla organisačně 
podchycenou vlnou „formalismu" (vyjadřuji se tak pro stručnost) buď rozlomena nebo 
zatlačena do stínu. Na vrchol bludné ideologie a falešné hierarchie byl postaven překlad, 
nebezpečný ve výtvarném umění, kde cizí vliv nepřetavuje mateřská řeč. 
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A jaká byla Francie této doby? Klademe si tuto otázku dnes, kdy jsme se krutě 
přesvědčili, že se za takovou Matissovou žádostí, aby byl obraz lenoškou, za vší laboratorní 
alchymií skrývá zcela určitý životní pocit. Výtvarná Francie té doby, která byla naším 
dvacetiletím, nebyla Francií v plném slova smyslu, byla už tím, čemu se dala nálepka 
Pařížské školy. Netvrdím, že tvořili Pařížskou školu jenom cizinci, netvrdím, že na ní nemá 
Francie podílu, netvrdím, že nejsou mezi malíři této roztříštěné doby umělci závažných 
hodnot, ale tvrdím, že je toto umění čisté výtvarnosti a osobní vůle i zvůle projevem a 
odrazem francouzského národního défait ismu. Vsadila-li naše vývojová pověra všechno na 
tuto jedinou kartu, vzdala-li se pro lichotivé poklepání na rameno a pro pýchu kulturního 
zbohatlictví své souvislosti s domácími kořeny a nedovedla-li vyvážit nebezpečí smrtonosné 
jednostrannosti jinými silami nebo vlivy, octla se nyní ve vzduchoprázdnu. A zde se otvírá 
nutnost obrody, potřeba přehodnocení obrazu dosavadních cest i přehodnocení dosavadních 
sudidel. 

V listě, jehož jméno jsem zapomněl, ptal se už jakýsi francouzský anonym, jaký bude 
osud francouzské výtvarné expanse v našem umění, a strachoval se, zdali nepodlehneme 
usměrnění. Odpověděl bych onomu zasvěcenému pánovi, který si mohl pochvalovat 
dosavadní výsledky expanse, že se u nás - ovšem z naší, nikoli z jejich viny - dosud 
usměrňovalo ve jménu Francie. A pokud jde o náš výtvarný vztah к Francii, ať si hledá 
odpověď ne u nás, ale doma. Co dobrého nám mohla Francie dát, nezůstalo nám skryto. 
Z politického zklamání nebudeme na obrátku tvrdit, že je Despiau mizerný sochař, ale ostatní, 
všechno ostatní záleží na Francii. Zatím už dlouho marně hledáme ne něco nového, ale něco 
dobrého a schopného podnícení v nemalém zástupu umělců do padesáti let. Slabost, 
bezradnost, tápání a opakování těchto pokolení následovat nemůžeme a nebudeme. A protože 
nás, jak doufáme, naše rána vyléčí ze snobismu a jiných kulturních neřestí, vyčkáme 
v opatrnosti, bude-li nám Francie schopna něco říci. 

František Kovárna: Naše umění a Francie. Lumír 65, 1938-39, č. 1, 30. 11. 1938, s. 36-40; 
podepsáno Fr. Kovárna. 
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Zdeněk Nejedlý 
Kulturní styky s cizinou 

Jsme v horečce „přebudování" všeho, co bylo. Není věci, kterou bychom nechtěli 
najednou převrátit v něco jiného. Od těch ubohých „bonbonů" a od „materialisty" až po 
nejvyšší hodnoty duchové. Na každém rohu stojí nějaký obrozovatel, který je skálopevně 
přesvědčen, že přišla jeho chvíle. Tisíc let český národ bloudil, propadal zkáze: ale na štěstí je 
tu on, „obrozovati", třebas jen vynálezce nového slovíčka, ale i tak spasitel, který teď teprve 
vyvede národ do země zaslíbené. 

A přece skutečnost měla by být právě obrácená. Byl by podivný člověk, který, kdyby 
se mu zbořil dům, měl na prvním místě starost o to, jak zbořit a zničit to, co mu zůstalo. 
Každý jen trochu rozumný hospodář naopak v takovém případě zachraňuje, co se zachránit 
dá. I naši státní hospodáři takto postupují. V hospodářském životě není u nás naprosto oné 
„obrozovatelské", to jest předělávací horečky jako v tak zv. duchovních věcech, protože tam 
jde o hodnoty, jichž cena, třebas zmenšená, je příliš očividná. A na př. průmyslník není přece 
takový blázen, aby si rozbořil továrnu, která mu zůstala, proto, že mu někdo rozbořil tu 
druhou. Ale nemylme se. I v duchovních věcech by měla platit táž zásada. I tu budeme-li 
bezhlavě bořit, jak volají oni „obrozovatelé", může to způsobit škody nedozírné. 

A proto za aktuálnější dnes než vynalézání nových cest, v kultuře aspoň, pokládám 
udržení starých. Stoletími, tisíciletími ověřených. Je vůbec bláhové myslit, že kultury se dají 
měnit přes noc. To mohou chtít jen ti, kteří nemají žádnou kulturu, kteří nic v kulturních 
věcech nepracovali. Ti mohou lehce jedno nic nahradit druhým nic. Ale kdo zná, co je 
kultura, jaký je to řetěz vztahů, vytvořený nej lepšími lidmi všech dob a všech národů, ten 
nikdy nebude se jen tak lehce točit podle toho, jaký zrovna vítr v tuto chvíli vane, zda od 
severu či od západu. Ten ví, že to jsou velmi pomíjející jevy, jak jsme se sami nejlépe 
přesvědčili, kdežto kultura - to je věčná hodnota, pokud o lidských věcech lze užít toho slova. 
To jest to, co přečká všechny takové dobové proměny. A horší a těžší než je to, co se stalo teď 
s námi. Antický svět se rozbil tak, že z něho nezůstal kámen na kameni, ale antická kultura 
zůstala a žila a žije dosud, jako nerozlučná část i naší dnes kultury. 

Pozor proto na ty lehké převraceče kultury. Ani naši domácí kultury nikdo takto 
nezvrátí. Co nám vytvořili velcí duchové minulosti, to zůstane i dále naší národní kulturou 
a nemůže být jinak. Vezměme si jen 19. století, celý ten krásný vývoj naší vědy od 
Dobrovského přes Palackého, Šafaříka, Purkyněho, Gebauera do dneška - nikdo i zítřejší naší 
vědě nevezme toto bohatství a tento kvádr, na němž je celá naše vědecká kultura postavena. 
A v umění je tomu zrovna tak: od těch prvních Puchmajerů, Tylů, Škroupů přes vrcholy 
Smetanu, Nerudu, Němcovou, Mánesa к Alšovi, Jiráskovi, Dvořákovi i ještě dále к Březinovi, 
Švabinskému, Foerstrovi atd. atd., i to je poklad, o který nikdy národ nemůže se dát ochudit 
jen proto, že se na chvíli „změnila situace". A stejně i v jiné, i mravní kultuře národa. Co 
v tom vykonali Havlíček, Masaryk a jiní, nikdo z národa neodstraní, protože to prostě vešlo 
v jeho krev. To by musili přijít zcela jedineční geniové, a ještě ani těm by se to nepodařilo. 
Jak tedy těm, kteří nejsou geniové. A že teď nemáme zrovna nazbyt geniů, to snad připustí 
i nej fanatičtější zastance dneška. 

Platí-li to však o domácí kultuře, platí to deseteronásobně o cizí kultuře. Je vůbec 
nesmysl označovat nějakou kulturu za cizí, aspoň pokud jde o společenství evropských 
národů. Neboť je-li něco kultura, je to a musí to být nevyhnutelně i naše kultura. Vezměme si 
jen technickou kulturu. Lze tu dělit, co je naše a co cizí? Nebudeme jezdit drahou, nebudeme 
svítit elektrikou, nebudeme poslouchat radio ani užívat telefonu proto, že to nevynalezli naši 
lidé, že je to „cizí" kultura? Ale v duchovní kultuře je tomu stejně tak. Nebudeme přijímat 
výsledky cizí vědy i v naší vědě, poněvadž to jest cizí věda? Nedáme proto nic na Darwina, 
Marxe, Croceho, protože nejsou „naši"? A v umění: nic nám nebude velké divadelní umění 
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ruské, poesie francouzská, prosa anglická, hudba německá jen proto, že tato umění vznikla 
jinde než u nás? Jaká poušť by to u nás nastala! A jaké nebezpečí pro celou existenci národa, 
neboť zrovna my, zde ve středu Evropy, musíme být kulturně velmi silně vyzbrojeni, máme-li 
se uhájit. Tak nás i oni velcí lidé vyzbrojovali: ne v malé a tím slabé lidi, ale v lidi na 
evropské výši. 

A proto ani dnešní naše sympatie neb antipatie k tomu či onomu národu nemohou tu 
rozhodovat. Tak se naši lidé krásně učili od Němců v době, kdy proti nim stáli v nejostřejším 
boji! A jak krátkozrací byli ti, kteří to vyčítali Smetanovi, Nerudovi a j . Proto dnes stejně tak 
nic nemůže změnit dnešní situace na našich kulturních vztazích к Francii a Anglii. Jejich 
kulturní přínos i dále zůstane příliš cenný, než abychom jej pominuli. Stejně jako kultura 
Sovětského svazu vítězně proniká i do zemí politicky nejnepřátelštějších, poněvadž kultura 
má tu velikou výsadu, že nezná hranic. Lidi lze na hranicích zadržet, ale myšlenky, kulturu, 
nikoli. 

Proto jsme-li v nouzi, nesmíme ji ještě zvyšovat tím, že bychom se uzavřeli světu. 
Naopak, teď tím více musíme být silni tím, že ač malí vyrovnáme se velkým. Ano předčit je 
musíme se snažit. Ne-li fysickou silou, tedy morální a kulturní. Jak to svět cítí. Byli jsme 
poraženi. A přece odevšad zní: nejste nejmenší mezi národy. Naopak, respekt k nám v Evropě 
ještě stoupl. Ale tím více je proto na nás, abychom očekávání světa nezklamali, abychom byli 
na výši. A k tomu potřebujeme na prvním místě stát kulturně na výši. Morální i intelektuální. 
Abychom nezdivočeli, nezesurověli proto, že ten či onen dnes tomu propadl, a abychom 
nezhloupli, neztratili rozum proto, že rozumnost a moudrost dnes na chvíli není zrovna ve 
světě v kursu. 

Zdeněk Nejedlý: Kulturní styky s cizinou. Lidová kultura 2, 1938, č. 17, 3. 12., s. 1. 
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Jan Kocina 
Descartova linie 

Jménem francouzského filosofe Descarta, přítele Čechů v době bělohorské, nazval 
francouzský spisovatel Georges Duhamel onu duchovní, kulturní linii, kterou je nyní třeba 
bránit. Bonnetova politika obětovala třídním zájmům francouzského kapitálu pevnostní linii 
Maginotovu, učiňte všechno, aby nebyla ztracena kulturní linie Descartova - je stručný obsah 
projevu Duhamelova. 

Nelze zatím říci, zda tato Descartova linie nepředstavuje u Francouzů typu 
Duhamelova ověnčení politické abdikace, ústup na linii výlučně duchovně-kulturní: Duhamel 
nebyl vždycky mezi těmi, které jsme mohli počítat к svým jistým přátelům. Ale razil heslo 
Descartovy linie - a to je dnes jedním z nejvážnějších problémů naší další kulturní orientace. 
Je totiž na čase, abychom po chvíli nejhlubší bolesti zase střízlivě uvažovali o našem 
postavení ve světě. 

Představovali jsme v svých nej lepších lidech i jako národ vždycky úsek fronty, na 
kterém se hájily nikoliv ideologické bludy, ale svoboda a nezávislost národa - to byl náš 
nacionalismus, naše vlastenectví. Malý národ nemůže pěstovat sacro egoismo (svaté sobectví) 
- ani politické, ani kulturní, a dnes jej nemůže pěstovat ani národ velký. Naše kulturní 
orientace byla příkazem naší sebezáchovy. Nesmíme proto ani nyní podlehnout žádné 
sugesci. 

V lecčems bude třeba, abychom se vraceli do doby obrozenecké. Tam však musíme 
čerpat její skutečné a hlavní poučení, na které nás už dříve upozorňoval T. G. Masaryk v své 
České otázce a které znovu velmi pěkně formuloval J. B. Čapek v své nové knížce: pro vývoj 
nej lepších sil obrozeneckých Čech byl směrodatný odpor proti evropské reakci politické, 
a citlivé reagování na události a projevy osvobodné, kulturní, průbojné, přehodnocující. Naše 
národní sebezáchova zůstává i nadále vázána na tyto síly, к nimž je třeba zaujmout postoj 
kladný, třebaže přehodnocený. V nejhlubší bolesti nesmíme ztrácet rozhled po světě: padla 
sice betonová opevnění, nepadli však jejich svobodní lidé, a nepadly duchovní síly, kterým 
patří budoucnost. 

Bude ovšem třeba revidovat naše dosavadní frankofilství. Bude třeba, abychom se 
zamyslili na příklad nad tím, že Thorezova řeč na naši obranu byla ve Francii prodána 
v nákladu milion výtisků, a že nás opustili ti, které jsme překládali a vydávali bez zřetele na 
skutečnou hodnotu díla, jen pro jejich francouzské jméno. Objevíme při tom, že věrni nám 
zůstali právě ti, které jsme přehlíželi a o nichž i dnes ještě málo víme, a že věrní nám zůstali 
z mistrů francouzské kultury ti, kteří našli vřelý poměr к pracujícímu lidu. A že nás zradili ti, 
jichž aristokratické odstíněnosti jsme se nejvíce obdivovali. Zradila nás Francie dekadentní 
a bohatá, Francie zvučných frází a zjemnělé kulturní techniky - ale co jsme vlastně věděli 
o Francii jakobínské? 

Překládali jsme každou řádku Mauroisovu, vydali jsme ještě nedávno jeho povrchní 
Dějiny Anglie, ale Malrauxovu Naději jsme odkázali do knihovny, která tuto pro nás tak 
důležitou knihu uzavírá před širší veřejností. Vydali jsme každý kýč reakčních pisatelů 
románů - těch, kteří pomáhali vytvářet ve Francii ovzduší nám nepřátelské, ale pečlivě jsme 
potlačovali onu část konservativního francouzského myšlení, i katolického, která stavěla 
a staví národní bytí Francie výš než třídní nenávist francouzských boháčů. Honnert, Monnier, 
poslední kniha Bernanosova, kruh katolických spisovatelů kolem časopisu L'Aube a L'Esprit 
- o tom všem se u nás ví velmi málo. A přece tito lidé, konservativního smýšlení, kteří se 
neodcizili Francii a proto bránili a brání nás, představují s jejími jakobíny skutečný hlas 
francouzské kultury; tyto posice na Descartově linii nemůžeme ztratit, naopak, musíme je 
získat a udržet. 
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Josef Šup 
Strach z průvanu 

Stali jsem se všichni chudšími, i když ne zcela chudými. Musí být proto tím pevnější 
naše odhodlání, že vlastní vinou neochudíme sami sebe o nic. Platí to ve světě hmotném, 
a platí to stejně či ještě více ve světě hodnot duchových. Jenže v tomto druhém světě se 
ochuzení či cesta к němu nepoznává tak snadno a hned, třebas jeho důsledky jsou stejně zlé. 
Nemůže nám také být nařízeno, mohli bychom si je přivodit jen sami. Proto před ním 
varujeme. 

Četli jsem v této době mnohokrát a slyšeli jsem i ze svých přijímačů věty asi tohoto 
smyslu: nechceme už číst zápalu překladů z cizích literatur, chceme číst díla autorů našich, 
nechceme se dívat na cizí divadelní hry, ale na hry své, nechceme poslouchat cizí hudbu, 
máme dost vlastní, nechceme se dívat na cizí filmy, chceme své filmy české. Nuže, v tom je 
to nebezpečí, že se ochudíme sami. O těch filmech je to tvrzení tak nehorázné, že s ním není 
nutno diskutovat. Tomu, kdo to vážně tvrdí, mělo by se uložit absolvovat všechny české filmy 
minulé. Také naše divadlo by se výhradně na domácích autorech asi jen těžko uživilo, i kdyby 
sáhlo hodně do minulosti. Ať tam sahá, a hodně často, bude to jen zdravá reakce, ale ať hledá 
i ve světě. A stejně je tomu i s literaturou, s překlady z cizích jazyků. Tady to volání slýcháme 
a uslyšíme ještě asi v mnoha variacích na dané thema, vždyť jsme je slýchali už dříve. Je třeba 
se na otázku předpokladů podívat pozorněji. 

Chceme-li něco dělat lépe, je dobře si nejprve říci, v čem jsem chybovali. Jistě chyby 
v překladové produkci našeho knižního trhu byly. Jednou byla chyba v tom, že se úspěšný 
autor exploatoval do nemožnosti, po druhé v tom, že se honem přeložil a nehorázně vychválil 
autor, který třebas dostal zahraniční cenu (kdo zná trochu zákulisí jen francouzských knižních 
cen, ví, že nemohou být zárukou hodnoty), po třetí v tom, že se k nám uvádčly celé sebruné 
spisy autorů, z nichž by bylo stačilo přeložit knihu jedinou nebo snad - ve výjimečných 
případech - knih několik. Tedy chyby. Ale lze tyto chyby napravit prováděním hesla „Pryč 
s překlady"? Jistě ne, bylo by to upadnutí do druhého a horšího extrému. 

Neboť je jisto, a je to třeba říci, že kdyby naše domácí literární produkce stačila, 
nebylo by třeba překládat a také by se překlady, potom zbytečné, nečetly a nekupovaly. Ale 
ony se čtou a kupují. A to je neklamnou známkou, že je tu hlad, který domácí produkce 
nestačí ukojit. Nemusí nás to mrzet, je to docela přirozené. I velké a největší národy, národy 
s kulturou starší a vyspělejší než je naše, pociťují onen hlad - a třeba zase právě naše 
literatura dovede jim dodat potravu, která jim doma chybí. Myslíte snad, že byl Olbrachtův 
„Nikola Šuhaj loupežník" přeložen do dvanácti řečí či Durychovo „Bloudění" do pěti řečí jen 
proto, že dvanáct či pět národů chtělo vyjádřit svou sympatii Československu? Naprosto ne, 
ale překlady tyto ukojily část toho hladu, jako u nás část toho hladu ukojují a budou dále 
ukojovat Romains i Duhamel, Huxley i Walpole, Mannové i Hauptmann či Katajev. 
Nepřekládá se tedy jen se snobismu, jak se tvrdívá, ale docela prostě z faktu, že určité plody 
u nás nerostou nebo nedozrají tak jako jinde. Bylo, jest a bude tomu tak. A není pravda, že je 
to jen nakladatelská spekulace, která dělá z obchodních důvodů cizí autory u nás populárními. 
Zmínili jsme se už o jedné velké chybě našeho knižního trhu, o zbytečné exploataci úspěchu 
leckdy jen ojedinělého, ale proto ještě nesmíme zabírat oči před tím, že překlady velké větši 
našich čtenářů umožňují poznat vrcholnou literaturu celého světa. A nejen poznat, i učit se od 
ní. 

Neboť i to je jisto: opravdu světové zjevy naší literatury v minulosti i přítomnosti jen 
zcela výjimečně vyrostly bez styku s literaturou cizí. Nevyrostly bez učení se na vzorech, 
i cizích vzorech. Připravená a neotevřená výstava „Československá kniha v cizině" to mohla 
(a měla, právě dnes měla!) ukázat velmi názorně. Před válkou nejpřekládanějšími našimi 
básníky byli Vrchlický a Zeyer, jejichž pracovny měly okna otevřena na všechny světové 
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strany, a po válce je nej úspěšnějším autorem Karel Čapek, o němž je možno říci totéž. A jistě 
i o Olbrachtovi, Durychovi, Vančurovi, Langrovi i Šrámkovi, jejichž jména nejsou pro cizinu 
prázdným zvukem. Ti všichni by byli nemohli vyrůst v hermeticky uzavřeném prostředí. 
Tvoří a budou tvořit - a to je důležité - výrazně po svém, budou dělat naši, výrazně a ryze 
naši literaturu, ale potřebovali a stále potřebují k toto tvorbě styk se světem a s velikými zjevy 
světové literatury, potřebují bedlivě sledovat a poznávat tu „záplavu překladů", vidět její 
přednosti i vady, brát z ní podněty po tvorbu vlastní i nechat se j í varovat před chybami. Měli 
dosud ten styk a vytvářeli a vytvářejí tak v kontaktu se světem literaturu československou. 
Budou-li jej mít i dále, budou ji i dále vytvářet. Ztratí-li jej, budou snad psát dál, ale bude to 
vždy literatura hodna toho jména? 

Snad přijde jednou doba, kdy naše literární (a snad i divadelní, hudební a dokonce 
filmová) produkce bude soběstačnější. Ale aby jednou soběstačnější byla, musíme teď 
překládat dál, dál hrát i cizí opery, dál hrát cizí divadelní kusy, dál dovážet cizí filmy. Jedním 
z příkazů budoucnosti je neuvíznout v provincialismu, ale tvořit dál v širokém rámci 
evropském, třebas výrazně po svém. Mít i nadále, jako jsme měli dosud, světu co říci. A proto 
musíme udržovat se světem krok, třebas se jeho část ukázala špatnou. Touhu zavírat okna 
pociťují vždy lidé, kteří se bojí průvanu. Ale právě dnes se toho průvanu bát nesmíme. Vždyť 
to, že jsme se seznámili jen s jedním proudem světových pasátů, zčásti způsobilo, že nám 
jiný proud odnesl kus střechy nad hlavou. Musíme si nyní navyknout i na proudy ostatní, ne 
zabednit svou chalupu proti každému vánku. Ty proudy by nám totiž brzo okenice vyrazily. 

Bude, pravda, jen zdravé, budeme-li pečlivěji a střízlivěji vybírat to, s čím se chceme 
seznámit. Vůbec bude nutno zaměnit ve stycích se světem srdce rozumem. Ale nesmíme 
nahradit světovou orientaci pohodlným zápecnictvím, 

Josef Šup: Strach z průvanu. Kritický měsíčník 1, 1938, č. 9/10, 21. 12., s. 456-457. 
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Robert Konečný 
Kulturní soběstačnost 

Každý průměrný oktaván ví dobře, kolikrát se u nás, jak se říká, „probojoval boj" mezi 
vlastenectvím a kosmopolitismem. Dnes jej máme u nás nanovo. Ta a ta hra, ta a ta opera je 
dnes velmi dobrá, protože je vlastenecká. Četl jsem hudebního kritika, který kdysi hodnotil 
vlasteneckou operu přísně, ale zajíká se samým nadšením „za změněné situace". - Ano, 
situace se změnila. Změnila se velmi situace politická a každý rád dozná, že slovo posily bylo 
posilou. Ale ouha! Jestliže snad stačí v dobách zlých na posilu slovo upřímně míněné, musí 
být jasno, že není proto ještě nutně uměním. Je už únavné opakovat věc, která se každému 
kritičtějšímu mozku vnucuje sama sebou: že totiž umění snese jen měřítka umělecká. 
A jestliže kritika přestane toto chápat, přestane být kritikou, bude služkou jakýchkoli pánů. 
A bude podobna americkému reklamnímu rozhlasu, jehož city a nadšení i rozum si může 
koupit kdokoliv. Máme však za to, že kritik slouží národu nejlépe tím, že nezrazuje svou 
funkci nej vlastnější: kritickou. A tak mu tedy musí být jasné také to, že špatné umění zůstane 
špatným uměním, i kdyby bylo sebevlastenečtější. A tak mu musí být jasné také to, že by bylo 
hloupé z jakéhosi politického vzdoru zavřít duchovní hranice a vyhlásit kulturní soběstačnost. 
Čímž se zároveň říká, že je stejně nesmyslné chválit jen cizinu a ošklíbat se nad vším 
domácím. Je jediné měřítko: duchovní růst. A podnět к němu může přijít odkudkoliv a díky 
za něj! Fiat, ubi vult! 

Robert Konečný: Kulturní soběstačnost. Kritický měsíčník 1, 1938, č. 9/10, 21. 12., s. 464. 
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Zdeněk Kalista 
Pro česko-německé dorozumění 

Od roku 1926 jsem se znovu a znovu všímal otázky poměru česko-německého 
a přimlouval se za jeho vyřešení vzájemnou dohodou. V řadě článků - nejznámější z nich širší 
veřejnosti snad jsou můj příspěvek к anketě „Přítomnosti" o poměru česko-německém roku 
1935 a pak článek v revui „Volk und Glaube" 1936, který byl hojně citován jak zdejším 
tiskem německým tak tiskem říšským - poukazoval jsem na to, že к dohodě je třeba dospěli 
za všech okolností, t. j. i přes meze rozličných ideologických rozdílů a rozporů, a ovšem 
i s třetí Říší. Toto úsilí, které bylo neseno plným přesvědčením, že bez opravdové, 
nepodmíněné a srdečné dohody Čechů s Němci není možný mír a zdárný vývoj nejen 
v zemích koruny svatováclavské, ale vůbec ve střední Evropě, dává mi, tuším, jisté oprávnění 
k tomu, abych několika myšlenkami dotkl se otázky i dnes, za poměrů proti roku 1935 či 
1936 dokonale změněných. Mám za to, že i se strany německé bude přijat můj hlas jako hlas 
člověka, kterému opravdu poctivě a z mužných, naprosto nepacifíckých důvodů jde o kladný 
poměr mezi lidem českým a lidem německým, a že bude tu oceněna mluva přímá, otevřená, 
jež jedině může vésti к cíli, žádoucímu i všechny rozumné a poctivé Němce. 

Není pochyby, že ani řešení, kterého se dostalo otázce českoněmecké v září, říjnu 
a listopadu roku minulého není a nemůže býti jejím řešením definitivním. Už z důvodů 
formálních. Němci, kteří po dvacet let bojovali všemi prostředky proti diktátu versailleskému, 
pochopí jistě, jak těžko je smiřovati se s mírem diktovaným a jak daleko má mír diktovaný -
nota bene hrubou převahou moci - к opravdové, vnitřně na pevném základě založené dohodě. 
A to, co následovalo a stále ještě jde v patách neblahým dnům posledního podzimu, naprosto 
není s to, aby nějak propast posledních událostí přikrylo nebo aspoň překlenulo či změlčilo. 

To vše - budiž to řečeno upřímně a otevřeně - nemůže vytvořiti v českém prostředí 
atmosféru přátelskou v plném toho slova smyslu - i když si znovu a znovu uvědomujeme 
reálný poměr sil mezi námi a Němci. 

A přece na opravdovém a skutečném dorozumění musí záležeti jak Čechům tak 
Němcům. V tom nezměnily na věci ničeho ani události od letošního jara, jež přinesly 
Němcům sjednocení všech jejich národních příslušníků v jediném státě a proti 
osmimilionovému národu českému postavily ohromný kolos sjednoceného národa německého 
v plné síle a početnosti. Posice německého elementu v životě evropském a v jeho dalším 
vývoji nezáleží dojista jen na jeho vlastních silách, nýbrž i na konstellaci ostatních sil tohoto 
kontinentu. 

To je příčina, proč i Němci - a to za všech okolnosti - musí hledati cestu 
к dorozumění plnému, skutečnému a definitivnímu. Že tím více je to povinností, národní 
povinností naší, jsem zdůrazňoval od počátku a argumentaci svoji nemusím jistě za dnešních 
okolností zvláště opakovati. 

Jedná se o to, jak a kde, - za okolností valně pozměněných posledními událostmi -
začíti, jak podat a kde hledati ruku к dorozumění а к spolupráci. Není sporu, že tato otázka 
platí zase oběma partnerům: Čechům i Němcům, a že na obou stranách stojí dnes znamenité 
psychologické překážky v cestě nutnému prvnímu kroku. I ten, kdo je vííězem, či alespoň cítí 
se vítězem, musí přemáhati jisté nesnáze, má-li vyjiti vstříc poraženému, či opět: tomu, jehož 
má za poraženého. Nemluvím o tom, jaké zdráhání zdržuje - ještě přirozenějším právem a 
ještě z pochopitelnějších důvodů - toho, který pocítil a ještě cítí na sobě tu či onu ránu. Ale 
nechť к německé straně mluví někdo z vlastních jejích řad, aby jí připomněl klidnou rozvahu 
a požadavky rozumu v chvíli psychologicky tak rozkolísané, aby od ní žádal to, co může daný 
okamžik učiniti nezapomenutelným v očích těch druhých a upraviti cestu budoucnosti: 
positivní gesto, gesto, ukazující bez nejmenších pochybností a nejmenší nedůvěry kladný 
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poměr německého živlu к českému. - Sám chtěl bych adresovati několik řádek do našeho 
tábora českého. 

Nesmíme se dáti ohlušiti prudkými citovými údery, které v nás z důvodů více než 
pochopitelných vyvolaly události roku 1938. Nesmíme se stáhnouti do zarputilého mlčení 
nebo domnívati se, že stačí příkrov vnější loyality. Musíme jednati, jiti dále. To neznamená 
v nej menším, že bychom se chtěli vzdáti něčeho, nač máme svaté právo, že bychom chtěli 
kapitulovati, žádali si prostě mír za každou cenu. Ne - chceme se domluviti, chceme hledati 
na druhé straně možnosti, aby našim bolestem bylo vyhověno cestou smírnou, dorozuměti se, 
by i nám bylo porozuměno, vyložiti a dáti si vyložiti. Muž s mužem, se konečně musí 
dohodnouti, je-li v nich skutečná mužnost ducha, skutečná odvaha pohleděti do očí 
skutečnosti takové, jaká je, a podříditi svoje činy lepšímu poznání. Hledati tuto možnost 
dohody, - o níž nelze ani optimisticky tvrditi, že je snadná, ani pessimisticky zase zamítati její 
možnost - to je v podstatě formule našeho úkolu. A to formule nejen pro tuto přítomnost, ale 
i pro budoucno za všech okolností. 

Konkrétně bych navrhoval, aby v nejbližší době - i přes všechny nesnáze 
hospodářské, jež nás čekají v našem dalším postupu - bylo přikročeno к vybudování nějakého 
českého či česko-slovenského ústavu v některém německém městě význačném - snad 
v Berlíně, ale i Vídeň, Lipsko či Mnichov bylo by možno vzíti v úvahu, - který by umožnil 
Němcům seznati české poměry a sblížiti se s celou problematikou našeho života, tak jako my 
se na ni díváme. Dále bych navrhoval vytvoření společných ohnisek pracovních к společným 
úkolům vědeckým, jako jsou třeba dějiny starého království českého, markrabství 
moravského a pod. (vydávání pramenů к těmto dějinám, umělecko-historických soupisů atd.) 
nebo etnografické studium t. zv. „sudetského prostoru", jeho studium geologické a pod., 
uskutečnění spolupráce a výměny universitních pracovníků, jak к němu byl dán podnět před 
časem pozváním prof. Pekaře do Berlína, hostování uměleckých souborů jednoho národa 
u národa druhého, atd. Na tyto kulturní momenty kladu přední důraz. Ale nepochybuji, že 
i hospodáři naleznou - pod tlakem poměrů patrně dříve než vědecký a umělecký svět -
formace, na jejichž půdě by se mohli setkati, sblížiti a dohovořiti s hospodáři německými. 

Nesmíme se báti, že bychom při tomto setkání podlehli mocnému objetí partnerovu. 
Nepřemůžeme-li tento komplex méněcennosti, který je zcela bezdůvodný, zejména, vzhledem 
k tomu, že chceme na druhé straně stále prohlubovati tradiční a svérázné prvky své kulturní 
práce, nedostaneme se v řešení poměru česko-německého nikdy nikam - к vlastní své škodě. 

Zdeněk Kalista: Pro česko-německé dorozumění. Národní obnova 3, 1939, č. 1,7. 1., s. 1-2; 
podepsáno Univ. docent Dr. Zdeněk Kalista. 
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Jiří Taufer 
Zkazila se jedna anketa 

3. ledna t. r. uspořádal Večer anketu prý - jak píše v redakčním úvodu - našich 
vůdčích kulturních pracovníků. Tato anketa jaksi neprávem zapadla. Čteme v ní jména 
umělců jako je prof. В. Němec, Rudolf Halík, Jindřich Jindřich, Rudolf Karel, Václav Pavlík, 
Ladislav Černý, Josef Hutter, Marie Podvalová, Žofie Napravilová, R. Vacková, A. M. 
Brousil, Fr. Křelina, Jan Čárek, Antonín Matula, Alfons Mucha, J. Knap, Rafael Kubelík, 
V. Talich, J. Durych a j. Nemíníme se příti o vůdcovství a nosnosti většiny těchto jmen na 
české kulturní frontě. Jde o to, co říkají. Palcová písmena hlásají: Konec váhání: český národ 
se musí rozhodnout. Praví-li se dále, že se v anketě ozývají vážné hlasy, volající po obrodě, 
zdůrazňující přimknutí к národní tradici, sáhneme dychtivě po anketě. Obroda? Zpět ke 
kulturní tradici? Jak odvážné volání! 

Ale čtěme: pan Matula mluví o české svébytnosti a o těch, kteří prý boj o ni vyhrají. 
Prý to budou Jen ti, kdo pocházejí z rodů, spiatých osudově v mnohých generacích s vlastí 
a národem, ti, jimž osud vlasti a národa koluje v jejich krvi, jimž je rodná země a národ 
hlasem krve a svědomí". Krev, rod, vskutku požadavek značné obrody, ale tradice v tom není 
ani za mák. Ale i láska к vlasti je tu nově definována: „Hledejme v mladé generaci 
jednotlivce, nadané láskou к své vlasti i jinými dary duševními a šlechtěme jejich nadání..." 
Tedy láska к vlasti jako něco specifického, jako vloha, duševní dar. To není špatný postřeh; 
v těchto dnech jsme totiž vyslechli z jistých kruhů již tolik doslovných překladů cizích vzorů, 
že by ani nepřekvapilo, kdyby právě zde láska к vlasti se vyskytovala a tam jen jako vzácné 
nadání. Vždyť už jen ta krev a půda (Blut und Boden) přece je... Ale dejme slovo jinému 
účastníku - dru Jos. Hutterovi: „Nejen naše, ale nejopravdověji podporovat umělecké 
hodnoty, které přicházejí jako tříbící z politického myšlenkového okruhu nám cizího; nejen 
jejich, ale nejopravdověji vymýtit naše umělecké pahodnoty, které přicházejí z našeho 
politického okruhu a ty odstranit dokonce neúprosněji." 

Vážně svůj útok založil malíř Blažíček: „Musíme se zbavit laciné povrchnosti, 
nebudeme opakovat všechno jenom proto, že je to nové, nepodlehneme přání ani diktátu 
okolnímu." Stařičký tvůrce Slovanské epopeje Alfons Mucha praví: „Umění v nové republice 
nemůže být o mnoho jinačí než ve staré". Firkušný jde ještě dál: „Pro budoucí dny je nutno 
uvědomit si národní poslání naší kultury, pověděné s dokonalostí formátu mezinárodního." 
Nelze tato slova vztáhnouti jen na umění reprodukce. К této otázce pak prof. Jakub Obrovský 
mluví nejotevřeněji, a zřejmě v kontrastu к projevům t. zv. ruralistů: „Každé dobré umění 
bere svou mízu v rodné zemi a přetvoří ji pak v krásno, v hodnoty společné všemu lidstvu. -
Ale i duchovní dědictví dvaceti let těsně minulých zůstává naše... Lidu, který se nikdy nestal 
a nestane povolnou hříčkou jiných ... a proto i jeho umění, české umění bude vždy 
rovnocennou složkou kultury evropské." Zdá se, že to už je tedy víc než disharmonie v agrární 
anketě, kde vlastně pouze Čárek, Křelina a Matula stavějí svérázné, očistné a obrodné 
požadavky a pronášejí vzhledem к zdůrazňované tradici odvážná tvrzení. Křelina říká, že 
„dílo vzniká ze svobodné vůle a z ducha řádu: je to řád svatováclavské země křesťanské". 
Ale sám vůdce ruralistů Knap říká prostě: „Ať si ji představujeme jakkoli, bude kulturní a 
umělecká práce vždy taková, jaké budou kulturní a umělecké osobnosti, které ji budou 
konat" O očistě ani řeči. - Jakýsi řád pro spisovatele vymyslel Durych: mají si prý vzít 
„příklad z nej přísnějšího života řeholního"; příprava к umění má prý býti jakýmsi „přísným 
noviciátem"; „umělci musejí sloužit co nejvěrněji ," atd. S tím, ovšem proti své vůli, 
polemisuje Křelina, říká-li: „Tvořit a vést, ne sloužit." Čárek, lyrik, žádá očistu nejen v české 
kultuře, ale i v kulturních institucích. Mluví o komsi, kdo prý „plival po české tradici". 

Na tento imperativ očisty jakoby odpovídali dva malíři: V. Rabas a V. Rada. První 
říká: „Vlastní umělecké tvorbě bude jistě nejlépe poslouženo zachováním hesla „Umění 
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volnost", které si zvolili před 75 lety zakladatelé Umělecké besedy s Josefem Mánesem 
a Bedřichem Smetanou v čele... (ejhle, tradice! - J. Т.). To neznamená ponechat umění svému 
osudu. Stát může zajisté zasáhnouti do ruchu umělecké tvorby zakázkami a objednávkami 
velmi pronikavě." A Rada říká: „Přál bych umění v druhé republice tolik svobody, co jí mělo 
dosud." To však je hotové vzbouření proti Durychovu noviciátu a životu řeholnímu, proti 
Křelinovu „duchu řádu", Čárkově - div ne policejní - očistě a Matulovým jedincům, 
nadaným láskou к vlasti! Příspěvek Marty Krásové а V. Talicha ještě dovršují krach záměru 
ankety. Při čtení nám maně napadne osud jisté divadelní koncese a cesta tří umělců do USA: 
„To ovšem předpokládá" - píše Marta Krásová - „že sami si dovedeme svého umění a svých 
umělců vážit, je ctít a podporovat. V tom ohledu bylo u nás mnoho hřešeno. Naši umělci 
musili hledat a nacházeli uznání v cizině, zatím co doma byli často malicherně pranýřováni a 
pronásledováni." A Talich? Být to dnes v anketě třeba jen Lidovek, bude to „marxistické 
vlčení" (termín z téhož čísla Večera) a demagogie: „Bude asi třeba zjistiti jmenovitě, kdo stojí 
za našimi kulturními hodnotami dobrovolně a dokázati statisticky, že jsou to právě kruhy 
nejmohovitější, které až na nějakou tu společenskou sensaci naše umění ignorují." Valná 
většina anketujících mluví takto. Několik osamělých tónů, naladěných na usměrnění a očistu, 
se žalostně ztrácí v požadavcích světovosti a svobody české kultury a umění. A s tou tradicí? 
Redakce patrně neví, jak tato tradice vypadá. V novoročním čísle Cesty soukromých 
zaměstnanců zbyla na př. ze Sládkovy básně celá - první strofa! Skuteční čeští spisovatelé by 
měli dát frazérům s českou tradicí příležitost poznat jednou už tuto tradici hodně zblízka. 
Krev a půda v ní není, jako není v kulturní tradici ani jiného národa. 

Jiří Taufer: Zkazila se jedna anketa. Index 11, 1939, č. 1, únor, s. 11-13; podepsáno J. T. 
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Jan Picek 
Případ Julesa Romainse 

Velký spisovatel nádavkem к nadání mnoho protrpí a slavný nádavkem к úspěchu 
využije konjunktury. 

Jules Romains je slavný spisovatel, o tom není sporu. Jeho věhlas byl prokázán 
i volbou za předsedu mezinárodního PEN-klubu, který zasedal v Praze před sletem 
(mimochodem řečeno, nebylo by nezajímavo, třebas jen pro dodatečnou informaci, zjistit, 
kolik stály podobné podniky vládu první republiky). V té době Jules Romains, jehož spisy 
vycházejí stále v nakladatelství Fr. Borový v Praze, platil za velmi vřelého přítele našeho 
národa, ačkoli zlí jazykové tvrdí, že si svou pražskou přednášku dal dobře zaplatit. Ale 
přátelství Romainse k Česko-Slovensku vydrželo právě jen potud, pokud se mu dostávalo 
našeho pohostinství. Netrvalo dlouho a mohl prokázati službu národu, který jej i jeho spisy 
tak vřele přijal. Když se moc ducha střetne s opravdovou mocí hmotnou, výsledky boje jsou 
jen málokdy příznivé okamžitě věci, již zastává duch. Snad někdo namítne, že Romains mohl, 
jak se říká burcovat pro nás svědomí světa (je to neodvislý spisovatel a žije v zemi, která 
přibližně od dob Velké francouzské revoluce platí za zemi svobody a dosud se tím chlubí). 
Ale i v zemích svobody dějí se v zákulisí věci, které brání svobodnému projevu. Jules 
Romains mohl tedy zůstat pěkně zticha, neburcovat nic, nebylo by to bývalo statečné, ale 
nebyl by vybočil z mezí vkusu a slušnosti. Avšak tento nezávislý intelektuál, tento svobodný 
duch, žijící v svobodné dosud zemi, uznal z nějakého temného důvodu (honorář asi přece jen 
nebyl tak velký, jak se u nás říká) schvalovati hodně nahlas a s velkým důrazem politiku, 
která národ, jejž ujišťoval přátelstvím, uvrhla do zoufalství a všech důsledků prohrané války. 

Toto obrácení slavného spisovatele-demokrata a humanisty neobešlo se, jak se 
dovídáme z naprosto seriosního pramene, bez pikantní podrobnosti: Madama Jules Romains, 
rodem Dreyfusová, byla pozvána a zúčastnila se recepce pořádané v Paříži na počest šlechtice 
Ribbentropa. Tuto dámu, zřejmě nearijského původu, neodradila od společenské události ani 
opatření, jež znovu krutě postihla jiné nearijce v sousední zemi a nad nimiž svobodomyslný 
tisk celého světa se ráčil rozhořčovati více než nad křivdou, která se stala slovanskému 
národu. 

Toto vše by byla konečně osobní věc páně Romainsova a jeho domácnosti a mohli 
bychom ji přejiti klidně. Zklamalo nás tolik přátel, že na jednom konjunkturálním spisovateli 
už nezáleží. Jde o jinou věc: přežili jsme požár svého domu a zchudli alespoň pro blízkou 
budoucnost. Budeme ještě dlouho doplácet na velikášské investice, které jsme podnikali, 
abychom se bláhově přiblížili „přátelům", kteří stáli jen o naše peníze, považujíce nás 
pravděpodobně jen za kulturní diletanty. Nyní ale vyvstala otázka, je-li nutné, abychom 
i nadále vydávali, kupovali a četli nákladné spisy výtečníků tohoto druhu (Jiným 
kratochvilným příkladem nezdárného syna demokracie je pan Céline, jehož knihy, kterým se 
sotva dá říkat literatura, vydává taktéž Fr. Borový). Nebylo by možné a nebylo by také na 
čase, aby naše vleká nakladatelství, podniky, které mají a mohou sloužiti jen a jen kultuře, 
zrušila smlouvy s těmito cizími autory, jejichž umělecký význam v budoucnosti ztratí hodně 
ze svého dnešního pozlátkového třpytu? Je tu zanedbávané pole naší mladé národní literatury. 
Ještě snad nebyl znám případ, aby dobrý mladý český autor, tvořící mnohdy za svízelných 
podmínek, dostal za svou práci neříkám ani přiměřený, ale jakž takž slušný honorář. Zde se 
otvírá nové pole našim nakladatelům: přestaňme vydávat, přestaňme se kořit cizím 
prostřednostem, toto přece není cesta, jak získati přátele v cizině. Povzbuďme talenty, které u 
nás jsou, musí býti! Vychovejme a propagujme hodnotné, nové spisovatele, bez ohledu na 
různé kliky a protekce. 

Jan Picek: Případ Julesa Romainse. Aktivisté 2, 1938-39, č. 3, 2. 2. 1939, s. 6. 
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Náš francouzský přítel Jules Romains 

Čeští čtenáři měli v poslední době několikrát příležitost obeznámit se s názory Julese 
Romainse na některé věci, které nás dosud nepřebolely, zvláště na chování Francie v době 
před Mnichovem a po něm. V posledním článku, otištěném v „Dépeche", se už Jules Romains 
neomlouvá, nýbrž pohoršuje s nad naší roztrpčeností. Nechť se Jules Romains brání proti 
výtkám, jak nejlépe umí. Má na to plné právo. Neupře však ani nám právo, abychom 
nesrovnávali jeho dnešní výroky s tím, co jsme od něho slyšeli ještě v létě na kongresu PEN-
klubu v Praze. Mám před sebou oficielní text jeho zahajovacího proslovu, vydaný sjezdovou 
kanceláří. Co říká Jules Romains v závěru na adresu „drahých československých přátel"? 

„Neřekneme Vám ani: „Buďte nesmiřitelní!" ani „Buďte zbabělí!", nýbrž: „Buďte 
moudří, rozšafní; opření o naprosto čisté svědomí; spravedliví až k velkodušnosti. Chraňte se 
samozřejmě neobratností; ale zrovna tak se chraňte též nemírné mazanosti (habilité); oné 
nemírné mazanosti, která v posledních letech natropila leckde tolik zla tím, že nadobro zničila 
zbytek mezinárodní morálky a vzájemné důvěry mezi národy. Ten, kdo je naprosto rozumný, 
vytrvalý a poctivý, získá si chtěj nechtěj partnerovu úctu a souhlas širého světa, který ještě 
není mrtvou literou. My naproti tomu bychom si velmi zakládali na tom, kdybychom si mohli 
myslit, že je Vám v této chvíli, drazí přátelé českoslovenští, naše přítomnost jakous útěchou 
a že ve vás vzbuzuje pocit, že svět pozorně sleduje vaši situaci a není nikterak ochoten smířit 
se s tím, aby se na Vás - přes všechny oběti, které snad sami přinesete právu druhého a duchu 
spravedlnosti -spáchalo zřejmé a surové bezpráví." 

Tak mluvil Jules Romains v Praze v létě 1938. Dnes se pohoršuje nad „ostrými 
výtkami" a „urážlivými projevy" s naší strany. Sluší se prý, abychom projevili úsilí být 
к Francouzům spravedliví. Staniž se mu po vůli. Konfrontováním Julese Romainse z léta 
1938 s Jules Romainsem z konce r. 1938 domníváme se, že přispíváme aspoň trochu 
к spravedlivému posouzení jeho velmi francouzského charakteru. 

Náš francouzský přítel Jules Romains. Brázda 20, 1939, č. 6, 8. 2., s. 94; podepsáno V. С. 
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Aloys Skoumal 
Dopis anglickému literárnímu kritikovi Johnu Middletonu Murrymu 

Příležitost к tomuto dopisu poskytla dvojí okolnost: první, spíše vnější okolností bylo 
vydání českého výboru povídek Katherine Mansfieldové „Duje vítr". Překladatel chtěl 
doprovoditi výtisk, věnovaný manželu zesnulé autorky, Johnu Middletonu Murrymu, několika 
řádky. Zatím však vyšel v listopadu loňského roku v Times Literáty Supplement článek 
Murryho „Peace at Christmas", na jehož obsah reagoval překladatel stručně v druhé části 
dopisu, kterou zde otiskujeme: 

„Už delší dobu se Vám chystám psát. Doufám pevně, že to, co Vám chci říci, 
nebudete pokládat za přílišnou nezdvořilost. Vynasnažím se být co nej stručnější. 

Jsem dosti obeznámen s Vašimi spisy a velmi si vážím Vašeho díla. Velmi mně tedy 
dodal Váš článek „Peace at Christmas", který jsem našel v Times Literary Supplement dne 
5. listopadu 1938. Musím říci, že jsem tehdy přímo užasl, když jsem četl, jak plesáte nad 
neblahými následky Mnichova. Když jsem si však nyní přečetl Vaši nej novější knihu „The 
Pledge of Peace", zdá se mi, že začínám lépe chápat pohnutky Vaší spokojenosti. Jakožto 
zanícený pacifista máte snad plné právo velebit britského ministerského předsedu za kousek, 
který nám se jeví zákeřný a ničemný. Dovolte mi však, abych Vás upozornil na jednu stránku 
Vašeho pacifismu, která se obyčejně přehlíží. V tom, co nedávno postihlo Čechy, t. j. 
zkomolení našeho historického území (abych Vám názorně ukázal, co to pro nás znamená, 
dovolím si příměr: pokuste se představit si Anglii zbavenou Skotska i se severoanglickým 
pomezím, Walesu, Cornwallu, Kentu a Sussexu) a zároveň faktické podrobení českého národa 
fašistickému Německu - projevil se přímo příkladně velmi široký rozsah možností, které má 
britský pacifísmus. Nepohoršujte se, prosím, nad tímto prostým konstatováním: pro Anglii 
není nikterak těžké držet se pacifismu a pěstovat opravdu pacifistickou politiku. Ba věru, že to 
není těžké. Vždyť můžeme skorém vždycky uniknout válečnému nebezpečí tím, že obětujete 
kus cizích statků a cizí krve. Zní to příliš tvrdě? Snad, ale je to přece zcela logické a odpovídá 
to naprosto duchu Vašeho imperialismu. Co je Vám konec konců po všech těch drobných 
národech? A když na to přijde, co je vám po Evropě? 'Námezdníci našeho (t. j. anglického 
a francouzského) vzteku', jak to trefně vyjádřil Rudyard Kipling. 

Nechci tím snad říci, že bych neuznával a nevážil si nevyčerpatelných zdrojů 
idealismu, dřímajícího v prsou všech dobrých Angličanů. Nechci nikterak snižovat ušlechtilý 
charakter anglického národa. Nelze však popřít, že vrozený idealismus širokých anglických 
davů se dává až příliš často ohlušit jalovými frázemi a přecitlivělým žvástem, které slouží 
Vašim vládnoucím vrstvám za chatrnou zástěrku naprosto hmotných a zištných cílů. Pokud 
vím, v žádné jiné zemi se nepodrobuje ryzí poctivost tak ochotně nepokryté nemorálnosti. 
Ariel, sloužící Kalibanovi - toť podle mne Anglie. Vyplývá z toho tohle: kdykoliv se 
zachraňuje mír na úkor mravních skrupulí, vždycky znovu se opakuje komedie (nebo spíše 
fraška?), že je anglické veřejné mínění prudce - ač jen na chvilku - pobouřeno. 

Zdá se mi, že onen Shelleyův ne zrovna hezký sonet 'England in 1819' doposud 
nejlépe vystihuje Váš vládní systém, který je už po celá staletí 'nekřesťanský, bezbožný'. 
Mám-li užít slov onoho velkolepého prorockého vidění Blakeova, která citujete na konci 
svého článku 'On faith in Englanďv knize 'The Pledge of Peace' - nemohu se ubránit dojmu, 
že se Albion naprosto nevrhá do 'pecí žalu', ale že tam ustavičně vrhá jiné národy. 

Opakoval jsem si ve dnech naší národní pohromy často ony řádky, které si dala 
Katherine Mansfíeldová jako motto ke své knize: 'Z těchto kopřiv nebezpečí utrhneme si květ 
- bezpečnost.' Snad si vzpomínáte, že říká Hotspur v téže hře ještě jiná slova: 

'... nikdy podlá, shnilá úskočnost 
své dílo nezbarvila ranami 
tak smrtelnými.' 
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Jaká to prazvláštní útěcha číst si po Mnichově Shakespeara! 
Vezměte si na př. tuhle nadmíru křesťanskou exhortu, kterou pronáší princ Jindřich 

к Fallstaffovi: 'Vidím, že jsi na přímé cestě к napravení. Modlíš se a kradeš.' 
Jaký to skvělý pokyn pro Vaše velenábožné lordy Halifaxe a Runcimana! Mohu říci 

jen tolik, že jej vzali doslova. 
Musil jsem Vám vypsat tyto ne zrovna příjemné pocity a doufám, že se nad mým 

upřímným dopisem nepohoršíte. Kdyby snad přece, odpusťte mi laskavě, že se Vám tak 
neobratně představuji a že Vám takhle píši." 

3. ledna 1939 

Aloys Skoumal: Dopis anglickému literárnímu kritikovi Johnu Middletonu Murrymu. Kritický 
měsíčník 2, 1939, č. 2, 28. 2., s. 95-96; podepsáno AI. Skoumal. 
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Jiří Taufer 
Kultura, umění, autorita 

V posledních týdnech jsme svědky množících se nekvalifikovaných soudů o umění 
a kultuře. Není též bez významu, že tyto projevy jsou přednášeny na fórech, které s kulturou, 
ba speciálně s uměním mají málo co činit. Způsob, jímž se to děje, neohrožuje však jen 
svobodu kulturní tvorby, nýbrž také autoritu soudců. Specialisace je nutná. Není hanbou, když 
- j s a politikem a hospodářským odborníkem - nerozumím umění a kultuře odborně. Ale bylo 
by povážlivě, kdybych je přes to paušálně odsoudil. Nelze dobře rozlišit, komu a čemu by 
více uškodilo, kdyby se spisovatelé, hudebníci a malíři vyslovovali s autoritativní vahou na 
př. o pěstování cukrovky: zda hospodaření či jejich pověsti a vážnosti ve veřejnosti. Vždyť 
specialisace v samotném umění jde do takové šíře i hloubky, že není snad estetika a kritika, 
který by byl zároveň odborníkem v oboru hudby a malířství. Uveďme příklad: černošské 
lidové, národní a duchovní písně byly bílou rasou hrůzně exploitovány a jejich polytonního 
charakteru zneužito k sériové výrobě bezcenných šlágrů. Myslíme-li však na původní 
černošskou hudbu, plnou silného, původního umění, sotva jí budeme moci ubližovat, jsou-li 
američtí černoši nuceni zpívat (a jak je zpívají, bylo zhodnoceno mnohokrát hudebními 
teoretiky) svoje úzkostné a lyrické blues a spirituals - anglicky. Nelze též zapomínat, že na př. 
v minulém století francouzská zlatá mládež odmítala Cézannea, otce moderního malířství, 
jehož obraz nesla potupně na koštěti pařížskými ulicemi; že stejně byla uvítána 
konservativním a tupým měšťáctvem hudba Beethovenova, které se říkalo „mazanina tónů" 
a že takto odmítali čeští Tomíčkové a spol. i Máchu, zahrnujíce poesii básníka dnes tak ryze 
národního, výtkami cizáckosti a nenárodnosti. 

Nuže: nekodifikujme jakýkoli čelední řád a úřední tarify, jak a odkud musí růst české 
umění. Vždyť všechna - a zejména ta nejprve proskribovaná a pak za svatou prohlášená -
kulturní česká tvorba rostla z domácí půdy do světovosti, byla vždy profukována světovými 
vichry a bouřemi, svlažována ustavičně mohutnějícími prameny osvobozenských tužeb 
lidstva na celém světě, prosvěcována myšlenkovými paprsky světových geniů a myslitelů... 
bylo by tedy nesprávné, kdybychom prohlašovali, že ode dneška teprve musí kultura vyrůstat 
z domácí půdy! 

Nikdy nerostla ze vzduchu. A ani nyní nevyroste v národně omalovaném květináči za 
pecí. 

Jiří Taufer: Kultura, umění, autorita. Index 11, 1939, č. 2, březen, s. 31-32; podepsáno J. T. 
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František Skácelík 
Svatováclavská legitimita 

Počátkem 19. věku žil mezi námi šlechtic, statečný muž, nevšední duchem i tělem. Ač 
byl členem knížecího rodu, nazýval sám sebe posledním lancknechtem. Tento muž byl 
hlasatelem legitimity a je snad posud jediný, který tento pojem vymanil z užší zájmové sféry 
rodové a vyložil jej jako základ společenského, politického a mravního řádu. Legitimitu tuto 
dovedl hájit nejen svým ostrým pérem, ale i mečem, neváhaje i nastaviti pro ni život, a bil se 
pro ni všude, kde podle jeho přesvědčení byla ohrožena. Český národ viděl zakotven 
v legitimitě svatováclavské a nebál se při svém pobytu v Praze dávat toto své mínění najevo 
i zevními symboly, nedbaje na to, že rakouští Němci vidí v tom provokaci. 

Není pochyby, že právě tato legitimita svatováclavská byla vším tím, co se po 
mnichovském rozhodnutí velmocí děje s Československem, nejvíce dotčena. 

Dnešní pohroma snad přesvědčila i ty nej houževnatější zajatce liché ideologie 
pokrokovosti o tom, jaká je síla duchovní jednoty a jak tato jednota byla dokonale vyjádřena 
naší státní legitimitou svatováclavskou, vlastně souhrnem veškeré národní tradice, ať 
náboženské či politické, vysloveným vznešeným pojmem zemského dědictví a rodového 
příbuzenství, neslyšíte-li znít ve slovech"Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své 
plémě," celou tu náplň státoprávní, bránu otevřenou spravedlivosti, necítíte-li v nich celou tu 
sílu duchovní i hmotné brannosti, není-li v nich stipulováno právo národa v přirozených 
nárocích citu i rozumu? Jak velkolepě státnicky vystihl politickou i morální závažnost náš 
král Karel IV., jak pochopil celou její sílu dáti státu českému vlastní ráz, dáti mu hranice 
duchovní i fysické! Zda nám to bylo jasno v době, kdy jsme před 20 lety znovu dobyli svého 
státu, zda jsme jej vždy budovali v tom nej přirozenějším českém pojmu dědictví krve 
Václavovy a zda jsme žili vědomím, že z ní vyšlo naše plemenné právo, naše právo duchovní 
ochrany? -

Dnes je rozbita fysická jednota svatováclavského dědictví z vnějška. Ale proč? Protože 
jsme ji oslabili neujasněným svobodomyslnictvím a zmateným rozumářstvím dříve uvnitř. 
Historickým pořadím padají výtky dříve do řad našich a netřeba vykládat, kterým směrům 
a náladám, kterým vůdčím činitelům mají být adresovány. A přece se pod ten přirozený 
pojem srdečné životní prakse a pospolitosti, jakým je právo a povinnost к dědictví a pokrevní 
příbuznosti, dalo soustředit všechno a hlavně to, čím jsem se doma politicky dělili v strany, 
stranicky, směry a hnutí. Což bylo by v soukromoprávním poměru překazilo deseti bratrům 
hlásit se к podílu otcovského dědictví snad proto, že každý z nich byl jiného politického 
přesvědčení? Jak krásně a srdečně dovozuje zvěčnělý Pekař, že vůdčí myšlenkou úcty k sv. 
Václavu bylo posvěcení všeho, co je cítění národnímu nejdražšího, a v tom také je její dějinná 
síla, kterou nedovedla podlomiti ani předbělohorská převaha protestantismu. I Komenskému 
je sv. Václav předchůdcem českých mučedníků za pravdu Páně, z husitů pouze Táboři zavrhli 
úctu sv. Václava. Neobracel se tedy přímo proti tomu, co bylo podle Pekaře našemu 
národnímu duchu nejdražšího, kdo razil právě heslo: „Tábor je náš program"? Nebo jaký to 
zmatek v historickém myšlení, když ti, kteří prohlašovali za jedinou českou tradici husitství, 
tvrdili, že vylučuje tradici svatováclavskou! „Ale Hus sám byl ctitelem sv. Václava -
a u husitů žila úcta sv. Václava neporušena a nezměněna dál - píseň svatováclavská vede 
i šiky vítězů lipanských, zůstávajíc hymnou kališníků a nesouc se z hrdel bojovníků ve velké 
bitvě s Němci u Ústí r. 1426, nabývajíc zbarvení protiněmeckého... A jako státní hymna zní 
svatováclavský chorál při přijetí krále Zikmunda, při volbě Jiřího z Poděbrad. V jaké 
vroucnosti kleká к modlitbě před obrazem sv. Václava jesuita Balbín! Ani v době osvícenství 
a liberalismu neztrácí oddanosti národa tradice svatováclavská: r. 1848, kdy lid český po prvé 
vstupuje svobodně na pražskou ulici, aby formuloval své požadavky státoprávní, národní 
i sociální, děje se to za mešních obřadů před sochou sv. Václava na jeho náměstí..." „Není 
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národa," praví dále Pekař, , jehož úcta by takovou měrou soustředila se к jediné postavě, 
takovou měrou plnila po všecky věky veškerenstvo národní společnosti, jako u nás k sv. 
Václavu, a není národa, který by se mohl pochlubiti tak starobylou a slavnou hymnou 
národní, jako je chorál svatováclavský... Ta snaha spojiti v jedno profánní a svaté, lidsky 
národní a božské, musila míti nemalou sílu mravně-výchovnou - v tom záležela nepochybně i 
síla nábožensky ukázněného nacionalismu minulosti... V myšlence svatováclavské jsou 
hodnoty, jež odpovídají stále reálním požadavkům přítomnosti..." 

A teď by bylo nej moudřejší vzít prozaicky tužku do ruky a sestavit si záznamy, 
kolikrát jsem se proti tomuto sjednocujícímu principu postavili, ať z nepochopení politického 
či náboženského, a vypočíst tak ztrát, určit jejich dosah i ujasnit si proč a jak rozrostlo se 
jejich býlí v dnešní pohromu. 

Část dědictví je promarněna. Začali na něm hlodat silně Habsburkové, ale nerozhlodali 
je. Je v tom kus tragiky, že došlo к okleštění až v době, kdy se dostalo pod správu naši. Proč? 
Už předpoklad, z kterého jsme vyšli, odporoval duchovnímu smyslu svatováclavské tradice. 
Vyslovil to krásně prof. Arne Novák ve svém článku „Poslání mladého vzdělance", 
uveřejněném ve studentském časopise „Jitro" (1938 č. 2). „Ano, právě na samém vrcholku 
revolučního sebevědomí pronesena byla nauka, která měla na dlouhou dobu rozhodnouti 
v neprospěch českého vzdělanstva: Všecka moc pochází z Lidu. Bylo to krajní popření 
principu v podstatě křesťanského, ale zachovávaného i za osvícenství i za renesance, který 
zní: Všecka moc pochází z Ducha." Je možno rozvinouti tuto zásadu životněji, než jak je 
obsažena v tradici svatováclavské? Je jistě málo vládců, kteří žili tělem dvacet let a vládli 
duchem tisíc let. Vláda duchem a z Ducha je tady první odkaz tradice svatováclavské. Toto 
prohřešení proti ní bylo jedno z prvních. Vzbouřili jsme se i jinak proti duchovním hodnotám 
nejen tím, že jsme poplenili jeden ze symbolů víry většiny národa: sochu P. Marie 
staroměstské, nýbrž i tím, že jsme se nedočkali odsouzení činu toho z vůdčích kruhů 
inteligence; stejně se mlčelo к vyhazování křížů ze škol, к bludům materialismu, к falšování 
ducha českých dějin, к akcím proticírkevním, к útokům na národ a politicky nepohodlné lidi, 
na znehodnocování umění, na exhibice nahoty, na podrývání duchovní autority - zkrátka 
trpělo se rozbíjení ochranného pásu jednotící tradice svatováclavské. Trvalo by dlouho 
vypočítávati, jak systematicky byla tato tvrz národní podrývána. Ale je nutno o tom myslit 
proto, aby tak systematicky, jak se děla práce podvratná, děla se nyní práce opravná: moudrá 
a kajícná cesta zpět. Tato cesta představuje program a tak říkajíc Maginotovu linii v řádu 
duchovním. Budou teď dorážet na nás vlny jiné ideologie a neubráníme se jim jinak, než 
obrníme-li se proti nim duchem čisté československosti, svou vlastní duchovní podstatou, 
kterou budeme hledat v umění, politice i hospodářství. Musíme chránit svou původnost 
vnitřní, jak káže tradice svatováclavská. Čistá československá kultura, vycházející z hloubi 
přesvědčení národního, je nejen povinností, ale i obranou. Vítězili-li jsme silou ducha, pak to 
byla síla ducha národního, vědomého si vlastních schopností a svého příslušenství к Duchu 
Nej vyššímu. Vypůjčovat si ducha cizího národa, na kteréž půjčky si v poslední době zvykaly 
naše umění a filosofie, znamená dostávat se stále do trapné situace dlužníka, kterého si nikdo 
neváží. Ale i к posouzení vlastní původnosti nutno míti určité měřítko. I směry, které samy 
sebe prohlašují za původní, národní, jsou často jen dílem negace. Realismus československý 
byl také směr původní. Marně jsme hlásali, že je to jedno ze scestí, na které zabloudil český 
duch - a dnes máme kruté zadostiučinění, neboť není směru československého, který má větší 
podíl na přítomném neštěstí národa, než čsl. realismus. Jeho krach málem že nestrhl v krach 
celý národ. Proč? Protože vněm byla zkreslena nejvíce tradice svatováclavská. Odmítal 
podřídit se jí hlavně proto, že její nej širší obsah byl katolický. Pro nenávist ke katolictví 
zavrhl i její obsah národní a hledal jej v dějinných směrech, které zřejmě měly původního 
ducha národního tím méně, čím více byly vzdáleny katolictví. I toto poučení z tradice 
svatováclavské je důležité a musí býti bráno velmi pilně v úvahu při budování nových 
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duchovních pilířů národního našeho státu. Odpadne všechno přiživování se na cizích zdrojích 
myšlenkových. Zajímavo, že jsme čerpali vždy z těch nej kalnějších, jako jsou zednářství, 
bolševismus, politický i hospodářský materialismus, novoliberalismus, relativismus atd. 
Nutno se už podívati přímo skutečnosti do očí a vyznati, že tyto směry ovšem do duchovní 
jednoty národní přijati nelze už z té jednoduché příčiny, že se staví proti duchu vůbec, což 
v základě odporuje tradici svatováclavské. 

Po stránce náboženské a mravní má ovšem největší podíl na nej starší české tradici 
katolicismus a to nejen časově, nýbrž i hodnotně. Překážela-li tato skutečnost mnohým 
v našem státu, nutno předně uvážit, že nebyli nikdy ve většině, a za druhé, že to byli právě oni 
z těch různých ideologů, kteří majíce sami oči zavřené před skutečností snažili se, aby je 
zavírali i národu. Tato stanoviska se nám už vymstila. Každá snaha přehlížet zvysoka tuto 
pravdu musí býti tedy podle poučení dvacetileté minulosti potlačena. Právě svatováclavská 
tradice nás poučuje, že hledání jiných cest je nemožno, má-li národ žít podle pravdy. 
Odvolávali jsme se stále na heslo „Pravda vítězí". Přitom čistě v psychologii sektářství myslil 
si každý: „Moje pravda vítězí." Tento stav ovšem vede všude a vždy к zhoubě. Máme dosti 
dokladů z našich dějin. Už Palacký zdůrazňoval, že jen božnost vítězí spravedlností, čili, že 
jen pravda Boží vítězí, což bylo právě zásadní osnovou tradice svatováclavské. Národ, pokud 
žil touto ideou, byl národ sebevědomý, čím více se jí blížil , tím byl sám sobě blíže. A tato 
idea nás učí, že národ moudrý, vnitřně i zevně ukázněný, má nárok, aby byl řízen lidmi 
naplněnými týmiž ctnostmi a nezasluhuje, aby byl vydán ponížení a zhanobení lidmi, kteří 
zradili jeho vlastní tradici projevivše tak vlastně svou odcizenost duchu národnímu. Je jisto, 
že ono manko, které za dvacet let se navršilo právě vůči tradici svatováclavské, platíme teď 
svými životy a ztrátou duší i území. 

Máme-li ještě dnes takové Čechoslováky, kteří odmítají pohledět tváří v tvář 
nezkreslené skutečnosti jen proto, že nechtějí přiznat katolicismu to, co mu přísluší, jen proto, 
aby je některý snob nepodezíral ze sympatií ke katolictví a - hrůza! - i ze zpátečnictví, ti se 
vyřaďují z národního společenství sami. Autoritou musí býti dnes skutečnost; jedině ona dává 
pravdě přesvědčivost objektivnosti. A ta je duchovní i hmotná. Hráti si možno pouze 
s ideami, ale i ta hra může býti poctivá jen tehdy, nehraje-li se s ideami falešnými. Falešnou 
hru musí odnésti falešní hráči na vlastních zádech, ať už hráli z neznalosti či z úmyslnosti. A 
jak zase učí tradice svatováclavská: jen ta myšlenka přežije svého hlasatele, který dovede dát 
pro ni i vlastní krev, čili: odpovědnost vůdce ideového směruje absolutní vzhledem к jeho 
životu pozemskému i posmrtnému. Svědectví krve musí býti dotvrzeno svědectvím Ducha, 
které je svatostí. Zdůrazňuje-li tuto skutečnost katolicismus, pak je první baštou, kterou musí 
národ stavět, aby si zachoval tělesnou i duchovní vlastní existenci. Národ, který má tradici, 
jakou je naše svatováclavská, možno hrubou mocí zatlačit i do podzemí bolševismu i jiných 
zpohanštělých směrů, on však vyjde i z těchto temnot podzemí svůj a vítězný. 

V psychologickém i mravním rozboru smyslu tradice svatováclavské dalo by se nalézti 
daleko více průhledů, a bylo by záhodno, aby této práce ujal se některý náš významný 
a nezaujatý historik. Masaryk napsal svou „Českou otázku" a její klamné závěry, ač Pekařem 
přesvědčivě vyvráceny, pronikly z politické arény až do školních čítánek, často zkarikované 
příliš skalním vyznavačem realismu. Mají-li býti vyrovnány škody a ztráty touto 
lehkověrností v autority v československém životě způsobené, nestačí je potírat a popírat, ale 
postavit proti nim jasnou kladnou nauku odpovídající skutečnosti dějinné i duši národa 
a vyložit, že boj o duchovní hodnoty národní ve smyslu tradice svatováclavské nebyl 
krasodušskou hrou s ideami, nýbrž boj o tak vážné věci jako jsou život a budoucnost národa. 
Je jisto, že hlavně nebyla pochopena šíře této tradice, ta šíře, která zní činí legitimitu. 
Vysvětlit jí, je jeden z prvních úkolů tak trpce pseudopokrokářskou a realistickou dvacetiletou 
oktrojírkou poučeného Československa. 
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Jan Čep 
Kulturní tradice 

Tak jako nejsme v životě tělesném a hmotném vytrženi z prostoru a času, žijíce svůj 
pozemský uděl v určité době a na určitém místě, v těsné souvislosti s tvorbou o osudy 
pokolení předcházejících, tak se nemůžeme beztrestně z této souvislosti vytrhnout ani ve 
smyslu duchovním. Jest ostatně v samé povaze věcí lidských, že člověk, jsa stvořen Jako duch 
a tělo, nemůže naplnit svůj úděl jenom v jedné z těchto dvou složek své přirozenosti. 

Tak jako přijímáme tělesné a hmotné dědictví svých otců za základ své vlastní tvorby, 
chráníce se zbůhdarma promrhat zálohy, které naši otcové nashromáždili a které pro nás 
znamenají závazek vlastního úsilí, je jenom přirozené, že přijímáme se stejným vědomím 
odpovědnosti a uctivé příchylnosti i jejich odkaz duchovní, to, co tvořilo vzorec jejich 
vnitřního života a princip, podle kterého se organisovala jejich činnost v oblasti hmotné. 
Nelze si představit pro stav životního zdraví jedno bez druhého. 

Duchovní tradice evropského lidstva, které mělo být světlem všech národů země, je 
dána křesťanstvím; křesťanstvím, které ztrávilo a zužitkovalo к svému účelu jisté formy 
přirozeného poznání antického. Stačí poněkud hlubší pohled na vývoj evropské historie, aby 
se vidělo, jak se evropská duchovní pospolitost rozpadává, jak se rozšiřují propasti mezi 
národy, mezi společenskými stavy a třídami, jak sa nezadržitelně rozmnožuje všeobecný 
chaos, předchůdci zhouby a zániku, čím víc se lidstvo odcizuje duchu křesťanství, který je 
jeho jediným legitimním dědictvím, vnitřním životním principem. 

Tak jako se však skládá lidská přirozenost z duše a z těla, lze říci s jistou analogií, že i 
křesťanství, princip duchovní a nadpřirozený, bylo naštěpováno na přirozený a biologický 
podklad různých národů a ras. Můžeme si ten proces představit podobně, jako prochází-li 
světlo různým hmotným prostředím: přijímá na sebe odstín jeho barvy, hustoty, organické 
tkáně. V životě národů si můžeme tuto jistou modifikaci představit jako charakteristický 
přízvuk hlasu, posunku a zkrátka celého tělesného a afektivního projevu, do kterého se vtěluje 
jistá obecná idea nebo skutečnost duchovního řádu. Není pochyby, že všecky tyto tělesné 
podoby a tvary všecky tyto rasové a národní individuality jsou stvořeny k tomu, aby skládaly 
dohromady polyfonní zpěv, který je proniknut a ovládán týmž jednotícím principem, 
slučujícím v delikátní rovnováze svobodu se zákonitostí. 

Je ovšem vážné nebezpečí, že se některý národ příliš shlédne v této své příznačné 
odlišnosti, že si ji začne pěstovat, zapomenuv na obecnost duchovního lidského společenství, 
se zálibností samoúčelnou a modloslužebnou. Tím se porušuje ona jemná rovnováha, živel 
tělesný a biologický se povyšuje na místo, které mu v řádu věcí nenáleží, a otvírá se tak cesta 
vší možné zvůli a výstřednosti. 

Zůstávají-li však věci v svých přirozených polohách, není pochyby, že právě kulturní a 
zejména umělecká tvorba jednotlivých národů, spoutaných navzájem universální křesťanskou 
tradicí, může vydatně čerpat z onoho zvláštního biologického charakteru, který dal Bůh 
jednotlivým národům, tak jako dává jednotlivým lidem různou tělesnou podobu, barvu očí a 
vlasů, různé druhy povah. Jistě se chovají pošetile a marnotratně umělci, kteří opovrhují 
zvláštními možnostmi, příznačným látkovým bohatstvím, které jim bylo dáno s jejich národní 
příslušností a jejím duchovním dědictvím. 

Možno říci, že tento hřích je zvláště osudný pro uměleckou tvorbu českou, zvláště 
slovesnou. Můžeme po celé devatenácté století, od t. zv. obrození až do války a zvláště po 
válce s bolestí sledovat, jak se čeští slovesní umělci s oblibou dávají pokoušet vším, co je 
vyvrací jak z obecného ovzduší, duchovní tradice křesťanské, tak z půdy jejich země, která 
jim byla dána, aby z ní nabírali šťávy svého vzrůstu a zákony svého tělesného tvaru. Zdá se, 
že pro české moderní slovesné umělce mělo zvláštní přitažlivost všecko, co je vylučovalo 
z historické kontinuity křesťanské kultury a jejích velkých a plodných tradic a co zpřetrhávalo 
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jejich spojení se zemí, z které vyrostu, a která měla být hlavní inspirační živitelkou jejich 
obraznosti. 

Zvláštní přitažlivost měly pro čs. slovesné umělce 19. století na př. idee francouzského 
osvícenství a z něho vyplývajícího myšlenkového liberalismu, positivismu a materialismu, 
který se obracel proti organickému chápání historické a životní skutečnosti, okleštěné ode vší 
metafysiky a všeho transcendentna, a místo ní nastolil jakýsi poetický atomismus, odporující 
všemu životnímu řádu, s nelogickou vyhlídkou na jakýsi zlatý věk, způsobený pokrokem 
technické vědy. Čeští umělci dvacátého století a zvláště po válce vrhli se doslova s jásotem 
ařijíce do anarchistického zmatku ideí i forem, který se k nám přivalil s internacionální 
módou, převracejíce s rozkoší věci naruby, rouhajíce se řádu božímu a znásilňujíce řád 
přirozený. Jaká posedlost ničit, vysmívat se, znesvěcovat! Přetrhávat kořeny a kálet na 
přirozenou i nadpřirozenou důstojnost a velikost života! 

Zbyly z toho ovšem z největší části ohromné spousty mrtvého papíru, které už po 
několika málo letech neříkají nic srdci ani rozumu. Jaká hromada papírové lži! A kolik se na 
tom promrhalo talentů, bohatých a krásných uměleckých možností! Lítost nad touto ztrátou 
nám brání, abychom nekonstatovali se zadostiučiněním smrt tolikeré literární svévole 
a zrůdnosti. 

Přese všecko mrhání silami a zaškrcování národních energií může se naše moderní 
slovesné umění pochlubit takovými zjevy jako Mácha, Erben, Březina, zjevy které nám může 
závidět každý národ, šťastnější v svém vývoji i v své povaze. Ale i tady je pro nás příznačné, 
jak jsme je často zapírali, jak jsme nechtěli vidět, z jakých inspiračních zdrojů čerpají, čím je 
dána jejich umělecká velikost! Jak nemáme přece jenom závidět národům, které se ubránily 
démonu sektářství a skepse, démonu to českého ducha, a zůstaly v svém duchovním vývoji 
jednolité a celé, rostouce organicky z duchovních skutečností křesťanství a ze svých 
zvláštních kmenových tradic, jako na př. Vlámové a Poláci! Jak ti uměli lépe hospodařit se 
svými silami! 

Víme ovšem, že nezáleží na umělci samém, aby tvořil z ducha křesťanské inspirace, 
neboť nikdo si nemůže dát sám víru. Tady však také nevězí umělcův problém. Umělcův 
problém záleží v tom, aby opustil nevážně svévolný postoj к životu, aby se vzdal zarytě 
vzdorného aůzkoprsého sektářství, aby přichýlil své ucho a srdce к skutečnosti své země, 
utvořené z křesťanských tradic, z milionů bratrských osudů, v nichž se prolíná minulost 
s přítomností, - stačí, aby se vzdal melodií a rytmu této země, její krajiny, aby uhádl smysl 
její hmotné i duchovní podoby, a nemůže než vytvořit dílo pravdivé, hluboce lidsky 
srozumitelné, národní a - křesťanské. 

Jan Čep: Kulturní tradice. Národní obnova 2, 1938, č. 45, 12. 11., s. 5. 
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Jan Čep 
Na svátek Všech svatých odpoledne 

Vzpomeňme si v těchto dnech, z nichž jest jeden věnován oslavě vyvolených Božích 
a druhý památce všech věrných trpících, vzpomeňme si na ony zástupy nesčíslné, na lidstvo 
zemřelých. Představme si to nekonečné množství tváří a osudů, které odnosila tato země za 
všecky věky svého života, na tolika místech svého povrchu, od soumraku časů 
prehistorických až po tuto chvíli. Jaké nesmírné moře, jaký nepřehledný lán, hlava na hlavě! 
Jest jich tolik, že nejprve ani nerozeznáváme jejich podob, nevidíme, čím se od sebe liší. 
A přece každý z nich - ať jsou to děti nebo starci, muži nebo ženy - každý z nich měl svůj 
zvláštní osud, třeba jenom zárodečný a zlomkovitý, každý žil - ať to byl Asyřan z doby 
Nabuchodonosorovy, Indián před objevením Ameriky, Germán nebo Slovan z doby stěhování 
národů, středověký rytíř z doby sv. Ludvíka nebo voják padlý ve světové válce - každý žil na 
chvíli uprostřed vlastního vesmíru, jehož obloha, vzduch a světlo měly příznačnou barvu, 
každý z nich žil události, ať bohaté nebo chudé, jejichž chuť měla zvláštní odstín. Každý 
z nich zakusil okamžiky životního opojení a vypil hořký kalich agonie. 

Ale zahledíme-li se déle do toho apokalyptického zástupu, přijdou k nám některé tváře 
znenadání blíž. Poznáváme je, ty drahé nebo tragické návštěvníky svých snů, poutníky, 
s kterými jsme - třeba ještě nedávno - šlapali prach stejných cest, dýchali společný vzduch 
uprostřed těchto čtyř stěn, a jejichž hlas, jak se nám někdy zdá, se ještě chvěje na vlnách 
našeho důvěrného prostoru. Poznáváme je s podivným uštknutím v srdci, se zakvílením lásky. 
Ale jejich obraz se v naší paměti náhle rozdvojuje, jako když se táž věc dvakrát zlomí do 
různého světelného prostředí. Jsou to oni? Ano, jsou to oni, a přece... 

Naše paměť, řekl bych, naše fysická paměť nám je představuje tak, jak jsme je vídali 
žít a obcovat podle zákonů našeho vesmíru, s jejich posunky, smíchem, barvou hlasu, s jejich 
civilními reakcemi na skutečnosti všedního života. Lze š i je představit v chůzi s holí na určité 
cestě, při broušení kosy na jetelovém poli, vpodvečer, za stolem nad talířem polévky, s jehlou 
nad kusem plátna, před zrcadlem, s jednou rukou ve vlasech, jak byli nedávno mezi námi, 
stejně skutečně jako my tuto chvíli. Ale tito? Odkud přicházejí? Průvan kterých propastí 
ovanul jejich zbledlé tváře? Jaké nové poznání prozrazuje zvláštní úhel jejich úsměvu, 
podivně zdlouhavý a vyčítavě vážný pohled jejich oči? 

Ano, vždyť bychom byli málem zapomněli na jednu závažnou okolnost: na to, že mezi 
tímto dvojím promítnutím téže podoby, mezi dvojím obrazem téhož člověka leží onen mrtvý 
s nataženými údy, s tváří podivně přísnou, slavnostní a neprostupnou, s tím zvláštním 
výrazem okolo úst, v kterém se mísí poslední myšlenka s této strany s prvním zábleskem 
poznání se strany druhé. Zapomněli jsme na lůžko bolestné agónie, na ty úzkosti posledních 
nocí, na ty neklidně předoucí ruce, na ten strašný chropot, pronikající celý dům, na tu 
vyvrácenou hlavu, na to ubohé tělo náhle bezvládné, natahující se tiše a znatelně po 
posledním vydechnutí. 

Tím vším oni už prošli, a proto mají právo na ten nový úsměv, někdy trochu vyčítavý, 
někdy soucitný a smutný, prozrazující tajemné poznání. Ano, oni už vědí. Znají sebe i nás lip, 
než my se známe sami. Vědí, jak obráceně ceníme věci života a jak je třeba nedůležité, zač 
jsme právě odhodláni nasadit všecko, co máme. Cítíme, že se pohybují v jiném živlu, který je 
nám zatím nepřístupný, podle jiných zákonů přitažlivosti a tíže. Cítíme je blízko u sebe, 
podivně blízko s tím naléhavým dorozumíváním beze slov, a ten jejich úsměv a jejich pohled 
se vtiskuje do našeho srdce jako živá pečeť, rozžhavené pouto. 

Ano, naše účty s nimi nejsou ještě dopočítány, naše společenství s nimi trvá. Jsme 
v jistém smyslu jejich zajatci, jako oni našimi. Jsme - my zde a oni tam - dvěma rameny vah, 
na kterých se váží tajemná látka boží spravedlnosti. Pátrejme pozorně v těch drahých tvářích, 
které chvílemi vypadají, jako by byly vznikly zkřížením dvojí světelné osnovy: kdo ví, co 
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znamená ten stín, ta bolestná rýha, která je do nich vryta. Možná, že to mluví právě k nám, že 
nás to na cosi upomíná. Mají-li nějaký dluh u nás, je ještě v naší moci, abychom je z něho 
propustili. My jsme ještě v čase a v těle, my ještě můžeme zasluhovat, náš úděl není ještě 
dovršen. Kdo ví, čími dlužníky jsme zase my, podle oné jemné a záhadné rovnováhy, která je 
rozložena v jednom rodě od pokolení к pokolení. Jak složité jsou to svazky, které poutají 
předky a potomky přes rozlohy let a let! Nemyslete si, že nosíte jenom podobu někoho z těch, 
jejichž tváře se na vás dívají se stěn, že jenom pro nic za nic opakujete jeho chůzi, jeho 
posunky, mluvíte jeho hlasem! Dost možná, že se s ním dělíte i o jeho duchovní osud, že jej 
rozvíjíte do nové polohy, že mu pomáháte nazvedat břímě, pod kterým on klesl nebo kterému 
se zpronevěřil. Možná naopak, že berete z jeho záloh, aniž o tom víte, nebuďte lehkomyslní! 
Kdo ví, koho ochudíte, budete-li si počínat příliš marnotratně! 

Máme právo se domnívat, že v tom tajemném obcování živých a mrtvých, které je 
jedním z hlavních prostředků Boží spravedlnosti, ale zároveň i milosrdenství, stojí si nejblíže 
ti, kteří byli už na zemi svázáni pouty lásky a krve. Ti nám budou nejvěrnější, poněvadž 
rozumějí nejlíp našemu osudu a mají soucit s našimi vinami, jejichž zdroj a ráz byl i jejich 
dědictvím. Mohou být ovšem také neodbytnější, jsou-li v nouzi. Neboť ke komu mají jít 
především, ne-li k nám? 

Jsou však ještě jiná příbuzenstva než příbuzenstva krve. Jsou ještě tajemné, mnohem 
tajemnější rodokmeny duší. V tom apokalyptickém zástupu, který se dnes před námi vlní a 
naráží na naše břehy jako příboj jiného světa, se sem tam vynořují tváře, jejichž podoba nám 
nepřipomíná žádného z našich pokrevních příbuzných; víme, že jsou to lidé cizí, že jsme se s 
nimi třeba nikdy na tomto světě nesetkali, a přece naše srdce odpovídá jejich pohledu z hloubi 
své nejskrytější bolesti a touhy. Poznáváme je, svoje bratry nikdy neviděné, s kterými jsme 
spjati drahami tajemné sympatie, s jejichž osudem náš osud tajemně koresponduje v plánu 
Obcování, v té úžasné a nepředstavitelné harmonii, na které stojí svět. 

Neznáme ani pravou povahu těch vztahů, nevíme, podle jakého zákona byli určeni ti, 
kteří nás takto volají jménem přes věky a dálky. Víme jenom to, že patříme к sobě, a že tu 
máme co dělat, jak praví Leon Bloy, „se zázrakem neomylné rovnováhy mezi lidskými 
zásluhami a přestupky, podle níž pomáhají duchovní boháči chuďasům a smělci bázlivým. To 
nebo ono hnutí milosti, které nás zachránilo před vážným nebezpečím, mohlo být způsobeno 
tím nebo oním aktem lásky, který vykonal dnes ráno nebo před pěti sty lety nějaký docela 
neznámý člověk, jehož duše odpovídala tajemně naší a který takto dostává svou mzdu!" 

Nutno si představit, že sítí takových skrytých a plodných vztahů je spoutáno celé 
lidstvo, živí i mrtví. К této úžasné harmonii je potřebí všech životů od počátku až do konce 
Časů, těch skvělých a hlučných, i těch nejtišších a nej opovrženějších. Všechny mají své místo 
a svůj smysl v neproniknutelném dramatě, kterým je putování lidstva v čase, v dramatě, jehož 
rozuzlení je zakryto našim očím. 

Ale což zle mluvit o nějakém plánu, o nějaké harmonii v dobách, kdy lidstvo je v sobě 
rozděleno a kdy se zdá, že národy zapomněly nebo odvrhly poslední zbytky společného 
jazyka, kterým by se dorozuměly? Na takovou pochybnost nezbývá než odpovědět, že naše 
lidské perspektivy jsou příliš nízké a že je z nich vidět na příliš krátkou vzdálenost, abychom 
mohli říci, do jakého plánu jsme postaveni a jaký je poslední smysl událostí, které nás drtí 
jako balvany zříceného lomu. My vidíme všecky věci jenom po rubu, nechápajíce jejich 
souvislostí. Ta nám vysvitne teprve v den velikého účtování, kdy nebude nic skrytého, co by 
nebylo odhaleno. 

Tolik lze říci, že ona tajemná korespondence mezi dušemi se uplatňuje zejména 
v dobách, kdy národ stojí ve zbrani proti národu, člověk proti člověku. 

„Co si myslit o těch přívalech duší, které na sebe narážejí?" ptal se s úzkostí Leon 
Bloy za světové války. „Odkud přicházejí? Jaké může být jejich příbuzenství a kam jdou, 
opustivše svůj žalostný tělesný šat? - Oh, to zázračné a nadpřirozené ticho, které náhle 
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nahradí obludný hřmot bitvy! Nekonečné ticho, ať v temnotách nebo ve světle, to nevime. Ale 
tu chvíli dochází beze vší pochyby k setkáním a překvapením nevýslovným. Neslyšné hlasy, 
tváře duší se poznávají navždycky přes průhledné přepážky ras a průsvitné zdi věků ..." 

Tyto dva svátky, dnešní a zítřejší, jsou tedy výrazem duchovní skutečnosti, které se 
říká v křesťanském jazyce Obcování svatých. Byla-li liturgie dnešního dne ve znamení 
introitu Gaudeamus omneš in Domino - radujme se všichni v Pánu, radujme se ze cti těch, 
kteří hledí na tvář Boží, naši bratří oslavení - slyšíme zítra ty, kteří ještě trpí pod 
spravedlností, úpět slovy Jobovými: Miseremini mei, miseremini mei, saltem vos, amici mei, 
quia manus Domini tetigit me, - Smilujte se, smilujte se nade mnou, aspoň vy, přátele moji, 
neboť ruka Páně dotkla se mne! Nikdy v roce necítíme jako v těchto dnech, že všechny ty tři 
světy - ty dva a náš - tvoříme jeden živý organismus, jedno tajemné Tělo, jehož jednotlivé 
buňky a údy jsou v ustavičném důvěrném spojení. Víra, naděje a láska jsou živoucím tmelem 
této jednoty, z které není vyloučen nikdo, leda ten, kdo má to nepředstavitelné neštěstí, že se 
z něho vyloučil sám, odvrátiv v pýše tvář svou od Světla. Ale poslední pohnutky našich činů 
zná ovšem jenom Bůh, a jenom On je bude soudit. 

Neboť utrpení těch, na které zvlášť vzpomínáme vpředvečer zítřejšího svátku, je 
utrpením v naději, branou к vstupu do světla. Táž ústa, která pronesla nářek Jobův, otvírají se 
v zápětí к slavnému zvolání, plnému naděje: Absorpta est mors in victoria. - Ubi est, mors, 
victoria tua? Strávena je smrt ve vítězství. Kde je, ó smrti, vítězství tvé? 

S touto pevnou vírou a nadějí v srdci jdeme dnes к vašim hrobům, bratří, kteří jste nás 
předešli v stejném znamení. Odpusťte, zdá-li se nám tato pouť těžká a potácí-li se trochu naše 
slabé srdce. 

Odpusťte nám zvláště vy, kteří jste s námi ještě loni kladli kytice na hrob, do něhož 
jste si tak podivně pospíšili lehnout sami! 

Odpusťte nám, neboť vy už jste moudří. Na shledanou ve světle věčném! 

Jan Čep: Na svátek Všech svatých odpoledne. Lumír 65, 1938-39, č. 1, 30. 11. 1938, s. 6-10. 
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Inocenc Arnošt Bláha 
Národní jednota 

V poslední době nebylo a není u nás slova užívanějšího a ovšem i krásnějšího, než 
slovo Jednota", zvláště ve spojení „národní jednota". A nejsme ještě časově tak daleko od 
oněch nesmírně povznášejících chvil, kdy slovo toto pro všecky v národě, od jednoho pólu 
vzdělání a majetnosti ke druhému, od jednoho konce řady vyznání politických, sociálních, 
náboženských ke konci druhému, nebylo jen pouhým slovem, nýbrž nej skutečnější 
skutečností. Tehdy před tváří nebezpečí, jež zahrozilo nej základnějším našim národním 
hodnotám, územní celistvosti, samotnému fysickému bytí národa a národní svobodě, celý 
národ v krutém experimentu, do něhož jej postavil dějinný osud, spontánně prokázal, že není 
v něm jedinců ani skupin více či méně, vlažněji či ohnivěji národně smýšlejících, nýbrž že 
celý hoří jediným vlasteneckým osvícením, plamenem i odhodláním. Prokázal to důkazem, 
nad nějž nemůže být přesvědčivějšího, prokázal to činem. Jestli se může stát, že existuje 
rozpor mezi teorií a praksí, t. j. že lidé jednají jinak, snad hůře, než smýšlejí, je na druhé 
straně též pravda, že někdy prakse lidí ukáže se lepší než jejich teorie, t. j. že, i když se na př. 
teoreticky rozcházejí v pojetí slova „národnost" či „vlastenectví", když půjde o to, nemluvit 
o vlastenectví, nýbrž vlastenectví žít, sjednotí se náhle v podivuhodném a heroickém 
odhodlání. Jakož se opravdu stalo. Touto historickou zkouškou národ jako celek prošel 
a slavně v ní obstál. I když mrak hrůzy a nejistoty visel nad národem, všichni tehdy cítili, že 
v této zemi lva lev skutečně oživl a že kráčí touto zemí. 

Nebylo by dobře zapomínat dnes na tyto skutečnosti. A domnívám se, že i dnes, kdy 
pod vlivem nových fakt a pod vlivem okolností vnějších nastalo u nás určité rozdělení oné 
dřívější jednoty, je to rozdělení spíše politicko-taktické, ale že to není rozdělení a rozrůznění 
psychologické, vnitřní. Ze ani dnes není u nás jedinců ani skupin více či méně, vlažněji či 
ohnivěji národně a vlastenecky smýšlejících, že v nej základnějších a nej podstatnějších věcech 
je i dnes národ jednotný. A že by nebylo dobře toto nemít stále na vědomí, že by nebylo 
dobře, aby za rozlišením politicko-taktickým ztratil se nám národ a zvláště, že by nebylo 
dobře, aby za národními zřeteli ztratily se zřetele sociální, přesněji řečeno, aby za národními 
zřeteli kryly se sociální zřetele jen určité části národa a nikoli národa celého. Ze by nebylo 
dobře, kdyby to, co se nazývá národní, ztratilo svoji názorovou a citovou vztažnost k tomu, co 
se nazývá sociální, zvláště když to sociální tak nepopiratelně svoji žitou vztažnost k tomu 
národnímu prokázalo - stejně jako by nebylo dobře, aby to sociální se ochudilo o živné zdroje 
své síly, když by přeťalo své spoje s národním. 

Jsem přesvědčen, že nic takového u nás dnes neexistuje a že, i když jsou tu určité 
rozdíly v názvosloví, jednota v duchu a pravdě trvá i pod nimi dále. A že to, co tvoří náplň 
pojmů „národní" a „vlastenecký", září přirozeně idejemi a city, proudícími z našich národních 
dějin a z naší národní osobitosti, a nikoliv světlem umělým, jaké by mu nezbytně musily 
propůjčovat ideje a city, způsoby a metody jednání, vyrostlé z jiné národní povahy, z jiných 
dějinných skutečností, z jiného filosofického postoje к věcem a lidem. 

Je pravda, objevují se dnes i u nás učeliví jedinci, kteří se více učí z cizích dějin 
(vlastně spíše novin) než z dějin vlastních, kteří začínají i u nás blouznit o „přirozeném 
člověku", kteří odmítají všecky diskuse a programy, kteří inteligenci sice ještě nenazývají 
„lumpáckou čeládkou", „duševním polosvětem", „cáry ubohosti", „povalovačným, světa se 
štítícím neřádem", nýbrž zatím jen „žvanivou inteligencí" (neboť v její kritičnosti jest největší 
hráz proti rozdražďování pudů „přirozeného člověka"); kteří jsou zaníceni zbožňováním činu 
(kdy a jaký čin a čí čin?); kteří hlásají národní soběstačnost (což znamená vlastně isolaci, již 
si může dovolit jen národ, jenž prý kulturně nikomu za nic nevděčí a jemuž prý ostatní 
národové vděčí za to, co mají kulturního); kteří jsou obětavě zaměstnáni vytvářením legendy 
o levých intelektuálech jakožto příčině národního neštěstí; kteří horlí proti všem ideologiím, 

102 



podivuhodným způsobem si neuvědomujíce, že tohleto všechno je vlastně také ideologie 
a ideologie dobře známá odjinud a že přijímat tuto ideologii a naplňovat jí dokonce pojem 
„národní" či „vlastenecký" znamená vlastně pocizinšťovat národní duši. Ale tito jedinci jsou 
jen výjimkami. A snad jen výjimkami velkoměstskými, pražskými zvláště, ale i brněnskými. 
Široké, zdravé vrstvy národa jsou tomu všemu cizí. 

Je dále pravda, tu a tam se i u nás objevují jedinci, kteří se snaží zářit oním výše 
zmíněným umělým a cizím světlem - neboť svého vlastního vnitřního světla nemají - a kteří, 
zálibně i obdivně vzhlížejíce к cizím loveckým metodám, charakteristickým právě pro národy 
lovecké, nechtějí ani v sobě nechat zahálet lovecké instinkty, ač nijak neodpovídají povaze 
národa selského. Říkají tomu „větrání", „čištění" a p. Ale těchto lovců zbloudilých mezi 
národ selský je málo. Ostatek národa není krvelačný, je jako každý selský národ mírumilovný, 
je vnitřně jednotný, protože svůj a zářící vlastním světlem a protože i prozíravý. A je 
prozíravý proto, že počítá s proměnností všeho dění a ovšem i proto, že ví, že síla národa je 
v národní tradici a národní osobitosti, z níž nutně vyplývá i pronikání národního sociálním 
asociálního národním, jejich vzájemná pomocnost a harmonie. A i proto, že ví, že 
nespravedlivé a bezohledné uplatňování loveckých instinktů je vždy nebezpečné a dvojsečné, 
poněvadž to, co by se dnes praktikovalo v oblasti národní, mohlo by být zítra věrně 
napodobeno v oblasti sociální. A konečně a hlavně je prozíravý proto, poněvadž, poučen 
nedávným historickým experimentem, v němž se tak mohutně projevila národní jednota, 
jednota přirozená, organická a radostná, nikoli umělá, vynucená strachem a diktátem, ví, že 
síla a sjednocenost národa potrvá potud, pokud vlastenectví v nás všech zůstane tím, čím 
jedině může být a čím se tak podivuhodně ukázalo v oněch nedávných těžkých chvílích 
národního osudu, totiž pohnutkou našeho jednání. Při každém jednání běží zajisté o tři 
momenty: pohnutku, prostředek a cíl. Může být vlastenectví cílem? Může být prostředkem? 
Či je spíše pohnutkou? Domnívám se, že vlastenectví nemůže být cílem. Cílem může být jen 
blaho vlasti, blaho národa. A vlastenectví, které by udělalo cíl samo ze sebe, vidělo jen sebe, 
utonulo ve fanatickém sebezření, mohlo by ztratit zočí skutečný svůj cíl, blaho národa, 
a pracovat i proti blahu národa. Vlastenectví též nemůže být prostředkem. Či je správné, aby 
si někdo z vlastenectví dělal prostředek na př. к získání co největšího počtu hlasů při volbách, 
či к dobytí moci pro svou skupinu? Či dokonce prostředek к dosažení osobních cílů? Už 
Havlíček spravedlivě šlehal ty, kdož takto vlastenectví snižují a znehodnocují. Vlastenectví 
může být jen pohnutkou, jednou z nej krásnějších pohnutek našeho jednání. A jen v tomto 
znamení je také možné ono organické, spontánní a radostné, nikoli umělé, strachem a násilím 
vynucené, sjednocení nás všech. Národní jednota - ta organická, spontánní a radostná - bude 
rozbita a ztracena, jakmile by se národní rozešlo se sociálním či jinak řečeno, jakmile by se 
vlastenectví nějaké skupiny - i kdyby se nevím jak hlučně nazývala národní - stalo 
prostředkem nebo cílem. 

Ale toto nebezpečí neexistuje, poněvadž trvá jednota národního se sociálním 
a sociálního s národním, jednota kolem osy vlastenectví jako pohnutka - takže i když jsou dvě 
strany, je vlastně v určitém smyslu strana jen jedna. Neboť oba, Petr i Pavel, jsou víc Čechy 
než Petrem a Pavlem, t. j. v obou je češství pohnutkou a v obou je cílem blaho národa, což je 
jedině správné. 

Inocenc Arnošt Bláha: Národní jednota. Index 10, 1938, č. 8, prosinec, s. 79-81; podepsáno 
In. Arn. Bláha. 
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Jan Hertl 
Tradice a smysl 

Domnívám se, že málokteré heslo v této době zastaralo tolik jako ono známé: 
demokracie - toť diskuse. Bývala z plna srdce bývala, snad i z potřeby života bývala a - dnes 
ovšem by neměla být. Říkám to proto, že nemohu ještě říci, že již není. Toto heslo zastaralo 
prostě jen samo v sobě, v svém významu, nikoliv však v inkoustě všech, co dnes v národě se 
naučili psát. A vzhledem к dávnověké všeobecné školní docházce, umíme psát všichni. 
A máme prazvláštní zálibu se hádat. Strašně se nám líbí ta demokracie jako diskuse. Jako 
bychom jinou demokracii nedovedli a jako by naše vláda marně mluvila o práci a činu, 
o demokracii jako národním tvoření. 

Upřímní a poctiví lidé na obou stranách, na té, co to dělala dříve, i na té, co to dělá 
nyní, si představovali zotavování ze státní pohromy jinak, než jak se dnes denně v českých 
letopisech čítá. Přijde-li hospodář ve vichřici o nedávno postavenou střechu nad hlavou, 
vyřídí si to co nejdřív a nejpůsobivěji s nedbalým stavitelem a hned svolá rodinu к záchraně 
všeho, co se rozlétlo, odklízí, co bylo zassuto, dělá pořádek a dbá, aby jemu a celé jeho rodině 
nepršelo na hlavu, aby mohl zajistit život, jaký byl před pohromou. Avšak takto, myslím, si to 
jediný z nás představoval, nový náš hospodář, předseda vlády. Nebylo totiž slyšel od něho 
frází, ani nediskutoval, nerekriminoval. Volal к práci a dal se do práce. 

Jinde však vládla diskuse. Tys tehdy dělal to a ono, říkal to a ono, a když tohle 
nestačilo к dobře rozvinuté a rozlezlé diskusi, přišlo se s hádáním o tradici. Žurnalisté, 
poslanci, učitelé a mnozí jiní nemají teď nic jiného na starosti než hledat tradici, vykládat 
tradici, potírat tradici, vynášet tradici. Nač to, pro Boha, je, nemáme-li střechu ještě nad 
hlavou a nevíme-li jak a co budeme jíst za půl roku? Co je to vůbec tradice, к čemu to je a dá-
li se jen z toho žít? Když Masaryk nadhodil otázku, co je smyslem českých dějin, když 
proklamoval českou náboženskou otázku, Pekař správně tehdy na to řekl, málem doslova, že 
hledat smysl českých dějin je nesmysl. Jediný „smysl" že je, aby národ byl, žil, držel se (jak 
těžko se našemu národu žije, víme my nejvíc) a - udržel se. To je smysl českých dějin, 
nikoliv chimérická představa nějaká, aby národ byl, jak já si jej představuji, jakým (ovšem 
zase podle své jednostrannosti) jej chci mít. Ten smysl mohu mít vždy jen já sám o sobě, 
neboť jenom já sám mám dány možnosti, jaký mohu být, jaký chci být a jaký mám být. Smysl 
je jen v otázce, jaký jsem? A vlastně ještě zásadnější otázce: co je to člověk? Lidská duše je 
předmětem tohoto smyslu, toho svého poslání, které nemohu změnit, leda jen kazit a křivit. 
Nezapomínejme tedy na sebe a neulehčujme si své povinnosti pro samé vágní horlení pro 
národ, pospolitost a celky, domnívajíce se, že tím naše osobní odpovědnost se nějak v 
národním celku rozplyne, zniveluje, že v něm něco ze své špatnosti skryjeme a pak budeme 
volat:, jak je národ dobrý a hodný" myslíce farisejsky na sebe! 

Smysl a tradici národa máme každý osobně v sobě. Za sebe - a ovšem i za ty, nad 
nimiž nám byla svěřena moc - pak jsme osobně odpovědni, zde jedině odpovědnost je 
postižitelná a křesťané vědí, že Bůh nebude soudit celé národy, nýbrž že jednotlivé duše - i 
duše vladařů - budou stát před soudnou stolicí. Jaký bude český člověk v mravní 
opravdovosti, poctivosti, laskavosti, pracovitosti a zbožnosti - takový bude národ. 

Někteří ideologové se bojí svatováclavské tradice. Nevím, proč se jí bojí, co je na sv. 
Václavu pro ně národně či lidsky špatného a nepřijatelného. Ale budiž, měli asi v kapse 
nějakou jinou tradici, jiný smysl našich dějin. Nenuťme nikoho к úřední úctě sv. Václava, к 
falešné lásce к němu. Hledejme si však sami, každý z nás cestu к dobrotě a velikosti sv. 
Václava. Světec je pro křesťana především nedostižný, veliký vzor, vysoko planoucí a 
přitahující světlo. Hleďme se tedy chovat podle svého nedostižného vzoru, vizme jej denně, 
ne jenom v těch hrůzách po staletí se našemu národu zjevujících, kdy se к němu v zděšení 
vracíme, věřící i nevěřící. Dobrota a laskavost, velikost a působení sv. Václava jsou tak 
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mocné, že přitahují a volají samy toho, kdo je mu milý. Jeho vyznavači přijdou sami, jako 
vždycky sami přicházeli. Nebojte se tedy, pěstilelé tradic, že budete nuceni а к úctě hnáni. 

Je proto zbytečno a škodlivo, abychom se utápěli v mluvení o tradici a smyslu národa 
a je nejvyšší čas, abychom pracovali, abychom, kdo dovedeme a chceme, se modlili a 
vespolek se milovali. Nežije národ z diskuse, nýbrž z práce a lásky! 

Jan Hertl: Tradice a smysl. Národní obnova 2, 1938, č. 50, 17. 12., s. 1. 
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Bohem milovaný národ 

Nezapomíná Bůh českému národu, že se dobrovolně přihlásil na počátku svých dějin 
ke Kříži, rozhodnuv se sám ze své vůle pro křesťanství, že dal světu několik velikých světců, 
že se přičinil o pokřestění jiných národů, že nikdy jiných neutiskoval v době své moci, že 
svou statečností zlomil několikráte sílu pohanských kočovníků, ohrožujících křesťanskou 
Evropu a že mnoho krve a statků obětoval ve válkách tureckých. Dostalo se za to českému 
národu dnů veliké moci a slávy. 

Ale tento národ také chyboval úměrně své velikosti. Těžce ohrozil jednotu Církve 
a bylo jen spravedlivo, že byl těžce potrestán, zdálo se, že až к smrti. Zůstaly tu jen trosky, 
které se však znova rozhořely pravou vírou a ubránily jediné, co jim zbylo a co jim opravdu 
zcela patřilo - řeč, jazyk - jen tím, že se šikovaly kolem světce jazyka neporušeného, kolem 
sv. Jana Nepomuckého. A pak nastalo vzkříšení nepochybně zázračné. Bůh povolával národ 
znova к dílu. 

Jak by tomu mohl přáti ďábel, jenž se těšil z toho, že jsme se již propadli v nicotu? 
Posílá mezi sílící národ své stvůry, které falšují jeho dějiny, aby jej svedly na nepravou cestu,, 
vyzývají jej к pyšné myšlence, že povstal znova vlastní silou, bouří jej proti Bohu. A národ si 
znenáhla oblibuje v těchto věcech vytrvale opakovaných, neboť vůle lidská je nakloněna ke 
zlému. Bůh však netrestá a dobrotou a novými dary chce obrátiti národ к sobě. Vrací mu 
s tolik touženým mírem po světové válce i samostatnost. Radost z těchto darů snad vzbudí 
u národa vděčnost a on upře své zraky k Bohu? Nesmí mu být k tomu ponecháno času. Již 
jsou tu oni falešní proroci a hlásají s nestoudnou vytrvalostí, že především jim děkuje národ 
za to vše, jenom jim, své síle a pomoci jiných národů - tedy jen lidem. A národ slaví ty 
falešné proroky, děkuje jim, odměňuje je, uctívá je modlářsky a činí si z nich bohy. 

Bohatě obdarovaný národ nestaví vděčně nové kostely, nepřichází ani do těch, které 
má, aby poklekl a děkoval, ale vyhazuje - poslušen falešných proroků - znamení Boha, kříž, 
z příbytků i škol, kácí sochy svatých, zakládá vzdorocírkev a odvrací vůbec svou tvář od 
Boha. Souhlasí ochotně se svými lžiproroky, kteří mu dokazují, že posláním českého národa 
je vrhnouti Boha, jedinou překážku lidské svobody a lidského štěstí. Věří v neomylnost svých 
svůdců, ačkoliv opovrhl neomylností Církve, kteráž je neomylností Ducha Svatého. 

Zařizuje se po svém v obnoveném státě, zakládá český národ svou ústavu na pyšných 
slovech: „Všechna moc pochází z lidu." Tak mu lichotí a tvrdí jeho svůdcové. A tento národ 
neobyčejné inteligence věří lehkomyslně tomuto tvrzení, které mluví k jeho pýše (jak se tu 
opakuje posmívaná historie z Ráje!), a proto upadá v neuvěřitelné chyby, neboť nej skvělejší 
rozum nic není bez víry v Boha. Svěřuje svým vůdcům nejen vedení svého státu, ale i svého 
života, spoléhá na chytrost svých politiků, na nedotknutelnost smluv, ochranu velmoci, 
věrnost poli tických přátel atd. Jeho vůle a bdělost je ztrátou víry oslabena, dává se slepě vésti 
do záhuby. 

Ale Bůh miluje tento statečný národ, tohoto syna znova svedeného, kterého postavil 
v srdci Evropy, svěřiv mu místo důležité a úkol významný. Chce jej přes jeho odpor 
zachrániti a přivésti к sobě, chce, aby prohlédl. Proto oddálil svou ochrannou ruku a ponechal 
národ jen těm pochybným silám, jimž se sám svěřil. Následek strašlivý! Jako nicota odsunuto 
bylo rázem vše, co národ léta budoval, več léta věřil, co představovalo síly zdánlivě 
nezdolatelné. 

Bůh nezachovává záhadné mlčení, jak tvrdí tupci, mluví к lidem zřetelně, jen chtějí-li 
slyšeti. Jeho řeč к českému národu je důrazná a praví: „Hleď, národe, jak bezradní jsou 
vůdcové, které jsi sobě zvolil, jak bezmocné velmoci, v jejichž ochranu jsi se dal, jak 
neslýchané zradili přátelé, v něž jsi věřil! Stojíš tu nahý, odrán nepřáteli i rodnými bratry 
a bez ochrany, zbaven svých mocných tisíciletých hranic. Nikdo o tě nestojí, jsi žebrák 
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a pomoci se kolem marně dovoláváš, jak vidíš. Pohlédneš vzhůru ke mně, jehož pomoci jsi 
nechtěl a požádáš jí ode mne, abych ti jí mohl poskytnouti? Hle, stojím o tebe. Z lásky к tobě 
jsem ponechal věcem volný průchod, dopustil jsem ty kruté rány, abys pochopil své 
blouznění, marné spoléhání na nicoty, a abych tě obrátil к sobě. Nebylo jiné cesty pro tvou 
záchranu. 

Povstal jsi statečně na svou obranu. Ale zahynul bys, kdybys byl zvítězil, neboť by ses 
dal tím pyšněji cestou nepravou a kdybys prohrál válku, tvrdý vítěz by byl tvého života 
neušetřil. Obrať se ke mně, budu tvým spojencem a tvé bude vítězství i život!" — 

Porozumíme této řeči? Pochopíme, jak milosrdný a láskyplný byl trest, jehož se nám 
spravedlivě dostalo za zrazení Boha? Co dělat? Především na kolena a modlit se, činit pokání! 
Co, kde a jak třeba pracovat, bude nám ukázáno. Nebudeme-li se modlit, neobrátíme-li se 
k Bohu, bude všechna sebe horečnější činnost jen marným zmítáním bez výsledku. 

Přijmeme-li pokorně trest, který jsme na sebe přivolali, promění se, jako každá tíha, 
která přichází z ruky Boží, v náš prospěch, nepřijmeme-li, zahyneme. Česká země se musí 
proměnit ve vojenský tábor, kde bude jediné heslo: ,.K Bohu!" Boje, které se blíží, byly 
tajemně zdrženy, neboť český národ nebyl dosud připraven, nebyl duchovně vyzbrojen, aby 
mohl bojovati za vítězství, které by bylo nejen jeho, ale také Boha. 

Bůh nám poskytl čas a čeká. 

Bohem milovaný národ. Řád 5, 1939, č. 1, 69-70; podepsáno F. 
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František Křelina 
Selství jako řád společnosti 

Agrární hnutí se ve svém vývoji stávalo víc a víc vyznáním ne pouze stavovským 
a politickým, ale vyrůstalo od široce rozloženého gruntu svého zřízení společenského 
a družstevního v hnutí domova, ve vědomé vyznání rodné půdy zděděné, jedině v ní vidělo 
spolehlivý základ národního života, a to jak hmotného, tak duchovního a mravního; jako se 
selská půda dědí s otce na syna, tak i národ, tento nej vlastnější dědic své půdy odvěké, jejíž 
pravý dědic bdí v nebesích nad svým nepomíjejícím knížectvím, drží vskutku jen tolik země, 
kolik jí jeho synové obdělávají a svým potem zavlažují. „Co bylo v dějinách germanisováno 
s opravdovým užitkem, byla půda, kterou naši předkové obsadili mečem a osadili německými 
sedláky", můžeme číst v nej rozšířenější současné knize německé, v knize kancléře Adolfa 
Hitlera - Mein Kampf; přeneseme-li tuto poučku do svých poměrů, v řeč nevýbojného kmene 
slovanského, který po staletí hájí svou nejzápadnější výspu, vyplyne z ní příkaz, abychom 
věrně drželi každou hroudu své země. Měli jsme poznat až v krutých dnech loňského října (už 
loňského!), že nemáme vskutku víc země, než držíme půdy, a že uchováme jen tolik země, 
kolik jí držíme nejpevněji a nejtrvaleji. Jak nám je nyní drahá každá mez a každá její šlápota, 
každá ves nejmenší i každá samota ztracená mezi lesy, jak si jí nyní musíme vážit, abychom jí 
byli hodni a abychom ji uchovali svým dědicům, vy, rolníci, svým dětem, a ty, národe, svým 
budoucím. 

Hnutí agrární nyní mizí v širším útvaru státním, ve straně Národní jednoty, ale hnutí 
rodné půdy zděděné i posvěcené nesmí zaniknout, musí naopak pronikat všechen náš život, 
všechno naše myšlení a všechny duchovní i mravní řády, jimiž se uskutečňuje vyšší život 
národní. Myšlenka selství, která nás víže nejpevněji k zemi i ke skutečnosti, selství jako 
základu celé národní společnosti, musí nyní tím pronikavěji určovat naši správu i náš vnitřní 
život. Plyne z toho především příkaz, aby se selské vrstvy očišťovaly samy ode všech 
rušivých vlivů, které je zaváděly na scestí a namnoze je poměšťovaly, které namnoze činily 
z vesnic jen velkoměstskou periferii, zvláště v blízkosti průmyslových středisk. Má-li selství 
se svým kultem půdy dědičně státi v samých základech státu, plyne z toho především 
povinnost, aby si rolnická společnost uvědomovala sama své pravé poslání i svou pravou 
tradici, ta nevede nikdy к pouhému napodobování, leč к tvorbě. 

Obsahuje selství, obsahují selské řády životní takovou myšlenkovou i mravní moc, 
aby se mohly státi jádrem všeho života národního? Je agrarismus doopravdy víc než hnutí 
stavovské a zájmové, může se stát tím zrnem hořčičným, které proroste všechen národní život 
i svou mohutností myšlenkovou? Nevzniklo jen jako reakce na učení o třídách, které se 
potírají, dávíce se navzájem? Ach, kdybychom zpívali častěji písně svého lidu, nemuseli 
bychom si ani klást takové otázky, ty samy obsahují tolik svědectví o zbožnosti, o radosti 
i v bědách pozemských, o nezmarné pracovitosti i o smrti odevzdané, která neděsí, 
o gnómické moudrosti, jež zpěvně i s humorem radí člověku v pochybách - uslyšeli bychom 
v nich všechnu prostou i hlubokou filosofii vesnického lidu selského, a to jak rozšafných 
hospodářů i jejich dcer, jimž určil „za rok, za dvě léta" svatbu „náš pantáta", i podšitých 
chalupníčků i prostých děveček z chlévů. Vždyť se všechna naše kultura napájela z tohoto 
zřídla ne mrtvého, leč zasutého, Smetana i Dvořák, Mánes i Aleš, Erben i Sládek, všichni 
rozžíhali plamen své tvorby z ohně lidové tvořivosti. Ano, selství obsahuje v sobě 
myšlenkovou sílu, uzavírá v sobě toto símě duchovní. V čem však vězí nyní, čím se projevuje 
v tomto věku, který již odňal zpěv se rtů lidu? Co v něm přetrvalo všechny změny, jimiž 
prošel selský stav právě tak, jako všechna společnost za velkých změn technických 
a společenských? Čím se vůbec liší život vesnický od života městského? Proč se může stát 
selství základem řádů společenských? Jaké příkazy pro život určuje zákon půdy, o němž 

108 



mluvil Antonín Švehla? „Zákon půdy není jen zákonem hmoty, ale zároveň spolutvůrci 
složkou mravnosti. Vykonává vliv na obsah lidské duše. Tu se stýká s náboženstvím, které je 
duchovním zdrojem mravnosti. Zákon půdy je omezen jen na jsoucnost pozemskou," rozvádí 
toto pojetí agrarismu v brožuře Švehlovou cestou poslanec Jindřich Žilka. A Šaldův hrdina 
Lamberk z Loutek a dělníků božích svědčí o tom výmluvněji i básničtěji: "- rodná půda je 
první a poslední vychovatelkou člověka, zhmotnělý hlas boží, zkamenělý zákon a předpis, 
který oživuje v každou chvíli a sám za ruku ujímá a vede člověka". Co tedy obsahuje tento 
„zákon", který se stává zákonem jen jako součást zákonů Božích, ovládajících všechno 
stvořené? 

Starý mužík v jedné ruské knize uvažuje, že „k půdě přilnout, toť nelitovat vlastního 
hřbetu". V tom je jistě kus podstatné pravdy, sotva jinde se člověk nadře víc než hospodyně 
na chalupě, její život, toť jediný věnec trnitý i kvetoucí, jehož kruh nekončí jiným zastavením 
než nemocí nebo smrtí. Ale nepracují dělníci, namítnete mi - ach, jak by nepracovali, pracují 
těžce i svízelně i v mnohém nebezpečí, i oni jsou synové tohoto pokolení lidského, ale pracují 
za mzdu, ta je vlastním účelem jejich práce, teprv ta jim dává chléb. Hospodyně? Lopotila se 
celý den od ranního klekání a potom večer s dojačkou v klíně sedí u vemene a dojí. Kdyby tak 
činila se zlostí, týrala by krávu i sebe, i zpívá, zpívá víc pro sebe tu starodávnou píseň 
nábožnou a její zpěv tence zní do mručení krav i do teplého dechu chléva, sama se na konec 
vezpívá do míru a pokoje, v něm zanikají únava i trampoty. Ta práce věru ohýbá hřbet, ale je 
to práce radostná i požehnaná. 

Radost z práce a radost v práci, to je sama podstata selství. A dokud my nebudeme 
všichni pracovat, radujíce se ze svízelů svého díla mozolného, budeme konat jen lopotu 
prokletou a dílo zmarněné od samého počátku. Učení o práci jako o zlu, nenávist к práci 
i к jejím obtížím, to všechno je na hony vzdáleno selskému pojetí práce; a také český dělník 
byl odjakživa vzdálen této nauce a poslouchal ji spíš proto, že ji do něho cpali, aby jí uvěřil. 
Ti baráčničtí a chalupničtí řemeslníci a dělníci se nikdy nevyhýbali řádné práci a radovali se 
z dobrého díla, až jim oči jiskřily. A tato selská radost z práce - toť radost v podstatě tvůrčí. 
Kdo pracuje s tvůrčím zaujetím, přijímá i strasti a svízele a skrze ně roste pro své dílo. Tu 
radost zná i umělec, ani jemu není dílo prostředkem, nýbrž pravým smyslem jeho života, bez 
něho by byl méně než klas hluchý. 

I sedlák arci šije, aby měl chléb. Ale sází také štěp, ač sám již zestárl, snad se ani 
nedočká větví plodem obtěžkaných. Pro koho vysadil tu alej, pro koho roubuje plané výhonky 
a pro koho zvelebuje sad? Pro dědice... a nedočká-li ani ten času sklizně, nuže, ten ořech 
pomalu rostoucí očeše snad jednou vnuk, a dá-li Bůh, očešou jej i děti jeho. Žádná práce 
lidská se ve svých počátcích i výsledcích neobrací tak к rodině jako práce selská. Dělník nebo 
jiný člověk šetrný uloží část své mzdy a zajišťuje svou rodinu nepřímo skrze hřivnu uloženou, 
práce rolníkova tak činí přímo a už v samé své podstatě. Radost z práce, a to z práce pro 
rodinu, pro pokolení příští, to je část toho nepsaného zákona. Země, podnebí a všechny 
krajinné podmínky též vytvářejí i mění podobu člověka - a my jsme ve své kopcovité zemi 
učinili již krok, abychom spiali rodinu s půdou, když jsme v minulém dvacetiletí provedli 
pozemkovou reformu. Nuže, spojme ji všechnu s rodinou, která se na ní živí! Nechceme 
spekulanty s půdou, ale hospodáře! Ne odvislé pachtýře, ale rodový majetek! Učiňme z toho 
zákon české půdy - neživí-li se na hroudě selská rodina s dětmi, pak je to půda již ve své 
podstatě pustá a zmarněná, i kdyby se prohýbala pod úrodou přehojnou. 

V holandském románu selském Voda stoupá, který napsal Herman de Man (a vydal 
LUK), čteme o jiném takovém příznačném rysu vesnického života. Hrázní hrabě Gieljan 
Beijen, sedlák, vyvolený od sedláků pro správu společných hrází, řeční k nim, když se ujímá 
svého úřadu: „Jenom když zpíváme v kostele žalmy, děláme všichni jednu věc. Jinak nikdy. 
A přece jsme všichni připoutáni к stejnému životu. Jde-li náš nejbližší soused sici, i my 
naklepeme a nabrousíme kosu. Zaháníme-li u nás na statku krávy do chléva, jdou do teplého 
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stavení i krávy z jiných statků. V selském roce vládne neúprosně pevný zákon (!); nemůžeme 
dělat nic sami nebo v nepravý čas." Jak je to pravdivé i prosté! Tenkrát v těch dnech 
říjnových bylo ledacos vzhůru nohama... a přece vybírali brambory na Vysočině i v Orlickém 
podhůří i u nás při Jizeře, jako když se spiknou, všude, kamkoli se vojáci hnuli, všude vybírali 
brambory, aby po nich zaseli, ač meč jim visel nad hlavami. A potom ke konci října najednou 
začali vozit hnůj, jdete jednou vesnicí - i to se vás najednou vyrojilo, myslíte si, ale jdete 
druhou a vidíte je znovu s koňmi i s voly i s kravkami, a kam jste přišli, všude bylo tak. Toto 
společenství v práci, kterou koná každý sám a přece společně ve stejný čas, to je to, co je 
nejvíce spojuje od baráčníka až po sedláka v jediné společenství. Když se potom sejdou na 
poutích nebo na trzích, mluví všichni jedním jazykem, na všech utkvělo stejné znamení, 
všechny potřísnila stejná zemní práce. Dělníkům uzákonili pracovní dobu, začínají často ve 
stejnou hodinu a často i stejně končí; berou svou mzdu ve dnech sobotních a často ve stejné 
výši podle kolektivních smluv. Je to společenství ve mzdě, v odpočinku, v právech 
i v odměně. Rolnické společenství je vyšší: je to věrné společenství v práci, je to společenství 
v díle. 

Je ještě jedno zvláštní zřízení selské: výměnek. Otec odevzdá nejednou ještě v plné 
síle živnost dětem a sám žije na výměnku. Zasedal ve shromážděních, v obci nebo v jiných 
zřízeních, nevzdává se své činnosti ani na výměnku. Ale za nějaký čas se vzdaluje činnosti 
veřejné, a jde-li mezi lidi, jde do kostela. Okruh jeho činnosti je čím dál menší a skromnější, 
nejedná už s úřady ani nekupuje, ustupuje krůček za krůčkem od vlády, ač se s ním ještě syn 
radí; a také sleduje všechno zpod svých sivých očí, nic neujde jeho zkušenému zraku. 
Obchází již potom jenom jejich pole, a když sečí na lukách, on seče klíny a břehy, a když šijí, 
uhrabuje svodnice, aby příval nepoškodil zaseté. A pak se ještě menší okruh jeho života... je 
to jen selský dvůr, a on opatruje drůbež nebo pohoupá či povozí vnoučka nebo pravnoučka, 
tak se zmenšuje okruh jeho života. Až pak jedné zimy zůstane ve své komoře výměnkářské, 
sám a sám, a přece nikoli samoten, ráno i v poledne i večer i za nespavých nocí najde 
nejvlastnější slova lidská v hlasitých modlitbách, v této nejmocnější berli lidské ubohosti, 
která spojuje krále i žebráka, bídného i povýšeného. Zůstává skromně ve své samotě, tak se 
zmenšil jeho okruh, až jednoho dne zhasne jako list opadává před zimou, a stačí mu jen sáh 
zdéli za hřbitovní zdí, „tiše a oddaně skloní hlavu do zemských hrud. Dech tklivého, 
usměvavého odevzdání v Boha vane z těch dědin i z jejich tichých, zarostlých hřbitovů se 
železnými kříži...". Svědčí o tom K. V. Rais ve své Lopotě a po něm tuto smírnou 
odevzdanost hasnoucích hospodářů nejčistěji a tahy neobyčejně jemnými kreslívá Josef Knap. 
Víc úcty ke stáří - k tomu stáří, které vidí tuto zemi jako svůj příbytek pomíjející, které se 
v mysli připoutává víc a víc k tomu bytu věčnému. 

Takový je selský řád křesťanský. Staň se základem všech našich řádů, pronikniž svým 
duchem všechno ústrojenství našeho života státního i soukromého. 

František Křelina: Selství jako řád společnosti. Brázda 20, 1939, č. 1,4. 1., s. 1-3. 

110 



Ladislav Jehlička 
Strážce budoucnosti 

Svědectví o J. Pekařovi jako muži vědy, bylo už vydáno s dostatek. Pro naši úvahu -
0 Pekařovi jako tvůrci budoucnosti - je potřebí oži viti si z toho především jednu stránku jeho 
historické práce, stránku, která pro další utváření duchovních i společenských věcí v těchto 
zemích pro náš příští vývoj, pro budoucí dějiny československé - mohli bychom říci -
nemůže býti bez významu. Josef Pekař totiž první z našich významných historiků a první 
především s důrazem, jakého věc vyžadovala, pojal dějiny našeho národa v jejich celistvosti, 
v jejich úplnosti. Pekařovi náleží zásluha toho, že první vybředl z omylů, které nakupilo údobí 
zpopularisované, osvícenské, pokrokově-liberalistické a realistické vědy, že totiž přestal 
rozdělovati české dějiny na epochy světla a stínu, na epochy jasu a temna, štěstí a neštěstí -
a ovšem jasu a temna, štěstí a neštěstí - jak konečně při pojmech takto neurčitých ani jinak 
býti nemůže - stranicky, ideologicky, podle osobního zaujetí a přesvědčení pojímaných 
a vykládaných. Nikoliv - Josefu Pekařovi byly dějiny vždycky především dějinami jeho 
národa, národa, který žil, pracoval, veselil se i truchlil v dobách příznivých i nepříznivých, 
který jednak jak z vlastního popudu tak často přinucen okolnostmi, dobou a duchovni nebo 
hmotnou souhrou evropskou, národa, v němž se současně vyskytovaly příklady nádherného 
hrdinství a věrnosti i případy temného a ničemného zbabělství. Pekař měl jemný a pozorný 
smysl pro komplikace a jednotlivé odstíny dějin nezjednodušoval, negeneralisoval - a to mu 
právě dovolilo, aby uzřel dějiny tohoto národa v jejich pravém světle, dějiny, jež byly 
tragické, i když v nich bylo plno slávy, a jež byly slavné, i když v nich bylo plno tragiky. 
Josef Pekař tímto pohledem s výše zbavil české dějiny - odvážil bych se tak říci - jejich 
prokletí, prokletí, které ovšem vyplynulo jenom z nepochopení a zaujetí - a přispěl tak značně 
к smíření rozporu v českém národě, rozděleném kdysi a uměle rozdělovaném na dvě strany, 
z nichž jedna se pokládala za nositelku veškeré dějinné slávy, prohlašujíc druhou div ne za 
vyhnance. Že pak tímto vyrovnáním rozporů položil Josef Pekař základní kámen к lepšímu 
soužití a dokonalé harmonii budoucnosti, - to je snad na bíledni. 

Toto vše vyplynulo ovšem opět ze základního postoje Josefa Pekaře к dějinným 
skutečnostem: z jeho odvahy к pravdě. Ne nadarmo nadepsal v čelo své knihy o Žižkovi ne 
quid falsi dicere auderat, ne quid veri non audeat história. Historie nejen že nesmí mluvit 
nepravdu, ale nesmí ani zamlčovat, co pravda jest. A tu bychom zase našli klíč jeho postoje 
к věcem nedávné přítomnosti, klíč к postoji, který je živý dodnes, a který bude zasahovat 
ještě daleko do budoucnosti, poněvadž má platnost všeobecnou. 

Pekařově odvaze к pravdě musíme děkovat, že nám zůstal zachován v době 
všeobecného vpádu a vlády falešného myšlení, falešných ideálů, falešných hodnot, smysl pro 
hodnoty přirozené, pro hodnoty z krve a duše tohoto národa, jimiž jsou láska k tomu národu, 
jehož jsme dětmi, jehož dědictví bylo vloženo do našich duší, jehož znamení neseme na svých 
čelech, a láska k zemi, jež nám byla kolébkou. Tuto myšlenku učinil Pekař smyslem, ústřední 
ideou českých dějin, a z ní - přeneseme-li jeho úvahu historickou do budoucnosti - má 
pramenit všecko naše snažení a konání. 

A řekne-li nám někdo, že tento - mohli bychom říci - životní názor Pekařův - je 
v rozporu s všelidskými a obecnými pravdami vyššího mravního poslání člověka a tím 
1 národního příslušníka na této zemi, pak nám stačí uvést několik vět, jež napsal veliký 
historik závěrem ke svému „Svatému Václavu": „Vyložil jsem jinde, že je to síla a vůle 
národního vědomí, jež je nosnou silou, bijícím srdcem našeho dějinného života, řekl jsem 
výše, že tradice Svatováclavská je v nej vlastnější podstatě své výrazem touhy po 
nadpřirozeném posvěcení, po nebeském autorisování, po zbožnění citu a vědomí národního. 
Ta snaha smířiti a spojití v jedno profánní a svaté, lidsky-národní a božské měla a musila míti 
nemalou sílu mravněvýchovnou: nemohla dovolávali se pomoci svatého patrona národního 
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leč tam, kde modlitba její byla srovnatelná se zásadami práva a pravdy. V tom záležela 
nepochybně a z velké míry i síla nábožensky ukázněného nacionalismu minulosti." 

Z Pekařovy odvahy к pravdě pramenil také jeho přímý a odpovědný postoj, ke všem 
událostem soudobým. Věren své zásadě nemlčet nikdy, jestliže je potřeba promluvit, 
zasahoval velký historik do dějů své doby hlasem mužným a rozhodným, kdykoliv soudil, že 
jsou ohroženy hodnoty jež pokládal za nezbytné pro tento národ. Dovedl si vždy a za všech 
okolností, dovedl si i ve víru vášní, a nenávistí, které se vzdouvaly nad českým svčtem, 
zachovati svůj zdravý rozum, prosáknutý tisíciletou křesťanskou tradicí, dovedl se hrdinně 
postavit obecnému mínění svedeného davu. Víme, že mu tato odvaha vynesla mnoho bojů 
a mnoho nepřízně. Vynesla mu mimo jiné i titul konservativce. Ale s tím bych chtěl 
polemisovat: Pekař nebyl konservativec, byl člověk moderní a na výsost moderní, což pravé 
ti, kdož se к němu hlásí jako к svému vůdci, budou míti příležitost dokázati. V pravdě byl 
Pekař tradicionalista; to je člověk, jenž si jest vědom kořenů, ale jenž si je také vědom růstu, 
jenž chce pokračovat v tom, co dobrého a krásného bylo vykonáno jeho předky. Z této jeho 
tradicionality pramenilo jeho vlastenectví a takto je také nutno je chápat. Pekař sám definoval 
působení národní myšlenky, definoval svůj nacionalism jako ustavičnou snahu po zachování 
a rozvoji těch hodnot, které v lůně tohoto národa vznikly anebo těch, které národ přijal 
a vštípil je v sebe jako organickou a homogenní část své bytosti. Nacionalismus Pekařův 
vycházel z lásky; k tomu aby miloval svůj národ, nepotřeboval - abych užil staré otřepané 
fráze - nenávidět národ cizí; а к svému vlastnímu národu nebyl ovšem také nekritický, nebyl 
slepý: dovedl jej naopak kárati a kárati jej důsledně; a to ovšem opět nemohlo zmenšit jeho 
lásku. 

Člověku rázu Pekařova se nedostalo za života ani po smrti poct, které by mu byly 
náležely. Myslím, že pro jeho dílo to bude jen s užitkem: bude alespoň moci působit v celé 
své čistotě a neporušenosti, prosto nánosu konvenčních a neupřímných slov jež chválí to, co 
neznají a co v srdci ani netouží poznat a padají na kolena před něčím, co jim je vnitřně cizí. 
My, kdož se hlásíme к Josefu Pekařovi; budeme se ovšem učit především z jeho díla. Ale 
budeme se učit i z toho, na co jsem zde v krátkosti mohl ukázat jako na základní kameny 
národní budoucnosti: z jeho odvahy mluvit pravdu, zachovat si smysl pro zdravý rozum 
uprostřed vášní, z jeho smyslů pro právo a spravedlnost; a ovšem především z jeho lásky 
к národu a k zemi. A můžeme se tomu užit tím snáze, že Josef Pekař na nás neshlíží odněkud 
s nadoblačných výšin, kam bychom se báli zvednout oči: nikoliv, právě jemu bylo dáno, 
abychom ho měli v paměti jako přítele, třebas bychom ho byli nikdy neviděli, jako sedláka, 
který nám prostě a upřímně podává tvrdou ruku, jakou sedláka, v němž je stělesněna celá 
tisíciletá křesťanská tradice naší vlasti, tradice, jež nám slibuje ochranu a záštitu 
svrchovaného pána těchto zemí, svatého Václava, ale jež k nám mluví ústy Viktora Dýka: 
opustíš-li mne, zahyneš! 

Ladislav Jehlička: Strážce budoucnosti. Národní obnova 3, 1939, č. 3, 21. 1., s. 3. 
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Inocenc Arnošt Bláha 
Jakou cestou? 

Jako hodnota a význam jedince nejsou určeny tím, co si sám o sobě myslí nebo říká, 
nýbrž tím, jakého ocenění se jeho vlastnostem, činnostem a výtvorům dostalo před tribunálem 
nestranného objektivního soudcování, tak je tomu též, když bčží o posouzeni hodnoty, 
významu a prestiže národa. Rozměry národa nemají jen svou stránku kvantitativní 
(velikostní), nýbrž i kvalitativní (jakostní). Nejsou určeny jen jeho hmotnými hranicemi 
a počtem obyvatelstva, nýbrž i kvalitativním úvěrem, jehož si jeho vlastnosti, činnosti 
a výtvory, ať už hospodářské, ať politické, ať kulturní, dobyly ve světě. Prosím, neposuzujme 
věci z hlediska přítomnosti, s hlediska určitého pathologického období v dějinách evropské 
společnosti, s hlediska okamžiku, kdy dočasně převládají ve světě hlediska kvantitativní 
(mocenská a utilitární, hospodářsky-prospěchová), nýbrž se stanoviska rozsáhlejších časových 
perspektiv. A tu si musíme stále připamatovávat, i pro svou vlastní posilu, i proto, abychom 
v přítomném zmatku měřítek neztratili svou správnou orientaci, že v dobách normálních náš 
kvalitativní úvěr ve světě daleko přesahoval a převyšoval naše rozměry kvantitativní, že jsme 
ve svých dosavadních dějinách dovedli myslit, mluvit i tvořit tak, že naše projevy a výtvory 
čestně obstály před kvalitativními měřítky světovými, že jsme dovedli myslit a tvořit i za svět 
a pro svět. To znamená, jinak řečeno, že jsme dovedli svou individuální osobitost vyjadřovat 
co nejplněji po česku a své češství co nejplněji po lidsku, že jsme dovedli své češství povýšit 
na hodnotu nadnárodní, takže nám bylo dobře rozuměno a že jsme byli poctivě oceňováni 
všude tam, kde se ještě uctívá tvořivost lidské osobnosti a kde se zároveň myslí a cítí upřímně 
národně i světoobčansky. Musíme si stále připamatovávat, že doba tohoto kvalitativního 
oceňování neskončila na vždycky, i když dnes někteří národové v hysterických záchvatech 
mocenského šílení ztratili všecka měřítka srovnávání a učinili sami sebe a svá kvantitativní 
měřítka měřítkem všech věcí a všeho dění. 

Naše situace je dnes jistě krajně svízelná a nebezpečná pro duši národa a naši národně-
duchovní tradici. Běží o to, abychom se nepropadli na úroveň měřítek lokálních 
a materiálních, abychom i my neztratili všecku míru srovnávání a neučinili to, co se dnes 
musí dít, měřítkem trvalým a obecným. Aby nebyly promarněny a opuštěny ony duchovní 
hodnoty a ona úroveň duchovního života, k níž jsme se dopracovali a dotvořili svým 
dosavadním strastným i slavným dějinným vývojem. Abychom se nedali na cesty, po nichž 
snad jiní velcí národové dospěli ke svým dočasným mocenským úspěchům, ale po nichž 
nikdy nemůžeme uspět my, národ malý. Chci na jednom příkladě objasnit, na jaké nebezpečí 
tu myslím. 

Dnes, patrně pod vlivem cizích učení, se za podstatné znaky národa pokládají u nás 
(viz některé projevy časopisecké) krev, jazyk a půda. Proč nenavázat na tradici domácí, jak se 
u nás vyvíjela, pokud se týče pojetí národa, od jazykového pojetí Jungmannova, přes 
Havlíčka, Tyrše až к Masarykovi, Krejčímu, Rádioví, Chalupnému a j. (každý z nich 
vypiloval část problému), když přece toto pojetí ve své konečné fási a v souhrnu svých 
vědeckých zisků odpovídá všem požadavkům moderního vědeckého badání? Proč se 
spokojovat pojetím vnějškovým (objektivistickým), t. j. kladením důrazu na vnější znaky a to 
ještě jen na některé, nikoli na všechny, když přece u nás už dávno dříve dospělo se od pojetí 
vnějškového i к pojetí vnitřnímu (subjektivistickému), jakožto správnému doplňku prvního, 
к pojetí, pro něž kriteriem jest pravdivost (již u Havlíčka) a tvořivost (u Máchy)? Jistě, že 
národ je charakterisován jako důležitými ač-li nechceme vědomě zbloudit v mythice pojetí 
rasového, tedy tato otázka národa jako společenství krve jest vědecky velmi pochybná (v. u 
nás pěknou studii dr. Jar. Korčáka, Příspěvek к teorii národnosti, kde ukazuje, - ovšem 
hypoteticky - že Slované jsou kapka vzácného vína v naší sklenici). 
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Ale národ, to není jen společenství půdy, jazyka — a připusťme snad též - krve. Národ, 
to je také společenství historických osudů, společenství politické svobody, a konec konců 
společenství programu (směrem do budoucnosti) a ideálu. Ale nadto ještě víc, na co se stále 
a stále zapomíná. Národ, to jsou především živí přítomní nositelé tohoto společenství. Národ, 
to je velká sociálně-kulturní solidarita těchto živých jedinců, svazující všecky přítomné 
dohromady společenstvím jazyka, kultury a svobody, svazující je dále společenstvím půdy 
{solidarita geografická), svazující je s minulými generacemi společenstvím dějinných osudů 
(solidarita historická) a svazující přítomnou generaci s generacemi budoucími na základě 
vůle žít do budoucnosti ve jménu určitého programu a ideálu (solidarita etická-filosofická). Je 
patrno, že národ není určen jen znaky materiálními (půda, krev, rasa), nýbrž že je to 
především velké společenství duchovní, kulturní. A kdybych sám měl podtrhnout, co 
pokládám v tomto souboru prvků za nej vzácnější, tedy bych řekl toto: Jistě, že je důležitá 
půda, jazyk, dějinná tradice, kultura atd. Ale nejdražším statkem národa jsou živí lidští jedinci 
a jejich duše. Je-li národ především společenstvím kulturním, duchovním, tedy tvořitelem 
všech duchovních hodnot, vší duchovní vazby a atmosféry národa jsou duše českých jedinců. 
Duše je nejvzácnější statek národa. 

Průkazem opravdového vlastenectví jest jistě láska к půdě, k zemi našich otců a dětí 
(cit geografický), láska к dějinné tradici (cit historický), láska ke kultuře (cit kulturní) atd. Ale 
průkazem nej vzácnějším je láska a úcta ke každému živému českému jedinci a jeho duši, ke 
každé duši českého člověka (cit sociální). ) Ve jménu této lásky a úcty nic neznamenají ty 
různé částečné odlišnosti, ať politické (pravo - levo), ať konfesionálni, ať třídní, ať jakékoli 
jiné. Nade vším je česká duše, úcta a láska к české duši jakožto tvořitelce a ochraňovatelce 
všech hodnot ostatních. Nic nemá být více uctíváno než duše českého člověka. A i to je 
v duchu české tradice. Vždyť Masaryk zakládal demokracii na víře a úctě к nesmrtelné duši 
člověka. 

Není v duchu české národní tradice, není v duchu opravdového vlastenectví taková 
teorie, která by zdůrazňovala materiální znaky národa (krev, půda, rasa). Není v duchu české 
národní tradice, není v duchu opravdového vlastenectví taková prakse českých jedinců vůči 
sobě navzájem, která by byla určována nedostatkem šetrnosti, respektu a lásky k duši českého 
člověka. 

Postavte na př. proti tomuto požadavku tuto skutečnost. Dostal jsem nedávno dopis, 
z něhož cituji: „Ve svátky vánoční jsem byla v kostele; člověk v těch rozporech a zmatcích 
duše hledá nějaké východisko. Prosím, kněz-hlasatel křesťanské lásky, řve slova plná 
nenávisti a zášti proti škole, učitelům, vychovatelům, proti oběma presidentům. Jsou u nás 
také vystěhovalci a ti lidé, spěchají v tom utrpení do kostela pro jakousi útěchu. A výsledek? 
Kněz jim tam vyhrožuje, že je to trest za jejich hříchy!" Jakým cárem je duše člověka, duše 
českého člověka, tomuto křesťanskému kazateli! A jděte odtud ke sloupcům určitého denního 
listu. Jaké to zdivočování lidských citů a vášní pěstuje tato žurnalistika, jaké to stlačování 
národní duše do nejnižších oblastí pudovosti a živočišnosti! A to je, prosím, žurnalistika 
vlastenecká. Čím je tomuto vlastenectví duše českého člověka? Máme tu zákony proti 
falšování potravin, což znamená, že zdravý žaludek člověka se pokládá v tomto státě za 
určitou hodnotu, ale duše českého člověka, duše lidu, nejvzácnější statek národa, je vydávána 
bezbranně v šanc jedu, žluči a ranám surových drancovníků a záškodníků. Jak nízce asi 
smýšlejí o národě, o jeho vlastnostech a schopnostech, o hodnotě jeho duše ti, kteří provádějí 
tuto brutalisaci duše národa, místo aby jí pomáhali, což je jedině správný úkol vlastenectví, 
růst do oblasti pravdy, smírnosti, lásky, snášenlivosti, do oblasti tvořivosti duchovních 

Vlastenectví se ovšem nevyčerpává jen touto složkou citovou; má také svou složku nacionálni; vlastenectví je 
též jasná idea, jasné poznání o významu všech těch prvků a má ovšem též svou složku osobní: je to též 
odhodlání, vůle ochraňovat, hájit, rozmnožovat ten soubor prvků a hodnot, který dohromady tvoří národ, vlast. 
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hodnot. Skutečné vlastenectví znamená prakticky stálé co nej intensivnější zduchovňování a 
zkulturňování národa. 

Braňme se tomu přenášení cizích materiálních hledisek a měřítek k nám, braňme se 
i tomu přenášení cizích metod k nám, metod, jež znamenají zdivočování, fanatisování, 
materialisování duše národa. Metod, jež vědomě směřují k tomu, aby národ uvnitř byl 
rozložen. Národ, to je vazba duchovních spojitostí. Jakmile tyto spojitosti zpřetrháte, zůstávají 
už jen pudy a vášně, oblast živočišnosti. A převládnou-li motivy této oblasti i uvnitř národa, 
pak se člověk stává člověku vlkem, nastává boj všech proti všem. Vykopávání těchto 
vnitřních propastí v národě, to je rafinovaný a záměrný cíl, к němuž směřuje ten, kdo chce 
národ znitra zničit, aby měl snadnější jeho zničení zvenčí. 

Stejný smysl má rozpoutání boje proti židovství. Zase ve jménu takového ryze 
materiálního (rasového) měřítka. A stejný smysl má i to vše, co se u nás děje kolem 
propouštění vdaných žen z povolání. Společnosti v jejím vlastním zájmu by mělo záležet na 
tom, aby všecka povolání byla co nejvýkonnější. Výkonnost povolání není určena rozdíly 
pohlaví, nýbrž záleží na psychickém typu, na duševní uschopněnosti pro ten který 
profesionální úkon. Ne pohlaví rozhoduje, nýbrž psychický typ, psychická uschopněnost. 
A rozhoduje-li se přece jen se zřetelem na pohlaví, pak rozhodují zase jen hlediska materiální. 
Braňme se tomuto materialisování našich měřítek, tomuto materialisování české duše, tomuto 
jejímu anarchisování, neboť duše může být řádem jen ve jménu měřítek a hodnot duchovních. 
Braňme se tomuto oslabování duchovních hodnot v národě, tomuto snižování duchovní 
úrovně národa. Neustrňme na úrovni měřítek lokálních, srovnávejme, kam až klesla duchovní 
a mravní úroveň národů, kteří se nechali vést polointelektuály, srovnávejme nabízená 
a doporučovaná či vnucovaná měřítka kvantitativní s měřítky kvalitativními jiných národů, 
žijících na vyšší duchovní úrovni, srovnávejme je s kvalitativními měřítky naší vlastní 
národně-duchovní tradice, jak je to na př. krásně vyjádřeno ve slovech Palackého: „Nelze-li 
tedy s jiné strany popírati, že člověk nemůže míti jiného určení než býti člověkem-, a udává-li 
se přece s druhé strany božnost za konečný cíl jeho života; není v tom sporu, nýbrž obé jest, 
dobře-li rozumíme, jedno a totéž." (Obě slova jsou podtržena Palackým.) Hle, záchrana české 
duše pro nás i před světem, před tím lepším světem. Hle, úroveň dnes snad mnohými 
zrazovaná a opouštěná, ale úroveň, k níž se zítřek znova a znova musí vraceti, má-li býti 
spasena duše člověka a duchovní život národů a nemá-li se všecko propadnout do zvířecího 
vraždění a zuření. Jakou cestou půjdeš, český člověče? 

Inocenc Arnošt Bláha: Jakou cestou? Index 11,1939, č. 1, únor, s. 3-7; podepsáno In. Arn. 
Bláha. 
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Josef Navrátil 
Národní myšlenka 

V českém národním životě, snad proto, že si toho žádala naše zeměpisná poloha, snad 
proto, že je to zvláštní vlastnost našeho lidu, měla národní fdosofíe, nebo jak dnes říkáme 
národní myšlenka, vždycky značný význam. Býval o ni u nás často sváděn velký boj, zvláště, 
byly-li k tomu dány podněty nějakým význačným národním neúspěchem. 

V dobách klidu a míru, v dobách úspěchů a blahobytu staráme se u nás, jako lidé 
všude jinde na světě, hlavně o své denní úkoly, myslíme věčně o svých potřebách 
a povinnostech, o svém způsobu života i o svých radostech. Uvažování o úkolech národních, 
o zkoumání národních ideálů ponecháváme specialistům, filosofům, spisovatelům 
historickým a uměleckým. Nepřekážíme jim v jejich práci a celkem si jí málo všímáme. Víme 
o ní však, jestliže potřebujeme osvěženi v šedi všedního dne, jestliže uvažujeme o výchově 
svých děti a podobně. 

Situace se změní, jakmile jako celek upadneme do nesnází. Hlavně pocítíme-li 
nějakým hmatatelným způsobem, že se opět náš národ dostává mezi mlýnská kola světového 
mezinárodního zápolení a že jako jednotka v mezinárodním soutěžení početně slabá začíná 
být zase ohrožen v své svébytnosti Potom se ukáže, jak v nás všech je věc národní myšlenky 
živá. Všichni začínáme spekulovat o revisi a pronášíme své názory s jistotou jinak hodnou 
závidění. 

Po událostech, které nás postihly v prvních dnech říjnových minulého roku, musila se 
tedy česká národní myšlenka opět ocitnout v kritické situaci Avšak podobné nebezpečné 
situace pro národ vyskytovaly se v našich dějinách příliš často, než abychom tím byli tak 
svrchovaně překvapeni. Máme už tradici a zkušenosti v horlivosti zamítání všech dosavadních 
zásad pospolitého života, máme tradici a zkušenosti v revidování národní filosofie v dobách 
nenormálních. 

[cenzurováno, chybí asi 1 odstavec textu] 
Ale takový horečnatý stav národního života netrvá dlouho; je-li organism národní 

jinak zdravý a silný, nemoc z ponížení rychle překoná a uzdraví se. Jakmile se zastaví příval 
pohrom, potřeba střízlivého žití, naplněného prací a všedními starostmi, opět nabývá vrchu a 
dodá ráz i obsah novému sledu dní. 

[cenzurováno, chybí asi 1 odstavec textu] 
Národní myšlenka není šat, který je možno kdykoliv změnit. Je kusem našeho života, 

kusem jeho podstaty a tím zároveň kusem každého našeho já. Jako po přívalu nemoci se 
pokládáme za uzdravené, vrátil-li se nám dřívější lesk našich očí, nabyla-li naše postava 
dřívější přímosti při chůzi a jen nějaká ta vráska na čele svědčí o nové zkušenosti kterou jsme 
nemocí získali, tak také národ po přestáté chorobě je uzdraven, jestliže národní pojítko, 
národní myšlenka je pouze obohacena o nějakou tu vrásku na čele, o novou zkušenost. Ale 
má-li se mluvit o pokračování národa v jeho tradicích, nelze očekávat, že vyměníme obsah 
národní myšlenky. Výměna obsahu národní myšlenky by se totiž nemohla obejít bez úplného 
rozvrácení národního společenství. 

Národní myšlenka jako předmět novinářského a agitačního zápolení je prázdné heslo, 
není-li zdůrazněn jeho skutečný obsah a není - l i provázeno činem. U slušných a myslivých 
lidí je národní myšlenka jen přívlastek činů. A to přívlastek, jehož se nevzpomíná. Předmětem 
přemýšlení je čin, způsob jeho provedení, jeho smysl a cíl. 

Ať otevřeme knihu českých dějin na kterémkoliv místě, všude najdeme takový věcný 
smysl české národní filosofie. Smyslem českých dějin není nenávist. Naše dějiny nás však 
nevedou k tomu, abychom nemyslili na svou obranu. Byl různý výklad takové obrany. Přijali 
jsme za svůj výklad Palackého, že kdykoliv jsme vítězili, bylo to vítězství zbraní ducha. 
Zůstává naši vírou a nadějí, že „budeme tím národnější, čím budeme lidštější", a zůstává 
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naším přesvědčením, že láska k našemu národu nevyžaduje nelásky k národům jiným. 
Masaryk nás pak ještě naučil, že násobilkou lásky к národu, zakotvené v lásce к bližnímu, 
musí být spravedlnost. Těžko bychom hledali jiný smysl české myšlenky národní, jak po něm 
volají nyní u nás spekulanti s vlastenectvím. Jen tyto zásady mohou být obnoveným 
předmětem naši víry, zdrojem našich nadějí a starou českou láskou. 

Nazývat můžeme tuto svou starobylou myšlenku národní jakkoliv. Můžeme jí říkat 
křesťanská tradice nebo svatováclavská tradice; na jménu nezáleží, jsme-li si vědomi, oč při 
tom běží. „Vrtkavost, odpadlých je duchů dávná ctnost," připomínal u nás básník téměř před 
sto lety. Musíme mu i dnes porozumět, nechceme-li se vydat na milost a nemilost zmatkům 
chvíle. 

Josef Navrátil: Národní myšlenka. Čin 11, 1939, č. 3, 9. 2., s. 33-35. 
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Xaver Váša 
O svatováclavskou tradici 

Není to pouze jedno z posledních čísel Přítomnosti, ve kterém tato přiznala, že český 
pokrokový člověk je dnes velmi vzdálen jasnému názoru, který je možno vyjádřiti heslem: 
Tradice svatováclavská; ale jsou to i četní jednotlivci z řad levé inteligence, kteří po léta 
poletovali cizopasně na skleníkových květinách naší panevropské kulturní botanické zahrady, 
svezené z celého světa, aniž by je napadlo, aby se zalétli podívati na skutečná česká pole a 
luka a setkali se tam se skutečnou českou květenou. V tomto rozletu jim obyčejně vadil stín 
rozpjatých ramen Ukřižovaného, který velmi četným místům našich zemí koruny 
svatováclavské, ještě jako odkaz starých časů i předků, vévodil. Proto také dnes i oni jsou 
udiveni, překvapeni a namnoze znepokojeni, třebaže se snaží sami před sebou a před svým 
okolím všelijak zastříti svoje rozpaky. 

Podivuhodné jest však to, že obecný lid, který má právo na to, aby byl veden, dostal 
v tomto případě nečekanou úlohu vůdce, nikoliv z pouhého instinktu davu ale z bezpečného 
poznání skutečnosti. 

Ne přihlížíme-li к těm, kteří se hlásí к svatému Václavu, jako ke světci a pro něž není 
tato otázka problémem, najdeme řady ostatních, kteří jsou si plně vědomi toho, že určitému 
koutu země se od pradávna říkalo, země koruny svatováclavské. A byť český stát byl v 
různých dobách sebevětší a počítal do své sféry sebevíce zemí, přece žádné další země tohoto 
názvu nepoužívaly. 

Nebyl také nikdo z prostých lidí na pochybách, že 29. září 1938 byla rozťata zem, 
která byla tisíciletým poutem spjata - a to je při tom nejpodivuhodnější - ve všech svých 
částech vědomím nedílné pospolitosti, ať již byla obývána Lidem toho, či onoho jazyka. 

Jenom namátkou vzpomínáme na děkanský chrám Páně [cenzurováno, asi název] kde 
podnes tuto nevyvratitelnou pravdu hlásí starobylý hlavní oltář svatováclavský, 

s bočným oltářem svaté Ludmily a sousoším svatých Cyrila a Metoděje a dokonce typicky 
český vzor úcty Ježíše Krista: Pražské Jezulátko. - A takových případů bylo na sta. 

Domníváme s, že nechybíme, řekneme-li klidně, že skutečný Čech, jako se nemůže 
odpoutati od příbuzenství svého rodu, že nemůže se ani odděliti od příbuzenství svého 
knížete, zakladatele a sjednotitele svého národního kmene. A byť sebevíce se odrodil této 
tradici, jde-li zpět, přijde vždy nutně na kořen dějin a zde mu nezbude nic jiného, nežli buď, 
aby se hluboce sklonil před vladařem Václavem, který v mladičkém nadšení pro pravdu 
a spravedlnost, klade fysické i mravní základy českému národu a jenž svou vlastní krví pečetí 
tuto věčnou smlouvu se svým lidem - nebo všechno to popřel, nebo odmítl, 

[cenzurováno, chybí asi dva řádky] 
který nutně obsahuje nejen nás dnes žijící, ale i ty, kteří nás předešli ve znamení víry 

odpočívají spánkem pokoje a s nimiž my živí: to je věřící nositelé tradice svatováclavské, se 
denně v obcování svatých spojujeme. 

Tito všichni údové našeho národa zůstávají spojeni s námi jednak skrze místa jejich 
životy, jejich bolestmi i jejich radostmi posvěcená, nám předrahé a přemilé země české a pak 
skrze ducha-sjednotitele, jako svorníku srdcí a myslí, knížete Václava, který z vůle 
Prozřetelnosti v červáncích dějin probudil svůj lid, obětovav za něho svůj život a tak hluboko 
vepsal svůj odkaz do jeho srdce, že na něho Čechové nikdy nezapomněli. 

Ale naopak, stával se vždy phenixem národní a státní myšlenky v dobách nejtěžších 
a vzorem státní moudrosti v slavných dobách národních dějin. Máme za to, že není nic 
přirozenějšího, nic srozumitelnějšího prostému českému člověku, nežli takovýto, nebo 
podobný výklad tradice svatováclavské a nezáleží na tom, poznává-li prostý český člověk více 
srdcem, nežli rozumem. V tomto případě však cit i rozum jdou cestou společnou a to cestou 
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František Kovárna 
O smysl tradice 

Klademe si otázku přímo bytostně aktuální, říkáme slovo, které se vyslovovalo 
a vyslovuje s různým, i protichůdným smyslem nebo úmyslem a máme-li v rukou peníz se 
stopami tak častého užívání, míníme se skoro omlouvat, že neseme ještě další dříví do lesa. 
Ale horší by bylo uhýbání slovům, která zní halasivě dobou, naplněna častěji výkonem 
hlasivek než smyslem. Obsah takových slov netvořívá totiž jenom rámus těch, kdo jich 
užívají nebo jimi šermují, jejich obsah je také v ozvěně, kterou probouzejí, ať má podobu 
slepější nebo záměrnější, a v půdě, do níž jsou zasévána. Často se na to zapomínalo 
a z positivistického návyku vidět cíl ve zjištění fakt ochromovala se činorodá schopnost 
myšlenky, a myšlení se nejednou dobrovolně stahovalo do situace staropanenství 
odsouzeného zůstat na ocet. Cítíme tuto chybu a nemíníme v ní pokračovat a proto 
přicházíme se svou troškou do mlýna. 

Nadepsal jsem článek: o smysl tradice, nemíním ji však určovat, předpisovat, neboť 
mi nejde o holdování uhlířské víře, ani o vyhlášení jedné z těch ideologií, jež spolu zápasí 
a každá se pokládá za samospasitelnou. Raději bych postihl tradici v její metodé, v jejích 
způsobech a v jejím vznikání. Zdá se mi, že jen tak odstraníme podle svých sil něco z patiny 
tohoto peníze, právě ten nános, který zde umožňuje práci penězokazům a znesnadňuje jejich 
přistižení. Hledám tedy spíše metodu a metody tradice než její obsah. 

Přeložme si nejprve to cizí slovo do češtiny, už tím dost získáme. Tradice 
v původnějším smyslu znamená ústní podání, vlastně jakousi hromadnou paměť nejrůznějších 
celků od rodiny к národu a ve všech pásmech lidské činnosti. V tradici tedy máme před sebou 
prvotně a původněji předchůdkyni dějin, která chce být a vskutku je nemenší, ba náročnější 
magistra vitae. Čemu nás chce učit a jak se odvažuje učit ve věku, kdy nejede posel se 
zprávou na zpoceném koni, kdy se na jednom konci zpráva vysílá a na druhém vám ji hned 
důmyslný přístroj píše tiskacími písmeny? Jak přečkala vynález písma, knihtisku, radia, 
rozmach historismu a rozkvět vědy a zůstává stále silou, které se dokonce nemíníme a 
nemůžeme vzdát? 

Nejprve proto, že tato prastará učitelka lidstva z dob pověstí má něco, čeho jí 
nemohou zbavit dějiny, důkladnou a podstatnou dávku ahistorismu. Nestará se o letopočty 
a dovede se přenášet přes staletí. Stále však nejsme u jádra. Dobrá, když pracovala ústním 
podáním, když cestovaly zvěsti a pověsti od úst k uchu a od ucha к ústům, mohly se 
zabarvovat, měnit, skreslovat, ale dnes? 

Ano, i dnes, a dnes právě tak jako jindy, protože ani ahistorismus není ještě vlastní 
vzpružinou tradice, neboť by jinak skončila svou pozemskou pouť ve chvíli, kdy mohly její 
úkol převzít dějiny, a nejen teprve dějiny, ale už kronikářství. Kdyby bylo podstatnou 
vlastností tradice zpřítomňování a lhostejnost k času, byla by se musila uchylovat stále do 
zapadlejších koutů, vzdálenějších kultuře a vzdělání, a tam by byla odumírala, jako odumíralo 
na příklad lidové umění. Tomu osudu však unikla a musí tedy čerpat mízu ještě odjinud než 
z ahistorismu a ze své hromadné povahy, kterou má společnou s lidovým uměním a na níž 
právě lidové umění zahynulo pod přílivem individualismu. 

Stále ještě můžeme pozorovat tradici v jejím původnějším poslání ústního podání. 
V této podobě byla tedy hromadnou pamětí celků spjatých různými vazbami, to je její 
kolektivní stránka, ale vedle toho žila a šířila se od úst к ústům, což znamená, že zahrnovala 
jednotlivce a jednotlivcům poskytovala příležitost к přínosu, к obměnám nebo výkladům, jež 
se možná budou zdát překrucováním historikovi zaměřenému к zjišťování fakt. Tu příležitost, 
kterou dává tradice jednotlivci, aby se v ní uplatnil, aby si ji připodobnil nebo upravil podle 
vlastního střihu a na vlastní míru, tu je třeba mít zvlášť na mušce. Zde se objevuje rys, který 
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vypadá vedle hromadné stránky tradice jako protimluv, ale je zatím druhou stránkou dialogu, 
důležitého pramene její nepřemožitelné síly a nepostradatelnosti. 

Podívejme se na ni s této stránky. Zde už má jinou podobu, je to sice stále ještě 
náročná magistra vitae, ale není už předchůdkyní dějin. V této druhé podobě, které jí už 
nemohl zbavit vznik kronik, dějin a knihtisku, zabírá životní pásma od hmotných poloh až 
к podobám naveskrz duchovním a odtažitým. Už to, čemu se říká v řemesle fortel, náleží 
jejímu panství, ale stejně sem patří smysl dějin, hledání a víra v poslání jednoho národa mezi 
ostatními. Vazby, jež zde vznikají, mají ráz nebo ještě spíše vskutku jsou rodokmenem. Vzít 
na záda pytel vážící cent není na př. jenom projevem síly, ale fortelem, do něhož zasvětil 
mistr učedníka. Zasvěcením a poučením, jak si má utáhnout opasek, kolik dechu nabrat do 
plic, včlenil se učedník do rodokmenu těch, kdo dovedli nosit tíže, ale zároveň si musil osvojit 
jejich hromadnou zkušenost vlastní zkušeností. Už v této docela nevysoké poloze tradice 
přesunuje se těžisko od teorie ke zkušenosti a lépe řekněme к zážitku. A zážitek je průsečík, 
v němž se hromadnost spojuje s jednotlivcem a kde přestává panství času. Tradice v poslání 
duchovního rodokmenu opírá se a může růst jenom z věna, které si vysloužila v časech, kdy 
zastupovala zpravodajství a dějiny, z ahistorismu a hromadnosti. 

Zřetelněji se o tom přesvědčíme ve vyšších polohách, neboť zde je předpokladem 
všech tvůrčích vztahů a půdou tvůrčích činů. Představme si člověka výtvarných sklonů. 
Vstoupí do galerie. Způsob, jakým se bude chovat к obrazům, rozhodne, bude-li umělcem, 
kritikem nebo historikem. Kdo se soustředí na zážitek a zážitkem bude těžit z hromadného 
dědictví bez ohledu na letopočty, ale ve směru vlastních sklonů a disposic, stane se umělcem. 
Kdo si bude zážitek vykládat, sice osobněji, ale přece jen s úctou к faktu, stane se kritikem. 
Kdo si přesune těžisko na fakt a uloží si neosobnost, bude dějepiscem. 

Vidíme umělce, jak se chápe dědictví, aby na něm hospodařil, vnímá fakta ve vztahu 
к sobě a na těch, které neleží ve směru jeho sklonů a disposic, nemívá zájmu, dovede a může 
jim křivdit. Nezáleží mu na nich, protože mu nepomáhají v jeho osobním případě. Zde se 
otvírá možnost výběru, kterou nelze dost zdůraznit jako důležitou vlastnost tradice ve vyšších 
polohách. Proti našemu fysickému rodokmenu máme v tradici rodokmen, jehož sestavení se 
neděje bez našeho vlivu. Zde také vzniká posmrtný život díla, které se může v začleňování do 
rodokmenu opřeném o zážitek dosti značně měnit a zde se zároveň v rámci závaznosti 
a normativnosti uvolňuje místo individuálnímu pohybu a individuální svobodě. 

Padlo slovo závaznost a normativnost, musíme si všimnout i té stránky, která bývá 
leckdy vydávána za jedinou, ačkoliv tvoří jenom břehy, jimiž protéká časem živý proud. 
Zvolme si příklad z výtvarného umění, které je pro studování tradice v jejích projevech zvlášť 
vhodné, protože nám staví před oči fakta. V našem malířství bez velkých obtíží potřebujeme 
vztah barvy a linie, který se velmi liší od našeho sousedství, kde má grafický živel značnou 
důležitost. Je těžko odpovědět na otázku, jak vznikl a kdy vznikl, ale vidíme zřetelně, že je 
směrodatnou silou, která se zvlášť plodně vyvíjí v časech našeho výtvarného rozmachu. 
Srovnáme-li na př. doznívání gotiky s dobou Lucemburků, vidíme její pokles a spolu s ním 
příliv grafického živlu, který cítíme jako něco, co se odchyluje a tím odcizuje. Ta směrodatná 
síla, určující povahu naší barvy, zdá se také vysvětlovat naše výtvarné vztahy к románskému 
světu, kde nalézala příbuznější pojetí a zároveň čerpala posilu к vlastnímu poslání ve 
středoevropském prostoru. Tak vypadá situace, sledujeme-li české pojetí barvy v jejích 
shodách, ale začneme-li si všímat odstínů, hromadná vlastnost se rozestoupí v celou škálu, 
která se jedním koncem sbližuje i s pojetím, jaké určuje barvě v sousedství směrodatnost 
grafického živlu. Hromadnost, vztyčující normu, není prostě uniformou, ale vlastností 
prohlubovanou individuálními přínosy, nemá ráz monologu, ale mnohohlasého dialogu, je to 
orchestr, který má zapotřebí kázně, ale stejně potřebuje každého hudebníka s jeho zvláštním 
výkonem. Vyplývá to ostatně ze vztahu hromadnosti a jednotlivcova zážitku, kterým se 
aktualisuje minulost, a z něhož vznikají naše duchovní rodokmeny. Tradicí se stává vždy to, 
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co prvotně vzniklo ze sklonů a disposic a teprve postupujícím výběrovým pokračováním, 
získáváním půdy v dalších jednotlivcích příbuzných sklonů a disposic dorůstalo к závaznější 
podobě a poloze. Kdo si míní vykládat tradici jinak, jednosměrně a jednoznačně a nikoliv 
hromadně a sborově, je člověkem, jemuž papír zastírá život nebo se nezbavil dědictví 
liberalismu, který vyznával jakousi vývojovou násobilku a věřil v jednosměrnost vývoje. 

Závěrem si ještě položme dvě otázky: lze-li se tradici zpronevěřit a odkud vyvěrá její 
mohutnost a síla, která nabízí podporu jednotlivci, kdykoliv zažije otřes. 

Prvá otázka je zvlášť nesnadná. Je-li způsob, jakým získáváme duchovní předky, 
přímo metodou tradice, nelze se jí naveskrz vymknout. Znamenalo by to žít v poušti a sám, 
vrátit se někam do časů pračlověka. Ale naopak lze zanedbávat vlastnosti, které jsou celku 
směrodatné. Aby bylo jasno, co mám na mysli, uvedu příklad. V nové době našeho umění 
máme dvě kapitoly. V jedné z nich trvá povědomí, že žijeme ve středoevropském prostoru a 
navazujeme styky s románským světem jen proto, že jsou zde jisté příbuznosti v pojetí, ale že 
si zejména chceme tímto posilujícím stykem zajistit sebeurčení našeho výtvarného smyslu. Ve 
druhé kapitole toto povědomí značně ochabuje, v jednotlivých případech přímo zaniká. A 
výsledek je vývojová nelogičnost jednotlivců, skupin i celku a opomíjení sil schopných 
rozvinutí a konec konců život v překladu. Od tradice se tedy lze odchýlit, ale znamená to, stát 
se slepým ramenem a větví určenou к odumření, plevou, kterou oddělí od zrn další vyvíjení 
tradice. Tím není ovšem vyloučeno, že se může stát tradicí to, co bylo ve své době právě 
z titulu tradice odmítáno. 

Na konec poslední otázka, kde se načerpává síla tradice a její veliká nosnost. Nejprve 
si všimněme ahistorické povahy tradice a její metody aktualisace. Touto cestou přestává být 
minulost minulostí a stává se zmnoženou přítomností. Nežijeme pak sami, ani jenom se svými 
současníky, ale i s předky, kteří zásluhou tradice vstávají neustále z mrtvých. Vybíráme-li si 
z nich vlastní rodokmen podle svých sklonů a disposic a mimo čas, ztotožňujeme se s nimi 
a ztotožňováním zmnožujeme vlastní sílu. Tento styk, který by se dal nejlíp vyznačit 
estetickým pojmem vciťování se, je neteoretický - na rozdíl na př. od historikova vztahu -
děje se v rámci zážitku, který - spolu s aktualisací (ahistoričností) a posilujícím stíráním 
a určováním hranic mezi pospolitostí a jednotlivcem - míří к činům. Proti individuu chrání 
individuálnost celků a ze zásob svých zkušeností dovede zároveň individuu pomoci 
rodokmenem к sebeurčení ztajenému zprvu v disposicích a sklonech. Z podkladu práce stává 
se od nižších poloh к vyšším orgánem individuálního i kolektivního bytí a zde tkví její 
nevývratnost. Vykládána a praktikována jinak, není tradicí, ale zneužívanou zástěrkou, kterou 
se neschopnost, stačící taktak na opakování, kryje sama před sebou i před celkem. 

František Kovárna: O smysl tradice. Kritický měsíčník 2, 1939, č. 3, 29. 3., s. 97-101; 
podepsáno Fr. Kovárna. 
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Dědictví první republiky у Г. G. Masaryky Edvard Beneš 
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Václav Navrátil - Jan Patočka 
Před rokem zemřel... 

Masaryk by měl býti životním problémem každého myslícího Čecha. Nesmíme ustati 
o něm přemýšleti ani v této nepříznivé době. I pro ty z nás, kteří jdeme jinými cestami 
v abstraktním filosofování, vždy bude platiti tento typ bojovného vzdělance, který dovedl 
myšlenky bráti za slovo, jemuž myšlení a život bylo totéž. 

Leč považovali bychom svoji poznámku za neúčelnou, kdyby měla význam pouze 
komemorativní. Chceme jí prospěti. Tane nám na mysli otázka masarykovského studia 
a Masarykovy interpretace. Masaryk je národem všeobecně uctíván. Avšak není zcela jisté, 
zda jsou s náležitou pilností čteny Masarykovy spisy a zda jsou šťastně propagovány 
Masarykovy myšlenky. Některé okolnosti budí podezření, že pod povrchem frenetického 
kultu se skrývá jistá faktická neznalost Masarykova díla. A v jeho interpretaci jest možno 
pozorovati jakousi dogmatickou ztrnulost, a to někdy i u těch, kteří se specialisovali na 
„přibližování Masarykova díla národu". Ve snaze, vyjádřiti Masarykovo myšlení co 
nejobecněji a nejpřístupněji, je Masarykův myšlenkový odkaz redukován na několik 
nej obvyklejších myšlenek v podstatě osvícenských, které nejsou ničím podstatně novým. 
Masaryk se v tomto zhodnocení jeví jako dovršitel a propagátor hlavních ideí osvícenských 
a jako bojovník za odpovědnost v lidském myšlení a jednání. Takováto zmechanisovaná 
interpretace se projevuje zejména ve všelijakých masarykovských publikacích, které sice 
svědčí o úctě národa к Masarykovi, ale neukazují vždy mnoho prenikavosti a originálnosti 
v badání o Masarykovi. Nejvíce je viděti vliv této interpretace na oslavných článcích 
zahraničního tisku. Z nich máme velmi často dojem, že zahraniční pozornost jest Masarykovi 
věnována více pro jeho celý lidský zjev a pro jeho „romance of life" než pro jeho 
myšlenkovou práci. Mnohé takové články vypadají dokonce jako rozmělňování 
neinformovaných notices ministerstva zahraničních věcí. 

A přece podobná interpretace jest Masarykovi práva pouze z nepatrné části. Jeho 
duševní práce není tak jednoduchá, aby se dala vyjádřiti obvyklými osvícenskými formulemi, 
které jsou u Masaryka pohnutkami a předpokladem, avšak nikoliv školskými thesemi, jimiž 
by se plně vyčerpávalo jeho myšlení. Masaryk jest zcela nový typ myslitele, pro jaký není 
vlastně klišé v dějinách myšlení. Není filosofem jednoznačným a snadným pro interpretaci. 
Jeho genialita záleží ne snad v propagaci hlavních osvícenských myšlenek, nýbrž především 
v jeho originální tématice a v jeho postřezích, které jsou sui generis: zůstávají vždy jen 
postřehy, nemají formu thesí. Na tyto šlehy myšlenek, jimiž je přeplněna „Sebevražda", 
„Moderní člověk a náboženství", „Sociální otázka" a nej lepší vzpomínkové dílo světové 
literatury „Světová revoluce", se často zapomíná. A přece jimi často Masaryk ukazoval 
jakoby jasnovidné do nejtajnější podstaty věcí. Mohli bychom citovat mnoho příkladů. 
Vzpomeňme na jeho analysu prušáctví, spojitosti dekadence a imperialismu, na různé kulturní 
soudy, na výklady národohospodářské. Třebas pověstný slogan amerického národohospodáře 
o „státním kapitalismu" v Rusku, jenž vznikl někdy v roce 1932 a byl opakován v novinách 
celého světa, byl prosloven Masarykem již ve „Světové revoluci" (to fakticky znamená 
o deset let dříve, již v začátcích komunistického režimu). A tak dále. 

A kde jsou otázky o Masarykově posici a díle? 
Velikost Masarykova se nám stala tak samozřejmou, že se neptáme po jejích 

měřítcích. Na Masaryka samého se nedovedeme ptáti. Kdo si na př. klade otázku, čím 
Masaryk přispěl nejen nám, nýbrž světové vzdělanosti? Takové věci, a to velmi podstatné, 
jsou, ale my je příliš málo zdůrazňujeme. Jiná taková otázka: Kde jsou duchovědné kořeny 
Masarykových názorů, jak přesně a na světové mapě duševní definovati jeho posici? Máme 
sice velmi podrobné, byť ne úplné biografické studie o Masarykovi, ale tato duchovědná 
otázka jim většinou chybí. Masarykovská filologie, která se s počátku slibně rozběhla, 
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roztříštila se do samých jednotlivých studií typu „Masaryk a ", takže nemáme vlastně 
žádný určitý obraz o jeho posici vzhledem к hlavním ideologicko-morálním proudům jeho 
století. 

Nesmíme si ulehčovati studium Masarykova díla. Interpretace jeho myšlení nesmí 
ustrnouti, musí se státi stálým českým filosofickým problémem. 

Vzhledem к vlastnímu národu byl Masaryk především vychovatel. Prakticky bát 
masarykovcem znamená také uvědomit si ty charakterové rysy a sklony, jež nás zvláště 
zatěžují a proti nimž Masaryk bojoval. Co se po této stránce u nás od jeho dob stalo a děje? 
Nezapomínáme stále poněkud na program celkové výchovy národa, na ideální obrazy, které 
nám mají tanouti na mysli, ovšem vyplývajíce z naší reálné skutečnosti? Dovedeme se ještě 
po masarykovsku zbavovati s neúprosnou střízlivostí následků svých méněcenných pocitů, 
byť jakkoliv pečlivě utajovaných a potlačovaných? Dovedeme nejen bojovati za právo, ale 
také je objektivně pozorovati a uznávati? 

Václav Navrátil - Jan Patočka: Před rokem zemřel... Kritický měsíčník 1, 1938, č. 7, 10. 10., 
s. 349-350. 
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Hlavy vzhůru, boží bojovníci! 

Na Evropu dolehly těžké doby, těžké dni. Vyvstal muž, který si postavil za cíl 
přeměnit její řád, který si umínil spasit svět podle svých představ. Před jeho vůlí padají 
závazky smluv, posunují se hranice států, umlkají děla, tichnou motory letadel, protože lidé se 
hrozí konců, kdyby neuměli jeho přáním vyhovět. Nenastal však a nenastane proto konec 
světa civilisovaného, světa kulturního, projevuje se jen zmatek v myslích a v činech těch, kdo 
přeceňují význam chvíle pro pochod dějin. 

Před rokem právě opustil naši zemi muž, který nás svým zdviženým ukazováčkem 
stále varoval před chybným myšlením, před netrpělivostí, před přeceňováním povrchních 
úspěchů a který nás učil spojovat v sobě holubici a hada, zachovat si naivnost a upřímnost při 
velké chytrosti a dokonalém vědění. Tomuto muži jsme slíbili u jeho rakve věrnost. 

Budeme tak zbabělí a zapomeneme na tento svůj závazek? 
Všichni cítíme povinnost srazit v jednotu a spojit v jediný proud všechny kladné síly 

svého lidu a své země, jít ke kořenům své národní podstaty a tam hledat novou posilu к řešení 
nových úkolů. Jakmile se však v zamyšlení rozpomeneme na všechny světlé i stinné stránky 
svých národních dějin a dějin své krásné země, jedna se nám zjeví nejsvětlejší. Zář této 
stránky proniká daleko nad ostatní, a uchovává a obnovuje v sobě všechny krásné barvy od 
dob nej starších. 

Je to stránka Masarykova. 
Pokud Masarykova pochodeň nám bude osvětlovat cestu, nemusíme mít obav, že 

zbloudíme. Jeho vůdcovskými ústy k nám promlouvá zkušenost a výsledek přemýšlení 
nej lepších hlav našeho národa, zároveň však svědomí citlivé к myšlení nejsvětějších postav 
celého lidstva. Terpve tehdy by bylo s námi se všemi zle, kdybychom zapomněli na hlas 
Masarykův, kdyby jeho pochodeň zhasla pro naše oči. Neboť tehdy by cíl naší cesty zůstal 
temný. 

Kdysi naši předkové, nejlepší představitelé národa, museli utíkat z vlasti. Brali si 
tenkrát s sebou českou knihu. My nemusíme utíkat za hranice, naopak, všichni musíme 
vytrvat na svých místech dokud nepřejde bouře - také hříchy našimi na hlavy naše přivolaná. 
Bouře přejde, možná že dříve, než se odvažujeme doufat. Zatím v své práci znovu obraťme 
pozornost к výkladům, které Masaryk uložil ve svých knihách. 

Jeho Česká otázka nám otevře vyhlídku na cíle našeho národního usilování, jeho 
Světová revoluce nám ukáže na smysl našeho státu, jeho Otázka sociální nám odhalí tajemství 
lidského snaženi ve správě věcí veřejných. A Čapkovy a Ludwigovy Hovory s Masarykem 
nám postaví před oči živý obraz muže, který se nebál bojovat za vítězství pravdy ve světě. Ale 
nejen to: z Masarykových knih se naučíme poznávat, v čem tkví základy úspěchu takového 
bojováni. 

Svůj život a svůj stát můžeme budovat na rozličných základech a z různého materiálu. 
Ale ani své přesvědčení, ani svůj stát jsme nevyhráli v loterii. Chceme-li tedy žít život věčný, 
být spolupracovníky božími, jak říkával Masaryk, pak musíme dát při oné stavbě dobrý pozor, 
abychom nepoznali až snad pozdě, že jsme nestavěli na skále, nýbrž na písku. Masarykova 
kniha Cesta demokracie osvětlí každému, jak nový stát budovat, byť při této práci zuřila 
bouře. 

Snad by se někdo mohl domnívat, že dnes vládnou světem jiné síly než byly síly, jimž 
věnoval pozornost a v nej lepším smyslu sloužil Masaryk. Lidé dovedou myslit vážně i takové 
pošetilosti. Nebudeme tuto pošetilost vyvracet. Jen si připomeňme slova, která k nám 
zaznívají z úst malého Janíčka ve filmu o Jánošíkovi: „Jánošíka nelze zabít, neboť nelze zabít 
touhu po svobodě!" Ano, dokud nebude vyhubena v člověku touha po svobodě, dotud má 
pravdu Masaryk, dotud má smysl život československého národa, dotud nejsme na světě sami 
a opuštěni. 
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Potřeba svobody je ona veliká jistota, která nám ručí za lepší časy. Proto hlavy vzhůru 
a znovu vpřed, boží bojovníci! Slyšíme-li stále: nevěřme nikomu ve světě širém, nemáme 
jednoho přítele tam - nevěřme tomuto tvrzení. Naopak, celým světem zaznívá volání po 
svobodě, po přátelství, po lidství, po míru, po spravedlnosti, po pokoji v duši - všichni tito 
volající (a jsou jich stamiliony!) jsou naši přátelé a spolupracovníci. 

Budujme nové Československo, budujme nový svět! Neodkládejme tuto svou 
povinnost na zítřek, na pozítřek! Začněme hned, a ať nám ve všem pomáhá Masaryk! Kolikrát 
si lidé přejí mít možnost začínat znova. Nyní tu příležitost máme. Složíme ruce v klín, či 
vykročíme rázně k nové práci? 

Jistě že si rázné vykročíme a svůj podíl práce řádně vykonáme, neboť naším heslem 
je: Ať žije a vzkvétá nová Československá republika, ať se všichni republikáni drží těch 
ideálů, jimž zůstal vždycky věren Masaryk. Nezrazujme, sami zrazeni, Masaryka a jeho zásad 
humanity a demokracie, nezrazujme v sobě úcty k duši člověka, nezrazujme svobody 
přesvědčení, nezrazujeme světlo rozumu! 

Vývoj Evropy se nezastaví u toho, co se děje dnes. Dnešní zvrat neznamená konec a 
zastavení dalšího pokroku. Ustoupily-li pademokratické vrstvy Západu, v němž se 
demokracie zrodila, ze strachu před válkou, z egoismu a z nepochopení vývoje silám 
protidemokracie a nehumanity, neznamená to, že by na Západě celém byly síly lidských 
ideálů mrtvy. 

Vzpomeňme zejména dnes zakončení Masarykových Hovorů s Ludwigem: „I když je 
to někdy nepříjemné, neztrácím mysli - tedy vpřed, všichni boží bojovníci!" 

Hlavy vzhůru, boží bojovníci. Čin 10, 1938, č. 15, 13. 10., s. 228-230; podepsáno V. K. Š. 
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Ferdinand Peroutka 
Zavinil to jeden muž? 

Je pravda, že nyní hlavní naše úkoly budou hospodářské a že politika sama tak se má 
uskrovnit, aby rychlému a účelnému hospodářskému rozhodování nepřekážela. Lidé, kteří po 
dvacet let se zabývali tím, že ve jménu svých stran si vymýšleli námitky a chovali se tak, aby 
vše šlo co nejpomaleji, zůstanou národu vzpomínkou - nikoliv nejlepší. Snad osud projeví 
к těžce zkoušenému národu aspoň tolik laskavosti, že mu dá nyní ony hospodářské 
organisátory, jichž jest tolik zapotřebí. My ostatní musíme se starat o to, aby národ nevešel do 
nových poměrů se zlomeným charakterem. Muži mohou vyrůstat i na zmenšeném území. 
Vše, co se dosud stalo, nás těžce poškodilo. Ale rozvrat charakterů by nás zahubil. 

Mužné charaktery nevyrůstají na půdě, na níž bujně roste nervosa a hysterie. Na níž 
schází schopnost dívati se střízlivě skutečnosti do očí. Tuto schopnost musíme zejména stále 
pěstovat. Nepomůže pobíhat splašeně od jednoho konce к druhému, bez důstojnosti plivat na 
to, co jsme včera uctívali, upadat z jednoho extrému do druhého, jak už učinili někteří lidé 
a časopisy, od nichž bychom to byli nejméně očekávali. Některé články, jež v těchto dnech 
byly lidmi z bývalé levice uveřejněny, byly napsány bez důstojnosti. Měly jen ten význam, že 
se světu objevilo, že autor je v takovém duševním stavu, že slepě bije kolem sebe. 

Minulý týden rozloučil se s národem president dr. E. Beneš. Poněvadž instinkt lidu 
vždy hledá jednodušší příčiny místo složitějších a poněvadž důvody svého neštěstí rád si 
symbolisuje do jedné osoby, najdou nyní ochotného sluchu ti, kdo tomuto jedinému muži 
budou připisovat všechnu vinu. Řekněme krátce, že odstoupení presidentovo bylo nutností 
v nových poměrech, ačkoliv ti, kdo v to skládali velké naděje, dnes už vědí, že se mýlili: až 
po Benešově odstoupení bylo určeno páté pásmo, které se tak krutě zařezává do našeho 
národního těla; osobní oběť nepomohla; ti, kdo myslí, že německým vládcům bude jeden 
Čech mnohem milejší než druhý, se asi mýlí; český národ vedli v posledním století různí 
muži, od konservativních po pokrokové, a žádnému z nich se nepodařilo česko-německý spor 
urovnati nebo si získati německou oblibu. 

Snad máme ještě tolik vnější i vnitřní duševní svobody, že se můžeme podívati na roli 
bývalého presidenta v naší politice bez toho, že bychom zapírali pravdu. Ačkoliv doba jest 
zlá, nepřestávám věřiti, že pravda má svou cenu, ne-li jinou, tedy aspoň tu, že jejím hledáním 
se bystří úsudek a posiluje charakter. Někteří lidé se nyní posmívají tomu, že ve svém znaku 
máme heslo: pravda vítězí, co máme činiti? Máme si v zbabělém revisionismu dáti do znaku 
heslo: od pravdy utíkej? 

Pravdou jest, že dr. Beneš byl u nás nej viditelnějším zástupcem t. zv. západní orientace 
a že tato orientace se v kritické chvíli neosvědčila. Svaluje-li se vina za tuto západní orientaci 
na něj jediného, to už se uchyluje od pravdy. Byla to v celku orientace národa celého, vyrostlá 
nikoliv teprve v posledních dvaceti letech, nýbrž v celém posledním století. Ne jen jeden muž, 
nýbrž všichni jsme se spoléhali. Naši buditelé, naše budovatelská generace - všichni se 
spoléhali a milovali Francii. Naše národní hroby jsou naplněny muži, kteří ze srdce milovali 
západ a chtěli společně s ním čeliti všem protivenstvím. Jen buďme upřímní: jak dlouho se už 
v tomto národě volá vive la France! Volalo se tak a myslilo už dříve, než se narodil kdokoliv 
z nás, kteří nyní žijeme. 

Vezměme věci po řadě a uvažujme o nich s mužnou upřímností. Když světová válka 
byla vyhrána, na jedné straně stáli slavní a mocní vítězové, na druhé chudí a rozvrácení 
poražení. Tehdy se už kladly základy našeho budoucího poměru к Německu. Jako zástupce 
směru, kterému se tehdy říkalo germanofilský a jehož podstatou nebylo nic jiného než 
jednoduchá myšlenka, že pro své zvláštní zeměpisné postavení se máme s Německem 
dohodnout a s našimi Němci zacházet tak, aby se mohli u nás cítit spokojenými, měl jsem 
někdy pocit, že dr. Beneš věnuje Německu méně myšlenek, než by měl. Ale byla to 
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nepochybně společná chyba všech státníků, kteří dělali versaillský mír a kteří viděli na chvíli 
před sebou Německo odzbrojené a bezmocné. 

Ostatně nemluvme o státnících, nýbrž o lidu. Představme si, že by byl u nás tehdy 
někdo vystoupil a doporučil, abychom místo s vítěznou Francií uzavřeli spolek s poraženým 
Německem. Pokud zachováváme upřímnost, musíme přiznati, že by byl býval nepochopen 
a proklet vším lidem a všemi, kdo tehdy slovem a písmem působili. Byla to prostě citová 
nemožnost, kterou nikdo nemohl zdolati. Zahájili-li Masaryk a Beneš zahraniční politiku 
samostatného státu ve znamení spolku se západem, učinili tak v nej dokonalejším souhlase 
s cítěním národa. V té chvíli nikdo nemohl předpovídati změnu Francie Fochovy ve Francii 
Bonnetovu. A přece právě tehdy už se rozhodovalo o událostech, které v logické souvislosti 
dozrají teprve r. 1938. Příčiny к ni vznikly v době, kdy nikdo z tohoto národa nepochyboval 
o Francii. Uzavíraje spolek s Francií, přijímaje v Praze francouzskou vojenskou misi, stoje 
s úctou před francouzskou vojenskou misí, stoje s úctou před francouzskou vlajkou, počínal si 
dr. Beneš nikoliv výjimečně, nikoliv jako zasněný a tvrdohlavý samotář, nýbrž jako by si 
spontánně počínal kterýkoliv jiný člen našeho národa. Byl atomem národní vůle. Nebylo by 
mu ani bývalo dovoleno, aby si počínal jinak. Celý národ, ne jeden muž, dělal s plným 
přesvědčením, z celého srdce a se všemi nadějemi francouzskou politiku. 

Co přišlo v letech pozdějších, je možno nazvati snad nyní, kdy známe výsledek, 
sbírkou propasených příležitostí. Většinu z nich propásla naše politika opět s živým 
souhlasem národa. Roku 1920, kdy se tvořila ústava, byla snad příležitost pokusiti se o 
získání souhlasu našich Němců к existenci tohoto státu. Nemyslím, že by tím bylo odvráceno 
vše to, co pozdější přišlo, že by u nás nebyli vznikli žádní Němci, kteří toužili volat Heil 
Hitler, ale náraz mohl býti mírnější. Je dostatečně známo, že veřejné naše mínění stálo proti 
takové úpravě ústavy. 

Roku 1919 byla také snad možnost založiti jiný poměr к Polsku, než byl ten, který na 
konci září letošního roku vyvrcholil polským ultimatem ve chvíli pro nás nejtěžší. Byla to 
chvíle sporu o Těšínsko. Jestliže v nás ještě zbyl nějaký smysl pro spravedlnost, musíme 
uznati, že to byl právě dr. Beneš, který tehdy pro dobrý poměr к Polsku málem obětoval celou 
svou politickou kariéru, doporučuje kompromis. Ale ani on, ani kdo z lidu nechtěl tehdy 
zaplatit tu jedinou cenu, kterou asi bylo by bývalo třeba zaplatit za trvale dobrý poměr 
к Polsku: celé Těšínsko. 

Probírání jednotlivých vzpomínek z minulosti zavedlo by však příliš daleko. Zkoumat 
se nyní bude hlavně historie horečného posledního půl roku a zde se bude hledat, kdo a 
jakých chyb se dopustil. Ačkoliv, jak čtenáři vědí, patřil jsem к těm, kdo si představovali 
a doporučovali aktivnější řešení naší německé otázky, než к jakému došlo nebo vlastně 
nedošlo, snažím se sám být tak upřímný, jak žádám od jiných, a řeknu, že ani nej dokonalejší 
řešení oné otázky by asi nebylo náš stát zachránilo od pohrom. Je možno, že jsme byli 
v situaci vůbec do jistého stupně bezvýhledné, ať už jsme dělali politiku tu či onu, německou 
nebo francouzskou. Základní dvě možnosti pro nás byly tyto: buď dále spolupracovati 
s Francií a dáti se, jak se stalo, jednoho dne překvapit jejím zhroucením, nebo dělati politiku 
s Německem, uzavříti s ním nějaký kompromis, jako Rakousko, a pak, opět jako Rakousko, 
pozorovati den ze dne, jak německé požadavky rostou, jak stále ztrácíme něco ze své 
samostatnosti, jak stále roste německý vliv nad námi. Rozvázati spolek s Francií bylo by 
znamenalo v podstatě vydati se Německu na milost a nemilost a důvěřovati v jeho 
velkomyslnost. Revisi hranic bychom byli ani v tom případě neušli, poněvadž Německo jest 
ovládáno stranou pangermanistickou, která má v programu spojení všech Němců v jednom 
státě. Ovšem, náraz událostí by nebyl tak prudký, nebylo by došlo к vytvoření ovzduší, ve 
kterém se jedná pod tlakem ultimat a mobilisací, jednání mohlo být normálnější a oběti menší, 
ač oběti byly nevyhnutelné. Je rozdíl projednávati něco v normálním styku diplomatickém 
nebo ve stavu skoro válečném, ve kterém se až příliš ukázalo, že část jedné fronty nefunguje. 

129 



Kdybychom se ptali, kdo je vinen tím, že došlo к obětem, ptali bychom se asi špatně: 
tím je vinno naše položení vedle mohutného Německa a politická situace evropská, která 
Německu dovoluje své mohutnosti plně využiti. Mohli bychom se nejvýše ptáti, kdo je vinen 
tím, že nedošlo к obětem menším. 

Jak vím, byla v dubnu nebo počátkem května možnost uzavříti s Německem jakýsi 
kompromis, který zajisté nyní, po všem, co jsme prožili, by všem připadal směšně levný. 
Ačkoliv jsem pro uzavření takového kompromisu vystupoval, jsem nucen - jen proto, že chci 
mluviti pravdu do poslední chvíle, pokud to půjde - opakovati své přesvědčení, že kompromis 
ten by nebyl koncem, nýbrž začátkem, a že by na nás byly vynucovány kompromisy další, 
z nichž každý by znamenal kus ztráty z naší faktické samostatnosti. Německo se tehdy ještě 
nerozhodlo mezi dvěma způsoby: buď odděliti od našeho státu německé kraje, nebo dostati 
celý stát pod svůj vliv. Nic lepšího nás neočekávalo, tak jako tak. Ale rovněž opakuji své 
přesvědčení, že uzavření kompromisu by bylo zabránilo obětem tak krutým, jaké nyní byly 
z nás vynuceny. 

Kdyby byli všichni v dubnu věděli, co vědí nyní v říjnu, nepochybuji o tom, že by byli 
doporučili přijetí kompromisu. Ale podstata situace byla právě v tom, že v dubnu jsme 
o vývoji pozdějších událostí nic nevěděli a že jsme většinou věřili, že ve světě stojíme 
pevněji, než jsme stáli ve skutečnosti. Pravda jest taková, že asi nikdo se tehdy nemohl 
odvážit národu kompromis onen navrhnout ani žádný levý, ani žádný pravý muž. Vím, že dr. 
Beneš několikráte si svolal к sobě žurnalisty a prosil je, aby připravovali lid na nutnost 
pronikavého řešení německé otázky. Byl oslyšen. Jeden z žurnalistů, jenž se od takové 
schůzky vrátil, řekl: má pravdu, ale já to budu ze stranických důvodů psát jinak. Neboť 
tenkráte, na neštěstí, bylo před obecními volbami, a strany pomýšlely zejména na to, jak 
z nich vyjdou. Někteří lidé v některých stranách pak osnovali plány, jak by se zbavili svých 
neoblíbených vůdců, a doufali, že je vyřídí tím, jestliže proti nim postaví nacionálni 
radikalismus. Myslilo se ještě stranicky a osobně, ve chvíli, kdy už bylo svrchovaně potřebí 
mysliti jen státně. 

Když už se mluví o vině jednoho muže, je třeba znáti celou pravdu: národ, který nezná 
svrchovanou nutnost toho, je nakloněn odmítnout kompromis; Češi ve svém celku nebyli na 
jaře připraveni, aby uznali nutnost kompromisu s Německem; tvořily se skupiny a drobná 
spiknutí, která kde koho podezřívala ze zbabělosti; také dr. Beneš za to, že o německém 
problému několikráte mluvil vážně a starostlivě, nikoliv do větru, byl různými skupinkami 
obviňován ze zbabělosti; lidé, kteří byli pokládáni za jemu nejbližší, proti němu téměř kuli 
pikle. Pravda jest tedy nepochybně taková: i kdyby byl president uznal za potřebno otočiti 
státní kormidlo, většina národa by mu v tom byla zabránila. Nemluvme tedy o vině jednoho 
muže, nýbrž o vině kolektivní. 

Je třeba říci, že o německém problému ze všech stran nejrealističtěji smýšlela strana 
agrární. Ale sama učinila zkušenost, jak proti veřejnému mínění je nesnadno mluvit a jednat: 
také ona na konec ustoupila nátlaku a téměř si zakázala zmiňovat se o německé otázce. 
Kterákoliv strana se obávala vystoupit v německé otázce iniciativně, poněvadž se obávala, že 
toho ostatní strany použijí, aby jí připravily past. 

Co tím vším chci říci? Tolik, že v politice bývá zločinem něco předvídati o půl roku 
napřed; předvídati to pak o několik let napřed, je zcela jistě zločinem; ne dr. Beneš, nýbrž celé 
veřejné mínění bylo proti takovému kompromisu s Německem, jaký byl na jaře nutný. 
Presidenta odstranil nyní nátlak zahraniční; kdyby byl jednal jinak, tak, jak se nyní lehko 
usuzuje, že měl jednati, byl by ho odstranil vlastní lid, který měl ty a ony iluse. 

Ano, může se říci, ale proč měl lid iluse? Není v tom právě vina Benešova? Jeho 
povinností bylo lépe věděti. 

Tuto otázku se neodvažuji řešiti, a jsem přesvědčen, že, i kdyby byl president skutečný 
stav co nejlépe znal a vyložil, nebylo by v národu dosti resignace, aby z tohoto stavu vyvodil 
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důsledky. Snad bylo vůbec nej větší chybou Benešovou, že opustil místo zahraničního 
ministra, aby zasedl na křeslo presidentské. Jeho silou jako zahraničního ministra byla vždy 
dokonalá znalost lidí a směrů; jsa na tomto místě, vytušil vždy o půl roku napřed, co se 
připravuje; jsa vždy pohotov zajeti si na místo samé, byl by vycítil změnu nálady ve Francii 
v pravý čas. V presidentském úřadě byl zbaven aspoň tří čtvrtin této aktivity, na jakou byl 
zvyklý; musil se spoléhati na zprávy, jež dostával; musil přijímati oficielní slovo Francie, 
nemaje možnost posouditi, jaký je snad rozdíl mezi touto oficielností a skutečností. 

Je pravda, že se mýlil o Francii. Ale rovněž je pravda, že se o ní mýlil skoro celý národ 
a hlavně, že se o sobě mýlila patrně i Francie sama. Zdá se, že si tato země uvědomila svou 
slabost к vlastnímu překvapení teprve v poslední, rozhodující chvíli. Neboť jinak by bylo její 
jednání zcela neomluvitelné. Ona to byla, jež, připoutávajíc nás záměrně к sobě, zamezovala, 
abychom dospěli к lepšímu poměru s Německem. Na začátku září president Beneš, 
znepokojen různými zjevy ve Francii, energicky požádal francouzskou vládu, aby mu jasně 
vyložila svou politiku vůči nám; dodal, že Československo by se mohlo orientovati také jinak. 
Nevím, jak je třeba posuzovati tu okolnost, že se mu dostalo z Francie ještě tenkrát ujištění, že 
Československo může počítati s francouzskou pomocí. Tím zamezila Francie, abychom se 
pokusili dohodnout se se svým sousedem; zamezivši to, oznámila nám za krátko, abychom na 
její pomoc nepočítali. V tom nemůže býti záměr, v tom je selhání nervů, které Francie sama 
nepředvídala a které tím nesnadněji mohl předvídat kdokoliv u nás. 

Tyto věci se ještě častěji budou rozbírati. Ale už na začátku těchto rozborů snažme se 
býti spravedliví a nesvalujme společnou evropskou vinu na hlavu jediného muže. Byl 
výrazem své doby. Jestliže by bylo pravdou, že selhal, selhal s celou touto dobou. Nikdo, 
věřím, nemohl předvídati selhání tak veliké, že zahrnuje do sebe ztrátu velmocenského 
postavení Francie a těžké ohrožení britského impéria. Bylo snad možno předvídati, že západní 
demokracie by byly konec konců ochotny obětovat nás. Ale nikdo nemohl předvídat, že 
budou ochotny obětovat také sebe. To jest více než politická událost. To jest katastrofa. 

Ferdinand Peroutka: Zavinil to jeden muž? Přítomnost 15, 1938, č. 41, 12. 10., s. 641-643; 
podepsáno F. Peroutka. 
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Beneš odešel 

Necelé tři roky po svém zvolení a v měsíci, kdy se má slavit dvacetileté výročí 
obnoveného českého státu, odchází z úřadu presidentského muž, který byl nej věrnějším 
druhem Masarykovým a jim také byl na toto místo doporučen. Jeho odchodem se uzavírá 
jedna kapitola poválečných českých dějin, kapitola, která bude náležet k nej smutnějším 
v celých dějinách našeho národa. Odchází ve chvíli, kdy země koruny svatováclavské ztrácejí 
své nejkrásnější kraje, kdy dějinnou tradicí posvěcená a samotnou přírodou určená celistvost 
těchto zemí je proměňována v strašné torso. 

Beneš zaujímal v našem politickém životě zvláštní místo. Osobně typický racionalista 
a doktrinář, trapně suchý a nepathetický, nebyl naprosto populární, neboť celá řada jeho 
lidských i politických vlastností předem vylučovala jakoukoliv upřímnou přízeň národa. Za 
povinnou úctou к hlavě státu skrýval se vždy chlad a vynucený respekt lidu, к němuž bývalý 
president nikdy nenašel, a jak se zdá, ani nehledal cesty. Byl to člověk suché kalkulace 
a rozumářských kombinaci, kterými chtěl řešit otázky, vyžadující daleko jemnějšího 
a hlubšího porozumění pro skutečnosti politické, hospodářské a kulturní - porozumění věcné 
i historické. 

Ale především to byl doktrinář. Neviděl skutečnosti, nechtěl je ani vidět, šel jen slepě 
za ideologií, která byla jednou 

[cenzurováno, chybí asi šest řádků] 
vedla i jeho zahraniční politiku, v níž stále úžeji připínal osudy našeho státu 

к rozhodováni Anglie a Francie a tedy i Sovětského Ruska, к Anglii nepřipravené a 
neochotné к obětem pro zemi - „o níž nikdo nic neví", к Francii oslabené a rozvrácené 
Lidovou frontou, а к Sovětskému Rusku, jehož pomoc byla vázána podmínkami zeměpisnými 
a politickými. Nehledě už k tomu, že sama Anglie se obávala možného zbolševisování, které 
by nastalo zásahem sovětského Svazu. Tuto ideologickou politiku spoléhání na „velké 
západní demokracie" prováděl Beneš s neústupností zkostnatělého profesora, který nevidí 
nebo nechce vidět skutečnosti, jemuž se pojem vlasti úplně ztrácí za pojmem demokracie, 
kteréžto slovo do omrzení opakoval i v době, kdy šlo především o bytí státu, o jeho holou 
existenci. Ve své doktrinářské zaslepenosti nikdy nemohl pochopit, že v českých dějinách jde 
především o uchování národa, jak to skvěle vyjádřil Pekař, a že tomuto cíli musí být 
podřízena každá opravdu reálná politika. 

Benešovým odchodem a krachem jeho politiky dostává těžkou a doufejme i smrtelnou 
ránu onen masarykovskobenešovský způsob myšlení, který byl po dvacet let představován 
národu jako jedině správný a prospěšný. Tento způsob myšlení šel proti všemu, co vyrůstalo 
z národní tradice, proti všemu, co bylo katolické. Jestliže byl Masaryk vysloveným 
protivníkem katolictví a nepokrytě proti němu bojoval, projevovala se 

[cenzurováno, chybí asi jeden řádek] 
i v poměru ke katolicismu. Snášel jej, ale jen potud, pokud byl oporou demokracie, 

pokud se začleňoval do levicového směru naší politiky. Co bylo nad to, nenašlo uznání 
v laické a pokrokové republice. Byli ovšem katolíci, kteří se s podivuhodnou snadností 
a lehkomyslností začlenili do tohoto plánu a sloužili mu věrně. Osud politiky Benešovy padá 
tedy i na jejich hlavu. 

Případem Benešovým ověřuje se jedna důležitá skutečnost v našem národě: že největší 
dějinné katastrofy byly způsobeny těmi, kdož se zpronevěřili národní a křesťanské tradici 
našeho národa. Benešova politika nevyrůstala z této tradice; 

[cenzurováno, chybí asi tři řádky] 

Beneš odešel. Obnova 2, 1938, č. 41, 15. 10., s. 2; podepsáno drv. 
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Bohumil Přikryl 
Historie se nekončí, ale začíná 

Na pražském nároží stál prodavač novin a vyvolával: „Masaryk a Beneš jsou vinni! ... 
Masaryk a Beneš! ... Masaryk a Beneš!" 

Lidé chodili okolo, ale nekupovali. Snad jeden člověk ze sta sáhl do kapsy pro 
dvacetihaléř a dal jej za Pražský večer, v jehož čele bylo největšími literami, jaké dovolují 
nové novinářské předpisy, vytištěno: „Vina Masarykova a Benešova!" - devětadevadesát 
jiných lidí přešlo a nekoupilo. 

Ale nepřešli nevšímavě. Každý jako by se nějak nahrbil a jeho oči se úzkostlivě 
ohlédly, nejsou-li jiní svědky jeho ponížení. Ano, každý jako vlastní ponížení cítil tento útok 
sensace na své nervy, a pocit studu ho polil od hlavy až к patě. 

A musili bychom se všichni stydět a do smrti bychom neunikli výčitkám, kdybychom 
mlčeli a neřekli za sebe a za všecky takto ponižované: 

„Dost! Nelze trpět, aby ke všemu, co nám bylo vzato, byla nám před 
očima světa brána ještě naše lidská a národní čest a důstojnost!" 
Teprve rok uplynul od chvíle, kdy celý národ pohřbíval svého prvního presidenta. 

Nebylo místa v naší zemi, které by nebylo zasaženo bolem. Před Masarykovým dílem se 
skláněl doslovně celý svět, a to nejen ti, kdož se snažili, aby šli v jeho stopách, ale i ti, kdož s 
ním nesouhlasili a byli při tom jeho čestnými odpůrci. Jenom v několika kamenných českých 
srdcích zůstala nenávist, ale ta se v těchto dnech žalu ukryla, protože by byla příliš zřetelně 
ukázala, že její nositele stojí proti celému národu, proti všemu, co je národu drahé, proti jeho 
kultuře, proti jeho svobodě. Neboť národ věděl a ví, kým bylo pro něj Tomáš Masaryk, a proč 
mu dal jméno president Osvoboditel. 

Není to po prvé, kdy se na Masaryka a jeho dílo útočí. 
Dávno před válkou ho pronásledovali na každém kroku - a to není náhoda: lidé, kteří 

tedy také říkali, že jsou vlastenci. A byli to „nevlastenečtí" dělníci, kteří chtěli slyšet 
Masarykovy přednášky o smyslu českých dějin a o cestě národa к osvobození, kteří ho musili 
chránit vlastními těly. 

Po návratu z legii domů čtli jsme se studem v tváři české časopisy, které otiskovaly za 
války nej hrubší útoky na našeho vůdce a na jeho osvobozeneckou činnost, dodávané 
policejním ředitelstvím, útoky, které byly mnohými uveřejňovány nejen z musu, nýbrž i z 
přesvědčení. 

Víme, jaké kampaně byly proti Masarykovi vedeny, když byl presidentem, kampaně 
veřejné a ještě více skryté, protože pravda, za kterou bojoval, vítězila. Její nepřátele však 
zůstali. Víme také, jak se toto nepřátelství ukrývalo jako ponorná řeka, když se zdálo, že ještě 
není vhodná chvíle, aby bylo projeveno veřejně. A právě proto musíme říci stejně jasně jako 
hlasitě: „Ani teď, pánové, není vhodná chvíle a nikdy v českém národě vhodná chvíle nebude, 
aby byl hanoben veliký muž, který čestně a nebojácně bojoval za lidskou a národní svobodu a 
důstojnost, jejichž symbolem je a navždy zůstane! Kdyby vás, pánové, nebylo, český lid by 
neměl čeho litovat. Ale kdyby nebylo Masaryka a všech těch, kdož společně s ním bojovali, a 
které dnes osočujete, nebylo by republiky. A nikomu z vás by se nedostalo té cti, abyste byli 
jejími většími či menšími hodnostáři, nebo obhospodařovateli jejích duchovních či hmotných 
hodnot. Mnoho jsme ztratili ze své krásné země, ale kdyby z ní zůstal jen jediný čtverečný 
kilometr, stopy Masarykovy osvoboditelské činnosti by zůstaly navždy i na tomto kousku 
země. A ani ten čtvereční kilometr by neměl svobody, kdyby nebylo Masaryka a 
československého lidu, jehož vůdcem se stal." 

„Biti budou pastýře a rozprchnou se stáda!" praví bible. 
Ale nerozprchnou se stáda všechna! Neboť i když mnozí z těch, kdo dělají tak zvané 

veřejné mínění, chovají se nestatečně, národ, lid nebyl, není a nebude shlukem 
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křivopřísežníků nad rakví svého Osvoboditele, národ, lid zůstává a zůstane věrný těm, kdož 
za jeho svobodu bojovali, protože zůstává a zůstane věrný sobě. 

Lid neztratil a neztratí paměť, a proto po svém a dobře chápe také smysl útoků na 
druhé presidenta republiky Edvarda Beneše. 

Dnes je již obecně známo, že pověstný „interview" dra Beneše v anglickém listě 
Sunday Chronicle byl od začátku až do konce vymyšlen jakýmsi maďarským žurnalistou, a v 
českém tisku ke všemu ještě tendenčně skreslen. 

Ale nebylo třeba ani takového dokladu: Lid poznal v „češtině" útočících listů 
pokračování češtiny z vídeňské vysílačky, která už před 30. zářím doporučovala za presidenta 
jiného politika, „muže rozumného, s nímž je řeč". 

Deník Pražský večer si dal také heslo: „odbenešit republiku!" 
Proto ti, kdož chtějí dnes mluvit jménem národa a republiky, měli by si ujasnit chtějí-li 

žít v míru s Německem a ve cti se svým národem, anebo chtějí-li vytvářet a žít v ovzduší, v 
němž jimi bude Německo opovrhovat a vlastní národ je nenávidět. Nová historie se přece 
nekončí, ale začíná! 

Bohumil Přikryl: Historie se nekončí, ale začíná. Čin 10, 1938, č. 16, 10. 11., s. 241-243. 
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Masaryk není episoda 

Stalo se módou posmívat se jménu Masarykovu, zesměšňovat jeho humanitní ideály, 
jeho dílo, jeho politický a kulturní program. 

Část „veřejného mínění", či spíše lidé, kteří si osobují výhradní právo toto veřejné 
mínění přestavovat a tvořit se nebojí ve své kritice T. G. Masaryk ani těch nejsilnějších slov. 

Neměli jsme nikdy nic společného s lidmi, kteří za světové války před soudnou stolicí 
rakousko-uherské monarchie se Masaryka zříkali, ani s těmi, kteří mu dvacet let podkurovali 
Nemáme proto ani dnes nic společného s těmi, kdož jeho jméno dnes hanobí a jeho dílo 
osočují. 

Jedno však je nám jasné: T. G. Masaryk není socialista, ale není také nějaká politická 
konjunkturní episoda. Půl století dějinné cesty českého národa je spjato s jeho jménem. 
Dějiny novodobého českého myšlení, české vědy, českého školství ,české osvěty a politiky 
nelze si přestavit bez Masaryka. 

Vzpomeňme jenom na léta, kdy Masaryk vstoupil na české politické bojiště, 80., 90. 
léta a začátek nového století, co se tu v Čechách všechno dálo, co všechno česká společnost 
potřebovala? Čechy začínají závodit s ostatními evropskými zeměmi, budují svůj novodobý 
život hospodářský, proto potřebují vychovávat své nové kádry, potřebují inženýry, techniky, 
kvalifikované dělníky a úředníky, novodobé školy, nové filosofy, pedagogy, specialisty všech 
kategorií a oborů od obecných škol po techniku a universitu, vědce, učence, badatele, 
potřebují bojovníky za vědeckou pravdu, proti pověrám, proti pavědě. 

Je si třeba uvědomit právě celý tento mohutný rozmach a hlubokou proměnu, jíž prošla 
česká společnost, český národ od 80. let do konce století a prvního desetiletí před válkou, 
abychom pochopili roli T. G. Masaryka, velkého, všestranného iniciátora, ideového 
a organisačního vůdce, jehož velkorysý spár v tom všem zanechal své trvalé stopy. Ať je to 
boj za českou universitu, za české školství střední a odborné, za českou encyklopedii, za 
vědeckost v myšlení speciálního badání, ať pedagogického, ať přírodovědeckého, ať 
historického, ať je to boj proti rasistické pověře, ať je to boj za politickou svébytnost národní. 
A kolik lidí a jaké lidi dovedl Masaryk do tohoto díla zapřahnout, pro tuto práci historickou 
nadchnout k nejvyššímu vypětí sil. 

Nikoliv T. G. Masaryk nevstoupil na arénu českého politického života, aby „udělal 
kariéru" a aby si vyřizoval osobní účty s lidmi, kteří mu v tom překáželi. Tím bezohledněji 
a s čistším svědomím mohl postupovat proti těm, kteří ve svém karierismu překáželi anebo 
dokonce mařili jeho iniciativní dílo. 

V tom byl Masaryk zjev vzácného ražení, vůdce mohutných ideových křídel, energie 
a pracovitosti, na nějž český lid vždy zůstane hrdý, jako na politika, který na přelomu století 
přivedl Čechy do evropské pospolitosti národů jako rovnocenného a posléze i politicky 
svobodného člena. 

T. G. Masaryk se také na své dílo připravoval jako jen málokterý politik se kdy 
připravil. Od první chvíle své politické a veřejné činnosti se zamýšlel nad smyslem dějin 
českého národa, nad smyslem jeho existence. Ten smysl hledal v jeho dosavadních dějinách a 
vytyčil jej správně epochami: husitství, reformace a obrození, jmény Husa, Komenského, 
Dobrovského, Havlíčka, Palackého a Smetany. To, co tu našel společného, to, v čem si 
všechny ty postavy českých dějin podávaly přes staletí ruce, v tom spatřil smysl českých 
dějin. Nebyl to nenávistný nacionalism, nýbrž historické společenství boje za nové lidství, 
bylo to společenství názoru, v jehož centru pozornosti stál člověk důstojného svobodného 
života - byla to humanita. 

Ti, kdož se dnes „nebojí" sebesilnějších slov osočujících jméno tohoto muže, musí si 
uvědomit, že neosočují jen Masaryka a jeho dílo, ale že mají co činit i s Husem, Komenským, 
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s Dobrovským, s Němcovou i Havlíčkem i Palackým - s celou tradicí národa - s českým 
lidem. 

Obsah a ideové zaměření denního listu je možno změnit během 24 hodin, ale obsah 
a ideové zaměření milionů hlav a srdcí nikoliv. A právě tam je již hluboko zakořeněn pravý 
smysl a program českých dějin, jak jej chápal i Masaryk. 

Žádný sebehlučnější pouliční kankán nad poníženým národem ani apokalyptické 
výjevy nad obzorem nepřesvědčí český lid, že nadešel soumrak lidstva. Český lid z vlastních 
dějin naučil se již poznávat pravý hlas svých nejvěrnějších synů, a ví, že „šero je pouhá hříčka 
času, že šero je episoda, zdroj světla že trvá". Historie je učitelka tvrdá a trpělivá. 

Masaryk není episoda. Lidová kultura 2, 1938, č. 16, 19. 11., s. 2; podepsáno Š. 
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Zdeněk Kal i sta 
Dny, kterými jsme prošli 

Dny, kterými jsme prošli - dejž Bůh, aby řada jich, tak strašlivě dlouhá 
a vyčerpávající, byla již skončena! - budou zcela nepochybně patřiti mezi nejsmutnější našich 
národních dějin: mezi doby, jako byla „smutná léta" po smrti krále Přemysla Otakara II., 
zlomený listopad a prosinec 1620 i rok následující. Nebylo větší porážky od Bílé hory nad 
konec září a počátek října roku 1938! 

Je možno za takových okolností, kdy pero se přímo chvěje bolestí a zoufalým 
rozhořčením nad ztrátou hor, věnčivčích kraj našeho dětství, nad zabráním země, vzdělávané 
i chráněné předky a odkazované pokolení za pokolením otci synům, nad rozbitím vlasti - aby 
historik ujímal se slova s jistotou, že jeho hlas neselže? Je možno psáti o tom, co se právě 
událo před našima očima a ještě víc: v nás samých, v naší duši, v našem srdci, aniž bychom 
byli zaplaveni mocným vzrušením a přívalem citu? Dvojnásob, je-li tu nebezpečí, že odstup, 
nutný pro historika, bude mařen netoliko citovými momenty, ale i příčinami rázu 
objektivního: naprostou nepřehledností situace, zahalené ještě ve vzdutých kotoučích prachu a 
nezřetelné i pro ty, kdož byli předními jejími herci? 

A přeci se domnívám, že právě teď, právě v této rozechvělé chvíli je povinností 
historikovou, aby promluvil. Jeho perspektiva dnešních dní má či aspoň má míti hlubší 
kořeny, on snažil se či aspoň měl se snažiti už dříve, aby postihl souvislosti všech dějů 
a úsudek, který pronáší, má proto nárok na větší bezpečnost v zmatku událostí, či větší míru 
její. Může pomáhat v hledání onoho pevného bodu, kterého nám je zapotřebí, abychom 
překonali všechno to, co vzrušeným vlnobitím dme se v nás i kolem nás. Tato možnost 
(připusťme, že jen možnost) pak zajisté stojí za to, aby se odvážil pokusu, přes všechna 
nebezpečí, která jsou s ním spojena. 

* 

Nejde mi o to, líčit postup událostí, kterými jsme byli přivedeni na okraj zkázy, ani 
o vylíčení posledních dní, jejichž jsme byli svědky, v jejich dramatickém postupu. K tomu 
ještě dnes není Čas. I akta anglické „Bílé knihy", která jsou dnes jediným přístupným 
pramenem pro to, co se sběhlo v střední Evropě a v Evropě západní v květnu—říjnu 1938, 
byla by dnes, kdybychom je chtěli podrobiti skutečnému historickému studiu, příliš 
vzrušujícím čtením pro naše obecenstvo a nepochybujeme, že by censurní zákrok postihl 
v tomto případě bezohledně i práci historikovu, bez zřetele na to, že je to práce vědecká, 
vedená prostým „padni komu padni". A i kdyby pouta censurní byla do doby, kdy tento 
článek vyjde tiskem, mimo vše očekávání uvolněna, mám za to, že by bylo lze sotva napsati 
nějakou skutečnou historii posledních dní; anglická „Bílá kniha" jistě nepřináší ani vše, co 
bychom si přáli vědět a mohli vědět se strany anglické, francouzská obdobná publikace, na 
které by přece tolik záleželo (při nejmenším stejně jako na „Bílé knize" anglické), doposud 
vůbec nebyla vydána a také příslušné akty československé, třebaže byly ohlašovány, neuzřely 
dosud světlo světa a patrně ho také v dohledné době neuzří. Musili bychom stavět na základě 
velmi neúplném, který by nikterak nebyl s to, aby nám zabezpečil požadavky, na historické 
dílo kladené. 

Chci načrtnouti - stručně arci jen a bez aspirací na nějakou úplnost - perspektivu dějů, 
kterými jsme prošli, zasaditi je do obecnějších souvislostí, ze kterých vyrůstají 
v prohloubeném panoramatu doby. Není pochyby, že události z května až září (či října) 1938 
v Československu, a zejména události zářijové, přes všechnu svoji místy až nepostižitelnou 
překvapivost a rychlost, nebyly jen nějakým nečekaným dramatem, nýbrž připravovaly se 
dávno a dávno, dokonce ještě dříve, než procitla v říjnu 1918 Československá republika, ba 
ještě dříve, než pamatují i ti nej starší z našich současníků. 
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Mohli bychom jiti, kdybychom chtěli postihnouti kořeny 30. září 1938 až k roku, který 
více méně právem považujeme za práh našeho novodobého politického vývoje, k roku 1848. 
Profesor pražské německé university Wilhelm Wostry měl 1. září letošního roku v Curychu 
na VIII. mezinárodním kongresu historickém přednášku o české problematice tohoto roku, 
s výkladem o pokusech, řešiti národnostní otázku českého prostoru, к nimž v této době u nás 
došlo a v nichž po prvé se ozvala možnost rozděliti tento prostor podle jeho národnostních 
složek v rozdílné oblasti politické, a to i na straně procitlé české buržoasie (byla však záhy 
zavržena). Bylo příznačné, že tato přednáška, v celku velmi loyální a objektivní, upoutala 
tolik pozornosti kongresistů, jako snad žádná nebo aspoň málokterá jiná: To, co tu bylo 
vyprávěno či naznačeno, považoval historický svět, shromážděný v Curychu, zřejmě za jednu 
z nej aktuálnějších otázek kongresu, za cosi dosud živého a dosud palčivého. 

Bylo by možno snad dále studovati vývoj perspektiv, vedoucích к 30. září 1938 přes 
léta šedesátá až sedmdesátá, kdy revoluční pokolení roku osmačtyřicátého je vystřídáno (dřív 
však než u nás jinde, jmenovitě v Uhrách) pokolením realističtějším, jež naučilo se lépe 
oceňovati, co v starých historických skutečnostech je skryto reálných předpokladů životních, 
co znamenají pro další možný rozvoj národa politické útvary vybudované a chráněné předky, 
a dál přes sklonek století, kdy znovu oživlý politický romantism, upjatý opět především 
k nové, nově přebudované formě společnosti a přehlížející stejně realitu, jako jeho předchůdci 
roku osmačtyřicátého, odpoutával se znovu, tu okázaleji, tu méně okázale, od domněle 
přežitých historických tradic, až к vyvrcholení této politické romantiky v komunistickém 
hnutí poválečném a v známém a zejména dnes jistě pamětihodném programovém usnesení 
jednoho sjezdu komunistické strany, který pozvedl (se značnou dávkou demagogie arci) heslo 
sebeurčení národnostních oblastí v republice, v tom právě zejména v jejích historických 
Částech, „až do úplného odtržení". 

Byla by to retrospektiva jistě svrchovaně zajímavá, která by ukázala, jak klamná 
mohou býti namnoze vnější zdání a jak pod hnutími, která se dovolávala jinak velmi horlivě 
zřetele к reálné skutečnosti, ba jež stavěla přímo materialistický světový názor za normu 
myšlení, tajily se tendence velmi nereálné, romantické a míjející vlastní pevné základy života. 
Bohužel, neveliký rozsah naší glosy nedovoluje tu jiti příliš daleko, třebaže jsme si předobře 
vědomi, že to byly především tyto perspektivy, které připravily rozličně cestu osudnému září 
1938, uvolňujíce s naši strany překážky, stavěné historickým vývojem a historickou realitou 
odstředivým tendencím a výbojným choutkám zahraničním v českém prostoru a připravujíce 
atmosféru pro řešení berchtesgadenské a pak mnichovské. Omezíme se na perspektivu jaksi 
bližší, perspektivu, která postihuje události posledních dnů na hlavních postavách a ještě více: 
na myšlenkových proudech, bezprostředně je vytvářejících. Výhodou tohoto omezení snad na 
druhé straně bude, že, upínajíc se těsněji k tomu, co namnoze ještě žije v našem uvažování 
a rozechvívá je zcela určitým zvukem, bude moci tím hlouběji proniknouti do přítomnosti 
a prodloužiti snad i linie našich perspektiv do budoucna, za dny, kterými jsme prošli. 

* 

Známý polemický odpůrce Josefa Pekaře z posledních let jeho života a horlivý 
zastánce Pekařova duchovního protinožce v našem životě T. G. Masaryka a jeho historické 
filosofie Jan Slavík, spolu se svým přítelem Jaroslavem Werstadtem postavili kdysi proti sobě 
velmi výrazně politickou činnost prvního presidenta československé republiky a našeho 
největšího historika nedávné přítomnosti a pokusili se dovoditi, že odlišnost jejich postupu 
v otázkách politických je v přímé (více méně) spojitosti s jejich rozdílným nazíráním na 
historii, jak došlo výrazu v známém sporu Masaryka s Pekařem, vznikším někdy na prahu 
století a vyvrcholivším pak v známém Pekařově spisku „Masarykova filosofie českých dějin". 
Pokus obou historiků, к nimž připojili se později i jiní (poslední v této řadě byl Jar. Papoušek 
svou známou statí „T. G. Masaryk a československé dějepisectví", o níž dočetli se čtenáři 
„Lumíru" ve feuilletonu Arne Nováka „Balbín až tuze barokní" v loňském ročníku našeho 
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Časopisu) byl sice s počátku přijímán se značnou nedůvěrou až odporem - ale přeci jen nelze 
mu upříti jistého oprávnění, ba řeknu přímo (a to jako žák Pekařův) jistého hlubšího postřehu: 
Politický postoj Josefa Pekaře a politický postoj T. G. Masaryka rozlišovaly se ve svých 
základech skutečně tou měrou a v tom smyslu, v jakém rozlišovaly se jejich dějinné filosofie. 

V čem spočívaly rozpory dějinně filosofického názoru Pekařova a Masarykova? Pekař 
sám označil svoje veliké hádání s Masarykem jako boj realismu s romantismem, při čemž 
realism byl na straně jeho, romantism na straně Masarykově. Chceme-li však vyložiti 
podrobněji tuto zjednodušenou formulaci, musíme jiti hodně hluboko do díla obou 
protinožců. První kořeny sporu tkví v Masarykových pracích, psaných v době, kdy Pekař byl 
ještě hochem - v tom jmenovitě v jeho „Základech konkrétní logiky". „Historie vědecká" -
formuluje tu Masaryk svůj názor na dějepisectví - „musí budována býti na sociologii, té vědě 
abstraktní, jež poučuje nás o organisaci lidské společnosti, o její přirozené solidaritě 
a i podmínkách její existence (to je úkolem sociologické statiky), té vědě, jež zároveň musí 
nám vyložiti zákony společenského pohybu, vzrůstu a vývoje historického (to je úkolem 
sociologické dynamiky). Kdo tedy na př. dějiny českého národa vědecky chce zpracovati, 
musí znáti abstraktní zákony sociologické (rozuměj dynamiku) a vedle toho speciálně znáti 
musí skutečný stav národa českého ve všech jeho projevech žití společenského (rozuměj 
statiku). Neboť dějiny mají nám právě ukázati, jak ten určitý stav se vyvinul; kdo však stavu 
toho nezná, může nám mnohé a velmi zajímavé zprávy dáti, ale nikdy nám neukáže, jak náš 
národ skutečně se vyvíjel a proč." - Proti tomuto vytčení stanoviska historie v souboru 
ostatních věd a výměru jejího úkolu stavěl se Pekař - s počátku neuvědoměle snad, později 
vždy vědoměji a vědoměji - už od svých prací z konce let devadesátých, resp. z prvních let 
přítomného století. „Theorie zdá se pěknou" - vyvrcholuje svůj odpor proti formulaci 
Masarykově ve své „Masarykově české filosofii" - „ale v praxi vede к požadavku, abychom 
domy stavěli od střechy. Historie by velmi ráda založila své poznání o nauku, která by 
vyložila spolehlivě všeobecné typy a faktory (podle Comtea a Masaryka dokonce „zákony") 
vývoje společenského statiky a dynamiky - jen kdybychom takovou nauku měli! Prozatím je 
ona stále jenom velkým programem, ideálem, ne skutečností. A kdybychom takovou knihu, 
v níž by ideálu bylo dosaženo, na niž by i skeptický historik mohl s důvěrou navázati, měli 
v rukou, soudím, že bychom musili, my historikové, pro nedostatek rozumné práce zanechat 
řemesla. Hotová sociologie předpokládá totiž, že veškerá historická práce je dokonána. Neboť 
každý, kdo vskutku o sociologických problémech minulosti pracuje, dojde poznání, že poměr 
historie a abstraktní dynamické sociologie je právě opačný tomu, co učí Masaryk... Dřív musí 
historikové sta a tisíce společenských forem a funkcí kritiky popsati a vyložiti, pak teprv 
může sociolog pokusit se o synthesu, jejímž úkolem by bylo vyšetřit obecně platné „zákony" 
vývoje ..." 

Nešlo však jen o akademickou otázku poměru sociologie a historie, jak by se z citátů 
právě uvedených mohlo zdáti. U Pekaře a u Masaryka máme co dělati obecněji s dvojím 
rozdílným postojem к životu, který jest předmětem badání a vůbec práce dějepiscovy 
a problém sociologie—historie jest jen zřetelnějším jeho význakem. Pekař v passu 
„Masarykovy české filosofie", který jsme právě uvedli, velmi zřetelně naznačil, že Masaryk je 
se svými sociologickými „zákony" příliš brzy hotov, že nezkoumá, jak by bylo třeba, nejdřív 
fakt, aby z nich pak konstruoval všeobecnější závěry, nýbrž jde к faktům se soudem více 
méně a priori už připraveným, se zákonem už předem hotovým a daným především - jím 
samým a nikoliv věcnou realitou. Vskutku také Masaryk ve své „České otázce" vyznal přímo: 
„Od doby, kdy počal jsem o otázce české myslit, pozoroval a studoval jsem život náš 
přítomný a jeho různé proměny, historií a památkami doby starší zabýval jsem se vždy jen 
jako na doklad a důkaz svých pozorování sociologických. Směr a smysl těchto studií je takto 
docela můj - vyhledal jsem hlavně z Palackého a Havlíčka, co neomylně v nich na potvrzení 
svého vlastního vývoje nalézti jsem musil. Docela jinak ovšem vypadá historický 
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empirism..." Myslím, že subjektivní východisko a aprioristický charakter Masarykovy cesty 
za „zákony" sociologickými a s nimi i „zákony" historickými a v tom i obecněji jeho postoj к 
celému historickému i nehistorickému životu nemohlo býti vyjádřeno pregnantněji 
a důrazněji, než v těchto třech větách. Masaryk byl především filosofem a jako takový 
konstruoval si svůj soud především z vlastních myšlenkových souvislostí, kontroluje jej 
teprve dodatečně fakty, či lépe řečeno: vybíraje si ze spousty fakt, která před jeho duševními 
zraky život nahrnul, ta, jež odpovídala jeho myšlenkové konstrukci, podepírala ji či aspoň 
zdála se ji podepírati. Jen tímto postupem vysvětlíme si jeho filosofii Českých dějin, jejíž 
faktický podklad byl Pekařem (ale i jinými už před Pekařem: Kaizlem, Gollern atd.) usvědčen 
jako naprosto nedostačující a rozbit. 

Pekař naproti tomu chce vycházet - v duchu celého svého školení, jemuž výraz dal 
netoliko jeho učitel Jaroslav Göll svou známou statí „Dějiny a dějepis", otištěnou v VI. 
ročníku Athenaea, ale i jiní jeho vrstevníci, mezi nimi zejména jeho přítel Josef Šusta -
z historického faktu dokonale objektivisovaného, t. j. vyšetřeného v jeho individuální 
platnosti, na místě, v době i v souvislostech, do nichž náleží, bez jakéhokoli ohledu na 
domnělé a skutečné zákony, jejichž je výsledkem či jimiž je zasažen. Nevěří na nějaké apriori 
pojetí „zákony", odmítaje netoliko Masarykův sociologický rozbor Rukopisu 
královédvorského, ale i Slavíkovy these o uplatnění „zákonů", ovládajících revoluční hnutí, 
v průběhu revoluce husitské a dokazuje, že to, co mohlo se snad jevit jako „zákon" srovnáním 
několika společenských faktů, (třeba „zákon", že revoluční násilí není prius, nýbrž posterius, 
že násilím začínají odpůrci idejí, hájených revolucí - zdůrazňovaný podle Aularda 
i Slavíkem) konfrontací se skutečnými fakty ukáže se zjevem snad častým, ale nikoli 
bezvýjimečným („protikněžské násilí v době Husově" - namítá proti právě dotčenému 
„zákonu" Slavíkovu - „počíná se vlastně osobou královou a v okolí králově [idejím 
husitským nikoli nepříznivém]"). Život je pro něho nekonečně proměnlivý, konstelace, jejichž 
výsledkem je určitý historický fakt, jsou nespočetné, nelze podříditi tento dravý a vždy 
v nových a nesčetných vlnách tryskající a převracející se proud nějaké formuli, i když znění 
její se zdá sebe lákavější. A v tom smyslu koncipuje Pekař i svůj základní pohled na celé naše 
národní dějiny. Tyto nejsou mu (a nemohou býti) než bojem za uchování prosté národní 
existence, za okolností, jež se mění neustále, jež nejsou v naší moci a jichž nelze ovládnouti 
nějakým a priori pojatým schématem. 

Odpůrci Pekařovi - v tom opět zejména zmíněný již houževnatý i bystrý odpůrce jeho 
z posledních let Jan Slavík - vyčetli velkému historikovi, že jeho odpor к sociologii (v pojetí 
masarykovském) zatemnil mu jeho politický rozhled v době válečné a - zčásti aspoň -
i v letech těsně po skončení velikého vojenského zápasu. Protože nepodnikl u sebe žádoucího 
sociologického rozboru situace, nedovedl prý Pekař včas rozpoznati, že mocnosti, které jsou 
orientovány demokratičtěji, t. j. velmoci západní, musí svůj boj vyhráti, že po ohromném 
masakru válečném v poražených státech musí dojiti к odstranění dynastií atd. - a orientoval 
se к staré říši habsburské, hledaje (známým svým memorandem, sepsaným na žádost 
Švehlovu pro císaře Karla v dubnu 1918) ve federalisaci habsburského soustátí nejvhodnější 
zajištění svého národa. Pekař proti těmto výtkám namítal - v duchu svých výkladů a vůbec 
svého základního stanoviska, jež jsme se právě byli pokusili postihnouti - že v světové válce 
nerozhodl o vítězství západních mocnosti žádný sociologický zákon, nýbrž zcela 
nepředvídatelné, jedinečné utváření okolností, jež zavinilo, že na př. nedošlo к separátnímu 
míru s Rakousko-Uherskem včas atd. - Ale nechrne otázku, která nás prozatím nezajímá a na 
kterou ostatně poslední události dávají zcela jinou odpověď, než jakou pokládali za 
samozřejmou odpůrci Pekařovi - nyní stranou a ptejme se spíše: jak jeví se nám dvojí postoj -
postoj Masarykův a postoj Pekařův - к historickým událostem a last not least i к politickému 
vývoji prvé republiky v perspektivě posledních dní, jak dalece dává tato perspektiva za 
pravdu dějinné a vůbec životní koncepci Pekařově a jak dalece Masarykově? 
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* 

„Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily" - prohlásil T. G. Masaryk v jakémsi 
slavnostním odkazu, vzdávaje se úřadu presidentského. Byla to monumentální věta, jež 
vyjadřovala velmi přesně a se vskutku lapidární stručností celou onu filosofii dějin, jak jsme 
se ji byli právě pokusili v několika citátech z Masarykových prací zachytit. Byla to věta, 
stojící v příkrém a pádném protikladu proti dějinné filosofii Pekařově, která neustávala 
zdůrazňovati, že ideová náplň českého člověka měnila se podle dob, kterými procházel, 
obracejíc se třeba v gotice к ideám rázu náboženského, v renesanci к úvahám hospodářsko-
politickým atd. a že naproti tomu myšlenka národní, myšlenka záchovy a uplatnění vlastního 
národa „není odvislá od převratů kultur nebo rozdílů věr a církví". Ale byla to také - a to je 
pro nás nej důležitější - věta, která - v hrubých obrysech aspoň - ovládala opravdu údobí 
prvního presidenta československé republiky v dějinách tohoto státu i údobí jeho nástupce 
Eduarda Beneše. 

Neznám politiky státní v době od roku 1918, která by byla vedena tou měrou ideovým 
doktrinářstvím jako státní politika naše, a to jak vnitřní, tak zahraniční. Ne to, jaké jsou 
poměry, nýbrž jaké by měly býti podle názoru vůdčího činitele, bylo vůdčím principem, který 
zakládal rozhodování o našem postupu uvnitř státu i za hranicemi. Politika československá, 
pokud byla řízena T. G. Masarykem a Ed. Benešem, šla v kolejích aprioristického schématu 
tak, jako šla v jeho kolejích dějinná filosofie Masarykova. 

Nemohu sledovati v této nerozsáhlé glose celý vývoj našeho mladého státu od roku 
1918 se všemi jeho peripetiemi a křížícími vlivy, jako byl zejména vliv příliš záhy 
odmlčelého Antonína Švehly, a ukazovati, jak jevil se neblahý vliv ideologického stanoviska 
Masarykova v tomto procesu. Ale přeci jen bych chtěl ukázati aspoň na několik příkladů, jež 
dosti výrazně, tuším, mohou vyznačit, co mohli bychom doložiti v dlouhé řadě příkladů 
jiných. Vezměme si třeba nej důležitější problém, který mělo poválečné Československo ve 
svém vnitřním životě a který konečně vedl k jeho pádu: problém soužití českoněmeckého. 
Nechci zapírat, že oba první presidenti našeho státu vykonali k jeho řešení mnoho, velmi 
mnoho, a že na jejich straně byl nejen smysl pro závažnost této otázky (více než u mnoha lidí, 
kteří se dnes po odchodu starého režimu považují také za ideové vítěze), ale i dobré vůle pro 
její řešení. Ale roztíti tento uzel zbraňovala jim právě ideologie, v jejímž zajetí utkvívali. Jen 
na základě demokratickém, t. j. běžného schématu demokratického mělo býti soužití 
Českoněmecké upravováno. Vše, co šlo za hranice této základny - i třeba jen zdánlivě -
nemohlo dojiti u oficielních činitelů našich s dostatek sluchu. Přimlouval jsem se kdysi -
budiž mi dovoleno vzpomenouti tu vlastního úsilí ne z neskromnosti, ale protože šlo prostě 
o člověka stranicko-politicky nezaujatého - v známé anketě „Přítomnosti" r. 1934 - aby se 
republika pokusila získati pevněji aspoň konservativnější živly v německé společnosti, v tom 
jmenovitě nacionálně poloneutrální německou šlechtu, a jejich prostřednictvím přiblížiti se 
mase německého obyvatelstva. Dostalo se mi se strany „hradního" tisku tehdy odpovědi zcela 
negativní ve všelijakých více méně nevtipných veršících i prosaických říkánkách a byl jsem 
zle cuchán, protože jsem právě překročil nakázanou ideologickou mez a chtěl - hrůzo! -
zařadit kladně do státního procesu element, к němuž se oficielní kruhy hradní utekly, když už 
ovšem bylo pozdě. - Přimlouval jsem se (v téže anketě i jindy), aby bylo jednáno se stranou 
Henleinovou, představující nesporně většinu německého obyvatelstva, bez ohledu na rozlišné 
její stanovisko, pokud jde o politickou ideologii. Bylo odpovídáno, že demokracie (v našem či 
lépe: jistých kruhů pojetí) je hranicí, přes kterou nelze jiti za žádných okolností: až 
henleinovci se postaví na naši základnu, budeme s nimi jednati. A varoval jsem konečně před 
přeceňováním oné vládní účasti našich Němců, v níž mylně viděli naši „hradní" politikové 
cestu к řešení česko-německého problému. Ale ani tu jsem nepochodil, neboť němečtí 
„aktivisté" byli pro náš oficielní kurs tím, čím byly kdysi Masarykovi porůznu vytrhané citáty 
či myšlenky, opírající jeho aprioristickou filosofii českých dějin: nikdo si nekladl otázku, zda 
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a do jaké míry representují skutečné smýšlení německého lidu, jen když zde byli jako důkazy 
schůdnosti „demokratické" cesty, určité, romanticky, bez ohledu na realitu stanovené 
koncepce. 

Přejděme však к druhému, základnímu problému naší první republiky: к problému 
soužití česko-slovenského. Byl to stoupenec „hradní" politiky Jaroslav Stránský, který 
nedávno - žel pozdě (aspoň co se důraznosti týče, jistě pozdě) - upozornil v Lidových 
novinách na naši základní chybu v tomto směru: že jsme totiž svoji slovenskou politiku 
opírali o lidi, kteří děkovali za svoji kariéru daleko více Praze a její podpoře než důvěře či 
politickému dynamismu, skrytému ve vlastním slovenském obyvatelstvu. Lze říci, že to byl 
jen nepatrně obměněný případ německého aktivismu a že i zde nevycházelo se z politické 
reality, z toho, co tu bylo, nýbrž z politického ideálu: z toho, co tu mělo být. To, co tomuto 
ideálu, této koncepci odpovídalo, bylo podporováno a posilováno bez ohledu na to, zda to 
ponese skutečně politický užitek, zda tím situace, která má být řešena, řešena bude. 

Ale nejvýrazněji se, tuším, masarykovský způsob politického myšlení obrazil 
v zahraniční politice prvé republiky. Realistický politik byl by vycházel v budování této 
politiky nepochybně z pozorovaní mocenských zájmů a z bedlivého uvažování sil 
jednotlivých účastníků mezinárodního politického života. Byl by počítal s „náhodou", t. j. 
s možností proměny všech těchto faktorů a podle ní se řídil. My však jsme stáli zřejmě na 
předpokladech poněkud jiných. Nad prostory skutečných životních reálných zájmů 
vybudovali jsme si umělou konstrukci států, která odpovídala především koncepci 
Masarykovy „Světové revoluce" a oné thesi) jejíž nevíru kdysi vyčítali Slavik a ostatní 
Pekařovi: thesi, že budoucnost je na straně států demokratických či demokracii blízkých, ty že 
jsou silnější, ty že vyhrají. A prostředkem Francie doufali jsme získati, ba byli jsme 
přesvědčeni, že získáme i Anglii a Ameriku, které v koncepci demokratického světa nemohly 
chybět. Jak toto pojetí nám zastiňovalo pohled na skutečnost až do konce, je vidět nejlépe na 
způsobu, jímž byly u nás přijímány a vykládány výroky Chamberlainovy: je ještě v živé 
paměti, jak hlučnými nápisy a podtrháváním byla vyzvědána místa, mluvící pro „hradní" 
koncepci souhry Anglie v demokratickém koncertu evropském, a jak cudně pomlčováno 
o výrocích, namířených proti nám. Chtě nechtě zase se tu vrací pozorovateli připomínka 
onoho shora uvedeného citátu z Masaryka, kterým odmítal historický empirism. Ale i poměr 
к Itaiii byl budován na jistém apriorismu: na přesvědčení totiž, že Italie je jakýmsi zákonem 
své existence nucena stavěti se za Rakousko proti Německu. Pružnost italské politiky, 
počítající a řídící se realisticky vždy současnou konstelací a jejími výhledy resp. potřebami, 
nás zklamala. A přejete-li si ještě jeden doklad falešně vypočítaného „zákona" v naší 
zahraniční politice: náš poměr к Polsku, který počítal s jistotou, že první válka evropská 
vypukne pro koridor gdaňský a zmeškal tak vhodnou příležitost к sblížení s východním 
sousedem. 

* 

Edvard Beneš odešel a s ním odešla či snad odejde ještě řada mužů, kteří byli jeho 
spolupracovníky. Na jejich místo nastupují čí aspoň chystají se nastoupiti mužové jiní к řízeni 
našich věci. 

Nám nemůže však dnes jiti o pouhé vystřídání mužů. Nám se jedná o vystřídání 
myšlení, způsobu myšlení: o to, aby starý masarykovský postoj к politickému životu, který 
ovládal naši politiku vnitřní i vnější v prvé republice, v novém státě byl vystřídán postojem 
jiným, neromantickým, realistickým. Neváhám při této příležitosti - tak jako jsem to učinil už 
roku 1928, když jsem po prvé v Lumíru, píše o Benešových válečných pamětech, protestoval 
proti masarykovskému pojímáni politického dění našich časů - vzdáti dokonce čest a uznání 
osobním kvalitám jak Masarykovým, tak Benešovým a říci, že oba vykonali pro republiku 
(zejména za války) uznáníhodný kus práce - třebas ne v tom rozměru, v jakém to hlásili jejich 
nekritičtí chvalořečníci. Ale, co znemožňovalo jim práci opravdu úspěšnou a zmařilo na 
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konec celé jejich úsilí, bylo to, co sami snad ani nepozorovali: jejich myšlenková methoda. 
Mluvilo se u nás s velikými komplimenty o filosofu či filosofech na trůně resp. na stolci 
presidentském. Byla to jedna z nejhorších dekorativních frází, kterými předchozí režim byl 
věnčen. Na trůn nepatří nikdy filosof, nýbrž jen a jedině politik. Filosof bude vždy 
nebezpečím pro stát, který je jeho řízení svěřen. 

Má-li nový stát, к jehož budování se dostáváme, dožít se lepší budoucnosti než jsou 
dny, kterými jsme prošli, pak je třeba, aby mu jako program byl dán do vínku nikoliv 
Masaryk, nýbrž Pekař. Na straně Pekařově je zřejmě vítězství v dlouholetém zápasu dvou 
myšlenkových method, a i když zadostiučinění, jehož se mrtvému dostalo, je i pro nás 
nejsmutnějším zadostiučiněním, jaké si lze mysliti, nelze s dost velkým důrazem vyzvednouti, 
že jeho selský realismus je jediné s to, aby ovládl situaci dnešní i vývoj další. 

Zdeněk Kalista: Dny, kterými jsme prošli. Lumír 65, 1938-39, č. 1, 30. 11. 1938, s. 25-34. 
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Jaroslav Durych 
Očista duší 

Jistě pravé umění jest nepolitické a jeho základním zákonem jest, aby bylo obecné. 
Ale kdo se jen trochu rozhlédne po oborech umění, pozná snadno, odkud zvláště se vydávalo 
za umění, co uměním nebylo, není a nebude, odkud vycházelo znásilňování a prznění umění, 
odkud vycházel vždy jen bezdůvodný diktát, kde však nikdy nebylo tolerance к duchu, tím 
méně pak к pravému umění, které roste do hloubky a do výšky. 

Nestačí ovšem ani víra v Boha, ani víra v národ, ani víra ve skutečnost světa, aby 
vzniklo umění, kde pro ně není darů a způsobilostí osobních. Zato tam, kde osoby, obdařené 
darem umění, zaplály pro víru, pro národ ti pro pouhou skutečnost krásy viditelného světa, 
vznikala díla, jež stojí za to, aby o zachování třebas jen jejich trosek statečně bojovaly celé 
falangy do posledního dechu. 

Pozorujeme-li proti tomu díla, jež vznikala z nenávisti či opovržení proti Bohu, národu 
a rozumové skutečnosti světa, vidíme, že, byť byla vytvářena s dovedností a talentem 
sebevětším, jsou a zůstanou to jen díla improvisovaná, nemající základů, nemající výšky ani 
hloubky. 

Ale vidíme též, že žádný skutečný umělec nesepjal doživotně svůj lidský a umělecký 
osud s duchem záporu, s duchem nevěry a prázdnoty. Jen zkažené talenty nebo vytrvalí 
snaživci bez talentu mohli a mohou doživotně táhnouti prázdnou káru do nicoty a podváděti 
sebe i svět všelijakými maškarádami neskutečných myšlenek a neskutečných cílů. Svět podle 
jejich tvářnosti byl by mrzký, byl by hnusný, byl by mrchovištěm sebevrahů. 

Nelze tedy vždy jen tak zhola vylučovati politiku jakožto měřítko z umění, a zvláště 
ne z literatury. Člověk, oddaný křesťanské víře či svému národu, nemusí býti dobrým 
básníkem, ale může jim býti. Člověk však, který pohrdá vírou či národem, není dobrým 
básníkem, poněvadž jim býti nemůže. To není zkušenost dnešní, nýbrž prastará. Přesvědčený 
nevěrec nebo internacionál může býti dovedným stylistou, výborným reportérem, skvělým 
překladatelem a napodobitelem ale vždy se mu bude nedostávati pravého daru tvůrčího. 
Tvořiti může jen ten, kdo v něco věří. Ten, kdo nevěří v nic, může jen bořiti. 

Oni ovšem říkají, že též v něco věří. Uvádějí demokracii, pokrok, humanitu 
a všelidské ideály. Podvod v tom jest očividný, neboť předně všecko, co jest v demokracii, 
pokroku, humanitě a všelidských ideálech dobrého, jest od prvního do posledního písmene 
vykradeno z učení křesťanského; kdyby nebyli bývali vykradli učení křesťanské, neměli by se 
čím oháněti; a v tom jest nejhorší nestoudnost, že ti, kteří chtějí křesťanství vyhubiti, musili je 
napřed vykrásti a to vykradené vydávati za svou vlastni dokonalost. Ale tu přichází druhá věc: 
Žádný z těch lidí nevěří v demokracii, humanitu či všelidské ideály; to všecko jsou jim jen 
fingovaná hesla. A jak také mohli by v něco takového věřiti? Vždyť jejich dílo i jejich život 
ukazuje jasně, kde jest jejich srdce, kde jest jejich úsilí. 

Proto nutno vésti demarkační čáru mezi pravým a levým. 
Nemůže býti v těchto dobách národu lhostejno, na co má dopláceti svou kulturní 

a národní ctí. Vlivem starého režimu byli povzneseni různí spisovatelé třetího a čtvrtého řádu, 
jejichž nej znamenitější díla by se mohla doporučiti jen ubohým Čtenářům obskurních 
magacinů, a ti si pak přivlastnili právo poučovati a napomínati lid a souditi a vylučovati 
z národa ty, kdož takovouto demokratickou svobodu nechápali. Tito lidé starých časů ovšem 
nechápou, že dnes není včera, ale o tom je musí poučiti národ. Nebylo by vhodno překážeti 
jim v dalším psaní a skládání a v dalším volném soutěžení, nebyl by vhodný tlak, tím méně 
násilí, neboť tím by se mohla i nej lepší snaha snadno zdiskreditovati. Ale jest nezbytno 
překvalifikovati tyto osoby a místo hodnosti autorů prvořadých nebo světových srozumitelně 
je ocejchovati jako autory třetího či spíše čtvrtého řádu a provésti pak další důsledky, neboť 
jistě tam, kde pod patronancí starého režimu byl podporován, vynášen a rozšiřován takový 
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brak, musili často dosti těžce strádati opravdoví umělci, lidé tvořiví a lidé ducha. Nebyl přece 
stav takový, že by ti spisovatelé třetího a čvrtého řádu byli stavěni na roveň spisovatelům 
prvního řádu; skutečnost byla taková, že právě nej lepší lidé byli uměle a obmyslně 
diskvalifikováni a zatlačováni na třetí až čtvrté místo, aby protekčníci mohli seděti na místě 
prvním. Musí tedy ukázati národ, že pravda zvítězí. 

Tito lidé byli nej důležitějšími udržovateli starého režimu, který bez jejich služeb stěží 
by se byl býval tak dlouho udržoval a mohutněl, až jako nezbytný následek přišla katastrofa. 
Sloužili filosofu, jejíž autor nikdy nebude uváděn v dějinách filosofie, poněvadž z filosofie 
měl toliko doktorský titul. Nezkombinoval ani jediné filosofické myšlenky a jeho znalosti 
filosofie byly tak diletantní či spíše nedoucké, že jenom nejhrubší servilnost mohla tu 
zneužívati titulů filosofa a filosofie. Z ironie osudu nazýval tento filosof svůj životní názor 
názorem realistickým. Tento realismus se hodil ke klasickému realismu jako pěst na oko, ale 
toliko pro to by nebylo třeba se pohoršovati. Skutečná jakost tohoto realismu se projevila až 
apokalypticky příšerně v letech 1930—1933, kdy u nás zuřila hospodářská krise, která nebyla 
závislá tak, jak se říkalo, na krisi mezinárodní, nýbrž toliko na naší domácí krisi mravní 
a mohla býti autoritativním zásahem vyřešena ne-li zcela hladce, tak jistě aspoň obstojně. Ale 
filosof se jen díval, musil se jen dívati, poněvadž jeho realismus byl nepravý, poněvadž 
nerozuměl skutečnostem kolem sebe o nic lépe než francouzské poesii nebo katolické 
mystice, poněvadž jeho moudrost byla jen umělá a dobrá vůle žádná. A jakými realisty byli 
jeho žáci, o tom vydal národu a světu svědectví rok 1938. 

Símě tohoto realismu se šířilo na vysokých školách, které vychovávaly advokáty, 
úředníky a profesory středních škol, kteřížto je zase šířili dále na středních školách, kde se 
vychovávali učitelé škol obecných, kteří pak toto znamenité a osvědčené učení vštěpovali do 
srdcí dětských už od šesti let. Otokar Březina byl starým a zkušeným učitelem a jistě právě on 
byl nejlépe povolán k tomu, aby řekl filosofovi do oči, že národ mu jednou bude zlořečiti. 

Což se tedy již děje. 
Neboť filosof nehlásal pošetilostí směšných a neškodných. Filosof hlásal a dělal věci 

zlé. Filosof bral malé dítky na ruku, hýčkal je a líbal na čelo, dávaje se při tom fotografovati. 
To uměl. Ale kterak ho nazýval Viktor Dyk? 

Tak kolem filosofie, která byla jen padělkem filosofie, se kupila mravnost, která byla 
padělkem mravnosti, kultura, která byla padělkem kultury, umění, které bylo padělkem 
umění. Dvacet let trval tento protipřírodní stav. Dvacet ročníků žáků škol obecných, 
občanských, středních i vysokých, dvacet ročníků úředníků, učitelů, vojáků, politiků, 
žurnalistů i jiných intelektuálů prošlo tímto vnuceným kursem, na který teď doplatil národ tak 
strašlivě a těžce. 

Ale nejen to; hněv lidu odstraňuje vlády a ministry, ale neodstraňuje skutečných 
správců a vykonavatelů tohoto filosofického řádu. Kdyby se desetkrát za sebou vyměnil 
správce některého ministerstva, vymění se tím toliko jediná osoba, ale dvacet, padesát či sto 
jiných tam zastane, a tak se v podstatě nezmění nic a může se vesele a bezpečně pokračovati 
týmž směrem. V tom jest největší nebezpečí a právě proto jest nutno zúčtovati ne s několika 
jednotlivci, nýbrž s celým směrem, s celou tou katastrofální naukou, již jest třeba rázně 
a rychle zakázati v celém státě a na její místo znovu slavně uvésti víru v Boha a lásku к vlasti. 

To jest neodkladným a neodmluvným příkazem pro všecky lidi, jimž čest, víra a láska 
к vlasti nejsou jen pokryteckými hesly. Pro tyto věci jest nutno přinésti oběti a snésti 
i protivenství. Bázeň byla by hanbou. Vždyť válka byla by horší. A nebyli jsme přece ušetřeni 
války proto, abychom i nadále v lhostejnosti a nečinnosti hynuli hanbou jako zestárlé 
prostitutky, které toliko kroutí očima a sekají jazykem. I básník má bojovati, i básník má 
trpěti, neboť skutečným básníkem nemůže býti člověk neplodný čili eunuch, nýbrž toliko 
muž. 
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Bloudění Jaroslava Durycha 

/. 

„Viděli jsme v poslední době, jak se mnozí lidé veřejně činní, politikové, publicisté, 
i jen příležitostní literáti a debatující intelektuálové náhle ideově „přeorientovali", „uznali 
skutečnosti", začali se vyjadřovat spatra o věcech a o lidech, před kterými leželi docela 
nedávno na břiše. Nedivili bychom se, že by takové chování mohlo vzbuzovat nelibost a 
nesouhlas u lidí věrných, strážců národní myšlenky, tradice a cti. Jenže..." 

Jan Čep v „Obnově", 10./XII. 1938. 

Co kdyby někoho napadlo podívati se s tohoto hlediska na samotného ideového vůdce 
„Obnovy", spisovatele p. Jaroslava Durycha? Dopadlo by to pak takto: 

II. 

Pan Durych píše nyní v „Obnově" (10. prosince 1938) o T. G. Masarykovi takto: 
„Tito lidé... sloužili filosofii, jejíž autor nikdy nebude uváděn v dějinách filosofie, 

poněvadž z filosofie měl toliko doktorský titul. Nezkombinoval ani jediné filosofické 
myšlenky a jeho znalosti filosofie byly tak diletantní či spíše nedoucké, že jenom nejhrubší 
servilnost mohla tu zneužívati titulů filosofa a filosofie. Z ironie osudu nazýval tento filosof 
svůj životní názor názorem realistickým. Tento realismus se hodil ke klasickému realismu 
jako pěst na oko, ale toliko pro to by nebylo třeba se pohoršovati.... Filosof se jen díval, musil 
se jen dívati, poněvadž jeho realismus byl nepravý, poněvadž nerozumě+1 skutečnostem 
kolem sebe o nic lépe než francouzské poesii nebo katolické mystice, poněvadž jeho 
moudrost byla jen uměla a dobrý vůle žádná... 

Otokar Březina byl starým a zkušeným učitelem a jistě právě on byl nejlépe povolán 
k tomu, aby řekl filosofovi do očí, že národ mu jednou bude zlořečiti. Což se tedy již děje. 
Neboť filosof nehlásal pošetilostí směšných a neškodných. Filosof hlásal a dělal věci zlé. 
Filosof bral malé dítky na ruku, hýčkal je a líbal na čelo, dávaje se při tom fotografovati. To 
uměl. Ale kterak ho nazýval Viktor Dyk? Tak kolem filosofie, která byla jen padělkem 
filosofie, se kupila mravnost, která byla padělkem mravnosti, kultura, která byla padělkem 
kultury, umění, které bylo padělkem umění." 

III. 

Týž Jaroslav Durych napsal v „Rozmachu" r. 1924 o T. G. Masarykovi toto: 
„Nejsem nucen o presidentu Masarykovi psát. Pouze vnitřně... 
Jest přirazeno, že jako katolík mám jiný světový názor než president Masaryk. Rozpor 

v těchto názorech jest velmi veliký... Znám veliké rozpory mezi presidentem Masarykem 
a různými tábory. Existují noviny, existuje tradice, existují prozrazované důvěrnosti. Existuje 
i Masarykova tradice učitelská a jeho ideová setba v našich dnech na mnoha místech dozrává. 
Leckde nastává zoufalství a zděšení. 

Má mnoho přátel a mnoho nepřátel... Boj se vede tak zvaným duchem. Není to boj 
neškodný, ani laciný. Doplácí se na tento boj jako na každou válku, a boje duchovní jsou 
nákladnější než boje hmotné, třebas jsou pohodlnější... 

Osud Masarykův jest skvělým mysteriem. Jak to, že on byl tím poutníkem, který dílo 
počal, jak to, že by byl národ nedošel, kdyby byl nedošel on?... O životě Masarykově se 
mystérium vyskytlo, ať se jednotlivé momenty a fáze jeho života vysvětlují od kohokoliv 
jakkoliv. Nepřátelství proti Masarykovi velice připomíná nepřátelství proti Kolumbovi. A ne 
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každý cítí, že osud presidenta Masaryka není o mnoho lepší než osud Kolumbův. Proč to byl 
on? Proč to nebyl jiný? Jistě to bylo a jest velice nepohodlné, že to byl on a ne jiný. Bylo to 
paradoxní. Nezdálo se, že by byl profesor Masaryk nějak zvláště disponován. Proč se vydal 
na cestu? Byly to jeho momenty filosofické? To byly přece úplně kontrérní, což ví každý, kdo 
vůbec o Masarykovi ví něco jako o spisovateli. A byli jiní, o kterých by se bylo 
předpokládalo, že byli velice disponovaní. Proč se nechali předejiti, proč si nechali odejmouti 
čest primátu? Byl profesor Masaryk okolnostmi stržen do víru jednání? Ne. Poutník šel. 
nemusil jiti. Byla to akce. Kdo přišel do zajetí, přišel do akce pasivně. Masaryk neupadl do 
zajetí. Šel v aktivním smyslu. Kdo ho poslal? Kdo ho hnal? On přece jako člověk v ohledu 
národním proskribovaný, a to právem proskribovaný, nepožíval důvěry. Kdo ho poslal? Kdo? 
A proč právě jeho? A jak to, že on poslechl a šel? 

v tom jest tajemství, kterého nerozluští žádné vědecké zkoumání v dnešním smyslu... 
Právě paradoxnost této temné historie, temné a jasné zároveň, jest důkazem aktu 
Prozřetelnosti. Tedy: Prozřetelnost. Jest to slovo zatraceně nepříjemné a také směšné. Ale 
důsledky toho jsou vážné. 

Tím, ž profesor Masaryk svolil státi se nástrojem Prozřetelnosti, nabyl právního titulu, 
aby se stal ve své vlasti presidentem z Boží Milosti. Tento titul jest ovšem dnes velmi 
neoblíbený. Neužívá se ho. Jest v opovržení. Ale ať tohoto titulu president republiky užívá či 
nikoliv, ať hodnotu jeho zná či nikoliv, tento titul mu veškerým právem patří a to pro jeho 
osobu... 

Jest lépe, že presidentu Masarykovi patří právní titul „z Boží Milosti", než kdyby mu 
patřil na základě volby titul „z vůle lidu". Neboť tento titul by ho nechránil tak dokonale jako 
onen a jest jisto, že president Masaryk bude ochrany potřebovati, ať za živa, či po smrti. 
Neboť pronásledování po smrti jest horší než tajné nepřátelství za živa... 

President Masaryk jest skutečně presidentem z vůle lidu, třebas nebyl zvolen z vůle 
lidu. Má tedy oba tituly. Ovšem, že titul „z Boží Milosti" jest přednější a zajímavo jest, že 
titul „z vůle lidu" vyplývá u něho z titulu „z Boží Milosti". Mystický, nadpřirozený vliv 
prozřetelnostního poslání Masarykova to byl, jenž způsobil v lidech změny představ donutil 
vůli lidu к souhlasu s vůlí Boží. 

Lze říci, že president Masaryk jest jediným ze všech presidentů všech republik 
evropských, kterému titul „z Boží Milosti" náleží a tudíž má mezi nimi jedinečné postavení. 
Toto jest jisto. Méně jisto, ale přece jen velmi jest podobno pravdě, že jest též jediným 
presidentem „z vůle lidu". 

Ze jím jest „z vůli lidu", to dokázal nikoliv parlament, nýbrž lid sám svou spontánní 
příchylností. Volali-li na něho na jeho cestách prostí staří venkovští lidé se slzami v očích 
„tatíčku!", nemohouce pohnutím jiného slova ze sebe vypraviti, znamená to nej větší 
vladařský triumf presidenta Masaryka a nej opravdovější uznání jeho hierarchické hodnosti se 
strany lidu. Tyto projevy lidu nebyly falšovány a to jest jejich obrovská výhoda. 

Jest přirazeno, že by bylo možno takové projev lidu falšovati. O tom není pochyb. 
Představme si Kramáře, Švehlu, Šrámka nebo kohokoliv jiného jako presidenta, konajícího 
oficielní cestu po naší říši. Pořadatelstvo by mohlo také lid navěsti, a zajisté by lid navedlo, 
aby volali: tatíčku! Ale jak obrovského sebepřemáhání by toto jediné slovo vyžadovalo i od 
lidí nej otrlejších! 

Ale jednu věc nutno připomenouti, ať již tyto řádky někdo čte či nikoliv. Presidentovi 
Masarykovi patří právní titul „z Boží Milosti". Lhostejno, jak sám o tom soudí, lhostejno, zda 
činí a chce z toho činiti důsledky, lhostejno, zda náboženství, které právní titul „z Boží 
Milosti" kodifikovalo, jest či není náboženstvím jeho. Tento titul jej staví na určitý 
hierarchický stupeň, a toto postavení jest závazno pro veškerou hierarchii světa. Má tedy 
národ, lhostejno, zda jej zdvihá či nezdvíhá, na určitý podíl hierarchické úcty, vladařské úcty. 
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Touto úctou jsou mu povinni všichni lidé, ať lid, ať hierarchie. Nezachovávání této úcty jest 
porušením subordinace proti hierarchii veškeré. 

Jako jinověrec toto pravidlo uznávati může a nemusí. Ale pro katolíka bez výjimky jest 
to zákon." 

IV. 

„Neboť huba jejich jest most vrátký..." 
Rabelais, „Gargantua". 

Bloudění Jaroslava Durycha. Přítomnost 15, 1938, č. 50, 14. 12., s. 798-799; nepodepsáno. 
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Josef Navrátil 
Vítězové 

Je to trapné zjištění po všem tom, co potkalo naši zemi, ale je to pravda. Vyskytují se 
totiž lidé, češti lidé, kteří mají odvahu představovat se veřejnosti jako vítězové. Jedni se sice 
omezují jenom na to, že touží po vymýcení bývalého režimu až do kořenů a že sundají se 
stěny své úřední pracovny obraz presidenta Osvoboditele. Jiní se však hlásí к svému vítězství 
otevřeně. К několika pražským večerníkům, které pějí vítězné písně, připojují se i revue, které 
sluly, ač nečteny, tradiční vážnosti. Takovou revuí je i Lumír, založený Hálkem a Nerudou. 
A protože jeden vítězný článek by bylo málo, přináší jako úvod к svému 65 ročníku hned 
takové články tři. 

Jejich autoři jsou příznační: profesor české literatury na Masarykově universitě, 
profesor českých dějin na Karlově universitě a plukovník-lékař, český spisovatel. Kdyby věc 
nebyla vážná, stačilo by pominout úvahy těchto spisovatelů mlčením. Ale kdo mlčí, souhlasí. 
My však nesouhlasíme a souhlasit nemůžeme! 

Profesor Arne Novák není hloupý muž. Líný také není, naopak, je málo tak 
pracovitých a pilných literárních historiků jako on. Nikdy neprekypoval láskou к Masarykovi. 
To je o něm známo. Naopak Nikdy dosud, pokud je mi známo, neklesl však co do úrovně 
souzení, jako nyní, když připisuje Masarykovi a těm, kdo šli za ním, hlavní vinu za to, co se 
stalo. 

Jak všestranně však musí být pokřivena Novákova linie usuzovací, propustí-li se svým 
jménem taková slova: 

„Jest velkou dějinnou vinou našich státníků, prosáklých přesvědčením 
přirozenoprávním, že se nepokusili účinněji získati německé krajany pro myšlenku státní, pro 
věrnost к vlasti, pro dějinnou pospolitost. Nechybělo možností, a byly by se nalezly 
i prostředky, účinné ovšem, dokud se z německého pohraničí nerozvlnily soustavné snahy 
centrifugální, vykrystalovavší pak v koncepci sudetského Německa! I ty jsme oficielně 
podceňovali jako všecko, co se neshodovalo se samolibým přeludem našich oficielních 
humanistů a demokratů ukolébaných do optimistických snů až dětinskou věrou v kolektivní 
bezpečnost Evropy. Probuzeni z ní tvrdou mluvou nevítaných skutečností, přišli s nabídkami, 
na něž bylo pozdě a pro něž neměli spojenecké opory na západě, posuzovaném rovněž skrze 
růžová skla mámení. Zbaveni - jak krutá to ironie - možnosti, aby se po demokratickú, jak 
bylo v jejich honosně vyhlašovaném programu, zeptali národa po souhlase, zaplatili celými 
kraji za omyly své politiky a odevzdali vlasti stát do rukou potomstva daleko menší, než jej 
přijali ve chvílích národního štěstí jako dědictví praotců z rukou evropských a zámořských 
mandatářů ve Versaillích." 

Ctihodný Lumíre! Co se to předkládá Tvým čtenářům! A to se na Tvých stránkách 
myslí takto pořád, či jen některým Tvým čelným spolupracovníkům selhaly nervy nad 
neštěstím, které postihlo naši vlast? 

[cenzurováno, chybí asi odstavec textu] 
Před dvěma lety prohlásil profesor Novák s důrazem, že národ je mu „pojmem oblasti 

duchové a mravní, v níž si generace i věky podávají ruce a pochodně, nikoliv z důvodu 
plemenného a krevního příslušenství, nýbrž ze svrchovaného příkazu, aby skrze národnost 
dospívaly vyššího lidství a v něm se propracovávaly к vědomí synovství božího. Jinak se kult 
národa, láska к vlasti, zbožnění krve a půdy zvrhají v pověry." 

Tak psal Arne Novák na podzim roku 1936. Platí tato jeho slova ještě na podzim roku 
1938? A platí-li, může profesor Novák uvést jedinou skutečnost, v duchu své definice 
vlastenectví, jíž by se prokázala Masarykovi a jeho následovníkovi nebo stoupencům, že se 
svou činností dopustili zrady na věcech národních? 

Ostatně, nač klást takové otázky. Pro profesora Nováka je autoritou profesor Josef 
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Pekař. Pekařem polemisoval Novák často proti Masarykovi, zvláště proti jeho pojetí smyslu 
českých dějin. A Pekař má jako domnělý vítěz (Mnichov prý dal zvítězit Pekařovi nad 
Masarykem, jak soudí profesor Zdeněk Kalista) nyní ostatně převzít duchovní vedení českého 
národa. Nuže, podívejme se, jak Pekař soudil v roce 1935 o Masarykovi a o jeho postavení 
v našem národě. Zajisté přesvědčíte, že Pekař se nedal nikdy Masarykem zterorisovat a že si 
Masaryk u něho tento příznivý posudek nevymohl. 

Po úvodních slovech, v nichž vzpomíná na slavný, nej slavnější návrat presidenta 
Masaryka do vlasti, kterou osvobodil - bude tomu v těchto dnech (21. prosince) právě dvacet 
let - profesor Pekař pokračuje: 

„Čeho v tom směru Masaryk s pomocí Benešovou dosáhl, je podivuhodné: jméno 
Masarykovo musí se zřetelem к historické jedinečnosti dosahu a povahy díla naležet 
к největším v našich dějinách. Je pravda, že sám jediný neměl naprosto sil, aby vykonal to, co 
zveme jeho dílem, ani že nevstoupil v zápas sám jediný - tou strašnou dějetvornou silou byla 
zajisté světová válka, v níž se koalici bezmála všeho starého a nového světa teprv po 
čtyřletém přetěžkém zápase podařilo zdolati Německo a Rakousko... Lze proto říci, že by 
česká samostatnost byla po zničení ústředních mocností hotovým nebo dosažitelným ziskem 
i bez zasaženi Masarykova bez úspěšné revoluční akce za hranicemi i bez zdaru revoluce 
domácí? Soudím, že není možné zodpověděti otázku záporně - je naopak víc než 
pravděpodobno, že by Francie a Anglie, kde vlivné kruhy si přály Rakousko zachovat, a to 
jako žádoucího budoucího spojence proti Německu, samy přispěly k tomu, aby v zmenšené 
sice a na Němce Čechy a Maďary omezené říši Habsburků zaujaly české země důležité místo 
jako stát se značnou samostatností; snad i Slovensko, podrobené režimu asi jako Sársko, 
nemusilo býti cele ztraceno. Bylo by dnes ovšem bezúčelno zdržovati se déle u těchto 
vratkých kombinací: dějiny samy přinesly rozřešení, jejichž mluvčími byli naši revolucionáři 
s Masarykem a Benešem v čele, i národ s jejich postupem souhlasící ve vlasti." 

Po vylíčení Masarykových zásluh zahraničních a jeho obrodné činnosti učitelské 
Pekař praví: 

„Neobyčejná šíře jeho vědění a vzdělání, síla intelektu a duševní svěžest, jež mu 
dovolila rektifikovati rozličně i svá starší stanoviska (vzpomeňme, jak od obrany programu 
státoprávního, povahou svou konservativního, dospěl к právu přirozenému, od rozhodného 
zamítání jakékoliv revoluce a války к jejímu vedení, od přísně positivistického ducha prvého 
realismu, jenž pozvedl vysoko niveau naší vědy - i já sám hlásím se v tom к vděčným žákům 
jeho - к novému, víc výchovnými cíly jeho kulturní filosofie než pravým poznáním 
diktovanému výkladu našich dějin; lze říci, že to byl ve všech směrech pokračující vývoj 
nalevo), při tom mravní opravdovost a rozhodnost, přímo ethické zanícení jeho myšlenky - to 
vše zakládalo jeho rostoucí autoritu a budilo respekt i u protivníků. Masaryk imponoval i 
když bloudil. Tu je příležitost, abych několika slovy dotkl se i svého sporu s Masarykem a 
poukázal na zajímavé paradoxon, jež konec konců sbližuje obě stanoviska. Masaryk měl 
myšlenku národní, v níž já spatřuji nosnou sílu našeho dějinného života, za princip kulturně 
méněcenný, na rozdíl od ideálu nábožensko-humanitního, jež měl za původní a osnovnou 
vzpružinu našich dějin - ale byl to právě Masaryk, jenž ideálu českého nacionalismu pomohl 
к vítězství v míře předtím nikdy netušené." 

„V rozdílu mezi ním a nedůvěrou domácích protivníků šlo - aspoň zčásti - o dvojí 
koncepci vlastenectví či chcete-li nacionalismu - Masaryk stál o vlastenectví, jež by sneslo 
evropské měřítko, vlastenectví vyzbrojené pokrokovým duchovním úsilím ciziny, jehož 
předními složkami podle jeho přesvědčení měly býti ideály všelidské, snaha o pravdu a právo, 
péče o pokrok demokracie a sociální spravedlnosti. V tom všem vykonával od doby, kdy jako 
president republiky, zřízené v podstatě v duchu jeho demokratických ideálů, spoluurčoval 
(přes dost omezený vliv, jejž mu ponechávala naše ústava) vývoj našeho státu a společnosti, 
vliv nemalý. Jeho nad úzce a samolibě národní zaujetí povýšené stanovisko pomáhalo i raziti 
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politicky prozíravější a spravedlivější cestu zejména к menšině německé v naši republice - co 
v tom směru Masaryk před válkou i po ní nejednou pověděl, nebo za žádoucí označil, mám za 
zvláště významný doklad jeho osvíceného a zralého chápani situace." 

Tyto citáty z Pekařovy řeči к Masarykovým 85. narozeninám snad postačí, aby se 
Pekařovi jeho žáky nekřivdilo a on nebyl jimi zařazován mezi dnešní vítěze. Najisto pak 
postačí, abychom poznali, jak křivý pohled na situaci má profesor Novák. 

O Zdeňkovi Kalistovi, druhém z vítězů, se už nemusíme ani zmiňovat. Kalista asi 
vůbec zapomněl na tuto Pekařovu slavnou, nejen slavnostní řeč. Jinak by se sotva odváži 
tvrzení, že mnichovské rozhodnutí bylo nutným následkem falešnosti 

[cenzurováno, chybí asi odstavec textu] 

Josef Navrátil: Vítězové. Čin 10, 1938, č. 20, 15. 12., s. 305-309. 
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Josef Navrátil 
Jaroslav Durych, duch sporný a paradoxní... 

Tak zahájil Karel Sezima v Lumíru svůj posudek Durychova románu Masopust. 
A pokračuje: „Durych byl od prvopočátku zmítán protiklady a jeho vývoj se vymykal 
každému předurčení. O jakous takous mravní celistvost a jednotu a tím o nutné soustředění 
к tvorbě básnické, poměrně pozdní ostatně, bylo mu odevždy vést boj tím napjatější, čím 
příkřejší byly protiklady, jež jím otřásaly." Je to řečeno dost otevřeně, aby si každý na základě 
tohoto posudku mohl Durycha ocenit a zároveň věděl, jak se na něho dívají tam, kde ho dobře 
znají. 

Několik stránek před tímto posudkem Durychovy osobnosti je totiž uveřejněn 
Durychův hrubý útok na Masaryka. Je to v časopise, u jehož kolébky stáli Hálek s Nerudou! 
Durych v svém článku píše, že Masaryk je filosof, který nebude „nikdy uváděn v dějinách 
filosofie, poněvadž z filosofie měl toliko doktorský titul. Nezkombinoval ani jediné 
filosofické myšlenky a jeho znalosti filosofie byly tak diletantní či spíše nedoucké, že jenom 
nejhrubší servilnost mohla tu zneužívati titulů filosof a filosofie". 

V tomto případě se tedy Durych pravděpodobně „o jakous takous mravní celistvost 
a jednotu" ani nepokoušel. Dal volný průchod své spisovatelské a kulturní očistě takové, jaká 
je mu vlastní. 

Masaryka proti Durychovi není potřebí hájit, jako jej není potřebí hájit proti 
komukoliv. Obhájí se sám svým dílem, které vykonal. Nevím, bude-li vždycky uváděn 
v dějinách filosofie, ale bude vždycky uváděn v dějinách tohoto lidu, z něhož vzešel a jemuž 
dal svobodu. A nejen to, dal nový duchovní a programový obsah všemu československému 
kulturnímu úsilí. A dal světu mnohem více, než mnozí, kdo budou uváděni jen v dějinách 
filosofie a kdo zkombinovali rozličné filosofické myšlenky. Ve svém životě a práci měl 
Masaryk totiž za učitele také onoho muže, jehož jméno a odkaz se bere nyní tak často 
nadarmo: Nepřišel rušit starého zákona, ale jej naplnit. S jakým úspěchem nás všecky za tímto 
příkladem vedl, to nedovede dnes posoudit žádný „duch sporný a paradoxní", třebaže si činil 
nárok být prvořadým spisovatelem. 

Jedno jest jisté: Durych se v době zkoušky neukázal být tím, čím má být český 
spisovatel-akademik a důstojník. 

Josef Navrátil: Jaroslav Durych, duch sporný a paradoxní... Čin 10, 1938, č. 20, 15. 12., 
s. 312-313; podepsáno J. N. 
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Zdeněk Kalista 
Václav Cháb 

Václav Cháb rozepsal se 9. prosince t. r. v Národním osvobození o prvém čísle 
Lumíra. A ovšem - po chábovsku, t. j. starým způsobem, který známe už po léta a který jsme 
zbytečně dlouho snad pardonovali. Nejprv o Lumíru jako celku: Jeho páteří - aspoň u prvního 
čísla - jsou prý ideové články Arne Novákův, Zdeňka Kalisty, Fr. Kovárny, Jaroslava 
Durycha, K. Sezimy, V. Hrbka a J. Bukáčka. Cháb v nich shledává sice „nejvýrazněji 
a nejzraleji formulováno to, co přichází nebo chce přicházet jako naše nová (vlastně 
staronová) národní filosofie a konec konců i politické praxe nejbližší doby". Ale přeci jen se 
mu zdá, že „list kdysi Nerudův hraje mnoha odstíny a náladami". Proč? To už zase souvisí 
s individuálním hodnocením jednotlivých příspěvků se strany Chábovy. Arne Novák dostal 
od Chába jedničku, protože se odlišuje od ostatních nesmlouvavostí, s níž českým rozumem 
posuzuje Mnichov a jeho následky. Za to Kalista byl oklasifikován velmi, velmi zle, ježto 
„nemá z této tvrdosti Novákovy ani stín" - a feuilleton Durychův vůbec je mimo diskusi jako 
„projev neplodné protireformační nesnášenlivosti, jakých pero tohoto bojovníka v poslední 
době vychrlilo spoustu". - Stačilo by tu snad odpovědět, že autorem protestu českých 
a slovenských uměleckých korporací proti Mnichovu, který glosoval v posledním čísle Št. Jež 
a který - podle Chába — „hovoří jasnou řečí na všechny strany" je právě Zdeněk Kalista, 
jehož V. Cháb chce kárat z jakési nejasnosti. Ale tak docela lehce našeho glosátora přeci jen 
nepustíme. V. Cháb chce naznačit, že já ve svém článku „proti Novákově vůli držet se 
a nevzdávat se doporučuji cesty docela jiné, třeba jasně nedefinuji, co vlastně chci". A to je 
buď neinteligence anebo nepoctivost, která zaslouží, aby byla pranýřována důkladněji. Kdo 
četl můj článek v předešlém čísle Lumíra, ví, že tam nikde nebylo ani slova, které by si vůle 
sebe horší mohla vykládat jako výzvu ke kapitulaci, stojící v rozporu s tím, co psal Arne 
Novák. Ale ovšem je tam výzva, a to velmi důrazná výzva, к zřeknutí se Masaryka, resp. 
masarykovského způsobu myšlení s jeho zhoubnými apriorismy, kalícími výhled do 
politického života současného, kteroužto věc pokládám - i když jsem výslovně zdůraznil, že 
nechci umenšovati skutečných zásluh prvého presidenta republiky o náš stát - za „conditio 
sine qua non" pro další vývoj Česko-Slovenska. A V. Cháb si jednoduše zafixloval: Tuto 
výzvu prohlásil za výzvu ke kapitulaci Česko-Slovenska! Tož to tedy ne, vzácný příteli: 
s takovýmito záměnami, nota bene hrubě se dotýkajícími cti druhých, proti mluvě jasné 
a poctivé svoji při už nevyhrajete! Ani vy, ani kdokoli jiný z těch, kdož se o to podobným 
způsobem v poslední době pokoušejí. Masarykova věc nebyla, není a nemůže býti věci celého 
národa - jako jí nemůže býti věc žádného jednotlivce. Toto zaměňování, pěstované záměrně 
za starého režimu, musí konečně jednou míti svůj konec a nejen já, ale řada mladých lidí, 
kteří se ozývají dnes na mnoha stranách a ještě ozvou, se bude starat, aby konec mělo. Ne ve 
jménu nějakého cizího zájmu, jak již bylo také velmi ušlechtile naznačováno, ale ve jménu 
nej vlastnějšího zájmu národa a právě proti zájmu cizímu, jemuž nedostatek skutečného 
politického myšlení na české straně rozličně otevíral cestu! A konečně — připusťme -
i v zájmu Masarykově, jehož skutečnému významu nic víc nemohlo škodit než přepjatý kult 
jeho, příliš zřejmě překreslující reálný základ. 

Zdeněk Kalista: Václav Cháb. Lumír 65, 1938-39, č. 2, 7. 1. 1939, s. 107-108; podepsáno 
Z. K. 
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Zdeněk Kalista 
A ovšem Čin 

A ovšem Cin, nakladatelství sebraných spisů T. G. Masaryka a jeho nakladatelský 
časopis, nemohly zůstat pozadu za „Národním osvobozením" a za Václavem Chábem. Do 
čísla 20. tohoto časopisu (z 15. prosince 1938) napsal Josef Navrátil článek „Vítězové", v 
němž došel к „trapnému zjištění", že se „vyskytují lidé, čeští lidé, kteří mají odvahu [po 
Mnichově] představovat se veřejnosti jako „vítězové", а к těmto vítězům přiřadil - kromě 
několika pražských večerníku, „které pějí vítězné písně", „i revue, které sluly, ač nečteny, 
tradiční vážností", mezi nimi „i Lumír, založený Hálkem a Nerudou". Ptáte se, jak jsme к této 
pochybné cti vítězů přišli a zdaž je to vůbec možné, když celé naše předešlé číslo nebo aspoň 
valná většina tohoto čísla - prvního, jež jsme vydali po Mnichově - byla naplněna nejprudší 
bolestí nad tím, co se stalo - od básně Medkovy v čele přes Arne Nováka až po báseň 
Lazeckého i můj článek, který mluví (zejména v úvodu) řečí jasnou a srozumitelnou všem -
aby tu někdo hledal triumfující? Ale Josef Navrátil tu našel ne pouze jeden vítězný článek, 
nýbrž dokonce tři: Arne Nováka, Zdeňka Kalisty a Jaroslava Durycha. „Profesor Arne 
Novák" - vykládá - „není hloupý muž. Líný také není, naopak je málo tak pracovitých 
a pilných literárních historiků jako on. Nikdy neprekypoval láskou к Masarykovi. To je o něm 
známo. Naopak. Nikdy dosud, pokud je mi známo, neklesl však co do úrovně souzení jako 
nyní, když připisuje Masarykovi a těm, kdo šli za ním, hlavní vinu zato, co se stalo". Nu - zde 
tedy není třeba ze široka hovořit, abychom viděli, že tu jde v podstatě o totéž fíxlování jako 
v případě, kterého jsme se byli dotkli předchozí poznámkou: zase se karty nepozorovaně 
zamíchávají, z věci Masarykovy se stane věc celého národa a ti, kdož se obrátili proti 
Masarykovi jsou zrádci celého národa - vítězové v den jeho potupy - neboť Arne Novák, jak 
vidět z citátu, se nedopustil ničeho jiného, co by jej к potupnému názvu vítěze odsuzovalo než 
že „připisuje Masarykovi a těm, kdo šli za ním, hlavní vinu za to, co se stalo". Stačila by 
dojista odpověď, kterou jsme dali v téže věci - a to jednou pro vždy — Václavu Chábovi. Než 
ani Josefa Navrátila nemůžeme nechat jen celkem bez úhony proklouznouti mezi prsty. 
Všimněme si trochu jeho postupu, který je přece jen trochu jiný, než byl postup Chábův. 
Čekali byste, že tento obhájce Masarykova odkazu u nás zvedne proti Novákově, Kalistově 
atd. formulaci viny - která je po všech stránkách jasná - nějakou věcnou dupliku: že bude 
dokazovat nepravdivost tvrzení, jako by starý režim, prosáklý přesvědčením přirozeno-
právním, zanedbal možnost přivinouti naše Němce úže к myšlence společné dějinné 
pospolitosti, jakoby až dětinsky věřil v kolektivní bezpečnost Evropy, jako by svým 
doktrinářským lpěním na určitých politicko-sociálních systémech a ideologiích znemožňoval 
včasné dorozuměni naše s Němci a vůbec s našimi sousedy atd. (jak to bylo obšírněji vytčeno 
v citovaných Článcích). Místo toho se však Josef Navrátil omezil na to, že si obšírně ocitoval 
proti nám řeč, kterou kdysi - při oficielní universitní oslavě T. G. Masaryka r. 1935 — 
pronesl Josef Pekař a v níž dostalo se - jak je konečně při takové oficielní řeči přirazeno -
uznání zásluhám prvního presidenta Československé republiky. A má do konce odvahu tvrdit, 
že „Kalista asi vůbec zapomněl na tuto Pekařovu oslavnou, ne jen slavnostní řeč". Nuže tedy 
- nikterak jsem na ni nezapomněl a myslím dokonce, že jsem ji četl daleko pozorněji, než 
Josef Navrátil, takže mi neušla ani poznámka, ukrytá mezi vavřínovým věncovím, 
o Masarykově „novém, víc výchovnými cíly jeho kulturní filosofie, než pravým poznáním, 
diktovaném výkladu našich dějin", ani pointa, dotýkající se sporu historikova s filosofem, 
z níž je zřejmo, že historik se svého stanoviska protimasarykovského neustoupil a že se 
považuje dokonce vývojem osudů za vítěze, ježto odpůrce konec konců chtě nechtě, musil 
sloužiti také pekařovskému smyslu a cíli dějin národních - myšlence národní. („Masaryk měl 
myšlenku národní, v níž já spatřuji nosnou sílu našeho duševního života, za princip kulturně 
méněcenný, na rozdíl od ideálu nábožensko-humanitního, jejž měl za původní a osnovnou 
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vzpružinu našich dějin - ale byl to právě Masaryk, jenž ideálu českého nacionalismu pomohl 
к vítězství v míře před tím nikdy netušené".) - Ale, odpusťte, nechápu naivnosti této 
argumentace. Lze uznáním, jež Pekař kdysi - bez nejmenší újmy svého zásadně, t j. vzhledem 
к myšlenkovým principům a východiskům nezměněného nesou hlasu - vzdal zásluhám 
Masarykovým o náš stát a jež konečně sám do značné míry sdílím (psal jsem báseň při smrti 
Masarykově, z níž neslevuji písmene, psal jsem ve svém předchozím článku velmi zřetelně, 
že ctím jisté činy Masarykovy i Benešovy atd.), argumentovati jen tak pro správnost celého 
životního postoje a životní, v tom jmenovitě historicko-politické filosofie Masarykovy? 
Svědčí zásluhy Masarykovy v době světové války nebo i v letech po ní prostě bez další 
diskuse pro správnost jeho filosoficko-politické soustavy, pro setrváni na ní, i když nám tvrdá 
skutečnost ad oculos demonstrovala její neudržitelnost? Není třeba snad pro to, že Masaryk 
získal si vynikající podíl na organisaci naší zahraniční revoluce za války nebo o zmírnění 
sociálních nárazů v prvých letech republiky atd. - odstraniti ono doktrinářství, o němž byla 
řeč posledně v článku mém, onen demokraticko-humanitářský optimism, o kterém psal Arne 
Novák a jiné věci z duchového dědictví Masarykova, jež se zcela zřejmé a prokazatelně 
projevily jako zatížení našeho života? Stačí ta či ona zásluha Masarykova či lépe ještě: 
žalostně ufňukané připomínání její, k to mu, aby potřelo přesmutnou skutečnost, před kterou 
dnes stojíme, a uchovalo něco, co je neuchovatelné? Tož tedy znovu prosíme: nefixlovat! 
Pekař, i když vzdal úctu zásuhám Masarykovým, nikdy a nikde neuznal, že by Masaryk měl 
pravdu ve svých principech myšlenkových. A o ty nám šlo a jde! 

Zdeněk Kalista: A ovšem Čin. Lumír 65, 1938-39, č. 2, 7. 1. 1939, s. 108-109. 
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Zdeněk Kalista 
Sobotě 

Sobotě odpovídám stručně, třebaže se ze všech listů, jež o 1. čísle Lumíra psaly, 
rozepsala nejobšírněji, shrnujíc v článku Lad. Vrbického „Lumírovci o pohromě 
Československa" nejen Arne Nováka, Jaroslava Durycha a Zdeňka Kalistu, ale i Fr. Kovárnu, 
Rudolfa Medka, Josefa Bukáčka (omylem v posledním čísle vysazeno: Bucháčka), Fr. 
Lazeckého a Jana Čepa. Věcné námitky, o kterých lze diskutovati, jsou totiž obsaženy vlastně 
pouze v úseku, namířeném proti mně. Vrbický mi vytýká, že prý přehlížím Pekařovo 
schvalováni Benešovy politiky a jeho stanovisko к Němcům, jež se prý blížilo Masarykovu a 
Benešovu - a klade mi několik otázek: jak to, že myšlenková metoda obou presidentů, kterou 
jsem odmítl ve svém článku, se tak osvědčila v letech 1914—1918, jak to dále, že nechci 
připustit „nepředvídatelné jedinečné utváření události", jímž jsem hájil Pekařovo politické 
rozhodování v posledním roce válečném, také r. 1938 - a konečně jak prý mohu usouditi, „že 
také naše vnitřní politika od roku 1918 byla jako nikde jinde zatížena doktrinářstvím tváří v 
tvář skutečnosti, že jejím ředitelem více než Masaryk byl Ant. Švehla..., že nikde jinde se tak 
nevyvinul koaliční systém, spočívající na kompromismu, a že jsme na rozdíl od jiných zemí 
zůstali proto ušetřeni vnitřních převratů a otřesů". „Myslíme," - uzavírá útok - „že velký 
historik, který 7. března 1935 oslavil nezapomenutelnou řečí 851etého presidenta-osvoboditele 
a který potom v prosinci téhož roku odmítl zastoupiti Edv. Benešovi, jako dědici Masarykovu, 
cestu к stolci presidentskému, necítil by se potěšen takovým způsobem své „rehabilitace", 
jaký zvolil doc. Kalista." - K tomu tedy podotýkám: Nepřehlížím nikterak, že Pekař ten či 
onen akt (a snad i celou určitou periodu) politiky Benešovy schvaloval. To jsem činil veřejně 
také sám a znám se k tomu bez nucení. To však nemá co činit s otázkou, byl-li základní postoj 
této politiky, její metoda, její princip správný. I politika, vycházející ze špatných základů, 
může v tom či onom býti úspěšnou a v tom či onom schvalována. Napsal jsem také výslovně 
- a zde mířím proti druhé výtce Vrbického - že oba presidenti učinili velmi mnoho pro 
dohodu česko-německou. A vím, že v této věci byl Pekař jim blíže než různým dnešním 
„vítězům". Ale zase z ankety „Přítomnosti" a z odezev jejích, o kterých jsem se zmínil ve 
svém článku, je Vrbickému - četl-li je - jistě zcela zřejmo, že tu byl jistý rozdíl mezi Pekařem 
a Masarykem, resp. Benešem, a že ten rozdíl spočíval právě v tom, že Pekař byl ochoten jiti 
přes „demokratickou mez", přes níž druhá strana si netroufala překročiti, i eventuálně přes 
různé jiné meze další. A pokud jde o ty otázky: Připouštím milerád, že i 1938 mohlo 
rozhodnouti „nepředvídatelné, jedinečné utváření okolností". Je však jisto především, že září 
1938 nebylo nepředvídatelné pro bystřejšího a informovanějšího pozorovatele, a za druhé: 
vytýkal jsem právě, že r. 1938 se nepočítalo se všemi možnostmi. Ze by se byla myšlenková 
metoda obou presidentů osvědčila r. 1918, ovšem popírám, trvaje na tom, že tehdy rozhodlo 
skutečně „nepředvídatelné, jedinečné utváření okolností" v jejich prospěch (i ve prospěch 
celého národa). O vnitřní politice české v letech 1918—1938 jsem nikde neprohlásil 
generálně, že by byla doktrinářská. Naopak: řekl jsem výslovně, že tu vliv Švehlův se křížil s 
Masarykem. Doufám, že tomu L. Vrbický rozumí, jak míněno a psáno: že totiž šlo ne o celou 
politiku, nýbrž o tu část, kde se jevil vliv Masarykův, v té že bylo možno hledati rysy 
doktrinářství. - O závěrečné větě konečně, kterou jsem shora z útoku „Soboty" ocitoval, 
mluviti nemusím. Pokud jde o oslavnou řeč Pekařovu na Masaryka z 1935, je odbyta mou 
hořejší odpovědí J. Navrátilovi. Jen tolik bych chtěl v zájmu pravdy podotknouti, že Pekař v 
prosinci 1935 neodmítl presidentství proto, že nechtěl zastoupiti cestu Benešovi, nýbrž z 
důvodů zcela jiných, o nichž budu hovořiti jindy. 

Zdeněk Kalista: Sobotě. Lumír 65, 1938-1939, č. 2, 7. 1. 1939, s. 109-110; podepsáno Z. K. 
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Zdeněk Kalista 
Kampaň proti prvému číslu letošního Lumíra 

Kampaň proti prvému číslu letošního Lumíra dozněla ku podivu rychle. Pokud vím, 
nebylo dosud na naše odpovědi z minulého čísla nikde otevřeně reagováno. Ovšem právě jen 
otevřeně ne - neboť v zastřených formách se objevovaly a objevují i dál útoky, či lépe: 
pokusy o obranu, vždy znovu a znovu. Tu to je v nějakém novinářském článku, namířeném 
jaksi neurčitě proti utrhačům památky Masarykovy, tu opět v usneseních nějaké učitelské či 
profesorské krajinské konference, jinde zas na schůzi jakýchsi „kulturních pracovníků" atd. 
Vše děje se ve stínu pathetického krasořečnictví - bohužel bez nej menšího pokusu o nějaký 
argument, lépe řečeno: o vyvrácení těch konkrétních věcí, které jsme v našich článcích byli 
uvedli. - V posledním pondělí „Lidových novin" (z 30. ledna) obrátil se i Dr. V. Navrátil 
proti nejmenovanému historikovi, který prý nechápavě chce odstraňovat filosofy a vůbec 
vědu (sic) s jejich trůnů a s míst, odkud se řídí veřejné událostí. A vytýká mu, že si prý 
představuje filosofii jako cosi příliš mimoživotného, co stojí mimo události a osudy běžícího 
dne, ačkoli právě vzor Masarykův ukázal, jak dobře lze užiti a má býti užito filosofie v životní 
praksi. Třebaže nebyl jsem jmenován, přijímám věc na svoji adresu a odpovídám stručně: 
Otázka vztahů mezi filosofií (o vědě obecně jsem ve svém článku nemluvil) a mezi 
praktickým postupem životním je arci příliš komplikovaná, než aby bylo možno ji obsáhnout 
jednoduchou formulí. Co může dobře snad platiti pro jednotlivce, nemusí na př. platiti pro 
celé národy, státy atd. Ale jedno je jisto: že filosofie nemůže nikdy nahraditi politiku, jako 
nemůže nahraditi fysika třeba národohospodářství nebo - chcete-li vulgárněji - lžíce 
krumpáč. Jestliže v čem bych viděl praktické použití filosofie v tomto životě, v jeho 
praktickém zápase, pak je to zcela určitě v rozlišování jednotlivých disciplin vědních a vůbec 
myšlenkových, jejich oborů, cílů, působnosti. Jedině to může býti předpokladem úspěšné 
a solidní práce. U Masaryka - i když, jak znovu zdůrazňuji nechci snižovati jeho skutečné 
životní dílo a talent - se mi zdá, že rozuměl příliš mnoha věcem. 

Zdeněk Kalista: Kampaň proti prvému číslu letošního Lumíra... Lumír 65, 1938-39, č. 3, 
14. 2. 1939, s. 167-168; podepsáno Z. K. 
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Zdeněk Kalista 
Naši Pappenheimští 

Naši Pappenheimští nás přeci nezklamali. Skoro bez naděje jsem zaznamenal 
v posledním „Lumíru" konec polemiky o naše články z prvního čísla letošního ročníku - ale 
v zápětí, ještě než tento „Lumír" vyšel, objevily se přece jen aspoň dvě „polemiky" jedna 
nadepsaná „Ústupově manévry Zd. Kalisty" v „Sobotě" ze 4. února a druhá pod názvem 
„Odpověď čtenáři" v 3. čísle XI. ročníku „Činu". Polemika „Činu" je krátká a ovšem 
ušlechtilá. Pan autor v nedostatku jiných věcných argumentů mi slibuje - rozumím-li dobře -
za označení jeho vývodů jako „fixlování" odpověď jaká prý kdysi padla za to slovo v jeho 
vesnici u karet. Zde tedy stačí, tuším, věc zaznamenati bez poznámky. Lad. Vrbický 
v „Sobotě" byl obšírnější a odvážnější. Bohužel, ani u něho nevidím žádného podstatného 
důvodu к polemice. Vykládá-li Vrbický na př. s vážnou tváří proti mně, který jsem zdůraznil, 
že uznání zásluh Masarykových o náš stát nesvědčí ještě nikterak o správnosti Masarykových 
názorů a zásad, že dělám z Masaryka „kuře, které přese vše nachází zrno" - představuje tím 
Masaryka jen ještě doktrinářštějším, než byl, protože váže všechno jeho jednání na jeho 
principy a zásady filosofické (aniž by ovšem tím ukázal, že všechno to jednání bylo správné). 
A tu ovšem se mi zdá, že končí můj úkol, protože bránit Masaryka proti tak horlivým 
obráncům nebylo v mém úmyslu. Stejně nemám mnoho, co bych pověděl к Vrbického výtce, 
že podtržením Masarykových zásluh o organisaci naši zahraniční revoluce za války skresluji 
jeho význam, který byl především ve vůdcovství ideovém a mravním: každý přece ví, že 
československý zahraniční odboj i se svou základní ideou, dopomoci vlastnímu národu 
к volnému a svobodnému státnímu životu, zde byl již před vystoupením Masarykovým 
a jakákoli diskuse o tom by byla jen matením a kalením vod. Že p. Vrbický dovede proti 
mému doslovnému citátu o křížení se vlivu Švehlova s Masarykovým v naší vnitřní politice, 
který jsem uvedl ze svého prvotního článku, tvrdit, že „o tom, že se vliv Švehlův křížil 
s vlivem Masarykovým, Kalista vskutku nic výslovně neřekl" (podtrženo Vrbickým) - náleží 
jen к zcela zvláštním a vskutku pozoruhodným polemickým způsobům mého protivníka. 

Ale přes to dělám konec neužitečné polemice. Lidí rázu Josefa Navrátila a Ladislava 
Vrbického i jiných jim podobných, přes to, že mají plná ústa „realismu", „vědeckého 
postupu" a podobných floskulí starého známého arsenálu - a snad právě proto! -
nepřesvědčím. A jinak bych nechtěl, aby moje polemiky vyvolávaly v dnešní atmosféře 
dojem, na který jsem nikdy nepomýšlel. 

Zdeněk Kalista: Naši Pappenheimští. Lumír 65, 1938-39, č. 4-5, 28. 4. 1939, s. 264; 
podepsáno Z. K. 
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Josef Ludvík Fischer 
T. G. M. 

Považoval jsem až doposud spíš za svou povinnost přistupovat kriticky к dílu tohoto 
muže, který se přímo imperativně vryl do duchovních i politických osudů českého národa, než 
vystupovat v roli jeho obhájce. Tak jako jsem nejednou vyznal svou hlubokou úctu к jeho 
výsostnému, vpravdě knížecímu zjevu, jako jsem spolu s celým národem děkovně vzpomínal 
a vzpomínám daru státní samostatnosti, jehož se nám dostalo především z jeho rukou: tak 
jsem s přísností, к níž zavazovala jeho osobnost, rozebíral jeho problematiku osobní 
i názorovou, dotýkal se toho, co v jeho díle bylo nedořešené nebo co bylo vyřešeno - po mém 
soudu - vadně. Nespatřoval jsem v Masarykovi nikdy neomylnou autoritu, nýbrž velkého 
národního vychovatele, v jehož díle nutno pokračovat se stejnou vážností a odpovědností, 
s jakou on sám chápal své národní poslání. 

Je pravda, byli u nás i po válce lidé, jejichž poměr к Masarykovi byl spíše záštiplný, 
než vskutku kritický. Je pravda, že měl nepřátele, jimž se nedostávalo vlastně vše, aby mohli 
dorůst do jeho odpůrců. Ale všechnu tuto zášť zatlačovala bezměrná autoritativnost 
Masarykova zjevu až kamsi na periferii národního dění, odkud se odvažovala prosakovat jen 
v narážkách, v nepřímých útocích, v postranních výpadech. 

Teprve po pádu Velkého Československa, které v tom, co bylo na něm skutku velkého, 
neslo nepopiratelnou pečeť Masarykova ducha, uvolnily se všechny hráze, které udržovaly 
všechny protimasarykovské živly v ústraní ,a spolu s tím přelila se přes nás záplava kalu, 
která s rozkoší přímo zvrhlou špinila nejen čistý štít Masarykův, nýbrž spolu s ním vlastní 
národní důstojnost a čest. Neboť jakkoli se mohl Masaryk mýlit ve zdůvodňování svých 
zásad, jakkoli ony samy mohly být jednostranné, v tom, co hlásaly а к čemu zavazovaly, žila 
nej lepší národní tradice od obrozeneckých dob, v tom se krystalisoval genius tohoto národa. 
Plít na památku Masarykovu znamenalo tedy plít sobě samému do očí. 

Budiž žalováno, že v určitém tisku a v určitých kruzích se tato národní sebehana stala 
přímo národním programem, nabízeným do vínku „druhé republice". Pochybuji, že by dosud 
skrytí a nyní bezostyšně veřejní hanobitelé Masarykovi kdy nahlédli, jak nízké je jejich 
počínání. Tolik však vím, že tato kapitola bude jednou z nej trapnějších ve strastiplné historii 
českého národa tohoto roku; že na ni budeme vzpomínat s hlubokým studem a že generace 
budoucí se odvrátí od ní s hnusem. 

Nej důležitější však je toto poučení pro přítomnost: národu, rozuměj národu 
skutečnému a živému, ne tomu, co hledělo by dnes vyvlastnit pro sebe národ dík dočasné 
konjunktuře, o jejíchž neblahých důsledcích pro samo naše národní bytí netřeba - tuším - se 
šířit, tak jsou každému zjevné; českému národu tedy zůstává Masaryk dnes tím, čím se mu 
stal v jednom smutečním týdnu minulého roku: nejčistším a nej drahocennějším, ať nedím 
posvátným symbolem všeho toho, к čemu tento národ vzhlíží jako к vyjádření či ztělesnění 
genia svých dějin. Ba dnes stal se Masaryk ještě něčím mnohem víc: symbolem Velkého 
Československa, jež se nepodaří, přes všechny stíny, které na ně vrhají naše chyby i omyly 
uplynulých dvaceti let, nikomu vyrvat z našich srdcí а к němuž národ český po celou dobu 
svého trvání, ať již jeho budoucí úděl bude jakýkoli, nepřestane vzhlížeti jako к jedné 
z největších epoch svých dějin. 

To zde nekonstatuji snad jako své osobní přání, nýbrž jako prostou skutečnost. Jsme-li 
poučováni nyní, že naše politika má nadále být realistická, t. j. říditi se skutečnostmi, chtěl 
bych těm, kdo dnes odpovídají za správu věcí národních a státních, připomenouti se vším 
důrazem, že toto zde je naše skutečnost nej skutečnější a proto i nej národnější, jíž nedbat by 
neznamenalo nic méně, než minout se - s národem. 

Josef Ludvík Fischer: T.G.M. Index 10, 1938, č. 8, prosinec, s. 79; podepsáno J. L. F. 
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Václav Navrátil 
O metody v kritice minulosti 

0 národu by mělo platiti, со platí o člověku: i když ho potká neštěstí, nemá ho opustiti 
důstojnost. Nevidím však příliš mnoho důstojnosti u nás v poměrech po katastrofe. Polemika 
o katastrofe se vede s obojí strany způsobem, kompromitujícím národ. Zejména mohou 
každého deprimovati více nebo méně zakryté útoky na Masaryka, nebyl jsem stoupencem 
Masarykovým ani ve filosofii ani v politice. Nenašel jsem přímého podnětu, abych přemýšlel 
o filosofii Benešově. Nepovažoval jsem způsob propagace Masarykových ideí vždy za 
hodnotný. Uznávám právo, ba nutnost odborného zkoumání nedávné minulosti. Ale: je nutno 
říci, že takové vyšetřování musí býti vážné. Nesmí býti zvulgarisováno trapnostmi novinářské 
polemiky, budící špatný dojem o národu, který volal nedávno Hosannah a nyní...? Jsme na 
peripetii dramatu. Jsme právě nyní po stránce charakterové předmětem pozornosti světa 
přítomného i budoucího. Kult Masarykův byl, i při výjimkách, všenárodní; žurnalisté 
z obojího tábora nesmí nyní dopustiti dojem, že národ sám po sobě plije. Totéž se týče 
polemiky o zahraniční politiku v minulosti. Národ ovšem má právo na kritiku a revisi 
politiky. Důstojnější než večerníkové útoky a zájmové a nesvobodné obhajoby by byla -
málomluvnost a pevnost; stručné konstatování chyb a oprava, to by byla daleko závažnější 
forma než každodenní novinářské výtržnosti. Musí býti odstraněna jakákoliv demagogie. Náš 
národ je postaven do těžké situace. Aby se udržel v budoucnosti, je třeba, aby každý národní 
jednotlivec byl vyspělý po stránce charakteru, Každá demagogie podlamuje tuto nutnost. 
A ještě toto: bude revidována nejen politika, nýbrž také staré české kulturní programy. Ale 
pak se nebojte vše uvážiti do důsledků! Neboť potom se objeví, že celá záležitost není tak 
jednoduchá, jak se na první pohled myslí. Jestliže se svými ideály nemá pravdu Masaryk, 
znamená to, že ji také nemá Palacký, neboť Masaryk vědomě pokračoval v tradici Palackého. 
Jestliže nemá pravdu Palacký, pak ji také nemá bratrství a husitství. Uvidíme, zda se půjde do 
těchto důsledků! 

Václav Navrátil: O metody v kritice minulosti. Kritický měsíčník 1, 1938, č. 9/10, 21. 12., 
s. 461; podepsáno V. Navrátil. 
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Jiří Větrovec 
Boj o Masaryka 

Četli jsme v posledních dnech v českém tisku, zejména v „Právu lidu" a v orgánu levě 
orientované agrární inteligence „Brázda" všelijaké články, že prý je pro náš národ a stát 
naprosto nutno, aby osoba prvního presidenta republiky, T. G. Masaryka, zůstala vysoko nad 
ideologickými boji, aby nebyla zatahována do „bláta" stranických zápasů. Tahle řeč nás 
nadmíru udivuje: není nám totiž vůbec povědomo, že by se něco takového s T. G. Masarykem 
dělo, že by jeho památka byla takto utiskována. Vyskytl se ovšem případ, že na filosofické 
fakultě byla po přednášce docenta Dr. Pelikána „Co nás ničilo ve filosofii", stržena a povalena 
presidentova socha; to však učinili vysokoškolští studenti, tedy živel radikální, a bylo již 
učiněno opatření, téměř všude, kde jsou sochy T. G. M. postaveny, aby se takový případ 
nemohl opakovati. Jinak jsou nám známy pouze dva články, které se v poslední době 
Masarykem kriticky zabývaly: oba vyšly v Dykově Lumíru a jejich autory byli Zdeněk 
Kalista a Jaroslav Durych. Kalistův článek byl solidní vědeckou studií, článek Durychův 
(otištěný v Obnově) pouhým, byť výstižným a velmi dokonalým shrnutím úsudků, které 
katolíci a nacionalisté projevovali o Masarykovi již řadu let. Jaképak tedy strachy. 

Nemusí se tedy naše levice nikterak obávat, že bychom snad chtěli jméno T. G. 
Masaryka vymazávat z historie. Víme sami, že by to nebylo ani možno. S naší historií zůstane 
postava Masarykova nerozlučně spjata. Nejde jen o události poslední doby, na př. o 
skutečnost, že Dr. Beneš byl zvolen presidentem republiky na přímý nátlak Masarykův („za 
svého nástupce vám doporučuji dr. Beneše. Pracoval jsem s ním v zahraničí a znám ho" -
prohlásil Masaryk při své abdikaci a Ferdinad Peroutka dokazoval potom neúmorně, jakým 
smrtelným nevděkem к Osvoboditeli by bylo jeho pokynu neuposlechnout). Je přece jisto, že 
celé duchovní ovzduší dvacetiletí první republiky bylo v pravém slova smyslu dílem 
Masarykovým, že Masaryk je doslova buď sám, buď prostřednictvím (na př. Karla Čapka) 
vytvářel, takže celé toto dvacetiletí by bylo slušno nazvati „dobou Masarykovou". Jak chcete 
vymazat tuto skutečnost z historie? 

Jiná je ovšem otázka, jaká platnost má býti Masarykovi v této historii přisuzována. 
Tady je nutno říci, že všechno předválečné duchovní i politické působení profesora Masaryka 
je nutno zapsati do rubriky pasiv. Ani duch Masarykova tehdejšího zápasu, ani jeho metody 
nemohou býti základními kameny druhé republiky. Pokusíme se sami některé z jeho 
tehdejších článků v „Času" a „Naší době" oživiti českému čtenářstvu; máme však dojem, že 
tyto články budou, nepovolí-li censurní praxe, velmi silně konfiskovány. 

Pak tu je Masarykovo působení za války, které jistě zasluhuje úcty. Nelze sice 
zapomínat, že na úspěchu českého národa z r. 1918 nemělo podíl jenom působení 
Masarykovo, ale především zbraně českých vojáků, jejichž oddíly se počaly formovati již v r. 
1914, zatím co Masaryk odešel za hranice o několik měsíců později, že vedle odboje 
zahraničního existoval u nás i velmi mohutný odboj domácí, který si také zasluhuje úcty, ale 
toto vše nezmenšuje nijak klady působení Masarykova. I tu by se ovšem naskytla otázka, 
kterou by bylo zajímavo prozkoumat: pochopil-li vyslovený antihistorik Masaryk velmi 
správně současný okamžik, kdy bylo možno rozbít středoevropskou federaci, není tím ještě 
řečeno, že pochopil správně i celou českou otázku v běhu dějin, toto pochopení by bylo patrně 
znamenalo nutnost tuto federaci reformovat, ale zachovat, jak to žádali někteří historikové a 
rozvážnější a prozíravější politikové, kteří soudili, že jen v rámci této středoevropské federace 
je zabezpečena neztenčená existence historického českého státu. Ale toto zkoumání si 
necháme na klidnější doby. 

A pak je tu tedy to, co se nedopatřením a omylem nazývá Masarykovou filosofií. 
Masaryk-filosof, to je tedy vskutku osobnost, která se v dějinách filosofie nevyskytla a 
nevyskytuje. Snad jen Masaryk-žurnalista, dokonce žurnalista s velmi vyspělou fantasií, 
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hýřící zásobou nej rozmanitějších nápadů, smělých, byť většinou nepřesných a pochybených 
srovnání a kombinací, improvisátor, udivující nepředvídaností postřehů, zaěasté si 
odporujících. Žurnalista s velkým rozhledem a všeobecným vzděláním, nikoliv však filosof. 
K tomu, aby byl žurnalista filosofem, bylo by zapotřebí také jakési velikosti a originality 
myšlenky a ovšem i synthese, které u Masaryka nikdy nebylo, leč snad bychom za ni chtěli 
pokládali jeho známé evropanství, humanitu nebo to, co se nazývá t. zv. „českou otázkou", 
ale to vše není jednak vůbec originální, jednak je to namnoze velmi pochybné. Je pravda, že 
Masaryk byl mnohem spíše Evropan nežli Čech; také světové války se účastnil nikoliv jako 
bojovník za práva českého národa, ale jako bojovník za demokracii a proti tomu, čemu on 
říkal theokracie. Masarykovy loci communes, obecná rčení o náboženství, o mravnosti, o 
humanitě atd. nemají, jak je obecně známo, vůbec žádného podkladu. Jeho žáci rozvedli je 
pak v tak nemožný galimatyáš, že je vůbec nemožno zabývat se jím ve slušné společnosti. 
К jakým nehoráznostem vedou na př. rozklady levicově-agrární (!) „Brázdy", která se v 
duchovním ohledu hlásí к Masarykovu odkazu, ukázali jsme citátem v minulém čísle. Zcela v 
Masarykově duchu se tam tvrdí, že je nutno vytvářet jakési „vniterné" náboženství bez Církve 
(jako by byl možný národ bez rodiny, bez obce, bez státu!), atd., tedy něco, čím se vůbec 
nelze vážně zabývat. A že konečně t. zv. „česká otázka" je dokonalý vědecký nesmysl, o tom 
nechce snad už ani u nás nikdo pochybovat. 

Je ovšem jisto, že tato věc má i svou politickou stránku. Ještě loni tvrdili pánové 
Slavík a Werstadt na sjezdu historiků, že právě světový vývoj dal za pravdu Masarykovi proti 
Pekařovi onen vývoj, který nás, děti Masarykovi, postavil pod ochranu do rámce evropských 
demokracií a zabezpečil nám tak naši národní budoucnost. Správnost této these dosvědčily 
právě události z letošního roku. Tato skutečnost tedy souvisí i s naším hořejším tvrzením, že 
totiž všechen náš politický vývoj posledního dvacetiletí dál se v duchu Masarykově, v duchu 
jeho ideálů, že jím byl dokonale ovlivněn. Od toho nemůžeme najednou utíkat. 

Nebude tedy žádného boje proti Masarykovi. Naši přátelé z levice učiní ovšem dobře, 
omezí-li na míru pokud možno nejmenší jeho kult, ale to bude jen v zájmu Masarykovy 
památky, jak jsme nahoře snad srozumitelně vyložili. Není přece možno provozovat 
v budoucnosti všechnu tu biganterii, všechen ten byzantinismus, který by po zářijových 
událostech nutně působil dojmem provokace. To říkáme, znovu to opakujeme, v zájmu 
Masarykovy památky. Chápeme, že národ musí mít nějakou autoritu. Ať ji tedy má a je mu 
blaze, ale ať se o ní zbytečně nemluví, neboť pak by jí nutně bylo čím dále tím méně. A to 
přece nechceme! Proto také učiní i naši učitelé dobře, uposlechnou-li výzvy ministerstva 
školství a národní osvěty - podle něhož mají býti obrazy Masaryka a Beneše vyňaty z rámů a 
uloženy ve školních archivech - a nepokusí-li se toto nařízení nějak obcházet. Musí přece 
sami vědět, že vývoj se nezastaví jen na tom, co je dnes. 

Budoucnost Masarykovy památky leží tedy úplně v rukou jeho dědiců. My máme na 
starosti věci, které se nám zdají mnohem, mnohem důležitější. 

Jiří Větrovec: Boj o Masaryka? Národní obnova 2, 1938, č. 51-52, 24. 12., s. 2. 
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Josef Ludvík Fischer 
Osobní kult či vděčnost národa? 

К 7. III. 

Hluboké sociální či politické proměny neobejdou se nikdy bez bojovných hesel, jimiž 
je na minulosti, právě se skončivší, zamítáno, co bylo či zdálo se být pro ni nejpříznačnější. 
Nemohlo ani u nás být jinak po Mnichovu. A jedním z nej oblíbenějších takovýchto hesel se 
stalo odmítání „osobního kultu", jímž bezprostředně byl zasahován odstoupivší president, ale 
začasté jedním a týmž dechem i president Osvoboditel T. G. Masaryk. 

Vlna rozhořčení, která se dostavila reakcí na tyto útoky, stíhající obnovitele naší státní 
samostatnosti, způsobila, že odpadly tak rychle, jak vznikly. Ale zbylo po nich mnoho 
hořkosti a ještě více - studu u všech těch, kdo si nepřestali uvědomovat, že vůči svým velkým 
a největším zjevům je národ povinován vděčností i úctou. 

Napsal jsem nejednou, dotýkaje se těchto otázek, že úcta a vděčnost nejen že 
nevylučují kritiku, nýbrž - právě naopak - přímo к ní zavazují. Národu není dovoleno, aby 
jen trpně přejímal myšlenkové odkazy sebe větší, nechce-li ustrnout v neplodném epigonství; 
jeho povinností je, domýšlet a dotvářet přejaté dědictví do vyšších a dokonalejších forem 
i přizpůsobovat je stále se měnícím a novým okolnostem. Vytýkal jsem dokonce, že tuto svou 
povinnost vůči Masarykovi jsme plnili velmi liknavě, spokojujíce se pohodlným opakováním, 
ano omíláním jeho myšlenek. Ale to nebylo vinou Masarykovou, nýbrž naší. 

Co jsem opětovně zdůrazňoval dříve, platí dnes dvojnásob naléhavě. Než místo toho, 
abychom takto chápali svou povinnost, chtěli by se jí mnozí zhostiti ještě pohodlněji, 
znevažujíce odkaz Masarykův „programovým" odmítáním „masarykovského kultu". Ať už se 
komu líbí či nikoli: z paměti národa nikdy nevymizí Masaryk jako muž o národ 
z nejzasloužilejších, jako heros našich národních dějin; jako postava vzácné mravní ryzosti; 
jako vychovatel к čestnosti, neoblomnosti a národní důslednosti; jako zastánce národní 
důstojnosti, opřené o právo všech na rovnou lidskou důstojnost; jako příklad osobní odvahy 
a neohroženého bojovníka za právo a spravedlnost. 

Nevymizí z paměti národa jen proto, že sám byl takový; nýbrž a snad mnohem více 
ještě proto, že svým životem i dílem spolu symbolisoval mravní usilování českého národa od 
dob jeho obrození, ano že je vyvrcholil způsobem takřka legendárním. 

Mluvit o věrnosti к Masarykovi v tomto smyslu znamená tedy totéž, jako mluvit 
o věrnosti к sobě. 

Ano, máme a musíme chtít vyrůstat nad sebe, přerůstat se, formovat do nové a vyšší 
kázně, ale neodpadajíce od sebe. My - jako jednotlivci i jako národ. 

Takový buď náš poměr к Masarykovi. Naše úcta i vděčnost к němu zavazujtež nás 
k tak intensivní práci na zdokonalování jeho odkazu, jak velký je tento odkaz sám. Bylo-li to 
dříve naší povinností, je dnes dvojnásob, protože naše národní existence je ohroženější, 
nezajištěnější a žádá neskonale většího vypětí všech našich sil, žádá záměrné a důsledné, ano 
tvrdé pěstování těch ctností, jichž se nám dostávalo a dostává jen v zárodcích: přísné kázně 
a sebekázně, rostoucích z vědomí, že jimi a jen jimi, že rostoucím vědomím odpovědnosti 
každého z nás a nás všech za naši existenci národní i státní; že mužným, ano hrdinným 
poměrem к životu a světu zabezpečíme národ a svůj národní byt. 

Národ stojí a padá konstantami obecně uznávanými a vyznávanými. Toto budiž dnešní 
naší konstantou, neobracející se proti Masarykovi, nýbrž vyrůstající z něho, z mravních 
hodnot jeho odkazu, které jsou spolu odkazem národním: naší národní tradicí. Půjdeme-li 
jinými cestami, český národ bude královstvím v sobě rozdvojeným a vystaveným nebezpečí 
záhuby. 

К jednotě může národ růst jen ze sebe\ 
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lost národa? Index 11, 1939, č. 2, březen, s. 17-18, 
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„Čistky národa" a česká kultura 
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Václav Renč 
Kulturu si dovedeme dělat sami 

S pokrčením ramen musíme si dnes vzpomínat na diskuse, které se svého času vedly o 
t. zv. národní kultuře. Byly to vlastně jen hádky mezi levicí a pravicí, při nichž se nic 
neozřejmilo, tím méně napravilo. Dělá se to stejně vesele dál, jak se to dělalo. Každý si drží 
své kulturní posice - a emigrantské literatuře se u nás daří dál. Je to asi velká čest pro nás, že 
tak ochotně popřáváme sluchu všemu bolševickému, humanitářskému a emigrantskému, 
soudíc podle toho, že se nám za to dostává pochval od všelijakých Реп-klubů, ba co víc, nejen 
pochval, ale i sympatických přípisů, které nás ujišťují o tom, že spisovatelé celého světa jsou 
při nás v našem prý boji s fašismem; a také, jak vidno, nám tato jejich sympatie znamenitě 
pomohla. 

Nechrne vsak úšklebků a podívejme se na některé kulturní otázky s hlediska svého 
dnešního postavení. Jen umíněným slepcům může dnes nebýt jasno, ze pěstovat u nás nadál 
senilní humanitářství a s gustem importovat kdejaký kýč a agitku, jen když řeže do ideologií a 
systémů, které jsou odlišné od ideologií a systémů našich, je luxus poněkud nákladný a 
zhoubný. Ujišťujeme vás tedy, vážení pánové zahraniční spisovatelé, že některé z vás známe 
už až příliš dobře a že naprosto není žádoucí, abychom ve svých knihovnách měli místo jen a 
jen pro vás. Snad byste zase, pane Heinrichu Manne, Lione Feuchtwangře a j., snad byste se 
zas mohli pokusit obšťastnit svými sebranými spisy jiné národy, které si takový přepych 
mohou spíš dovoliti. 

Nám teď bude zapotřebí, abychom vyklidili poněkud své knihovny, neboť pevně 
doufáme, ze se naše vlastní tvorba, obtížena velkými a důstojnými úkoly, rozroste tak, že na 
vás nám už nezbude místo. Pokud pak budeme pěstovat dál překladovou literaturu, budeme se 
zajímat o díla, která vznikají opravdu z půdy domácí. Záleží nám napříště velice na tom, 
abychom u nás, ve svém životě jako v kultuře, měli všechno autentické, pravdivé, podstatné. 
Chceme znát národy a jejich tradice, chceme znát Němce, Francouze, Italy, všechny, ale 
nepotřebujeme znát bezpohlavní a beznárodní existence agitátorů a štváčů. 

Tato otázka nás ovšem pálí i přímo v našem prostředí. Máme mezi sebou, jak známo, 
mnoho dobrých duší, přivandrovalých bůhví odkud, které s neobyčejnou obětavostí pracují na 
naší kultuře. Je to od těch redaktorů, novinářských dopisovatelů, referentů, překladatelů a 
pod. jistě dojemné, a my nemáme to svědomí, abychom na nich tyto cenné služby požadovali 
ještě dále. Vždyť ani kuře zadarmo nehrabe; ať tedy jdou pracovat tam, kde jim za to zaplatí; 
my ostatně bychom na honorování jejich práce dnes ani neměli. 

Nic ve zlém, snad to s tím ani nesouvisí, ale přicházejí mi na mysl některé věty 
Balbínovy z jeho „Obrany jazyka slovanského": 

„Nechť porovnají s tím, prosím, skromnost a přejícnost českého lidu jenž cizince 
a příchozí netoliko pod střechu přijímal a trpěl, nýbrž z podivuhodné dobrovolnosti všemi, 
statky vezdejšími, ochranou opatřoval a zásoboval a též dosazoval na hodnosti - к nimiž 
kdysi nikdo neměl přístupu leč domácí - takže to, co kdysi o Římu, přijímajícím všechny 
národy, pověděl právník (F. C. Modestinus), že totiž Řím jest obecnou vlastí všech, nyní 
obrátkou možno říci o Cechách, že Španělům, Francouzům Vlachům a především Němcům 
jsou druhou vlastí, že pozbyli-li své původní a rodné vlasti, ať dobrovolně či nějakým 
zločinem, v této druhé mohou míti bezpečné útočiště a útulek. Kde se nalezne podobná země 
jiná, která by tak laskavě přijímala do svého lůna cizince a poutníky (dnes říkáme běžence, 
pozn. aut.) a je živila?" 

A ještě mě napadá věta, kterou rovněž Balbín cituje z Causina, že láska cizinců vždy 
mívá zakřivené ruce. 

Zkrátka a dobře, prozatím se musíme ve všem uskrovnit, začneme tedy tím, že se 
uskrovníme v tomto přepychu pohostinství. Bohudíky má náš národ vlastních kulturních 
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pracovníků dost, takže nám nebude tak hroznou újmou, přijdeme-li o několik těch desítek 
nadšených spolupracovníků, kterým tolik leží na srdci úroveň a prospěch naší kultury. Cizinci 
krví, myšlením i zájmy zůstanou cizinci i pro naši kulturu. A jak uz řečeno, budeme-li chtít 
poznávat kultury cizí, vybereme si sami. 

Václav Renč: Kulturu si dovedeme dělat sami. Obnova 2, 1938, č. 41., 15. 10., podepsáno 
V. Renč. 
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Josef Konstantin Miklík 
Nechceme 

1. Zapomínati, že naše země patří к dědictví svatého Václava, že on jest jejím pánem 
a vlastníkem, obráncem a panovníkem, jejím zastáncem u Božího trůnu a jejím vojvodou, to 
jest válečným vůdcem. 

2. Nechceme sektářství husitského, které rozdělilo národ, německého, které jej 
zdecimovalo, anglosaského, které jej rozleptávalo, československého, které jej zostuzovalo, 
rozeštvávalo a klamalo. 

3. Nechceme obrazoborectví, rouhání a zneuctívání druhého z hlavních patronů země 
české, věrného, statečného a milostivého světce, tvůrce slavné doby dějin a roznašeče dobrého 
jména Čech po celém světě až do končin země. 

4. Nechceme zednářství, volnomyšlenkářství, neznabožství, velikášství, bezbožnictví a 
bolševictví, surrealistických ztřeštěností, ideologických centrál a zpátečnického blábolení. 

5. Nechceme úplatkářství nesouzeného, požitkářství neobmezeného, hrabivosti direktorské; 
onanismu propagovaného, nemravnosti kvalifikované, zbabělosti farisejské; spokojenosti s 
tím, že jsme připuštěni к asistenci při rozprodáváni nej podstatnějších národních statků. 

6. Nechceme katastrofální depopulace, korunované prohlášením německého 
socialistického židovského ministra sociální péče v Československu, že se nemůžeme vrátiti к 
předválečným zpátečnickým názorům na problém populační, ale že její nedostatky budeme 
vyvažovati zmenšenou úmrtností zkomírajících dědečků a babiček. 

7. Nechceme emigrantství, partajního čachrářství a politického kuplířství, mezinárodního 
politikařeni, pletichaření a záškodnictví, které je s to znepřáteliti nám kdejakého potentáta 
a kdejaký národ na zeměkouli; čapkaření, básnění a spisování, umrtvujícího cit lásky к vlasti 
a odvahu к hrdinským obětem. 

8. Nechceme buditelů, cvičitelů a osvoboditelů, kteří nás duchovně prznili půl druhého 
století, napájejíce se z německých zdrojů a zrazujíce barokní dědictví předků; osvícenců, 
vlastenců a námezdníků, kteří si činili z národa pramen slávy a zisku; humanitám, kteří 
nedovedou v rozhodujícím okamžiku učinit nic jiného než složit zbraně a selhat. 

9. Nechceme pedagogického moru, snižujícího jménem vědy lidskou důstojnost, učícího 
dávati život za hesla a systémy místo za vlast, spalujícího samy kořeny národního bytí 
rozvratnými poučkami. 

10. Nechceme kultu osob, škodících zájmům vlasti; model místo pravého a jediného Boha 
na nebesích; uctívání Astarty místo uctíváni Panny. Vyznáváme jediného Krista, Boha 
a člověka, jedinou církev obecnou pro všecky národy, jedinou pravdu Boží a jediný Zákon 
Boží pro všecky lidi. 

Douška. 
Pokládám za zrádce svého národa takového katolíka, který nežádá od svého národa celé 

katolické právo. Jen tato totalita může zachránit od škod každý národ a udržet rovnováhu a 
spravedlnost mezi národy. Katolík, který žádá na svém národě jen to, co žádá žid, protestant 
nebo deista, který jest do nebe vděčen už za slovo Bůh nebo Prozřetelnost, i když se myslí 
nějaké božstvo panteistické nebo Bůh zbavený vlády nad světem a možnosti diktovat lidem 
psaný Zákon, takový katolík jest zrádcem své víry a svého národa, nebo aspoň zbabělec, 
jemuž není rovného. Jest vyznavačem vítězného Krista, ale chová se jako poražený služebník 
ďáblův. 

Josef Konstantin Miklík: Nechceme. Obnova 2, 1938, č. 41, 15. 10., s. 5; podepsáno Zbyněk 
Abeceda. 
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Karel Horký 
Do čeho nepůjdeme 

/ . 

Po pohromě z 30. září se vyrojila spousta lidí, říkajících: vzpomeňte, co jsem řekl nebo 
napsal tenkrát a tenkrát, my proti osudnému režimu byli už tehdy a tehdy, my už před pěti lety 
varovali takhle a takhle. Takové a podobné hlasy slyšíte nyní na každém kroku a narážíte na 
ně i v určité části tisku, jenž je nyní pln reminiscencí: my byli na svém místě už v roce 1930, 
1932, 1935 atd. - a dokládá se to citáty. Je to docela přirozený úkaz, jenž se objevuje po 
každé pohromě, a nelze - lidsky vzato - zazlívat tento zjev, právě už proto, že je tak čistě 
lidský. Kdykoli se stane nějaké velké neštěstí, vždy to automaticky s sebou přináší nejen 
záplavu různých vzpomínek na vlastní alibi, ale ovšem i spoustu soudců a soudů, někdy 
povolaných, častěji nepovolaných. 

Záleží právě na té morální kompetenci a také velmi, velmi na soudní formě, na její 
důstojnosti. Možná, že někdy pouhé dnešní mlčení člověka, který nejdříve a nejjasněji 
předvídal události a nejdůsledněji a nejdůtklivěji mluvil pravdu, jejíž potlačování vedlo 
к neštěstí, je mnohem drtivějším soudem, než nej hlasitější dokazování: já byl na svém místě 
už tenkrát a tenkrát. Zde třeba - aniž jen před vteřinou jsem na to pomyslil - mi sám od sebe 
přichází na mysl případ Lva Borského, autora knihy „Znovudobytí samostatnosti", jediného 
to úplně a nemilosrdně pravdivého obrazu československého odboje z doby světové války. 
Kdyby dnes, ve chvílích velikých účtů, byly na Václavském náměstí postaveny nějaké váhy, 
na nichž by bylo možno zvážit, čím kdo z nás prospěl nebo aspoň se snažil prospět blahu své 
vlasti, jak sloužil pravdě, jak se choval v zápase proti nedotknutelnosti legend, největších 
historických fais a osudných politických omylů, jejichž spoluvinu na ztrátě třiceti tisíc 
čtverečných kilometrů našeho státního území neodvažuje se dnes popírat ani ten nejvěrnější 
ze zbytku novinářských dveřníků, slouživších na „dvoře republikánském" - kdyby tedy byly 
takové váhy a měla se na nich vážit kniha Lva Borského podle skutečných zásluh, podle míry 
předvídavosti a podle výše politického rozhledu, čím by Borský v druhé republice byl? To by 
ho dnes museli udělat nejmíň předsedou vlády, ministrem národní obrany a spravedlnosti 
v jedné osobě - a ještě snad ministerstvo propagandy by musil dostat nádavkem... Ve 
skutečnosti stojí úplně stranou velkého polického dění, kráčeje v davu tak jako by ho nikdy 
nebylo, právě tak jako patrně nikdy nebylo Perglera, Štěpánka a jiných našich někdejších 
vyslanců, jimž v diplomatické dráze byly překážkou jejich - schopnosti a zásluhy. Nic více 
nežli mlčící samotář. Mlčí, ač dnes by měl právo nejhlasitěji mluvit a nejhlasitěji soudit. Ale 
právě takové mlčení, jež je dáno jen málokomu, mluví více než všecko ostatní. Jsou lidé, kteří 
za žádných okolností by nebyli schopni kopnout do mrtvého lva, natož do mrtvého velblouda. 

Ale to jsou jenom veliké výjimky a není možno na jejich základě odsuzovati lidi, 
usilující prokázat, že v určité době byli na svém místě, varovali a stavěli se záhubnému 
režimu na odpor, právě tak jako nelze odpírat souhlas obecným tendencím, súčtovat s vinou. 
To je nejen správné, ale i nutné, za každou vinou musí přijíti trest, úměrný její velikosti i výši 
odpovědného postavení těch, kteří vedli národ ke katastrofe. Při tom všem třeba dávat velmi 
pečlivý pozor na mravní oprávnění některých soudců, to jest, nezapomínat na tu malou 
otázku, kde byli, když všecko zrálo к pohromě, a co na těch vlivných a odpovědných 
politických místech dělali, aby ji odvrátili. Možná, že ve mnohých případech by se přišlo na 
to, že nejen neprotestovali, když měli tak učinit a mohli, ale že dokonce svým hlasováním 
a schvalováním dávali úplně volné pole politice osobností, nad nimiž se dnes široce rozsedají 
na soudné stolici. Snad dokonce by se přišlo i na to, že dnes nejvíce mávají oprátkou, kdož 
nejvíce mávali kadidlem. Je možno připustit, že špatný režim nepodporovali nikdy z vnitřního 
přesvědčení a že v skrytu jej příkře odsuzovali, ale ani to nepodpírá dost jejich soudní 
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legitimaci, která není myslitelná bez dokladu osobní statečnosti. Slovem: soudit je třeba, těžce 
zklamaný a krutě stižený národ má plné právo volat: za vinu trest, ale dobrý pozor na soudce, 
dobře zkoumat politickou minulost všech, jejichž narychlo ušité taláry padnou někdy 
к politickému tělu velice špatně. 

Ach, ta soudní legitimace! Kdyby každý bažil jen po ní a kdyby se dnes mělo 
pokračovat v tiskových závodech o to, kdo na frontě proti bývalému režimu stál dříve než ten 
nebo onen, to by si s velmi dobrým svědomím mohl přisadit i jeden človíček, který již 
začátkem roku 1917 - slovy devatenáct set sedmnáct - napsal a vydal v Americe spisek 
„Diirichův národ a Benešovo obecenstvo", spisek, jehož politickému obsahu a palčivým 
výstrahám a žalobám se říkalo „rodinná msta" a „zrada zahraničního odboje" - a to by ten 
človíček mohl třeba přijít i se svou brošurou „Masaryk redivivus" z roku 1926 - slovy 
devatenáct set dvacet šest - jejíž poslední (nezabavené) řádky zněly: „Šetřit nejen dole, 
i nahoře! Méně již zámků, méně milionů na jejich reparace, menší nákladnost všude a ve 
všem! Masaryk nikdy nebyl sentimentální. Upřímně ho vyzvat, aby přemýšlel, kde bez újmy 
na representaci a komfortu by se daly ušetřit poplatnictvu miliony, otevřeně jej poprosit, aby 
jako Masaryk redivivus podal mrhačům státních peněz příklad dobrého hospodářství 
a šetrnosti - to snad může platit za zločin toliko v očích křiklounů a licoměrného dvořanstva, 
nikoli v očích bývalého profesora Tomáše Masaryka". 

Ano, to by tedy i tento človíček mohl přijít se svými starými účty, jež jsou v pořádku, 
a honem se hrabat, aby se dostal do první řady soudních stolic, jichž počet takřka každou 
vteřinou roste. Nuže, těchto cílů onen človíček nemá. Není jaksi rostlý pro talár, rád ho 
dopřeje jiným. Svými řádky, jež musily být napsány, nehlásí se к žádné soudní legitimaci, 
nýbrž chce jen dokumentovat právo, mluvit o některých věcech, s nimiž nelze dnes souhlasit 
nikomu aspoň trochu jen rozumnému. A to jsou jisté ošklivé výstřelky ve věcech kulturních. 
Musí se i v této předůležité oblasti národního života soudit, musí se „čistit", leckde důkladně, 
bez jakékoliv sentimentality, ale právě v kultuře jsou jisté hranice, к nimž až je možno jít a za 
něž jiti je nemožno. A to bych rád řekl příště. Chci říci, do čeho nepůjdeme ani my, to jest 
právě my, kteří již roku 1917 byli v zápase proti režimu, jenž je souzen až nyní. Budiž 
souzen, ale kultura, ať už je to literatura, věda, divadlo nebo jiné umění, musí z toho vyjít 
opravdu kulturně. Proto a jen proto jsem byl nucen mluvit o legitimaci, opravňující к žádosti 
o slovo. Musil jsem říci, kde jsme byli v roce 1917, abych získal i politické oprávnění pro 
jasné vyjádření, do čeho nepůjdeme ani v roce 1938. 

II. 

Ano, musí se „čistit". Není dnes jiné pomoci a není také dnes místa pro zvláštní 
citlivost. Po dvaceti letech umíněného tvrzení „vývoj jde nalevo", po dvaceti letech 
nedotknutelné omylnosti marxistických papežů, kterým každý německý Žid byl bližší než 
Alois Jirásek, musí teď nastat a také bohdá nastane pořádek v našich národních věcech. Dnes 
je přibližně známo, kolik milionů nás bude stát zavedení jízdy vpravo, ale nikdo nikdy 
nevypočítá (žádná tužka není na to dost dlouhá), kolik škody nás stál nevyslovený 
a neodhlasovaný, všemi však prostředky praktikovaný zákon: „choďte politicky vlevo". Není 
proto divu, že se dnes musí „čistit" na všech místech, která na té škodě měla nej větší podíl. To 
se dnes cítí všeobecně a až na malé výjimky z řad některých nevyléčitelných politických 
pacientů se to resignovaně přijímá jako nutný a nevyhnutelný důsledek událostí. Je 
pochopitelno, že musí dojít к radikálnímu obratu i v našich věcech kulturních, ve všech 
oborech umění, odkud do národního organismu přecházelo někdy ještě více jedů než 
z politiky. 

Tu však právě jsou ony jisté meze, právě kulturní meze, jež si musíme uvědomit. Jako 
národ, zakládající si na své staré vzdělanosti (naše Karlova universita je starší nežli universita 
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heidelberská) i na své vysoce pokročilé kultuře novodobé, musíme si i při tom „čištění" býti 
vědomi hranic, daných vývojem civilisace. Ten vývoj v určitých obdobích života lidské 
společnosti může třeba být brzděn velkými krisemi a otřesy, může dokonce někdy i vypadat 
jako mílové kroky - nazpět, ale civilisace, sražená často až k zemi, vždy znovu a znovu zvedá 
svou hlavu, podobnou poškozeným krásným mramorovým hlavám v antických sbírkách 
Louvru, vždy znovu a znovu navazuje na starý stupeň, jehož již bylo dosaženo, a pokouší se 
opět o krůček vpřed. Jenom tento krůček může být ideálem a kredem současné vzdělanosti, 
pokud vzdělanost si vskutku zaslouží toho jména. Tento ideál má svou věčnou platnosti 
i v době největších převratů a vášní. Může např. shořet tisíc synagog, ale pro duševní svět 
milionů lidí Heine stáel zůstane Heinem a Mendelsohn Mendelsohnem. Každá doba, tedy i ta 
nynější naše, svádějící к paušálním pomstám a extremním akcím, má svou povinnost 
к respektování oněch jistých kulturních mezí, za něž ani při nejradikálnějším „čištění" je 
nemožno jít. 

(Mimochodem řečeno, to mně také tanulo na mysli, když nedávno jsem byl žádán -
den před uveřejněním - o připojení podpisu na známý manifest, otištěný 30. října v „Národní 
Politice". Také tento manifest, jistě co nejlépe míněný a obsahující skoro vesměs zdravé 
a oprávněně důrazné požadavky, pro naši národní a hospodářskou obrodu skutečně nezbytné, 
obsahoval jeden, dva body, které - snad jen svou nejasnou stylisací, nasvědčující spěchu -
zdály se mi připomínati blízkost právě oné určité hranice, jejíž překročení je pro kulturního 
člověka věcí svědomí. Proto také, než jsem svůj podpis připojil, vyžádal jsem si, vyloživ tento 
důvod, několik hodin na rozmyšlenou. Již však po čtvrthodině jsem byl telefonicky žádán, 
abych se co nejrychleji rozhodl pro podpis, protože text provolání musí prý už neodkladně jít 
do tiskárny, má-li v zítřejším nedělním čísle „N. P." být uveřejněn. Byla mi podána i některá 
vysvětlení, po nichž jsem nakonec dal к podpisu souhlas, nechtěje vypadat jako člověk, 
hledající hnidy v dobré veřejné akci, plné zdravých námětů pro náš budoucí život národní 
a hospodářský. Ale „hnidy" podle mého soudu a hlasu svědomí to nebyly. Bohužel, i na tomto 
případě je vidět, jak skoro všecky věci u nás se dělají příliš narychlo a jen jakoby 
improvisovaně. Je pravda, že doba je výjimečná a vyžaduje si i akcí výjimečně rychlých, 
přece však bych rád věděl, proč text něčeho, co má v neděli vyjít, by nemohl být předložen 
signatářům alespoň v pátek, aby mohli řádně uvážit důležitou veřejnou věc, za kterou mají 
odpovídat před svým svědomím a před veřejností.) 

Abych však mluvil docela jasně a to právě za tento list, jehož téměř již deset ročníků je 
snad více než dostatečným svědectvím našeho politického zápasu proti Hradu a proti tak 
zvané levici: jsou věci, do kterých nepůjdeme ani jako bývalá krajní pravice. Jsou zjevy -
a zdá se, bohužel, že jich přibývá - s nimiž se neztotožňujeme a musíme je odmítnout, přesto, 
že dnes možná je to stanovisko velmi nevděčné a nepopulární. Ještě však přesněji: převratné 
události vytvořily konjunkturální klima pro štvanice v našem kulturním životě. Jak již 
řečeno, jsme pro „čištění" i v těchto oblastech, ale právě zde, kde jde o kulturní hodnoty 
v národě, musí mít i ta jistá kulturní revise svoji kulturní úroveň. Čím přitažlivější je dnes 
půda pro konjunkturální „nástupy" a štvanice, tím nutněji považujeme za vhodné se vyslovit, 
že na ni nikdy nesestoupíme. Při nejmenším aspoň pro své osobní i redakční svědomí chceme 
mít alibi, že při něčem podobném jsme nejen nebyli, ale i jasně to odmítali. 

Snad stačí malý příklad. V jednom z našich odpoledníků jsem nedávno četl zprávu, 
která pod titulem „Rodinka dobře zaopatřená" obsahovala tyto řádky: „Není to jen pan Karel 
Čapek, ale stejně i pan Hugo Haas, člen československé státní scény. Tento pán si film napíše, 
režíruje, hraje v něm on, jeho paní, ba i jeho pes. Hudbu komponuje jeho bratr. Do roka 
vyrábí čtyři filmy, kdy mu zbude čas na divadlo, vědí bozi." 

Tímto způsobem psát, chceme-li si v kultuře a civilisaci zachovat místo, o němž jsem 
mluvil v začátcích této kapitoly, není možno. Můžeme - myslím i na „árijské" pozadí 
citovaných řádků - napodobiti po sousedních vzorech s klidným svědomím mnohé, ale 

172 



v kulturním, duchovním světě panují také jistě nenapsané zákony, jejichž plnění je právě věcí 
kultury toho kterého, byt' i malého národa. Ke kultuře patří ostatně i slušnost. Citovaná slova 
nejen musí kulturního člověka zahanbovat, ale - vzato věcně - jsou příliš surovým kopnutím 
umělce, jenž právě českému filmu dával se Štěpánkem, Hálkovou, Štěpničkovou a hrstečkou 
jiných nej lepší výkony a často jej přímo pozvedal z prachu úrovně, v níž se nacházel a 
bohužel většinou ještě nachází. (Nemluvím o sporném filmu „Kde se žebrá", mluvím 
všeobecně.) Především, ať se někdo snaží tvořit tak dobře, jako tvořil Haas, a dokázat ve 
službách filmového umění aspoň setinu toho, co on dokázal. Jak mu při tom zbýval čas na 
divadlo, vědí skutečně bozi, v tom bych s pisatelem útoku souhlasil, ale fakt je, že i to divadlo 
dělal poctivě, dobře, ba často skvěle. I kdyby nějaká kultura byla arijštější nežli sám 
křesťanský Pánbůh, nedovedu si představit, že i jen při špetce lidského cítění by jí to dávalo 
právo vláčet nějakého umělce (i s jeho paní, bratrem a psem) jen proto, že jako člověk 
nearijského původu hrál řadu let za nej většího potlesku arijcům, měl jejich srdečné sympatie a 
zachraňoval vedle několika jiných, na prstech jedné ruky spočítatelných, pověst českého 
filmu. 

Jak se u nás „čistí", ilustrují třeba i tyto řádky: „Pan ředitel Mojžíš Lom se držel ve 
svém postavení tím, že fedroval tak zvanou dvorní skupinu, t. j. pana Čapka, pí. 
Scheinpflugovou a paní ministrovou Pačovou, kteří patřili knejužšímu kroužku býv. 
presidenta Beneše." - Je nepochybno, že i poměry v Národním divadle, kde mezi členy 
souboru se to až do nedávna hemžilo organi so vánými komunisty (někteří z nich dokonce 
ukazovali tuto příslušnost přímo provokativně), uzrály к revisi, ale pořádek v kulturních 
věcech může dělat opět jen kultura, nikdy ho neudělá nekulturnost. Pevně aspoň věřím, že 
v umělecké „pravici" je množství lidí, jimž by bylo smutno a trapno z divadelního, literárního 
nebo jiného podobného „čištění", kdyby se mělo rozvíjet v stylu a v manýrách, jichž ukázky 
zde přinášíme. Upřímná a silná národní vůle, udělat si už jednou pořádek v našich 
uměleckých ústavech, je něco jiného než vláda přízemních pudů, než konjunktura malých 
osobních nenávistí a osobních pomst. Jen touto atmosférou si dovedu vysvětlit, že do té 
pisatelovy „dvorní skupiny" se dostala i Míla Pačová (jeho termínem řečeno, „paní ministrová 
Pačová), táž, o které vědí i vrabci na střeše Národního divadla, že nikdy neměla co činit se 
žádnou „dvorní skupinou", a jestli, tedy snad jen s celou kolekcí narážek a urážek, které do 
svých kritik vkládal spiritus agens řečené „dvorní skupiny" pan Edmond Konrád, když 
posuzoval její umění, ovšem v době, kdy už nebyla tou paní ministrovou... Mají-li být 
začátkem „čištění" Národního divadla zřejmé nepravdy o politické barvě dobré tvořivé 
herečky, která se nikdy o žádnou politiku nestarala, která vždy byla blízka jen poctivému, 
věrnému národnímu cítění Deylovu a z rohu hojnosti a přízně „dvorní skupiny" dostala za 
4 roky přiděleno 15 rolí (což ještě s jinými zajímavými věcmi vyšlo najevo za loňské krise 
Národního divadla), pak ať se takovému čištění říká spíše špinění, bude to výraz pravdivější a 
přiléhavější. 

Nebo, do třetice, jiný příklad z naší pozářijové národní čistírny. Četl jsem onehdy 
v jiném z našich večerníků, že spisovatel Karel Čapek po vyhlášení mobilisace uprchl, 
skrýval se kdesi v lesích a budil prý svou zbabělostí pohoršení i ve své vlastní rodině. Tohle je 
také zřejmá nepravda. Pokud vím, Čapek kdes venku u řeky má dům, kde jako každý jiný 
člověk má právo si odpočinout, když toho potřebuje tělo a nervy. Události, jež nás postihly, 
byly tak ničivé, že u někoho - a Čapek je slabé tělesné konstituce - byla ta změna prostředí 
zatemněného města za ticho venkova třeba krajně nutná. Sám vím nejlépe, jak druhá polovice 
září nás ničila, sám jsem z těch, kteří v těch dnech utrpěli velice na zdraví. Karel Čapek nebyl 
vojákem a jistě je už v tom věku, kdy mu nebylo potřebí skrývat se před „odvodem". 
Pochybuji též, že by jej byl zahnal ven strach před pumami, vždyť opět jiné listy mu vytýkali, 
že má к disposici kryty... Obsah obvinění není však třeba šíře rozbírat. Je sám sebou, už 
s pouhé lidské stránky, tak surový a krutý, že nevím, najde-li se na celé literární pravici, i na 
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té nejméně skrupulosní, jeden jediný člověk, jenž by s tímto způsobem „čištění" mohl 
souhlasit. 

Lituji, velmi lituji, že citované ukázky jsou vzaty jednak z listů, jimž jsem kdysi býval 
velice blízký, a jednak z listu, jenž je veden sympatickými, průbojnými mladými lidmi, 
jejichž energie a nadšení pro národní obrodu by mohlo dělat zázraky. Tímhle se neudělají. 
Jménem desíti ročníků tohoto listu, který snad nikdo nebude podezřívati z lásky к marxismu, 
a také čistě svým jménem osobním, jménem člověka, který - jak již v předešlé stati nikoli bez 
příčiny bylo řečeno - napsal spisek proti Benešovu režimu už v roce 1917, přátelsky prosím: 
zůstaňme kulturními lidmi i v době, jež svádí к metodám a prostředkům s pravou vzdělaností 
naprosto neslučitelným. Nejsem naprosto z těch, kdož nyní, kdy po dvaceti letech náhubku 
jsme se konečně dostali к troše tiskové volnosti, by chtěli zastrkovat meč do pochvy, ó, to 
nikterak ne, ale ostří slova sluší rozeznávat od klacku. Musil jsem otevřeně aspoň za náš list 
říci, že jsou věci, do kterých bez vteřiny rozmýšlení půjdeme s každým, kdo má v našich 
národních poměrech na mysli pořádný, generální úklid, ale jsou také věci, do kterých nikdy 
nepůjdeme. 

Karel Horký: Do čeho nepůjdeme. Fronta 10, 1938-39, č. 32, 10. 11. 1938, s. 379-380; č. 33, 
17. 11. 1938, s. 390-392. 
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Karel Schulz 
Beztrestně? 

Je těžko si představit, že by který druhý národ se tak velkomyslně zachoval к svým 
vnitřním nepřátelům, kteří po dvacet let ho obluzovali a ničili, jako se nyní chová národ 
český. Po dvacet let zde bylo plánovitě a soustavné ničení veškeré velikosti země české, všech 
jejích mravních hodnot, vešekeré její cti a výbornosti. Po dvacet let v naprostém posměchu 
a pohrdání, 

[cenzurováno, chybí asi jeden řádek] 
ničila v tomto lidu každá stopa toho, čím kdysi tento národ byl, čím žije dosud 

а к čemu je povolán. Nejpitomější fráse, vyslovované státními představiteli a největší 
bludařstva, vyhrabávaná z prachu a špíny odpadků ostatních národů, se po dvacet let 
předkládala s plnou vahou státní autority jako jediná pravda a jako jediná moudrost. Ostatně, 
hříchy jsou příliš zjevné, než abychom teprve nyní na ně upozorňovali. Bylo to hrozných 
dvacet let ničemností a pomatení, kdy napsat slovo vlast znamenalo se vydat posměchu a 
vyslovit slovo Bůh znamenalo být v nejhlubším opovržení. Tato zem prostě byla vedena к 
tomu, aby ztratila všechnu duchovní podstatu svého oprávnění. 

Nuže, neváháme přiznat, že jsme volali Boží tresty, když bylo zřejmo, že bez trestů se 
nevzpamatuje a že bez nich sama neobstojí. Volali jsme na ni tresty jako Boží pomoc v době, 
kdy ostatní jásali a třeštili nadšením nad jejím zubožením. Oplakávali jsme ji krvavými slzami 
v předtuše toho, co musilo přijít a byli jsme to a jsme to my, kteří jsme ji při tom milovali 
nejvroucněji a tak hluboce, až srdce se svíralo, jsouce pro smích ostatním. Pro nás to nikdy 
nebyla otázka moci a ovládnutí, pro nás to byla prostě otázka života našeho národa, nebo jeho 
smrti. 

Boží trest dopadl tak, až tato země zasténala a bohatá krev jejích ran zděsila i ty, kteří 
stáli v daleku a bez účasti. Jsou Boží tresty léčivé a jsou Boží tresty zatracující. Ten druhý 
trest by byl vypadal jistě jinak a dnes, při přehlídce oněch dvaceti let, si dobře uvědomujeme, 
do jaké strašné duchovní zkázy bychom se byli vřítili pod bičem Boží nevšímavosti, pod 
trestem být ponechánu sobě samému. Přijímáme tedy Boží trest léčivý, přijímáme ho pokorně 
a bez zoufalství. Aleje třeba se podle toho zařídit. 

Neboť jestliže tato země se bezvýhradně a naprosto nevrátí к jediné své duchovní 
základně, je pak opravdu ztraceno všechno. Pak teprve budeme pořekadlem národům, 
výstrahou států. Říká se, že stavíme znovu. Ale stavět znovu neznamená pouze vydávat, nová 
nařízení a opravovat dřívější zákony. Stavět znovu znamená v prvé řade pustit se do práce od 
základů a kdo to neumí, ať se do toho neplete. Pokřik: všichni do práce! je obluzující frásí, za 
kterou se skrývá opět nové neštěstí. 

Ne všichni do práce, ale pouze ti, kteří mají k tomu oprávnění. Zůstalo zde tolik 
hanebností a tolik neřesti, že je to pohled к zoufalství. Nemají všichni ti, kdož zavinili dnešní 
stav své vlasti, tolik peněz, aby odletěli na cizí university přednášet své omyly dál. Zůstali zde 
i se svými bludy. A co je nejhoršího: chystají se také к práci. Nabízejí svou pomoc. Mluví 
ovšem možném, o obrodě národní, hospodářské, sociální, o nové konstrukci státu, o víře 
v tento lid, o nové budoucnosti, jen o jediném nemluví z nich nikdo: o pokání. 

A přece to je to nej důležitější, jediné potřebné, bez toho není a nesmí byt odpuštění. 
Byla by příliš děsnou myšlenka, že Boží trest sklouzl po nich jako voda a dopadl pouze na 
tuto zkrvavenou zemi, zatím co oni by i nad její bídou klidně a vychytrale žili dále se všemi 
svými podlostmi a hanebnostmi. Jsou chvíle, kdy velkomyslnost a shovívavost jsou věci 
trestuhodné. Každá shovívavost к těmto odporným lidem znamená naši sebevraždu. 
Nevyplení-li se do kořene, který Boží pluh znovu s hrůzou můžeme čekat, aby přeoral opět 
tuto zemi? 
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Zůstali klidni, mluví o „nových poměrech" a jistě se jim přizpůsobí. Nikdo z nich se 
nebije v prsa nad vlastní vinou. Nalezli již pro ni sta omluv. Ba i strana, která o sobě tvrdí, že 
stojí na křesťanském základě (!), nestydí se veřejně prohlašovat, že dělala to dvacet let dobře 
a že nemá, za co by se styděla. Patrně tedy není v této zemi hříšníků. Patrně tedy to spěje 
k tomu. že nikdo nebude skládat účty za dvacet let, protože nechce a protože nikdo nemá chuť 
ho k tomu přinutit. Patrně jsou si příliš jisti. Patrně pro ně i nyní platí věta z onoho pověstného 
Benešova prohlášení: Nikdy jsem se nebál! - zatím co jejich vlast, jejich země se dosud 
chvěje o svůj život a o svůj osud. 

Je třeba přinutit je k tomu, aby se báli. Buď učiní pokání nebo musí být vyříznuti 
z tohoto národa. Jestliže nemají vědomí své viny, nutno je к němu donutit. Buď - anebo. Tato 
zem nemá jen odtržená území. Kdo je zločinec, patří do kriminálu nebo do koncentračního 
tábora. Ale ještě žádný národ nenechal své viditelné a zřejmé vrahy ne jen volně pobíhat na 
svobodě, ale ještě připravovat se к dalším hanebnostem. Proč má celý národ, tak silný 
a mocný i po všech ranách, proč má celá zem nésti břemeno jejich vin a hříchů, zatím co oni, 
kteří páchali zlo vědomě a plánovitě, smějí dosud beztrestně a bez omluvy se volně 
pohybovat? Pokání, dlouhé a úměrné jejich vinám, to je ještě to nej menší, co máme všichni 
právo a povinnost od nich žádat. Trýzeň národa je příliš velká, než aby směli nést břímě dne 
jen nevinní. 

Karel Schulz: Beztrestně? Národní obnova 2, 1938, č. 45, 12. 11., s. 1. 
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Staří známí 

Čtu v novinách, že Karel Čapek kamsi napsal pár slov proti lidem, kteří hledí morálně 
kšeftovat s tou hrůzou, co nás postihla. A prý: marodéři. Nu, Karel Čapek to musí vědět, jeť 
on inteligence puncovaná a proslýchá se dokonce, ze několik naivních duší se domnívá, že 
náš národ v jeho bídě potěší, když dají Nobelovu cenu autorovi „Apokryfů" Troubové -
i s tou svou náplastí. Ale Karel Čapek... Všimli jste si, jak už koncem září a potom počátkem 
října přímo orgiasticky stoupl v novinářském spisování p. Čapka v kursu Bůh? Říká mu sice 
bůh a pán, - ale ať už tak anebo jinak, je tu a je to Karel Čapek, jenž Ho ve své kraví 
sentimentalitě najednou vláčí po stránkách Lidových novin. Hleďme, hleďme... Kde se vzal, 
tu se vzal - a najednou je Karlu Čapkovi i Bůh dobrý... Člověk prostého ducha kroutí hlavou, 
nejde mu to na rozum... potom vyjde na zápraží, nasliní prst a zkoumá, zkoumá, odkud že to 
do toho teplého pláštíku zafoukal větříček. A pak už hlavou nekroutí. Jenom si odplivne. 

Ta druhá tête en bois, která si zaslouží - nezaslouží několika našich slov, náleží 
věrnému druhovi a sluze jmenovaného už Karla Čapka, tak řečenému romanopisci a podle 
doslechu i dramatikovi Edmondu Konrádovi, přirozeně, že členovi PEN-klubu. (O tomhle 
spolku si beztoho budeme muset co nejdříve pohovořit. A hezky od plic, protože kdo tam 
všecko nezasedá?!) Ten Edmond Konrád pěstuje jeden velmi zajímavý sport. Levou (pravou) 
rukou píše dramata a zadává je pražským divadlům, a pravou (levou?) rukou o těch pražských 
divadlech píše kritické články, t. č. do Lidových novin. A jako Čapkovo, i jeho novinářské 
spisování vyšlo z těch krutých událostí omlazeno jako ty staré báby z pohádkového mlýna. 
Ano, omlazení a nové obzory se tomu říká, nikoli bezcharakternosti Jako K. Čapek objevil 
znenadání Boha, objevil p. kd jiné proudění nového vzduchu: nebude nálady pro divadelní 
experimenty scénické. Jednak se bude šetřit a nové se bude dělat ze starého, jednak teď bude 
nálada tak trochu proti „moderně". Ano, ano, budeme teď kapánek zpátečničtí, všecko na to 
ukazuje. I otočil divadelní referent Lid. novin na čtyráku a počal housti novou. - Najednou 
dělá Frejka místo velkolepých moderních scén kamenická skladiště - a člověk si maně 
připomíná způsob, jakým, jen o trochu více neomaleně psávaly o moderním divadle 
Humoristické listy. I na E. F. Buriana je teď najednou záhodno dívat se kapánek skrze prsty 
a vypadat, že s tím klukem bolševickým nemáme společného nic víc, než toho kritického 
volňáska... A tak dále - čili Svět, kde se žebrá. 

Staří známí. Národní obnova 2, 1938, č. 45, 12. 11., s. 4; podepsáno Q. 
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Pavel Hejtman 
Jakobinády proti spisovatelům a vysokoškolským profesorům 

Má to být odveta za válečný projev spisovatelů r. 1917, který už tehdy se mnohým 
politikům nelíbil? Nevím, ale jinak je těžko vysvětlit jednání pisatele, který napsal předešlý 
týden v jednom z našich večerníků článek, z něhož stačí uvésti tyto výroky v úvaze 
o „Literárním místopise republiky", který nedávno vyšel. Tedy prý: „Čeští spisovatelé 
nakreslili mapu II. republiky." „Naši spisovatelé nechali celé obrovské území republiky bez 
povšimnutí. Snad ani Kamčatka jim nebyla tak vzdálená jako vzduch Chebu, lázeňských 
měst, Mostu" atd. „Proto to tak dopadlo. Jako by ji Hitler nakreslil, jako by naši spisovatelé 
mu chtěli půdu připravit." „Můžeme se divit, když i u nás doma se naši spisovatelé postarali, 
abychom nic nevěděli o našich Sudetech? Historie je bude soudit." „Ani jedna významná 
kniha o Sudetech! Sensační mapa, která je největší obžalobou všech českých spisovatelů. 
Chamberlainovo „nic o ČSR nevíme" platí i u nás doma." 

Ze to platí doma u pana autora té savonarolády, je pravda. Já aspoň nevím, že by např. 
Klostermannovy knížky byly tak bezvýznamné, nevím to ani o Čechových „Pestrých 
cestách", ani o Nerudových svazcích drobných prací, abych jenom namátkou jmenoval. A je 
hodně spisovatelů starších i mladších, kteří, třeba snad i méně významní, psali docela dobré a 
pozoruhodné věci z těch krajů. Z těch, které uznává snad i pisatel za významné, třeba přece 
jmenovat ještě aspoň Jiráska a také Raise, který čerpal látku z kraje „Zapadlých vlastenců", 
nyní okupovaného. A nepsali jen staří, také mezi nejmladšími jsou docela dobří, řekl bych 
přímo hraničářští spisovatelé. 

Že čeští spisovatelé čerpali většinou látku ze svých krajů, je snad přirazeno. Ale těch, 
kteří psali a velmi dobře psali o „Sudetech", je tolik, že opravdu nelze pochopit tvrzení, že 
čeští spisovatelé se postarali, abychom nic nevěděli o našich Sudetách. Jestliže už někdo 
0 tom neví, ať nesvádí na jiné to, co se sám nepostaral poznat aspoň z českých spisovatelů. 
Máme přece celé politické strany, které v těch Sudetech měly hodně organisací už hezkých 
pár roků před válkou, takže jejich aspoň předáci nemají práva se vymlouvat ani na 
spisovatele, kdyby skutečně žádný z nich nebyl z těch „Sudet" čerpal látku к žádnému svému 
dílu, třebaže, pravda, většina jich se po převratu vyhýbala těm „Sudetám" jako čert kříži 
a většina jejich listů začala o nich psát, až když se dal z toho vytloukat kapitál. Přesto však 
přece jen každý u nás mohl z pouhých novin vědět o těch „Sudetách" hodně mnoho a dokonce 
1 dobře vědět. Kromě toho máme i pěkná, zajímavě psaná specielní díla o těch „Sudetách". Že 
jich nezná novinář, zasedající takhle na soudnou stolici, je jenom jeho nedostatek. 

Ještě horší je, když na takové jakobinády — v tomto případě proti universitním 
profesorům - se dá český spisovatel, a to jen proto, že jeden či dva z nich, sběhlí s katedry do 
politiky, připálili ošklivě naši kaši. Je to pan Jar. Durych. Kdyby nebyl svůj útok v „Obnově" 
podepsal s takovým sebevědomím, nebyl bych - jak znám jeho způsob - přece jen věřil, že to 
psal on. O nesrovnalostech věcných ani nemluvím, ač zaráží na př., jak je možno bouřit proti 
těm, kdo jsou pro numerus clausus na středních školách, jako proti škrtičům vzdělání a hned 
na to po velmi siláckém útoku na ministerstvo školství prohlásit, že ministrem školství může 
být jen muž práce, který ví, co žádat od školy, a pak prý: „ Takový muž práce však také záhy 
pozná svým vrozeným smyslem pro práci, který vysokoškolský profesor má zůstati na místě a 
který musí co nejrychleji letěti; i kdyby to byl profesor třebas babylonštiny, prozradí se určitě 
nějakou nepochybnou známkou neschopnosti. A jest mnoho vysokoškolských osob, které 
zbytečně zatěžují státní rozpočet. Kdo by o tom pochyboval zvláště nyní, vidíme-li, co nám 
způsobily osoby, které byly právě vysokoškolskými profesory." 

Správně řečeno: bývaly. A také: pravda, že prostý muž práce může poznat profesorovu 
neschopnost к politice, ale naprosto nemůže posoudit jeho schopnost nebo neschopnost 
„profesorskou", odbornou. Ví snad, co chce od školy obecné nebo měšťanské, ale je 

178 



pochybno, zda to, co chce, je tu i jen správné. Co je správné žádat po vysoké škole, správně 
posoudit ani nemůže, jako nemůže laik (třeba profesor, ale v té věci laik) posoudit správnost 
nebo nesprávnost orání. 

A pak, proč štvát proti svobodě vysokoškolských profesorů vůbec, protože člověk 
našel mezi nimi, neboje přesvědčen, že shledal mezi nimi nějakého špatného politika? Jak by 
to vypadalo, kdybychom podle toho vzoru hlásali, že „prostý muž práce" má právo 
rozhodnout, že nějaký úředník má letět z úřadu co nejrychleji, protože jako spisovatel napsal 
věc, která se tomu muži práce nelíbí? Anebo, což kdybychom dali letět na hodinu každému 
úředníku, který jako poslanec politiku jen „zvorával"? J. Durych zrovna v tom článku horlí 
proti oblbování ve škole; což je považuje mimo školu za dovolené, ba žádoucí a příkladné? 
Myslí, že když jedni usilovali glajchšaltovat vědu i politiku, napraví to tím, že ji dá zas 
glajchšaltovat podle svého svým „prostým mužem práce"? Nebo že z odporu k nim nabyl na 
to dokonce práva? 

Pavel Hejtman: Jakobinády proti spisovatelům a vysokoškolským profesorům. Fronta 10, 
1938-39, č. 33, 17. 11. 1938, s. 383-384. 
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Václav Renč 
Fronta vždycky originální 

Účtování s věcmi nepravými, které tak příznačně charakterisovaly uplynulých dvacet 
let, nebude jistě idylou v rukavičkách. Chceme-li, jako že musíme, začít s novou a řádnou 
výchovou národa, musíme mu napřed vzíti z rukou věci jedovaté, věci nebezpečné i věci 
bezcenné. Česká kultura, která si nemůže naříkat na nedostatek talentů, právem si naříká na 
způsob, jakým tyto talenty planěly ve službě nehodné, ve službě modlám a bezkrevným 
ideám. Půjde o to, tyto talenty, pokud ještě nedodýchaly v tom zmrtvujícím ovzduší ideologií, 
přivolat znovu к životu. A pokud jsou to už talenty nadobro zmařené a pokud jde o jejich dílo 
dosavadní zasažené morem rozkladu, není jiného zbytí, než s nimi nadále nepočítat. 

Při této nutné revisi, ať sej í ujímá kdokoliv, je ovšem třeba mít na paměti, že hodnotu, 
i pahodnotu, lze vytlačit jen hodnotou. Pouhá opačnost politického smýšlení nestačí zdaleka 
na takovou kvalifikaci. Nelze stavět kliku proti klice, „pravičáky" proti „levičákům". Je jisté, 
že mezi těmi, kdo nesprávně smýšleli politicky, bylo mnoho těch, kdo si řádně počínali jako 
umělci. To platí ovšem i naopak. 

Zabýváme se těmito evidentními věcmi jen proto, že nás k nim podnítil článek Karla 
Horkého ve Frontě. Tento spisovatel, donedávna proslulý protihradní borec, potom poněkud 
polevivší ve svém elánu co feuilletonista Praž. ilustr. zpravodaje, si všímá šíře této otázky 
„čištění" české kultury. Je nám však s podivem, jak přes to, že v základě se přidržuje zásad 
výše uvedených, se vřele ujímá čapkovské stolní společnosti. Otřásá se ošklivostí nad tím, jak 
některé odpoledníky (což spadá hlavně na „Večer") častují „příliš surovým kopnutím 
umělce", jako je Hugo Haas nebo Karel Čapek. Pravda, styl večerníků není týž jako styl 
literárních revuí a večerník si rád všimne některých osobních detailů, které se nevyjímají 
dobře v kulturní revui. Ale úzkostlivá péče o „slušnou, civilisovanou" formu čištění je u Karla 
Horkého při nejmenším přílišná. Nic to nenapraví, když do případu - pro lepší politické zdání 
- zatahuje i pí Mílu Pačovou. 

Rádi bychom ubezpečili pana Horkého, že v podstatě na věci kulturní „se půjde" zase 
kulturně a že bude ukázáno nejednou a odborným rozborem, co národní škody je uloženo 
třeba v duchaplné tvorbě Karla Čapka. Nemusí se obávat, že by některý večerník chtěl Čapka 
nebo Haase uštvat к smrti, navzdory útlocitu p. Horkého. 

Mohli bychom si sice myslet, že jde opravdu jen o dbalost slušné formy, kdyby 
v tomtéž čísle ,Fronty" nebyl zároveň článek Pavla Hejtmana, v němž Durychova poznámka 
z Obnovy o potřebě důkladné revise vysokoškolských profesorů je označována za 
,jakobinádu". Zdá se, že Fronta k tomu, aby mohla dýchat, potřebuje být vždycky originální. 
A ze samého strachu o svou originalitu je nakonec, po desítiletém boji proti Hradu a jeho 
kulturnímu osazenstvu, ochotna prohlásit, že všecko bylo dobré, že národ se živil z dobrých 
pramenů a že zkrátka se „na nic nesahá". Bylo by podle Fronty patrně nekulturní, kdyby to, 
co tak neomaleně požívalo autoritativní ochrany po dvacet let, nemělo této ochrany požívat 
i nadále. Napříště tedy víme, co dělat, nechceme-li si rozhněvat Karla Horkého: nesahat na to 
křehké zboží, které donedávna neslo vinětu „oficiální česká kultura". Mám obavu, že si Karla 
Horkého přece jen nakonec rozhněváme. 

Václav Renč: Fronta vždycky originální. Národní obnova 2, 1938, č. 47, 26. 11., s. 7; 
podepsáno Rč. 

180 



Karel Horký 
Když už jsme u té revise 

/. 

Mnoho se teď mluví o té naší národní obrodě. Kde jaký potištěný papír vezmete do 
ruky, všude vidíte ta dvě kouzelná slovíčka: národní obroda. Čeká se od nich zázrak - a je to 
dobře. Jen aby se tím častým užíváním nestala frází (právě tak přehojně se u nás ozývalo 
slovo „demokracie" - a več se zvrhlo!), jen aby z papíru to přešlo opravdu do krve. A tu se 
opět vracím к oblastem kulturním. Zachováme-li si v kultuře kulturnost, to jest, budeme-li mít 
dobrou vůli a snahu, sejít se na půdě národní obrody jako lidé opravdu kulturní, jejichž 
úsudek není zkalen starými nenávistmi, politickými vášněmi a malodušnými pudy, zkrátka, 
dovedeme-li se povznést jen trochu nad onu věčnou lidskou potřebu skalpů, které jsem minule 
byl nucen věnovat několik sloupců, bude ta národní obroda na dobré cestě, jinak to dopadne 
tak, že jednoho dne si zničíme sami i to nej krásnější a nej vyšší, co nám nikdo nemůže vzít: 
náš vysoký duševní svět, naše duševní hory. 

Mluví-li se dnes ve spojení s novým národním programem také o nezbytné kulturní 
revisi, bylo by osudné představovat si to jako znevažování a potlačování literárních a vůbec 
uměleckých kladů, pokud pro naši kulturu posledních desítiletí znamenají skutečný a trvale 
hodnotný přínos, i když je někdy vynesla na povrch zvláštní politická přízeň a čilý tiskový 
aparát doby, na kterou my, z druhého politického tábora, máme dnes vzpomínky tak neblahé. 
Tu je značné nebezpečí i v tom, že by povážlivě rostly lokte i nejméně významným 
postavičkám a osobičkám, jimž otištění několika jepicích trusů v zábavné příloze nějakého 
deníku nebo šťastné „udání" nějakého nešťastného románového pokusu stačí často к jistotě, 
že jednou by mohli kandidovat na nesmrtelnost. Je pravda, že každá doba je bohata na 
umělecký potěr všeho druhu, ale nynější doba zdá se mi býti jakoby přímo stvořena pro 
konjunkturu rybiček, spřádajících růžový sen, že po rázném politickém vyhubení všech 
„nežádoucích" literárních ryb mohly by se z nich stát velrybičky... Není snad zrovna potřebí 
se bát, že podobný sen by se mohl totálně či totalitně splnit, neboť za umělce mluví vždy 
jenom jeho dílo a z literární vody ani nej radikálnější politický režim nemůže udělat víno, ale 
pro náš duševní svět a jeho vývoj bylo by už samo sebou dost smutné, kdyby prostřednost a 
podprůměrnost, opojená pocitem politické konjunktury a ochrany, mohla se v naší kulturní 
zahradě rozbujet v míře, která by povyšovala plevel div ne nad růže. Mluveno přesně, byť ne 
právě vybraně: už dnes některé zjevy dávají velice vážný důvod к obavě, že v české literatuře 
bychom se brzy mohli dočkat naplnění známé bajky o h , která plovouce po vodě s jablky 
volala: „my jabka plaveme!" 

Hlavně však myslím, že s naší, tak zvané pravicové strany, by se nesmírně chybovalo, 
kdybychom v žízni po revanši nedovedli odolat nutkání, znovuzavádět a opakovat v kultuře 
metody a prostředky, jež jsme právem odsuzovali, když je dělala levice. Co se nám nelíbilo 
tenkrát, nebude stát za nic nikdy, i když citově by se nám velmi ulevilo, kdyby i tam na té 
druhé straně se jednou pocítilo, co to je, když v kultuře a umění rozhodují politické vlivy, 
které někoho mohou vynést až k nebi a jiného zase soustavně umlčovat. My, na tom našem 
břehu, jsme takových případů poznali a zažili mnoho. My jsme měli spisovatele, jejichž knihy 
umlčovati bylo takřka zákonem. Ať napsali, co napsali, ať vydali, co vydali - vše jako by se 
zpropadalo do země, v rubrice „literární kritika" nebylo pro ně místa zásadně. To byli ti, kteří 
nepozdravili u vrbiček a měli své těžké politické vroubky u režimu, jehož bezmezná moc 
diktovala mlčky i v literatuře. Jejich díla měla sice svou širokou čtenářskou obec, měla 
oddané, nadšené čtenáře, ale dvacet let se o nich nesmělo psát. Lépe řečeno, smělo, neboť 
také kultura má své vlastní nenapsané zákony, které mají těsně co činit se svědomím a ctí, 
tedy jsou vyšší a pro pravého vzdělance mají být více rozhodující než nenapsané zákony 
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jakékoli politické moci, ale - jak to často již bývá - služebníci skoro vždy jsou horší svých 
pánů, a vlastně největší podíl na umlčování „nežádoucích" spisovatelů měla zbabělost, 
spodní, lokaj ská myšlenka, neudělat si špatné oko na místech, kam chodit na čaj nebo zachytit 
na nějaké vernisáži aspoň jeden blahosklonný úsměv patřilo po dvacet let k nejvyšším 
vrcholkům osobní blaženosti věčného českého Čehony. Mluví se teď nemálo o tom, jak jde 
nahoru „pravice" a jak „levice" se zpropadá hluboko dolů. Ať se jakkoli mluví, ať se jakkoli 
vyvinou politické poměry a ať mi kdo jakkoli vynadá v novinách nebo v neuvážených 
fanatických dopisech (jako se již stalo), nic mne neodvátí od služby kultuře a vždy budu hájit 
a hlásat myšlenku, že nelze mluvit o pravé národní obrodě, kdyby pravice měla opakovat 
bývalé chyby levice a utlačovat nějaké hodnoty, ať už vycházejí z duševní dílny kohokoliv. 
Chceme-li „čistit" přesně po sousedním vzoru, je zde báječná příležitost, udělat to na jiných 
místech, jež toho plně zasluhují, a udělat to třeba ještě drastičtěji, než to udělal Hitler: vyházet 
(a přímo se přičinit, aby vláda tak učinila), vyházet z malířství a sochařství všecek ten 
dlouholetý podvod, který se jmenoval kubism, futurism, později surrealism a včera snad zase 
jinak, ale vždycky to byl jen velkolepý importovaný švindl cizozemských fumistů, buď vůbec 
neschopných namalovat obyčejnou krávu, nebo někdy snad schopných, ale dávajících 
z vypočítavosti přednost podvodným mazaninám, vypočteným na hloupost a měšec snobů. 
Zde je to místo, kde naše národní obroda by si na to měla vyhrnout rukávy ještě výše než 
Goebbels. Zde jít do toho bez milosti! Nepálit snad to staré, naopak, nechť v našich 
obrazárnách zůstane trvalé, dokumentární svědectví uměleckého bloudění doby, ale do výstav 
nepřipustit už ani čtverečný decimetr toho neřádu, za který byly už takovou řadu let 
vyhazovány peníze na úkor poctivých českých umělců, zápasících často s bídou. 

Příště o něčem potěšitelném: o projevujícím se návratu к dobrému dílu tak zvaných 
lidových povídkářů a romancierů. Také k tomu je třeba povědět něco z minulosti, neboť 
poznání chyb bude přítomnosti jen к zisku. 

II. 

Před více než sto lety byl náš národ v tak smutném postavení, že věru nevíme, jak 
daleko by byl šel úpadek našeho mateřského jazyka, kdyby nebylo bývalo hrstky 
odhodlaných vlasteneckých vzdělanců, pro něž naše dějiny mají zasloužené jméno buditelé. 
Byli to zejména lidé, vládnoucí perem, spisovatelé, novináři, divadelníci, ale i prostí faráři a 
učitelé na venkově. Jejich vroucí lásce к vlasti, neúnavnému a mnohdy až dojímavému úsilí 
podařilo se dílo doslova nehynoucí a po zásluze již dávno oceněné, ale dnes jsou zvláštní 
důvody k tomu, abychom si znovu připomenuli onu dobu tak zvanou buditelskou. Důvody, 
bohužel, smutné. Dnešní doba, poznamenaná „dohodou" v Mnichově, neukládá nám již sice 
kříšení jazyka, jak tomu bylo v časech Jungmannů a Krameriů, ale státní katastrofou a ztrátou 
celé třetiny území jsme postaveni před úkoly ještě mnohem těžší. Dělali-li tehdejší buditelé 
v určitém směru zázraky, teď bude třeba daleko překonat i tyto zázraky. Byli jsme sraženi tak 
hluboko dolů, že jenom nadlidská vůle a síla umožní nám zas povstat a na starých dobrých 
národních základech znovu postavit státní budovu, jejíž velká část se ocitla v troskách, 
slovem, potřebujeme opět buditelů. Nejen politických, ale i takových, jací budili národ 
v začátcích minulého století. A jejich dílo bude musit být úměrné rozsahu katastrofy. 
Tentokrát nejde o jazyk, nýbrž o celé bytí pokořeného národa, o jeho návrat к sebedůvěře, 
o jeho povznesení z prachu к silnému vědomí života, prostě, o jeho záchranu. Jeho mysl, jeho 
duševní statky může zvednout zase jen kultura, zase jen její živé slovo, vytrysklé z lásky 
k zemi a posilující srdce lidu. A tu velká, nesmírně vlivná úloha připadá tak zvaným lidovým 
spisovatelům, romancierům a povídkářům. To jsou ti nej lepší národní buditelé, povzbuditelé 
a utěšitelé v dobách krutých zkoušek. 
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Proto také není nic překvapujícího, že již v prvních chvílích naší státní katastrofy bylo 
možno v tisku i v rozhlase pozorovat spontánní návrat к některým literárním jménům, kterým 
v posledním desítiletí tak nešťastně jsme se odcizovali, lépe řečeno, byli odcizováni. 
Vzpomeňme si jen toho jednoho surového útoku, vedeného před několika roky na životní 
literární dílo Aloise Jiráska. Stalo se to dokonce v listě, vydávaném legionářským 
nakladatelstvím, což ještě zvyšovalo národní nevděk k muži, jehož pouhé jméno za světové 
války elektrisovalo ducha našich vojáků, nosících v tornistrách jeho knihy. To, jak Jiráskovo 
dílo posoudil marxistický „Čin", nebyl čin, nýbrž zločin. Neslýchaný ten útok považuji za 
nejhorší a nejtěžší ze všeho toho, čím uplynulá literární doba, snažící se zalíbit hradním 
prorokům „světovosti" a pěstující politické lokajství i v kulturních rubrikách, poskvrnila svůj 
profil. Kde jsme to byli a v čem jsme to žili, když umělecké posvěcení bylo nejdrsnějším 
způsobem upíráno historickému spisovateli, jehož popisná schopnost dovedla stvořit obrazy 
jedinečné sugestivnosti, pravé klasické malby, kde jediná stránka díla - především 
„Bratrstva" - znamenala a provždy bude znamenat pro umění více než třeba všecky tři svazky 
rozbředlého a konfusního Durychova „Bloudění". Musil být snížen rozený klasik, aby jeho 
sláva a jeho obliba v prostém lidu i v inteligenci nepřerůstala krátkodechou slávičku 
některých přeceněných plodů literární produkce, které ať už nepřímo politikou nebo obratnou 
reklamou či nezřízenými hyperbolami kritiky (často jenom určité kliky) dostávaly punc módy, 
jíž neholdovat znamenalo tolik, jako dávat si vysvědčení kulturního i společenského minus... 
Po této stránce měla jistý neblahý vliv i nejlépe snad míněná, ale mnohými velmi škodlivě 
a jenom vypočítavě chápaná vánoční literární anketa „Lidových novin" na téma: která kniha 
se vám letos nejvíce líbila. Jak málo lidí zodpovědělo tuto otázku upřímně a poctivě! 
Většinou to byly odpovědi buď afektované nebo diktované opět nejen různými ohledy na 
politiku a módu, ačli ještě častěji se neřídily jen směšnou servilností. Kdyby Beneš byl napsal, 
že nejlépe se mu letos líbilo „Tajemství knížecí hrobky", mohli jsme vzít jed na to, že 
napřesrok každému pátému dotázanému účastníku ankety se bude nejvíce líbit „Tajemství 
knížecí hrobky". A tak se stávalo, že i když nejvíce pochvalných hlasů dostala kniha opravdu 
hodnotná a hodná lauru, zavánělo to podezřením. Pamatuji se, jak velmi se mi líbilo od 
spisovatele Jos. Macha, když několik let za sebou dával na anketu prostou upřímnou 
odpověď, že nejvíce se mu líbí „Malá Dorritka". V tom moři politiky, servilnosti, módy 
a snobského opičení se to vyjímalo jako milý zelený ostrůvek. 

Abych však neodbočoval: můžeme míti jen radost a také jistě ji má velká většina 
národa, že je teď vidět návrat к dobré, poctivé lidové literatuře. Pojem této lidovosti jest 
ovšem velmi široký. Dílo Aloise Jiráska, například, je nesporně umělecké, ba mnohé z jeho 
knih, v nichž „Čin" viděl takřka méně než kalendářovou literaturu, budou mít nesmrtelný 
život „Babičky", přece však Jirásek bývá řáděn к lidovým spisovatelům. V tomto případě 
děkuje tedy autor za tento titul lidu, jehož všecka srdce si získal. Nevím, který titul by mohl 
těšit spisovatele víc. Jiráska skutečně těšil, a pokud vím z vlastních osobních vzpomínek, 
hlásili se i Rais, Klostermann, Herrmann a jiní hodnotní spisovatelé s hrdostí к označení 
„lidový autor", ačkoli „lidovost" je dnes peníz již příliš otřelý a zvláště umělec má často 
mnoho důvodů k tomu, aby jej přijímal opatrně. Té skromné hrdosti na titul „lidový povídkář" 
jsem si vysoce vážil zejména u Raise, protože právě jeho dílo - a to je skutečnost, kterou 
žádným estétem starších i nej novějších časů si nedám vyvrátit - může se vykázat některými 
uměleckými přínosy nepomíjitelné ceny, jimž příští doba přijde teprve na chuť. Myslím, že od 
tohoto tichého, plachého pana řídícího, od tohoto Kroesa citů a Harpagona slov, od tohoto 
básnického zpovědníka duše našich milovaných pohorských krajin, zabraných nyní cizí 
rukou, by se literárně mohli učiti mnozí, jak se tvoří dobrá umělecká struktura povídky, jak 
prostě, ale cituplně a dovedně se vyzdívá taková literární studánka, v níž ještě příští generace 
najdou duševní osvěžení. Tak rozuměl své „lidovosti" i Klostermann, ve skutečnosti rovněž 
mnohem větší a hlubší umělec, než popřevratová kritika mu přiznala, ne snad ze zlé vůle, ale 
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z přílišné zaměstnanosti, neboť tiskařské stroje chrlily tolik módního literárního zboží, že si 
musila pospíšit, nechtěla-li zůstat pozadu za duchem - sezon. Zdá se, že teprve nyní, když 
jsme ztratili Šumavu, najdeme Klostermanna. Teprve teď, jak vše se zdá tomu nasvědčovati, 
budou naše krutě zklamané duše hledat úlevu a jakési centrum securitatis v „lidovosti" 
spisovatelů, z jejichž díla mluví upřímná, vroucí láska к půdě, u některých pak obzvlášť 
vyhraněný citový poměr к rodnému kraji. 

Je věcí naší kritiky, aby к „lidové" literatuře se měla méně macešsky než v době 
minulé. Ale i tu ovšem bude potřebí dbát, aby se neopakovaly chyby, na něž poslední literární 
desítiletí, jehož nakladatelskou specialitou byly „objevy", bylo tak bohato. Vzpomínám 
namátkou třeba jen nezřízeného reklamního halasu, jaký na úkor jiných dobrých lidových 
autorů byl tropen s literárním věhlasem spisovatele Jahody, pro něhož s největším urychlením 
a hlukem byl ražen titul „druhý Rais", ač podle skutečnosti a pravdy tu šlo o trošku 
vyprávěčské rutiny tuctových kvalit bez nej menší jiskry pravého uměleckého plamu, takže 
přirovnání s Raisem se četlo jako trapná profanace. Co však je úplně nepochopitelno, je 
závislost nebo snad určitý myšlenkový nedostatek kritiky, která pod vlivem reklamních bubnů 
pomáhala vyzvědat „objevy" tohoto druhu. 

Naproti tomu zase některým dobrým lidovým spisovatelům nebylo dáno, co jim 
patřilo. К těm bych počítal třeba Morávka, třebaže je vydáván naším největším 
nakladatelstvím, jehož velkorysý propagační aparát má možnost upraviti každému autoru 
cestu к úspěchu. Řekl bych, čtu-li Morávka, romanciera Posázaví, že si ji upravil sám, právě 
opět tou svojí vroucí, raisovskou láskou к rodnému kraji, jenž je součástí země, jejímuž dechu 
a hlasům nasloucháme dnes mnohem pozorněji a oddaněji než před katastrofou. Srdce lidu si 
vydobyl vlastním svým krásným, bratrským poměrem к němu, vlastní svou bohatou životní 
zkušeností a znalostí citových strun prostých uzavřených venkovských niter, к nimž má klíč 
opět jen pravdivý cit a literární poctivost vyprávěčova. Tisknou-li se knihy Jana Morávka 
i bez reklamního halasu v tolika vydáních, vděčí za to tedy jenom sám sobě, nejméně pak již 
zájmu oficielní kritiky, u které až dosud „lidovost" nebyla v kursu. Napadá-li mi dnes, 
u příležitosti diskuse o kulturní revisi, právě tento lidový autor, má to náhodnou příčinu 
v tom, že zrovna onehdy jsem četl poslední Morávkovu knihu „Jediná cesta", která na rozdíl 
od jeho předchozích prací podává něco zcela nového a značí nesporně autorův literární 
vzestup (přes všecky příměsky sentimentality, kterou lid sice má rád, ale má být vychováván 
právě v opačném směru), hlavně však, že mezi jinými zajímavými obrazy z přírody jsem 
našel i tyto věty: „Za ním (oblakem) v hloubce vesmíru hoří slunce a jeho nažloutlá záře se 
line přes stříbrné okraje mraku do poříčí, takže část krajiny plane jasem a část leží ve stínu. 
Hladina řeky, rozčeřená v jemné vrásky, hledí jako tvář, rozpolcená štěstím a žalem: v slunci 
se směje, ve stínu truchlí." - Jak krásný, svérázně viděný, v pravdě básnický obraz! A na mysl 
mi přišlo bezděčně při jeho čtení: kdyby tohle tak byl napsal - řekněme - Vladislav Vančura, 
autor ,jedinečné a nevyrovnatelné", pro nás však, obyčejné, normální lidi, místy úplně 
neztravitelné a až к ošklivosti nevkusné „Markéty Lazarové"! Co by tu bylo nových a nových 
dithyrambických zvěstí, že v literatuře se objevila nová, původní řeč, že z básníkovy dílny 
vycházejí nové a nové slovesné šperky... 

Ne, nechceme dnes nikomu křivdit a aspoň mně osobně není nic tak vzdáleno, jako 
myšlenka, stavět se za kulturní „čištění" v nakladatelstvích a v knihovnách, jež by 
nespravedlivě a jen z politických příčin postihlo i mnohé skutečné literární klady. Ani 
Vančura není pro nás jenom tak někdo; chtěl jsem jen demonstrovat aspoň na jednom 
srovnání, jak přílišně se někde přeceňovalo a jak se tvořily literární módy, zatímco na jiných 
stranách, dávajících lidu poctivou duševní stravu, se nedocenilo. Ba, hůře ještě - jak to ukázal 
případ s Jiráskem - šlo se zabijáčky i na životní díla, jejichž „lidovost" bude náš národ 
posilovat a chránit ještě v dobách, až z těch různých „slovesných šperků" zbude v paměti 
českých čtenářů i celé literární historie méně, nežli nám zbylo z Jablonce. Proto také jsem 
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považoval za vhodné, projevit velikou radost z obratu, z viditelného návratu k dobré národní 
literatuře, ať už její umělecký stupeň je vyšší či nižší, jen když jsou v ní poctivá zrna, schopná 
udržet a sílit život země. Každý, kdo v tomto smyslu bude pomáhat, najde v nás upřímné 
přátelství, Šavel ještě větší než Pavel, ať kdokoli si nám nadává jakkoli. 

Karel Horký: Když už jsme u té revise. Fronta 10, 1938-39, č. 34, 24. 11. 1938, s. 402-403; 
č. 35, 1. 12. 1938, s. 414-416. 
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Josef Navrátil 
Krise inteligence 

Nelze si zapírat skutečnost, že po větové válce se stále více rozmnožují stížnosti na 
inteligenci. Není sice jasné, co si kdo pod slovem inteligence představuje. Námitky jsou však 
určeny školské inteligenci především a pak všem těm, kdo se odvažují volat po vládě rozumu, 
po vládě ducha ve společnosti a mají odvahu předkládat plány, jakým způsobem vládu ducha 
ve společnosti zajisti. Už v tom je zmatek, nač se mají stížnosti proti inteligenci vztahovat. 
Ještě větší zmatek vládne v tom, co se inteligenci vytýká. Stěžovat si na inteligenci patří dnes 
téměř к dobrému společenskému tonu. Úkaz je to obecný. I náš oficiální zpravodajství 
rozhlasové pokládalo za svou povinnost v české veřejnosti pokud možná inteligenci zošklivit. 
zvláště onu, která tápavě hledá v nových poměrech novou orientaci. 

Poslání inteligence ve společnosti je příliš vážná otázka, než aby se dala vyřídit jen 
přikývnutím ke všemu, co tropí vyvolavači protiinteligentské nálady. Zvláště v našem národě, 
malém na počet, měla ve všech úsecích života národního inteligence vždycky rozhodující 
význam. 

Ze školy víme a nyní nám to připomínají nálepky na knihkupeckých obchodech, že 
náš národ křísila z poroby a vedla к svobodě kniha. Každý dovedeme vypočítat řadu 
spisovatelských jmen, která si vysloužila čestný název národních buditelů. Kromě toho 
dovedeme každý uvést řadu jmen, která se zasloužila o hospodářské povznesení našeho 
národa. A víme, že technická a pracovní inteligence se ráda přizpůsobila ve svém praktickém 
úsilí národním ideálům, které vyčetly z ducha dějin našeho národa nej lepší a nej pronikavější 
hlavy našich národních myslitelů. 

Kamkoliv se podíváme po našem národním životě, všude najdeme stopy činnosti 
inteligence. Zasáhla všude, pomáhala všude, kde jen mohla. A myslila napřed na věci, které 
se zdály s počátku podivínské, aby, jednou provedeny, se staly nezbytností. Český učitel, 
spisovatel, profesor, inženýr, lékař, kněz, novinář a tak dále - to jsou cesty, jimiž se 
uplatňovala u nás inteligence. Ty cesty trvají a dlouho potrvají. Že jsou nezbytné, o tom se 
neodváží nikdo pochybovat. Proč však tedy ony snahy, zošklivit veřejnosti činnost 
inteligence? 

Pro společenský pokrok je nezbytná dělba práce. Čím více bude obyvatelstva, čím 
složitější budou potřeby lidu, tím více bude specialistů, tím více bude dělba práce pokračovat. 
O tom se prakticky nikde nepochybuje. Nikdo nemluví o krisi pekařství, protože pekaři pekou 
housky a nikoliv automobily. A nikdo se neodvažuje pekařské řemeslo z tohoto důvodu 
zošklivovat ve veřejnosti. Ale mluví se o krisi inteligence, projevují se touhy vyloučit ji z 
vlivu na veřejný život, protože nedělala to, co od ní bylo očekáváno s takovým právem, jako 
bychom žádali po pekařích, aby místo housek pekli automobily. 

Zpravodaj Československé tiskové kanceláře prohlásil v rozhlase, že vynikající 
vzdělanci v minulých stoletích zklamali v řízení věcí státních. Neučinil sice žádného 
jednosměrného závěru, ale zdá se, že je pro to, aby stát řídili nevzdělanci nebo aspoň 
vzdělanci ne příliš vzdělaní. 

Pokud je mi známo, nej významnějším myslitelem o státě a o jeho poslání, u něhož se 
učili státnickému umění stovky generací civilisovaných národů, je řecký filosof Platon. Je sice 
pravda, že sám jako praktický státník neměl úspěchu. Ale bylo to spíše proto, že byl špatný 
psycholog. Neuvědomil si, že svými myšlenkami natolik předhonil svou dobu, že ještě po půl 
třetím tisíci let budou znít revolučně. 

Otázka je, co je podstatou inteligentní osobnosti Platonovy. To, že neměl úspěchu jako 
praktický politik, či to, že razil nové myšlenky o řízení státu a o jeho úkolech? Kdo chce 
spravedlivě posoudit otázky o poslání inteligence, na tomto příkladě si může celý problém 
dobře ujasnit. Smysl veškeré Platonovy činnosti byl přece v jeho učení. A to učení, jestliže se 
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udrželo více než 2000 let živé v myslích lidu (české překlady jeho knih dosud vycházejí), není 
nikterak vyvráceno faktem, že je sám nedovedl uvést v praktický život. 

Učitelem Platonovým byl Sokrates. S dnešního hlediska to byl pobuda, rozvratník, 
opilec, který jen rušil budovatelskou práci praktických athénských otců, učil-li mládež 
přemýšlet o spravedlnosti, poctivosti, pravdivosti a podobně. Byl to pravdu zločinec, jestliže 
žádal, aby na světě mezi lidmi pro jejich vztahy platila spravedlnost, moudrost a pravdivost? 

To je další otázka, kterou si musí každý, kdo hovoří o krisi inteligence, rozřešit. Jsou 
jen dvě možnosti: postavit se hned na stranu athénských otců a odsoudit Sokrata (inteligenta) 
к smrti, nebo postavit se na stranu Sokratovu. Podle obsahu soudobých stížností na inteligenci 
by se zdálo, že v naší době je žádoucí postavit se na stranu athénských otců. Připusťme, že 
smysl pro správné myšlení natolik upadl, že zase se budou Sokratové usmrcovat. Bude to 
správné počínání, i když snad takových popravčích stoupenců bude v soudobé společnosti 98 
ze 100? Bude mít pravdu rozvášněný dav, či onen jedinec, který bude uklidňovat vášně, sám a 
sám, a bude se dovolávat rozumu, pravdy, spravedlnosti, přemýšlení a podobně? 

Přemýšlejme takto, na Sokratově a Platonově příkladu, o tak zvané krisi inteligence. 
Zachováme-li si jasnost úsudku a nedovolíme-li, aby se náš rozum a smysl pro pravdu a 
spravedlnost sklonil před množstvím, vždycky najdeme správnou cestu při konkrétních 
stížnostech na inteligenci. Je k nim zajisté mnoho důvodů, ale sokratovský důvod athénský 
nesmí být jedním z nich. 

Josef Navrátil: Krise inteligence. Čin 10, 1938, č. 18, 1. 12., s. 276-278. 
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Karel Horký 
Mixerům pojmů 

Tentokrát něco osobního. Odpovídám na útoky zpravidla jen jednou za několik let, 
protože naše poměry v tisku mne přesvědčily, že věcný argument je takřka bez ceny a že ve 
skutečnosti je škoda každé kapky inkoustu, vyplýtvané na srovnání nějakého veřejného účtu. 
Ještě to někdy dopadne tak, jako onehdy to dopadlo s p. Ferd. Peroutkou, který za uveřejnění 
jednoho zajímavého dopisu byl poctěn v jednom z našich večerníků článkem s tučným 
nápisem „Peroutka si kecá do lebedy", nebo tak nějak podobně, přesně už nevím. Tedy, do 
těchto končin nikdo nedostane mé pero. Jestliže zcela výjimečně je namáčím, je to jen proto, 
že jde o vážnou literární věc, a pak snad i proto, že si svou odpovědí nezadám, neboť jde 
o útok, uveřejněný v rubrice, kterou rediguje novinář, podle mých zkušeností až dosud slušný, 
a kromě toho píše do té rubriky i J. S. Machar, takže do těch končin se mohu pustit snad bez 
obavy, že si zamažu kabát. Stálo tam, jaká prý je to ode mne nedůslednost, když na jedné 
straně prý bráním K. Čapka, Haase etc. a na druhé straně navrhuji drastické potlačení nákupu 
futuristických, surrealistických a podobných „obrazů" pro obrazárny. Vždyť prý obojí zlo je 
stejné. Na to každý rozumný a s kulturou čestně smýšlející člověk může jen odpovědět: není. 
Čapek a Haas, ti přes to všecko, co předcházelo v minulých letech, představují pro kulturu 
a umění nepopiratelnou hodnotu a dílo; kdežto jmenované malířské mazaniny znamenají jen 
bohopustý podvod, v nej lepším případě úplnou neschopnost, maskovanou směšnou snahou 
o „pokrok". Není tu tedy žádná nedůslednost. Co se pak týká mého bránění Karla Čapka, 
kterého nejako literát a novinář, nýbrž jako člověk a muž jsem se musil zastat proti strašnému 
obvinění, že uprchl před mobilisací z Prahy a skrýval se v lesích, (myslil jsem při tom, jak 
bych sám - muž - snášel obvinění tak hrozné!), prokázal Karel Čapek minulé neděle svým 
článkem v „Lid. novinách", že nejen neuprchl z Prahy před mobilisací, nýbrž z venkova hned 
den po mobilisací přijel do Prahy a nabídl vládě všecky své služby. Vše bylo vymyšleno do 
poslední písmeny a pravý opak byl pravdou. Tím je tedy jen dotvrzeno - a mému svědomí je 
nyní dvojnásob dobře -, že jsem měl všecko mravní právo psát, jak jsem psal ve svém článku 
„Do čeho nepůjdeme". A nepůjdeme do toho skutečně. Vím, že musí nyní nastat některé 
radikální změny, vždyť sám jsem je navrhoval a chci o ně usilovat, také vím dobře, že např. 
komunismu našich některých spisovatelů je konec navždy a že je i v jejich zájmu, aby 
upřímně a nepolovičatě se přihlásili к práci na naší národní obrodě, ale nepředstavuji si tu 
obrodu jako nějaké eldorado pro neschopné, jasně řečeno, nerozumím jí tak, aby nějaký pan 
Kopeček od 30. září byl svatosvatě o sobě přesvědčen, že je pan Hora. Kdo tohle všecko chce 
chápat, zůstane pro mne rozumným, slušným, vzdělaným člověkem, kdo chce jít „do toho" 
jinak, ať dělá, jak myslí, ale poslouží národu a jeho kultuře špatně. 

Karel Horký: Mixerům pojmů. Fronta 10, 1938-39, č. 35, 1. 12. 1938, s. 416; podepsáno 
Hký. 
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Julius Fučík 
„Čistka národa" a česká kultura 

Otevřete český kulturní adresář a škrtejte v něm jména českých umělců: básníků, 
spisovatelů, výtvarníků, hudebníků nebo herců, jejichž hlavy už padly v soudobé „čistce 
národa" - zatím ovšem jenom ve vykřikovaných a vykřičených večernících - škrtněte 
každého, kdo byl těmito večerníky prohlášen za zednáře, mafistu, levičáka nebo dokonce 
bolševika, a tudíž jako zapeklitý nepřítel národa vyloučen z našeho kulturního života -
a dojdete к zajímavému poznání: že všechno, co má v našem umění nějakou cenu, bylo 
odsouzeno к záhubě. 

Říkáme: všecko. Není to jen Karel Čapek, který trpce pyká za státotvornost své 
generace v první republice; není to jen Osvobozené divadlo, které bylo „konečně" 
zlikvidováno a uvolnilo cestu laciné operetce do českého života, není to jen soubor Národního 
divadla, jehož členové se v minulosti několikrát provinili živým stykem s lidovým 
obecenstvem; je to na příklad i redaktor Fronty Karel Horký, který byl prohlášen za 
nespolehlivého a podezřelého, protože se veřejně zděsil večerních poprav české kultury, a je 
to i dlouholetý kulturní redaktor Národních listů Miroslav Rütte, který se nyní mohl o sobě 
dočíst, že je „levicovým referentem" a že od něho nelze očekávat nic dobrého. 

Jestliže snad někteří umělci nebyli dosud výslovně jmenováni v tomto seznamu 
vyvržených, je to jen proto, že nebyli dost na očích, že na ně bylo pozapomenuto, není to však 
proto, že by jim byl dán pardon. „Na všecky dojde!" slibuje Jaroslav Durych ve Večeru. 
Neboť při této „čistce národa" nejde už o jednotlivé české umělce, ale o českou kulturu vůbec. 
Neprovinili se jednotlivci, provinila se celá kultura, a jí se nemá dostat pardonu. 

Ne u nás, ale jinde, řekl jeden hodnostář, že sahá po revolveru, slyší-li slovo „kultura". 
Nebudiž proto zazlíváno „očišťujícímu" novináři, jedná-li podle toho i u nás, ale nebudiž toho 
také zapomínáno. Někteří lidé totiž takový poměr ke kultuře velmi potřebují, protože v 
kultuře je pro ně opravdové nebezpečí. To platí obecně - a tedy i nás. 

Kdyby v našem kulturním adresáři nebyla jenom jména básníků živých, nýbrž i dávno 
mrtvých, musili bychom je škrtat také - takovou je totiž celá česká kultura, celá její tradice, 
celý smysl jejího poslání a jejich dějin. Neboť kdyby se měl náš další vývoj řídit podle 
směrnic dnešních očišťovatelů naší kultury, neměli bychom z české literatury co číst, neměli 
bychom co hrát na českých scénách, neměli bychom co poslouchat na českých koncertech, 
protože nemáme v českém umění nic, co by odpovídalo jejich představám a požadavkům; 
naopak: tvorba každého význačnějšího českého umělce těmto představám a požadavkům 
nejen odporuje, ale výslovně a vědomě proti nim bojuje. 

Všecko české umění, celá česká kultura je totiž prosycena ideou svobody, lidského 
bratrství, humanity, sociální spravedlnosti, a v tom souhlasí dějiny české kultury s dějinami 
celého národa. Neměli jsme a ani mít nebudeme panské kultury; neměli jsme také nikdy 
kultury lokajské, která se panstvu přizpůsobovala; a neměli jsme ani kultury lhostejné, ideově 
bezbarvé, jaká by snad mohla být našimi očišťovateli vzata na milost. 

Už na začátku našeho obrození jsme měli Jana Kollára, který praví v Slávy dceři: 
Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou, 
ten, kdo do pout jímá otroky, sám je otrok. 
Po Kollárovi jsme měli Čelakovského, Havlíčka, Friče a Nerudu, který volá к národu: 
Za volnost lidskou... 
dál, národe náš drahý, věčně dál! 
Měli jsme básníka Písní otroka, básníka Soucitu a vzdoru, básníka Slezských písní, 

měli jsme a máme básníky ne obecně „sociálního" cítěn, ale básníky přímo socialistické -
neměli jsme však a nemáme básníky, kteří by hlásali nesvobodu, porobení člověka člověkem, 
básníky otroctví, zrady a chameleonství. Takoví básníci se nás nerodili a nemohli narodit. 
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Národní listy uspořádaly, není tomu tak dávno, svou anketu o „národní kultuře". Byly 
v ní příspěvky ředitelů a akcionářů, ale skutečný básník v ní byl jen jeden - a ten byl už 
mrtev. Byl to Viktor Dyk, který si politickou činností po převratu vysloužil pověst 
reakcionáře. Tedy přece případ básníka reakčního? Ctěte si však Dýko vy válečné verše! Kolik 
nenávistné síly je v nich proti zbabělosti a postrašenecké zradě národních zájmů, kolik touhy 
po dokonalé lidské svobodě a lidském soužití, kolik odhodlanosti nepřizpůsobit se, a raději 
padnout, než žít v usměrněné hanbě! Běda Dykovi, kdyby dnes žil a psal takové verše! Byl by 
vyloučen z národa rychleji než kdokoliv jiný! 

Žil u nás básník, který naslouchal klokotání slavíků a srdcí milenců, který byl 
okouzlen láskou a přírodou: Vítězslav Hálek. Byl milován jako cukrátko, a dostalo se mu 
smutného uznání způsobného básníka; později byl právě proto zavrhován a zapomínán, 
a teprve v posledních letech začala mladá generace spravedlivě oceňovat kouzlo jeho 
hudebnosti a představivosti. Večerní písně, slavíci a růže, loubí a jarní větřík - hle, není toto 
básník pro dnešek aspoň nezávadný? Ne, není! Neboť i tento básník uprostřed lásky a květů 
najednou cítí, že je třeba říci, že opovrhuje „každou písní, jež mrav i šat má s lokajem, by 
velmožům se lípla к patám a choutkám byla v pronájem". Tento básník, který se tolikrát 
milkoval s oblohou, dovede se к ní obrátit, aby ho naučila zacházet s bleskem, protože je to na 
světě „nezdravé: koho má hrom vzít, ten jím vládne, a bije jen v ty nepravé". A tento básník 
lidské lásky dovede právě v jejím jménu také z hloubi srdce nenávidět lidskou stvůrnost; 
dovede se i - slyšte: už před sedmdesáti lety! - vysmívat rasistům, rasistickým pidimužům, 
kteří se chvástají tím, že ,jejich rod je z krve ryzé a s velkými se nemíchal, že každý z nich 
má pidipředky a králem že jim pidikrál". 

Mohou básníka s takovými názory akceptovat hlasatelé večerní kultury? Ovšem, že 
ne, protože je proti nim stejně jako je proti nim celá česká kultura. Budou-li, třebas jenom 
obrazně, padat české kulturní hlavy, padne i hlava Vítězslava Hálka! Padne, protože Hálek je 
skutečným českým básníkem. 

Není tedy náhodné, že po „čistce" vykřičených večerníků nezůstane v českém 
kulturním adresáři žádné velké jméno. A není také náhodné, že nejhorlivější a nej význačnější 
„čistič" Jaroslav Durych - hledaje pro sebe nějakou oporu v české historii - mohl najít jenom 
dvě jména: habsburského služebníka Viléma Slavatu a paliče českých knih Koniáše. Budiž 
proto pochválena síla Durychovy povahy, která mu dovolila přihlásit se veřejně jedině к 
mužům, kteří vstoupili do dějin české kultury jako její nepřátelé a škůdci. Je aspoň jasno. 

Neboť všechna, opravdu všechna, česká kultura je, jak se nyní říká „zamořena". Je 
celá zasažena morem světla a nemůže se smířit s temnem, ani mu podlehnout. Jenom bojovat 
s ním může a musí. 

Jenom bojovat a zvítězit! 

Julius Fučík: „Čistka národa" a česká kultura. Čin 10, 1938, č. 19, 8. 12., s. 289-292; 
podepsáno Karel Strnad. 
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Karel Horký 
Ještě nevymrel rozum 

Když jsme v 32. a 33. čísle „Fronty" pod titulem „Do čeho nepůjdeme" naznačili 
docela jasně, že po zářijové katastrofe si představujeme nutnou národní obrodu jinak, než si ji 
představují mnozí nedočkaví Koniáškové, těšící se už na to, jak z popele skutečných 
kulturních hodnot si uplácají pěkné teplé baráčky v džungli, byli jsme hezkých pár dní se 
svým názorem sami. Ale to jinak nejde, politický otřes událostí byl příliš silný a příležitost 
к napodobení různých vzorů se přímo vnucovala. Věděli jsme, že se to musí „rozležet". Ještě 
nevymřel rozum ani slušnost - a tak dnes s velikým potěšením můžeme citovat „Brázdu", 
týdeník mladých agrárních intelektuálů, který v posledním (47.) čísle přináší článek, jenž by 
stál za citování celý. Pro nedostatek místa můžeme otisknout jen jeho nejzávažnější část. 
„Brázdě", právě agrární „Brázdě" je ke cti, že na kulturní „čištění" nepohlíží jako na 
pozemkovou reformu, kde po zabrání velkostatků se „našlo" hodně zbytkových statků pro 
šikovné lidičky, kteří se vyznali v tlačenici. Bude jí to ke cti v lepších šťastnějších dobách, až 
svět týmž rychlíkem, jímž se teď vrací ve středověk, jednoho krásného dne opět se vrátí do 
novověku. „Brázda" píše: „Literaturu nelze trvale rozdělovat na pravou a levou. Ducha a život 
národa nemůžeme trvale převádět na tu neb onu stranu. Obsah národního života můžeme 
usměrnit, rozvinout, doplnit, obrodit, ale jádro zůstává. Proto ona zevní stránka dvou stále se 
potírajících literárních směrů byla nám nepříjemná, neboť ani jeden z nich nemohl říci, že je 
zrcadlem národní duše. Dnes se oba tyto směry dostávají do stadia boje, v němž má padnout 
konečné slovo: buď já, nebo ty! Zázračné slovo revise má být signálem k boji а к veřejné 
licitaci proskribovaných autorů. Pokládali bychom za zcela falešné, kdyby násilí, páchané 20 
let jednou stranou, mělo být vystřídáno násilím druhé strany... Byl by to boj ducha a skutečné 
kultury? Národu by za takovou činností zůstal vždycky veliký otazník, nesmazatelný, který by 
soudila historie. My se domníváme, že ve slovesné tvorbě i za tak změněných poměrů musí 
být vedoucím motivem boje něco jiného, oduševnělého, vyššího. Nebo se má historie 
zastavit? Cesta náprav je po našem soudu jiná. Předně musí zmizet ničím nepodložené 
podpory, udílené někdy jen proto, že spisovatel byl vyznavačem určitého světového názoru. 
Nesmí se trpět, aby pravda byla patentována a přimknuta к určitému kruhu osob, neboť 
taková pravda už není pravdou a vede na scestí. Všimněme si podrobně doby právě uplynulé 
a najdeme pro toto tvrzení dost důkazů. Slovesná tvorba musí být podložena duší a citem lidu, 
musí vyvěrat z hluboké potřeby umělce spontánně a jednoznačně. Pálení knih, ať obrazné 
nebo dokonce skutečné, paušální odsudek autorů z důvodů čistě politických pokládáme za 
nedůstojný prostředek literárního boje na cestě к uznání. Neužívejme těch cest a prostředků, 
které jsme ještě včera zavrhovali". 

Karel Horký: Ještě nevymřel rozum. Fronta 10, 1938-39, č. 36, 8. 12. 1938, s. 427-428; 
nepodepsáno. 

191 



Vladimír Kolátor 
Zameťte divadla! 

Politika na divadle znamenala vždy špatnost, ať se týkala uplatňování herců, režisérů, 
autorů a ostatních uměleckých činitelů z důvodů stranických nebo prosazování nezdravých 
politických tendencí v divadelních hrách i jejich neuměleckého kritisování. 

Byl vytvořen systém rozzářených levicových hvězd, tak nějak podle slov také 
nejlevější a nejhvězdnatější hvězdy E. F. Buriana „hvězdářství na divadle pokrokový 
divadelník přenechá těm, jichž sklony jsou kapitalistické". Ale útoky levice na divadle zněly 
vždy neodpovědným duchem 

[cenzurováno, chybí asi 1 věta] 
Setkaly se s úspěchem, ale nutno je odsoudit po zásluze, neboť je třeba rozlišovat boje 

ideové a nápory proti činitelům, kteří jsou nepohodlní z pouhých důvodů stranických, jak se 
to dělo po dvacet let. O vedoucích místech musí rozhodovat umění a nikoliv zájmy, pro které 
by se mělo podle E. F. Buriana (!) střílet! 

Do vedení pražských i mimopražských divadel vtrhly politické tendence, které 
dopomohly určitým činitelům, aby se pevně usadili na vedoucích místech. Dnes by prý měli 
být ochotně pardonováni, ačkoliv sami nepardonovali nikoho. Jejich omilostnění při 
výchovné funkci divadla není možné, chameleónů nepotřebuje nové divadlo! Proč se mají 
přebarvovat, když známe řadu lidí, kteří se nezřekli svého pravicového přesvědčení i za cenu 
svého uměleckého zničení! 

Nutno vyčistit naše divadla! Všichni ti pánové s rudými fanglemi nemohou nyní nosit 
národní prapor, nemohou vésti divadla, která budou jedním z nej důležitějších propagačních 
možností nového režimu! Po ozdravění divadla bude jedině možná nezaujatá kritika z péra, 
které není zasvěceno do zákulisních bojů a hodnotí divadelní výsledky pod zorným úhlem 
národního umění. 

Příkladem dnes, kdy se provádí revise různých nesprávných rozsudků, rozhodnutí, 
atd., měla by být ventilována otázka Borová a jeho chyb, které mu měly zlomit vaz 
s ponecháním nedotknutelnosti dramaturgie Tetauerovy a Langrovy po celou dobu vlády 
levicové a schvalováním nadržování levicovým autorům a odmítání nepohodlných. Bor sňal 
hříchy všech levicových exponentů! Stejně jako v jednom politickém procese. Ale otázka 
šéfovství nesmí být dílem pouhých osobních ambic, v níž musí zvítězit otázka kvality 
umělecké a v té nebude Bor zatlačen tak snadno na podřadné místo! 

Celé naše divadelnictví se dostalo na politické scestí. Nepřipusťme, aby se znovu 
etablovali lidé starého režimu pod honosnými hesly reorganisace pražského divadelnictví. 
Tato společnost chtěla by je sevříti ještě pevněji do svých ideových spárů odstraňujíc tak 
jakoukoli konkurenci a kritiku. Mánesáci i jejich divadelní přisluhovatelé s velkou minulostí 
a pochybnou budoucností musí dát své prsty od pražského divadelnictví, od nové mezinárodní 
tendence s projektem Německého divadla. 

Takto si představují vedení národní kultury levicoví vysloužilci, uplatňující ještě dnes 
zájmy německého židovství a nechápající vůbec, že jejich návrh je národně nemravný! 

E. F. Burian napsal knížku „Zameťte jeviště", z níž dnes je nej významnější název, 
který mohl by být manifestací nového divadla ve zcela jiném smyslu! Ano, zameťte jeviště 
a dodejte munici, neboť dnes pro národní lidi , je čas, kdy bude nutno pro krásné umění 
střílet" jak tento E. F. Burian volal od levicových houfnic. Nepatří na jeviště pánové, kteří 
opovrhovali starým českým dramatem, kteří v politické zášti odpravili Forzanovu-
Mussoliniho hru „Napoleonových sto dnů" i za cenu pokažení hereckého jména, kteří tak 
duchaplně obsazovali Slonimského veselohru „Čistá rasa"! 

Musí se započítati do skupiny nepřátelské národnímu směru také ti, kdo nebyli 
přímými činiteli v levicových politických organisacích, sloužíce levicové ideologii ve 
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spolcích neb útvarech uměleckých nebo za umění se schovávajících. Vždyť tendenční 
politické divadlo podle ideí jednotlivých stran odmítal i E. F. Burian ve jménu pokrokového 
směru, jehož vírou je nový řád, vnucený všem bez rozdílu politického směru. Také Burian 
„neposluhoval, ale sloužil určitému směru politickému stejně jako ti. kdo se snaží, aby 
přicházeli v úvahu při obsazování šéfovských míst, což ke své chvále nečiní Burian. Osobní 
obliba, společenské styky buďtež při nových jmenováních odsunuty na vedlejší kolej, uvažte 
pouhou uměleckou způsobilost! Nebudeme pěstovat ideologii německou, jako jsme odmítali 
sovětskou či západní! Je nutno, aby na divadle promlouvala duše národa. Promluví tak, aby 
neměli nemístné obavy o její existenci ti, kdo neměli o ni strach po dvacet let demokratického 
uměleckého teroru. Slyšeli jsme kdysi z Italie slova: „Kdokoliv napodobuje cizinu, je vinen 
vlastizradou, jako vyzvědač, který pouští nepřítele tajnými dvířky." I v umění to platí pro naši 
zdravou budoucnost. 

Vladimír Kolátor: Zameťte divadla! Aktivisté 2, 1938-39, č. 2, 19. 12. 1938, s. 1, 5. 
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Josef Šup 
Loyalitu к hodnotě! 

Rozhlížíme-li se po našem současném kulturním životě, stále ještě rozbouřeném, stále 
znovu a neúnavně rozviřováném pro sebemaliehernější šťouchnutí loktem či docela obyčejné 
plácnutí do vody, stále ještě ovlivňovaném tolik let spícími zájmy a zájmečky, je nám 
nápadna jedna věc, a to tím spíše, že tentokrát dříve v oborech ostatních než v kultuře 
projevuje se snaha zavést pořádek a nutnou kázeň: je to nedostatek loyálnosti. 

Příklad z politiky vnitřní. Ministerský předseda Rudolf Beran ve svém prvém 
rozhlasovém projevu měl tuto větu: „ Sjednoceni ve straně Národní jednoty a v loyální 
spolupráci se stranou druhou zabezpečíme klidný vývoj vnitropolitických poměrů." Zásada, 
která má platit v životě politickém. Ale měla by platit i v kultuře. Předpoklady pro ni jsou. 

Soustředění by v kultuře bylo. A dokonce i tady jsou vlastně jen dva zřetelné tábory, t. 
zv. pravicový (kolem Venkova, Brázdy, Řádu a jiných listů t. zv. pravice) a druhý t. zv. 
levicový. Jsou tu i útvary dosud rozkolísané, které nevědí dobře, kam patří, či spíše kterou 
stranu by bylo výhodnější si vybrat. Ale to pomine. I к jedinému cíli lze jít jen buď tou či 
onou cestou, přebíhání s jedné cesty na druhou, pár kroků tady, pak zase pár kroků tam - to 
není chůze, to je potácení, vždycky blízké pádu. Tedy dvě strany. Jako v politice. Ale 
v politice se mluví mezi nimi o loyálnosti. Neslyšeli jsme to zatím zde. A neviděli jsme ani 
náznak toho. Naopak. A nejen to, není tu ani reciprocity. 

Kárající a rozhorlená „pravice" je stále ochotna řídit se hesly, nálepkami, etiketami, 
(jejichž pravost se nezkoumá, té se věří), jako: Pozor, levičák!, Pozor, internacionalista! 
pozor, německý emigrant! Pozor, rusofil! pozor, volnomyšlenkář! Pozor, masarykovec -
a nevím co všechno ještě, vynalézavosti se tu meze nekladou. A tak stačí, aby knížka, sebe 
lepší a nevinnější, vyšla třeba v Lidové kultuře a už bude docela jistě na indexu. 

Nuže, ta reciprocita by pak znamenala, že druhý, t. zv. levicový tábor, by měl právo 
jednat asi tak: všecko,co vyjde z rukou t. zv. básníků země, označit odiosní nálepkou „Pozor, 
ruralista" - a víc se o tom nebavit. Nebo díla básníků-katolíků ocejchovat „Pozor, katolík!", 
jindy zase Pozor, nacionalista!, Pozor, germanofíl!, Pozor, kramářovec! - a nevím jak ještě 
a zachovat se k nim stejně: nemluvit o nich, nehledat v nich klady, to je přece zbytečná 
námaha, i kdyby tam byly, nesměly by se přiznat. To by byla reciprocita, zásada,, jak ty mně, 
tak já tobě". 

Aleje tady přece jen rozdíl. Chci tvrdit a troufám si kdykoliv a komukoliv dokázat, že 
hodnotné svazky třebas „Hlasů země" byly vždy tak zvanou levou kritikou oceněny stejně 
spravedlivě, jako hodnotné svazky třebas „Lidové kultury", že Durych i Dokulil byli 
hodnoceni zcela bez zřetele к politickému či náboženskému přesvědčení, že byly stejně 
přijímány knihy „Řádu" jak „Volné myšlenky". Bylo by příliš lehké i příliš laciné 
„natáhnout" tuto poznámku příklady, každý večerník i mnohá revue poskytla by k tomu další 
materiál. 

Nemáme opravdu v úmyslu odpovídat na útoky a polemisovat s ohříváním polívčiček. 
To přejde a musí přejít samo. Ale zdá se nám příliš neodbytně, že na kulturní frontě opravdu 
chybí schopnost, být loyální. Alespoň obecně vzato. Jsou ovšem výjimky, řídké, řiďoučké, ale 
neříkejte jim, prosím, že dělají z nouze ctnost. Mohl bych několik těch čestných výjimek 
jmenovat, ale jistě by se pak o nich napsalo při nejbližší příležitosti: Hle, ten pokrytec! Jak 
obrátil! - Není tomu tak. Nejde o obrácení, spíš o statečnost jde, o dobrou vůli, být loyální. 
Upřímně. Jde to. I na frontách kultury, pokud ještě stojí proti sobě, by měla zavládnout 
loyalita. Uznání hodnoty. Loyalita к hodnotě. Po ní by přišel potřebný klid. A plodnější práce. 
Dokonce spolupráce. Ale to je zatím - zdá se - pium desiderium. 

Josef Šup: Loayalitu к hodnotě! Kritický měsíčník 1, 1938, č. 9/10, 21. 12., s. 467-468. 
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Jan Rey 
Duch novin 

Totoť jest potvorného cosi, jak to jedna a táž píšťala jedněm tak sladce, druhým tak 
trpce zní. 

J. A. Komenský 

Lidí, kteří nečtou noviny, je málo. Ochota, uvěřit slovu tištěnému, je atavismem po 
prvém překvapení z vynálezu knihtisku. Odtud prýští ona moc, jíž si tisk vysloužil název 
velmoci. Avšak jako všude, kde jde o hospodářskou prosperitu za každou cenu, objevuje se 
zpětný vliv konsumenta na zboží, zjišťujeme i u novin často skrytý, jindy nápadný, mnohdy 
dobrý a nejčastěji škodlivý vliv širokých čtenářských vrstev na formu a hodnotu denního 
tisku. Nejjasněji si to ověříme na takovém večerníku, který usiluje o zvýšení svého nákladu 
0 nějakých deset tisíc čísel. Řvavé titulky, sensace, „šlágry", klepy, pomluvy, rytí a často 
1 nadávky mají přilákat ono množství sensacechtivého a nekritického čtenářstva, jemuž se 
lichotně říká „národ", hovoří se o jeho srdci a apeluje se na jeho hlas, který má být „hlasem 
božím". Tyto metody silně připomínají způsoby mnoha amerických církviček, které verbují 
do svých svatyň nové věřící pomocí bubnů, dárků, filmu, tance a zpěvu, nechávajíce Boha 
někde v sakristii. Ale jako nelákáme děti do školy tureckým medem, panenkami nebo 
pistolkou a stavíme je od prvého okamžiku před vážnost jejich úkolu učit se, tak bychom měli 
i dospělé vést ke čtení novin s menším humbugem. 

To jsou však všechno věci více méně známé, jež tu shrnujeme proto, že se nad ním 
stále přivírají oči. Hesla, která se razila po osudných chvílích loňského podzimu, chtěla řešit 
i otázku, jež by se dala vyjádřit slovy duch novin. Dnes vidíme, že se nezměnilo téměř nic, ba 
ani forma. Většina čtenářů čte dále svůj plátek od zadu, neboť tu má svou stránku „sportu", 
která se pro něj stala takřka denním chlebem, denním půllitrem piva. Dále vychází pod čarou 
dobrodružný román nebo detektivka, zatím co v kulturní hlídce se občas proti podobně plytké 
četbě zabrojí. A soudní a módní hlídky jak by smeť. Čeho přibylo, jsou nadávky a hrozby. 
A trapného vlastenčení, za něž se každý národně cítící člověk s vkusem musí stydět. 
Rozhodně nepřibylo čistoty jazyka, neboť nepřibylo vzdělanějších novinářů. Tyto výtky 
nechtějí být a nemohou být paušální, již proto nikoliv, že máme řadu novinářů vynikající 
úrovně. Je to dáno tím, že u malého národa, jímž jsme, účastní se práce žurnalistické 
i spisovatelé a vědci. 

Řekl-li Napoleon, že noviny by se měly omezit na malého oznamovatele, vyslovil tím 
nejen pohrdání novináři, nýbrž i svůj soud o významu tisku. Dnes by se podobného výroku 
asi neodvážil. Víme dobře, co řízený tisk ve spojení s rozhlasem může vykonat. Poznali jsme 
to ostatně na vlastní kůži. Tím spíše je nutno, aby náš tisk stál nejen na výši, nýbrž aby 
projevil i jednotného ducha. Ducha solidarity к věcem našeho národa. A aby se tato solidarita 
projevila úrovní, jež by z novin učinila víc, než dosud byly. Neboť v nových poměrech je 
nutno hospodařit i s časem čtenářů denního tisku. 

Komenského Poutník na svém putování přišel i mezi novináře. „I přijdeme mezi ně, 
a aj, oni po dvou, po třech stojíce, točí jeden proti druhému prstem, kroutí hlavou, pleská 
rukama, drbe se za uši; naposledy jedni výskají, druzí pláčí. „I co se pak to tu spravuje?", dim 
já; „komedii tito jakou strojí?" „Ba nemějž ty to za hru," dí tlumočník. „Opravdovéť oni věci 
mají, jichž jim divno, směšno, hněvno jak která." „Vždyť bych já rád věděl", řekl jsem, „co to 
jest, čemuž se diví, čemu smějí, nač hněvají." V tom pohlédna spatřím, ani se s píšťalkami 
jakýmis pěstují, a jeden druhému přichýle se, do ucha píská; kterýž pískot byl-li libý, plésali, 
pakli škřiplavý nějaký, troudili se. A však toto mi bylo divné, že jedné a též píšťalky zvuk 
jedněm se tak hrubě líbil, že se skákání zdržeti nemohli; druhým tak se mrzutý zdál, že uši 
zacpávali a v stranu běželi anebo poslouchali, a rozkvílíc se, usedavě plakali." 
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Co by asi řekl Poutník Komenského dnešním novinářům? Zdaž by i dnes „ty chválil, 
kteří šibřinků těch nedbajíce, prácí svých hleděli?" Půjde-li o revisi novinářského podnikání, 
bude to znamenat mimo jiné revisi těch, kdo noviny píší: novinářů. Jejich vyšší úroveň jest 
podmíněna v prvé řadě jejich osobní odpovědností. Nesmí se zapomenout na jazykovou 
stránku denního tisku již proto, že pro mnohé občany jsou noviny bezmála jediným tiskem, 
který se jim dostane do rukou. Vytvářejí tedy noviny nejen veřejné mínění, nýbrž mají vliv 
i na slovník a fraseologii nej širších vrstev. Vedle úkolu informovat bude nutno položit 
zvláštní důraz na výchovný úkol novin. Do jisté míry musí se stát noviny pokračovatelem 
školy a svůj výchovný program řešit ve shodě s rozhlasem, divadlem a jinými institucemi. 
Omezený počet denních listů zabrání vyhrocené obchodní konkurenci a povede к zvýšení 
vnitřní úrovně. Odpadne-li politicko-stranická nevraživost, zbude jistě více místa na věci 
kulturní, jež se tak častěji dostanou na přetřes i do úvodníků. Hodnotný nový český román 
může mít více zájmu, než třeba zahraničně politická otázka některého ze západních států. 
Alespoň pro nás. Ustoupí tedy úvodník politický úvodníku kulturnímu. Rovněž věci 
hospodářského rázu vystoupí ze svých rubrik odborných a budou zajímat všechny čtenáře. 
Bude tu nutno hledat novináře odborníky, kteří o svém tématu dovedou psát populárně. Již 
tyto změny budou moci vést ke změně rázu novin a částečně i ducha novin. 

Musíme si stále uvědomovat, že jedině mravní hodnoty udržují národy a umožňují 
jejich rozvoj. Musíme mít na mysli, že svoboda není libovůlí ani nekázní, nýbrž tuhou 
odpovědností a ochotou podřídit se vyšším zájmům celku. Není horšího zla než hašteřívost, 
jíž se dosud tisk v našem osvobozeném státě vyznamenával v míře znamenité. Je otázkou, 
mohli-li jsme si tento luxus neplodné diskuse dovolit. Je však jisto, že si jej napříště dovolit 
nesmíme. V tom smyslu bude záhodno, aby duch našich novin byl vskutku nový: smířlivý, 
přátelský a budující skutečné přátelství mezi všemi občany našeho státu. Nebude to jistě lehký 
úkol odstraňovat zbytky politické, třídní i náboženské nevraživosti. 

Nemůžeme si zakrývat, že přes horlivé ujišťování tisku i budovatelské úsilí současné 
vlády objevuje se jistá apatie v širokých vrstvách našeho národa. I když pro ni nalezneme 
částečné vysvětlení v reakci na žalostné dny minulé a v neblahých rekriminacích, jež často 
v hněvivém dojetí odsuzovaly vše, co se dosud v osvobozeném státě vykonalo, musíme si jí 
bedlivě všímat. Mohlo by se stát, že by se tu vedle mínění oficielního, pěstovaného vládou 
a tiskem, rozrostlo mínění neoficielní, tiché a skryté, nedůvěřivé a neochotné, trpné avšak 
nezdolné. Ze by se národ rozpoltil na ty, kdož vedou, spravují a mluví a ty, kdož mlčí 
a nevěří. A zde je důležitý a odpovědný úkol novin a rozhlasu, jenž v jistém smyslu není než 
živými novinami. Je nutno najít cestu, jež by spojila všechny ve společné práci a ve společné 
víře v lepší příští. Je pro to třeba hledat činy nové a slova nová, jimž by se mohlo a musilo 
věřit. Byl-li tisk diskreditován otřelostí svých frází a nejedna z minulých vlád lichostí svých 
slibů, lze nalézt důvěru v novém duchu poctivosti, spravedlnosti a lásky. Jinak se můžeme 
pohybovat po cestách, jež skončí dříve než za dvacet let. Udržet věci osvobozené je mnohdy 
těžší, než jim dát svobodu. Velmoc tisku má také své hranice, ministry, vyslance a -
obyvatelstvo. Nesmí jenom poučovat druhé, nýbrž poučit i sebe samu. Nenabádat jenom 
druhé к novému duchu, nemít jej jenom na jazyku, nýbrž nalézt jej i pro sebe. Duch novin 
nechť je duchem národa. 

Jan Rey: Duch novin. Brázda 20, 1939, č. 1, 4. 1., s. 5-6. 
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Kultura a politika 

Vnitropolitický zvrat, který u nás nastal na podzim minulého roku, má v sobě kromě 
prvků krvavě vážných i pro prvky tragikomické, ne-li jen čistě komické. Nechceme se dnes 
zabývati tím, jak se následky změny režimu projevily na poli vnitřní politiky, ve správě státu 
a podobně. Všimněme si, jaké změny nastaly v životě kulturním. A tady opravdu neuvidíme 
ani tragedie, ani tragikomedie. Jen čistou komiku. 

Nejkomičtější, na věci zajisté je, že sotva se ozvaly prvé hlasy, že bude nutno čistit 
i na tomto poli, na němž nejrůznější plevel za vydatné pomoci bývalého režimu prožíval doby 
nej krásnější konjunktury, našli se ihned zapálení obránci kultury, kteří, připomínajíce více 
méně sentimentálně bývalé své „zásluhy", děsili se nad prázdnotou, která by v našem 
kulturním životě vznikla, kdyby vedoucí osobnosti levice byly nyní odstraněny z čelných 
míst. Vystupováno na ochranu J. Hory, K. a J. Čapka, J. Olbrachta, S. K. Neumanna a jiných 
ještě, 

[cenzurováno; chybí asi 4 řádky] 
Nechceme ani z povzdálí mysliti na možnost, že ušlechtilí zastánci levicových 

intelektuálů dobře věděli, že žádné vážné nebezpečí kulturní levice nehrozí a že jejich 
obranný zápal projevoval se tím ohnivěji, čím lépe to věděli. Spokojíme se konstatováním 
skutečnosti, že tak zvaní pravicoví kulturtrégři vystoupili na obranu levice dříve, než se proti 
ní začalo vůbec něco dělat. Nenapadlo je ani ve snu, že levice v kultuře dělala politiku tím 
nebezpečnější, čím nepolitičtější zdála se být firma, pod kterou pracovala. Věcně uváženo, je 
lyrická básnička, vytrysklá z komunistického smýšlení a cítění básníkova mnohem 
nebezpečnější, než deset Gottwaldových úvodníků, které nečetl skoro nikdo a kdo je četl, tedy 
se skepsí, vlastní čtenářům levicovým právě tak, jako pravicovým. Taková báseň působí na cit 
a to je jediné vskutku významné politické působení v době obecné nedůvěry k stránicko-
politickým důvodům rozumovým. Čím lepší básník, tím větší význam má jeho politická 
agitace ve verších. Co je nejsměšnější na celé kampani proti levicovým exponentům v národní 
kultuře i na vystoupení obránců, kteří se sami puncovali na nacionalisty až do morku kostí, 
jest právě to, že nikdo z nich na takový význam činnosti tak ryze kulturní, jako je psaní 
lyrických básniček, nepomýšlel. Naopak: večerníkoví útočníci na levicové posice v kultuře 
ihned začali volat, že nikdo z nich ani nemyslí na to, aby bral pp. Nezvalovi a spol. svobodu 
tohoto básnění, že chtějí jen, aby levice ustoupila z vedoucích míst kulturních korporací 
a institucí. Ale ani to nebylo jim uznáno a vznešení obhájci kulturní svobody s prstem 
kantorsky vztýčeným kázali, že nacionalismus nesmí znát umění, ani levé, ani pravé, ale 
nanejvýš umění dobré a špatné. Samo sebou se rozumí, že o tom, které umění je dobré a které 
je špatné budou jako nejvyšší instance rozhodovat oni. 

* 

To, o čem píšeme, není konečně nic jiného, než obraz nevýslovného ubožáctví tak 
zvané kulturní pravice, obraz, který se změnil leda к horšímu od doby, kdy všechen náš 
kulturní život ovládali komunisté a jejich satelité. 

Kultura a politika. Národní obnova 3, 1939, č. 8, 25. 2., s. 1; nepodepsáno. 
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Vladimír Kolátor 
Nej naléhavější potřeba českého divadla 

České divadlo musí být zapojeno do nového období v duchu národním s oním 
buditelským posláním, které mu bylo souzeno až do konce Rakouska. Jako instituce 
ovlivňující široké vrstvy živým slovem bude propagátorem nových myšlenek bez újmy 
umělecké. Jako útvar národní tradice musí být přestavován národními umělci, kteří mu dají 
páteř odlišnosti od divadel zahraničních. Pouze národní odlišností dojde naše divadlo znovu 
světového významu! na jeho výstavbě musí proto pracovati lidé noví, nezatížení dřívější 
ideologií. Nepůjde tu o potlačování hodnot, ale o pevně prosazovanou, nutnou budoucnost 
českého divadla, nesnášejícího příliš humanistické neaktivnosti a vyžadujícího naprosté 
ideové poctivosti. I v tom je třeba obezřelosti! Národní bilance období demokratického 
režimu je pasivní i při nej objektivnějším posuzování a při uznání všech kladů minulého 
období. Další vývoj národního umění musí být záležitostí lidí, kteří tento vývoj dovedou řídit 
neodvisle od ciziny na rozdíl od epigonství minulé epochy. Každé přestavení budiž službou 
národnímu celku, národní bohoslužbou, novou Libušinou věštbou, že národ český neskoná. 

Musí zmizet stranické ovlivňování, finanční neúspornost, ubíjení konkurence. 
Radikální očisty vyžaduje divadelnictví pražské i mimopražské. - Roztřídění umělecké 

práce mezi pražskými divadly, což neučiníme jejich soustřeďováním, nýbrž ochranou před 
zpohodlněním a monopolisováním tvoření hereckého i autorského, tedy zdravou soutěživostí. 
Zrovnoprávnění pensijního pojištění herců státních i městských divadel. Omezení operetních 
divadel a vyloučení jich z centra města, ev. zvýšení jejich úrovně! 

Na venkově jest nutné rayonování obvodů kočujících společností i zájezdů stálých 
divadel, přezkoumání koncesí, jich omezení a přísnější výběr v udělování nových. 

Posláním českého divadla j e : 1. zachování krásných tradic uměleckých i státotvorných 
- hry starší tvorby až do nekonjunkturálních prací nedávné minulosti, vytvářejících skutečně 
národní repertoár, 2. nový český repertoár podle směrnic národního umění ve smyslu 
aktivismu a optimismu s vyloučením napodobitelů cizích vzorů, 3. tvorba slovanská, 4. výběr 
nej krásnějších her jiné dramatické literatury, aby tak i na cizích dílech byl vyzkoušen, 5. nový 
reprodukční styl režijní. 

Divadlo, jehož pohled je otevřen do budoucnosti, к vytváření nových hodnot ideových 
i reprodukčních musí mít ve svém repertoárovém výběru páteř. Mladí ve svém úsilí 
0 samostatný projev nemají být však omezováni úzkým dramaturgickým okruhem zájmovým. 
Jenom dramaturgie, jíž je úsilí o vytvoření českého dramatu bližší nežli ztrnulé literární idee, 
přinese nápravu. Schopné mládí nesmí být házeno do košů. Musí být odstraněn nedostatek 
českých her, zaviněný dosavadní dramaturgií, která opomíjela nadané začátečníky a ubírala 
jim chuť к práci svým povýšeným nezájmem a favorisováním určitého zájmového okruhu. 
Rada neprovozovaných her potvrzuje, že by se krásně vyvíjel talent mnohých autorů, kdyby 
byl správně podchycen. To by ovšem vyžadovalo větší práci dramaturgickou v divadle, jakož 
1 omezení práce mimodivadelní, pro niž hlavní a vlastní úkol trpí. Dramaturg musí být 
nápomocen radou českým autorům a podchycovat je spíše nežli znechucovat. Autorství nesmí 
být doménou několika lidí. Řada takových chyb naší dramaturgie se ukazuje stále konkrétněji 
a vnucuje otázku, kolik významných autorů jsme si mohli vychovat a kolik jsme jich takto 
ztratili. - Programový výběr budiž uzpůsoben směrem, který by hodnotu literární spojoval se 
zájmem širšího obecenstva. Nebudou se hrát věci čistě literární, jichž finanční neúspěch musí 
být vykupován boulevardním repertoárem. Na divadlo buďtež přijímány pouze hry 
optimistické, aktivního životního pojetí a činorodé vůle! Odstraňte dekadenci, panikářství 
a přisluhování zlým stránkám člověka. - Dramaturgie budiž ukazovatelem nových cest 
českého dramatu! 
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To vyžaduje odstranění všech lidí, od kterých se nemůže žádat, aby se přizpůsobovali 
dnešním poměrům za cenu zlomení své umělecké a osobní linie. Kulturní nacionalismus 
nesmí být bezpáteřný! Skutečně česky cítit se nenaučí lidé, kteří toho nedokázali za dvacet 
let! Cizí extrem levicový nebudeme nahrazovat cizím extremem pravicovým. Na přední místa 
ti, kdo slyší hlas národa! Národní umění z nitra umělcova, nikoliv koketování se zahraničními 
vlivy. 

Vladimír Kolátor: Nej naléhavější potřeba českého divadla. Aktivisté 2, 1938-39, č. 4, 11. 3. 
1939, s. 3. 

199 



Karel Horký 
Odpověď člena strany Národní jednoty „Večeru" 

V dnešní těžké, přímo kritické době záleží tolik na chladné úvaze, na jasném rozumu. 
S tím vlastně všecko stojí a padá. Ztratíme-li rozum, ztratíme-li soudnost a schopnost 
sjednotit se v myslích, ztratíme vše. Bohužel, zrovna tam, kde se o nutnosti národní jednoty 
nejhlasitěji mluví, pracuje se prakticky к rozkladu národních sil, na nichž visí život celého 
našeho státního organismu. Jsou lidé, jejichž nerozum dovede zastat obé: plamenným perem 
jednotu budují, lopatou starých stranických vášní a metod ji pohřbívají. 

To dělá, bohužel, právě „Večer", deník mladých Národní jednoty, který 7. t. m. přinesl 
proti mně těžký osobní útok, naprosto neuvážený, veskrze nespravedlivý, veskrze 
nezasloužený a obsahující dokonce i hrubou nepravdu, které nemohu nechat bez odpovědi. 
Nejde mi v ní však ani tak o ten osobní účet, jako spíše a hlavně o vyslovení některých 
naléhavých obecných pravd, týkajících se veřejného zájmu a postavení kultury ve straně 
Národní jednoty. Proto také - což je vidno již z nadpisu - odpovídám „Večeru" výslovně jako 
člen této strany. Záleží nejen mně, ale také mnohým jiným jejím příslušníkům velice mnoho 
na tom, jak si Národní jednota představuje v nových poměrech soužití naší inteligence. Není 
to dnes jen otázka politická, je to i otázka společenská, pro vzdělaný národ jistě neméně 
důležitá. Chceme vytvořit - a nikdy nebylo odpovědnějšího úkolu - lepší a čestnější politické 
poměry. Jde však i o to, chceme-li a dovedeme-li vytvořit i lepší společnost, lidštější 
a slušnější společenský život. 

Pochybuji úplně o této schopnosti, ba i o této dobré vůli, pokud v našem tisku - ať už 
v tom nebo onom — budou se objevovat útoky takové úrovně, jako má článek „Večera". 
Myslím, že pro širší informaci všech, kteří sledují ideál skutečné národní jednoty, bude 
nejlépe, ocituji-li zde ten útok v plném znění. Článek měl titul „Fronta v náruči Přítomnosti" 
a jeho obsah byl tento: 

Již v době, kdy Horkého „Fronta" vystrčila po prvé černou pirátskou vlajku, 
konstatoval posměšně kterýsi list, že tento týdeník vznikl jen z toho důvodu, aby i pravice 
měla nějaký časopis se žlutou obálkou, jako měla levice v „Přítomnosti". Stávalo se pak 
ostatně často, že stačilo jen změnit obálky - a obsah obou listů byl к nerozeznání. 

A nyní už můžete dokonce několik týdnů vkládat bez obav „Frontu" do obálky 
„Přítomnosti" a naopak, aniž se musíte obávat, že byste vlévali pivo do mléka. 

Mezi oběma listy nastalo podivuhodné sblížení. Tomuto sblížení nemohlo jistě 
nepředcházet i sblížení obou redaktorů. Není také divu - jak by nenalezl pan Peroutka 
zalíbení ve feuilletonistovi, který píše do „Pražského ilustrovaného zpravodaje" čítankové 
články o tom, jak hezky může spát Praha - jako v náručí maminčině - vlaje-li nad 
Hradčanami vlajka presidentská, prozrazující, že dlí mezi námi sám dr. Edvard Beneš, který 
se vrtošivě vzpírá každému pravicovému názoru, nečpí-li na hony starousedlictvím a který -
Pán Bůh ho potěš - neváhá i po Mnichovu ob číslo namočit pero, aby obhajoval 
pošramocenou pověst levičáckých intelektuálů? I dostalo se v „Přítomnosti" Horkému uznání 
a ocenění nej milostivějšího: „S Karlem Horkým jsme chodili leta kolem sebe - napsal 
nedávno pan Peroutka - jako bychom se neviděli. Až ho opět potkám, myslím, že před ním 
smeknu klobouk." A nezůstalo jen při smeknutí klobouku, styk se prý stal mnohem 
intimnějším. 

Pan Peroutka a pan Horký jsou tedy v přítomnosti v jedné frontě. Nevíme, komu máme 
více blahopřát: zda Peroutkovi к Horkému nebo Horkému к Peroutkovi. 

Ale měli bychom pro ně jednu dobrou radu: proč vydávat ještě stále jeden časopis ve 
dvou obálkách? Nemohli by to páni dát nějak dohromady? Pan Peroutka by si mohl místo 
v „Přítomnosti", která vzhledem к své minulosti nemá žádnou budoucnost, protírat oči ve 
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„Frontě přítomnosti" nebo v „Přítomné frontě", mohl by tam vydávat místo „Budování státu" 
sérii úvah: „Jak jsme to s Edvardem Benešem, Jaro Stránským atd. přivedli do Mnichova" 
a prokazovat jisté služby straně práce umně konstruovanými důkazy, že důvod její existence 
je v tom, aby přesvědčila příslušníky strany práce, že má pravdu Národní jednota. Karel 
Horký by tam mohl klidně pěstovat i nadále starousedlictví a škaredět se na mládež. Ušetřily 
by se peníze za náklad na dva klesající listy a lidé by byli každý týden otráveni najednou a ne 
na dvakrát. Co říkáte, pánové? 

Nuže, co jsem spáchal? Podle úvodního odstavečku článku se zdá, že jakéhosi 
špatného činu jsem se dopustil již volbou žluté barvy obálky při založení „Fronty". Už 
tenkráte prý konstatoval posměšně kterýsi list, že „Fronta" vznikla jen z toho důvodu, aby 
i pravice měla nějaký časopis se žlutou obálkou, jako měla levice v „Přítomnosti". Jak ideální 
jednota je dnes v národě a jak ušlechtile se к ní pracuje, vyčítá-li se dnes po dvanácti letech, 
protihradnímu novináři i barva obálky jeho listu! Budiž však. Najde-li se dnes, po Mnichově, 
deník Národní jednoty, jenž má takové starosti, zodpovím se ze svého zločinu lehce: žlutou 
obálku jsme tenkráte volili, protože v papírně byly náhodu velké zásoby žlutého papíru, 
a dostala se tudíž levněji. Nevznikla tedy Fronta ,jen z toho důvodu, aby i pravice měla 
nějaký časopis se žlutou obálkou jako levice". Vznikla, vážení mladí přátelé z „Večera", před 
dvanácti lety jen a jen proto, aby zásadně, neúnavně a neústupně bojovala proti politice 
a metodám Hradu, hlavně ovšem proti „vedlejší vládě" dra Beneše. Neptám se, co v té době 
dělali а к čemu všemu kývali jiní, říkám, co jsme dělali my. 

A já - musím-li chtěj nechtěj ještě jedenkrát a opravdu již naposled mluvit za svoji 
osobu - já to dělal již plných deset let před tím, můj první protest proti Benešovým metodám 
vyšel v Americe ve formě brošury již roku 1917. Tento zápas tedy trval přes 20 let a zůstával 
jsem mu věren za všech, i nejtěžších okolností (bylo k tomu často potřebí i nadlidských obětí 
hmotných, nehledíc ani k tomu, že to znamenalo i nemožnost vedlejšího existenčního chleba 
v jakýchkoli veřejných službách), a na té frontě mne mohl najít každý i tenkrát, když 
Benešovu politiku a jeho všecky projevy ve vládě, v parlamentě, ve výborech a jinde 
schvalovali poslušným a nejdevotnějším kývnutím právě mnozí z těch, jimž po své obraně 
Karla Čapka a vůbec českých kulturních hodnot nejsem nyní dost „pravicový". Je mi trapné, 
že tato stará osobní data musím zas vyhrabávat, ale nemohu se tomu vyhnout, má-li 
dostatečně vyniknout smutná troufalost nepravdivého tvrzení, že v „Praž. II. Zpravodaji" jsem 
si prý liboval, jak blaze se spí Praze, cítí-li nad sebou vlát presidentskou Benešovu vlajku. 
Tedy: Nikdy jsem do „Praž. II. Zpravodaje" nenapsal ani řádky o Benešově vlajce, už proto 
ne, že „Praž. II. Zpravodaj" je nepolitický list. Je to „ Fronta", do níž tuším asi před dvěma 
roky jsem napsal, že poměr českého lidu к Hradu se začíná lepšit, že Beneš začíná nechávat 
jistých starých metod, že pod Hradem není už tak dusno, jako bývalo, že velká část národní 
veřejnosti si zvyká vzhlížet к hradní vlajce s novými, zlepšenými city. A tomu skutečně tehdy 
tak bylo. Je fakt, nepopiratelný fakt, že Benešova presidentská éra, zahájená známým ,jsem, 
chci být a budu presidentem všech", přinesla s sebou skutečně jistý obrat, který se projevoval 
stále zřetelněji a působil příznivě nejen na cítění určitých mas, ale počínal s novým 
presidentem smiřovat i jeho nejtvrdší oposici. V tom byl právě ten krvavý dějinný paradox 
a těžký omyl nás všech: zrovna v době, když Beneše vedly jeho umíněné cesty 
nepozorovatelně a neslyšně к Mnichovu, začínal být osobně příjemnější, začínal si získávat 
sympatie... Nevidím dnes žádného důvodu, který by mi diktoval zbaběle popřít, že v jistých 
chvílích naše oposice již měkla. Provádět s hurónským jásotem důkazy, že do Benešova 
velbloudího komplexu bylo vidět jasně už tenkrát a tenkrát, ponechávám klidně těm hrdinům, 
kteří po všechny ty časy, co my jsme Benešovi mířili polemicky na hlavu, byli až po paty 
zalezlí do jiné jeho tělesné části, umístěné o mnoho níže. Každým způsobem musím dnes 
odmítnout jako přílišnou a příliš lacinou smělost, vyčítá-li se dnes právě tomu novináři, který 
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proti dru Benešovi zápasil přes 20 let, že v jistém údobí jeho éry mu přiznal i nějaké to plus. 
A k tomu ještě úplně skreslit skutečnost a psát tak, jako by řečený článek o zlepšeném poměru 
к hradní vlajce byl vyšel v „Praž. II. Zpravodaji" a jako by byl měl div ne včerejší datum! To 
jsou politické mravy, které právě jako příslušník strany Národní jednoty považuji za nejvýš 
nebezpečné, neboť představuje-li si „Večer" takto posilování ducha národní jednoty v Česko-
slovensku, jehož půda ještě včera se v úzkostných bolestech chvěla, pak by to bylo spíše 
zaséváním otravy mezi duševně pracující členstvo našeho národního souručenství, pak by to 
byla spíše sabotáž nadlidské politické práce, zosobněné dnes v celonočním schůzování 
a sebevražedném vyčerpávání předsedy vlády Rudolfa Berana. 

Totéž a v ještě zvýšené míře platí o způsobu, jakým vtipkuje „Večer" o zlepšení 
poměru dvou týdeníků, jejichž politické cesty až do osudné státní katastrofy se příkře 
rozcházely, často diametrálně. Fronta prý je v náruči Přítomnosti, a jak se prý zdá, nezůstalo 
jenom při tiskovém sblížení, „styk se prý stal mnohem intimnějším". Jak krásná reprisa 
špionážních metod z dob pana Hájka! Ale to jen tak mimochodem. Přejdu hned к vlastnímu 
zločinu a v krátkosti zrekapituluji věci. Co se stalo? Stalo se, že v první politické ráži, která 
následovala státní katastrofe, měly zoufalou náladu chvíle odpykat i naše kulturní hodnoty, na 
nichž leželo stigma tak zvané levicové minulosti. Mělo být hozeno na hnůj nebo do ohně 
např. i světové dílo Karla Čapka a měly se díti i jiné zoufalé věci, omluvitelné naší strašnou 
národní bolestí, ale nebezpečné - kdyby se byly uskutečnily - naší slavné kulturní minulosti 
a našemu dobrému jménu mezi vzdělanými národy. Proti tomu zoufalému pokusu o návrat ve 
středověk jsem se ihned veřejně postavil, pokud bylo v mých silách. Učinil jsem tak mezi 
jiným článkem v tomto listě, nadepsaným „Do čeho nepůjdeme" a volajícím po svědomí 
všech našich Koniášů i Koniášků (těch bylo o mnoho víc), abychom zůstali kulturními lidmi 
i v době, jež svádí к metodám a prostředkům, s pravou vzdělaností naprosto neslučitelným. 
Až do své smrti budu děkovat Bohu, že jsem měl к disposici tento nezávislý list, kde se to 
dalo napsat, a že jsem k tomu měl i svou legitimaci dvacetiletého protihradního boje, jež mi 
při mém volání mravně pomohla. Fakt je, že do rozpálených mozků, v nichž palčivost bolesti 
byla převýšena plamenem pomsty, zase se vrátil zdravý český rozum. (Myslím tím větší 
mozky veřejně vlivné, drobné mozečky se jim chtěj nechtěj musily přizpůsobit.) К těmto 
událostem se po čase vrátil Ferd. Peroutka a v „Přítomnosti" ze dne 15. února t. r. mi uznale 
kvitoval, že místo toho, abych se prý nachýlil к prsu nové konjunktury a dlouze sál, jsem se 
prý staral o záchranu kulturních hodnot, vytvořených lidmi jiného politického tábora. 
A zakončil to tím, co je „Večeru" tak к smíchu: že mi vzdá úctu pozdravem, až se potkáme. 
Co se tkne toho prsu, souhlasil jsem úplně s p. Peroutkou, že konjunktura má vnady, zdálo se 
mi jen, že trochu přeceňuje ono zanedbání příležitosti к sání. Je tu ostatně i otázka, mohu-li si 
pro sebe vykládat jako lichotku, vidí-li Peroutka nějaké zvláštní zásluhy v tom, že jsem bránil 
proti potupě světové dílo Karla Čapka, moha se přisát к prsu nějakého pana Šantaly, jehož 
politický vliv po 30. září utěšeně stoupl. 

Jedno je však jisto: že Peroutka myslil svá slova čestně, jako pravý muž, chtějící jistou 
mravní položku vyrovnat poctivě s mužem, s nímž po léta se rozcházel na politickém poli. 
Byla v tom i určitá odpověď na moje řádky, napsané po Čapkově pohřbu v „Národních 
Listech", kde jsem naléhavě vyslovil přání, aby naši pozářijovou literární generaci Čapkův 
hrob semknul, aby nebylo už literatury pravé a levé, nýbrž jen jedna literatura - národně 
sjednocená, československá. Ferd. Peroutka odpověděl na tuto snahu, kterou jsem vyjádřil 
v duchu pravé národní jednoty, mužným poctivým gestem, „Večer", deník Mladé Národní 
jednoty, má pro ni neuvážené, nerozumné a hrubé zesměšnění. V mé ruce jsou nesčetné 
písemné projevy vzdělaných lidí, kteří právě proto, že jsou v táboře Národní jednoty, měli 
upřímnou radost z tohoto zlepšení poměru mezi dvěma předními českými týdeníky, čtenými 
hlavně inteligencí, a vyslovovali pevnou naději ve zlepšení našich literárních poměrů vůbec. 
Dostal jsem v tomto směru i celou řadu dobře míněných návrhů, nasvědčujících tomu, jak lidé 
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touží po skutečné jednotě v myslích, jak se chtějí na poli kultury spojovat a jak k tomu chtějí 
všemi silami napomáhat. Zrovna ve chvíli, když jsem uvažoval, jak všecky ty myšlenky 
a návrhy by se daly uvést prakticky v pohyb, přichází „Večer" se svými posměšky a řehtá se 
svému nápadu, že „Přítomnost" a „Fronta" by měly vycházet pod jednou obálkou. Ano, měly! 
Ovšem, nejsou-li slova o národní jednotě humbuk a planá demagogie. Jsou-li, pak arci taková 
společná obálka může být jen к smíchu. „Večer" se však nemusí bát, pěstitelům národního 
rozkladu nehrozí nebezpečí, že dva týdeníky, které až do září loňského roku v mnohých 
věcech si nerozuměly, v zájmu národní jednoty by se spojily. Nic takového se nestane, 
naopak, orgán mladé Národní jednoty již v době velmi krátké se dozví, že co je na „Frontě", 
ta už brzy doslouží ideám, kterým poctivě sloužila řadu let a kterým nemůže již sloužit za 
poměrů, neslučitelných s její představou nezávislé žurnalistiky. Jde však o něco jiného: co 
bude dále a jaké postavení je naší kultuře určeno ve velké národní straně, k níž přísluším. 

Pravím rovnou: kdyby „Večer" sloužil tímto způsobem straně, poškozoval by ji 
opravdu osudně, ničil by všecky předpoklady pro sjednocení českých duševních pracovníků, 
rozleptával by nejcennější jádro národa, to jest jeho duchovní síly, a přispíval by povážlivou 
měrou i k tomu, že by se horšil, upadal a zvlčoval náš společenský život. Mohu jen opakovati, 
taková práce je vyslovená sabotáž sjednocovacího díla Rudolfa Berana, padajícího 
vyčerpáním. Myslím aspoň, že ten si národní jednotu i Národní jednotu nepředstavoval tak, že 
pro pokus o lepší vzájemný redakční poměr budou tiskem jeho vlastní strany vláčeni dva 
novináři, z nichž jeden, třebaže byl z levého tábora, mužně jej vzal v ochranu po jeho známé 
novoroční řeči o Henleinovi, druhý pak po dvacet let podle svých sil bojoval pro vítězství 
myšlenek, v nichž je dnes naše národní spása. Tak, jak to dělá „Večer", by to bezpečně vedlo 
ke zkáze. Tak si sjednocování národa nepřestavoval po 30. září nikdo z nás. V tom je nutno 
udělat pořádek, to musí přestat. A to již zítra, neboť nevíme, jaké požadavky na sílu našich 
duší, srdcí a nervů budou kladeny pozítří. 

Karel Horký: Odpověď člena strany Národní jednoty „Večeru". Fronta 10, 1938-39, č. 50, 
16.3. 1939, s. 592-595. 
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Antisemitismus a rasová otázka 
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Václav Renč 
Nevítaní hosté mezi námi 

Doba prudkého účtovaní na všech stranách, která se podobá době revolučního kvasu, 
nesnáší dobře jemného odstínováni idejí a akcí. Všechno se odehrává jen v ostrých obrysech, 
škála se příkře rozestupuje na černou a bílou. Nikdo nemá takového základního rozlišení 
jednou provždy víc zapotřebí, než národ český, který se taková desítiletí pohybuje krotce po 
cestách středních, o nichž praví Apokalypsa, ze „kdo není aniž studený, aniž horký, toho 
vyvrhu z úst svých". 

Na druhou stranu není situace křesťana ve vědomí tohoto pobloudilého lidu tak jasná, 
aby tu nebylo nebezpečí naprostého nepochopení pro jakoukoliv akci. V popředí nových 
pořádků, které nám nastávají nebo nastat musí, stojí otázka židovská. Naše stanovisko к ní je 
dobře známo. Avšak mnozí se udiveně ptají, jak je možno spojit antisemitismus 
s křesťanstvím. Je tedy třeba si tuto otázku zřetelně rozložit. 

Antisemitismem rozumíme rasovou nenávist к Židům, nenávist podloženou 
ideologicky nerovnocenností ras. Křesťan však nemůže vycházet z takového stanoviska, 
neboť ví, že všichni lidé jsou děti Boží. Ví ovšem též, že národ židovský, národ vyvolený, šel 
slepě kolem tajemného díla Zjevení a nepoznal Mesiáše. Evangelium sv. Matouše, které se čte 
na neděli XIX. po Sv. Duchu, přináší podobenství o králi, jenž vystrojil svatbu, avšak ti, kdož 
byli pozváni, nepřišli, ale zjímavše služebníky královy, zabili je a odešli do svých domů a za 
svou prací. Král, rozhněvav se, vytáhl proti nim, zahubil je a zapálil město jejich. Nedá se tato 
část podobenství vztáhnout zvláště na národ židovskv? Tento národ jenž byl pozván na 
hostinu spásy, předpovídanou proroky, odmítl: vlast jeho srdce je pokořena, nemají vlasti: 
jsou věkovitými běženci mezi národy ostatními. Jsou bodni nenávisti krále, jenž pro ně 
přichystal hostinu svatební, nejsou však jakožto národ hodni nenávisti naší, nýbrž naší lítosti. 
Jak by bylo od křesťana nedůstojné, cítit к Židům nenávist rasovou! 

Avšak Židé, jako ustaviční běženci a hosté, žijící mezi námi, nepočínají si jako hosté. 
Neděkují za pohostinství, nemají jako hosté v úctě naše domovy, naše hodnoty duchovní, po 
předcích zděděný životní řád našich domovů. Nepoklekají, kde my poklekáme, nemlčí, kde 
my mlčíme, počínají si jako samozvaní rušitelé našich řádů a páni našich věcí. Hostům 
takovým je nejen dovoleno, ale spravedlivo odepřít pohostinství. Neboť svou neúctou к našim 
řádům vydávají pohoršení, ale co víc, kazí nám děti a pokoj v domě. 

Takový je náš poměr к Židům. Nevede nás záští, abychom jim odpírali chleba, ale 
vede nás láska к našim domovům, к našim předkům i potomkům, abychom jim odpírali práv, 
která jim nepříslušejí. A naše láska к domovům a řádům našim není ochotna dát se narušit 
jakoukoliv sentimentalitou. 

Je nám tedy nepochopitelné, z jakého titulu Židé jakožto hosté u národů křesťanských 
mohou předstírat, že pracují s námi na budově kultury evropské, která je jedině kulturou 
křesťanskou, na naší národní kultuře, která rovněž je jedině křesťanská. Tato práce není pro 
hosty a běžence, ta je pro domácí. 

Zrovna tak věci hospodářské, které souvisejí s prací a rozdělením statků v národě, 
nemohou být v rukách cizích. Právě v tomto ohledu cítí nej širší veřejnost účast těchto cizích 
živlů nejsilněji a z těchto pohnutek také vznikají nejprudší bouře odporu proti nim. 

Pro nás je tedy samozřejmé, že se nepotřebujeme uchylovat к ideologiím jakýmkoli 
a tudíž ani к antisemitismu, abychom rázně a bez rozpaků vyčistili svůj hospodářský 
a národní život od elementů 

židovských a odkázali je jakožto hosty, a to hosty nikterak milé a vítané, do 
zvláštních hostinských pokojů. A zase ještě jen ty hosty, kteří u nás požívají práva 
pohostinství po určitou dlouhou dobu, a ne ty, kteří se o ně tak čile ucházejí teprve 
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v posledních letech, když je vykázali odjinud. A věděli patrně, proč je vykazují. Bude velmi 
spravedlivé, když se budou případy Židů v našem národě řešit jednotlivě. 

Nepálí nás antisemitismus, ale prostě Židé. Čili jinými slovy: pro otázku 
antisemitismu máme jediné řešení - asemitismus. 

Václav Renč: Nevítaní hosté mezi námi. Národní obnova 2, 1938, č. 42, 22.10., s. 3. 
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Svobodní zednáři 

V poslední době se v denním tisku objevily zprávy o zednářích, o nichž se před tím 
v našich novinách psalo celkem málo. Mnohým lidem tedy asi tyto zprávy mnoho nepovídaly, 
protože jim byla nejasná samotná instituce zednářství a protože ani zdaleka netušili, jaký 
význam zednářství u nás mělo. Nelze jim to ani vytýkat, neboť zednářství nebylo něco jako 
„Obec baráčníků" nebo „Svaz pěstitelů harckých kanárů", kde není celkem pochyb o poslání 
a smyslu těchto spolků. Zednářství a jeho poslání je věc mnohem složitější, mnohem zavilejší 
je to zjev zcela odpovídající záludnosti a dvoj akosti této doby, přesněji řečeno, doby 
poválečné, která v mnohých zemích umožnila nebývalý a nebezpečný vzrůst této nebezpečné, 
protože na prvý pohled nevinné, instituci. Zprávy, které se četly v posledních dnech v našich 
listech, byly dvojího druhu: jednak se hlásilo, že na Slovensku byly zednářské lóže 
rozpuštěny z rozhodnutí vládního, v českých listech pak se psalo, že zednáři sami zastavují 
svoji činnost. První zpráva je celkem jasná; je to čin slovenské vlády, která zajisté ví, co se 
zednářstvím v zemi, která chce zdravě růst a žít. Zpráva druhá je poněkud neobvyklá: proč, 
ptáme se, zastavují zednáři svoji činnost právě teď, kdy je třeba opravdové práce a pravé 
odpovědnosti? 

To nás tedy přibližuje к vlastní otázce. Musí být přece důvod, proč zednáři končí svoji 
práci v okamžiku, který uzavírá dvacet neblahých let našeho státu, dvacet let zhoubné a ke 
katastrofě vedoucí politiky. Domníváme se, že ten důvod zde je; je to špatné svědomí těch, 
kteří něco jiného říkali a něco jiného dělali. Tato dvojakost je totiž pro zednářství podstatná; 
ona také působí, proč zednářství bylo a je vždy institucí tajnou, která však svoji tajnost zastírá 
a popírá. 

Zednářství zastíralo své pravé cíle způsobem, který co do důmyslnosti a promyšlenosti 
je dokonalý; dokonalý tak, že většina lidí mu podlehla. Kdo zednářství studoval, ví, že zednáři 
mluvili vždy velmi ušlechtile o poslání své společnosti; slovo, které v těchto řečech nejvíce 
vyskytovalo, bylo slovo humanismus a demokracie. Na pohled tedy věc nevinná, neboť co 
jiného prý znamená humanismus, než lásku к člověku, bližnímu, a demokracie z nenávisti к 
Bohu а к božsky posvěcené autoritě, na jejíž místo klade člověka, a moderní demokracie 
nevznikla snahou po vládě lidu (což je nesmysl), nýbrž odporem к stavovsky vázaným 
společenským celkům к aristokracii, ve prospěch buržoasie. Obojí toto rostlo tedy z negace 
a zednářství, které přijalo humanismus jako pláštík ušlechtilosti, nese tento znak záporu 
a popírání neustále s sebou. Za mluvením o humanismu, který nebyl pravou láskou к člověku, 
skrývaly se cíle zcela jiné. Především odpor ke křesťanské evropské tradici, zakotvené v Bohu 
a tedy příklon ke všemu, co tuto křesťanskou tradici rozleptávalo a ničilo. Humanismus 
v moderním smyslu se k tomu výborně hodil, neboť šel vlastně proti křesťanství a hodily se к 
tomu dále všechny ty ideologie, které výslovně rozrušují a ničí křesťanský ráz evropské 
společnosti, tedy socialismus, komunismus a také liberalismus. Celá Masarykova filosofie je 
na př. zednářská, proto byl Masaryk všemi zednáři světa ctěn a pravděpodobně byl sám 
zednářem. Odtud je také pochopitelné levičáctví všech zednářů, jejich podporovaní 
komunismu a bolševismu a odtud také chápeme, proč v zednářství mají tak vynikající 
postavení Židé. 

Židé stáli vždy v čele těch, jimž šlo o rozvrat tradiční evropské společnosti. Sami 
pevně semknutí, podporovali vždy to, co rozrušovalo a rozleptávalo společnost: od 
soukromého vlastnictví a rodiny až po vědu a filosofii (na př. psychoanalysa a Tvergsonovo 
snižování rozumového poznaní). Židé vedli zednářské lóže, jak potvrzují statistiky jejich 
členů, a tak sestávalo zednářství východiskem velikého židovského plánu na ovládnutí světa, 
jak je naznačen v „Siónských protokolech" - plánu, který chtěl nejprve společnost rozvrátit 
a pak ji ovládnout. Nejvýraznější znak zednářství - jeho tajnost - je výrazem židovství; 
tajnůstkářstvl a skrytost Je podstatným znakem židovského jednání. 
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Masaryk kdysi napsal, že politika a diplomacie v demokracii jsou veřejné a vždy 
kontrolované; zatím ovšem jsme byli svědky toho, že politika v naší „demokracii" byla 
dokonale tajná a neveřejná, lid o ní nevěděl nic, protože se u nás za dvacet let vyvinula 
vedlejší „vláda" zednářských lóží, která neměla s demokracií a lidem nic společného, ba šla 
dokonce proti jeho zájmům, jak jsme to viděli na výsledcích naší politiky. Právě současné, 
prý dobrovolné zastavení činnosti zednářských lóží potvrzuje názor ciziny o nás, že jsme byli 
státem zednářským, že veliké slovo měl u nás Velký Orient, největší mezinárodní zednářská 
lóže. Poslyšme, co o tom říká Hilaire Beloc v jednom ze svých posledních znamenitých 
článků: „Velký Orient byl tedy hlavním tvůrcem nových a větších Čech, pokřtěných směšným 
(ridicule) jménem Československo. Jeho jediný vztah к pravému českému vědomí spočívá 
v urputném boji Čechů s císařskou vládou starého Rakouska s jeho silnou katolickou tradicí. 
Protože Vídeň byla katolická, byla Praha protikatolická. Pro tento charakter protikatolického 
centra byla Praha tak vřele podporována Američany druhu Wilsonova. Tento americký 
„svazek" byl bezprostředním a veřejným činitelem při vzniku nových a větších Čech na 
troskách Rakouska. Avšak stálejším „svazkem", neustálým budovatelem a trvalou podporou 
nového státu byl „Velký Orient." 

Tak se nová republika dala pod zvláštní ochranu: jako stát demokratický, prý 
s veřejnou kontrolou, byla ovládána spolkem vysloveně tajným, v němž mají veliké, ba 
rozhodující slovo Židé se svými světovládnými plány. Tyto plány, pro které židozednářství 
samozřejmě využívalo politické levice, především bolševismu, tyto plány byly rozhodující 
a všechno, tedy i vlast a národ ustupovalo do pozadí. Proto byla zednářská politika politikou 
národu nepřátelskou a, jak vidíme na našem případě, katastrofální. Proto musí každá zdravá 
politika zednářství likvidovat. Slováci jsou nám v tom příkladem. 

Svobodní zednáři. Národní obnova 2, 1938, č. 42, 22.10., s. 5; podepsáno -íše-. 
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Oldřich Blažek 
Poznámky na okraj dní 

Pracovní tábory 

Vybudovat hospodářství státu tak ochuzeného je jistě úkolem z nejvážnějších. Je to 
možné, myslíme-li na své síly a na příklad státu, který po rozlomu své průmyslové produkce 
a jejím poklesu na pouhou pětinu zvýšil ji sedmkrát proti stavu předválečnému. Pracovní 
tábory mohou být jedním ze vhodných prostředků. Nikoli ovšem jediným. Vytvoří cenný 
reservoár sil, bude-li jejich příslušníkům navozeno přesvědčení nejen o potřebě, nýbrž také 
o spravedlnosti tohoto zřízení. Navoditi je mohou objektivní fakta naší rekonstrukční činnosti 
a za druhé rozumná, demokratická výchova. Prvním předpokladem je poznání, že práce pro 
stát je povinností všeobecnou a nikoli tedy jen opatřením, jehož účinky jsou třídní. Z tohoto 
požadavku plyne i druhý, bez jehož splnění bychom sotva mohli v potřebné době obnoviti 
a zlepšiti své státní hospodářství: Jestliže jsme dovedli - a učinili jsme to právem - postaviti 
do služeb státu jednu z hlavních složek národního hospodářství, práci, bude to možno a zdá se 
že i nutno učiniti - stejně zákonně jako jsme uskutečnili pozemkovou reformu - i s druhou 
složkou, výrobními prostředky. Kapitál v demokracii a v moderní společnosti nemá více práv 
než lidé. Výchova, opřená o velký ideál budování sociálně spravedlivého státu překoná jistě -
a jen tehdy - převažující povrchnost pouhého vojenského výcviku a dovolí, aby pracovní 
tábory měly kladný význam po stránkách. 

Úvahám našich listů bychom přáli více objektivity. Není poctivé, hledáme-li místo 
rozumného obsahu nová a zvučnější jména. Název „legie" nového ducha nevytvoří. 

Židovská otázka a otázka menšin 

Nesvědčilo by o národní velikosti - velikosti mravní i myšlenkové - ani 
0 opravdovosti volání po znovuvybudování státu, kdybychom z t. zv. otázky židovské činili 
náhradu za řešení problémů opravdu základních. Kdo u nás už nic nedovedl vymyslet, přijal 
antisemitismus jako jediný zpravidla recept nápravy. Chápeme, že pro demagoga je otázkou 
existenční nalézt nepřítele: nepřítele nejslabšího. Bojem však proti národu, jejž potlačováním 
příliš krutým donutili k tomu, aby usiloval o své společenské uznání, ve společnosti 
kapitalistické ovšem i svou kapitalisací a svým přizpůsobováním se, nevyřešíme základních 
rozporů společnosti. Zvýšiti kulturní úroveň všeho lidu lze - jak dnes jasně vidíme - při 
naprosté svobodě rozvoje všech národů. - Nelze nezaznamenat, že počátek v naší „obraně" 
proti židovským uprchlíkům ze strachu o své výsady učinila - a to v době pro národ a stát 
nejtěžší - ona část naší inteligence, která je hmotně nejlépe situována, t. j. určitá část lékařů. 
Národ tak těžce postižený jako je náš, měl by mít porozumění pro lidskou tragedii národa 
ještě slabšího, národa, který dal lidstvu dosti. Neměl by „výt s vlky". Hospodářské problémy 
řešit je ovšem možno a nutno! Ty ovšem zgruntu. - Stejně, t. j. alespoň slušně bychom se 
měli chovat к německým demokratům, kteří si osobně hodně ublížili hájíce na místech 
nej ohroženějších demokracii a stát. Emigraci, jíž bychom snad neuživili, je potřebí alespoň 
dát možnost, aby nalezla svůj nový domov, to je minimální povinnost. Chceme též věřit, že 
1 židé pochopí svůj dnešní úkol. 

Oldřich Blažek: Poznámky na okraj dní. Index 10, 1938, č. 7, listopad, s. 77; podepsáno 
O. Blažek. 
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v 
Židé v národním společenství 

Hlasy, které volají po omezení účasti Židů ve věcech veřejných a hospodářských, 
nejsou jen snahou o záchranu hmotných i kulturních statků, která by hověla pouze potřebám 
přítomné chvíle nýbrž mají plné oprávnění dějinné. - Z hlubin národního společenství tryská 
podvědomě správný názor o místě, které jedině Židům po právu přísluší. Bylo-li naň 
v některém údobí zapomenuto, jest jen požadavkem spravedlnosti, jak к národnímu celku, tak 
i vůči Židům samotným, na ně upozorniti. 

Postavení Židů ve středověké společnosti podle všeobecného souhlasu bylo takové, že 
„Židé jsou vězňové císaře římského a, kdož je mají, mají je s jeho povolením, a mají je míti 
jako porobené" (Štítný). Do této poroby dostali se Židé svým dějinným proviněním. 

Co tato slova znamenají? Židé vlastní vinou dostali se do poroby, a jedině zvláštní 
milostí císaře římského nebyli trestáni, nýbrž bylo jim dovoleno žiti způsobem předepsaným. 
Jedině římský císař, nejvyšší vladař světa, měl možnost prominout lidům jejich hřích, a ze své 
zvláštní milosti chránil je sám anebo ti, jimž dovolil aby je směli na svých statcích míti. 

Po úpadku moci císařské přešla všechna práva a prerogativy na státy a jejich 
panovníky; tím se na postavení Židů nic nezměnilo. Teprve liberalismus, - jehož krutá 
pochybení jsme a budeme nuceni odstraňovat krok za krokem s rozrušením a odbouráním 
všech starých dobrých práv a závazků a nastolením bezduchých a přímočarých svobod 
hospodářských měl za následek dnešní stav. S všeobecným proudem uvolňování „pout" 
hospodářských o sociálních svezli se taky Židé, na jejichž zvláštní odedávna postavení se v 
překotném tempu reforem zapomnělo, a tímto porušením práva byla dána vlastně Židům 
výsada, které nikdy nepožívali, že se totiž směli objevit uvnitř národního společenstva jako 
stejnoprávní občané. Jak tohoto nenadálého privilegia využili, je obecně známo. 

Nemusí si proto nikdo, kdo je nebo bude pověřen otázkou úpravy účasti Židů ve 
veřejném a hospodářském životě státu, dělat těžkou hlavu z toho snad, že by činil něco proti 
spravedlnosti. Naopak, úprava tato vrátí Židům pouze právo býti pod ochranou nejvyšší státní 
moci, ovšem v mezích, které jim jedině podle odedávných řádů náleží. 

Židé v národním společenství. Národní obnova 2, 1938, č. 46, 19. 11., s. 5; nepodepsáno. 
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O pogromech 

V poslední době se mluví často o pogromech a čtenáři se nás ptají, co vlastně slovo 
pogrom znamená. „Pogrom" je slovo ruské a podle slovníku znamená: zpustošení, poplenění, 
zhoubu; „pogromščik" pak je: plenitel, zhoubce, bandita. Slovo „pogrom" má však, jako 
každé slovo, také své dějiny, a v tomto případě dokonce zvláštní dějiny politické. Po prvé je 
ho ve smyslu politickém užíváno od roku 1904, kdy ruští černosotěnci přepadli Kišiněv, 
vyplenili židovské domy a povraždili mnoho židovských obyvatel, mužů, žen i dětí, zejména 
pak mnoho židovských dělníků. Od té doby se pro takové činy užívá slova pogrom běžně. Ale 
pogrom kišiněvský nebyl první pogrom v carském Rusku, neboť pogromy začínají v Rusku 
již v osmdesátých letech XIX. století, nebyly vždycky namířeny jenom proti Židům. Pogromy 
byly součástí vnitřní politiky carského Ruska na sklonku jeho moci. Vždycky, když carská 
vláda byla v nouzi, to jest, když v zemi vládla nespokojenost, která ohrožovala existenci 
režimu, dala vláda pokyn к uspořádání pogromů (na Židy, na Poláky, na Armény a na jiné 
národy) a kam aspoň na čas odvrátila pozornost a nenávist obyvatelstva jinam. Podle počtu a 
velikosti pogromů bylo proto možno usuzovat na stupeň slabosti carského režimu: čím byly 
pogromy větší, tím slabší byl režim, tím více bídy a nespokojenosti bylo v zemi. Nej větší 
pogromy byly po prohrané válce rusko-japonské (1905) a později opět za války světové, a to 
dokonce i v době tak zvaných válečných úspěchů na frontě vnější, protože na vnitřní frontě 
úspěchů nebylo. Krátce po největším pogromu se carský režim zhroutil docela; pogromy 
nepomohly, neboť občané poznali pravou příčinu své bídy. 

O pogromech. Čin 10, 1938, č. 17, 24. 11., s. 268; nepodepsáno. 
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Silvestr Maria Braito 
Rasismus 

Kdo jen povrchně pročítá dějiny filosofie, mohl by se domnívati, že to jsou jen 
soukromé, celkem nevinné zábavy podivínských lidí, že takovýmhle nápadům přece nikdo 
nebude vážně věřiti. Tak se dívali mnozí katolíci na nejrůznější omyly a bludy a nesprávné 
směry filosofické. Mávli nad mnohým rukou a řekli si: Proti tomu přece nemusíme bojovati, 
takový nerozum se odsoudí sám, zmizí sám, proč ztráceti čas a síly? Jiní zase byli oslnění 
novotou. Hlavně mladí. Mládí vůbec miluje novoty, jest genus rerurm novarum cupidum... 
Proto každé nové řešení je zaujme, všechny nové myšlenky mládeži učarují. Jiným zase se 
hodí každý nesmysl, jen když poráží kříž Kristův, jen když tím bude aspoň poněkud oslabena 
Církev. 

To by tak asi byly příčiny, proč se tak rozrostly bludy, pod jichž důsledky my dnes 
tolik trpíme politicky i hmotně. 

Kdo pročetl Rosenbergův Mythus des XX. Jahrhunderts a Hitlerův Mein Kampf, ví 
docela přesně, со к těmto důsledkům vedlo. Je to součin nejrůznějších filosofických proudů. 
Církev proti nim pracovala již od samých začátků. Ale tehdy zůstala docela osamocena. Toto 
jest důležité a stále se musí připomínati našim pokrokářům, že to, pod čím dnes trpíme, je 
přímý důsledek bludů, se kterými i oni se laskali. Jenomže Němci byli důslední a dovedli své 
názory do krajností. Tedy, mnoho se dnes mluví o nacismu a rasismu. Pokusíme se vám 
stručně aspoň naznačiti, co je to rasismus, v čem jsou jeho bludy a jak povstal. 

Rasismus jest vlastně původu neněmeckého. Francouz Gobineau a naturalisovaný 
Angličan v Německu Chamberlain před padesáti lety razil heslo, že německá, čili nordická 
rasa jest nej dokonalejší rasou na světě. Vycházel z darwinistického evolucionismu 
a z materialismu, který všechno, i jevy kulturní, mravní i náboženské převáděl na hmotné 
činitele. Rasismus pak je všechny převádí na krev. Krev je rasistům základem všeho, i státu 
i náboženství. Protože pak nordická rasa jest nej dokonalejší, podle mínění rasistických 
teoretiků, snaží se Němci svou rasu chrániti. Proto onen urputný boj proti Židům jako 
příslušníkům cizí rasy, rasy nižší, která pro tuto nízkost má také nižší a proto znemravňující 
náboženství, filosofické i ostatní názory. Proto potírají židovství a snaží se očistiti svůj národ, 
aby měl co nejvíce v sobě z původní nordické rasovosti. K tomu směřují všechny zákony 
eugeniky a národní hygieny, ono volání po venkově, po národním, jen německém a podobně. 
Z tohoto hnutí tak vyrostlo volání po tom, aby všichni členové příslušníci jedné rasy byli 
všichni sloučeni pod jedno panství, které by zaručovalo jednotnou správnou politiku, aby byla 
tato rasa co nejvíce očištěna a co nejvíce obohacena vypěstěním nordických prvků. 

Jen tak bude možno utvořiti jednu jednotnou říši s jedním duchem, který vyrůstá 
z rasy. Tato rasa má prý sama svůj instinkt, kterým se sama chrání, a všechno, co tento 
instinkt rasový si žádá, uzákoní, to vše je správné, to je pak mravné. Z tohoto instinktu prý 
vychází i náboženství. Ovšem, že je to náboženství, které má jediného Boha, onoho ducha 
německé rasy, onoho genia německého národa, který jest zbožštěním oné myšlenky absolutní, 
která se uskutečňuje a hledá nějakou absolutní formu, která by všechno obsáhla a vyjádřila. 
Tak jest v základech rasistického hnutí další omyl, další blud, totiž hegeliánský pantheismus. 
Proto se nedejte mýliti, když slyšíte z tohoto hnutí slova Bůh, Prozřetelnost. Tím jest míněn 
tento pantheistický bůh, bůh státní myšlenky, ve které jest zosobněn genius německého 
národa. Proto také nové hnutí v Německu tolik vyzvedá indickou pseudomystiku, vyzvedá 
pantheismus i mystického Mistra Eckeharta, protože si ho vykládá pantheistický. Jsme proto 
nesmírně vděčni Piu XI., že vydal svou kongregací universitní tak zvaný Syllabus osmi vět, 
vzatých z rasistických teoretiků, a jímž ukázal neudržitelnost a nepřijatelnost celé této teorie. 

Zajímavá pak poznámka závěrečná. Slyšeli jste možná kolikráte v poslední době slova: 
„Co říká Vatikán, jak se chová papež?" Papež stojí s celou odhodlaností a pozorností proti 
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tomuto hnutí, ale hnutí pokrokářské na celém světě i u nás dále vesele přednáší a přežvykuje 
všechny tyto omyly, jenomže pak by chtělo utéci před důsledky, které nás pak a všechny 
ohrožují. Z toho je také dále viděti, že nemůžeme býti Církvi katolické dosti vděčni za to, že 
tak obezřetně a statečně sleduje všechny bludy a omyly a třeba sama pohrdaná jako 
nepokroková bojuje proti nim ve jménu ohroženého lidstva, protože všechna kacířstva 
a všechny bludy neohrožují jen víru, nýbrž také celé blaho lidstva, jeho pokoj a klidný rozvoj. 

Silvestr Maria Braito: Rasismus. Jitro 20, 1938-39, č. 4, [prosinec 1938], s. 122-123; 
podepsáno P. Silv. M. Braito. O. P. 
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Rudolf Voříšek 
v 
Židovská otázka znovu 

Nedávno jsme četli v novinách, že do strany národní jednoty nebudou přijímáni Židé. 
Budou jistě u nás lidé, kteří zvolají: hle antisemitismus, hle nové Česko-slovensko, které, 
zrazujíc své staré ideály tak řečené humanitní demokracie, dává se na cestu svého souseda a 
dokumentuje tak jasně, odkud vane vítr a kde se nyní hledají vzory. S tímto názorem bychom 
si tedy dovolili nesouhlasit - nesouhlasit ve jménu jedné prosté a vzácné skutečnosti, která se 
nazývá zdravý rozum. A dovolili bychom si proti tomu tvrdit, že к vyloučení Židů ze strany 
národní jednoty není třeba hledat vzory kdoví kde, tím méně u souseda, a to z onoho velmi 
prostého důvodu, který, doufáme, je jasný všem, kdož nejsou zatíženi ideologickou minulostí 
tohoto státu, ražení obecně známého; tedy z onoho prostého důvodu, že my jsme národem a 
Židé jsou také národem, při čemž my jsme hostitelé a oni hosté, a to hosté nijak vítaní. Jde tu 
tedy v podstatě o věc dvou národů. Ke všemu tomu je třeba říci určité slovo, neboť židovský 
problém zajímá i nás v nových poměrech, kdy naprosto nebude možno zachovat к Židům ono 
liberalisticky tolerantní a humanistické stanovisko, jak se to dělalo až dosud. Otázka židovská 
je i pro nás věcí nejvýš důležitou. 

Liberalistické zákonodárství minulého století vytvořilo zvláštní názor na postavení 
Židů v evropské společnosti. Ve jménu svobody pro všechny a snášelivosti ke všem, která 
neuznává rozdílů národnostních a rasových, postavilo Židy do stejné roviny se všemi 
ostatními lidmi a uznávalo toliko rozdíl náboženský. Žid byl člověk jako každý jiný, bez 
zvláštních národních a rasových znaků, měl jenom jiné náboženské vyznání. Tímto naprosto 
pochybeným názorem uvolnil liberalismus Židům (jimi ostatně silně podporovaný cestu к 
hospodářskému a veřejnému životu, který se zakrátko jejich morálními a duševními 
vlastnostmi a také jejich silnou touhou po moci dostal pod rozhodující židovský vliv. Kdo 
pozorněji nahlédne do života finančního, zvláště do t. zv. vysokých financí, kdo si bedlivěji 
všímal světové i naší žurnalistiky a literatury, kdo zná podivné pozadí některých politických 
akcí v poslední době a to zvláště v t. zv. státech demokratických, tomu nemohla ujít nápadná 
účast Židů v tom všem a kdo si dále všímal povahy tohoto působení, nemohl nevidět jeho 
zhoubnost a rozkladný vliv na život všech těchto států. Kdyby se psaly dějiny poslední doby, 
ovšem tak, že bychom si nevšímali jen myšlenkových proudů samotných, nýbrž také a hlavně 
jejich nositelů, musela by nám býti nápadná veliká účast Židů na všech těch směrech, které 
usilovaly o rozvrat a zničení tradičních základů evropské společnosti. Ať je to liberalismus, 
nebo volnomyšlenkářství, boj proti křesťanství a katolicismu, moderní stranická demokracie, 
socialismus, humanismus, komunismus, bolševismus, laický světový názor a všechny ostatní 
rozvratné nauky naší společnosti, všude zde najdeme při pilné práci Židy, s jejich 
myšlenkovou hbitostí a morální bezohledností. Ať to byla rodina, nebo národ nebo stav, 
náboženství nebo vlastenectví, soukromé vlastnictví a úcta к tradici, všude zde vypracovali 
židovští intelektuálové promyšlené nauky, které všechny tyto tradiční pojmy rozleptávaly a 
ničily. 

Z těchto věcí tedy musíme vycházet, abychom pochopili židovskou otázku. Není přece 
možno nevidět účast Židů na všech úpadkových a rozvratných naukách naší kultury. 
Ponechme prozatím stranou otázku, je-li toto počínání záměrné, nebo je-li to jen něco 
nahodilého, daného postavením Židů v naší společnosti, Chtějíce řešit tuto věc, museli 
bychom se dotknout mnoha problémů, mezi nimi především t. zv. Siónských protokolů, jsou-
li jakožto program na ovládnutí světa pravé či nikoliv. Jsou mezi našimi čtenáři mnozí, kteří 
nám zazlívají vydaní brožurky „Pravda o Siónských protokolech", třebas zhoubný vliv Židů v 
křesťanské společnosti uznávají. Jestliže tedy tento vliv souhlasně potvrzují, pak nechápeme 
proč neuznávají Protokoly, které přesně zachycují methody a prostředky tohoto rozvratného 
počínaní, třebas nelze dnes říci, kdo je jejich autorem. 
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To by bylo tak zhruba řečeno, proč z širokého hlediska kulturního není možno 
přijmout židy jako rovnoprávné členy společenství národního. Neboť společenství národní 
zde nechápeme ve smyslu stranicko-demokratické ideologie, podle níž je národ souhrnem 
voličů a stranického materiálu к cílům mocenským. Národ je nám pokrevní společenství 
mrtvých, živých a nenarozených, společenství těch, kteří spjati se zemí žijí v úctě к tradici 
národní a křesťanské, mluvíce svým mateřským jazykem, zděděným po předcích. Z těchto 
všech znaků se u Židů nesetkáváme s žádným: nejsou (aspoň obecně) pokrevně příbuzní 
s námi, nejsou spjati se zemí, nežiji (aspoň obecně) naší tradicí národní a křesťanskou 
a konečně nemluví jediným mateřským jazykem, po předcích zděděným (jeden Žid, Pavel 
Eisner, se u nás kdysi chválil, že má od přirozenosti nutnost vyjadřovat se zároveň dvěma 
jazyky, česky a německy). 

Vracíme se tak opět к dobám, které znaly vážnost židovské otázky a jejího řešení. 
Třebas bude dnes naše řešení co do formy poněkud jiné než kdysi, obsahem musí být 
podobné. Musí nepochybně vycházet z faktů, že z důvodů, které jsme se pokusili uvést, není 
možná rovnoprávnost židovského národa s národem českým jakožto národem hostitelů. Je to 
konečně již věc matematická, že je nutno omezit ve věcech veřejných, hospodářských 
a politických část našeho obyvatelstva, která je zde vlastně cizím živlem. Kdysi se tato věc 
řešila ghettem; dnes, kdy jsou situace a psychologické podmínky jiné, je to nutno řešit ve 
formě jakéhosi právního ghetta, kde bude zákonitě vymezena možnost účasti Židů ve 
veřejném životě, při čemž budou oblasti, jako na př. výchova národa, z níž musí být Židé 
vyloučeni zcela. Bude jim zase ponecháno to, v čem je jejich vlastní nadání, tedy obchod, ale 
tak, aby lichvou a nemorálními způsoby nerušili blaho národa. Z účasti na budování národní 
kultury, národního hospodářství a národní výchovy musí být vyloučeni zcela. Takový je 
hlubší smysl slov, podle nichž, nemohou být Židé členy něčeho, v čem jde o vlastní bytí 
a utváření českého národa. Nemohou vládnout, mohou být jen trpěni. 

Rudolf Voříšek: Židovská otázka znovu. Národní obnova 2, 1938, č. 48, 3. 12., s. 4; 
podepsáno Dr. Rudolf Voříšek. 
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Julius Fučík 
Pogromy - nová kulturní idea 

Mezi novými ideami, které se pokoušejí cizomilové přenésti z cizích plantáží na naše 
nivy, objevuje se také antisemitismus. To je jeden z mála receptů, který předpisují samozvaní 
nekvalifikovaní lékaři к léčení bolestí nezdravé společnosti. Je to známý medikament. Zrodil 
se před hezkou řádkou století, v dobách, kdy všelijací alchymisté a šarlatáni míchali 
v křivulích elixíry života, nápoje lásky a podobné lektvary. Sledujeme-li trochu historii jeho 
používání, shledáme, že přicházel ke cti vždycky, když vládnoucí panstvo nevědělo kudy 
kam, aby ještě na pár chvil udrželo svou hroutící se moc. 

Jako program nového Československa se nám doporučují a chtějí vnucovat pogromy 
na židy. Náramně spásonosná věc: osvědčila se tak dobře otcům jezuitům, báťuškům carům 
a popům. A to ještě prý nestačí, jak to dělali tyhle vzory všech reakcionářů světa. 
I antisemitismus se dnes prohlubuje a zdokonaluje. Jeho podstatou už není jen náboženská 
nebo národní zášť. Tak jako všechno, co je úzce spjato s kapitalistickou společností, 
degeneruje i antisemitismus. Jeho podstatou se stává nenávist živočišná, pudová, rasová. 
Podle ní se rozděluje lidstvo na čeledi vyšší a nižší. 

Budeme-li se řídit podle tohoto živočichopisu, máme podivné perspektivy národní 
budoucnosti. Čekají nás pak totiž asi tyto dva druhy dějinných úkolů: vyhubit tu nižší lidskou 
čeládku a čekat až nás zase vyhubí nějaká čeleď vyšší. 

Tak absurdní program je nám pochopitelně naprosto nepřijatelný. Nemůžeme 
a nechceme holdovat takovým nesmyslným teoriím o živočišné podřaděnosti ras, neboť 
neuznáváme nad sebou žádný druh vícelidí nebo nadlidí. Celá staletí jsme bojovali o právo 
stanout jako rovní mezi rovnými národy světa, toto právo jsme si vybojovali a nedáme si je 
vzít ani domácími nohsledy cizích nauk ani cizokrajným diktátem. Zásada rovnocennosti 
národů je nám kulturní vymožeností, které se nikdy nemůžeme vzdát. Politika pogromů, 
živočišné zášti a rasové msty je cizí našemu lidu. 

Příčí se našim kulturním dějinám, příčí se našemu demokratickému smýšlení. Celé 
kulturní dějiny našeho národa jsou výmluvným svědectvím, že v našem lidu neměl živočišný 
antisemitismus nikdy půdy a opory. U našich velkých spisovatelů, ve velikých dílech našeho 
literárního umění nacházíme zcela jiný poměr к židům а к židovství, než jaký se dnes snaží 
nepěknou propagandou a demagogií naočkovat našemu lidu, ti, kteří se raději učí vlastenectví 
v cizích luzích a hájích než u velkých duchů našeho národa. U Karla Hynka Máchy, 
u Svatopluka Čecha, u Jaroslava Vrchlického, u Aloise Jiráska, u J. S. Machara, 
u Stanislava К. Neumanna nacházíme pravé stopy poměru českého člověka к židům, účastný 
soucit s dějinným osudem židovstva, hluboké porozumění pro věky utrpení, kterému byl 
vydán v celém světě židovský lid, a úctu к velikým dílům židovské kultury а к velikým 
duchům, které židovstvo dalo světu. A stejně tak u našich velikých myslitelů - К Havlíčka, 
T. G. Masaryka, F. X. Šaldy. 

Pokud se objevuje protižidovství v našich kulturních dějinách, je nepřátelství proti 
židům, kteří se účastnili národní poroby našeho lidu, kteří sloužili a pomáhali našim 
nepřátelům. Takové protižidovství Jana Nerudy, Antala Staška, Petra Bezruce však nemá nic 
společného s živočišným antisemitským pogromismem, vydávaným dnes za spásonosný 
program nového Československa. Je nesporné, že v minulém století mnozí židé těžce 
národnostně ubližovali našemu lidu, stejně jako tolik českých „vlastenců", kteří překáželi jeho 
boji za národní svobodu a zrazovali jej. Nesmíme však naproti tomu zapomínati na to, čím 
židé našemu lidu prospěli, jak obohatili naši kulturu spisovatelé židovského původu jako 
Fr. Gellner, O. Fischer, Fr. Langer, Karel Poláček, E. Hostovský a jiní. 

Není ovšem třeba opomíjeti odpor proti empirickému židovství, jehož výraz také 
nacházíme u našich velikých spisovatelů, odpor proti židovskému čachrářství, proti 
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židovskému kšeftu a proti, židům jako spoluviníkům sociálního útlaku. Také v tomto ohleduje 
naše velká literatura zajedno se smýšlením a s city našeho lidu. Toto empirické židovství je 
ovšem stejným pozůstatkem středověku jako antisemitismus. Tím, že byl židům uzavřen 
přístup do cechů a středověkých výrobních korporací, zbyla jim jen oblast průmyslu 
a obchodu, kde se mohli uplatnit. Tak se stalo, že začali židé ovládat průmysl a obchod 
a s jeho novověkým rozmachem celé světové hospodářství. Křesťané a arijci, pokud se ujali 
této oblasti, se ovšem pak velmi rychle požidovštili a naučili se užívat stejně odporných 
metod a manýr jako židovští podnikatelé. Mezi kapitalistickými pány průmyslu a směny se 
židovští a arijští podnikatelé ničím navzájem neliší. A arijští utlačovatelé a vykořisťovatelé 
nejsou o nic křesťanštější než vykořisťovatelé a utlačovatelé židovští. Sociální boj proti 
židovství nemůže být tedy veden jinak než jako jednotný boj všech utlačovaných 
a vykořisťovaných proti útlaku a vykořisťování. Osvobození lidstva od židovství, od 
židovského čachrářství, zištnosti a sobectví nemůže být provedeno jinak než odstraněním 
jejich základny, odstraněním hospodářské soustavy zisku a peněz, odstraněním kapitalismu. 

To nedokáží žádné pogromy, žádné mstivé barbarství. V románech Aloise Jiráska, 
v jeho Temnu, Proti všem, Mezi proudy, Bratrstvu, nacházíme nesčetná odsouzení zvířecí 
nenávisti к židům, protižidovského běsnění a zbytečného prolévání nevinné krve. Učme se 
u tohoto velikého národního umělce, učme se u naší velké literatury opovrhovat hanebnými 
projevy živočišného antisemitismu. 

Protižidovství hodné moderního člověka, protižidovství, které j e v souladu s naší 
kulturou a se smýšlením lidu, to je boj proti kapitalistickému čachru. Jen vítězství v tomto 
boji osvobodí lid od židovství a židy od rasistické mstivosti. 

Julius Fučík: Pogromy - nová kulturní idea. Lidová kultura 2, 1938, č. 17, 3. 12., s. 2; 
podepsáno Q. 
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Sovětští intelektuálové proti antisemitismu 

27. listopadu konal se v Moskvě ve velkém sále Státní konservatoře veliký meeting 
sovětské inteligence, svolaný vedením Svazu sovětských spisovatelů a architektů jako protest 
antisemitským štvanicím. Projevu zúčastnilo se na 2000 sovětských intelektuálů, mezi nimi 
nejznámější architekti, umělci, skladatelé, sochaři, malíři, spisovatelé, dramatici a filmoví 
režiséři. Přítomen byl A. Tolstoj, A. Fadějev, V. Ivanov, A Kornejčuk, A. Alexandrov, 
N. Chmeljov, S. Feinberg, J. Šaporin, L. Glier a m. j. Hlavním řečníkem byl Alexej Tolstoj, 
který meeting zahajoval. Po něm promluvil předseda Výtvarné akademie V. Vesnin, lidový 
umělec RSFSR S. Michoels, spisovatelé A. Kornejčuk, L. Sobolev, N. Chmelnov atd. 
Meeting vyzněl jako ostrý protest do celého světa proti rasovým štvanicím a antisemitským 
pogromům. 

Sovětští intelektuálové proti antisemitismu. Lidová kultura 2, 1938, č. 18, 17. 12., s. 4; 
nepodepsáno. 
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Václav Černý 
Arthur de Gobineau, prorok rasismu 

Roku 1853, pár měsíců po onom proslulém dvacátém listopadu, jenž bezmála osmi 
miliony hlasů francouzských měšťáků a sedláků proti třiapadesáti tisícům hlasů věrných 
republice dal Princi-Presidentovi hodnost ,dědičného císaře Francouzů', ve chvíli, kdy se 
vTuileriích okolo obratného násilníka a půvabné Eugenie rodí nejskvělejší 
a nej bezstarostnější dvůr světa, jejž příliš neruší pathetická nenávist a spílavá výmluvnost 
vypovězeného Básníka ani vzpomínka na předloňské barikády a tisíce deportovaných, v nichž 
po kdejakém koloniálním vězení dodělává Druhá republika, v té době bez podzemí unavené 
včerejšími pokusy o přestavbu světa, ale hotové už se veselit a být můstkem к pěkným 
kariérám, vycházejí v Paříži dva první svazky podivně a podivuhodné knihy: „Eseje 
o nerovnosti ras lidských"2. Mlčení. V květnu na druhý rok osamělý hlas: přítel autorův, 
Charles de Rémusat, ji vítá studií v „Revue des deux mondes". Autorem byl sedmatřicítiletý 
diplomat, první tajemník francouzské legace v Bernu, hrabě Arthur de Gobineau. Toť ten pán, 
který se před osmnácti lety s grošem v kapse, ale plány nesmírnými přihnal do Paříže 
z bretoňského Lorientu, musil vzít zavděk místem úředníka pošt, vychrlil pěknou hromádku 
prostředních veršů, nebál se v kritických článcích povědět povýšené mínění milostpánu 
Sainte-Beuvovi, založil divokou romantickou společnost „Bratranců Isidiných", napsal pod 
čáru novin pětku románů bez úspěchu, ale neodmítl ani - tuhý monarchista a legitimista -
pracovat pro pana de Toqueville a dát se jmenovat velkým demokratem a brzo ministrem 
Druhé republiky do státní služby zahraniční: můj Bože, republika je sice nechutná, ale chce-li 
se jí pomáhat talentům, a mému mezi nimi? Je k tomu ostatně povinna a pan de Gobineau jí 
rozhodně nemíní být vděčen. Je už zase v Persii, kam jej císař jmenoval prvním tajemníkem 
mise u dvora šachova, když v Paříži r. 1855 vychází druhá dvoudílná část jeho „Eseje". 
Mlčení. V prosinci skrovné jmenování důstojníkem Čestné legie. Však naděje na Akademii? 
Žádné. Rok po vydání zase článek přítele Rémusata. Žalostně málo. Zato rychlá pozornost 
v Německu a v Americe a první překlady. Pan de Gobineau v Teheránu hořkne, jeho pýcha 
žloutne do trpké nenávisti. „To tedy bude třeba, abych čekal, až se mé názory vrátí do Francie 
přeloženy z angličtiny neb z němčiny?"3 Nedočkal se ani druhého vydání "Eseje": vyšlo 
r. 1884, plných devětadvacet let po posledních svazcích prvního; to byl pan vyslanec třetí 
republiky u krále švédského, před sedmi roky téměř násilím a prý na nátlak levice 
pensionovaný, už dvě léta mrtev: žil naposled jen umění, zpupným vidinám o svém původu 
a hraběnce de la Tour, svým posledním láskám; a jeho smrt v hotelu turínském, jejíž „způsob 
naprosto postrádal krásy" (praví princezna v. Wittgenstein, jeho přítelkyně), podobala se 
pohrdlivému útěku... 

„II tempo e gli eventi - ne esaltano la figura - di presago pensatore": to jsou nicméně 
slova, jež půl století po jeho smrti dala mu do náhrobku vtesat vláda fašistické Italie. Čas 
a události že vynesly jeho postavu věšteckého myslitele? Ano. Toho roku 1932 miliony lidí se 
rozněcovaly vskutku již myšlenkami Arthurea de Gobineau jako poznanou pravdou, přijímaly 
je za světový názor, jejich vůdcové tvořili z nich politické akční programy a chystali je za 
státní ideologie. A záhy měl se stín zapadlého filosofa temně rozestřít nad vší Evropou, státy 
dávat se na výboj nebo být sráženy na kolena jménem jeho idejí, jedny národy chvět se 
nedočkavou pýchou, druhé trpět strašnými křivdami. A všechny, tyto i ony, stejně nejasně 
chápat myšlenky, jež se staly lidským osudem, ještě nejasněji pak vidět do jejich důvodů, 
a tedy i pravdivosti, na nichž jediných se zakládá mravní oprávněnost a schopnost trvale 
působit na dějiny lidské... 

2 „Essai sur l'inégalité des races humaines", Paris (éd. Firmin-Didot). 
3 Slova z Gobineauova dopisu Toquevillovi, citovaná Faure-Biguetem v románové biografii „Gobineau", Paříž 
1930, str. 193. 
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„Otázka ethnická ovládá všechny ostatní 
problémy dějin, je jejich klíčem a nerovnost ras, 
jejichž sloučení vytváří národ, stačí, aby vysvětlila 
veškeren průběh osudů národů..." 

(Esej o nerovnosti ras lidských, Věnování.) 

„Pád civilisací je nejnápadnější a zároveň nejtemnější ze všech jevů dějin", praví 
Gobineau první větou „Eseje". Každá společnost lidská přináší si, zdá se, už do prvního dne 
svého života zárodek nutné smrti. Je tento zárodek, ukrytý mezi prvky samého života, i vždy 
týž a společný všem společnostem a civilisacím? O příčinách rozkladu panuje již od časů 
antických filosofů řada mylných představ, vedoucích к domněnce, že příčiny jsou nahodilé 
a vnější, čímž by byla dána možnost vyhnouti se jim: společnost a civilisace věčné, t. j. 
trvající tak dlouho jako země sama, nejsou tudíž nemyslitelný? (kap. 1.) 4. Takovou příčinou 
byl by na příklad fanatismus. Omyl. Existovaly říše, v nichž fanatismus nejenom že nebyl 
nemocí, ale přímo naopak základem společenské soudržností a principem trvání, tak říše 
Aztéků. Stejně vratké jsou názory o ničivé moci zkaženosti mravní: Sparta vzkvetla dík 
zákonům vpravdě banditským, Féničané nezahynuli na korupci a nemravnost, jíž byli 
proniknuti a které naučili půl starověkého světa; zkaženost bývá ostatně smutnou výhradou 
nejvyšší, málo četné třídy společenské, je stavem pomíjivým, tu se zlepšujícím, tu 
zhoršujícím, ba lze tvrdit, že v společnostech zestárlých a blízkých konci mrav bývá jemnější 
než v násilnických dnech společnosti, jež se rodí. Nelze ani tvrdit, že by к úpadku vedl pokles 
náboženského citu, omezující se pravidlem na okruh filosofujících skeptiků; říše Perská, 
Kartago, Tyr padly ve chvíli největší oddanosti kultu mágů (kap. 2.). Ani špatnost vlády nemá 
rozhodujícího vlivu na trvání společnosti: nehledě k tomu, že vládní správa bává nejslabší, 
nezmatenější a nejméně poslouchána právě v počáteční době mladé vznikající společnosti, 
kde je důkaz, že národy mohou žít jen v stavu spořádaného blahobytu a nikoliv v nejistotě 
nouze a nebezpečí? (kap. 3.). Aby uplatnily svou sílu ničivou, tyto vnější prvky destrukce 
musí být buď naroubovány na rozkladný princip silnější, protože vnitřní, buď být jeho 
přímým následkem, tento vnitřní důvod rozkladu společenského, jediný opravdu rozhodující, 
bývá obecně označován slovem degenerace. Národy hynou tudíž jen degenerací, civilisace se 
rozkládají jen degenerací svých nositelů. Slovo neříká samo nic a dlužno definicí vymeziti 
jeho obsah. Nuže, Gobineau definuje takto: „Myslím tedy, že slovo - degenerovaný, - užito 
o národu, musí znamenati a znamená, že tento národ nemá již vnitřní hodnotu, kterou choval 
kdysi, poněvadž již nemá ve svých žilách tutéž krev, jejíž hodnotu postupně proměnily 
sukcesivní příměsky; jinými slovy, že při témže jménu nezachoval nicméně tutéž rasu jako 
jeho zakladatelé; konečně, že člověk úpadkový, ten jenž je označován slovem člověk 
degenerovaný, je s ethnického stanoviska produktem jiným než hrdina dob velikých..."5 

Národ nezemřel by nikdy, kdyby se nikdy nezměnily prvky jeho ethnického složení a jejich 
poměr; národní stát jeho by mohl zajisté podlehnouti státu mocnějšímu, ale jeho národní 
civilisace a společenský útvar by naprosto odolaly času. Však národ „zajde definitivně, a jeho 
vzdělanost s ním, toho dne, kdy prvotní ethnický prvek se natolik rozštěpí a utone v přínosech 
ras cizích, že jeho schopnost působit nebude už nadále moci dostatečně dějstvovat..."6 (kap. 
4.). Lidské rasy, může-li jedna svým příměskem porušit druhou a způsobit její rozklad, nejsou 

4 Postupuji ve výkladu podle 4. vydání „Eseje" (s. d., Paris, Firmin-Didot). Z téhož i cituji. Je ostatně totožné 
s vydáním prvním. 
5 Esej, str. 24. 
6 Esej, str. 24. 

220 



tedy rovnocenné. Jejich nerovnocennost - vrozená, původní a trvalá - je ostatně z nejstarších 
věr a přesvědčení lidských. Tuto nerovnocennost nelze klást na vrub výchovné moci institucí 
a zákonů: zákon nedělá národ národem, naopak; národ zde byl před svou institucí a vyjádřil se 
jí (kap. 5.). Rozdíl v hodnotě ras neplyne ani z vlivu fysického prostředí: naopak, je to národ, 
jenž dává zemi její hodnotu hospodářskou, mravní a politickou. Myslíte, že kterýkoliv dav 
namátkou vybraný, obdaříte-li jej krásnou a bohatou vlastí, bude přirozeně povolán a schopen 
učinit z ní kolébku civilisace? Z žebráckého Latia stvořili naopak Římané osu světa (kap. 6.). 
Avšak ani křesťanství nevytváří schopnost civilisační a nezvětšuje ji: „Nikdy jsem nepochopil 
ono zcela moderní učení, které záleží v ztotožňování zákona Kristova se zájmy tohoto světa 
do té míry, až by z něho byl vynucen domnělý řád věcí, zvaný křesťanská civilisace"7. 
Takové civilisace prostě není. V tomto smyslu právě křesťanství není z tohoto světa: vždy se 
spokojuje sociálním stavem, v němž člověka nalézá, pečujíc jen o zdraví jeho duše; žádná 
civilisace neprobouzí jeho nevůli, u všech národů nechává rádo vlasti politický stav, v němž 
je nalezlo a neklade si za cíl šířit dar genia ani poskytovat myšlenky těm, komu chybí; divoký 
africký Galla je schopen se stát věřícím stejně dokonalým a vyvolencem božím stejně čistým 
jako nejsvětější prelát evropský, a zůstat přitom divochem (kap. 7.). Čím je tedy civilisace, 
nezávisí-li na státním a právním zřízení, ani na přírodním prostředí, ani na křesťanství? Může-
li se vyvíjeti stejně despotickým útlakem jako na slunci svobody, za všech podmínek života 
politického, v libovolné vlasti, za vlivu křesťanského nebo mimo křesťanství? Je to „stav 
poměrné stability, za něhož se lidská množství snaží dosíci v míru splnění svých potřeb 
a zjemňují svůj rozum a své mravy"8. Tato definice je jediná, jež vyhovuje všem civilisacím, 
jichž dějiny byly svědky. Je-li pak civilisace výrazem rasy a zvláště, ,je-li původní 
organisátorský ráz veškeré civilisace totožný s nej významnějším rysem ducha rasy 
vládnoucí", dlužno nyní zjednati jasno i o rase samé (kap. 8. a 9.): významní anatomisté 
dokazují vědeckými metodami stále dokonalejšími, že lidstvo není původu jediného, nýbrž se 
dělí od počátku v řadu typů ostře fysicky odlišených (kap. 10.). Zdá se vskutku nepopiratelné, 
že lidské rasové typy jeví naprostou stálost, trvalost a neproměnnost, jež je uvězňují do 
příkrých individualit, z nichž je možno se dostat pouze míšením krve; rozhodně z nich nelze 
vyváznout působením času nebo klimatu: příklad židů, zaměnivších Palestinu za podnebí 
zcela různá a to již před staletími, a přece uchovavších obecný typ rasy, mluví rozhodnou řečí. 
0 společném původu všech lidí mluví kromě ethnografů-unitářů nicméně i Bible? S tímto 
svědectvím nechce přijít Gobineau do sporu, obchází je tedy. Předpokládá individuum 
adamitské, společného předka, z něhož se zrodila řada typů působením sil anorganické 
přírody, v prvních dobách světa nevýslovně silných a rozptýlivších typy odvozené z Adama 
do naprosté nepodoby vzájemné i společné nepodoby vzhledem к praotci: jen nejasnou 
podobu tvarů a schopnost artikulovaných zvuků mají společnou. Radikální rodová rozlišenost 
ras od nepaměti věků, trvalost a dědičnost genetických jejich rysů mají tudíž přímo platnost 
zákona přírodního (kap. 11.). Dnešní rasy jsou potomky typů vzešlých z pratypu adamitského, 
představují tedy třetí stupeň rasové formace; za ně do minulosti odmítá Gobineau sestoupit. 
Tyto sekundární, vlastně terciární rasy jsou tři: bílá, černá a žlutá; rasa hnědá (Polynesané) 
není rasou původní, nýbrž vznikla míšením rasy černé a žluté, stejně jako z rasy žluté povstali 
1 rudokožci. Fysická různost ras je provázena nerovností v kráse i síle; nepopírané prvenství 
tu náleží rase bílé (kap. 12.). Je tu však rozhodně i nerovnocennost schopností duševních. 
Gobineau popírá neomezenou zdokonalitelnost lidského druhu, jeho schopnost vyvíjet se 
věčně směrem duševního pokroku, i rovnost ras v oboru pokroku možného (kap. 13.). Toto 
tvrzení opírá čtverou demonstrací; dokazuje, že: národy dnes divoce žijící vždy žily jako 
divoké; má-li divoký kmen vůbec i jen snésti život v prostředí civilisovaném, je třeba, aby 
národ toto prostředí vytvářející byl ušlechtilejší odnoží téže rasy; tatáž podmínka je nutná, 

7 Esej, str. 64. 
8 Esej, str. 90. 
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mají-li dvě civilisace projevit schopnost vzájemného vlivu a obohacení; civilisace vzešlé z ras 
zcela různých nemohou se dotýkati leč povrchně, aniž se kdy prolnou a splynou. „Když 
dějiny dokazují tak jasně nesmiřitelný antagonismus mezi rasami a jejich kulturními mody, je 
docela zřejmé, že nepodobnost a nerovnost spočívají v základu těchto vrozených odporů; 
jakmile se Evropan nemůže nadít, že zcivilisuje negra, jakmile nedokáže přenésti na mulata 
leč zlomek svých schopností, jakmile tento mulat, znovu zkřížen s bělochem, opět zplodí jen 
individua neschopná pochopiti něco lepšího než mestickou kulturu o stupeň blíže 
к myšlenkám bílé rasy, jsem oprávněn tvrdit nerovnost mezi inteligencemi různých ras"9 

(kap. 14.). Stupni dokonalosti duševní odpovídá i stupeň v dokonalosti jazyka, jenž je 
z nej jemnějších výrazů rasové individuality (kap. 15.). Nejníže stojí rasa černá: rozumové 
schopnosti velmi omezené, smysly silně vyvinuté, především chuť a čich, nestálost nálad 
a vratkost citu, znemožňující stálost představ mravních, nadměrná síla vášně a tedy i vůle. 
Pravým opakem jeví se rasa žlutá: málo fysické síly, sklon к apatii, vůle spíše vytrvalá než 
mocná, klidná záliba v hmotné rozkoši a pohodlí, málo snu, málo teorie, láska к užitečným 
věcem, úcta к řádu, provázená vědomím o výhodnosti jisté míry svobody, jedním slovem rasa 
maloměšťáků, dobrý materiál к stavbě sociální. „Nyní přicházejí národové bílí. Rozmyslná 
energie, či lépe: energická inteligence; smysl pro užitečné, ale v mnohem širším, vyšším, 
statečnějším, ideálnějším významu slova než u národů žlutých; vytrvalost, jež si uvědomuje 
překážky a nakonec nalézá prostředky к jejich odstranění; vedle větší moci tělesné 
i podivuhodný pud к řádu, chápanému ne již pouze jako záruka klidu a míru, ale jako 
nevyhnutelný prostředek záchovy; přitom výrazná záliba ve svobodě, i krajní; výslovný odpor 
proti oné formalistní organisaci, v níž rádi podřimují Číňané, stejně jako proti povýšenému 
despotismu, jediné uzdě stačící udržet národy černé. Běloši se vyznačují dále obzvláštní 
láskou к životu. Zdá se, že dovedouce ho lépe užívati přičítají mu více ceny a více ho šetří, 
v sobě i ostatních. Jejich krutost, když jí povolí, je si vědoma svých výstřelků, cit velmi 
problematický u černochů. Zároveň objevili i důvody, pro něž tento život, tak naplněný a tak 
jim drahý, obětují bez reptání. První z těchto pohnutek je čest, jež pod jmény bezmála 
podobnými zaujímala nesmírné místo mezi myšlenkami od počátku pokolení. Nepotřebují 
dodávat, že toto slovo čest a civilisační ponětí, jež obsahuje, jsou stejně neznámé lidem 
žlutým a černým. Abych dokončil tento obraz, připojuji, že nesmírná superiorita bělochů 
v celé oblasti rozumové je provázena neméně vyznačenou inferioritou v pronikavosti počitků. 
běloch je mnohem méně nadán než černoch a muž žlutý v oboru smyslném. Je proto méně 
zneklidňován a méně absorbován činností tělesnou, ačkoliv jeho tělesná stavba je 
pozoruhodně bytnější"10. Rasa bílá měla kdysi monopol krásy; ducha i síly. Měla jej opravdu? 
Stav rasové čistoty, v níž by variety žlutá a černá navěky se jen plazily v podnoží nej menších 
mezi národy bílými, je „stav jaksi ideální, neboť dějiny jej nespatřily". Od nejzazších počátků 
historie vládne osudům lidským zlověstný, ale nezamezitelný fakt rasového míšení, jež 
zušlechťuje rasy nižší, ale kazí rasu hrdinů, což j e zlo, které již nic nikdy nenapraví, Kde jsou 
doby mocných a vznešených tvůrců civilisací, brahmanů staré Indie, heroů Iliady, perských 
hrdin Schahnamehu, skandinávských bojovníků? A přece, tito všichni nebyli už čistí! Dnes 
skládá se lidstvo z nepočtu mestických ras, v jejichž lůně nevědomky se dále mísí desáté, 
dvacáté, třicáté odvozeniny ras základních i variet jejich, a davu kombinací nelze již vymyslit 
hranic mezi čísly představitelnými. Všechno sice nebylo špatné v rasovém křížení: „tak 
umělecký genius, stejně cizí všem třem velkým typům, vynořil se jen následkem sňatku 
bílých s černochy"11. Ale Je-li tedy míšení do jisté míry příznivé mase lidstva, povznáší-li ji 
a zušlechťuje, děje se to jen na útraty téhož lidstva, neboť křížení lidstvo i snižuje, vysiluje, 

9 Esej, str. 184. Gobineau nemluví ovšem o mravně-duchovní hodnotě jednotlivců, nestojí na půdě individualit. 
Nesmí mu být přičítáno naivní tvrzení: každý Evropan je inteligentní, každý černoch bez inteligence. 
10 Esej, str. 216-217. 
11 Esej, str. 218. 
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ponižuje, o hlavu zkracuje právě v jeho nejzvnešenějších prvcích, a i kdybychom chtěli 
připustiti, že je lepší proměnit v lidi prostřední myriády tvorů nepatrných než zachovati rasy 
knížat, jejichž krev, rozdělená, ochuzená, zbryndaná, stává se zneuctěným prvkem této 
metamorfosy, neměnilo by to ještě nic na tom neštěstí, že se tato křížení nezastavují; že se 
lidé pouze prostřední, právě zplození na účet velikosti, spojují s novými prostřednostmi a že 
se z těchto sňatků, čím dále tím hanebnějších, rodí zmatení, jež podobno zmatku pod věží 
Babylonskou končí nejúplnější bezmocností a vede společnosti do nicoty, kterou nic nemůže 
vyléčit"12 (kap. 16.). 

Dějiny nás učí, že každá civilisace je dílem bílé rasy, žádná nemůže existovati bez 
přispění této rasy a netrvá, leč pokud společnost uchová poměrnou čistotu ušlechtilé bílé 
skupiny, jež vzdělanost vytvořila. Deset velkých civilisací poznala naše planeta a žádnou další 
již neuzří. Všech deset náleží, přímo nebo prostředkovaně, bílému člověku, z nich šest 
Arijovi, jedna Semitovi, kteří jsou nej ušlechtilejšími syny plemene. Všech deset dlouze 
Gobineau zkoumá, bloudě epicky nesmírnými prostory světa i dějin, vraceje se opět a opět do 
horských pustin střední Asie, odkud rasa civilisátorů původně vyšla, ztráceje se s prvními 
tlupami stěhovavých tvůrců v šeru věků a nejistotě pouští, vynořuje se v jejich čele v prvním 
úsvitě historie, veda je do dýmných zmatků triumfálních bojů, tvořivého díla ducha i řádu, 
nakonec hanby nevyléčitelného úpadku, a odkrývaje zrakům, v nichž se obdiv pro umělce 
mísí s ustrnutím, nesmírnou a velkolepou fresku tisíciletých osudů lidstva. Pohnutlivý 
a nemilosrdný ten obraz lidské mohutnosti a bankrotu nelze nám sledovat v podrobnostech. 
Lze alespoň vyslovit uznání nevyčerpatelnosti tisícerých vědomostí, zjistit důmysl 
a dobrodružnost úsudku, poklonit se síle uměleckého rozmachu vizionáře a pozdravit krutost 
jeho odvahy. 

Civilisační síla bílého plemene projevila se ze střední Asie nejprve směrem 
jihozápadním vytvářejíc antické, vnitřně spřízněné civilisace Asyřanů, Židů, Foiničanů, 
Kartaginců a Hymiaritů; tvůrčí roli hrají tu bílá plemena Chamitů, záhy utrativších svou 
původní povahu katastrofálním splynutím s původním černým lidem dobytých zemí, a hlavně 
Semitů, puzených za Chamity, jež přínosem své krve regenerují, svými blízkými příbuznými 
Arijci, zvolna se rozpínajícími za své původní hranice. Osudem těchto civilisací je mocná 
nákaza jejich nositelů a tvůrců prvkem černým, v němž Chamité takřka utonuli, proti němuž 
se království Davidovo marně bránilo zákony proti sňatkům s cizinkami a jenž vnesl do 
povahy Foiničanů, nejživější to větve rodiny kananejské, pověstnou lásku к hmotné rozkoši, 
hlubokou pověrčivost, nadání umělecké, immoralitu a ukrutnost. Náležela-li v oblasti této 
civilisace vůdčí a iniciativní úlohy vždy národům Mesopotamie, je to proto, že u nich se 
prvky bílého původu pravidelně obnovovaly, u ostatních Semitů nikoliv (kniha II., kap. 1.-4.). 
Končina této vzdělanosti stala se vlastí civilisace nové dík nové árijské, stěží ještě porušené 
krvi, přinášené Medy, Peršany a Baktryjci; mají dosti sil, aby vyvrátili úhonou krve narušenou 
říši Ninive a založili na jejích troskách panství a civilisací, jež si mohou v určitou historickou 
chvíli činit nároky světovládné; nejsou nicméně dosti četní, aby nepodlehli rozkladnému vlivu 
nesmírné podrobené většiny semitské, proniknuté prvkem chamitsko-negerským, a odolali 
vojenskému styku s rasově zachovalejšími Reky, s nimiž a spolu s Hindy - kdysi zároveň 
opouštěli árijskou pravlast ve vysoké Asii (kn. IV., kap. 1.-2.). Jestliže semitská civilisace 
asyrská, obnovená Íránci, projevila mocnou výbojnost zasáhnuvši celou přední Asi, ba Afriku 
a Evropu a rozsela po všem známém tehdy světě svá dobrodiní a své hříchy, civilisace 
egyptská zůstala omezena v podstatě na údolí nilské a egyptská společnost neprojevila 
zdatnosti vojenské spokojujíc se defensivou a uzavřeností v sebe: to proto, že jádro 
civilisátorské zůstalo zde nepočetné záležejíc v jediném, neopakovaném výboji bílých 
přistěhovalců z Indie, oplodnivších substrát černých Chamitů a rasově posilovaných pouze 

12 Esej, str. 219-220. 
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příměskem asijských Semitů, stačícím na udržování, nikoliv na další rozvoj a výboj 
vzdělanosti a společnosti. Srovnáme-li obě civilisace, vzniklé naroubováním bílého 
oplozujícího prvku na základ krve černé, přičteme vlivu této krve ve vzniklé směsi zálibu, již 
civilisace semitské i egyptská projevily pro díla obraznosti, vášeň smyslnou, materialismus 
citů i představ, horký dech lyrický, hýřivý rozmach sochařský i malířský. „V obou civilisacích 
primitivních, to co organisovalo, disciplinovalo, nalézalo zákony, vládlo pomocí těchto 
zákonů, jedním slovem konalo dílo rozumové, byl živel bílý, chamitský, árijský a semitský. 
Tou chvílí je nasnadě ten zcela přísný závěr, že pramen, odkud vytryskla umění, je cizí 
pudům civilisačním. Je ukryt v krvi černochů13 (kn. II., kap. 5.-7.). Základem další civilisace, 
jež vznikla na jih od Airyanem-vaego, jak Íránci zvali sibiřskou pravlast Arijců, byla arianská 
větev indická, kdysi vyšlá z domova současně s Íránci a Hellény, kteří zabočili podél břehů 
kaspických. Brahmáni jsou vynálezci organisace národa v kasty, jež měly zamezovat míšení 
s rasovými živly nižšími a také je podstatně omezily a zvolnily; kasty staly se nicméně 
skutkem teprve po jistém porušení Arijců původním lidem Indie, černým (kn. III., kap. 1.-3., 
6.). Jedna větev Arijů indických immigrovala i do dnešní Číny a založila tam civillisaci, 
čínskou jen dle jména, ve skutečnosti arianskou a nutně pozdější než heroické období 
brahmánské a první říše chamitsko-semitské i vzdělanost egyptská. Tento činorodý prvek 
arianský, zpracovávající místní živel žlutý, na jihu pak malajský, to jest žlutý smíšený 
s černým, je během svých dějin posílen ze severozápadu příchodem dalších bílých vln, ne už 
však indických (kn. III., kap. 4.-5.). Civilisace další, řecká, je výtvorem árijských Hellénů, 
čistokrevných ostatně jen severně Théb, jejichž nejlepší obraz nám podává Homer, ač už 
v něm Odyseus je typem Reka kříženého Semitou. Rozkvět vzdělanosti řecké odpovídá době, 
po kterou v žilách Řeků podržuje vrch krev arianská nad příměskem starších i s Hellény 
současných obyvatel poloostrova, na severu arijsko- kelto-slovanských, silně už z asijské 
pravlasti narušených krví žlutou, na jihu Semitů, silně smíšených s krví černou. Vítězství 
Makedonců, ryzeji árijských než Řekové jižní, proces úpadku zdrží, ale nezastaví. Po 
rozpadnutí říše Alexandrovy a s tím souvisejícím poasijštění Řeků vše, co přichází z Řecka, 
má jediný smysl: ethnickou expansi živlu semitsko-chamitského (kn. IV., kap. 3.-4.). 
Dědičkou vzdělanosti řecké stala se civilisace římská. Dlužno se nejprve rozhlédnouti po 
jejím rasovém základě: zdá se, že nejstarší praobyvatelé Evropy byli kmene finského; 
nemožno určit, kdy se s nimi o půdu jižní Evropy počali dělit Thrákové, kmen árijský silně 
smíšený s živlem žlutým, stejně rasově složení Illyrové, Iberové, kteří jsou dle Gobineauova 
mínění národ bezpečně slovanský, a rovněž původně slovanští, křížením nicméně téměř žlutí 
Etruskové. V 17. století před Kristem jsou v Evropě, a to již u Pyrenejí, Gallové (Kelti), 
prvním jádrem Arijci, záhy silně proniknutí krví podrobených Finů. Původní Italikové jsou 
příbuzní Keltů, jsou značně smíšeni se Slovany (Veneti), sem jako všude, kam přijdou, 
přinášejícími své pravěké dědictví žlutého příměsku. Římská civilisace, takto rasově 
podložená, je tedy sice árijská, ale nespočívá naprosto na základu rasově ryzím a silném, však 
se originálně projevila také jen v oboru státní správy a občanského práva. Mohla vzniknout 
jen proto, že se Italikové během jejího vytváření střetli pouze se smíšenějšími ještě rasami 
Keltů, Řeků a Kartaginců, vděčí za svou náhodnou velikost obecnému ochabnutí antických 
plemen. Po punských válkách zaujatá pohostinnost Říma, podporovaná plebejci, přivádí sem 
mocný a nepřerušený proud immigrantů z celého Středozemí, tedy živel posemitštělý, 
anarchický a despotický, barbarský; Sullova reakce je celkem marná, národ se totiž už v krvi 
proměnil. Řím císařský - Řím hellenistický je vpravdě Římem zesemitštělým, v němž 
zavládla naprostá nejistota o základních principech mravních a v němž strašlivý skutečný 
nepořádek krví udržují v zdánlivém pořádku státní formy jen legie, rasově čisté, protože 
neřímské (kn. V., kap. 1.-7.): „Čím byl tělesně i mravně Říman III., IV. a V. století? Muž 

13 Esej, str. 359. 
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střední postavy, slabý ve složení i vzezření, obyčejně snědý, v žilách měl trochu z krve všech 
představitelných ras; měl se za prvního člověka vesmíru a, aby to dokázal, byl drzý, 
podlézavý, nevědomý, zloděj, zkažený, ochotný prodat svou sestru, dceru, ženu, vlast i pána, 
a obdařený strachem, jemuž nebylo rovno, z chudoby, bolesti, námahy a smrti. Ostatně 
nepochyboval, že země i planety v jejím průvodu byly stvořeny pro něj... A jak se mstil 
drcený Říman (na barbarském utlačiteli)! Plakal, a křikem vzýval předem budoucí století, aby 
pomstila civilisací, utlačenou v jeho osobě. Ubohý červík! Podobal s současníku Vergilia 
a Augusta jako Shylock králi Šalamounovi... Dalek toho ničit civilisací, muž ze Severu 
zachránil to málo, co zní zbývalo... Uchvácení moci Germány bylo oprávněným dílem 
příznivé nutnosti. Už dlouho vysílená demokracie trvala pouze věčným propůjčováním 
absolutní moci do rukou vojáků14. Co se civilisací amerických týče, byly v počtu tří 
(Alleghanská, Mexická a Peruánský) vytvořeny jen u těch rudých, t. j. vlastně základem 
mongolských národů, jimž se dostalo, jak lze předpokládati, přínosu bělošské krve z Islandu 
nebo Skandinavie. Dnešní Amerika je světem propadlým rasové zkáze, nevyléčitelné v krvi 
jihoamerických kreolů, nedávající naději na obrodu civilisace ani v Americe severní: tam jde 
z Evropy ovšem příliv stálý, ale rasově ten nej změtenější; veškerá historická zkušenost učí, že 
směs ethnických živlů již vyčerpaných nemůže dát kombinaci omládlou: osudem ,mladé' 
Ameriky zůstane napodobení, nanejvýš přehánění určitých stránek civilisace evropské (kn. 
VI., kap. 7.-8.). Však vizme znovu Evropu, abychom byli na její půdě svědky posledního 
vzplanutí civilisačních sil lidstva, před tisíciletími jasně zahořevších, dnes hasnoucích 
a osvětlujících mroucím svitem vetchý sklonek té nej krásnější a nej hrdinštější vzdělanosti 
pozemské, zvolna se sklánějící do hrobu. 

Budovatelskou úlohu mohly zde hrát v éře křesťanské árijské kmeny, jež jsme dosud 
takřka neviděli na scéně opravdu účinných evropských dějin a které poslední ustoupily 
z árijské pravlasti tlaku žlutých hord: Slované a Germáni. První z nich se ve skutečnosti nikdy 
nestali a nestanou živlem vskutku civilisačně plodným: v asijské pravlasti byli 
v nejtrvalejším sousedském styku s finským živlem; historie, ba ani prehistorie nezná Slovanů 
ryze árijských; odevždy nesou hybridní znaky směsi ario-žluté, tíhnouce ke klidu, pokoji, 
pracovitému hmotnému blahobytu cestou rolnictví, obchodu a průmyslu; nikdy nedovedli 
vejít se sousedy ve styk dobyvatelský, ba ani pro sebe vytvořit stát politicky opravdu silný; 
vždy byli ochotni smířit se se stavem poddanství, v němž svobodou platili rádi za bezpečnost 
a jistotu; byli schopní statečnosti, bylo-li toho třeba, ale vždy bez nadšení a s jedinou touhou, 
po novém míru: nejraději byli hrdinní z poslušnosti a že na nich tato ctnost byla žádána. 
„Tvořili stojaté bahnisko, v němž se propadaly - po několika hodinách triumfu - všechny 
ethnické superiority. Nepohnuté jako smrt, ale i čilé jako ona, toto bahnisko pohlcovalo ve 
svých spících vodách ty nejvřelejší a nej šlechetnější (rasové) principy, aniž se samo jinak 
změnilo než tu a tam poměrným vyvýšením dna, po čemž následoval nakonec návrat 
к obecné pokaženosti ještě složitější"1^ (kn. VI., kap. 1.). Úloha budovatelů poslední lidské 
civilisace, tak zvané západní evropské, připadla Germánům celá. Byli rasově neobyčejně 
čistým kmenem Arijů, a tudíž převyšovali ostatek lidstva dvojím způsobem: rozumovou 
schopností a energií; a těmito schopnostmi mohli se povznést, jakmile se naučili ovládat své 
vášně, i к vyššímu stupni mravnosti. Byli v podstatě bojovníky, to jest muži nade vše si 
cenícími svobody: mezi jejich hodnotami první jest osobnost; málo lnou к místu zrození, 
nejsou „materielně patriotičtí"; cítí mocně věrnost к osobám, vytvářejí pojem cti a oddanosti, 
jsou zato lhostejni ke geniovi místa a nemají předsudku národního: odtud při jejich výbojnosti 
i šlechetnost к rasám poraženým. Své rysy povahové vyjádřili dobře zvláště osobou 
feudálního rytíře, nej výraznějšího projevu mladých dob civilisace jimi vytvořené (kn. VI., 
kap. 2.-3.). Zestárlé říši římské dali její poslední vůdce, Decie, Aureliany, Maximiany, 

14 Esej, sv. II., str. 299-301. 
15 Esej, sv. II., str. 321. 
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Diocletiany, a udrželi z římského dědictví vše co za udržení stálo. Na jejích troskách pak, 
nicméně uchovávajíce její podstatné duchovní principy a prohlašujíce se za její pokračovatele, 
vybudovali v zemi francké moderní civilisací, jež je civilisací naší. Karel Veliký, 
z královského rodu Merovejců původem z Norvéžska, který Frankům vládne, je iniciátorem 
této vzdělanosti, jejími třemi středisky tři části jeho říše: horní Italie, střední Porýní, severní 
Francie. Vývoj této vzdělanosti je určován pozvolným mizením germánské krve v moři krve 
podmaněné: od konce 15. století se „romanita" objevuje znovu na povrchu, už válka stoletá ve 
Francii byla pod rouškou vlastenecké reakce proti anglickému panství útokem gallořímského 
nevolníka na krev germánskou a měšťanské literatury národní se svým doprovodem 
tajtrlických Hans Sachsů a Rabelaisů, renaissancee a osvícenost himanistických i revolučních 
století jsou jen postupnými formami a plody nesmírného rasového puchření, jemuž padá za 
oběť vladařská ryzost krve ušlechtilého Arimana-Ehrenmana. „Úhrnem, největší hojnost 
života, nejznačnější nakupení sil je dnes soustředěno a zápasí v nevýhodě proti 
nevyhnutelnému triumfu římského zmatku v řadě území, která zahrnuje ideální čára, jež 
vycházejíc z Tornea, zahrnujíc Dánsko a Hanoversko, sestupujíc podél Rýna ve slabé 
vzdálenosti od jeho pravého břehu až po Basilej, zabírá Alsasko a horní Lotrinsko, přibližuje 
se k toku Seiny, jde po něm až к jejímu ústí, prodlužuje se do Velké Britanie a dosahuje na 
západě Islandu. V tomto středisku trvají poslední trosky prvku árijského, velmi znetvořené, 
velmi obnažené, velmi zhanobené sice, ale přece jen ne ještě zcela přemožené. Zde také bije 
srdce společnosti a tudíž i moderní civilisace....16 (kn. VI., kap. 4.-6.). 

Tedy ještě jednou: v zcela počátečních dobách lidského druhu obraznost tuší na 
náhorních pláních Altaje tři nesmírné a změtené davy lidské, z nichž západní je bílý, 
severovýchodní žlutý a jižní černý. Živel bílý, snad méně četný než druhé, ostatně oslabovaný 
nadáním válečnickým, jež uplatňuje ve svém lůně na své útraty, skvěje se schopnostmi před 
oběma druhými. Tištěna zoufalým a spojeným úsilím barevných trpaslíků, znehodnocována 
příměskem jejich krve ve svých okrajových částech, kde se budoucí Slované kříží s žlutými 
a budoucí Chamité, později i Semité s černými, tato vznešená rasa se dává posléze na pochod, 
vysílá své hordy do všech směrů a stává se pánem společnosti a tvůrcem civilisace kdekoliv 
se octne: dějiny lidstva počínají a vyjádří se desaterou vzdělaností. Není lidských dějin bez 
účasti bílé rasy, jen bílá rasa dějiny tvoří a má. A naopak rovněž: jsou pouze dějiny rasy 
a jejích národních odnoží. Historie je v podstatě ethnologií, bez této nemá života a kořene. 
Rasa je jedinou rozhodující a tvůrčí silou dějin; je principem oživujícím společnost a národ 
a chceme-li ji vyjádřit ideou konkrétnější, je jejich duší. Nelze pochopit národ a jeho osudy, 
nepoznal-lis rasové jeho složení, změny, jimiž prošlo, posloupnost ethnických stavů 
nabývaných příměsky, jež v sebe národ připustil. Jakou úlohu tu mohou hrát historická 
individua? Co je Alexander Veliký? Co stvořil Karel Pátý? Strženi impulsem, jehož nebyli 
původci, mohou si klást leda za zásluhu, že se jím dali nést a stali se „poslušnými vůdci" 
davů, jimž domněle vládli. Národ je bytostí zrovna tak skutečnou, jako kdybys jej viděl 
vtělena v jediné tělo. Má vždy potřebí Jediného muže, jenž by chápal jeho vůli, shrnoval ji, 
vysvětloval a vedl národ tam, kam má jít... Odtud plyne, že monarchie je jediná racionální 
forma vlády"17. Dějiny společnosti a civilisací jsou historií míšení ras: míšení, míšení všude, 
míšení vždycky, toť trvalejší, nejzřejmější, nejjistější dílo společnosti, úměrné jejich významu 
a síle, s níž zasáhly národy okolní. Po Arianech germánských bílá rasa nemá nicméně už co 
by dala mocného, činorodého a čistého. Je vyčerpána. Západní civilisace evropská, jíž posléze 
bílá rasa vzkvetla, je nutně poslední civilisací^ lidskou. Zasáhnuvši celou naši planetu, 
zaměřila lidstvo směrem konečné jednoty lidské. Čím bude tato jednota, k níž byly učiněny už 
kroky zcela neodčinitelné? Vyrovnáním ras. Už v době Kristově nebylo na zemi ras zcela 
čistých. Dnes bylo by marné pátrati po nej skrovnějších zbytcích skutečných Arianů. Lidstvo, 

16 Esej, sv. II., str. 491-492. 
17 Esej, sv. II., str. 543-544. 
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už nyní nenapravitelně zhanobené v své krvi, béře se mílovým krokem к naprosté fysické 
i duchovní a mravní vzájemné podobnosti svých členů ve společné prostřednosti. Národy, či 
spíše stáda lidská, zmalátnělá ponurou ospalostí, budou živořit ochable v obecné nicotě, 
podobna dobytku přežvykujícímu v bažině. Ostatně, pobočním účinkem nekonečného křížení 
je pokles obyvatelstva. I po té stránce nastoupilo lidstvo cestu к smrti všeho lidského. „I když 
se zastavíme u dob, jež mají o něco předbíhati poslednímu povzdechu lidského druhu, 
a odvrátíme se od oněch věků zaplavených smrtí, kdy oněmlá země bude dále, ale bez nás, 
opisovati v prostoru své necitelné kruhy, ptám se, nejsme-li v právu říkati konec světa již 
tomu věku méně vzdálenému, který spatří úplné ponížení našeho druhu. Nebudu také tvrdit, 
že by bylo zcela snadné zajímati se se zbytkem lásky o osud několika hloučků bytostí bez 
síly, krásy a inteligence, kdybychom si nevzpomínali, že jim zůstane alespoň náboženská víra, 
poslední pouto, jediná vzpomínka, vzácné dědictví ze dnů lepších. Ale náboženství samo nám 
neslíbilo věčnost; ale věda, ukazujíc nám, že jsme měli počátek, vždy nás také, zdá se, 
ujišťovala, že musíme skončit. Není se tedy proč ani divit, ani dojímat, nalézáme-li další 
potvrzení faktu, který nemohl platit za pochybný. Zarmucující na tomto pohledu do budoucna 
není smrt, ale jistota, že sejí nedočkáme leč zbaveni důstojnosti; a možná že i toto zhanobení, 
vyhrazené našim potomkům, by nás mohlo nechat necitelné, kdybychom tajnou hrůzou 
nezakoušeli, že dravé ruce osudu jsou na nás již vloženy"18 (Závěr ,Eseje'). 

II. 

„Z opice nepocházíme, ale směřujeme к ní..." 
„Já jsem synem královským..." (Pléiady). 

Netřeba nám, tuším, zvláště upozorňovati, do jaké míry jest učení Arthura de 
Gobineau základem a pramenem všech rasistických teorií pozdějších. Mají z něho všechna 
svá tvrzení opravdu podstatná, většinu svých osnovných rysů, sdílejíce s ním totiž: názor o 
dějinné funkci rasy, jediné síly vytvářející společnosti a civilisace; názor o stálosti a 
neproměnnosti vrozených rasových vlastností; názor o nerovnocennosti ras; názor o 
katastrofálních účincích rasového míšení, jenž má za následek třídění národů podle stupně 
smíšenosti, hodnoty příměsku a tudíž nestejného zbytku schopností civilisačně-
společenských; rozvržení hlavních linií této klasifikace, jež jsou dány: nejdéle uchovanou 
rasovou ryzostí nordických germánských Arianů a tudíž i nej větší jejich schopností civilisační 
a silou sociálně-organisátorskou; poměrnou čistotou krve Anglosasů, jíž odpovídá i poměrná 
odolnost jejich sil tvořivých; rasovou méněcenností Slovanů, jevící se především jejich 
neschopností organisovat státy; velmi silnou porušeností krve latinské, zvláště francouzské, 
pravé dědičky „římské hniloby" z dob pozdního, semitisovaného a znegerštělého Impéria; 
naprostou rasovou zkázou Semitů, jež z nich činí živel sociálně veskrze rozkladný, neschopný 
dokonce i onoho slovanského údělu a poslání být ochotným a tvárlivým materiálem cizí síly. 
Dále pak: zásadně protikřesťanské stanovisko, vyjadřující se popíráním civilisační schopnosti 
a společensky tvořivé moci křesťanství; pojetí národního kolektiva jako osobité bytosti; názor 
o vhodnosti vůdcovské funkce ve státě, při čemž vůdce (u Gobineaua ovšem: monarcha) je 
vlastně jen ztělesněním rasového pudu národa. Jediný podstatný rozdíl mezi filosofií dějin 
francouzského hraběte a teoriemi rasismu současného: Gobineau je přesvědčen, že rasové 
smíšení je dějinnou událostí již hotovou, zcela neodčinitelnou v účincích, které už měla, zcela 
nezamezitelnou v následcích, které na svět ještě přivede a jež jsou známy. Ras čistých není, 
obrození evropského západního světa germánskou krví mezi počátkem křesťanské éry 
a pátým stoletím definitivně vyčerpalo poslední zásobu árijské rasy a svět míří k nerozlíšené, 

18 Esej, sv. II., str. 563-564. 
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jednotvárné jednotě v prostřednosti, jejímiž jsou moderní demokracie zároveň účinkem 
a nástrojem. Nezrodili jsme se sice z opice, zato к ní směřujeme. Cílem vývoje je naprosté 
rozptýlení originalit a výborností rasově-národních v demokratické totožnosti člověka 
nenárodního, mezinárodního, egalisovaného, bez rasy, síly a tvořivosti. V opak stoupenců 
myšlenky humanitní a liberalisticko-demokratické se sice pesimista Gobineau blížící se 
všelidské jednoty hluboce děsí, ale věří v ni a její nevyhnutelnost neméně pevně než oni. Je 
v podstatě historickým fatalistou. Nuže, je zřejmé, že - jestliže v tomto jediném článku svého 
vývojesloví nebyl Gobineau moderními rasisty přijat, byl-li jimi jeho výhled do budoucnosti 
oddeterminisován a vytváření příštích osudů lidských zase optimisticky svěřeno svobodné 
vůli lidské místo osudných a nezadržitelných sil naturálních, - stalo se to prostě za tím 
účelem, aby se mohl jeho obraz dějin stát i akční základnou, aby z jeho filosofie vývoje bylo 
lze vyvěsti i politický program. 

„Esej" je kniha podivuhodná. Její síla a mohutnost je v prudké vášni, ucelenosti, 
důslednosti a úplnosti myšlenky, jdoucí bezohledně přímo ke krutému důsledku a rozvíjející 
nesčíslným odstínem a podrobností všechny své plochy a plošky. Je to svou koncepcí 
i úmyslem nová Komedie Lidská: fanatická a přece studenou hlavou tvořená, neosobním 
vědeckým aparátem přetížená a proto tím strašlivější nebožská komedie lidstva. Lze žasnouti 
nad jejím někdejším neúspěchem. Je nicméně pochopitelný. Nebudu příliš poukazovati mezi 
důvody mlčení, jež knihu potlačilo, na to, že si s ní kritika nevěděla rady1 : má j i kritisovat 
filosof? ethnolog? přírodovědec? historik? Tu spíše zase vyslovím jen obdiv nad nesmírným 
bohatstvím, jež Gobineauova erudice projevila desaterým směrem, ve filosofii jako v dějinách 
antických i moderních, ve fysiologii jako v psychologii, v archeologii jako v jazykovědě, 
v umění výtvarném jako v krásné literatuře20. Neboť znalostí z těchto oborů je v „Eseji" 
nespočet, i důmyslu všemi těmi směry lidského poznání jemně projevovaného. Upozorním 
však na obecnou povahu a převládající ráz francouzského myšlení filosofického, politického 
i sociálního v době, kdy byl „Esej" tvořen a posléze vyšel, ba vrátím se o čtvrtstoletí do 
minulosti, aby bylo zřejmo, že lidé formovaní duchem let 1830-1855 Gobineauův „Esej" 
naprosto nutně ani na vědomí nevzali. Která jsou velká jména francouzské myšlenky mezi 
1830 a 1840? August Comte, Lamennais, Toqueville, Jouffroy a Proudhon. Výmluvná 
nadmíru. A po roce 1840? Na šest let rozložen Lamennaisův „Nástin filosofie" (1841-1846), 
po dvě léta 1843-1844 Quinet a Michelet šíří ze svých kateder na Collège de France mystiku 
revoluce, rok 1847 dostává darem zároveň Lamartinovu „Historii Girondinů" a první díly 
Micheletových i Blancových „Dějin Francouzské Revoluce". Roku 1852, v bezprostřední 
blízkosti „Eseje", shrnuje Comte svou filosofii, dvacet let již působící, „Positivistickým 
katechismem". První díl Gobineauova díla vychází současně s „Třetím stavem" Thierrryho, 
tou genealogií Revoluce (1853), druhý díl současně s Toquevillovým „Starým režimem", jenž 
vidí v zásadách rovnosti a svobody nutný projev nejzřejmější dějinné nutnosti (1856). A to už 
mají své počátky za sebou i Taine a Rennouvier, i ten Jules Simon. „Esej" nutně utonul, ztratil 
se v tomto strhujícím přívalu myšlení odstíněného tu měšťansko-liberalisticky, tam 
křesťansky a sociálně, jinde zase socialisticky a revolučně, ale vždy humanitního 
a demokratického: síla poměrů dělala z něho groteskní a nesympatickou hříčku, věrnému 
synovi doby doslova nepochopitelnou. Původní neúspěch Gobineauův je tedy srozumitelný 
naprosto. Jako je zcela srozumitelný i jeho pozdější úspěch, jako byla zcela bez nebezpečí 
jeho pyšná sázka na budoucnost: vavřín jasnozřivého genia musil okolo hlavy hraběte de 
Gobineau vykvésti v té chvíli, kdy národ jím polichocený, buď se chystaje к mocenskému 
rozpětí, buď naopak propadaje nebezpečné sklíčenosti, objeví v jeho teorii možnost mravní 

19 Tak činí J. N. Faure-Biguet v románovém životopise „Gobineau", Paříž 1930, str. 147. 
20 Alespoň jeden příklad, protože pro nás zajímavý: Gobineau je, tuším, jediným Francouzem let šedesátých, 
který má v malíčku Šafaříka; jeho „Slavische Alterthiimer" cituje v „Eseji" ne méně než na padesáti místech. 
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posily. Kterážto chvíle nastat samozřejmě musila. Úspěch myšlenek Gobineauových není 
tudíž nutně účinkem jejich pravdivosti, nýbrž využitelnosti. 

Otázku pravdivosti rozhodne kritika spojenými silami několika vědních disciplin. 
Sinologie ukáže na příklad, jak Gobineau dokazuje nedostatek kulturní a sociální tvořivosti 
žluté rasy a arianský původ čínské civilisace: poněvadž Arijce lze do Cíny přivést jen z Indie 
a tudíž teprve v době poměrně pozdní, škrtne prostě starobylost čínské vzdělanosti a vykáže ji 
do říše bajek21. Historie bude stěží spokojena slyšíc, že týž autor, jenž proti revolučním 
teoretikům a jejich umělé chiméře člověka vždy a všude téhož brání výhradné právo dějin na 
,zdravé posuzování povahových rysů lidstva', pokládá na druhé straně za důležitější zjistit 
dojem událostí na lidskou mysl než podat historicky přesný obraz těchto událostí samých22. 
Prehistorie pokrčí rameny nad velkopanským pohrdáním, jímž ji Gobineau zahrnuje23, 
obávaje se možných důkazů o jednotném původu člověka: což z těchže důvodů neobchází 
s líčenou úctou, však skutečnou odmítavostí i biblickou versi o Adamovi? Rozhodné slovo 
poví o hodnotě Gobineauových teorií ovšem anthropologie, zkoumající lidské rasy. К těmto 
kritikům i к jiným, v jejichž důvodech nejsem zběhlý a na jejichž pole nemíním vstoupit, 
troufám si nicméně připojit kritika dalšího, jenž - tuším - dosud nikdy v historii gobinismu 
nepromluvil a jehož hlas pokládám přece za závažný: literární historii a literární psychologii. 
Paní de Staël ovšem říkala: Všechno pochopit, toť i vše odpustit. Věděla, proč to říká, vtipná 
dáma. Bylo opravdu mnoho věcí, jež si přála mít odpuštěny. Domnívám se naopak, že -
pokud se při nejmenším myšlenek a činů týče - objevit jejich důvody a původ, pochopit je 
v jejich individuálně psychologických zdrojích a prozkoumat proces jejich zrání znamená 
často, ne-li vždy, vynést o nich i velmi platný soud... 

Nuže: „Tuto knihu - praví Gobineau v předmluvě к druhému vydání „Eseje" - jsem 
jaksi začal tvořit již od svého dětství. Je to výraz pudů, které jsem si už přinesl na svět24." 
Hrabě de Gobineau mluví o pudech, aby v sobě upozornil na vrozené dědictví ušlechtilé krve. 
Myslí ovšem něco zcela nevrazeného: nejstarší dojmy a zážitky dětské. I tak jeho slova 
výborně říkají, co říci nechtějí: že jeho kniha byla hotova dřív, než byla napsána, či lépe, že 
při všech jejích nárocích na objektivnost spolutvořily ji síly a pohnutky velmi subjektivní. 
A jaké byly ony nejstarší dojmy a zážitky? Urputný zážitek pokořené pýchy a nevšímaného 
sebevědomí. Pomstychtivý dojem křivdy, jíž se dopouští doba na vznešeném rodu. Obecněji 
řečeno: dvojí rovnoběžný pocit nezadržitelného úpadku a úpadku nezaslouženého. Zde je 
otec, starý kapitán královské gardy, mystický rytíř a mystický legitimista, jemuž revoluce 
vtělená v Napoleona zničila kariéru, kterého demokracie vtělená v Ludvíka Filipa, 
,měšťanského krále', vyhnala do nuzácké pense: zlomila celý život, Nestvůra, a po celý život 
ještě i pokořovala a vysmívala se. Ovzduší okolo věrného vojáka je stvořeno z oddanosti 
a nenávisti. Tam kdesi je matka, na niž je zároveň bolestné a nedůstojné vzpomínat, ta 
vzpomínka znamená pokořující pocit rodové úhony, jako by na ztrátě sociálního významu 
rodu nebylo dost. Zde je sestra, jíž kyne smutné vadnutí v chudobě a klášter. A zde konečně 
chlapec: krátké, příliš krátké byly ony dva roky, na něž unikl rodinnému kruhu do německé 
koleje ve Švýcarsku, roky, které v něm navždy sloučí představu štěstí a představu mládí 
s představou světa německého. Vlivem rodiny, to jest atmosférou vytvářenou otcem, je 
naplno zasažen právě ve věku nej vnímavějším a nej vášnivějším, od šestnácti do devatenácti. 
A právě v době, kdy stará otcova nenávist je nejpalčivější právě utrpěnou poslední křivdou. 

21 Viz článeček Jeana Louverné „Gobineau sinologue" v Nouvelle Revue Française, číslo z 1. února 1934. Číslo 
je věnováno G-ovi, ale neobsahuje jediného článku nadprůměrného nebo hlouběji zasvěceného. Ani kalou 
informaci ne. 
22 O historické metodě G-ově srov. Robert Dreyfus, „La vie et les prophéties du comte de Gobineau", Paříž 
1904, str. 210-216. 
23 Esej, G-ův úvod к II. (posmrtnému) vydání, str. XVII-XVIII. 
24 Esej, str. XIX. 
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Do Paříže přijde mladistvý dobyvatel s kapsou lehkou, však hlavou o to předpojatější. A 
dlužno říci, že se zdemokratičtělá Paříž nestará příliš o to, jeho předsudky rozptýlit laskavou 
šetrností к mladistvé pýše. Třináct let nouze! Potomek Normanů, před nimiž se třásli 
králíčkové této země, a vydělává si u pošty! Pak v správě plynárenské! Muž, jenž se cítí 
vyvolený, jenž si říká „Vyvolený", prozatím alespoň v přátelském kroužku mladých umělců a 
přátel jménem „Scelti", vyvolení bratranci Isidiny! Je pravda, že mu některé revues a noviny, 
především legitimistická „Quotidienne", tisknou články a úvahy. Ale nezdá se, že by tyto 
články a úvahy měly příliš velký ohlas. A jeho romány, ty pomáhají sice žít, ale úspěch, kde 
je tu jaký nepochybný, rozhodný, přesvědčivý úspěch? Nechuť, kterou Arthur de Gobineau 
pociťuje к době a společnosti, jež nevzdává hold ani jeho zpěvu o boji Jeana Chouana 
s Revolucí ani o rok později jeho románu o zkáze šlechtického rodu mesaliancí, stává se čím 
dále tím patrněji mstivou zavilostí. Jeho pohrdavost, již by bývalo lze ochočit, se ustaluje 
v povahový rys, jeho velkopanskost je už vžitým zvykem, jeho poctivost ztuhla v úšklebek, 
jeho nepopiratelná ušlechtilost zhořkla a zchladla, že nakonec ani nevábí, leč snad jen ty 
málokteré, pro něž ji potomek Vikingů projasní a laskavě zpřístupní. Když jej rok 1849, tedy 
nepřímo revoluce, vynese do ministerstva, je tím ukojena jen jediná stránka jeho složité 
a raněné ctižádosti: stránka společenská, v té době - myslím - ne už ta hlavní; a děje se to 
pozdč. A budoucnost ukáže, že i velmi nedokonale. Až do konce své diplomatické dráhy bude 
hrabě de Gobineau platit na Quai d'Orsay za ducha fantaskního a na jeho dlouhé úřední 
zprávy a návrhy bude ohrnován nos; jeho tvorba vědecká a umělecká spíš uškodí než prospěje 
jeho kariéře a budou jím postrkovat na nej neuvěřitelnější a nej bezvýznamnější místa: Persie, 
mise na Nový Foundland, zase Persie, Athény, Brasilie, nakonec alespoň Švédsko. A hned to 
první místo: Bern! A jeho ovzduší „demokratického hnojiště, liberálního bláta"! S jakou 
rozkoší odtud odchází na chvilku na dvůr do Hanovru, pak к sněmu Frankfurtskému, do té 
pravé Germanie feudální a monarchické. Není to náhodou, počal-li svůj „Esej" tvořit právě ve 
Švýcařích a věnuje-li jej později Jiřímu V., králi hanoverskému. Je zcela jasno: napíše-li kdy 
hrabě de Gobineau dílo o otázce sociální, bude to nutně rozbor, předem zatěžkaný okovem 
nenávisti, důvodů, proč se rodové šlechtě a jemu, Arthuru de Gobineau, neválí dosud svět 
u nohou, proč jeho zrakům předstírá hanebnou a drzou lež lidské rovnosti. Nerovnost lidí 
připadá v jeho knize jako logický důsledek nerovnosti ras, jako celým „Esejem" vědecky 
zdůvodněné posterius ; je ve skutečnosti citovým prius, je citovou konstantou života 
Gobineauova, je pohnutkou „Eseje". „Cítím, že je mi hluboce ublíženo, že je se mnou 
nespravedlivě nakládáno a proměňuji se ne v zajatce žebronícího o milost, ale v pohoršeného 
titána," píše Gobineau r. 1874. Co se mu toho roku stalo? Co na tom, cituji ta slova jen na 
důkaz tvrdošíjné trvalosti jeho věčného pocitu osobní křivdy, vydražďující zpupnost. Tento 
rok je ostatně rokem „Pléjad", kde tři mladí „synové královští" vidí svět lidského hmyzu 
u svého podnoží jako hnusné pandemonium, v němž se tři sprosté davy derou o kořist: 
„pitomci", „všiváci" a „surovci". „Vidím opravdu jen svět hmyzu různého druhu a rozličného 
růstu, vyzbrojeného pilami, páčidly, nebozezy a jinými nástroji zkázy, usilujícího strhnouti do 
prachu mravy, právo, zákony, zvyky, co jsem ctil, co jsem miloval; svět, jenž vypaluje města, 
ničí katedrály, nechce už knihy, ani hudbu, ani obrazy, a nahrazuje všechno brambory, 
krvácejícím hovězím a modrým vínem...". Kniha, jako je „Esej o nerovnosti ras lidských", 
nemohla zůstati sama. Je zdařilým činem msty na prašivém stádu, a je-li pravda, že dílo chválí 
dělníka, je i ozdobou Arthura hraběte de Gobineau. Ale není, nemůže být, čím, by chtěla: 
výslovnou jeho oslavou. Kde v ní stojí, že její autor není z davu pokřesťanštělých nevolníků 
gallořímských, pošlechtěných nějakým ospalým francouzským králíčkem z Valois? „Srovnal 
jsem rasy mezi sebou. Zvolil jsem jednu z lůna toho, co jsem viděl nejlepšího, a napsal jsem 
Historii Peršanů, abych ukázal na příkladu árijské rasy, nejodloučenější od svých sourodáků, 

25 Esej, úvod, str. XIII. 
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do jaké míry jsou rozdíly podnebí, sousedství a okolnosti časové neschopny změnit nebo 
podvázat genia rasy. Po ukončení této druhé části své úlohy mohl jsem teprve přistoupit 
к nesnázím části třetí, příčiny to a cíle mého zájmu. Vypsal jsem dějiny rodiny, jejich 
schopností udělených jí od jejích počátků, jejích vloh, jejích nedostatků, zmatků, které 
působily na její osudy, a podal jsem historii Ottara Jarla, norvéžského piráta, a jeho 
potomstva. Takto jsem nejprve sloupl zelený, ostnatý, silný obal ořechu, pak drevnatou 
slupku, konečně jsem odkryl jádro...2 . Nelze býti srozumitelnější: „Esej" tedy je jen prvním 
slovem přípravou, předvětím, obalem ořechu. Slupkou je „Historie Peršanů", r. 1869 vyšlý 
plod jeho několikaletého pobytu v Teheraně. Jádrem, „příčinou a cílem zájmu", z něhož se 
zrodil „Esej", je osud rodu Ottara Jarla, skandinávského Vikinga, světlovlasého heroa 
nordického - předka Arthura de Gobineau... Velkolepá, zpupná, velikášská myšlenko, vypsat 
tisíci a tisícileté osudy lidských bilionů ve funkci kapičky krve, kterou cítím kolovat ve 
vlastních žilách! Cítím ji v nich skutečně kolovat? Arthur de Gobineau, nepochybný potomek 
gaskoňských (!) hrabat, v šestnáctém století povýšených z měšťanské rodiny kupců 
a úředníků, ztráví léta, již od svého pobytu v Athénách, pracnou námahou vyplnit bezmála 
stoletou mezeru ve své genealogii a spojit nějak pravděpodobně svého nej staršího 
gaskoňského předka se vznešenými normandskými de Gournay, jejichž nepochybná 
starožitnost by jej nerozlučně svázala s hrdinskými přízraky Severních moří. Ó, Gaskoňci! 
Proč však zastavovat genealogickou fantasii u normandských kavalírů? Je krásné z doby 
demokracií uniknout k nim, do dob šlecht. Ale dobou šlecht lze dále nazpět do dob heroů, 
a dobou heroů ještě dále, až do mythických mlh doby bohů. Gournayové jsou přímými 
potomky jarla27 Ottara, arianského germánského heroa, jenž, opustiv Norsko, proléval kdysi 
vítězně krev britskou a nakonec si v severní Francii zotročil ubohé hordy gallorománské. Jeho 
zploditel? Odin-Wotan, bůh germánských arimanů. Ano, Arthur de Gobineau je prasynem 
germánského boha. Je té nejčistší krve ve vesmíru. Je z rodu, jenž vytvořil civilisace 
a společnosti, troskotal mocné říše, podmanil miliony otroků a vzbudil závist hvězdného 
nebe. Je zrodu, s nímž zajde lidská vzdělanost, všechna krása, všechno dobro, všechna 
pravda. Lidstvo samo v tom, co chová tvořivého, jej nepřečká. Přečtěte si „Esej o nerovnosti 
ras lidských"! Přečtěte si „Historii Ottara Jarla, piráta norvéžského, dobyvatele kraje Bray 
v Normandii, a jeho potomstva", jíž slouží „Esej" vlastně jen za předmluvu28! Arthur de 
Gobineau je z rodu Odinova, z rodu, jemuž se nemůže rovnat ani krev královských 
zakladatelů říše Francké, Merovingů. Byli také z Norska, „avšak žádná z božských 
genealogií, které dnes máme, se o nich nezmiňuje a nedovoluje spojovati je s Odinem, 
okolnost to přece podstatná v očích germánských národů, mají-li být založena práva na 
hodnost královskou...29." Změříte, co tato slova vlastně znamenají? Strašně mnoho, ale nikdo 
si jich nevšímá. Jediný účinný jejich význam je subjektivní. Slouží jen к dalšímu vnitřnímu 
uspokojení Arthura de Gobineau. V době, kdy vychází „Historie Ottara Jarla", nehledá už 
ostatně její autor jiná uspokojení než vnitřní. Je celý zahleděn do sebe. Oslepl dívaje se do 
toho slunce. Je to konec konců ušlechtilý slepec. Dělej co dělej, musíš přiznat, že nikdy 
„nebyl šťasten tím, co stačí davu". Nechyběla mu mravní síla a rozhodnost, ani vysoká 
kultura, důstojnost, čest a vášnivost mocná, ale nikdy ne nízká. Jen nikdy nezměřil sociální 
důsažnost myšlenky. Nepoznal, že teorií, kterou ukul к své oslavě, dává národům do rukou 
strašnou zbraň. Ačkoliv se tato teorie ve světle jeho života i ve světle vybájeného Ottara Jarla 
jeví jen jako výplod mozku, hřešícího překrásným hříchem osobní pýchy! 

26 Esej, úvod, str. XX. 
27 Jari (totéž co ,ariman'), původně název árijského Germána, označuje svobodného bojovníka a nakonec prý 
vládce, krále. Srov. Esej, sv. II., str. 398. 
28 „Histoire d'Ottar Jari, pirate norvégien, conquérant du pays de Bray, en Normandie, et de sa descendance", 
Paříž 1879. 
29 Esej, sv. II., str. 359. 
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Křesťanský duch a antisemitismus 

Naši odpovědní státníci se vyslovili pro křesťanského ducha jako směrnici našeho 
státního života. Ku podivu však jsme svědky úsilí, užít této politické směrnice jako základny 
pro antisemitismus. Dnes, zdá se, je možné všecko, i pronásledovat Židy ve jménu 
křesťanství! 

Kdykoliv slyšíme odůvodňovat antisemitismus křesťanstvím, nemůžeme se ubránit 
myšlence, že kořen toho je v tom, že každý, kdo prošel náboženskou a církevní výukou, 
odnesl si na dně své duše přesvědčení, že Ježíš byl „náš člověk" (Čech, Němec, Ital, Angličan 
a tak dále) a že zlotřilí Židé farizejští ho ukřižovali. Tedy, že pro tyto křesťany je 
antisemitismus jakýmsi druhem pomsty za příkoří, která Židé učinili Čechovi (němci, 
Angličan a tak dále) Ježíšovi. 

Aspoň jsme mohli vždycky pozorovat, jak se tito křesťanští antisemité zarazí, jestliže 
jim řekneme, že Ježíš byl také Žid, jeho matka, otec, apoštolově a tak dále, že všichni byli 
Židé. Hamižnost, závist a podobně pak teprve jasně vystoupí jako skutečné ženoucí síly 
antisemitismu. 

Křesťanský duch a antisemitismus. Cin 11, 1939, č. 2, 26. 1., s. 25; podepsáno -ek. 
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Karel Svoboda 
Poznámky к biologii židovské otázky 

Je dnes jisto, že v dohledné době budeme i u nás muset, ať již tak či onak, rozřešit 
otázku našeho poměru к Židům, nebudeme-li chtít být k tomu přinuceni se strany, která nás 
již к lecčemu přinutila. Je také jisto, že i na velmi vlivných místech k tomu přiliš mnoho chuti 
není. Nebude na škodu, objasníme-li si několik skutečností, které je nezbytno к řešení té 
otázky znát. Především se dnes běžně mluví o židovské rase. Tedy Židé nejsou rasou. 
Kdybychom chtěli mluvit přesně biologicky, našli bychom dnes na světě a v Evropě zvláště 
sotva kterou čistou rasu. Evropské obyvatelstvo je dnes nesmírně promíseno a pokud se mluví 
v Evropě o rase nordické, západní, východní, dinárské, děje se tak jen s tímto omezením. 
Rasově patří Židé k rase semitské, k níž patří ku př. i ostatní obyvatelstvo Arábie, které se 
k nim dnes nechová právě přátelsky. 

Pokud však sleduji projevy z dnešních dnů к té otázce, je pozoruhodné, že se pomíjí 
skutečnost, že Židé jsou národem. Národ je jistě v prvé řadě charakterisován vědomím 
duchovního a kulturního společenství svých členů, vyjádřeným společným jazykem, 
světovým názorem, uměním, národní tradicí, jakožto duchovním dědictvím generací, 
vědomím staletého společného sdílení radostných i těžkých chvil. Za druhé je tu podmínka 
pokrevní, chcete-li, rasové příbuznosti jeho členů a konečně podmínka společné geografické 
vlasti. Třebas dnes národ židovský některé z těchto podmínek ztratil (společná vlast, obecně 
užívaný jazyk), nikdo nezvrátí skutečnost, že Židé v dějinách všechny tyto znaky, a sice po 
tisíciletí měli. Se strany židovské je dnes tato prostá skutečnost záměrně opomíjena a pojem 
„židočecha" je gramatickým výplodem, který nutno velmi důsledně rozdělovat. Myslím, že 
kdyby kdokoliv z nás se vystěhoval do Číny, že by marně jeho potomci, pokud by pocházeli 
z obou českých rodičů, marně Číňanům dokazovali, že jsou právě tak dobrými Číňany jako 
oni. Číňan by je jistě snadno usadil, přiloživ ukazovák к svým šikmým očím. 

Židé jsou tedy příslušníci jiné rasy, jiného národa. Hrozí nám od nich nebezpečí? 
Jaké? Může být dvojí: Fysické a mravní. Fysickým nebezpečím míním porušení tělesného 
zdraví národa. Je sice jisto, že u Židů se vyskytují choroby, které se nevyskytují u žádného 
jiného národa, jako familiární amaurotická idiotie, jiné převážně u Židů se vyskytující jako 
cukrovka, nemoc Buerkerova, ale v celku sotva lze o tom mluvit, že by Židé v tom směru pro 
nás znamenali nějaké nebezpečí. 

Po stránce duchovní a mravní musíme však připustit, že nebezpečí je, třebas 
spravedlivě uznáme některé obecně známé vynikající duševní vlastnosti Židů. Jako zavrhuje 
Církev katolická všechen brutální antisemitismus, zachovává správné přísný asemitismus, 
jakousi duchovní asepci, střežení se všeho židovského v oblasti ducha. Nedejme se másti 
ušlechtilými jedinci, které mezi Židy známe. Duch světového Židovstva se sotva v čem 
změnil od dob sv. Pavla, jehož úchvatný život byl téměř nepřetržitým zápasem s „tvrdostí 
srdce" vlastního národa. Materialistická slepota se všemi důsledky v oblasti kulturní, sexuální, 
ve světě finančním jsou dodnes stejné. 

Víme ale jistě, třebas to někteří biologové popírají - nechci je podezírat ze záměrnosti 
- že je biologicky zákonitá, spojitost mezi tělesným a duševním založením každého jedince. 
Zdaleka nechci zastávat nějakou tělesnou praedestinaci v oblasti duševní, zbavující jedince 
odpovědnosti za jeho myšlení a jednání, ale chci říci tolik, že, obecně vzato, není nikdo 
schopen specificky židovsky myslit a jednat, než jen tehdy, je-li také tělem Žid. To je 
biologická část židovské otázky a v tom, smyslu je také přesné odlišení Židů od nás, 
biologicky odůvodněno. 

Aby věc byla prakticky řešitelná, musíme mít rozlišovací znaky, dle nichž bychom 
Žida poznali. Jistě vědecky nejsprávnější by byla klasifikace biologická. Moderní 
biotypologie má již velmi dobře klasifikovány jednotlivé lidské konštituční typy po stránce 
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duševní i tělesné. Tyto typy se však v přibližně stejném poměru vyskytují u všech ras. 
Antropologie, zabývající se výzkumem větších lidských celků určuje charakteristické znaky 
jednotlivých ras, ale není dosud, a sotva kdy bude, spolehlivá formule, klasifikující po stránce 
tělesné (v oblasti duševní možná disimulace) příslušníky toho nebo onoho národa, tedy 
i národa židovského. 

Nezbývá proto než postup, jehož bylo použito ve známých zákonech norimberských, 
totiž matrikové zjišťování původu v paternálních generacích. Postup sice málo vědecký, ale 
jediný dnes prakticky proveditelný. 

Po stránce biologické je ještě zajímavá otázka t. zv. položidů, t. j. jedinců, majících 
mezi nejbližšími předky (1-2 generace) Žida. Tvrdí se, že, mendelovsky řečeno, se znaky 
židovské dědí převážně dominantně. Předně sotva kdo dokáže, že to je pravda, za druhé není 
člověk ani fazole ani morče. Mendelovy zákony lze na člověka i po tělesné stránce aplikovat 
jen s velkou opatrností, my však jsme si řekli, že to jsou židovské znaky v oblasti duchovní, 
jimž se především musíme bránit. Uvážíme-li však, co u člověka v oblasti duchovní a mravní 
znamená výchova, která ve smíšených rodinách bude přec tak různá, nemůžeme než zcela 
schválit stanovisko přísné individualisace. Vím, jak to je velmi těžké a subjektivní, ale nelze 
než se vší vážností se o to snažit, aby se nestalo příliš mnoho křivd. 

Úmyslně se zde nezabývám otázkou, kteří Židé a do jaké míry mají požívat našeho 
národního pohostinství. Jistě že takoví jsou, kteří si toho zasluhují. To je však starostí 
právníků a národohospodářů. 

Těchto několik biologických poznámek se ovšem sotva dotýká tajemného údělu 
vyvoleného národa, který ať chce či nechce, vždy zůstane národem zvláštních úmyslů Božích, 
a jehož poslaní zůstává zakotveno v řádu nadpřirozeném. Zní to asi cize a divně mnohým 
Čechům a snad i dnešním Židům, ale my to tak věříme. 

Karel Svoboda: Poznámky к biologii židovské otázky. Národní obnova 3, 1939, č. 3, 21. 1., 
s. 4; podepsáno MUDr. Karel Svoboda. 
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Ferdinand Peroutka 
Češi, Němci a židé 

Z dopisu německého studenta, na který jsem zde nedávno odpovídal, ponechal jsem si 
jedno místo pro speciální odpověď. Německý onen student psal: 

„My jsme to nebyli, kteří zhanobili naše staré svaté ideály, kteří kazili naši hezkou řeč, 
kteří dokonce našemu národu brali chléb. To vše dělalo židovství." 

Jestliže průměrný Čech mluví s průměrným Němcem o židovské otázce, vždy jest 
mezi nimi rozdíl v tónu. Němec - stokrát jsem to slyšel - mluví s nezkrotným hněvem. Čech, 
i když se sám třeba hlásí к antisemitismu, mluví o tom tišeji, klidněji. Tento rozdíl v tónu je 
pozoruhodný, a věřím, i vysvětlitelný. Mluvil jsem s Němci, kteří se prohlašovali za liberály; 
přišla-li však řeč na židovskou otázku, rozohňovali se více než i ti Češi, kteří se předem 
prohlašovali za požírače židů. To musí mít nějaký důvod. Bude patrně lépe, jestliže 
s německým studentem, pokud jde o tuto věc, nebudu mluvit o ideálech, nýbrž o faktech. 

Abych předem řekl, co si myslím: rozdílnost v tónu mezi Čechem a Němcem, 
hovořícími o židovské otázce, nepochybně spočívá na rozdílné zkušenosti, kterou ti i oni 
s židovským elementem udělali. Každý organismus brání se otravě cizí látkou. Lze 
předpokládat, že roztok židovského elementu v německém životě byl tak silný, že na to 
německý organismus reagoval jako na otravu. Proč tomu tak bylo, proč židovský podíl na 
bývalém německém životě byl tak velký, proč židovstvo v určité době spělo za německou 
kulturou a civilisací jako mouchy za světlem, to je snad jedna ze záhad historie. Proč tomu u 
nás bylo jinak, to si už dovedeme lépe vysvětlit. 

Začněme tímto: německý student píše, že židé kazili hezkou německou řeč. Byli 
němečtí židovští spisovatelé, kteří německou řeč jistě nekazili: jistě to nelze říci o Heinrichu 
Heinovi, jehož některé básně i v dnešním Německu žijí jako lidové písně, a jistě to nelze říci 
o Karlu Krausovi, který dokonce nad německou jazykovou čistotou bděl jako Savonarola. Ale 
v celku může mít německý student pravdu. Počet židovských spisovatelů a žurnalistů 
v Německu byl přílišný, daleko větší než v kterémkoli jiném národě, přímo sensační počet. 
Jejich jazykové výkony, brány v celku, podstatně oddálily němčinu od její klasické podoby. 
Styl židovského německého spisovatele hlavně v době expresionismu podobal se břečce, ve 
které plavou neznámé substance, styl pak typického německého žurnalisty, který dovedl 
udělat feuilleton ze všeho na světě, páchl na dálku jako pomáda. Rekne-li někdo, že jejich 
působením němčina ztrácela formu, že jí měkly kosti a klouby, nelze proti tomu polemisovat, 
zejména ti Češi proti tomu nemohou polemisovat, kteří již kdysi se odvraceli od této podoby 
německé literatury, od tohoto pestrého a nejistého majetku a dívali se směrem к literatuře 
anglické, odkud očekávali závan posilujícího, svěžího vzduchu. Židovských spisovatelů 
a žurnalistů bylo v Německu příliš mnoho, aby se dali asimilovati německým duchem 
a prostředím. Spíše tam žili v přesile, a posilujíce se navzájem, zachovali si své zvláštnosti. 
Jest věcí Němců samých, jak to chtějí posuzovat se stanoviska svého národního bytí. Ale je 
pravda, že polévka byla přesolena. 

Pravda dále jest, ž u nás tomu bylo docela jinak. Na sto německých židovských literátů 
nebo novinářů přicházel u nás sotva jeden český židovský. Německé divadlo a film byly 
v určité době na všech předních místech ovládány lidmi židovského původu. My měli 
jediného židovského herce. Proto u nás nebylo pravé půdy pro vznik kulturního 
antisemitismu. Na to byla účast židů na naší kultuře příliš nepatrná, všechna jejich činnost 
nemohla zastřít nebo zmásti naše základní české rysy; mimo to byli naši čeští židovští 
spisovatelé a novináři daleko asimilovanější svému prostředí než němečtí, nežili v prostoru 
tak vzduchoprázdném; ti z nich, kteří to někam přivedli, napojili se českým duchem a mohli 
naší kosmopolitické avantgardě dokonce někdy sloužit za vzor češství. Musím učinit jedno 
přiznání: nemám žádného talentu к antisemitismu, ale při pohledu na bývalou německou 
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literaturu několikrát jsem si pomyslil, že by ve mně mohlo vzniknout pokušení kulturního 
antisemitismu, kdyby, podobně jako tam, málo asimilovaní židé se zmocnili ducha naší 
literatury a našich novin a kdyby svými způsoby a svým myšlením zastírali naše způsoby 
vlastní a přehlušovali ráz myšlení našeho. Avšak poměry u nás jsou takové, že naši řeč nekazí 
židé, nýbrž večerníky, a že, když někdy myslíme špatně, jsou to ryze české a árijské chyby. 
V čtyřicátých letech minulého století přihlásil se teprve první židovský spisovatel к účasti na 
našem písemnictví a Karel Havlíček ho přivítal takto: „Ačkoliv v německé literatuře Israelité 
již hodný pluk tvoří a zvláště jaksi žurnalistiku opanovali (zdá se nám, že více na škodu než 
ve prospěch německého národu), u nás teprve panu Kapperovi prvnímu napadlo připojiti se ke 
korouhvi české." Od té doby více židovských spisovatelů uznalo český prapor za svůj, ale, 
srovnáme-li to s německými poměry, nebylo to nikdy více než kapka a my jsme si v kultuře 
vždy žili svým vlastním způsobem. Proto je nám snadno mluviti v tomto punktu o židovské 
otázce bez hněvu: v kultuře jsem skrze židy neutrpěli žádných škod. 

V prostoru, ve kterém žijeme, byli, když začala emancipace židů, Němci nesrovnatelně 
mocnější a bohatší než my; měli také mnohem rozvitější kulturu; tím se jistě vysvětluje, proč 
židé, nabyvše občanských práv, s daleko větší chutí se hrnuli к Němcům než k nám, 
к Maďarům spíše než к Slovákům. Tu a tam přilnuli k nám chudí židé, osamoceně žijící 
v českém venkovském prostředí a nemajíce tak jako tak naději na společenský vzestup. 
Básník Viktor Dyk formuloval kdysi židovskou otázku v Čechách takto: 

„Dva Židi ve vsi. 
Rád na ten pár si vzpomínám. 
Kohn, nemá nic, ten je s námi, 
Kloch něco má - je proti nám." 
V Rakousko-Uhersku spojili se bohatí a dopředu spějící židé s Němci a Maďary proti 

nám. Němečtí židovští žurnalisté využívali všeho svého nemalého umu proti naší věci. Věru 
nemám žádnou příčinu být vděčnými německým židům ani povinnost je ochraňovat a jestliže 
se nyní snažíme věc českých židů od nich spravedlivě odděliti, je to založeno na nemilých 
historických vzpomínkách na německé židy: bohatí němečtí židé ochotně sloužili rakouské 
vládě jako nástroj germanisace; kdyby nebylo této jejich činnosti, nebyla by ani mnichovská 
konference od nás oddělila tolik území, poněvadž by v některých okresech nebylo tak 
pokleslo procento lidí, hlásících se к českému jazyku. Přitažlivé síly bohatého a vyspělého 
německého národa odssály židovské živly od nás; který z židů před válkou se k nám hlásil, 
jistě tak nečinil z konjunktury, nýbrž z přirozeného citu; neměl tím co získat; byl prostě tím, 
čím byl, Čechem, a odpovídá jaksi našemu smyslu pro spravedlnost snažit se nyní, aby za to 
netrpěl a aby nebyl posazen na tu káru, která odváží židy německé. 

Českých židů tedy bylo mezi námi tak málo, že nemohli mít vliv na naše osudy; jejich 
poměr byl poměrný počet к prostředí, to jest, jenž z židovské otázky dělá něco jiného pro nás 
a pro Němce. Můžeme vzíti za pravidlo, že každý, málo asimilovanými židovskými živly 
přesycený národ projevuje dříve nebo později sklon к antisemitismu; myslím, že nakonec se 
židé nedočkají ničeho dobrého ani v Americe, kam nyní houfně směřují; toto hromadné 
přistěhovalectví je schopno poručit starou rovnováhu v této zemi, a tuším, že socha Svobody 
v novoyorském přístavu se dosti brzy začne mračit. Myslím, že jednou bude poměr к židům 
přezkoumáván se značným lomozem i v Rusku, kde procento židů na vedoucích místech je 
nadměrné. 

U nás, odpočítáme-li německé židy, které jsme vždy kladli na německé konto, nebylo 
nikdy takové nadměrnosti v podílu židů na národním životě; proto se díváme na židovskou 
otázku klidně, proto v minulosti ani žádná agitace nezpůsobila, aby u nás vyrostla silná 
antisemitská strana, už Havlíček, který vlastně neměl židy rád, se na to díval s příznačným 
klidem: Napsal: „Jestliže jsme vskutku tak bídný a ničemný národ, aby nás několik tisíc židů 
ve všech obchodech atd. přehnalo a předělalo, věru nestojíme ani za politování." 

237 



Na druhé straně třeba uznat, že německým očím mnohé mohlo připadat jinak než 
našim. Naši čeští židé po staletí žili na českém venkově a stali se Čechy docela přirozenou 
cestou. V Berlíně však a ve Vídni každý mohl postřehnout silné vrstvy neasimilovaných, 
z východu teprve nedávno přišedších židů. Jejich vliv byl neúměrný, srovnáme-li to s našimi 
poměry. Po té stránce vždy může budit podiv historie Rakouska po válce. Tento stát byl 
několik let ovládán dvěma židy, o nichž jest holá pravda, že zbohatli na neštěstí a bídě jiných: 
byli to Bösel a Castiglioni. Jejich fantastické majetky povstaly z inflace, která rozdrtila ostatní 
obyvatelstvo. Nějakou dobu měli skoro více moci, než rakouské vlády; rozdělili se o vliv; 
jeden kontroloval celou rakouskou kulturu, druhý administrativu a platil ze svých peněz i část 
platů vídeňské policie. Byla to vláda dravých rytířů inflace, tohoto nej nesympatičtějšího typu 
na světě. Aby neštěstí bylo dovršeno, přistěhoval se pak z Maďarska do Vídně třetí žid, 
jménem Békessy, který za krátkou dobu sovu hnusnou teroristickou a vyděračskou 
žurnalistickou ovládl zbytek. Je těžko chtít zasednout na soudnou stolici nad lidem, který to 
snášel s hněvem. Kdybychom my byli prožili něco podobného, patrně i my bychom cítili 
v židovské otázce ohnivěji. Ostatně i ve vědomí říšských Němců je jakási bolestná rána 
z doby inflace. Mluvil jsem jednou s Němcem, který zachovával obdivuhodný klid, dokud 
nepřišla řeč na židovskou otázku. Řekl jsem mu: „Židovské matky u nás teď pláčou, když se 
jim rodí děti." „Také v Německu," odpověděl, „plakaly německé matky, když se jim rodily 
děti; bylo to za inflace." To je právě ten rozdílný tón, založený na rozdílných zkušenostech. 
My jsme inflaci neprodělali, neneseme tedy v paměti ani její neblahé průvodní zjevy. 

Řekl jsem úvodem, že tentokráte nebudu mluvit o ideách, nýbrž o faktech. Pokládám 
za fakt, že židovská otázka měla jinou podobu v našem a v německém prostředí, a že se z toho 
musí vykládat i odlišný přízvuk, se kterým o ní my a Němci mluvíme. Poněvadž se blíží asi 
chvíle, kdy mezi Čechy a Němci bude zahájen dialog o židovských věcech, myslím, že tato 
odlišnost měla by býti předem vyložena. Pokusil jsem se o to. 

Ferdinand Peroutka: Češi, Němci a židé. Přítomnost 16, 1939, č. 8, 22. 2., s. 113-114; 
podepsáno F. Peroutka. 
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Karel Horký 
Co bude s Katzovou cenou nyní? 

Ano, co sní bude teď, v úplně nové době, postupující tak nekompromisně proti 
nearijcům? Kladu si tuto otázku jen s čistě kulturního hlediska, nechávaje stranou jakoukoli 
úvahu politickou. Chci jen ukázat na tomto jednom případě, jak některé problémy naší doby 
jsou choulostivé. 

Před lety žil v Praze zámožný advokát dr. Leopold Katz. Byl to obecně známý lidumil 
a veliký přítel českého umění. Nedávno jsem měl v rukou deník sochaře Myslbeka, který si za 
svého života zaznamenával pečlivě každou podrobnost, všecky své starosti, výdaje a příjmy. 
Teprve z jeho poznámek mi dokonale vysvitlo, čím byl dr. Katz a jeho štědrá ruka českému 
umění. Nejlépe to ovšem ukázala jeho závěť. Když tento český žid zemřel (v lednu 1927), 
zůstala po něm řada bohatých odkazů pro národní a lidumilné účely, hlavně však pro naše 
umění. K tomu patřila i veliká dotace, určená pro podporu našich výtvarníků a pro odměnu 
jejich životního díla. Jak bohatá je tato dotace, ukazuje sám fakt, že z jejích úroků se každého 
roku uděluje cena 50.000 К nějakému úspěšnému českému výtvarníku. Byla zas udělena 
právě nedávno. Zkrátka, je to Katzova cena, židovská cena. Podle toho by tedy měla dnes 
smrdět, ale podivno, pravý opak je pravdou. Tato cena voní, velmi příjemně voní českému 
umění a našim kumštýřům. Kdo by se jim divil. Nejsou to žádní boháči, mívají své veliké 
starosti, potřebují posily v práci, potřebují peněz na modely, na mramor, na bronz. A tu právě 
Katzova cena, největší z našich uměleckých cen, jim bývá vysvobozením. Ona však 
nepředstavuje jen hmotnou podporu, nýbrž i velkou událost v našem kulturním životě. Vždy 
bývá veliký zájem o to, kdo tuto cenu dostane. Je tak vysoká, že její udělení znamená pro 
umělce i značné vyznamenání. 

Ptám se tedy teď, zcela bezděčně, jak za nových poměrů problém Katzovy ceny se má 
řešit. Až dosud, pokud vím, ji dostávali vždy jen křesťané. Co mají dělati nyní? Mají ji 
odmítat? Má jim najednou zapáchat, když tolikrát už pro ně a jejich stísněné poměry byla 
nebeskou vůní? Nu dobrá, řekněme, že budou mít dosti obětavého smyslu pro přizpůsobení, 
že ji odmítnou. Ale co potom dr. Katz sám? Jak tato věc se vyřídí s ním? Co s jeho nadací? 
Zrušit ji nebo obrátit v j iný účel bez jeho souhlasu? Což mrtvý člověk může dát souhlas? Ale 
i kdyby mohl tak učinit, je možno - vzato jen čistě kulturně a lidsky - přijít s takovým 
návrhem к hrobu? Ta cena zde je. Brali ji po léta naši umělci, čeští umělci, brali ji křesťané. 
Přece není možno vzít každého roku 50.000 K, napsat na ten balíček „páchne" a hodit jej do 
hrobu zpátky mrtvému mecenáši, který podporoval Hynaise, Myslbeka, Alše a zanechal 
českému umění milionový odkaz, dědičný s generace na generaci. 

To je tedy ten problém, jehož řešení by mne zajímalo. Opakuji, problém jen kulturní, 
společenský, lidský. Politiku do toho nezatahuji, ale právě z toho nutného vyhnutí je vidět, jak 
těžké, choulostivé úkoly musí naše doba řešit, a jak opatrně si musí počínat, chce-li z těchto 
velkých vnitřních konfliktů vyjít s čistým svědomím a se ctí. 

Karel Horký: Co bude s Katzovou cenou nyní? Fronta 10, 1938-39, č. 47, 23. 2. 1939, s. 559-
560. 
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Miloslav Matoušek 
Ještě poznámka o antisemitismu 

К poznámce „Náš antisemitismus" v I. čísle Indexu, ve které zjišťujete, že 
předbojovníky antisemitismu u nás jsou advokáti a lékaři, bych poznamenal, pokud o lékaře 
běží, že ne všichni čeští lékaři souhlasí s antisemitismem, jak se mezi lékaři projevuje. Jsou 
čeští lékaři a čeští arijští lékaři (odpusťte mi tento dobový, dříve tak nezvyklý termín!), kteří 
se stydí za to, co se u nás děje proti židům a kteří odsuzují celé to nesmyslné protižidovské 
tažení. Jak mezi českými lékaři, tak mezi českými advokáty jsou kulturní lidé, kteří se 
současným antisemitským poblouzněním nemají nic společného. I to jest, myslím, vhodné 
zaznamenat pro budoucí časy. 

Miloslav Matoušek: Ještě poznámka o antisemitismu. Index 11, 1939, č. 2, březen, s. 30; 
podepsáno Mil. Matoušek. 
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Církev a Židé 

Ze všech zjevů duševní anarchie, kterou nám ukazuje současná doba, zjevem nejvíce 
překvapujícím a zajisté nej rozšířenější je fílosemitsví, které vyznávají zvláště mnozí 
francouzští katolíci. 

Zde vede především filosof a konvertita Jacques Maritain. Podle něho křesťané jsou 
opravdu zodpovědní za hříchy Israele, za všechny přehmaty, z kterých jsou obviňováni Židé. 
Byl by v tom velký kus pravdy, kdyby se tomu rozumělo tak, že Židé mohli provést své dílo 
rozkladu v minulém století jenom proto, že křesťané je nedrželi na krátké uzdě. Avšak 
J. Maritain tomu rozumí právě naopak. Podstata jeho přání je v tom vidět jak se křesťan 
požidovští. Což nezůstává pro Maritaina Žid, obtížen vysokým „posláním" jako svědek 
z daleka vidoucí a snad i jako nezavržitelný pro svůj náboženský ideál? 

Další bojovníci tohoto šiku, kteří se sdílejí s Maritainem o tytéž myšlenky a city jsou 
Oskar de Ferenzy, který má svůj časopis La Juste Parole, v poslední době velmi rozšířený, 
a jesuita R P. Bousirven, spolupracovník revue Etudes. 

Církev a Židé. Národní obnova 3, 1939, č. 10, 11. 3., s. 3-4; nepodepsáno. 
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Stanislava Jílovská 
Čeští a slovenští spisovatelé v dnech krise 

Za bouří o insignie r. 1934 ustavila se řada čsl. spisovatelů v Obec, jež zaujala 
„projevem šedesáti osmi" stanovisko к tehdejším událostem našeho veřejného života. 

Od té doby Obec československých spisovatelů nevyvinovala činnosti. Teprve 
loňského roku navázala Asociace mezinárodních spisovatelů v Paříži (Association 
internationale des écrivains pour la défense de la culture) styky s Obcí čsl. spisovatelů 
a pozvala Obec к mezinárodní spolupráci. Když se pak letos konal v Paříži mírový sjezd 
RUPu, byla i Obec čsl. spisovatelů vyznána, aby tam poslala své zástupce, což učinila. 

Od té chvíle začaly se vyvíjeti události s překotnou rychlostí a Obec čsl. spisovatelů 
zapojila se plně do obrany vlasti a demokracie. Z podnětu Obce čsl. spisovatelů byl zaslán 
dopis, sepsaný Karlem Čapkem, schůzi britských spisovatelů „Writers Declare Against 
Fascism", která se konala 8. června 1938 v Londýně, kde za Obec čsl. spisovatelů promluvil 
Adolf Hoffmeister. Souběžně vyvinovali i jiní členové Obce čsl. spisovatelů za hranicemi 
propagační činnost a byli ve stálém spojení s ústředím Obce, které dobrovolně tvořila dohoda 
mezi Kratochvílem, Josefem Horou a Karlem Čapkem. 

Hrozila válka a spisovatelé cítili stále větší potřebu soustředěné práce a jednotného 
postupu. Za těchto okolností sešla se schůze za předsednictví Josefa Hory dne 9. září 1938 
v kavárně Metro, kam se dostavili i členové těch literárních skupin, které dosud 
nespolupracovaly s Obcí. Z těch podnětů vyšel v debatě požadavek adresovati spisovatelům 
anglickým a francouzským dopis, jehož redakcí bylo pověřeno několik členů Obce. Sešli se 
druhého dne u dra Hoffmeistra a vzavše za základ text vypracovaný ještě 9. září v noci Fr. 
Halasem, V. Černým a Boh. Mathesiem, doplnili jej podle textu projevu, navrženého 
M. Ruttem. Členy tohoto redakčního kruhu byli J. Hora, Fr. Langer, J. Knap, Ad. 
Hoffmeister, Jan Čárek, V. Černý, B. Mathesius a Em. Lešehrad. Konečný text byl předložen 
к podpisu Jar. Durychovi, pak K. Čapkovi, kteří na něm provedli poslední drobné změny. 
Dopis byl přeložen do deseti jazyků a rozhlášen v rozhlase a otištěn ve všech českých 
a slovenských denících. Překlady tohoto dopisu byly zaslány na všechna ústředí spisovatelů 
v celém světě. Representační výběr autorů, podpisujících projev, byl pořízen bez ohledu na 
světový názor, ale hlavně s ohledem na to, jaký ohlas má jméno podpisujícího v cizině a jakou 
skupinu spisovatelskou v Československu představuje; tak byla docílena úplná jednota všech 
československých spisovatelů a položen základ k nadstranické, všecky spisovatele sdružující 
Obci československých spisovatelů. Text byl tento: 

„K svědomí světa! 
V osudové chvíli, kdy se rozhoduje mezi válkou a mírem, obracíme se my, 

českoslovenští spisovatelé, jménem Obce československých spisovatelů, k vám všem, kdož 
jste svědomím světa, s tímto svrchovaně vážným připomenutím: 

Žili jsme se svými německými krajany v plodném soužití a kulturním soutěžení po 
dlouhá staletí. Dosáhnuvše obnovení své samostatnosti na bojištích ruských, francouzských, 
srbských a italských, doufali jsme a usilovali, aby naše společná rodná půda stala se jedním 
z ohnisek nové, lepší a šťastnější Evropy. Stojíce dnes na poslední výspě evropské 
demokracie, prohlašujeme s plnou odpovědností před dějinami, že katastrofou, která se 
připravuje, náš národ vinen není a nebude. Snažíme se ze všech sil zachrániti mír, jenž je 
mírem nás všech, ale budeme stejně všemi silami bojovat za svobodu své vlasti. 

Proto se obracíme k vám, kdo jste především povolání, abyste střežili to, co dosud 
bylo ctí a výsadou Evropy a vzdělaného světa: úctu к pravdě, svobodu ducha a čistotu 
svědomí. 
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Žádáme vás, abyste sami rozsoudili, kde je poctivá ochota к míru a spravedlnosti 
a kde je dobyvačná zvůle, používající všech prostředků násilí a lži. Vyzýváme vás, abyste 
objasnili veřejnému mínění svých zemí, že, bude-li nám, malému a pokojnému národu na 
nej exponovanějším místě Evropy, vnucen nejtěžší boj, nebudeme bojovat jenom za sebe, ale 
i za vás a za mravní a duchovní statky společné všem svobodným a mírumilovným národům 
světa. Nikdo nezavírej oči před tím, že po nás by došlo na jiné národy a země. 

Prosíme všechny spisovatele a všechny lidi, kdo kulturu tvoří a kulturně žijí, aby 
rozšiřovali tento projev mezi národy světa všemi možnými prostředky. 

Za Obec československých spisovatelů: 
Josef Čapek, Karel Čapek, Jan Čárek, Jan Čep, Václav Černý, Jaroslav Durych, Hana 
Gregorová, František Halas, Adolf Hoffmeister, Josef Hora, Hanuš Jelínek, Petr Jilemnický, 
Josef Kopta, Josef Knap, Jaroslav Kvapil, František Langer, Emil B. Lukáč, Marie Majerová, 
Bohumil Mathesius, Rudolf Medek, Vítězslav Nezval, Laco Novomeský, Ivan Olbracht, 
Ferdinand Peroutka, Marie Pujmanová, Miroslav Rütte, Jaroslav Seifert, Anna Marie 
Tilschová, Vladislav Vančura." 

Ohlas dopisu byl veliký. Jeho obsah byl uveřejněn v denících londýnských 
a pařížských a v zápětí odpověděli britští spisovatelé tímto dopisem: 

„My, podepsaní britští spisovatelé, hlásíce se к zásadám pravdy a svobody, 
přiznáváme svou plnou důvěru a pomoc svým přátelům v Československu. Vidíme, že záměr, 
který hrozí uvrhnouti svět do války, nevznikl žádným nesprávným jednáním ani 
československého národa ani jeho vlády. 

Rozhořčeně odmítáme soustavné štvaní, které podnítilo a vyvolalo fašistické 
násilnosti vně i uvnitř československých hranic. Zejména odsuzujeme zlomyslné a barbarské 
překrucování pravdy, kterým sám německý lid jest klamán. 

Nejen Československo, ale i demokracie, mír a civilisace celého světa jsou ohroženy. 
A právě z těchto základů vyrůstá kultura. Proto se cítíme my, spisovatelé, oprávněni к tomuto 
vystoupení na ochranu těchto hodnot a jejich ohrožených představitelů, na ochranu 
československého lidu. 
Valentine Ackland, Eric Amoler, W. H. Auden, Phyllis Bentley, Pearl Binder, John Brophy, 
Adrian Brunei, Catherine Carswell, Yvonne Cloud, Victor Cohen, Margaret Cole, Murray 
Constantine, E. M. Forster, Douglas German, Louis Golding, Margaret Goldsmith, Walter 
Greenwood, John Hampden, Carmel Haden Guest, James Hanley, Christine Hastings, Richard 
Hope, Edward Hutton, Richard Church, Charles King, Martin Lea, John Lehmann, Rosamond 
Lehmann, Henrietta Leslie, Benn W. Levy, C. Day Lewis, Jack Lindsay, Eric Linklater, 
Barbara Low, Hugh Macdiarmed, Jeffery Marston, A. A. Milne, Edith Mary Moore, T. Sturge 
Moore, Edwin Muir, Willa Muir, Henry W. Nevinson, Barbara Noble, Kathleen Nott, I. B. 
O'Maley, Herman Ould, Philip Owens, Geoffrey Parsons, Jim Phelan, Jill Constance Phelan, 
V. S. Pritchett, E. R. Punshon, Irene Rathbone, Ernest Raymond, Goronwy Rees, Edgell 
Rickward, Maurice Richardson, Edward Sackville West, Sagittarius, Evelyn Sharp, Maisie 
Sharpman, Montagu Slater, Stephen Spendler, Olaf Stapledon, Randal Swingler, 
T. Thompson, Helen Waddell, J. M. Walsh, Sylvia Townsend Warner, H. G. Wells, Tom 
Wintringham, E. H. Young." 

Po britských spisovatelích projevili Obci čsl. spisovatelů svým dopisem své upřímné 
přátelství spisovatelé němečtí, žijící ve vyhnanství: 

„Československým spisovatelům! 
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Mezi vámi, československými spisovateli, a námi, německými spisovateli ve 
vyhnanství, jest osudová spojitost: tytéž temné síly, které ujařmují náš národ a vyhánějí nás 
do exilu, ohrožují dnes váš národ, vaši svobodu, vaši kulturu. Nadto však nás spojují 
odjakživa a dnes tím jasněji než kdy jindy tytéž ideály, ideály svobody, míru, demokracie 
a humanity. 

Dokázali jsme v tvrdých letech vyhnanství, že jsme odhodláni bojovat nebojácně 
a přímočaře za nejtěžších podmínek pro tyto nezadatelné základy lidského života, neboť život 
ve lži, nesvobodě a otroctví je pro nás bezcenný. To nám dává právo vší vahou svého hlasu 
prohlásit, že obdivujeme rozhodnost, kázeň a lásku к svobodě československého národa, 
spojeného v jednotu velkým humanistou Masarykem, a že mu za to děkujeme. 

Duchem i činem jsme s vámi spojeni, s vámi, celým ohroženým československým 
národem, a zvláště také s těmi německými občany československého republiky, kteří stojí 
dnes v Sudetech na přední stráži v boji za svobodu. 

V této hodině, která je pro vás i pro nás, pro váš i pro náš národ a pro všechny národy 
světa stejně osudová, ujišťujeme vás svou neomezenou solidaritou. Zdravíme vás ve znamení 
tohoto osudového společenství, které nás dnes spojuje v společných starostech, a zítra nás 
opět spojí v společné práci v míru na budoucnosti našich národů. 

Za Ochranný svaz německých spisovatelů ve Francii: 
Bert Brecht, Robert Breuer, Wolf Frank, Brubo Frei, Egon Erwin Kisch, Alfred Kantorowicz, 
Rudolf Leonhard, Hans Marchwitza, Hans Siemsen, Anna Seghers, Paul Westheim." 

Dne 22. září došla sekretariátu peněžní poukázka z Paříže s částkou 10.000 franc, 
franků na obranu státu s tímto textem: 

„Jménem Mezinárodní asociace spisovatelů, která soustřeďuje 33 mezinárodních 
sekcí, vám oznamujeme: Francouzští spisovatelé kolem Jeana Richarda Blocha, André 
Chamsona, Lois Aragona a André Malrauxe, dále angličtí spisovatelé kolem H. G. Wellse 
a němečtí spisovatelé-emigranti ve Francii kolem Berta Brechta posílají na důkaz své naprosté 
solidarity s československými spisovateli a československým národem 10.000 franc, franků, 
které dnes mezi sebou vybrali, a prosí, aby byla tato částka odevzdána na sbírku na obranu 
státu v Praze. My všichni přísaháme na vaši zemi, kterou nám representují Jan Hus a T. G. 
Masaryk. Chceme tímto činem přispěti к obraně svobody, která je jedinou záštitou kultury." 

Dne 16. září sešel se přípravný výbor Obce čsl. spisovatelů v Mánesu a od té doby 
každý pátek koná schůzi. Předsedou byl zvolen Josef Hora, jednatelem Jaroslav Kratochvíl, 
pokladníkem Rudolf Medek. Členy výboru jsou J. Čapek, K. Čapek, J. Čárek, V. Černý, 
Ad. Hoffmeister, J. Knap, E. Lešehrad, K. Nový, M. Pujmanová, M. Rütte, L. Vančura. Mohli 
jsem pozorovati zajímavý zjev, že spisovatelé, kteří těžko podléhají úřední kázni, nalezli zde 
způsob organisace intensivní činnosti a dosti pružnosti, aby připouštěli každého, kdo chce 
něco dělat, к práci. 

Mezitím řítily se události a otázka svoláni valné hromady, která se ještě začátkem 
září zdála naléhavou, ustupovala rozhodnutím, učiněným pod tlakem poměrů a v tempu, které 
udával cizí diktát. V tragický den 30. září, hodinu po projevu armádního generála Jana 
Syrového, sešel se výbor ke schůzi, kde si uvědomil, že jeho nejtěžší práce teprve začíná. Ivan 
Olbracht spolu s Kratochvílem, Hoffmeistrem a Černým sepsali krátkou výzvu spisovatelům 
světa, kteří nás nezradili a kteří nám projevili v nejnapjatějších chvílích svoje přátelství. Tento 
projev zaujímal již stanovisko к tragickému přijetí mnichovského diktátu. 

„K svědomí světa! 
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V den, kdy dohodou čtyř státníků byl náš stát a národ vydán se spoutanýma rukama 
bezpráví a libovůli, vzpomínáme na vaše přátelské projevy, v jejichž vážnost a upřímnost 
věříme. I v nynějších těžkých posicích zůstáváme a zůstaneme ve společné lidské frontě boje 
za pravdu a spravedlnost. Semknutí kolem svého presidenta, hledíme bez zoufalství vstříc 
úkolům budoucnosti a jsme i nadále věrni ideálům mravnosti a kultury svého národa. Jako 
obětovaní, ale neporažení bojovníci zavazujeme vás, kteří jste zatím nedotčeni našim osudem, 
к pomoci a vytrvalosti v boji." 

Obec československých spisovatelů připojila se v dalších dnech к projevům 
adresovaným presidentu republiky, a členové Obce proslovili v rozhlasu řadu výzev 
к pořádku a klidu. Nejjasněji zazněla slova Josefa Hory, který v tragické chvíli obrátil 
pozornost к dorostu národa, к dětem a jejich budoucnosti. 

Z podnětu Umělecké Besedy vyšel další protest, podepsaný předními a snad všemi 
kulturními organisacemi a ústavy v Československu, jehož text, původně předložený 
docentem drem Z. Kalistou, upravila komise, v níž za Obec čsl. spisovatelů byl Ivan Olbracht. 
tento projev byl rozeslán do celého světa. Zní takto: 

„Celému vzdělanému světu! 
Čeští a slovenští spisovatelé, hudebníci, výtvarní umělci a umělci dramatičtí, 

zastoupeni podepsanými institucemi, korporacemi a spolky uměleckými, obracejí se к celému 
vzdělanému světu tímto protestem: 

Z mnohých zemí slyšíme radost a jásání nad domněle zabezpečeným mírem. Náš 
národ však stojí zhanoben bezpříkladnými lžemi nepřátelské propagandy, zrazen těmi, kterým 
sám věrnost zachoval, oloupen o podstatný kus své předky odkázané vlasti a zmrzačen i do 
budoucna. V této chvíli z nejtruchlivějších, jež znají naše dějiny, zvedáme my, představitelé 
duchovního života českého i slovenského, hluboký, vědomím strašlivé křivdy posílený protest 
proti hanebnému způsobu, jakým na náš úkor byl vykupován domnělý mír v Evropě. 

Žili jsme ve své vlasti, přejíce plně klidu svým sousedům. I německé obyvatele, kteří 
se postupem času a zejména v době, kdy byli jsme připoutáni к říši habsburské dynastie, 
usadili za přirozenými hranicemi starého českého státu, přijímali jsme v naší vlasti jako svoje 
krajany s týmiž právy, jak jich požíval každý z nás. Roztržky, které se odehrávají v každém 
soužití podobném našemu, byli jsme rozhodnuti smířiti s nimi po dobrém, třebas jsme si byli 
vědomi, že zejména v poslední době mnohé z nich byly záměrně vyvolávána a zveličovány. 
Leč ve chvíli, kdy jižjiž se zdálo, že dojdeme ke konečné a plné dohodě, zasáhla ze zahraničí 
moc, která si přála řešení jiného, než bylo řešení trvalého a skutečného míru, a zneužila špatně 
vyloženého práva sebeurčovacího к účelům výbojným. 

Území, které tisíc let trvalo jako část české země, jest brutální silou roztrháváno. 
Přirozená jednota kulturní, která se tu vytvořila staletími, je ničena - a to proti vůli značné 
části našich německých krajanů. Naše historické právo, které na rozdíl od jiných historických 
práv je podepřeno nepopiratelným faktem naší autochtonnosti v celém českém prostoru, je 
úplně pominuto. 

Především však cítíme dnes úzkost o živý národ náš a to ty, kteří přijdou po nás. 
Tomuto národu živému i jeho pokolením budoucím bere se rozhodnutím konference 
mnichovské z 30. září t. r. nezbytná část jeho životní půdy. Bere se mu právo společného 
užívání přírodního bohatství našich zemí, uloženého právě pod pohraničními horami, Bere se 
mu i kus jeho vykonané už práce v krajích odtrhovaných. Bere se mu či ničí se mu existenčně 
taková část jeho příslušníků, zejména sociálně slabších, že je vskutku ohrožován v samých 
kořenech svého bytí. Průmysl jeho je rozbíjen, komunikační cesty jeho přetínány, vojenská 
obrana podlomena. A ještě nemá postačiti toto zmrzačení: hrozí nám, že dalšími národy 
budeme oloupeni i ve východních oblastech republiky. 
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Nevěřili jsme nikdy, že by ve vzdělaném světě mohlo někdy tak strašným a k Bohu 
volajícím způsobem násilí nahraditi právo, jako se to stalo v rozhodnutích čtyř velmocí, 
učiněných bez našeho slyšení proti nám. Nevěřili jsme také nikdy, že by tak nezodpovědně 
mohla býti popřena mezinárodní ujištění, smlouvy a závazky. Nejde jen o nás, jde o celou 
budoucnost evropského lidstva a hlavně malých národů, jejichž existence je založena na 
pevnosti mravního řádu. A proto apelujeme dnes na svědomí všech, u nichž udržel se doposud 
sám základ evropské kultury: Uvědomte si, že znásilněním slabšího, zradou a zbabělostí se 
nikdy nedochází к skutečnému, mužsky přímému a trvalému míru. My, představitelé 
duchovního světa českého a slovenského, prohlašujeme, že s nikdy nevzdáme svých práv ke 
své historické půdě, к svobodnému životu na ní а к možnosti snesitelného hospodářského 
vývoje, třebas nás přesila hmotná navenek donutila к uznání svých nároků. Uvědomte si, že 
jest vaší povinností, abyste v tomto duchovním boji stáli všemi silami při nás pro skutečný 
mír, zabezpečující život a právo všem. Neboť vězte, že náš osud postihne i vás, nebudete-li 
dosti rozhodně odepírati metodám násilí a nátlaku, jimiž jsme byli zdeptáni. 

Podepsáni: 
Česká Akademie věd a umění - Akademie výtvarných umění - Uměleckoprůmyslová 

škola - státní konservatoř hudby a dramatického umění - Umělecká Beseda - Slovenská 
Matica - Kruh českých spisovatelů - Obec československých spisovatelů - PEN klub v Praze 
- Slovenský PENklub - Skupina moravských spisovatelů Blok - Spolek spisovatelů beletristů 
Máj - Spolok slovenských spisovatelov - Syndikát českoslov. spisovatelů a hudeb, skladatelů 
- Česká filharmonie - Klub orchestrálních umělců - Klub skladatelů - Odříčkovo kvarteto -
Pražské kvarteto - Přítomnost, sdružení pro soudobou hudbu - Jednota umělců výtvarných -
Klub výtvarných umělců Aleš - Kruh výtvarných umělkyň - Odborová organisace čsl. 
výtvarníků - Sdružení umělců výtvarných - Sdružení výtvarných umělců moravských -
Skupina výtvarných umělců v Brně - Spolek výtvarných umělců Mánes - Spolek výtvarných 
umělců Myslbek - Spolek českých umělců grafiků Hollar - Spolok slovenských umelcov -
Syndikát výtvarných umělců - Umělecká beseda slovenská - Dramatický svaz - Klub sólistů 
Národního divadla - Klub českých a německých divadelních pracovníků - Kruh sólistů 
Městských divadel pražských." 

Dne 7. října 1938 konala se v zasedací síni SVU Mánes schůze, která byla navštívena 
šedesáti spisovateli. Účastnili se jí mimo jiné jmenovitě: Josef Čapek, Josef Hais-Týnecký, 
Benjamin Klička, Josef Kopta, Fr. Kovárna, Fr. Langer, B. Mathesius, Rudolf Medek, Ivan 
Olbracht, A. M. Píša, Marie Pujmanová, Miroslav Rütte, Fr. Sekanina, Alois Skoumal, Karel 
Teige, Vladislav Vančura, Lev Sychrava, Zdeněk Kalista, Růžena Jesenská a jiní. Tato schůze 
byla důkazem naprosté jednoty v názoru na zachování národní jednoty, pořádku 
a demokratického řádu. Vyšly z ní některé projevy a podněty pro další práci Obce čsl. 
spisovatelů, tak byl zaslán kulturním a literárním organisacím zahraničním protest, 
koncipovaný a přednesený drem Miroslavem Ruttem. 

Zněl takto: 

„My, spisovatelé a kulturní pracovníci, shromáždění v Obci československých 
spisovatelů, obracíme se k vám jménem českého i slovenského národa v nejosudnější chvíli 
svých dějin a žalujeme: 

Byli jsme znovu oklamáni a podvedeni. Podmínky, jež jsem přijali po mnichovské 
poradě velmocí, nebyly dodrženy a naši spojenci se spojili s našimi nepřáteli, aby společně 
zmrzačili hospodářsky naši zem a učinili ji neschopnou života i sebeobrany. 

Na místo plebiscitu, jenž nám byl slíben pro sporná a smíšená území, bylo nám 
ultimatem berlínské mezinárodní komise, a to bez slyšení zástupce naší vlády a bez ohledu na 
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jeho protesty, nařízeno, abychom tato území vyklidili a postoupili neprodleně německé 
okupační armádě. Toto neslýchané porušení úmluvy, jež vydalo ryze české kraje a na milion 
Cechů Německu, ukazuje před celým světem, že čtyřem spojeným velmocem nejde 
0 spravedlivé řešení menšinového problému, nýbrž o znásilnění národa, jenž se ničím 
neprovinil a složil zbraně jen na nátlak svých přátel, aby zachránil mír. 

Důvěra, kterou jsme měli ve Francii a Anglii, byla znovu zklamána způsobem, jenž 
nemá v dějinách příkladu. Naši spojenci ustoupili německému imperialismu do té míry, že 
svolili, aby za základ nových státních hranic bylo vzato sčítání lidu zr . 1920, tedy zdoby, 
kdy rakouský nátlak falšoval statistiku ve prospěch Němců, nepřihlédli vůbec к skutečným 
národnostním poměrům tehdejším ani dnešním. O osudech našeho národa se rozhodovalo 
s bezpříkladnou neinformovaností a lhostejností к osudům statisíců občanů kulturního národa. 

Berlínská mezinárodní komise způsobila, že byly plánovitě přeťaty všechny naše 
důležité železniční i silniční spoje, aby náš stát byl zbaven hospodářsky i strategicky 
nejcennějších oblastí a byl tak uvržen do bídy a bezmocnosti. Naši spojenci rovněž dopustili, 
aby polská vláda, vyhrožujíc vojensko mocí, zabrala česká území, jež obsahují naše 
nej důležitější uhelná ložiska a železárny, a dali souhlas k tomu, aby s národem, jenž nebyl 
poražen, bylo nakládáno jako s válečnou kořistí. Statisíce českých lidí bylo zbaveno svých 
sídel a majetku, a naše budoucnost i svoboda je ohrožena po stránce hospodářské, kulturní 
1 politické způsobem, jaký nebyl uplatněn ani proti poraženému Německu p světové válce. 

Věříme, přátelé, spisovatelé a kulturní pracovníci za hranicemi, že neschvalujete tyto 
podmínky, za něž vaši státníci vykoupili na chvíli světový mír, a že vám nejsou známy 
všechny katastrofální důsledky mnichovské úmluvy, jež znamenají pokus o ochromení 
a rozklad Československého státu, jediné svobodné demokracie ve střední Evropě. Proto 
k vám voláme v poslední chvíli: 

Učiňte, aby vaše vlády vymohly opravy dnešních hranic, nám dočasně a překotně 
vnucených, tak, aby náš stát mohl hospodářsky a komunikačně existovat. Zabraňte, aby zločin 
byl dokonán a aby národ, jenž tolik obětoval, byl zničen za svou důvěru ke spojencům 
a vydán bez ochrany v plen světovládě, jež zítra ohrozí i vás. Obec československých 
spisovatelů." 

Ministerstvu vnitra byl zaslán dopis, ohrazující se proti censurním zásahům, které se 
staly, a zdůrazňující naprostou jednotu všech českých a slovenských spisovatelů bez rozdílu 
v otázce svobody uměleckého tvoření. Pevná a závazná spolupráce s Národními gardami byla 
výsledkem výzvy, kterou přednesl českým a slovenským spisovatelům zde shromážděným 
generál národních gard Kříž. veškeré podněty jednotlivých členů Obce byly přijaty s obecným 
souhlasem. 

V následujícím týdnu došla řada projevů sympatií od spisovatelů amerických, ruských, 
španělských a znovu od Associace londýnské. Comité mondial contre la guerre et le fascisme, 
Le Mouvement populaire Paix et liberté v Paříži zaslal vášnivý projev přátelství a solidarity, 
na němž je i podpis profesora Dominois, krátký čas nato zemřelého přítele našeho národa. 

Uzavíráme tímto přehled činnosti českých a slovenských spisovatelů v dnech krise. 

Stanislava Jílovská: Čeští a slovenští spisovatelé ve dnech krize. Kritický měsíčník 1, 1938, 
č. 8, 9. 11., s. 380, 382-384; č. 9/10, 21. 12., s. 457-460; podepsáno S. J. 
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Sovětští spisovatelé československým 

Na výzvu Obce československých spisovatelů adresovanou spisovatelům celého světa 
a protestující proti násilí, ohrožujícímu celistvost a nezávislost Československé republiky, 
odpovědělo 74 sovětských spisovatelů tímto společným projevem: 

Drazí přátelé! 
Dostali jsme Vaši výzvu „K svědomí celého světa". 
Ve dnech, kdy bylo dovršeno strašné bezpráví a cizí vojska za pomocí vlády anglické 

a francouzské obsazují Vaší mírumilovnou demokratickou zemi, tlumočíme Vám my, sovětští 
spisovatelé z hloubi srdce svou bratrskou solidaritu a lásku. 

Chceme, abyste věděli, že jsme v těchto těžkých dobách s Vámi, s Vaší hrdinnou zemí, 
která přináší tak těžké oběti. 

Svědomí lidstva, к němuž se obracíte, nemůže nebýt pobouřeno strašlivou urážející 
nespravedlností, které se Vám dostalo. 

Obdivujeme se pevnosti a statečnosti Vašeho lidu, pozdravujeme Vaši věrnost svému 
národu. 

Ať jsou si vědomy vlády fašistických států, že žádné rány a oběti nezlomí svobodného 
ducha československého lidu. Nezůstanete nikdy sami, neopustíme Vás, budeme Vám 
pomáhati. 

Ze spisovatelů dobře známých československým čtenářům podepsali tento projev: 
Aleksěj Tolstoj, A. Fadějev, V. Lidin, A. Novikov-Priboj, Viktor Fink, V. Stavskij, L. Slavin, 
Valentin Katajev, A. Kornejčuk, Fedor Gladkov, Vsevolod Ivanov, V. Veresajev, 
A. Serafimovič, Vsevolod Višněvskij, A. Bezymenskij, A. Žarov, Michail Šolochov, Leonid 
Leonov, M. Šaginjanová, Konst. Paustovskij, I. Babel, P. Pavlenko, Jurij Tynjanov, Nikolaj 
Virta, Boris Pasternak, Konst. Fedin, L. Sobolev, Janka Kupala. 

Sovětští spisovatelé československým. Lidová kultura 2, 1938, č. 15, 5. 11., s. 1; 
nepodepsáno. 
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Provolání českého spisovatelstva 

Spolek spisovatelů beletristů „Máj" svolal minulých dní mimořádnou schůzi členstva, 
na které z podnětu Václava Stecha se usnesl vydat toto veřejné provolání (tuším i jím 
sty lisované): Národe český! My čeští spisovatelé z Máje, nej staršího a nej většího stavovského 
sdružení letos již půlstoletého, my členové literární společnosti, v jejímž čele stávali velicí 
básničtí průkopníci a vůdcové Jan Neruda, Sv. Čech a J. Vrchlický, obracíme se к Tobě 
v hodinách hlubokého národního smutku, sem tam i našeptávané zoufalosti. Chceme к Tobě 
vznésti hlasitou výzvu, aby ses tomu zoufalství nepoddával a neklesal. Abys ani na okamžik 
neztrácel víry v silný a zdravý zítřek, snad i docela krásnější, než byl ten včerejšek 
osvobozený, ale místy zaběhlý v nezdravou hluš. Chceme Ti říci, že by nebylo hodno národa 
naší zdatnosti, jádra i síly, nevěřiti v překonání té dnešní kal varie a malověrně slábnouti 
zoufalstvím. Tvůj lid, Národe, je pln věčných šťáv a míz jako strom zdravého kořene 
nedotčeného; vezmi takovému stromu i korunu, znovu ti obroste a znovu se zazelená při 
zdravém kroužení míz. Jen na ty kořeny nezapomínej a stále se dívej do hloubky k nim! My 
čeští spisovatelé z Máje neseme Ti slib, že na ně nezapomeneme a všemi silami vynasnažíme 
se těžit z jejich nejsladších šťáv. Jen Ty si, Národe, zachovej i v těchto hodinách nečekaného 
a nezaslouženého pokoření věrné a čisté své národní srdce a jeho silou podchycuj mnohé, 
kdož na okamžik zakolísají nebo pobloudí. Je to srdce, к němuž se modlil Neruda: statečné, 
mužnějící neštěstím, nezištné, zbožně věrné. Srdce, často snad roztoužené i do dálek, ale 
vždycky i při tom pamatující na drahé heslo nerudovské: „Jen branami vlastního domova 
vcházejme do zahrad velkého světa!" A nikdy, Národe, nezapomeň na svou nejvěrnější a 
mocnou průvodkyni životem: na českou knihu. Už jednou tě vyrvala smrti, kterou Ti strojil 
nepřítel. V nejtěžších dobách těšila tvé otce i syny, sílila, vítězívala, ukrývána v uzlíček 
exulantů, přibírána k meči osvoboditelských hrdinů. I dnes jí důvěřuj tak, jako stejně věř své 
drahé zemi a vlastním vrozeným ctnostem, kterými nás tak štědře obdařil Bůh. Pak jistě 
nezazoufáš, ba rozzáříš sebevědomím! A jásavá víra v příchod práva a lepších zítřků ti posvětí 
pracovitou, nadanou ruku. V tom znamení překonáš každé zoufalství, nedůvěru, hořkou 
resignaci - a zvítězíš! 

Provolání českého spisovatelstva. Fronta 10, 1938-39, č. 36, 8. 12. 1938, s. 428; 
nepodepsáno. 
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0 novou národní kulturu 

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

Z hlavního programu 

Rána, která stihla náš národ a stát, byl způsobena jak příčinami politickými, tak 
1 vnitřním zmatkem v životě duchovním. 

Považujeme za nutné vrátit se k prvé tradici našeho duchovního života. České národní 
obrození se bludně vykládalo jako plod pouhého západnického osvícenství; ve skutečnosti se 
dělo též silami národní tvůrčí vůle a náboženské vroucnosti v duchu doby románské 
a gotické. Hlásíme se к latinské jednotě křesťanské а к jejímu mravnímu řádu. Odmítáme 
materialismus ve všech podobách. Věříme v tisíciletou nepřetržitost národního vývoje, jejž 
spínal к trvalému společenství chorál svatováclavský; z jeho žáru vyšlehla i píseň božích 
bojovníků. 

Všechny mylné výklady minulosti buďtež proto odklizeny, abychom mohli tvořiti 
nový kulturní život z věčných zdrojů své národní tradice. Budiž přezkoumáno dosavadní 
pojetí našich dějin i celá kulturní filosofie, budiž přezkoumáno, kde a čím se ruší tradiční 
spojitost duchovní tvorby od dob nejstarších až po dobu nejnovější. 

"Vymítejme ze vší tvorby rozkladnost, mravní otrlost, nízkost, zbabělost; veďme 
i v umění к smyslu pro čest, hrdinnost, kázeň, řád. Nabyl poražen národ, ale bludné ideje. 

Základem všeho tvořivého života buďtež svrchované hodnoty: vlast, země, národ, 
Bůh. 

/. 

Slovesnému umění náleží v duchovním životě národ poslání vůdčí. Bude stavět na 
pravdách trvalých, bude ve své oblasti ze své moci a povahy uskutečňovat Boží řád a lásku 
k zemi, vlasti, národu; lásku к chudému a soucit s trpícími; chce zůstávat strážcem života. 
Jedním ze základních tvůrčích činitelů je vůle opřená o tradici. Tradice není pouhé spočinutí 
na věcech hotových, ale znamená ustavičné úsilí o živé vidění světa a v ní se vytváří dílo, 
které se ústrojně včleňuje v řád. Díla vpravdě umělecká vyrůstají jen v ovzduší svobody a lze 
je soudit jen měřítky uměleckými. Svoboda však trvá jen v poslušnosti a věrnosti к hodnotám 
vyšším, nežli je umění samo. Knihy, které do národa zasévají mravní rozklad, lež a 
bezbožectví, nemají pravých hodnot a podlamují kázeň, hrdinství a duchovní i mravní 
nadšení. Všecko, co tyto hodnoty zlehčuje, znamená osobní libovůli a neodpovědnou 
improvisaci, nikoliv tvorbu a sílu z ducha a pravdy. 

Na těchto předpokladech je nutno budovat novou, nezávislou a svébytnou kulturu. 
Pokud jde o konkrétní požadavky, tu jsou některé z nich: 
1. Knižní trh bude nutno účelně řídit v celém jeho rozsahu po stránce jakosti 

i množství. 
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2. Dobrá původní tvorba musí býti podporována a chráněna; literární brak domácí 
i cizí, časopisecký budiž potlačován. 

3. Z veřejných knihoven a z knihoven žákovských i z veškerého prodeje buďtež 
vyloučeny všecky knihy rozvratné. 

4. Koncese literárních agentur budiž revidovány a po případě zrušeny 
5. Počet překladů bude třeba omezit a přizpůsobit úměrně к počtu vydaných děl 

původních. 
6. Nakladatelství mohou býti řízena jen lidmi kulturně odpovědnými. 
7. Žádáme vliv na statuty a poroty pro literární ceny státní, zemské i městské. 
8. Chceme revisi všech institucí a organisací literárně-uměleckých, jakož i IV. třídy 

České akademie. 
9. Propagace literárních děl do ciziny dějž se podle přísného výběru. Chceme vliv na 

tento výběr i na propagační metodu i ráz. 
10. Rozhlas naprosto se nemůže vyhnout poslání výchovnému. Zpravodajství 

o literatuře je proto potřeba rozšířit a soustavně organisovat, nesmí býti libovolné. Výběru 
a četbě ukázek z literárních děl budiž věnována náležitá péče. Rozhlas musí vychovávat ke 
správnému chápání i čtení díla básnického. A musí si ovšem všímat i literatury starší, ale 
nikoli jenom z hlediska literárně historického, nýbrž především s hlediska životnosti. 

11. Rovněž je třeba upozorňovat i na básnickou tvorbu lidovou a na tvorbu regionální. 
Reghionalismus budiž zdravě posilován i s hlediska literárního. 

12. Lidová výchova musí být prodchnuta láskou к rodné půdě, národ, rodině, tradici, 
Bohu. Bude se starat o vnikání hodnotné literatury mezi lid, bude budit zájem o ni, bude 
pomáhat v potírání literárního braku a literatury, jež má pochybnou mravní cenu. Povede 
к radostnější i vyšší víře v život a k tomu jí budou sloužit jen ta literární díla, která tuto víru 
podporují a množí. 

Změněným poměrům a úkonům musí se ovšem přizpůsobit i činnost Masarykova 
lidovýchovného ústavu. 

Doporučování knih a nákupy do velkých veřejných knihoven buďtež bděle 
kontrolovány. Zákon knihovnický bude třeba novelisovat. 

13. Literatura a škola. Škola musí učit lásce к uměleckému dílu a vést к jeho 
hlubšímu chápání. Četba pro mládež budiž proto úzkostlivě přezkoumána. 

Nová literatura bude vychovávat v novém duchu ke statečnosti a hrdinství, к víře 
v posvátný a silný život. Vydávání učebnic buď soustředěno i nově organisováno, a to účelně 
jak po stránce věcné, tak i po stránce hospodářské. 

Na všech stupních výchovy je třeba žactvu přiblížit literaturu starší i novou v rozsahu 
širším než dosud. Starší literatura byl neprávem zatlačena. Vědomí o literární, kulturní 
a duchovní souvislosti národa se posiluje právě poznáním literatury. Je nutno změnit v tomto 
směru školské osnovy a vypracovat nové čítanky, revidovat a doplnit literární ukázky, 
opraviti s nových hledisek a potřeb výklad literární minulosti. Ovšem i soudy o literární 
přítomnosti bude třeba svědomitě revidovat, protože do učebnic se dostal velmi často obraz 
skreslený a neúplný. 

14. Státní i poloúřední nakladatelství a vydavatelství buďtež přeorganisována 
s hlediska účelnosti i úspornosti a s hlediska potřeb státu. 

II. 

Program a poslání českého divadla vyjádřil František Palacký při poklepu na základní 
kámen Národního divadla, když pravil: „Požehnávám svatyni této, v níž se má českému 
národu zjevovati mravní pravda a krása", a vyslovil je uskutečnitel národního programu 
a poslání v dramatě hudebním Bedřich Smetana, když ke své lidské škodě ohradil se proti 
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zpronevěření se tomu, o čem mluvil Palacký, statečným a proslulým: „Není mně dovoleno." 
Vznik a vývoj našeho divadla byl úzce spojen s myšlenkou národní svobody, k níž nyní 
přistupuje myšlenka státně politická. Český dramatik měl být českým divadlem podněcován 
a veden к typickým látkám domácím i osobitému pojetí a vyjádření látek světových. Český 
herec měl usilovat na české scéně o českou jevištní mluvu a svébytnou tvorbu hereckou. 
Později i český režisér měl usilovat o ryze česká pojetí dramatu vůbec a vytvářet český 
reprodukční styl. 

V duchu této tradice chceme, aby bylo navázáno na obrozenskou dramaturgii, která 
vědomě za repertoár český stavěla bezprostředně repertoár slovanský, potom klasický 
a konečně moderní. Z tohoto základního zaměření repertoárového nechť u venkonských 
divadel je budována rozlišná dramaturgie krajinská. 

Respektujeme tvůrčí uměleckou svobodu. Žádáme však, aby naše divadlo bylo 
vymaněno ze zájmů soukromopodnikatelských a stalo se plně záležitostí státní. Stát nechť 
projeví o ně větší zájem a zajistí si v něm větší vliv. 

Proto divadelní sekce Národní kulturní rady spatřuje v následujících bodech heslovitě 
vyjádřený svůj pracovní program: 

1. Reorganisace pražského divadelnictví na základě nové úpravy, obsažené ve 
zvláštním plánu, který byl vypracován divadelní sekcí Národní kulturní rady. 

2. Reorganisace mimopražského divadelnictví na základě nové úpravy, obsažené také 
ve zvláštním plánu, který byl vypracován divadelní sekcí Národní kulturní rady, a tvoří 
s plánem na reorganisaci pražského divadelnictví organisační celek. 

3. Péče o školení divadelních umělců: 
a) konservatoř pražská; 
b) výchova dorostu mimo Prahu; 
c) teoretické a praktické školení režisérského dorostu; 
d) pokusné divadelnictví; 
e) péče o vědecké i praktické vybudování české rétoriky a deklamace; 
f) péče o zodbornění divadelní kritiky a teorie vůbec. 
4. Péče o spolupráci divadelních umělců: 
a) v českém filmu; 
b) v rozhlase. 
5. Výchova divadelního obecenstva: 
a) divadlem; 
b) oraganisováním návštěvy; 
c) ochotnickým divadlem; 
d) rozhlasem, tiskem a přednáškami. 
6. Péče o původní tvorbu dramatickou. 
7. Ochrana tvůrčí umělecké práce reprodučních umělců: 
a) morální; 
b) právní. 
8. Zájem o divadelní budovy a jejich technické vybavení. 

III. 

Česká hudba je z nejcennějších kulturních statků našeho národa. 
Je to dílo celých generací, vytvořené ve spojitosti s vývojem našeho národního života, 

a tomuto životu velmi důležitě a užitečně sloužící. To se týká jak hudby umělé, tak i hudby 
lidové, a tak i její umělecké reproduce. 

Proto je povinností našeho národního i státního života, aby hudbě a hudebnímu umění 
byla věnována nej opravdovější pozornost a péče, a to jak především povolanými kruhy 
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vládními a úředními, tak i všemi těmi, kdo hudební umění tvoří a provozují, i celou naší 
národní veřejností. 

Hudební tvorba ať vyvěrá z vědomí velké mravní a národní odpovědnosti. Jen 
takovým dílům nechť se dostane všestranné publicity a veřejné podpory. 

K tomu jest potřebí, abychom měli dostatek umělecky správně vedených 
a hospodářsky dobře vybavených operních divadel, symfonických orchestrů a dalších institucí 
a korporací hudebních i pěveckých, jakož i zdravé činnosti nakladatelské. 

Zdar a prosperita těchto útvarů jsou podmíněny: 
1. soustavnou a povinnou hudební výchovou na školách národních a středních; 
2. náležitým zřetelem к hudbě ve všech institucích lidovýchovných; 
3. živou a uvědomělou činností pěveckých a hudebních spolků; 
4. řádně organisovaným odborným školstvím hudebním, především veřejným se 

zvláštním zřetelem к poslání státních konservatoří, jakož i školstvím soukromým, jež nutno 
zákonem chrániti; 

5. takovou úpravou platů, honorářů a pensijních požitků u všech hudebních umělců 
z povolání, aby byli se svými rodinami sociálně zajištěni úměrně к významu své práce. 
Žádoucí splnění tohoto požadavku budiž omezeno na zjevy skutečně významné a nutně 
potřebné, při čemž jejich honoráře buďtež úměrné к honorářům umělců domácích; 

6. vydatnou a účelnou propagací hudební tvorby a jejího provozování doma i za 
hranicemi; 

7. účinným spolupůsobením věcné a nestranné kritiky odborné, jejímž hlavním úkolem 
jest podporovati práci hudebníků tvůrčích i výkonných; 

8. řádnou reorganisací rozhodujících míst úředních jak po stránce věcné, tak i osobní; 
9. vhodnou organisací koncertního života ve velkých městech. 
Všechen hudební život nechť se intensivně obráží v činnosti rozhlasu, jehož 

odpovědnost stoupá úměrně se vzrůstem jeho úkolů a vlivu a jehož vedení by si mělo býti této 
odpovědnosti plně vědomo. 

Zvláštní pozornosti a péče zaslouží si v národním našem životě píseň a hudba lidová, 
která udržuje nejen národní hudební tradici, ale i krajové a národní uvědomení a je vhodným 
prostředkem к duševní i fysické rekreaci. Z ní mělo by se vycházeti při hudební výchově 
školní i lidové a mimo to budiž dostatečně podporována snaha o její soustavné zachování 
a případně i umělecké zpracování. 

Umělecká úroveň hudby к filmům budiž zvýšena. Proto budiž zavedena pro filmy 
odborná hudební censura, podobně jako je tomu u obrazové a slovní její složky. Censuře 
budiž dále podrobena výroba gramofonových desek a podobných mechanických záznamů 
hudby, aby se zabránilo nevhodným úpravám a neumělecké reprodukci význačných domácích 
skladeb, jakož i veškerá hudba zábavná. 

Uvádějíce tyto zásadní náměty, vyslovujeme zároveň přesvědčení, že к jejich 
uskutečnění by velmi podstatně přispěla jednotná ústřední organisace hudebního života ve 
formě hudebních komor. 

IV. 

Letošními událostmi v našem státě zasaženo bylo i výtvarné umění. A nemá-li rána, 
jež nás stihla, zasáhnout kořeny, nutno začít s hlubokou a širokou obrodou. Umění musí 
odvrhnout mrtvý formalismus, atelierovou alchymii, nesmí být jen povrchním potěšením oka, 
ani subjektivní a neodpovědnou hrou. Musí se stát opět platnou složkou duchové kultury 
našeho národa a musí lid vést a sílit. Musí být živé a životné, prosytit se a obdarovávat 
lidským prožitím a procítěním, uložit si kázeň a v kázni zakotvit službu vlasti a národu. 
Touha po svobodě, odvěký zápas o bytí národa a láska k zemi vytvořily tradice, o něž se 
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musíme opřít v nových podmínkách, kdy je dvojnásob zapotřebí, aby plnilo výtvarné umění 
své poslání a dovedlo jako v minulosti podněcovat i uchovávat síly národa a rozmnožovat 
hodnoty vlasti. Výtvarné umění má pevný základ v čase, kdy byla služba vlasti a národu 
nejvyšším příkazem. Právě tehdy, za Mánesa, Myslbeka, K. Purkyně bylo naše umění 
nejčeštější, nej národnější a nehodnotnější, neboť mělo hluboce lidský důvod a cíl v budování 
pospolitosti našeho národa. To jsou tradice, jež určují i dnešní cíl. Národ je věčný, věčné jsou 
i hodnoty a hodnotami žijí naši předkové mezi námi. Zde je studna silné a ozdravující mízy, 
která musí znovu naplnit naše srdce a duše, abychom rozptýlili přelud zaměňující novost za 
hodnotu a takto posíleni vytvořili si vlastní obsah a vlastní výraz, základnu vlastních hodnot, 
rozmnožujících duchovní prostor vlasti a schopných soutěže s hodnotami jiných národů. 

Splnění těchto úkolů je třeba zajistiti. 
1. Proto žádáme utvoření odpovědného sboru odborníků pověřených vládou v dohodě 

s umělci s právem zasahovat po stránkách věcných i osobních; 
2. výtvarnou výchovu nutno zavést, doplnit nebo přebudovat ve školách národních, 

středních, odborných i vysokých a vnést ji plnou měrou do lidovýchovy; 
3. propagace uvnitř i navenek musí se dít ve smyslu národním (rozhlas, zahraniční 

výstavy); 
4. vlastní výtvarný život nutno zajistit konečným vyřešením státní galerie, vybudované 

s patřičným důrazem na naše tradice, přebudovat výstavnictví, galerie a musea, soutěžní 
poroty a komise, v architektuře pečovat o stavbu měst i vesnic a zákonem stanovit malířství a 
sochařství podíl na veřejných stavbách, pracovat к vybudování Domu umění pro celostátní 
výstavy, pečovat o lidové umění, o účast výtvarného umění na divadle a zabezpečit 
hospodářskou i sociální základnu výtvarného života; 

5. hodnoty minulosti nutno chránit památkovým zákonem, který dá Památkovému 
úřadu donucovací moc a vytvoří síť památkové péče po celé zemi. 

To budiž povinností odpovědného sboru, který bude pečovat o zdárný vývoj 
výtvarného umění ve službách národa a vlasti. 

O novou národní kulturu. Tak 2, 1938, č. 16, 20. 12. 1938, s. 233-236; nepodepsáno. 

256 



Václav Černý 
Kruh spisovatelů okolo K. M. 

Domnívám se, že hodnota práce, a třebas ještě nedlouhé, kterou má tato revue za 
sebou, kvality těch, kdo v ní spolupracovali, přijetí, jehož se jí v našem čtenářstvu dostalo, 
i povaha doby a údělu, jenž nedávno padl naši vlasti a jenž volá po cílevědomé, soustředěné 
a úporné tvorbě, mne opravňují, abych společně s několika druhy vyjádřil potřebu co nej užší 
solidarity kulturních dělníků dobré vůle a jejich vědomí téhož cíle založením „Kruhu 
spisovatelů okolo Kritického měsíčníku". Toto volně sdružení spisovatelské nemíní spolkařit, 
ani politikařit, to je z „Kritického měsíčníku", tuším, jasně patrno. Míní prostě pracovat. 
Zásady, na nichž stane, byly v prvním ročníku tohoto časopisu několikrát zřetelně vyjádřeny 
a vyplývají z naší dosavadní práce srozumitelně. Programem je soustavná kritika všech 
stránek našeho kulturního života a tvořivé jeho další budování, po případě přebudování. 
Těmito několika stručnými slovy v pouhé poznámce pokládáme za poctivější začít než 
mnohomluvným projevem manifestačním, jaký býval u nás do nedávna zvykem. Kruh 
spisovatelů okolo К. M. není zamýšlen jako skupina básníků a kritiků, nýbrž šíře. Bude-li 
spočátku združovat hlavně své dosavadní spolupracovníky, nevylučuje ze svých řad apriori 
nikoho, kdo se jím dosud nestal. Formální podmínkou členství v skupině je písemná 
přihláška, jež bude předložena úvaze zakládajících iniciátorů Kruhu: redaktora К. M., 
Františka Halasa, Bohumila Mathesia, Václava Navrátila a Jana Patočky. 

Václav Černý: Kruh spisovatelů okolo K.M. Kritický měsíčník 2, 1939, č. 1, 25. 1., s. 44-45; 
podepsáno V. Černý. 
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Václav Renč 
Spisovatelé, je řada na vás 

Trapné postavení, do něhož se dostal náš stát a svrchované nebezpečí, do něhož se 
dostal náš národ, žene nás k tomu, abychom už přestali akademicky diskutovat a začali mluvit 
naléhavě a přímočaře, a aby každé upřímné slovo bylo slyšeno pozorně. Prodiskutovali 
aprohádali jsme toho už za těch dvacet let víc než dost. A obzvláštní pochmurné potěšení 
nacházela v takovém diskutování naše kultura. Jde nám dnes o spisovatele. 

Národ malý, а к tomu národ ohrožený, je vždy v jedné těžké nevýhodě: nemůže si 
dovolit přepych specialisace svých talentů a sil. Každý jen trochu silný duch je nucen vzít na 
sebe břemeno několikeré. Je to sice příčinou toho, proč naše kultura tak zřídka dostupuje 
klasické výše a vyrovnanosti, ale na druhou stranu z takového postavení uprostřed samého 
života pramení nebo má pramenit tím vyšší horoucnost, žár a pevnost. Jsme stále jako 
bojovníci uprostřed seče, je nám zachycovat i rozdávat rány na více stran a jen v kratičkém 
vydechnutí mezi dvojím úderem můžeme vrhnout k nebi tichou píseň. Bůh nejlépe ví, co stojí 
každého z nás těch několik vteřin míru, a bude jistě také jinak věřit těm, kteří se к ryzímu 
pokladu slova prebojovávají přes steré překážky než těm, kteří jsou šťastnější konstelací 
nadání poklidem. 

Je nám tedy dáno bojovat a sloužit bez přestání. A na několika zjevech kulturní 
tvořivosti z minulého století jasně vidíme, že postavení boje a služby není na újmu velikosti. 
V nynějším ponížení se dejme poučit těmito několika příklady, jako je příklad Máchův, 
Erbenův, Němcové, Nerudův, Sládkův, Zeyerův či Březinův. 

Čeští spisovatelé, ani jeden z vás dojista nevěří, že by jakoukoliv zkouškou byly 
zasuty živé prameny v srdci národa; spíš právě naopak. Bude především na vás, abyste jim 
naslouchali pozorně, daleko pozorněji než dosud. I kdyby stát stokrát zchudl, národ a jeho 
duch proto nezchudne; nesmí zchudnout. Situace politická může se vytvářet všelijak. Přes to 
všecko národ český a slovenský zůstává středem v Evropě, a žádná konstelace na tom nemůže 
nic změnit. Z toho středu musí prýštit nejvzácnější síly, které stačí sytit, oblažit a povznést 
nejen nás, ale celou Evropu. Duše Evropy, té tisícileté apoštolské Evropy křesťanské, dnes tak 
zmítaná a zatemněná, ta nepřestává lačnět. Dnes se tedy budem málo starat o aktuální tvář této 
Evropy, o její politické potíže a sváry; ale její velkou, starobylou duši musíme živit a nést 
v sobě dál, všemu a všem navzdory. Ona potřebuje našeho národa - i když si dnešní vládcové 
snad myslí něco jiného - a náš národ potřebuje vás, čeští spisovatelé, vás, svých svědků, 
mluvčích, obránců, svého živého svědomí. 

A potřebuje-li vás tento národ v nouzi, uvědomte si zcela přesně, co po vás žádá. Není 
to maličkost: chce, aby skrze vás a skrze vaše živé slovo, třeba stísněn, se mohl rozepnout 
к expansi, к expansi duchovní. Neboť jen tak bude posilující zárukou jeho trvání a nadějí jeho 
slávy. Národ se musí nalézt ve studánkách své historie, své apoštolské věrnosti království 
Božímu, a vy mu k tomu máte dopomoci. 

Ponechte tedy od nynějška jiným, aby zápasili o všelijaké směry a ismy, dopřejte zas 
jiným pochybného štěstí, aby zapřáhali dílo ducha do káry všelijakých samospasitelných 
internacionálních ideologií. Hleďte si svého. Buďme stateční každý z nás a přiznejme si, že 
jsme bloudili, že jsme lenošili, že jsme pro uspokojení ctižádosti vyráběli podle úspěšných 
vzorů, místo abychom tvořili. I my, a v přední řadě, neseme vinu na tom, co a jak se stalo, 
byliť jsme svědky nevidomými nebo němými. Teď začneme jinak - a ne-li, tedy vězme, že už 
jsem skončili. Že nás už čeká jen zkomírání a smrt. 

Z hloubi srdce píši tato slova, která nejsou holedbavě velká, jsou zapřísaháním, 
o němž věřím, že každý druhý je touží vyslovit místo mne nebo se mnou. Kdo zůstali věrni 
odkazu pravému a jedinému, duchovnímu odkazu národa tisíciletého, vzkřísí se jistě v této 
chvíli. Ostatní neznáme a vymítáme je ze vznešených míst, kde se uskutečňuje národní 
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poslání slovesných tvůrců. A troufají-li si ještě mluvit ve všelijakých shromážděních a obcích, 
národ už je slyšet nebude a nechce. 

Byli jsme až po uši zabořeni do toho, čemu se říká politika. A náš rozhled nebyl větší 
než rozhled toho, kdo vězí zabořen až po uši. Politikařilo se tedy vesele, ten nepatrný rozhled 
k tomu stačil, ba přímo vybízel. Teď bude jinak. Český spisovatel, jak vždycky bývalo, bude 
hledět poznat skutečný život národa, celého národa, nejen některé části podle zalíbení nebo 
umínění svého. Bude se starat o jeho osud, o jeho vyhlídky, o jeho nebezpečí a naděje. Bude 
neúprosným průvodcem, soudcem, rádcem a nabadatelem těch, kteří povedou státní život 
národa. Nebude k nim hledat malodušný a zištný poměr pochlebný, ale poměr muže, který 
podepře, co je dobrého a odvrátí, co hrozí zlem. Takovou svobodu si musí uchovat duchovní 
strážce národa. Jinak není к užitku, ale к záhubě. Nebude politikařit, ale bude vládnout, 
vládnout svým dílem, a bude sloužit svým dílem. Bude všechno znát, ale mluvit jen, co je 
potřebné. Bude stát stejně blízko národu, jenž pracuje jsa veden, jako těm, kteří mají vésti, 
pracujíce. 

Velký úkol a velké poslání, které bude samočinným sítem; čest těm, kteří zůstanou, 
a opovržení těm, kdo sítem propadnou jako malí, slabí, zaslepení. Čeští spisovatelé, přišla 
řada na vás! Národ po vás chce, abyste znovu zdvihli dílo jeho dědictví a ducha, abyste 
očistili, proklestili a štípili strom jeho křesťanské kultury a podepřeli jeho bohdá slavnější 
budoucnost. 

Václav Renč: Spisovatelé, je řada na vás. Brázda 19, 1938, č. 43, 26. 10., s. 661. 
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Poučení z Tyla 

Zajdete-li na některou z repris Tylova „Jiříkova vidění" ve Stavovském divadle, 
vyplyne vám odtud nejedno poučení. Již sám fakt, že se naše divadla vracejí к českým 
autorům, a to i к těm, kteří stáli v počátcích rozkvětu národní dramatické tvorby, je potěšující. 
Je potěšující i způsob, jímž reaguje obecenstvo na tyto hlasy své dramatické minulosti, v jejíž 
často i naivních plodech odkrývá s radostí jádro nesobeckého vlastenectví a horoucí lásky 
к práci „na národa roli dědičné". A třetí poučení, nejhlavnější a nej podstatnější, к vůli němuž 
vlastně byla tato poznámka psána: poučení ze způsobu reprodukce. 

Nenašli jsme dosud způsob, jak hráti své klasiky. Nemáme u nás tradice pro 
reprodukci děl své klasické dramatické literatury. Nevytvořili jsme dosud styl, jímž bychom 
byli právi takovému Tylovi, Klicperovi, a třebas i Bozděchovi. Francouzi a Rusové dovedou 
hrát své klasiky. Dobrali se jistého standardu, který je tlumočí bez hrubšího neporozumění či 
rozporů. My jsme si však svých klasiků dost nevšímali. Ve shonu za módními konversačními 
hrami, za posledními novinkami světové dramatické tvorby, v úsilí o avantgardní režijní 
projev zapomínali jsme na ty, kdož budovali základy našeho divadelnictví, kdož pro naše prvá 
česká jeviště opatřovali domácí látku a jímž po právu náleží název klasikové. 

Nemáme ani svého Shakespeara ani Moliéra. Ale hrát tyto autory není tak těžké, jako 
nalézt výraz pro Tyla a Klicperu. Vyhýbat se tomuto úkolu je hříchem na naší minulosti. 
Polovina Tylových her je života schopná, najde-li se režisér důvtipný a citlivého srdce 
i rukou. Byla to dosud spíše náhoda a neobyčejně šťastný fond některých našich herců, 
obživl-li, alespoň v detailech, některý z našich klasiků na jevišti. Není to výtka ani režisérům 
ani hercům, neboť neměli s dostatek příležitosti hledat a řešit svůj poměr к našim starým 
autorům. Nynější revise hodnot povede nás jistě i v tomto oboru к různým překvapením 
a vítězstvím. Nechť se hraje třebas deset zapomenutých a zapomínaných dramatiků za sezonu, 
abychom mohli nalézt klíč, jímž bychom je osvobodili z jejich papírového zakletí a učinili 
z nich hodnotu živou a stálou, bez níž bychom si napříště nemohli myslit repertoir svých 
jevišť a především scény Národního divadla. I pokusy ztroskotané povedou к cíli. 

Toto prichýlení se ke kořenům domácím nesmí být zjevem přechodným. Je nutno 
vytvořit z něho nejen potřebu okamžitou, nýbrž trvalou. Musíme mít stále možnost být ve 
styku s prameny, z nichž vytrysklo naše dramatické dění. Musíme nalézt způsob, jímž je 
možno tlumočit dnešnímu diváku city a myšlenky naší minulosti, nalézt mosty, po nichž se 
takový Tyl dostane stejně k nám jako my к němu. Nezříkejme se hodnot, jež tu byly u nás 
v minulosti vytvořeny. Hospodařme s kulturou, jako budeme a musíme hospodařit s věcmi 
denních životních potřeb. Vytvořme tradici pro reprodukci svých klasiků. Úkol to není snadný 
ani jednoduchý. Avšak doba je pro něj víc než příhodná. 

Poučení z Tyla. Brázda 19, 1938, č. 45, 16. 11., s. 695; podepsáno M. J. 
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Bedřich Fučík 
Pravá tvář české literatury 

„... podstatou umění je láska, která učí mluviti němá ústa a dodává smělosti příliš 
nesmělým. Jako láska i umění miluje zemi. I nejspirituelnější umění uznává vděčně, že do 
jejího světla opíralo svá křídla než mohlo vzlétnouti do výše, kde vznáší se rychlostí 
extatických pohledů. Země zůstává vždy břehem, к němuž se vrací ze svých výprav. " 

Platí-li tato slova o umění zcela obecně, platí především o umění českém, vystihujíce 
jeho zvláštní, t. j. český ráz; nebylať nadarmo vyslovena právě největším moderním básníkem 
Čech. Země je tu míněna ve všech podobách, od nej obecnějšího významu až do pocitu zcela 
speciálního. К. H. Mácha hned na prahu české moderní poesie posílá hvězdám svůj vzkaz: 

Tam na své pouti pozdravujte zemi, 
ach, zemi krásnou, zemi milovanou, 
kolébku mou i hrob můj, matku mou, 
vlast jedinou i v dědictví mi danou 
širou tu zem, zemi jedinou! 

vzkaz, který jako osudové zaklinadlo leží na celé české slovesnosti, tu víc, onde méně; jeho 
rozvedení básnické zazní tu zřetelněji, jinde porušeněji, ale zazní v každém velkém umělci 
s naléhavostí u jiných pocitů neakcentovanou. V této souvislosti pak řadí se najednou Mácha, 
Erben, Němcová, Neruda, Vrchlický, Zeyer, Sládek a především Březina a Sova, Dyk, 
Holeček, Šalda, do zcela jiného proudu tradičního, než jak je zvykem vykládat. Pod touto 
souvislostí rozpadávají se umělé konstrukce nesprávně povyšovaných atributů 
a myšlenkových i formálních schémat. 

Je ovšem třeba mít na mysli, že nikoli básníci, ale především jejich interpreti bloudili, 
„protože těžiště tvorby přenášeli do t. zv. myšlenek, které se brzy potom vykuklily jako 
banálnosti, truismy, novinový efemerní tlach". Zdůrazňováním a výkladem věcí podřadných, 
druhotných, průvodních a úzce racionalistických odvedli pozornost od vlastního díla 
básnického jako reality tvořivě viděné a autonomně formované, ba víc, zmátli také cesty 
i prostředky na práci úkolů obecně lidských a národních. Jen z důvodů efemerní agitace se 
zapomnělo, že nad celou českou moderní literaturou zaznívá příkaz starce Zosimy z „Bratří 
Karamazových: „Líbejte často zemi", a že zaznívá z každého naplněného díla jaksi 
dodatečně, na potvrzenou, že cesta ve smyslu tohoto přikazuje správná, nutná, jediná. 

Nebyl ovšem vždy a všude tento úkol utvářen uvědoměle. Velmi zhusta к tomuto aktu 
vykoupení nedošlo vůbec, především v jedincích obrazivě i formálně slabších. Úsilí uhájit své 
místo a zaklesnout je ve společenství vyšší, a zdar tohoto úsilí souvisí s vnitřní svobodu, které 
se nabývá v těsném sousedství nesmírného množství disparátních vlivů vysílaných 
a přijímaných bez mravní i duchovní odpovědnosti velmi, velmi těžko. Neboť právě zde -
jako málokde jinde - je třeba víry, poslušnosti a věrnosti v hodnoty mimoosobní, nadosobní, 
v hodnoty trvalé. Kdo nebyl práv těmto samozřejmostem - ach, jak často se to právě 
v přítomném českém slovesném umění dělo! - zesiloval nutně, jako trestem, některé rysy 
neustálenosti, fluidnosti, jisté části duchovního života českého a jeho forem, upadaje do 
improvisace jako stavu trvalého. Není náhodné, že to byl právě „duch" oficielní, ducha 
akomodace - nikoli duch svébytné odlišenosti, která přináší nový hlas v harmonii 
společenství vyšších, který pak není marný. 

Nejnovější české slovesné umění uvědomilo si již dříve z valné části svoje omyly 
a cesty, které vedou do prázdna, a opravdově usilovalo korigovat si svůj řád vnitřní i svůj 
postoj ke světu; činí tak tím více dnes. Jedna část poesie i prózy již dříve navázala na „tradici 
země", formujíc ji různě, rozdílnou intensitou a fenomeny, avšak v základní tónině přece jen 
souznačně: země, vlast, rodný kraj jsou na př. tři zastavení, tři východiska do téhož cíle, táž 
práce na úkolu českého národa. Nej většího úsilí je však v přítomné chvíli třeba vynaložit na 
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ujasnění tohoto úkolu, který je stále zvenčí i zevnitř zatemňován a maten - na ozřejmění 
základní tóniny. - Čím větší výše, tím širších rozletů třeba, tím jistější ruky a bezpečnějšího 
oka je třeba. Nezřídka bude nutno odhodit celou dosavadní scestnou přítěž a začít znova od 
realit zcela nesporných a základních. 

Pod zorným úhlem toho, co bylo řečeno dříve, objevují se umělečtí tvůrcové, kteří stáli 
ve stínu „neaktuálnosti"; nechtěl bych generalisovat v tom, že formálně stojí nejvýš - i když 
se namnoze aspoň vyrovnají, protože ze dvou umělců stejného formátu je na konec 
samozřejmě větší ten, jenž „ví", - vystupují ze stínu ve chvíli, kdy tak mnoho 
internacionálních ilusí, hesel a forem se ukázalo nereálnými, neživotnými, vystupují se svou 
„starou" pravdou. Jména Demi, Medek, Durych, Knap, Čep, Křelina atd. v próze, 
Zahradníček, Čárek, Hrubín, Renč, Kropáč, Lazecký, Dokulil atd. ve verši, R. I. Malý, 
J. Vašica, J. V. Sedlák, Albert Vyskočil atd. v kritice a publicistice značkují několik 
individualit v novém řádu uměleckém i mravním. Do této nové souvislosti se včleňuje i řada 
jiných (Hora, Seifert, Halas atd.), u nichž vrstva pravé skutečnosti je jen zasypána, doufejme, 
že ne beznadějně zasypána. Vůle formovat život v duchu české země, v odvěkém gestu 
národa, v příkazu křesťanské lásky к bližnímu, chudému a trpícímu je jim nedělitelně 
společná. Duchovní pathos víry v národ, zem, Boha, chce vyvést - v uměleckém řádu 
a povaze umění - do lepších dob skutečných reálných hodnot a trvalosti, z časnosti do 
věčnosti. Nesmírnou nadějí je opravdová, vroucí láska k zemi: Tam, „kde je láska k zemi, je 
i láska к formě, pravá láska к pravé formě; země učí nejen dělnosti, nýbrž i pevnosti 
i určitosti, která je pramenem rozhodnosti mravní." (F. X. Šalda.) 

Bedřich Fučík: Pravá tvář české literatury. Tak 2, 1938-39, č. 16, 20. 12. 1938, s. 239-241. 
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Bedřich Fučík 
Svoboda a poslušnost 

Na program „Kulturní rady" a na můj článek v 16. čísle „Taku" - zle, jak se říká, se 
vykasal Karel Strnad v prvním čísle „Nové svobody", 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 
Lubomíra Nepa z „Přítomnosti", rád osobně poznal - opovrhuji, přece jen odpovídám. Mohlo 
by se (podle metody Strnadovy) říci, že panu Strnadovi, či jak se ještě jinak jmenuje, nic po 
„Kulturní radě" není, že je samozvancem a že nemá legitimaci mluvit tak, jak mluví. A „Nová 
svoboda" že si dala titul „Nová svoboda" samozvaně a že po 15 letech jejího vycházení novou 
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 z své jméno a že místo jeho 
terminu „stolní společnost spisovatelů různých kvalit", by se mohlo říci něco o kavárenských, 
asfaltových a kulturních reporterech. - Tak nějak se to dělá, ale nemělo by to smyslu - tam za 
ním nepůjdu. 

Jsou lidé, kteří snad ani při nej lepší vůli nemohou 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 к otázce: proč. Všechno se mění, jen jejich politická doktrína 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 
nikdy nepodezíral ze švindlu, ale nechápal jsem obsah slova vlast. Teď už to vím. To je 
strašná 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: 
demokracie a fašismus, nešlo mu o „světový názor", nýbrž o skutečnost. Snad stačilo gesto, 
jímž se loučil se ženou a dětmi, aby „vrstva pravé skutečnosti dosud ne zcela zasypané" se 
osvobodila a on prohlédl a naplnil si, lidsky i básnicky slovo „vlast", nad nímž se do poslední 
chvíle skepticky usmíval. - A je jiný básník, který nevěří ani ve světovou revoluci, ani v lid, 
ani v Boha, ani v národ; ale opakuje učeně nesrozumitelně marxistické poučky, drží se, ač 
s ním nikdy nic neměl, dnes Beneše, ať ze vzdoru 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 к hodnotám vyšším". Strnad zná také poslušnost, 
ale jen к doktrínám, tedy hodnotám sporným, což je anarchie. Anarchie v životě, jako v jiném 
řádu v umění. Nechápe-li (nechce-li, což je horší), pochopit této samozřejmosti, není mu 
pomoci. Jeho svoboda je: volnost projevu a podobné věci, zkrátka zvůle. Ríká-li pak strašnou 
frázi: „Úsilí o nový řád světa," vypadá to, jako by se sám chtěl vyvracet, neboť fašismus 
usiluje také o nový řád. Nedívá se totiž na vnitřní obsah slova, na skutečnost významovou, 
nýbrž na svou doktrínu, která musí říci, že fašistické úsilí o nový řád světa není úsilím o nový 
řád světa. 

Užil-li již Strnad všelijakých povšechně kulatých obecností, nesmí nám suponovat 
takové nesmysly, jako že by někdo chtěl, aby se nepřekládal Olbracht nebo Čapek. To je 
práce nikoli čistá. O významu některých uměleckých osobností 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 polohy a jiná vidění a touhy českého člověka. Kdyby národ český měl pouze 
Čapka a Švejka, byl by velmi chudý. 

A konečně к mému článku: Ani Karel Strnad, ani Bedřich Fučík nemohou nikoho 
vyhodit z české literatury. Není třeba brát rovněž někoho na milost, jak mně Strnad zase 
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suponuje u Halase a j . Tyto metody byly, vyhazovalo se, umlčovalo se, a na druhé straně se 
neúměrně kdejaká paběrka vynášela do nebes. Případ Demlúv stůjž zde za mnoho jiných. 
Jaké síly bylo asi třeba Jakubu Demlovi, jemuž třeba takový S. K. Neumann (o němž se ve 
školách vykládalo obšírně), nesahá ani po kolena, a jenž je pro mně, to říkám zcela otevřeně, 
největším 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 popřít Demla a jiné. I mlčením se sice dá zabíjet, umělecké dílo se však 
neudržuje politickou protekcí a záměrem, jak se mechanicky domnívá p. Strnad, nýbrž vahou 
a množstvím dobyté svobody, silou duchovní potence a lásky. Láska v uměleckém 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 - mimochodem -
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 spisovatelé, 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 „formálně nejvýš"; dejme tomu, že tedy na 
př. Vančura a Olbracht jsou někdy formálně opravdu výš, než Čep nebo Křelina, ale Durych 
nebo Demi, 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 poslušnosti к hodnotám 
nadosobním? Ale to jsme zase tam, kde jak se obávám, se s Karlem Strnadem nedohodneme. 

Bedřich Fučík: Svoboda a poslušnost. Tak 2, 1938-39, č. 19/20, 28. 2. 1939, s. 305-306. 
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Jan Rey 
Rozjímání s Nerudou 

Položme si ruku jen upřímně na srdce a řekněme: při rozvoji literatury nedbali jsme 
dostatečně rozvoje národního ducha. 

Jan Neruda 

Hlas bolesti nadsazuje, přehánívá. Očistit od základů bývá jeho touhou. Svléci člověka 
starého, znovu se narodit, obrodit. Jeho ušlechtilý pathos nemá být posmíván. Chvíle 
vystřízlivění sama podnikne potřebné opravy, vybuduje program, zreviduje hodnoty, nelze se 
zříci všeho jenom proto, že to vzniklo v době, která hřešila. Vrak lodi není bezcenný. 
Vyhořelé stavení má svou hodnotu. A do základů nového domu odneseme si kameny 
očazené, trámy opálené, které přetrvaly žár a přirostlo jim na hodnotě mravní: jako 
dokumentu, připomínce. 

Národ je dnes slovo, které se skloňuje ve všech pádech. Pátý pád bývá nejčastější. Ale 
snad je přece lépe je skloňovat, než slovo válka. Je přece lépe kulturu „znárodnit" až do těch 
úvozovek, jak se pošklebuje „lidová kultura", než ji „zlidovět" podle jejích představ. Je lépe 
být vlastencem třeba „konservativním", než člověkem „pokrokovým, svobodomyslným", jak 
jej vidí redakce „Lidové kultury". Neboť slova „pokrok", „svoboda", „konservatismus" mají 
ve skutečnosti jiný obsah a musí mít jiný obsah, než měla tak mnohdy v uplynulém 
dvacetiletí. Tedy nebojme se „kulturu znárodnit". 

V zářijovém feuilletonu Národních listů před jedenapadesáti lety rozjímal Neruda, 
kterého přece ani nejzarytější stoupenec „pokroku" nebude vinit ze zpátečnictví, o smyslu 
a úkolech literatury národní. Porozjímejme s ním. 

„Nepsali jsme pro národ dle jeho potřeby, dle jeho ducha, jeho porozumění. Mnoho-li 
je pak toho, co z pěkné té naší literatury stalo se živým majetkem národu, co vštípilo se do 
jeho paměti, rozmnožilo vlastní jeho myšlenkový poklad, zachvělo mu srdcem? Jediný z nás, 
který skutečně a v plném slova smyslu byl českým básníkem, stejně velký jako Čech i jako 
básník, znající spojit požadavek umělecký s požadavkem národním, byl ten nebohý kaplánek 
klecanský, záhy nám odňatý Beneš - my ostatní nedovedli jsme spojit individuelní se 
všeobecným, rozvoj národu s rozvojem umění. Plnou tíhou netrefí nás jednotlivé ta výčitka 
arci žádného, ale najisto všechny dohromady, každý má z viny část svoji určitou." 

Hrabeme-li v žárovišti kulturních dějin našeho národa s úzkostlivostí až zoufalou, 
abychom si zachránili a objevili každý verš a každý řádek, který může být důležitým článkem 
tradice českého jazyka a myšlenky, není to, jak namlouvá svým čtenářům „Lidová kultura", 
snaha „nesourodého hloučku, zaujatého pro dohořívající zbytky minulosti ze sedmnáctého až 
devatenáctého století". Víme dobře, co tu překáží některým „svobodomyslníkům", kteří by se 
jistě raději prohlásili za „volnomyslníky": fakt, že naše národní kultura byla a musí být 
křesťanská. 

Zachraňuje-li si Zdeněk Nejedlý pro sebe Darwina, Marxe a Croceho, dobrá. 
Neunikají ani našemu studiu. Ale raději bychom viděli pro nás, pro naši kulturu, pro naši 
„znárodnělou" kulturu dokončenou monografii o Smetanovi než nový životopis Leninův. 
Ledaže by se našel někdo v SSSR, kdo by nám toho Smetanu dokončil. 

Dotkli jsem se již několikráte v „Brázdě" českosti naší literatury. Ta otázka, jak 
poznáváme u Nerudy, byla stejně bolestnou a naléhavou i před padesáti lety. 

„Pracovali jsme dosti, pravda. Ale pěstovali jsme jakous „literaturu o sobě", ne 
literaturu českou. Napsána jsou díla krásná, trvalé a velké umělecké ceny, ale díla ta nemají 
vždy dosti význačnosti české, mohla vyjít u kteréhokoli národa jiného, a také tamten zas 
národ by nevyla označila zvláštností svou nijakou. Šli jsme kolem domácích svých pramenů, 
jako by jich ani nebylo, nedotkli jsme se téměř ani velkolepých svých dějin, z nichž možno 
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vyvádět jednotlivé heroy a heroické činy pro uměleckou tvorbu již jakoby ulité, nevšímali 
jsme si svých kouzelně krásných mythů, z nichž možno utvářet postavy přímo slunné duševní 
krásy a novosti nikde netušené, aniž mudrosloví svého lidu, z něhož možno uvést do 
světového básnictví ethické názory, rovněž nové, jako démantově čisté. Ve své radosti, že 
zlomili jsme pouta dříve nás vížící, že strhli jsme zdi a valy, rozhled a procházku po volném 
světě nám zabraňující, zašli jsme mnohdy do cizoty zase příliš daleko, tak že jsme v ní tonuli, 
chuti к návratu, smyslu pro domácnost svou pozbývali. Vychovávali jsme literaturou 
„moderního Čecha"; ale často zapomenuli, že Čech ten má být ovšem roven vždy lidem 
ostatním, nikoli ale s ostatními stejný. Odívali jsme se v jakous básnickou uniformu světovou, 
a oni jsou zatím do té velké básnické armády, do toho „básnictví světového" přijímáni jen ti, 
kdož přicházejí v kroji svém osobitém, řekněme národním." 

Hle, jak lze a jak nutno skloňovat slovo „národ". Ti, kdož se posmívají, kdož dovedli 
pro Dýka razit přezdívku „vlastenecký policajt", kdož z Nerudy vybírali jenom to, co se jim 
hodilo, budou se jistě ošívat nad těmito jeho řádky: 

„Ba my se rádi vyhýbáme i každé vlastenecké narážce, vlastenecké básni atd., ovšem 
zase z příčin jiných. Myslímeť, že taková báseň ani nepatří do poesie. Papouškujeme po 
Němcích: Ein politisch Lied - ein garstig Lied! Nechrne jim ale pořekadla jejich; vzdor 
pořekadlu uvedenému mají Němci sami přece překrásné básně vlastenecké, skutečné básně. 
Rád bych také věděl, proč by vlast a národ, rovnost a volnost měly být méně poetickými 
thématy než jaro a les, růže a slavík, měsíční svit, milost, přátelství atd.! Jen když je to 
skutečná, vpravdě krásná báseň - vlasteneckou, časovou, politickou buď si pak jakkoli! 
Vždyť proto nechci přece, aby poesie stala se služkou politiky, nýbrž jejím andělem strážným, 
nechci, aby utonula ve vášních časových, nýbrž aby nás sprovázela věrně při bojích našich, 
nadchla nás, šlechtila nás, udržovala nás na pravé lidské výši. Nastane-li mír, oddejme se 
třeba hrám a fantasiím; teď ale jsme v boji." 

Rozjímajíce se Nerudou o národní literatuře, nalézáme znaky, problémy a potřeby 
podivuhodně shodné. Jakoby bylo neuplynulo půl století od chvíle, kdy své myšlenky napsal 
do Národních listů do nynějšího okamžiku, kdy si je připomínáme. Je-li tento návrat, toto 
zajití si pro radu к těm našim velkým mrtvým, kteří pociťovali stejnou bolest a úzkost jako 
pociťujeme my dnes, „kulturní reakcí", pak můžeme s hrdostí přijmout nálepku, jež má být 
patrně znamením kulturních Kainů: „převracečů kultury". 

Když už jsem tolik naslouchali žalobnému a toužícímu hlasu Nerudovu, uzavřeme 
apostrofou, jíž se obrací к těm, kdož jsou nadějí národa: к lidem mladým. 

„Tak jako bych naší mládeži neúnavně a rok co rok připomínal, aby se učila šermu 
a byla si jista ramene svého pro všechny těžké případy, které by mohly kdy nastat národu, 
takž bych také poetům, „mladíkům věčným", „bojovníkům duševním" připomínal stejně 
neúnavně, že jejich slovo je ve službě vznešené věci mečem nej pádnějším, jejich velitelské 
heslo v dobách svatého boje komandem nejmocnějším, vedoucím voje nejnadanější, 
rozhodujícím bitvy nej těžší a nej krutější!" 

Jan Rey: Rozjímání s Nerudou. Brázda 19, 1938, č. 49, 14.12., s. 764; podepsáno M. Janer. 
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František Kielina 
Hlas ztracené země 

Pojem selstvP se mění ve svém vývoji v hnutí půdy a mluvívá se nyní důrazněji 
i častěji o zákonu půdy. Holečkovo selství, jak se nejvýrazněji projevilo v románovém eposu 
„Naši", opíralo se a rozvíjelo víc mravní hodnoty selského života s jeho pracovitostí, 
zbožností, obřadností i s jeho smyslem pro stavovskou hrdost; také Josef V. Sládek zpíval víc 
0 brázdách a polích a o rodných lánech zděděných. Ač nikdy nezapomínal na věrnou 
příchylnost к půdě, vždyť sedlák „nechce nic, než z vlastní půdy volně žít." To novodobé 
učení o půdě se nejvíce uplatňuje v myšlení nového Německa: „... musíme dostat tolik půdy, 
kolik jí к životu potřebujeme... Půda, na níž jednou německé silné ordy budou moci plodit 
silné, statné syny, připustí oběť krve synu dneška - musíme na staletí zaručit každému 
potomku našeho národa kus vlastní půdy," čteme o něm v knize kancléře Ad. Hitlera „Mein 
Kampf , která nejpronikavěji určuje současné německé myšlení. Ale mýlili bychom se, 
kdybychom každé takové učení vykládali jen německým vlivem (jak se donedávna u nás 
věřilo). Poslanec Ing. Jindřich Žilka ve svém spisku Zákon půdy naznačuje také docela jasně 
jeho kořeny domácí: „Zákon půdy do doby Antonína Švehly nenašel svého objevitele. Teprve 
Švehla přeměnil tušené v pochopené a řečené. Půda je zdrojem veškerého života. Půda a láska 
к půdě spojuje mrtvé a žijící v jeden mohutný řetěz. Kdo se neřídí zákonem půdy, kdo ho 
neposlouchá, kdo ho popírá nejen slovem, ale také skutkem, může dnes pro sebe získat, ale 
kdyby se rolnictvo zpronevěřilo zákonu půdy, byl by ohrožen národ ve svém rozvoji a stát na 
své samostatnosti." Pozorujete jistě, jak se selství od oblasti charakterové a citové zřetelně 
připíná к svému hmotnému základu; to způsobilo víc než učení materialistické, které vidělo 
v rodící hmotě základ všeho života, novodobé vylidňování venkova, jež odpoutávalo národ od 
jeho půdy a činilo z jeho údů bezzemky. Ve společnosti feudální nebylo toho nebezpečí, to se 
projevilo teprve ke konci věku devatenáctého hrozivě ve státech průmyslových - ve střední 
Evropě nejvíce v Německu a v našich zemích historických. Nestačí půdu jen obdělávat, 
nestačí na ní vyrábět jen pšenici nebo jiné plodiny, nesmíme se dívat na statek jen jako na 
továrnu, nutno se s ní spojovat životem, láskou, vírou. Proč? Národ nedrží více země, než drží 
její synové půdy, a drží ji tím pevněji, čím hlouběji v ní utkvěl jeho selský lid svými kořeny. 
Pro současnost můžeme posuzovat velikost národa podle jeho umění, průmyslu, válečnictví 
1 podle jeho vůle k moci, pro budoucnost, pro staletí vývoje příštího jen podle věrnosti vlastní 
půdě zděděné. 

„Za málo let není možno к polím přirůst. Aby měl člověk rád pole, aby miloval jeho 
hlínu, musí poznat, že pole je živé, a musí poznat, že pole má také svou duši. Pole, toť něco 
velkého a jasného, na ně nestačí život člověka. Padesát, šedesát let je pro pole asi tolik, jako 
pro nás lidi jeden den... lidé se dovedou pro svá pole soudit, zabíjet, dovedou pro pole umřít 
i válčit", čteme o tom v současném románu Václava Prokůpka „Ztracená země" (v nakl. 
Novina, edice Hlasy země) a jeho román, na nejednom místě ještě zastřený ve svém dějovém 
vyjádření, je vlastně jediná úvaha románová (ta se arci projevuje dějem, seživotňováním, 
osobami více než skutečným rozjímáním) o poslání půdy v životě národního kmene. Ještě 
žádná kniha, vyšlá z kruhu této edice, neprodírá se к té otázce s takovou úporností, ještě 
žádný z toho devatenáctera svazků myšlenkově spjatých se nenoří do této novodobé 
problematiky s takovou houževnatou nesmlouvavostí. Již svým záměrem zpodobiti hlučínský 
kraj v jeho staletém kolísání mezi pruskými rovinami a slezskou vlastí původní přímo se 
předurčuje, abychom ji soudili ne pouze jako příběh z tuctů jiných příběhů, ale právě v tomto 
jejím ideovém zaměření. Vždyť její hrdina Jihočech Jan Hyvnar se stává v autorově podání 
doslova poutníkem v bludném labyrintu posledních let hlučínské krajiny, jejíž dvojpólnou 

*' Viz mou stať „Selství jako řád společnosti" v B r á z d ě II. - 1. 
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tvář představují dvě milostné sokyně, líbezná Hajma Samová, po otci věrná slezské vlasti 
i republice, a temná i povětrná náčelnice pašeráků i mulařů i celé tlupy iredentistické Maryka 
Halatová z Hatě. Jeho lidé se potom mění ne v symboly, na to jsou příliš reální a krevnatí, ale 
nejednou v přízraky, jimiž vládnou živly, nejednají namnoze podle své vůle, ale podle 
nějakého hlubinného úvazku, těžko postižitelného (v slovesném projevu ne vždy 
zvládnutého): „Hajma utíká do Houštin za svým milým Janem Hyvnarem. Nedbá, že v hlavě 
má jen oheň, ničeho nedbá, nezastaví se ani před širokým potokem. Mokré sukně ji mlaskají 
po lýtkách, košile se jí přissála na tělo a nejvíc na prsa. Ničeho nedbá a letí, letí, noc se jí 
proměňuje v ostříže, zdá se, že ona je bezbranným ptáčkem, jejž ostříž honí —„ - líčí třeba 
Haj minu noční cestu... a v české próze současné nenajdete hned takové stránky sugestivní 
síly, formující tyto polovědomé stavy živelných rozpoutání. 

„My, lidé a země, my už patříme к sobě, jeden bez druhého nemůžeme být. Umřela 
bys, hlíno, my bychom také bez tebe nemohli být živi. Ani vy, hnědky, byste nebyly, ani 
obilí, ani tráva a květiny, ani stromy, nic. Co bych si počal, kdybych dnes neměl tebe a tenhle 
pluh, ale řekni mi, co by sis počala, kdybys neměla nás", mluví k zemi i к polím Jan Hyvnar. 
„Každý má mít jen tolik, co sám poorá, nač sám stačí", tak začíná záhadný chasník svou práci 
- „a země čeká a chce být požehnána" (Str. 33). Jan Hyvnar „se miloval a laskal s kadou hrstí 
hlučínské hlíny. Oh, jak často ji brával do rukou, jak ji v dlaních rozmělňoval a nejednou ho 
starý Gaj uviděl, jak dlaň plnou hlíny nadzvedává, jak к ní čichá, jako by to nebyla hlína, ale 
kytička fialek. Jednou, když ho Gaj přistihl, řekl: Má divnou vůni, je jinak cítit než u nás 
doma". (Str. 99.) 

Nuže, sotva jinde bychom mohli číst takové vzývání hlíny, ne už jen půdy, ale její 
představy ještě hmotnější (a u Prokůpka jsme je již zaznamenali při jeho románě „Zakryto 
slzami"). Není v tom nic pohanského, není v tom žádný mythus ani žádné zbožnění hroudy 
polní, Prokůpek objevuje pro básnický svět ornic asi tak, jako si v ní vydržely své domovské 
právo květinky i trávy i čedičové nebo rulové úlomky, pro básníka není věcí vznešenějších 
nebo jen všedních, dovede-li je uzřít zrakem vskutku objevitelským i v jejich záření 
nadhmotném. Ale jistě jste postřehli, jak se tu prolidšťuje ten zákon půdy: vyrůstá z ní 
všechno stvoření boží i člověk, ale také ona by zmarněla, kdyby ji nevázala s člověkem 
v jedno společenství práce, láska, věrnost. 

Sotva jinde by romanopisec Václav Prokůpek našel pro svá tvrzení příklady tak 
drasticky výstražné jako na Hlučínsku. „Slezsko bývalo panské, knížecí, markýzské. Slezsko 
neměl kdo milovat a bránit", nachází jednu z příčin stavu neuvěřitelného, že se Moravci sami 
hlásili za Němce a sami volali po německých školách, ač německy ani neuměli. Pět 
velkostatkářů mělo víc půdy než všichni ostatní dohromady. Za republiky přichází 
pozemková reforma. Věrný Moravec Hynas Gaj ji víta: „Teď se zbezzemků stanou rolníci. 
Kdyby Bůh dal. Když má člověk kus země, má blíž Bohu. Už musí myslit na jeho vůli, na 
nebesa, na zázraky. Nej větší zázrak je strom. Zasádíte zrno a co z něho vyroste! Lidé budou 
mít teď к čemu přilnout, budou mít co milovat..." - vidí záchranu svého kraje v rolnické půdě 
starý písmák Hynas Gaj. A také se tak stává, několik jutérek vlastní hroudy mění i Johana 
Balarina ze Služovic, pašeráka z tlupy Maryky Halantové. „Od té chvíle, kdy dostal příděl, 
pustil pašeráctví z hlavy a své ženě jinak neřekl než mámo" - a všichni na čas prožívají tuto 
obrodu, i skřivánci píseň jim zní jinak, než jim znívala nad panským polem, „všichni se 
pomalu mění v rolníky a skřivana mají za svého druha". „Můj Bože, což jsem byl slepý a 
hluchý?", ptá se Johan Balarin, jeden ze soudruhů Viléma Garpoše a Martina Trunčíka, 
pašeráků, jež touží na pruskou stranu - „proč jsem už dávno nezačal, proč jsem už dávno 
neoral? Chytil jsem se kamarádů a špatně to dopadlo. Teď už vím, čeho se mám držet. Děti, 
dětičky moje - teď máte tátu oráče a ne pašeráka", objal synka - snad po prvé v životě. 

Proč tedy alespoň tato pozemková reforma nepřimkla Hlučínské к republice 
а к slezské vlasti? „Za málo let není možno к polím přirůst", mohl bych znovu přepisovat 
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slova, která jsem citoval svrchu, je to bludný kruh. A zůstaly tam zbytkové statky, které noví 
majitelé měli víc za továrny na pšenici. A „skoro dvě století odporu, v němž žil tvůj lid 
v mnoha generacích, zanechala hlubokou stopu v tobě. Vzdor je v krvi tvého lidu a přešel i do 
tebe, krásný kraji. - Když stromek ohýbáš stále к jedné straně, je ti po vůli, stromy dnes 
rostou, jak chtějí." A tak Prokůpkův román Ztracená země ve své dokumentární výstražnosti, 
líčící všechen skrytý i netajený odboj s vypalováním škol i dvorů i s pronásledováním 
věrných, mění se v žal i nářek nad nepochopitelnou zemí, která po dvě stě let toužila ke 
Slezsku a za jediné dvacetiletí se od něho odvrátila do pruských rovin. 

Prokůpkova „Ztracená země" je kniha několikanásobně aktuální: mladý prozaik 
dovedl v ní lidskými postavami vzácné vnitřní pravdivosti a zvláštní živelné nespoutanosti 
ztělesniti osud krajiny, odpoutané od své podstaty hmotné, od půdy, která většině jeho lidu 
přestala být matkou živitelkou; a než knihu vydal, naplnilo se s neuvěřitelnou krutostí kolísání 
hlučínských Moravců, kteří se ze své vůle přiklonili к Německu již před svým odtržením od 
těla republiky (současně téměř s celým Slezskem!). Ale nikoliv poslední aktuálnost vězí právě 
v tomto výstražném hlasu země doopravdy ztracené: držte se půdy jako jediného základu 
všeho národního života! Pěstujete kult půdy děděné i půdy dědičné, jinak sami řežete větev 
svého života národního i státního, a sami nahlodáváte kmen rostoucí! Kdykoliv jste tento kult 
připomínali dřív, podezřívali vás ze stranictví nebo z pohanského mythu (nebo, a to nejčastěji, 
z obojího současně) a div se na vás nevrhali jak ona zrádce. Neupadněte nyní do jiné 
krajnosti! Nedomnívejte se, že rozplynutím stran (spolu s někdejší stranou agrární) zmizela 
také příčina, abychom pěstovali a rozvíjeli lásku к půdě. Tu musí prožít především sedlák, 
chalupník, baráčník, jedním a krásným slovem rolník, který v ní nesmí vidět jen plodící 
továrnu. „Země čeká a chce být požehnána", říká to krásně Prokůpkův hrdina ze „Ztracené 
země." Ale musí si ji uvědomovat znovu a znovu i národ, toto společenství vyšší, které trvá 
jen potud, pokud jeho půdu svlažuje pot jeho synů, pokud skrze ně vrůstá v hlínu svých polí 
tak hluboko, jako ji prorůstává do hlubin strom svými kořeny: a zničte kořeny a zničili jste 
strom! 

František Křelina: Hlas ztracené země. Brázda 20, 1939, č. 4, 25. 1., s. 63-64. 
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Julius Fučík 
Básníkova odpověď: srdce výš! 

Časy jsou jako lidé: rovný rovného si hledá. Hledají si rovného v radosti, ale hledají si 
ho hlavně v starosti, aby se opřeli, poradili si zkušeností, aby se mohli vystříhat chyb a viděli, 
které počínaní bylo a je dobré a které špatné. Zvláště my Češi máme zkušenost pro každou 
příležitost: pro nejkrásnější i pro nejkrutější. 

Listujeme nyní stále častěji v básnických sbírkách Viktora Dýka, psaných za světové 
války: jsou dnes velice časové. 

Kdy vzniká takové zčasovění poesie po letech? Tehdy, kdy básník zněl se svou dobou 
a kdy nová doba zní s dobou, v níž básník mluvil. 

Za světové války, 1. ledna 1915, vyšel v Národních listech článek dra Karla Kramáře: 
Do nového roku. Článek byl namířen proti „theoretickým úvahám neodpovědných 
filosofických idealistů", proti těm, kdo se opájeli „bludnými frázemi" a počítali se zrozením 
národní svobody ze světové války, z politické katastrofy Rakouska. „Politická katastrofa pro 
stát," psal dr. Kramář v svém článku, „s kterou u nás radikální strany počítaly, nastala, ale 
prošla beze všeho toho, co tak často jsme slyšeli až jednou nastane chvíle, kdy bude potřebí 
českého národa!" A proto „každý cítí, že je konec našemu běžnému radikalismu," že „nic 
neztratilo v Čechách na ceně v těchto těžkých dobách, jako radikalismus," a „nebude 
v Čechách člověka, který by nevěděl, že se ve chvíli zkoušky ohněm radikální meče ukázaly 
dřevenými šavličkami, jen pobitými lesklým, křehkým plechem. 

Po světové válce se říkalo, že tento novoroční článek byl českými čtenáři špatně 
pochopen, protože válečné tiskové poměry dru Kramářovi nedovolovaly, aby se vyjádřil 
zřetelně a konkrétně. Budiž. Nepíšeme historii dra Kramáře, a proto můžeme tento dodatečný 
poválečný výklad přijmout bez námitek. Pro naši úvahu není důležité, co se o článku říkalo po 
převratu, kdy Rakouska-Uherska už nebylo, ale jak čtenáři člunku rozuměli za světové války, 
v Rakousko-Uhersku, a jak na něj reagovali. 

Bylo to v pátém měsíci světové války. Postup ruských vojsk vzbudil naděje, že 
Rusové brzy přinesou do Čech svobodu. To se odrazilo i v projevech některých politiků. Ale 
postup ruských vojsk byl zastaven. Krakov, jehož pád do ruských rukou byl nadšeně 
očekáván, nepadl, padlo však konjunkturální vyčkávání mnohých vůdců národa. Stačila jedna 
prohraná bitva a už přispěchali s projevy loyality к Vídni a s horlivými radami národu, aby 
„byl moudrý", aby se přizpůsobil, aby zkrátka počítal s tím, že jeho poroba je definitivní 
a jediná možnost zachování holých existencí že je v jeho dobrém a poslušném poměru 
к rakouské monarchii. 

Tuto politiku přizpůsobení ovšem čeští politikové nevysypali jen tak z rukávu, 
neobjevili ji teprve po první porážce. Porážka jim jenom dodala odvahu projevit to, к čemu 
dávno pracovali. Kapitulovali, protože kapitulaci dávno připravovali. Někteří ze strachu, jiní 
proto, že v ní viděli užitek pro svou vrstvu a pro sebe. Tak rozuměl český lid tehdy 
i novoročnímu článku dra Kramáře, a proto článek vyvolal nejen trapný dojem, ale odpor. 

Na Kramářův článek nejvýrazněji odpověděl Viktor Dyk, který byl vůbec 
nej výraznějším a nej boj o vnější m českým básníkem za světové války. Jeho odpověď už svou 
existencí vyvrací omluvu, že někdo musil dělat takovou politiku nebo se tvářit, že ji dělá: Dyk 
si i přes přísnou válečnou censuru našel formu, jak říci své rozhodné: Ne! 

Svou obšírnou Odpověď pak uveřejnil na jaře roku 1915 ve sbírce Lehké a těžké 
kroky: 

Kde resignace к všemu hotová 
mdle říkávala: včerejšek svůj zapru, 
my byli strašák vrabců domova 
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my byli štiky v oblasti té kaprů. 

My doufali, kde jiný nedoufá. 
My věřili, kdy skepse jiné jímá. 
Cíl, který nikdo snít se netroufá 
my měli jasně před očima svýma. 

Tak hned v úvodu zdůrazňuje Dyk rozdíl mezi svou vírou v šťastnou budoucnost 
národa a nevírou vůdců už před světovou válkou. Očekával však, že aspoň ve chvíli vážné 
a pro národ tak významné nebudou myslit na prospěch svůj, ale na prospěch národa. 

Zklamal se, a své zklamání vyjádřil hořkým čtyřverším: 

Než dneska, dnes, kdy hoří vlasti krov, 
kdo vzpomene si uplynulých věcí? 
kdo při požáru, v ohni katastrof 
chce pokoušet se sobě oběd péci? 

Dyk odmítl zároveň jednotu národa, z něhož byli vymycováni všichni, kdo nechtěli jít 
cestou přizpůsobování. 

Tuto jednotu ironisoval slovy, vloženými do úst dru Kramářovi: 

Buď jedno stádo! A já pastýř stáda! 

Jakým právem, ptá se Dyk, obviňujete jiné ze škody na národních zájmech, když 
jedinou vinu máte pravě vy, kteří se chcete zvát vůdci národa. 

Kdo kázal obětovat Kanaan, 
kdo ochoten byl Jidášův dát pocel? 
Kdo učinil, že hlas náš neslyšán, 
kdo vyrval z našich rukou ostrou ocel? 

Ted v chvíli zmatku zmatek šíříte. 
Slovíček mnoho, nikdy slovo přímé. 
Nepřimísíme my se do hry té. 
My milujem Nenávidíme. 

To jen vy, říká Viktor Dyk, se můžete nebo chcete domnívat, že doby národního 
ponížení jsou dobami trvalými a že se na nich nic nezmění; namlouváte to usilovně národu 
proto, že chcete, aby tomu tak bylo, proto, že jste to vždycky chtěli a k tomu pracovali: 

Kdo tvořil, nese stvořeného tíž. 
Kdo tvořil, za svou odpovídá stvůru. 
Devisa naše byla: srdce vyš! 
Devisa vaše byla: ruce vzhůru! 

Tak odpověděl Dyk na poraženecké nálady, které se někteří čeští politikové pokoušeli 
šířit v národě roku 1915. 

Síla básnického projevu Viktora Dýka za světové války nebyla jenom v tom, že tak 
jasně vyjadřoval správné mínění, ale také v tom, že to nebylo jenom mínění jeho, nýbrž 
mínění celého národa. 
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Český národ neztratil za války svou pevnou víru v budoucnost krásnější a šťastnější, 
než byl dnešek i včerejšek, nepodlehl porážce ani poražencům. Věděl, že ve válce je sice 
možno prohrát bitvu, že však prohraná bitva neznamená prohru celého boje nechceme-li se 
dát. 

Kdyby byl Dyk sentimentálni, litoval by těch, kdo si na ohni jedné porážky vaří svůj 
oběd: Nebudou mít dost času, aby jej snědli. 

Julius Fučík: Básníkova odpověď: srdce výš! Čin 11, 1939, č. 2, 26. 1., s. 17-20; podepsáno 
Karel Strnad. 
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Bolestný život autorky „Babičky" 

Jsou knihy a spisovatelé, kteří zůstanou navždy srostlí s českým čtenářem. Tvoří zlatý 
poklad jeho citového světa, jakýsi ráj české literatury, archu, do níž se utíká a úhelné kameny 
jeho knihovny. Erben, Havlíček, Mácha, Němcová, Neruda jsou jména vrostlá do myslí 
a „Kytice", „král Lávra", „Máj", „Babička", „Zpěvy páteční" jsou knihy, které již skoro 
nemají autora, tak patří celému národu. 

Jak těžké je seznámit čtenáře s autorem jinak, než jeho dílem! Zde věda, i ta 
nej poučenější, zůstává daleko za rozebíraným dílem, za líčeným životem. A tak čtenář, ten 
nejprostší a nejobecnější čtenář zůstává odkázán na živé slovo učitelovo ve škole, na nějaký 
populární článeček a je-li duchem zvídavějším, na nějakou stručnou literární příručku. 
К chladné a učené, byť dobré monografii rozhodně nesáhne už z toho důvodu, že má svou 
představu o svém autoru. 

A proto tím zálibněji a takřka s fysickým potěšením sáhneme po životě Boženy 
Němcové, jak nám jej vypráví Václav Tille již ve čtvrtém, stále doplňovaném 
a zdokonalovaném vydání, tentokráte nákladem Družstevní práce. Zde se opravdu vědec 
vyrovnal s vyprávěčem, ctitelem a obdivovatelem tak dokonale, že stvořil dílo tak živé a plné 
lásky, vrcholného taktu a prostoty slohové, že prožíváme bolestný a hrdinný život nej větší 
české spisovatelky v dokonalém souzvuku s jejím dílem. „Ubohá Němcová! Nyní je mrtva! 
Víte, že ji v Litomyšli nechali hladovět! Ubohá země. Bolí mne srdce strašlivě." Tak píše J. E. 
Sojka knihtiskaři Ant. Rennovi. Ano, naše země skoro proslula nevděkem ke svým geniům. 
Dovedla prokázat poctu nejvýš jejich mrtvému tělu. Jako by ty nej krásnější květy našeho 
písemnictví musily se rodit v nemoci a chudobě, v bídě a zapomenutí, jako by nej ryzejší 
českost naší poesie musila být posvěcena samotou, opuštěností, nedostatkem a chorobou. 

Nazval bych Václava Tilleho posmrtným milencem Boženy Němcové. S takovou 
láskou a něhou řadí svá prostá slova, vyhýbaje se všemu pathosu a potlačuje chlad vědeckého 
rozkladu, vyprávěje příběh ženy, která tolik trpěla hrubostmi života, která viděla tolik svých 
snů zhroucených, která, tak výsostné citlivá, nedočkala se ani prostého lidského soucitu. 
Příběh ženy, která byla ženou a matkou, milenkou a - spisovatelkou. Ženou, která rodila 
smrtelné děti a psala nesmrtelné knihy. 

Tillovo vyprávění, jež právem je nazváno klasickým vzorem literární monografie, 
pietně doplnil několika kapitolkami, rozmnožujícími a doplňujícími novými nálezy látku 
Tillovu, Miloslav Novotný. Vznikla tak spolu s obrazovým materiálem knížka, již si každý 
rád zařadí ve své knihovně vedle nesmrtelného díla autorky „Babičky", neboť dokonale ukojí 
hlad zvědavosti po soudech té, která si přála „narodit se znova as za dvě stě let", aby se ocitla 
ve světě, v němž by „chtěla žít s rozkoší". 

Bolestný život autorky „Babičky". Brázda 20, 1939, č. 5, 1. 2., s. 76; podepsáno MJ. 
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Karel Janský 
Posmrtný osud básníkův 

Když proskočily první zprávy o tom, že byly ostatky K. H. Máchy převezeny 
z Litoměřic do Prahy, začalo se v novinách diskutovat, s počátku nesměle, později už 
odvážněji, ale věřte mi, že jsem v životě ještě nečetl tolik nesmyslů a zlomyslností jako 
v tomto případě. Ostatky básníka, útlé sehnuté postavy, jak prý je zřejmo z pozůstatků, 
přivezeny byly prý v papírových pytlících - ale kdo ví, je-li to vůbec Mácha, ten prý zůstal 
v Litoměřicích, vykopali prý omylem někoho jiného; za to ovšem nemůže nikdo jiný než 
inšpirátor primátor Zenkl a prof. Zipek. Někdo se otřel i o anthropologa prof. Dr. Jiřího 
Malého, že nyní ohmatává a tím znesvěcuje kosti Máchovy. Nepřekvapilo by mne už vůbec, 
kdybych se dočetl, že ostatky zmizely a byly ukradeny. 

Nuže, zde několik suchých dat a v krátkosti celá historie. Popud к převezení dal 
v ministerské radě koncem září guvernér Dr. Engliš, provedení svěřeno bylo Dr. Zenklovi 
a prof. Žipkovi. Na telefonickou výzvu provedli v Litoměřicích hrobník s jedním dělníkem 
v poledních hodinách dne 1. října 1938 exhumaci, při čemž bylo dbáno pokynů hřbitovní 
správy, která podle matričního záznamu zjistila, že rakev neleží docela přesně uprostřed pod 
kamennou obrubou, nýbrž poněkud stranou. Ve 3 hod. odp., když přijelo auto pohřebního 
ústavu hlav. města Prahy, bylo již vše hotovo. Kosti prohlédl tamní lékař Dr. Karel Vogel, 
vrchní zdravotní rada v. v. Ostatky Máchovy byly pak na místě zaletovány do černé kovové 
rakve a na vůz byl ještě naložen s pomocí čety vojáků náhrobek i s kamennou obrubou; ještě 
týž den bylo pokračováno v smutné cestě do Prahy, kde byla rakev instalována ve výstavní 
síni krematoria ve Strašnicích a náhrobek uložen na zahradě. 

Za několik dní nato bylo na můj popud vyžádáno svolení příslušných úřadů, aby 
ostatky Máchovy byly vědecky ověřeny a prozkoumány odborníkem. Anthropolog prof. Dr. 
Jiří Malý dal v krematoriu za přítomnosti několika členů máchovského výboru rakev 
protokolárně otevřít a ujal se vědeckého zkoumání. Zjistil nade vší pochybnost, že ostatky 
jsou pravé, že Mácha byl asi 174 cm vysoký, silný, urostlý muž, tak jak o něm píší jeho 
současníci, že měl orličí nos a silnou, energickou bradu. Ostatky byly potom konservovány. 

Nyní bylo uvažováno o tom, kam a kdy má být Mácha pohřben. Byl navrhován 
Petřín, novoměstský hřbitov, odděl. 2. nebo 3. (prof. Arne Novák), vyšehradský hřbitov 
a Slavín. Výbor usnesl se však po zralé úvaze jednomyslně na tom, aby Mácha byl pohřben na 
překrásném a vhodném místě poblíž vyšehradského hřbitova, při čemž bylo přihlíženo 
zejména к té okolnosti, že hrob Máchův stane se vždy 1. května a ve výroční den úmrtní 
místem obdivovatelů. Místo bude zvlášť vysvěceno a na hrob bude postaven litoměřický 
náhrobek. 

Ostatky jsou dnes pietně uloženy v anthropologickém ústavu a budou v nejbližších 
dnech uzavřeny do černé, dubové rakve s kovovou vložkou. Kosti budou zabaleny do bílého 
hedvábí (dar velkoobchodníka Kynzla), opatřeného zlatými sponami (dar továrníka Waldesa) 
a zabaleny královským brokátem (dar Mšana). Do rakve bude vložen protokol, psaný na 
pergamenu. Pohřeb bude až 1. května 1939, aby se mohl celý národ poklonit milovanému 
básníku. 

Z Litoměřic byl odvezen i Blažkův pomník К. H. Máchy, který je prozatím uložen 
v Bohušovicích u Terezína. Ucházejí se o něj Bohušovice, Roudnice, Mělník (Kokořín), Bělá 
pod Bezdězem a Sedlčany, odkud pochází rod Máchův. O definitivním umístění rozhodne 
pražský a litoměřický máchovský výbor po dohodě s porotou, která fungovala při postavení 
pomníku v Litoměřicích. Kenotaf, který v letech šedesátých postavili litoměřičtí alumnové 
poblíže hrobu, zůstal na svém místě v Litoměřicích. Do jara bude tedy celá záležitost vyřízena 
a ukončena. Nakladatel V. Petr vydá к 1. květnu slavnostní publikaci o převezení ostatků od 
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prof. Dr. Jiřího Malého s předmluvou Dr. Mil. Novotného v úpravě SI. Tusara: „Návrat K. H. 
Máchy." 

-



František Křelina 
„Země je svoboda" 

(K 10. výročí smrti Josefa Holečka.) 

Kdybychom chtěli změřit, jak jsme se v minulém dvacetiletí vzdálili tradici, a to 
nejenom v umění slovesném, ale především ve všem myšlení i ve všem svém životě, stačilo 
by, kdybychom si s údivem i se smutkem uvědomili, jak hluše a nevšímavě jsme chodili 
okolo mohutného a v jeho podstatě myšlenkového odkazu Josefa Holečka, uloženého 
nejvýrazněji v románové epopeji tak monumentální a tak živé a nestárnoucí, v mnohadílném 
románovém cyklu Naši. Již skutečnost, že se v téže době vydával u nás mnohý překlad 
chatrné knihy cizí, nadto nejednou ještě mravně a společensky rozvratné, v nákladech 
desetitisícových za halasné režie anket a vzrušených debat, jež opájely vzdělance i ty, kteří 
vzdělání pouze předstírali, zatím co Holečkova smělá i hluboká, široká i mocně rozvržená 
skladba románová zůstávala mimo čtenářský zájem, a to namnoze i u čtenářů venkovských, 
ukazuje s krutou názorností a s odstrašující výstražností, jak jsme sami připravovali tyto 
konce nevýslovně drásající, jak jsme se sami vzdávali nejenom hodnot slovesných, ale přímo 
kořenů svého národního trvání. 

„Země je svoboda! Jen země! Kdo nemá země, nemá svobody", hlásá Holečkův 
nej houževnatější apoštol zákona půdy, o jehož domácím původu podává tu Holeček svědectví 
nej přesvědčivější, jihočeský sedlák Králenec z Líkařovy Lhoty, tento moudrý i rozšafný, 
pevný i výmluvný hlasatel Holečkovy selské jistoty. Jeho slova nabývají na důraze, jakmile se 
opře o toto své poznání nej bytostnější, jež dojde po loňském podzimu sluchu i u těch, kteří se 
dřív v myslích i skutcích vzdávali tohoto nej spolehlivějšího, a víc: tohoto jediného základu 
národního společenství. Josef Holeček činí ve středních částech svého díla, proudícího tu jako 
mohutná řeka mnoha rameny a rozklesávajícího se v celku jako strom mnoha dějovými 
větvemi, rozpor mezi půdou selskou a panskou: pyšný tříláník pán z Maloviček se touží 
včlenit v panskou společnost a ztrácí nejenom majetek, ale i sovou lidskou důstojnost; 
Králencova pobloudilá sestra Veruna stává se panskou náhončí za knížecí polibek jidášský; 
selský synek Vojtěch Boubín přijímá úděl psance, a když se pokoří a klekne před knížetem 
Egonem, žije v panských službách již jen jako stín někdejšího odbojníka i člověka; sedlák 
Králenec se však drží půdy, svého dědictví, své země, své svobody. Jakou silou ztělesňující 
a formující tu Holeček rozvrhuje i staví své postavy tak typisované, a přece nikde neustrnulé 
v pouhém schématu! Jaké mohutné dějství tu rozvíjí a jaký sytý obraz celých krajů a celých 
společenských vrstev hněte tu jeho ruka na široké základně jihočeské krajiny vodňanské! 

Nejde tu pouze o lán selské půdy, jde o celou vesnici a tu v druhém díle Adamovy 
svatby přichází do ohrožené Kbelnice Králenec ke své sestře Veruně, aby hájil rolnickou 
državu, nyní ohroženou. Ach, měli bychom znovu a znovu číst tuto nezapomenutelnou scénu, 
měli bychom se znovu a znovu podivovat, jak sedlák Králenec spoléhá jen na svůj rozum 
a odsuzuje památník Veruniných dcer, probíraje se v něm list za listem, i jak napíše první 
příkaz právě tak prostý jako nepomíjející - Modli se a pracuj! - a druhé slova přikázání: 
z tohoto křesťanského základu plyne všechna jeho jistota, z něho roste všechen jeho svět 
i jeho zákon půdy. „Já trvám na půdě a lépe řečeno v půdě jako kořen dubu, jehož nikdo 
nevysápe", říká jim s hrdostí i s nesmlouvanou přesvědčivostí. „Prodává-li sedlák zemi, která 
ho zrodila a živila, svou matku prodává a její kletba jeho hlavu stihne. A se zemí prodává 
popely svých otců i pot jejich, kterým svou zemi orosovali. - Na oblacích seješ a na oblacích 
budou tvoje žně, nevrátíš-li se zemi, Veruno, sedlák není běžisvět, sedlák je dub, do země 
pevně vkořeněný, a ne doubek. Pro něj není jiného místa na světě kromě toho, na kterém stojí. 
Na něm vyroste a na něm padne". Nuže, ani jediné slovo tu neztratilo na své váze, po loňském 
říjnu slyšíme stonásob naléhavost tohoto vyznání a tohoto selského zákona, neboť národ drží 
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jen tolik země, kolik půdy obdělávají jeho sedláci. Po pozemkové reformě pominulo sice 
nebezpečí panské půdy, která by se rozrůstala do selských honů, ale za to nabylo rázu vskutku 
hrozivého dobrovolné odpoutávání do půdy, a to nikoliv pro nátlak, ale proto, že selská 
společnost v mnohých případech ztrácí sama vášnivý vztah к půdě, k zemi živitelce, к své 
matce pozemské. V té jihočeské Holečkově Kbelnici brání Králenec půdu proti pánům, kteří 
obklopili jeho sestru Verunu sítěmi svých nástrah, oč obtížněji ji lze však bránit dnes, vzdává-
li se jí sedlák nejednou sám a ze své vůle. I Holečkův apoštol rodné půdy zděděné poznává 
nebezpečí tohoto vnitřního odpadu: „Ale nyní přichází nějaké nové nebezpečí - přichází 
z hloubi, z nitra země, v jejichž útrobách jako by se všechno otřásalo, ba jako by země sama 
chtěla své srdce vytrhnouti z objetí kořenů dubů i doubravy a uspíšiti vyvrácení jejich", - toto 
nebezpečí se mu po pravdě jeví jako daleko zhoubnější než kterýkoli dřívější útisk. 

A právě jako tenkrát, tak i dnes nejde pouze o sedláky, ale o celý národ: ten může žít 
v chudobě a může žít i bez surovin - životnost a pracovitost tohoto slovanského kmene 
nahradí brzy jedno i druhé svou přičinlivostí - ale nemůže žít bez půdy, bez své země, bez 
svého hmotného základu, z něhož teprv vyrůstají jako réva vinná nebo strom plodící a časem 
mohutnící vyšší projev jeho života hospodářského i duchovního, společenského i státního. 
Sedlák není pouze ten, kdož zabezpečuje národu jeho chléb vezdejší, není nikdy jen dělník 
půdy, který obrábí suroviny a pěstuje dobytek, aby se množil, i když arci tak musí činit, má-li 
být vůbec živ a má-li plnit svůj úděl: tento jeho vlastní úděl je však daleko vyšší a obsahuje 
v sobě milost, neboť všech svých království může člověk dosíci jen skrze tento život smrtelný 
s jeho bolestmi, svízelemi i tresty, skrze tento život, vězící svými kořeny v zemi. Ne hranice, 
ale rolnická půda tvoří vlast! Ne tvrze z ocele a betonu, ale tvrze chalup i statků i baráků 
s půlátkem za stavením určují rozlohu vlasti. Ne počet a velikost městských sídel, ale věrnost 
sedláků zemi, svým polím, tvoří prostor pro duchovní i hmotný život národa. Poslání 
rolnického stavu, který tolik utkvěl v hlíně oranic i v blátě polních cest, je proto vyšší, a Josef 
Holeček hlásal ústy Králencovými toto božské odvození rolnické práce: „Bůh je taky sedlák, 
on taky jako my osívá svá role. My je osíváme obilím, tu pšenicí, tam žitem, tu ječmenem, 
onde ovsem. V ruce boží lidé jsou zrnem obilným. Na které pole kdo pravicí Páně zaset, na té 
má růst i prospívat i úrodu vydat". 

Ne, tento Holečkův hlas, varující i přikazující, nezestárl v ničem. Jeho epické dílo 
vyrůstá časem do monumentální velikosti a my z odstupu let poznáváme tím naléhavěji, 
s jakou silou bylo tvořeno а к jaké velikosti se dopĺňalo. Ale nechtějme z jeho odkazu činit 
pouze odkaz umělecký, nechtějme v nich vidět jen sled mocně vržených příběhů! Tento 
myšlenkový a citový jejich základ, tato jejich přímo vůdčí podstata nebuď pomíjena ani po 
letech, vždyť se musíte sami při četbě co chvíli přesvědčovat, že národní slovesný tvůrce 
Josef Holeček má na mysli doby po zrušení roboty a nikoli naši současnost. „Hanbou světitou 
by bylo, kdyby sedláci, kteří vytrvali na svém v nejtěžší robotě, nyní, když je po robotě, dali 
se vypudit ze svých zemí. Kdybychom se lehkomyslně zbavovali svých gruntů, sami bychom 
tím přiznali, že vlastně bylo nejlépe, dokud jsme nebyli svobodnými jejich majiteli, protože 
jsme je nemohli zcizit ani sobě ani svému potomstvu - ... žehráme, že držiteli půdy jsou lidé, 
kteří sami dlaní svou ji nevzdělávají, a jsme zajedno, že se to musí změnit". Nepíše tu 
Holeček jakoby přímo o úkolech druhé republiky, neslyšíte tu, jak předjal nejeden současný 
program? К slovesnému dílu Josefa Holečka s nebudeme vracet jen z vděčnosti, ani z obdivu 
к mohutné skladbě románové, nad níž nebylo v Čechách napsáno větší, a to nikoli pouze co 
do rozsahu, ale proto, že jsme si znovu a po bloudění a za zkoušek neuvěřitelně bolestných 
ujasnili, s jakou jasnozřivou platností nepomíjející vázal svůj národ s jeho půdou, jak 
pravdivě viděl příští vývoj a jak hluboce nahlédl do podstaty národního života, když rozvíjel 
a promýšlel dávno před jeho formulováním svůj „zákon půdy", který jako do kovu těžkého 
i třpytivého sepial do jediné věty „země je svoboda". 
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František Křelina 
0 námluvách a svatbách 

Velký oslavitel selského stavu Josef Holeček*' spojoval nej úžeji osud rolnické 
společnosti se zemí a postihl a vyjádřil božské odvození rolnické práce, která zabezpečuje 
národu jeho „životní prostor", řečeno novějším termínem současným, ale spojuje půdu ne 
s jedincem, s nynějším hospodářem, nýbrž s celou rodinou i s jejím potomstvem: selská půda 
náleží rodu, selská půda j e v podstatě půda dědičná, a to daleko osudověji než půda panská, 
protože v ní utkvívá pot pokolení za pokolením. V nové české próze poválečné blíží se 
tomuto Holečkovu pojetí rodné půdy ve smyslu zduchovnělém Jan Čep, ani jemu není země 
jen hlína a stromy a kamení, ale také lidské šlépěje, slzy, kletby, hříchy i požehnání i milost 
1 podoba tváří zemřelých a kraj je pak u něho utvořen především z toho, „co v něm prožili 
lidé" - jak bychom si tu nepřipomínali Holečkova slova o popelu předků, pro nějž se má 
dědic držeti své hroudy - a také daleko hmotnatější a syrovější Václav Prokůpek se tápavě 
dobírává svého osobitého poznání, že s polem nutno srůst, a to nikoli za léta, ale v několika 
pokoleních, aby půda nezmarněla a aby nezmarněl život. 

Byl by hřích chápati Holečkovo obsáhlé i velké dílo epické jen jako sled mocně 
vržených příběhů a my tu chceme postihnouti jeho myšlenkové základy, které život nejenom 
líčí a vyvolávají, ale také se к němu vracejí, aby jej určovaly a vedly: selská půda náleží 
rodině, to je podstata Holečkova učení o rodné půdě zděděné a dědičné. Rodina trvá 
manželstvím, a to se uskutečňuje svatbou a svatbě předcházejí námluvy... mluviti o rodině 
avyhýbati se svatbám, to je jako mluviti o zpěvu ptačím a nevidět hnízda, svinutého 
v rozsochách větví. Připomeňme si tedy nejdřív jeho podrobné vylíčení marných námluv 
Králencova syna Adama (Naši, díl III. а V.)! Začínající hřebicí, kterou otec koupí na trhu od 
Bakuly, ale Králencovi již dřív „zvídali, jaká je to rodina, jaké povahy, jaké obyčeje", když 
krejčí družba vyhlédl Anýžku Bakulovu pro Králencova syna. A teprv když je toto předběžné 
zkoumání uspokojilo, vypravuje se starý Králenec к Bakulovům „na klapanou". 

Čeho si na Anýžce nejvíc všiml? Jejích bílých nezmozolených rukou. „Děvče jako 
květ, ale robotná není", usoudí obezřele. Teprv potom Holeček rozvíjí široce návštěvu 
nevěsty i jejích rodičů u ženicha, i řeč Králencovu к Adamovi, aby volil podle srdce, rozumu i 
oka, a teprv tenkrát se naplnil čas, aby se Adam sám vypravil na zvědy - Holeček tu rozvíjí 
všecku selskou obřadnost v celé její bohaté stupnici, jako vůbec pokládá obřadnost za 
podstatný rys všeho života selské společnosti. Vrací se к ní ještě jednou, když sejde se svatby 
s Anýžkou a když ke Králencům přichází Ančička Klokočníková, která utekla z domu pro 
jiné námluvy a dobloudila se až к svému milému Adamovi. A na konec té páté knihy kreslí 
Josef Holeček jejich svatbu, trvající tři dni, svatbu staročeskou se zvyky i obyčeji, se zpěvy i 
proslovy, se zřetelnými záměry národopisnými, aby mohl rozestřít celou bohatou škálu 
zapomínaných mravů lidu selského. 

Jak se zatím vesnický život nenávratně vzdálil této obřadnosti, jíž dával ještě v těch 
dobách přísnější řeholi kroj s pevným určením, jak a co oblékat! A zajímá-li nás v těchto 
výkladech víc život než jen literatura, sotva můžeme pominouti jiné slovesné svědectví, které 
takřka podává živý a výstražný protiklad těmto Holečkovým námluvám i svatbám, román 
Jana V. Sedláka se symbolickým názvem Věnec jeřabinový (v nakladatelství Novina). Jeho 
vlastním dějovým uzlem jsou námluvy a zmarněné manželství selského syna Jana Melena 
s povětrnou Anči z hájenky, s níž se on docela sám smluví, že ji zítra přivede do svého 
domova. „A já si myslil, že to přece půjde j ináč, když už nic po našem, když už se na naše 
přání nic nedá", marně se brání jeho otec již jen proti této formě, která uvrhá ve psí každou 
formu. „To já bych svému otci nemohl udělat. Přijít v sobotu večer, tak zítra vám táto, 

*' Viz článek „Země je svoboda" v Brázdě II. - čís. 9. 
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přivedu ukázat nevěstu. A my nic. O rodině nic, o nevěstě nic", postřehuje Jan V. Sedlák ústy 
hospodářovými vlastní příčinu příštího rozkladu, který zasáhne jak statek, tak i rodinu. Jeho 
román s silným živlem lyrickým, který se nad to projevuje i v jeho schopnosti přímo 
melodisovat vnitřní děje, s postavami víc žánrovitě črtanými, které autor rozechvívá svou 
soucítící vlohou fysiologických reakcí, s rozjímavostí spíše teskně vyznívající než řešící nebo 
soudící lze v slovesném projevu sotva srovnávati s robustní epikou Holečkových Našich, 
s jejich velkým uměním charakterotvorným, stou vskutku vůdčí schopností vkloutiti 
rozumový i osudový svár v samo jádro románových příběhů - a přece, jak tu Jan V. Sedlák 
rukou doopravdy básnickou vyhmátl nej ožehavější problematiku dnešního světa, který se 
vzdává všech forem, vší obřadnosti, všech viditelných znamení, jimiž se jedině může 
projevovat myšlenka i společenský pořádek i duchovní řád! 

A druhý den přivádí nastávající hospodář Jan Melen svou nevěstu. „Anči vpadla do 
světnice, kde ji obřadně čekali staří se svými slovy a se svou úctou. Naplnila celý pokoj 
novou vůní, umělou vůní, jež vála z její pleti, z jejích šatů i z jejích vlasů. Ale nejvíce je 
přitahoval hlava: strašlivě střapatá, kudrnatá, kudrlinkově zhuštěná a splétaná jak beránci srst, 
nad samé oči visela, vzadu s stáčela v podivných vlnách umělých i přirozených, volných 
i vyztužených. A oba si mysleli, co s touhle hlavou tady... a co s tou vůní v této selské 
světnici, kam zaléhá kvasný dech díže - „ tak kreslí současný autor krutý a přímo výsměšný 
nesouzvuk, který vnáší tato neobřadná nevěsta do selského světa. Ach, to se ví, život bývá 
složitější než mravní normy, do nichž bychom jej chtěli spoutat, ta Anči z Věnce jeřabinového 
nepřijde к Melenovům jen tak z čistá jasna, její spěch má svou příčinu; ale ani Ančička 
Klokočníková nepřichází v Našich ke Králencovým podle všech pravidel, vždyť se tam vloudí 
jednoho zimního večera spíše jako přízrak nebo nějaká osoba báječná a oni jí tak zprvu 
přijímají, i tady byl život silnější než všechna ustálená obřadnost - jak však tím spíše 
nesrovnávati tyto dvě dcery dvou věků a dvou světů. „Ráda bych věděla, čí asi to děvče je," 
praví Králencová, když ji prozkoumala. „Všechno svědčí, že je pořádné matky dcera: všechno 
umí, obratná je, způsobná je". A otec Králenec? Podle všech známek soudil, že je to děvče 
z dobrého chování i vychování, ano přiznával, že lepší by nenalezl na osadě... a zvlášť se mu 
líbí, jak je pozorná к rodičům a jak komanduje Adama, právě takovou nevěstu by si přál pro 
svého syna. 

Staří Melenovi ze Sedlákova Věnce jeřabinového si nejvíc všimli Ančiny kudrnaté 
hlavy, a tu by naše srovnávání mohlo pokračovat: také matka Ančiččina, Klokočníková 
hospodyně, dbá právě nejvíc na úpravu hlavy a vytýká dceří prudce, že si plete vrkoč ,jako 
provaz z kozích chlupů," a ta Klokočníková je vůbec strážkyně starých zvyklostí: „Upokoj se, 
poučuje dceru před svatbou, „v Boha důvěřuj a s Jeho pomocí se ti všechno krásně vydaří. 
Milé dítě, život není povídačka, není, aby se vypravoval, ale aby se žil. Nikdy svého života 
nepořádej podle povídaček, ale nejprve podle zákona božího a potom podle pravidel, ve stavu 
našem od starodávna ustálených. Povídačky líčí věc tak, jako by dva mladí lidé jen proto byli 
stvořeni, aby se měli rádi. Ne rodiče, kteří bránili, ale povídačka je necitelná, že se nestará 
o to, aby mladí lidé, když se šťastně vzali, také mohli šťastně spolu žít. A co je starostí rodičů, 
zkušenějších a dále vidoucích." 

Nej prv podle zákona božího a potom podle pravidel ustálených, opakujeme si znovu 
Holečkovo svědectví o křesťanském základu zvykového i společenského řádu selského 
a ověřujeme si nad Sedlákovými letopisy současnými, jak se mu vzdálila nejen všechna naše 
společnost, vzešlá namnoze z chalup i chaloupek, ale i nynější společnost venkovská. 
A zamýšlíme-li se dále již nikoli nad knihami, o nichž jsem tu uvažovali především jako 
o písemném svědectví mravů, ale nad současným životem, nečiníme tak proto, abychom 
privolávali zpět, co nenávratně odešlo, kroje, zvyky a starodávné mravy, leč proto, abychom 
si postavili před oči, kde a v čem bloudíme. Až teprv loňská říjnová katastrofa nás přivedla, 
abychom všechen svůj život národní i státní stavěli na rodině jako na základě jediném 
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nosném a spolehlivém; dříve se stalo módou zlehčovati toto „měšťácké" zřízení, obdivovat se 
volné lásce a plácat o feminismu, dříve se u nás távalo módou rodinu rozvracet a uvolňovat. 
Nyní jsme již poznali sebevražednost tohoto myšlení i tohoto počínání, ale to je zatím 
všechno: horlivost se spíše vybila v proklamacích, ale pro obnovení a pro skutečný kult 
rodiny se zatím nestalo nic. 

Jaký je současný stav na vesnicích? Ještě, bohudík, lepší než v jiných společenských 
vrstvách: při svatbách a při námluvách jde také o majetek a o notářské zápisy, o výměnek 
i o vybytí sourozenců a již tyto vnější skutečnosti nutí obě rodiny, aby se společně sešly 
a dohovořovaly, již tyto formality víc hospodářské nutí obě strany, aby se uvažovalo a znovu 
zkoumalo všechno, co se při námluvách jen napovídalo. Ale naproti tomu zmizeli z vesnic 
úplně družbové a celý ten stav, který dříve dával svatby dohromady a který míval takový vliv 
(i podle svědectví Holečkova i podle pamětníků). To je asi také jistě jedna z příčin, proč na 
dnešní vsi žije tolik lidí neženatých a nevdaných; sotva byste uvěřili, kolik usedlostí hyne a 
úplně marní jen proto, že jejich dědic (nebo dědička) zůstávají sami, neženatí či nevdáni. 
Sňatku tu nebrání hmotné důvody, ty by právě vedly к opaku, ale nevážnost к rodině jako ke 
společenskému zřízení, ty stálé pošklebky, které se staly módou a které v hospodské 
obhroublosti cejchují ženicha za mučeníka nebo za trulanta, který sám přivolává na sebe 
chomout. Dřív na takové lidi dotírali aspoň družbové a předkládali jim jejich nerozum, kdežto 
dnes se jim jejich spřeženci (namnoze z mokré čtvrti) obdivují jako nějakým hrdinům. 

Ale nelze nadekretovat zřízení, které samo zašlo. Co lze činit? Nutno obnovovat 
a budit společenský živo na vesnicích: dřív měli přástky, pouti, posvícení, písně i lidové 
vypravování, chrám Páně a znamení křesťanského roku, který je shromažďoval. Dnes? Zbyly 
namnoze jen tancovačky, všelijaké ty čaje s kvedlavou hudbou, kde je mládež nechána 
většinou sama sobě, zbyl leda biograf, kam se v neděli táhnou houfy jako procesí. Dříve se 
aspoň venkovský dorost pokoušel o obnovu společenského života, ale i to nyní přestalo, 
protože strana Národní jednoty se zatím projevuje (jak ani jinak nelze) víc politicky 
a organisačně. Letos ustaly z neporozumění i agrární plesy, na nichž se dřív shromažďovala 
mládež z celého okolí - marno jich nyní litovat (masopust už zatím přešel), ale nutno je 
obnovit, ať v té nebo oné formě. Nezastírejme si, že v novém organisování národního života 
vesnice víc ztratila než dostala, a připomínejme si povinnost tvoři ti společenská střediska 
venkovská, a to nejenom pro ušlechtilou zábavu, ale i aby se mládež poznávala, jinak 
uděláme ze svého krásného venkova ne poušť, ale předměstskou periferii. 

Můžeme také obnovovat některé zvyky, a staly se u nás o to pokusy, zejména v nové 
oblibě dívčích krojů národních: bylo by zhoubné, kdyby se nyní ze špatně chápané jednoty 
tato cesta opouštěla. Ale společenský život současné vesnice se nebude formovat již při 
přástkách ani při pohádkách, ty doby již minuly: nechť je to tedy zpěv, básně, divadlo, kniha, 
rozhovory, družstevnictví, seznamovací večírky společenské. Venkovský dorost agrární již 
dříve začal v tomto směru pracovat a má v něm svou tradici, nuže, pokračujme v ní 
a rozvíjejme ji podle řehole křesťanského roku, který všemu dává své místo. Jen zdánlivě 
vypadá tento úkol jako podružný při všech starostech, které na nás dolehly: až vybudujeme 
novou střechu svého národního života, poznáme, že nej důležitější je to, co má krýti proti 
nepohodám a bouřím, a to je rodina se svými ratolestmi nejvzácnějšími, s dětmi, které vnesou 
do našeho neveselého světa jas svých tváří a čistotu svých myslí. 

František Křelina: O námluvách a svatbách. Brázda 20, 1939, č. 10, 8. 3., s. 152-154. 
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Václav Rabas 
v 

Kariu Čapkovi na rozloučenou 

Kdo poznal bytostné jádro Čapkovo, pochopil, že se nemohl vyhnouti cestě, kterou 
Tomáš Masaryk razil po světové válce osvobozenému národu programem své demokracie, 
jako osvíceného češství a světoobčanství, a že už z osudu musel se státi tlumočníkem 
a vykladačem demokracie jako zcela rozdílný temperament a nerovnorodý zjev v protivě 
к Masarykovi. 

Nemohl stát stranou, kde se stavělo, tento člověk, posedlý pracovitostí, ochotný vždy 
budovat a pomáhat, kde účinně pomáhat a stavět mohl. 

Všimněme si ještě typického znaku Čapkovy záliby pro podrobnost, takový alšovsky 
český detail, jímž se vyznačoval jako umělec a ve kterém byl protipólem Masarykova 
úhrnného vidění a cítění. 

Nestal se jen z ochoty a náhodně vykladačem Masarykova humanismu v denní praxi. 
Jeho doplňování, proteplování, tlumočení a vštěpování vysokého ideálu rovnou na kmen 
každodenního života, bylo rovnocennou tvorbou na díle, které nesmělo utkvět v neživotném 
pathosu ani upadnout v kořist plané frase demagogie. Zde nasadil rozený zahradník svůj roub 
citového vykladačství, vybíravý a vzdělaný hospodář myšlenky a pěstitel obsažného slova, 
kterému nebylo nic tak vzdáleno jako neplodná fráse. Tomuto učenlivému teplému srdci 
nebyla demokracie akademickou diskusí, tím míně byla mu dryáčníckým heslem na 
politickém jarmarku. Uzpůsoboval Masarykův ideál službě člověku, lidem, jako sám vědomě 
sloužil z odpovědného vědomí lidskosti a svého češství jako publicista, jako novinář -
a konečně i jako umělec. 

Jeho demokratická definice umění jako služby nebyla prázdným slovem. Stál za ní 
celý člověk, sloužící záměrně svým evropanstvím domovu, češství, a svým češstvím celému 
světu; v této demokratické definici umění obětoval i básníka neúnavnému publicistovi 
i žurnalistovi. 

Tu stál i padal demokracií. Proč? Protože, člověče, český člověče, byl z téhož těsta 
jako ty, protože jeho osudem bylo narodit se z dobrých českých lidí jako syn malého národa, 
protože od přírody nebyl zbojník, ale člověk, který trpěl svým chatrným zdravím a víc: 
protože měl zlaté srdce a krev počestných pokolení, jež nadto znaly rub panství moci, kterým 
byla a jest bolest, chudoba a nesvoboda. 

Nestal se lékařem po otci jen pro svoji slabou konstituci tělesnou. Nahradil to 
utěšitelstvím; aspoň rány pofoukat, narovnat, povznést, uznat a těšit ztracená a ušlápnutá 
a nevzhledná srdce lidská - toť zároveň i celý literární Čapek. Český básník, světoobčan, 
křesťan. „Cožkoliv jste učinili nejmenším z bratří mých, mně jste učinili..." 

V této krásné, čisté, české lidskosti byla i Čapkova moudře uvážená cesta ke světu, 
prozřetelně kovaná a opatrovaná zbroj, jíž nakonec světa dobyl. 

Úspěch Čapkův v cizině bývá vysvětlován hrozně složitě, ale jako u všech objevů jde 
v základě o věc jednoduchou. Čapek vsadil na přirozenou pravdu češství jak mu rozuměl a jak 
ho cítil v srdci a protože nezanechal těch věcí, které teprve z myšlenky dělají umění, byl přijat 
světem a vstoupil i do umění národa jako plnokrevný příslušník řady. 

Otáži-li se vás, proč považujete Mikoláše Alše za umělce typicky českého, svého, 
řeknete v láskyplných rozpacích, no, protože je to všecko, co vzešlo z jeho ruky, tak roztomile 
až posvátně české, čisté i když někdy také drsné po obojetné chuti naší povahy, jako píseň 
skřivana i jako bzukot včely, jako naoraná prsť, drsná i sametově hebká, svěží koupel ve stínu 
olší i teplá náruč milenky - a neuvědomujete si, že říkáte a cítíte, co vás naučil teprve malíř 
Aleš vidět a cítit, po našem cítit, Aby vás to mohl naučit, musil se zajisté narodit z dobrého 
rodu své země, ale také s velikým nadáním, což jest jedno slovo pro mnohé, jako pro lásku, 
trpělivost, píli, moudrost a zase lásku a musil to vše držet, držet, držet a pěstovat, aby nic se 
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neztratilo, ale rostlo ve schopnost nejen cítit, ale i srozumitelně vám a pokolením říci, 
zvěstovat a zjevit. 

Spisovatel Karel Čapek narodil se jako syn venkovského lékaře z maloměstské a tedy 
z mladší společenské vrstvy než je selství v pravém smyslu. A i když byl tedy povolán, aby 
objevoval svět svůj na jiné líše českého životního prostoru, přece jeden z jeho kořenů, zdravý 
a neporušený sahá rovnou do prostředí jadrné lidovosti příslovečně čistého češství 
podkrkonošského. Byla to babička Heleny, Josefa, Karla Čapkových, mlynářka paní Helena 
Novotná, která Karla provázela ve vysokém svém věku na studie se svým švabachovým 
breviářem, sama živý breviář venkovské jadrnosti a moudrosti, živý zpěvník a špalíček 
říkadel, kronika kraje a lidu. Literární historik nebude moci přehlédnouti mocný vliv této duše 
kraje na tvorbu Čapkovy zralosti. Začal ovšem bouřlivácky. Mládí miluje uniformu. Tu si 
nahradilo po příchodu do Prahy studentské mládí čapkovské vzorníky světové módy 
nejposlednějšího data, doslova i v přeneseném uměleckém smyslu. Chodilo si nápaditě na 
korsu dnešního Masarykova nábřeží i v literárních a uměleckých časopisech i revuích, a nás, 
vesnické chlapce svou frajeřinou dopalovalo (ale i znepokojovalo) vpravdě jako vyzývavost 
přespolních o domácí muzice. 

Ale co nedovede život sám o sobě, a co by tedy nebylo spravilo utrpení světové války! 
Zkypřilo, srovnalo každý záhon úrodné země a usměrnilo i překypující mládí 

к vytrvalé práci a pokorné službě, bez které není ani umění na této zemi. 
Aby se Karel Čapek stal po svých formálních a formalistických výbojích největším 

spisovatelem lidovým těchto poválečných 20 let, к tomu ovšem nepostačil vliv vnějších 
okolností jeho života a osudu jeho národa. Tadyhle už spolupracovala vůle vědomí, vysokého 
intelektu, vzdělání i vrozené bystrosti, bohatý rozsah jeho zájmů i jeho fabulace, ale i pud 
rodového přátelství a z něho pramenící věrnosti a nevyvratitelné stálosti a hrdosti. 

Teprve moudrému spravování obou složek tohoto velikého nadání, rozumu a citu, 
děkujeme za Čapka umělce, umělce-světoobčana i Čecha. 

Od Holečka Čechy zprůmyslověly, zesociálněly. Tomu jsme se nikdo nevyhnuli, 
i česká krajina nese stopy této proměny. Čechy Čapka, dítěte venkovského fabrického města, 
budou asi jiné než Holečkovy. Ale že jsou stejně skutečné je právě jeho umělecká zásluha, je 
zásluha přímo předurčeného objevitelství a dobyvatelství nových pevnin národního života, 
který i v těchto nových formách i na této nové půdě má a musí zůstat jakostně týž, nemá-li se 
rozplynout, roztát v beztvarosti, Tady ten čapkovský důraz na člověčinu, lidství, českého 
člověka poslušného v Bohu a v sobě, nejkrásnější a nejvyšší morálku lidskou a tradičně 
českou. 

Alšovi, jako tvůrci monumentálního cyklu vlasti, bývá vytýkána jeho pozdější 
umělecká záliba pro detail, podrobnost, v níž jakoby se byl rozplynul jeho pathos a mythus 
národní myšlenky. Vydal prý svůj talent v drobné minci, místo aby postavil svému národu 
chrám. Zde rozhodně pozdní naše moudrost nemá pravdu. Přiznejme si, že národ v dané 
chvíli nebyl do té míry probuzen, nebyl vyloupnut ze slupky své, nebyl objeven v sobě do té 
míry, aby Alšovi nebyl stavbu chrámu sám zabránil. (Nebylo mu dovoleno ani, aby svou 
Vlast v Národním divadle vlastnoručně namaloval!) Ten objev, to probuzení musil vykonat 
Aleš svou drobnou prací, v níž vydal stejnou, ne-li větší sumu lásky, krásy i obětí a věrnosti, 
než by snad byl mohl vydat, bojuje o uplatnění Alše věštce a proroka. Dotvořil, dohnětl nás 
к naší podobě, к podobě lidu, jehož čistý zářný krystal nesl ve svém srdci i ve svém 
povědomí: dostavil chrám věčný v nás. A učinil to prostředky zázračně jasnými, prostými a 
čistými. Jako z vody v Káni bude tu pak proměněn nepatrný brouček v trsu trávy, motýl na 
blankytném nebi, šáteček na učísnuté hlavičce děvčátka ve víno českého života, slastně 
domáckého světa: světa lásky, útěchy a pohody. 

Nevím, zdali Karel Čapek se dal vědomě, programově cestou alšovské záliby 
v podrobnosti, nepatrnosti a všednosti, v níž obrazně nám objevoval nový svět a v níž 
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dociloval sebevědomí a vědomí sebe v nás. A činil to řečí alšovsky lidovou a jadrnou 
i prostou, jíž hovořil i dával hovořit lidem svého světa. 

Po generačním výboji umělectví devadesátých let za vysokým románem 
a kultivovanou řečí jde Čapek jako následník rovnou к lidovému kořenu výrazu přirozeného 
češství, ověřuje si jej na nej všednějších podrobnostech i slouží si jím obsažně a výrazně 
přirozeně a prostě - tak jakoby chleba krájel. Tajemství jeho krásné české řeči je v prostém 
faktu rodné přirozenosti a tedy pravdivosti, které mu otevřely cestu i do řady spisovatelů 
národních, lidových. 

Velká čest pro umělce doby předznačené světovosti, může-li stát současně v řadě 
spisovatelů lidových vedle Ignáta Herrmanna, Karoliny Světlé a jiných. Požehnaný osud, 
může-li český moderní básník být tak dobře a srozumitelně čten jako Kříž u potoka. 

Požehnaný osud pro národ, může-li býti takto čten jeden z nejharmoničtějších 
a nej kompletnějších zjevů moderního našeho života; úplnost rodící se jednou za sto let 
v rovnováze humoru i nejvyšší vážnosti, a současně pak usmiřujícího životného tepla. A tu 
jsme opět a konečně u záležitosti lidského srdce jako vykupitele, vyrovnatele, usměrňovatele, 
uměleckého konání Karla Čapka, jež nemělo v civilnosti své všeobjímající lásky sobě 
rovného. 

A tomu srdci, zchladlému v bezútěšném soumraku našich dnů připisuje to nedokonalé, 
co přesto se cítil povinen říci, umělecký současník, čtenář-laik, - i přítel. 

Václav Rabas: Karlu Čapkovi na rozloučenou. Brázda 20, 1939, č. 1,4. 1., s. 15-16. 
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Václav Renč 
Smrt Karia Čapka 

Na Boží hod vánoční zemřel český spisovatel Karel Čapek a byl pochován podle 
katolických obřadů na hřbitově vyšehradském. Zemřel, jak svědčí lidé z jeho okolí, bez 
vědomí svého blízkého skonu. Tato smrt, pro křesťana tragická, nám dává podnět к vážnému 
zamyšlení. Čest a povinnost к pravdě nás nutí k tomu, abychom řekli, že ve spisovateli Karlu 
Čapkovi odešel nepřítel číslo 3 českého národa a jeho katolicko-křesťanského vědomí, neboť 
on stál od let v prvních řadách těch, kdo hájili a šířili vědomě určité ideály, vzdálené 
hlubokým kořenům víry a učení křesťanského. Při tom věříme, ba víme, že Karel Čapek měl 
v upřímné a vroucí lásce tento národ, tento národ bloudící, a bloudící do jisté míry právě 
zásluhou jeho. Tato bludná láska byla a zůstane tragedií právě tak jako vývoj a směr 
literárního díla Čapkova, na jehož počátku stojí hledající a nepochybná osobnost básnická, dar 
vidění básnického, avšak tato hledající osobnost básnická byla Čapkem zpola vědomě a napůl 
nevědomě zrazena a důsledkem této zrady bylo postupující zplanění a rozumářské 
zideologisování básnické tvorby Čapkovy. 

Podivuhodný zásah prozřetelnostní ruky Boží, který nás naplňuje úžasem a jistou 
úzkostí, odvolává Čapka ve chvíli, kdy jeho dílo shodné s dosavadními duchovními 
směrnicemi naší národní a státní politiky k nám přestává mluvit, aby se tak Čapkovo dílo cele 
vřadilo do tohoto dovršeného tragického údobí. Zůstává nám na rtech otázka, zda-li a jak by 
byl Čapek přeorientoval svou tvorbu, zda-li a jak by sloužil nové ob rodné výchově národa, 
při čemž jsme si jisti jeho upřímnou dobrou vůlí a opravdovostí. Smrt, která ho obešla tak 
záludně a v takovou osudovou chvíli, byla к němu milosrdná jen potud, že důkladná revise 
Čapkova literárního díla, už dávno nutná, nebude se již dotýkat člověka, že nebude zavdávat 
poťouchlým živlům vítanou příčinu к osobním útokům na slavného a nepohodlného 
spisovatele, nýbrž ponese se jen к dílu. 

Václav Renč: Smrt Karla Čapka. Národní obnova 3, 1939, č. 1, 7. 1., s. 6; podepsáno Rč. 

287 



Milena Jesenská 
v 

Poslední dny Karia Capka 

Karel Čapek nebyl nikdy docela zdráv. Churavi lidé jinak milují život a jinak se bojí 
vážné nemoci, než zdraví. Život milují pokorně, jako by stáli opodál a dotýkali se jen letmo 
věci překrásné a kouzelné. Jsouce jen napolo zdraví, mají zbystřené srdce pro život a 
zahlédnou nejpodivnější krásy tam, kde ostatní vidí jenom obyčejnost. Udeří-li je osud, je 
první hnutí jejich myslí pokorné: snad je to tak v pořádku? Snad je to pro mne dobré dost? A 
zalézají tiše do samoty věcí, aby nikoho neobtěžovali svou bolestí. Proti vážné nemoci 
nemívají vzdorného vzteku silných a zdravých, u kterých je těžká nemoc jako rána do živého 
a zdravého masa. Brání se proti ní tím, že ji neberou na vědomost. Nechávají si ji pro sebe, 
tají ji bedlivě i sobě samým, odkládají ji s těla na duši, nosí ji jako tajemství, které stačí 
zamlčet a nebude prozrazeno. Proto snad ulehl Karel Čapek vlastně až teprve tehdy, když už 
umíral. Přátelé vypravují, že na cestě od lenošky do velké postele, která ho pozřela jako malé 
dítě, zakýval rukou na obrázek T. G. Masaryka, který sám fotografoval a který visel na stěně, 
jako kývají lidé z vlaku, jenž vyjíždí z nádraží. Snad to byl pouhý bezděčný pohyb. Ale kdo 
ví, podle jakého řádu stává se bezděčnost umírajících výrazem pravdy, která je v člověku i 
zvířeti silnější v konání než ve slovech. Ten obrázek si pak mrtvý básník odnášel v ztuhlých 
dlaních na věčnost, a je nějak krásné představovat si docela dětsky, že jím zaklepal na bránu 
nebeskou. 

Ulehl, aby umřel, jako ulehají zbožní lidé. Nevím, zdali Karel Čapek věřil v Boha. Ale 
byl to náboženský člověk, muž s velmi pečlivě a subtilně vypracovanou hierarchií mravních 
hodnot, s pevným světovým řádem v srdci i v myšlení. Rok 1938 jako povodeň odnášel 
balvany, které se zdály před tím tak pevné. Rány dopadaly ráz na ráz. Ztráta francouzského 
přátelství, ztráta víry v Marseillaisu, hymnu demokratických svobod, ztráta hor a hranic, 
ochromený národ, úzkostlivá bezmohoucnost básníkova a s rachotem rozbořeného domu, 
řítícího se kraj propasti, i nová řeč některých Čechů, hanobících vlastní hnízdo. Příliš mnoho 
pustošení pro srdce člověka, jehož životní vírou bylo stavět, budovat, pracovat. Příliš mnoho 
zkázy pro básníka, který tak miloval upravenou zahradu, rozkvetlé kytky, pohostinný dům 
a věci prostého života. Byl to příliš skromný a plachý člověk, než aby zemřel na zlomené 
srdce. Zemřel na zápal plic. 

Na nočním stolku vedle postele ležel obsah kapes: půlčičky cigaret, špička z višňovky, 
ohmatané hodinky, legitimace na elektriku, noviny a poslední Stefan Zweig: „Nastolení 
krále." ve čtvrtek četl noviny ještě bedlivé. V pátek mu je už nedali. Věděli, že nese těžce 
anonymnost večerníků. Tím tíže, že se hněvat neuměl. Uměl se hanbit, stydět za jiné, uměl se 
skrývat v ulitě bolavého mlčení, ale hněvat se neuměl. „Člověk se nemá v životě na nikoho 
zlobit," chlácholil jiné „koukej, jak by se nezlobil, kdo ví, má malý plat... a psát také neumí," 
dodal přemítavě. Ale to nebyla kritika. To bylo věcné zjištění mistra v řemesle, citlivého, 
čistotného rukodělníka péra, jemuž je nedostatek řemeslného umu dostatečným vysvětlením 
pro zahořklost. Dělat něco špatně byl velký pro něho hřích. Dělat špatně podzídku, nahazovat 
špatně maltu, zasadit špatně sazeničku a špatně vidět svět bylo stejně hříšné, jako špatně psát. 
Dobrá práce dělá dobré srdce, špatná práce dělá srdce jedovaté. Takový byl Čapkův světa řád. 

V pátek se projevil těžký zápal plic, v pátek zakázali lékaři Čapkovi hovořit a zakázali 
mu kouřit. V pátek se začínaly sklánět stíny nad životem, a proto snad Čapek nedovolil, aby 
byly staženy záclony. Chtěl mít jasno. „Člověk se má dívat věcem do tváře," říkal. Díval se 
však bedlivě do tváře svým přátelům a lékařům a nejbedlivěji své ženě, hledaje v jejich 
obličejích zákmit úzkosti nebo veselí, které by mu potvrdilo, že se mýlí ve svém tušení. Byl to 
zoufalý zápas o dobrou pohodu, o předstírání dobrého pulsu, o klidný hlas a veselé oči, byla 
to, Olgo, tvá nej strašnější úloha, hrát člověku, kterého stravovala smrt, bezstarostnost 
a veselost, když tebe začínalo stravovat tušení osamocenosti. 
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Ležet už Čapek nemohl, tedy vysedával. V polozkroucené, pokřivené poloze seděl na 
posteli hodiny, hodiny, hodiny, zápase o dech. „Myslil jsem si vždycky, že nejhorší věc je 
nevidět," řekl. „Ale nemoci dýchat je ještě horší." Spánek nepřicházel, beze slov se čas vlekl 
s minuty na minutu a v tichém propadání byla největší starost tohoto muže, aby neobtěžoval, 
aby pro něho nikdo netrpěl nepohodlí, aby nikomu nepřipadlo za těžko opatrovat ho. 
Nemocný člověk je ubohý živočich, v nej samozřejmější funkci odkázaný na pomoc druhých: 
a to Čapek nesnášel, o tuto samostatnost bojoval, bylo těžko přinutit ho, aby se podvolil. 
Lékařským opatřením se však podvoloval klidně a poslušně. Valil balvany na srdce lékařů, 
protože jim tak dětsky důvěřoval, viděl v nich muže, kteří mají právě tolik zázračné moci, 
jako úžasné vůle; ostatně to nebyli jenom lékaři, byli to přátelé a mimo to Češi, kus toho 
umírání bylo i jejich bolestí, stáli vedle v pokoji, plačíce, a odcházeli к němu s úsměvem 
hrdinů. Bylo těžko sedět vedle něho, protože začínal mluvit, jakmile někoho viděl. Odejít 
bylo nemožno, obával se zůstat sám, i oni se obávali opustit ho na vteřinu. A tak seděli vedle 
v pokoji dr. Fürth a dr. Steinbach, „zlatí kluci citliví", jak jim říkal Čapek, předstírali, že čtou, 
a s vlastním dechem naslouchali vydechnutí muže vedle v pokoji, muže, který se ztrácel 
v tmách. 

V sobotu ráno v 5 hodin přišli konsultující lékaři, profesor Pelnář a profesor Charvát -
a Čapkova první starost byla, zda-li už pili kafe? Hle, básníku První party, jak všední je 
zachraňovat život člověka. „Myslíš si, že děláš něco vznešeného, a zatím jenom nosíš 
kameny, rovnáš je pěkně a úhledně do haldy, obyčejná dřina je to." Zda jsi v těchto dnech 
myslil na největší poznatek svého života, že vznešené není vznešené, ale obyčejné, a že 
obyčejná lidská dřina je vznešená a šlechetná? 

Uprostřed namahavého úsilí lékařů o život promlouval klidné a prosté věty. „Jak je 
venku? Je ozkluzko? Za devadesát jeden den pojedeme na Strž. Všichni, jak jsme tady. Na 
Strži už budou pučet stromy a čerstvá tráva - za devadesát jeden den." Když odešli lékaři a 
vrátili se přátelé, zastihli Čapka s otázkou v očích, a protože nesměl mluvit, ukazoval palcem 
dolů, jako římští caesarové nad padlými gladiátory dávali znamení: palcem dolů znamená 
gladiátora probodnout, palcem nahoru znamená nechat ho žít. Byla to otázka humorná, ale 
jistě už velmi úzkostlivá. Oba „zlatí kluci citliví" horlivě zvedali palce do výše, ukazujíce, že 
gladiátor zůstane živ, a byla to odpověď úsměvná, legrační a veselá, tři muži tu dělali šprýmy, 
jako dovedou jenom muži mezi sebou, trochu kamarádské hantýrky, trochu chlapsky podané 
útěchy, trochu žertování o věcech nejhlubších - a při tom asi nikdy spolu tito muži nemluvili 
vážněji. 

V sobotu byl Štědrý večer, nějak se svět utišil a i nemoc jako by povolila. Lékaři 
dávali trochu naděje. Vydržeti takhle tři dny, je to vyhrané. Čapek byl unaven, umořen, toužil 
po spánku, který nepřicházel, po dechu, kterého se nedostávalo. Ale přes to se vracel cípek 
naděje. Nemocný byl plný otázek a plný tlumeného hovoru. Kdy bude smět kouřit? Kdy bude 
smět chodit? Kdy bude smět psát? Napíši knihu o lékařích, povídal. Sám syn lékařův, 
vždycky se cítil přitahován a okouzlen problémem lékaře - člověka. Lékař mu znamenal 
vždycky víc, než mistr svého řemesla. Tak trochu divotvorce, jako Galén, lékař spasitel. A při 
tom je v tom tolik bezmocně lidského, vzít fidlátka a měřit lidská srdce, ohmatávat pulsy, 
poslouchat plíce, chodit do sešeřelých pokojů a hledět do vyděšených očí a vidět lidi umírat. 
Tolik lidského, obyčejného, záhadného a všedního, napíšu to, sliboval si. Jen co se vystůňu. 

Myšlenky posledních dnů Karla Čapka patřily dvěma pozemským jeho láskám: Strži 
a Olze. 

Strž je kamenný dům pod hrází rybníka v dobříšských lesích. Kolem domu je 
20 hektarů půdy, a tato hlína, tento dům a pohled z něho na brdské kopce přirostl Čapkovi 
к srdci jako věc, která dýchá. Čím víc se bořil svět kolem nás, tím horlivěji a dychtivěji 
stavěl, vláčel balvany, připravoval regulaci potoka, páčil pařezy. Jako zázrakem bylo na těch 
dvaceti hektarech všechno, co miluje člověk, srostlý s českou krajinou: rybník, potok, 

289 



studánka, kousíček pole, hájek, břízy a mezička, kopec i lán, vyhlídka na modrou křivku 
mírných kopců, kraj lahodný, jako klekání v letním zlatém podvečeru. Šest neděl tady na 
podzim ztrávil Čapek docela sám se zedníky, lopotě se prací. Připravoval hlínu na jaro, 
připravoval dům pro svou ženu, pro sebe a své přátele. „Za jedenadevadesát dní budu 
zedničit, dodělám regulaci potoka," sliboval si. „Napíšu o Strži. O tý Strži mne snad psát 
nechají...?" 

Těch jedenadevadesát dnů, které ho dělily od jara, bylo však příliš dlouhých. Počítal je 
po hodinách, chvěl se, jako by na jaře čekala záchrana. Jedenadevadesát dnů, jedenadevadesát 
příček žebříku. Ale se čtvrté se zřítil. 

Před třemi roky se Karel Čapek oženil. Do té doby žil sám, samotář, osamělec. V jeho 
domově bylo všechno jediné: jeden talíř na stole, jedna židle u stolu, jedna postel v ložnici, 
jeden kabát na věšáku. Od počátku svého manželství se Čapek změnil. Jako by se rozvinul do 
šířky, do výšky, do chvatu, do bezpečí. Jako by měl touhu dohánět dny samoty, jako by se 
přestal vlastních citů ostýchat. Rozpučela v něm nějaká chlapská síla a náhle byly všechny 
věci dvě: dva talíře na stole, dvě židle u stolu, dvě postele v ložnici, dva kabáty na věšáku. 
Všechna zdravá radost člověka pramení z toho, že jsou věci dvě. 

Jednou v podvečer, když pozoroval Peroutka změněný život svého přítel, tak podstatně 
rozdílný od tolika předešlých večerů, večer muže a manžela, zvedl dva prsty do výše -
ukazovák a prostředník: Dva, Čapku! A Čapek, okamžitě chápající značky chlapecké řeči, 
kterou pronášejí muži ve věcech vážných, pohyb opakoval: Ovšem, dva jsme! Pýcha 
a dozrávání, vděčnost a šelmovství. Klukovina a nejvřelejší moudrost. Od té doby ten pohyb 
zůstal jako zkratka velké a dlouhé věci, které se říká láska (ale to je málo), které se říká život 
ve dvou. Když Čapek umíral, když už nemohl mluvit, když už byl skorém na druhém břehu -
když už byl v agónii - klečela jeho žena vedle něho, převádějíc ho v okamžiku, kdy ze dvou 
zůstává zase jeden, mrtvý je sám, živý je sám. A těsně na prahu této nové samoty zvedl Čapek 
ruku, zvedl dva prsty: ovšem, dva jsme. Ale potom umřel. 

V neděli v poledne na Boží hod vánoční snědl Čapek polévku a vypil kafe. Dokonce 
vykouřil půlčičku cigarety. Odpoledne seděl klidný a tichý se svým přítelem a lékařem. 
Povídejte mi něco, řekl. Povídali tedy. O lékařově chlapci, o jeho úloze, o tom, jak je venku 
a ovšem, o Strži, o jaru, o potoku. Venku začínalo sněžit, do pokoje se ukládal modravě bílý 
stín, velkoměstský odraz sněhu. Čapek mlčel, mlčel hodnou chvíli. Pak změnil barvu, změnil 
polohu těla. I člověk i zvíře se před smrtí ukládá. Pomalu hledá polohu, ve které by bylo 
dobře umřít. Do pokoje vešla žena Olga a snad jí kmitlo tváří pochopení. „Copak ti lékaři 
neřekli, že už je mi lépe?" řekl Čapek - a to bylo docela poslední, co vůbec řekl. V pět hodin 
se položil na znak, schoulil se na pravou stranu, uložil hlavu i ruce, připravil tělo. Ve tři čtvrti 
na sedm dodýchal. 

Nebojoval. Nerval se. Nezápasil. Přestal jenom dýchat a přestal jenom žít. Chcete-li, 
věřte si, že zemřel na bronchitídu a zápal plic. 

Milena Jesenská: Poslední dny Karla Čapka. Přítomnost 16, 1939, č. 2, 11. 1., s. 23-25. 

290 



Václav Brtník 
Na Boží hod vánoční... 

Na Boží hod vánoční zemřel v Praze po krátké nemoci Karel Čapek, jedna 
z nej výraznej sich individualit moderního českého písemnictví, která si činností literární 
i pěstěním literárních styků mezinárodních dobyla jména doma i za hranicemi. Syn lékařův 
z Malých Svatoňovic u Úpice (* 9. ledna 1890) seznámil se již v rodné „Krakonošově 
zahradě" jak s horskou přírodou, tak s drobnými obyvateli chudého kraje. Na studiích 
filosofických v Praze, Berlíně a Paříži, která dokončil doktorátem, dal na sebe působiti 
moderními proudy filosofickými, zvi. pragmatismem, i novodobými evropskými kulturami, 
zejména francouzskou a britskou, o jejíž zdomácnění u nás se pak nemálo přičinil. Všímal si 
však vždy i impresionistického umění výtvarného, sám jsa někdy nazýván i v literatuře 
kubistou. První práce literární, letmé a jiskrné causerie a zlomky deníkové podpisoval jako 
mladší z dvojice bratří Čapků. Teprve „Boží muka" (1917) a „Trapné povídky" (1921) 
znamenají svým myšlenkovým prohloubením i citovým zvroucněním vážné cíle literární. Od 
nich spěje Čapek к svým nejvážnějším dílům v oboru tvorby románové. Vedle rozmarně 
podbarvených utopií o „Továrně na Absolutno" (1922), „Krakatitu" (1924) a „Válce s 
Mloky" (1936), které satirou dovádějí důsledky přírodních věd ad absurdum, к nimž se 
námětem i pojetím druží civilistické a humanitně usměrněné „Povídky z jedné kapsy" a 
„Povídky z druhé kapsy" (1929) jeden z nej větších zisků soudobé tvorby románové znamená 
zvláště románově, látkově odlišená, ale vnitřně pevně spjatá trilogie „Hordubal" — 
„Povětroň" - „Obyčejný život" (1933—1934), od vnější poutavosti části prvé přes tajemnost 
druhé postupující к ostrým charakteristikám a hluboké dušezpytnosti části třetí. Také oslava 
hornické solidarity v „První partě" (1937) došla svého pochopení. Soubor novinářských 
sloupků o aktualitách dne, kulturních i politických, jak je opožděný dědic Nerudy-
feuilletonisty psal hlavně do „Lidových novin", dal vznik několika knihám drobnější prózy. 
Nej vtipnější z nich jsou reportáže z cest do Itálie, Anglie, Španěl, Holandska a na sever, 
zdobené vlastními kresbami autorovými a zachycující mnoho nových po střehů právě jako 
Čapkovo tažení proti šabloně a frási v stylistice, jeho poznámky na okraj literatury nebo 
povídání o tom, jak se dělá film, divadlo. Dočasný dramaturg i režisér vinohradské scény, 
dovedný konstruktér, útočný satirik, nejednou prolínající vědecký aparát básnickým 
lyrismem, došel Čapek velikých úspěchů doma i v cizině řadou dramat. Je to zvláště 
mladistvě vitalitní „Loupežník" (1920), utopističní „RUR" (1920) a pestrá j inotaj ná revue „Ze 
života hmyzu" (práce obou bratří, 1920), kteréž hry dobyly Čapkovi trvalé místo v dějinách 
českého dramatu, kdežto naproti tomu jeho pacifisticky-defaitistická „Bílá nemoc" (1937) ani 
poslední „Matka" (1938) neobešly se s několika stran bez nesouhlasné odezvy. Osobní přítel 
prvního presidenta republiky zachytil v třísvazkových „Hovorech s T. G. Masarykem" 
(1928—1935), doplněných „Mlčením s T. G. Masarykem" (1935) s jedinečnou výrazností 
lidskou i myslitelskou osobnost svého milovaného učitele. Vědecká studie o pragmatismu, 
jemuž věnoval svou disertaci, a svazek mistrných překladů z poesie francouzské nové doby, 
počínaje Baudelairem, doplňují výčet literárního díla výrazného spisovatele, jehož smrt 
překvapila velkou řadu jeho přátel a znamená v českém písemnictví citelnou mezeru. Čest 
jeho památce! 

Václav Brtník: Na Boží hod vánoční... Zvon 39, 1938-39, č. 17, 11. 1. 1939, s. 239-240; 
podepsáno -btk-. 

291 



Josef Kopta 
v 

Legionáři v životě Karla Čapka 

Asi před čtrnácti nebo patnácti lety jsem v Národním osvobození otiskl feuilleton, 
v němž jsem se zaradoval ze světových úspěchů prvního českého dramatika. Nebyly mu 
všude přány, a na to jsem právě narážel. Karla Čapka jsem tehdy osobně neznal a mohl jsem 
být proto mluvčím zcela nezaujatým a objektivním. 

Krátce předtím jsem se ostatně srazil s divadelní hrou Ze života hmyzu, která sice byla 
až oslnivě vtipná a důmyslná, nicméně však zraňovala svou naprostou nevírou v člověka. 
Podobal se tam nejpřízemněji žouželi, poslušné jen chamtivých pudů a pářivých chtíčů. 

My jsme si nesli z legií pravý opak tohoto pesimistického pohledu a naše víra byla 
ověřena zkušeností nad jiné bohatou a nespornou. Na té veliké cestě, kterou Antonín Sova 
nazval výpravou za člověkem, byly v bratrských houfcích prožívány nespočetné příběhy 
družby a bezpříkladné obětavosti, které potvrzovaly, že člověk je dobrý a že smysl života 
nalézá zejména tam, kde se může nejvíce zapírat a odříkat. V čele toho vojska kráčel muž, 
jenž věřil i činil totéž. 

A proto jsem se tedy celým srdcem vzpíral přisvědčit skepsi, pod jejímž zorným 
úhlem byl v oné hře ukazován lidsky život. Nerozcházel jsem se s umělcem, nýbrž 
s myslitelem. Ale ten se stejné na tomto stanovišti dlouho nepozdržel. A byl to právě 
Masaryk, který se stal zanedlouho jeho velkou láskou a jehož víru uměl později přetlumočil 
s věrností nej horlivějšího vyznavače. 

Ale vraťme se к místu, kde jsem nadhodil, že úspěšná cesta českého básníka širým 
světem se neobešla bez nakyslých řečí. Ty mě tehdy pohnuly к rozjímání, v němž jsem z plna 
srdce básníkovi blahopřál a přiřkl jeho osobní úspěch celé zemi. Netušil jsem, že ho tím 
potěším. 

Už jsme se potom nějaký čas stýkali, když se mi jednou přiznal s chlapeckou 
rozpačitostí: 

- Víte, vzal to hrom, ať už si, kdo má chuť, do mé polívky plivne. Ale tenkrát, jak jste 
o tom psal, jsem měl radost hlavně proto, že to vyšlo u legionářů. Vy ani nevíte, jak jsem za 
války litoval, že musím čučet v Praze a že nemohu být s vámi. 

Tento vztah Karla Čapka к legiím není vyjádřen v jeho literárním díle, avšak troufám 
si říci, že češství Karla Čapka mělo všechny základní znaky legionářského bratrství. 

Nejvíce jsem si to uvědomil v době, která teď po jeho smrti vůbec nebyla 
připomenuta, ačkoliv bylo možno ukázat, jak i v oblasti politického dění šel před svou dobou, 
jejíž instituce ho neuspokojovaly. Se stranou práce, jejíž zárodek bude nutno hledat na jeho 
pátcích v Říční ulici, šel do boje proti přebujelému stranictví, odmítal vázané kandidátní 
listiny, a poslanecké reversy považoval za nejtěžší hřích na svobodné lidské duši. Když tato 
hesla zazněla po katastrofě a byla označena za jedinou cestu к obrodě, kdo si vzpomněl, že 
před nějakými dvanácti třinácti lety pro tuto obrodu pracoval Karel Čapek? 

Bral to tehdy nadmíru vážně a jednoho dne se na mě obrátil s výzvou: 
- Musíte se mnou na kandidátku! Je to program, který je jistě blízký většině legionářů. 

Oba, toť se rozumí, na mandát kašleme. To se uvidí z našeho umístění. Vy budete na 
pětadvacátém místě a já na šestadvacátém, posledním. Tam obyčejně strkají soustružníka 
kovů, truhláře nebo nějakého plebejce. Ale my se od svých veřtatů taky nemíníme hnout. 

Musil jsem uposlechnout, protože na všechny rozpaky a námitky odpovídal stejně: 
- I ne, ne, jen žádnou ulejvárnu. Poslancem nebudete, a tak se nemáte čeho bát. 
Ale i pro jeho tvůrčí a dělný pud bylo příznačné, čím ho legie nejvíce upoutávaly. 
Sibiřská anabase mu připadala až fantasticky neuvěřitelná, což vyjadřoval oblíbenou 

travestií na přítomné legionářské autory: 
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- I nepovídejte, vždyť to není pravda. Všechno jste si to s Langrem a s Medkem 
vymyslili a my vám to máme věřit. 

Ale někdy řekl: 
- Proč jste, čechmanti, ještě nenapsali román o zázraku který to vojsko vytvořilo v té 

velkolepé organisaci? To je div divoucí, jak se v té cizí, zaostalé a rozvrácené zemi umělo 
zásobovat, dát do pořádku dráhy a při všech patáliích mít čas na kulturu! Vojáci v horoucích 
peklech a mají své noviny z vlakové tiskárny a symfonický orchestr! To je, panečku, český 
fíštrón a nátura! 

Je to zvláštní a podivně logické, jak právě v posledním údobí svého tragicky přeťatého 
života se Karel Čapek zase vrátil к legiím. 

Loňští zpravodajové anglických novin kteří meškali v Praze od května, se znovu 
rozepsali o sibiřské anabasi a namnoze s ní přišli jako s nejsensačnějším objevem. Zájem 
o tento dramaticky úsek nej mladších českých dějin byl těmito novinářskými články 
neobyčejně podnícen a jeden z nej větších nakladatelů v Londýně pojal úmysl vydat knihu 
o legionářském pochodu Ruskem a Sibiří. Měla být dílem Českých autorů a nakladatel ji chtěl 
rozšířit ve všech světových jazycích. 

A tu se ukázalo, jak cesta k nám vede přes Karla Čapka a jak se bez něho ve styku 
s naší kulturou nikdo nechce obejít. Byl oním nakladatelem požádán, aby navrhl autory „této 
nadmíru zajímavé a žádoucí knihy a aby svým vlivem urychlil její uskutečnění". Neodmítl, 
protože v tom viděl službu národu, který má nyní ještě více zapotřebí seznamovat svět se 
svými činy. Zvonil sem, zvonil tam, přimlouval se, doporučoval, radil, až konečně mohl 
oznámit do Londýna, který už mezitím dvakrát telegraficky urgoval odpověď, že ti a ti autoři 
jsou zásadně ochotni knihu napsat. A krátce před osudnou nemocí zazněl v telefonu jeho hlas: 
- Tak už tu mám smlouvu. Ale zvrzali to. Smlouva zní na mě a já v tom přece vystupuju jen 
jako prostředník. Mám ji podepsat? 

Podepsal ji a duplikát leží na mém stole. V jejím čele čtu anglický název projektované 
knihy: České legie. 

Josef Kopta: Legionáři v životě Karla Čapka. Čin 11, 1939, č. 1, 12. 1., s. 1-3. 
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Edmond Konrád 
v 

Karel Čapek politicky 

Kdo sníval, že si jednou na stará kolena sepíše své „Rozhovory s Karlem Čapkem", 
teď na trosečných úryvcích prvních kapitol, jež už nikdy nescelí, pozná sem tam odpověď, 
jakou by mohl dát к různým otázkám. Z nich jedna se teď ozývá dost často: jak přišel Karel 
Čapek do politiky? Byl Čapek politický člověk? 

Více člověk než politický, řekne každý, kdo ho znal. Oběť nesčetných politických 
útoků a pronásledování, psanec pisálků i psavců, terč literárních čekistů i ordnerů, cíl těžké 
střelby, k níž sváděl náruživost i skutečných básníků, předmět nezralé nenávisti tak zvaných 
generací - přese vše postrádal pravého a hlavního příznaku politikova: vášně. Onoho zaujetí, 
jež z lidí nepatrných dělá fanatiky, ze hbitých náhončí a pleticháře, ze schopných profesionály 
a z tvůrčích státníky. К politice jako takové byl vztah jeho trpný, jen činorodý mozek, jenž 
mu do všeho vnukal nápady, a vědomí povinnosti učinily z tohoto zcela nepolitického člověka 
politickou osobnost. 

Spisovatel, kreslíř a fotograf, sběratel lidových hudeb a zahradník, novinář 
a organisátor v sociální péči o děti byl do politiky bezděky vtažen, a jeho zájem o ni byl 
citelně menší než zájem o kteroukoli z ostatních věcí, které dělal stejně dobře. Pramen jeho 
političnosti prozradil se přesně při jedné noční rozprávce v Haagu mezi přáteli z vyslanectví. 
Zkoušelo se tam, jak definovat pojem „vlast". Byla citována Šustova definice vlasti z jeho 
románu „Cizina". Čapek přerušil své dlouhé mlčení stručně: „Vlast - to je povinnost." 

Nepochybně vroucí přátelství s T. G. Masarykem, jejž osobně poznal až jako 
presidenta, mělo na Čapka vliv i politicky. Lze mít za to, že v jeho umění posílilo složku 
filosofickou a výchovnou, potřebu mravně poučnou. V jeho myšlení složku ideově 
programovou. Nicméně politická hřivna jeho byla v něm dávno připravena. 

Projevila se po prvé - u maturity. Snílek budoucích „Rozhovorů", jichž nebude, lituje, 
že tak podrobně nezvládl jeho mluvu, jak zvládl K. Č. ve svých Rozhovorech zvuk a spád rtů 
Masarykových. Čtenář si laskavě představ širokou výslovnost Čapkovu, když asi takto o tom 
vyprávěl. 

„A při zkoušce z dějepisu, když jsem všecko znal, inšpektor - snad chtěl zprubnout, 
jestli mě přece nezkoupe - najednou povídá: tak nám tedy ještě na konec povězte základní 
rysy zahraniční politiky mocnářství rakousko-uherského od války roku šestašedesátého do 
přítomnosti. - Tohle jsme na gymnasiu jakživi neměli, já ostal koukat, kantor zbleď a ředitel 
zčervenal. A tu se vám mně stala věc: najednou si vzpomenu, jak jsem byl maličký, to jsem 
ráno vždycky vlez к tatínkovi se rozloučit do ložnice, než jsem šel do školy, a tatínek četl 
noviny, „Národní Listy", on byl mladočech a tam vtom kraji taková místní kapacita, 
výtečník, víte? Lidi tam uvědomoval, chodili se к němu radit, a tak. A ráno ještě v posteli četl 
noviny. Ještě cítím vůni jeho tabáku, jak jsem šel dát dobrýtro, a on se ani nevyrušil, jen tak 
přes rameno mi odpověděl, chvilku to trvalo, a já mu zatím přes rameno četl úvodník, prostě, 
protože jsem to měl na očích. To se ví, že jsem tomu nerozuměl. Ale tak mě ty úvodníky, co 
jsem přečetl přes tatínkovo rameno, teď u maturity napadly, bylo to moje jediné zahraničně-
politické vzdělání, a tak na inspektora spustím: válkou roku 1866 se zahraniční politika 
rakousko-uherská ocitla zcela proti národnostní povaze mocnářství a jeho poslání úplně ve 
vleku zahraniční politiky císařství německého. Spojenecký spolek, později s Itálií rozšířený 
v troj spolek, odcizil říši rakousko-uherské Francii a Anglii - a takhle vám to sypu furt, kdyby 
na Míčovém náměstí neporoučel Berlín, kdyby mocnářství v zájmu své akční volnosti se 
sblížilo s Francií, kdyby se na Rusko nehledělo jako na souseda méněcenného... no, jak jsem 
si to pamatoval z těch úvodníků. Ale nemluvil jsem dlouho, kantor zbled ještě víc, ředitel byl 
ještě červenější, a inšpektor zamrkal, mávl rukou, povídá rychle: no tak dost, dost, to stačí, 
stačí. To jste slyšel ve škole, nebo jste si úsudky tvořil sám? - Sám, povídám. A inšpektor se 
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usměje, to je dobře, to je dobře. Vaše názory nejsou ve všem správné, ale myslím, že z vás 
něco bude." 

Druhé politické vystoupení Karla Čapka zůstalo pokusem a nedočkalo se úspěchu. 
Když vypukla světová válka, dospěl přesvědčení, že by byla jeho povinnost, zkusit za 
hranicemi pracovat pro osvobození našeho národa. Nebyv odveden, mohl si podat a podal na 
policii žádost o cestovní pas za hranice, a to do Španěl, kde chtěl, jak do žádosti napsal, 
jakožto doplněk svých studií estetických a studia dějin umění probadat ony stavební slohy 
ryze pyrenejské, jež se jinde v Evropě nevyskytují. Pisatel se omlouvá, že vyjma portugalský 
„estilo manuelino" jména ostatních „estilů" zapomněl. Čapek je ovšem sypal z rukávu. 

„Když jsem tu žádost měl podanou, tak za nějaký týden dostanu předvolání na policii, 
a tam se mě nějaký mladý člověk začal vyptávat: vy máte bratra Josefa. - Prosím, ano. - Byl 
jste s ním toho a toho roku v Paříži. - Byl. - Bydlili jste společně tam a tam. - Ano, bydlili. -
Stýkali jste se tam s těmi a těmi lidmi. - Ano. - Vedly se tam politické rozhovory? - Tu 
a tam. Nejvíc se mluvilo o malířství a o literatuře. - Neříkal vám z těch lidí nikdo nic o nějaké 
tajné politické organisaci? A tak dále. Já se nepřestal divit. Na té policii všecko věděli, co 
jsme s bratrem kdy ve Francii podnikali, každý krok. Pak mě přívětivě propustil, ale za týden 
jsem dostal žádost zpět, zamítnutou. Se zahraničím bylo utrum, tak jsem začal překládat 
francouzské básníky, abych aspoň něco dělal." 

To byla pozdější Čapkova „Francouzská poesie nové doby". 
Patřila by snad к tomu období přípravnému ještě podrobnost z dětství: neklame-li 

paměť, Čapek musil v sekundě či tercii opustit gymnasium v Hradci Králové, poněvadž se na 
něho prozradilo, že tenkrát byl členem v nějakém dělnickém, tuším, čtenářském společku. 
Jenže to nebylo politikum ve vlastním slova smyslu: „Já tam nešel z nějakého uvědomění, 
vždyť jsem byl špunt. Ale měl jsem dělníky rád, protože jsem je poznal, když jsem si 
vzpomněl učit se malbě na porculánu. To jsem vám denně vstával o půl šesté a běžel tři 
kilometry к jednomu starému malíři porculánu, to se mně hrozně líbilo, hlavně ta práce na 
největší oblině, víte, kde je to nej zahnutější, protože jak jen o vlásek přetáhnete, to už se nedá 
napravit. Na ty lidi jsem si zvykl a vzpomínal jsem, tak jsem šel do toho spolku." 

Teprve sláva přivedla Čapka v přímý styk s politikou, vlastně s politiky. „Loupežník" 
a „R. U. R." velmi náhle jej postavily na výsluní, a skrze presidenta Masaryka seznámil se 
básník, nemnoho více než třicetiletý a s počátku mírně udivený svým náhlým významem, 
s mocnými tohoto světa, především pak této země. Na místě prvém byl to Antonín Švehla, 
a Čapek měl úmysl, zmařený smrtí, napsat v dohledné době svoje „Rozhovory s Antonínem 
Švehlou". Náběh k nim se, tuším, vyskytl již svého času v „Lidových Novinách". Zájmem, 
jejž politické osobnosti o Čapka projevily, rozšířil nenáhle o jejich přítomnost Pátečníky, 
společnost původně jen uměleckou. Zájmem tím si Čapek nenáhle uvědomil, že má tak zvaný 
vliv, a začal ho užívat к tichým, ale přehojným skutkům, jejichž podstatou bylo dobrodiní, 
přímluva a ochrana. Nedávno Jaroslav Durych Čapka, zatím již zesnulého, obvinil, že jeho 
vlivem bylo proti němu, Durychovi, zakročeno. Ve skutečnosti bylo tomu právě naopak. 
Pisateli je známo, že Čapek zakročil ve prospěch Durychův. Což nebudiž čteno jako 
polemická odpověď, ale jako příznačný rys Čapkovy stálé drobné práce kulturně a sociálně 
politické - i konečně jako příznak rozdílu mezi tím, co Čapek skutečně dělal, a co se místo 
toho o něm říkalo. 

Je-li třeba nějakého tištěného dokladu o tom, jak na Čapka působily politické poměry 
a politický život, buď doporučena mimo jiné četba malého fejtonku o tom, co je kompromis, 
a je-li dvojka něco samostatného, či jen kompromis mezi jedničkou a trojkou. Také se hodí, 
kromě statí, vžitých v obecnou známost, „Sny redaktora Koubka". Takhle počínala tedy, 
z básníkových styků s muži vlády, činnost Čapkova vnitropoliticky. Její zkladní i konečný 
směr zůstal vždy týž: vyrovnávat, smiřovat, sbližovat protiklady, vyhlazovat záští, odklízet 
překážky, škrtat malichernosti, posilovat společenství a zvedat úroveň ke chvále česko-
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slovenské kultury v rámci ducha evropského a světového. Neuznával pravici a levici. 
Rozeznával jen kvalitu od nekvality. A měl podivuhodný smysl pro českost. 

Svou zahraniční politiku Čapek začal taktéž bezděky, byv do ní vtažen svým světovým 
úspěchem. Její praktický počátek má na svědomí londýnský Penklub svým pozváním, aby 
Čapek přijel do Anglie. Oplatil jí pohostinství „Anglickými listy", jež mu tam zjednaly oblibu 
bezmeznou. A uvedl v činnost Penklub pražský. Pravím: v činnost, neboť Penklub ten už rok 
existoval z podnětu zesnulého Františka Khola. Jenže ta existence byla víceméně theoretická, 
mezinárodní život se svým kulturně politickým dostřelem do ní vjel teprve Čapkem, jenž ji 
vymanil z ušlechtilé akademičnosti pražského literárního sdruženíčka, snažícího se leda 
o nějaký vzdělaný večírek. 

„Přítomnost" již svého času otiskla zběžný náčrt politického života v Penklubech. 
Vypsat činnost Čapkovu, bylo by jen opakování toho náčrtu, rozmnoženého к jeho chvále 
o bezpočet podrobností. Neboť on byl i tehdá, když se vzdal předsednictví, vůdčím 
a podnětným duchem všeho podnikání Penklubů v Česko-Slovensku. Bude-li přes to řeč 
o některých těchto podrobnostech, tedy jenom natolik, na kolik z nich jasněji vysvitne 
Čapkův vztah к politice vůbec. 

Vztah, jak již vylíčeno, v podstatě trpný, prostý oné rozkoše vášnivcovy a pramenící 
jen z pocitu povinnosti: tohle a tohle by se mělo udělat. Zvratné a neosobní české „by se 
mělo" pro Čapka vždy znamenalo nezvratné a osobní „musím". Pročež nechutí vzdychl, 
vyhrnul rukávy a dal se do toho podle hesla, které jednou pronesl, vrátiv se domů z úmorné 
akce: „Pravda vítězí - ale dá to fušku." 

V zahraniční i vnitřní politice základní a konečný směr byl zcela stejný: vyrovnávat, 
sbližovat, posilovat společenství a zvedat úroveň. Stále obviňován z vlastizrady, 
internacionalismu a volnomyšlenkářství, tento metafysicky zaujatý a osobního Boha blízký 
filosof po celý život zahradničil na zahradě světa, aby mladá a útlá sazenička českého ducha 
tam měla co nej lepší půdu a nejvíce slunce i vláhy. Pisatel by nerad vzbudil zdání, že podléhá 
svodu slovní hříčky, shledává-li, že Čapkův vztah к politice byl zahradnický: něco zasadit, 
něco pěstit a ošetřovat, přimět к růstu a očišťovat od hmyzu - práce, která u nás je zvláště 
perná. 

Ale toto zahradnictví v politice Čapkově bylo již objeveno dříve, než na těchto 
stránkách. Kterýsi bojovný a vojácký odpůrce v nějaké polemice, snad Medek, snad Durych 
nebo někdo z jejich družiny, už nevím, posměšně Čapka nazval zahradníkem, naznačuje tím, 
že je Čapek duch krotký a mírumilovný, jenž se do chlapských klání nemá plést. Vskutku tím 
do jisté míry postihl Čapkův podstatný rys: nedostatek rozkoše z boje, malou vášeň ke 
rvačkám. Čapek opravdu bojoval dost nerad, jen z vědomí povinnosti nebo z pocitu křivdy 
a bezpráví, když se mu nějaké „mělo by se" změnilo v „musím". S povzdechem vyhrnoval 
rukávy a nechutně začal. Ale dal se do toho, řečeno po shakespearovskú „tak dobře, jako 
kterýkoliv jiný chlapík ve Staré Anglii". Nikdy ho při tom neopouštělo vědomí, že je boj 
v podstatě činnost záporná a bořivá. Bojoval mrzutě, s pocitem, že maří časem na dílo 
neplodné, po němž málo zbude. Ze hladu po činnosti kladné a tvořivé tryskala jeho hluboká 
náklonnost к míru. 

A tudy navazovala jeho politika na jeho češství: učinit vše a podporovat vše, co 
zachová i přispěje zachovat v míru svobodu vnější i vnitřní tomuto národu a této zemi, aby 
v ní mohl dělat věci kladné a tvořivé. To byl jeho hluboký pacifismus ve službách republiky, 
kterou však kladl nad ten pacifismus. Toto hodnocení ho mezi prvními vedlo к nejtěsnější 
spolupráci s armádou, jakmile nabylo převahy zdání, že bude válka. Nejen úřední uznání, ale 
řada písemných dokladů a svědků, mezi nimiž pisatel má čest být, bude moci podrobně 
vylíčit, jak převelikou, podnětnou a obratnou práci tento zahradník pro vojáky vykonal. Ani 
tehdá však nepouštěl se zřetele své zahradnické představy o politice, že mír a svoboda jsou 
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předpoklady tvořivé práce. Že každý národ a každý jedinec je rostlinka v zahradě světa, jež 
zasluhuje pěstění. 

Kdesi ve svém španělském cestopise praví, že rozdílnost množí život. Odtud jeho 
praktický a konkrétní smysl pro snášelivost národní, náboženskou, politickou a plemennou. 
Tato snášelivost je jediný jeho internacionalismus, internacionalismus kultury, ducha a dobré 
vůle. Mezinárodní vztahy jako ochrana národních svobod a bezpečí, jejich vzájemného 
uznávání. Proto jeho intervence ve prospěch maďarské literatury z království na Slovensku 
(pokud ovšem nebyla iredentistická). Odtud jeho zvláštní ohledy na kulturu slovenskou, jež 
vedly к založení Penklubu v Bratislavě. Odtud jeho podněty к rozhlasovým rozmluvám 
s Němci v republice, jeho slavná debata na zasedání Výboru pro duševní spolupráci při 
Společnosti národů, jež se konalo, myslím, v Pešti a týkalo se předmětu na pohled 
akademického: o latině jako mezinárodním pojítku národních kultur středověkých. Ve 
skutečnosti byl to velmi konkrétní zřetel k universalismu jako štítu pro malé a ohrožené 
národy. Jak konkrétní tento smysl pro nebezpečí byl, dokazuje drobný pokyn čs. delegátu pro 
barcelonský sjezd Penklubů (kde běželo o vyvrácení nepravdivých obvinění se strany jiného 
malonárodního Penklubu): „A nezapomeňte pořád říkat: Španělsko a Katalánsko". Delegát 
shledal, že toho pokynu nemůže užít. Poznal záhy, že musí říkat jen „Katalánsko". 
Barcelonští vlastenci o ničem španělském nechtěli ani slyšet. Současný stav občanské války 
pod Pyrenejemi je žalostný doklad, oč prozíravější než Katalánci byl Čapek, jenž se vyjádřil: 
„Bojím se, že tenhle integrální nacionalismus se svými přehradami znemožní organisaci 
Evropy. Bezvýhradné nacionalismy vedou к válce, kde silnější národ vyvraždí nebo aspoň 
zmrzačí národy slabší". 

Netřeba tu rozvádět, v j aké míře tento a všecek Čapkův politický názor byl ovlivněn 
humanitní demokracií Masarykovou. Čapkovo bylo neúnavné jeho uskutečňování 
v nesčetných článcích, příspěvcích, dopisech, rozmluvách, návštěvách. Čapkův byl 
nepřetržitý sled myšlenek, co „by se mělo", a co tedy „musil". Vydával se každým dechem 
z nekonečného úsilí přispět bezpečí svého lidu jejich šířením a prováděním. Bohatý 
zahraniční ohlas dával mu důvodnou víru, že se tak děje s úspěchem. 

Teprve zářijový pád těchto myšlenek, pád za hranicemi, ukázal, jak daleko skutky 
zůstávají za slovy. Tehdá autor „Bílé nemoci" ve své obraně proti pomluvám, že za 
mobilisace zbaběle utekl, v obraně, jež se bezděky stala jeho tragickým závěrečným 
vyúčtováním, tehdá autor „Matky", jež klade ručnici do synáčkových chlapeckých rukou, 
napsal, že se hlásí к poraženým, „a to do všech důsledků". Jak dalekosáhlé ty důsledky budou 
v jeho vlastní duši, tak dalekosáhlé, že podlomí tělu jeho odolnost proti bacilům epidemie, 
sám netušil, když přátelům telefonoval chraplavým hlasem: „Foltýn? Odpočívá. Nemůžu nic 
dělat, mám chřipku". 

Nebyla to jen tak chřipka. Jeden z vědců, kteří přišli ošetřit nemocného, po jeho smrti 
naznačil, že někdy hluboký citový otřes, nesnesitelná duševní bolest, veliké zoufalství dovede 
se v tělesném stavu člověkově projevit neurvalou zdravotní krisi, proti níž tkáně jsou 
bezbranné: „Některá nemoc je jen fysiologická forma zoufalství". A tak v jistém smyslu, ne 
zcela přeneseném, básník „Bílé nemoci" na ni také zemřel. Přihlásil se к poraženým do všech 
důsledků. 

Edmond Konrád: Karel Čapek politicky. Přítomnost 16, 1939, 18. 1., č. 3, s. 42-44.Willi 
Schlamm 
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Proč zemřel Karel Čapek? 

Článek vyšel v „Saturday Review od Literature", tedy v předním americkém literárním 
časopise. 

Karel Čapek, praví lékaři, zemřel na chřipku. Tomu nevěřím. Karel Čapek zemřel, 
protože jeho srdce neuneslo temnoty roku 1938. Zemřel nešťastnou láskou ke své české vlasti, 
к myšlenkovému světu svého učitele Masaryka, к ideji humanistické Evropy. Kapituloval 
před několika bacily, protože už život tolik nemiloval jako dříve. Ovšem, lékaři nelhali 
a v Čapkových občanských listinách bude asi právem vyplněna rubrika „příčina smrti" 
slovem zápal plic. To je však asi taková pravda, jako že člověk pozůstává z kombinace 
vodíku, kyslíku, dusíku, uhlíku a několika jiných chemických prvků. Na duchovnější 
podstatě, která teprve tvoří zázrak lidského života, je chemie zúčastněna asi málo. Kdo tomu 
rozumí, má schopnost stát se básníkem. A Karel Čapek, který byl básník, to věděl velmi 
dobře. Že zemřel na zápal plic, je pointa, která by mohla být z některé Čapkovy podpovídky. 
V této podpovídce by však byl Karel Čapek svým smutným a trochu skeptickým humorem 
dokazoval, že muž, který ulehne do postele, aby zemřel na rýmu, je ve skutečnosti už před tím 
mrtev. 

Čapkovo dílo se stalo kusem světové literatury a když zemřel - ve čtyřicetiosmi letech 
- vypočítal tisk celého kultivovaného světa s vekou úctou jména jeho slavných dramat 
a velkých románů. Dovoluji si oponovati. Domnívám se, že největší dílo Karla Čapka jsou 
jeho drobné povídky. Ale to může vědět patrně jen člověk, který mrtvého znal a který znal 
i jeho lid a jeho domovinu. 

Každý národ má vlastní pojem „hrdiny". Německý lid na příklad a jeho literatura jeví 
sklony zajímati se o člověka teprve tehdy (tedy: viděti v něm hrdinu), dostane-li se do 
blízkosti nějaké pohromy. Ať je to katastrofa historická nebo soukromá, kterou vynalézá 
básník silou vlastní fantasie - téměř vždycky vytváří německá literatura gigantický konflikt, 
gigantické střetnutí člověka s podivuhodnou úlohou nebo podivuhodnou myšlenkou. 

Masaryk, který prožil a studoval německou kulturu mnohem dříve, než kulturu 
vlastního lidu, staví svoji demokratickou filosofii na příkrém odmítání všeho německého 
gigantického a titanského. A to nebyl koníček profesora sociologie, nýbrž pravdivá reakce 
pravého Čecha. V politickém a kulturním životě českém nebylo méně vášnivých a srdnatých 
bojů, než v dějinách kteréhokoli jiného evropského národa. Avšak smysl a obsah a cíl těchto 
bojů nebyl pro Čechy nikdy v abstraktní soustavě „velkých" idejí a metafysických snů, cíl byl 
skoro vždycky živý člověk a jeho živé štěstí. 

Živý, skutečný člověk, je člověk takový, jaký je a nikoli takový, jaký by býti měl. 
Jednoduchý a prostý člověk, který se narodí, několik desítek let žije, miluje, raduje se, má 
starosti, vychovává děti a na konec umře. Bytost naprosto skutečná, která má к „nadčlověku" 
skoro právě tak daleko jako ke zvířeti. Tohoto živého člověka netísní žádné titanské sny, 
netouží po heroické katastrofe a život je pro něho nej skutečnější věc na světě. Pozůstává 
z celé dlouhé řady dnů, které přinášejí spoustu lopocení, všelijaké nespravedlivosti a trochu 
radosti. Skutečný člověk pociťuje také svatou touhu po vyšších hodnotách. Ale to jsou 
hodnoty, které jsou к životu v prostém, pochopitelném a srozumitelném vztahu: svoboda 
a spravedlnost jednotlivci, čistotnost a slušnost v poměru lidí mezi sebou. 

Tento živý člověk - to je hrdina českého lidu a české literatury. Pravda, takový hrdina 
nemá mnoho společného s Faustem a Prometheem, žije pod vrcholkem vzrušených pochyb 
a geniálních tvůrčích zázraků. Kdo chápe lidský život jako titanský souboj s Bohem nebo 
ďáblem, kdo se ustavičně (a s tragickým přízvukem) pídí po smyslu života, neocení asi Čechy 
příliš vysoko. Já sám miluji tuto střední teplotu národa, který netouží ani po asketických 
mrazech ani po metafysických žárech. Tento národ souhlasí se životem, přijímá jej, jaký jest. 
Jeho potřeba po změnách a dobrodružstvích je velmi nepatrná. Pravý český člověk si 
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nedovede představit myšlenku, která by byla větší, než je život sám, která by opravňovala, 
aby jí byly obětovány celé generace, která by považovala živého člověka za prostředek к cíli, 
za stavební hmotu. Na rozhněvaný a v pravdě německý výkřik Friedricha Velikého 
к váhavým vojákům: „Chlapi, copak chcete žít věčně?" odpověděl by pravý Čech asi 
upřímným přiznáním: „Ano, prosím - je-li to možné." 

Skutečný člověk je „malý" člověk s drobnými starostmi, s drobným štěstím, drobnými 
chybami a drobnými talenty, s malými dětmi a s malými koníčky. Domnívám se, že každá 
filosofie, skutečně demokratická, nutně vychází od tohoto skutečného člověka a nutně v něm 
ústí. On a nic než on je cílem každé sociální reformy. 

Není třeba, abychom bezvýhradně souhlasili se sociologickými názory Masarykovými, 
chceme-li rozpoznati, že veliká, pedagogická práce, kterou ve svém národě vykonal, je 
naplněna duchem této pravé demokratické filosofe. A Karel Čapek byl její dokonalé literární 
vtělení. Není to snad příliš odvážné, zařadím-li Čapka do stejné řady s Walt Whitmanem. 
Nechci tím samozřejmě říci, že jsou příbuzní literárním slohem, lidským temperamentem. 
Tvořili v naprosto různých dobách, mezi rozdílným lidem a v jiné řeči a Čapkova humorná 
skepse je vzdálená celé světy od humanitního pathosu Američanova. Ale měli společný 
pramen literárního podnětu: milovali obyčejného, skutečného člověka, měli něžné vztahy ke 
každodennímu životu. Společná jim byla i mravní úloha, v níž spatřovali svoji práci: prošiti 
lidi o větší shovívavost, větší kamarádství a větší uvážlivost pro život vzájemný. 

Obávám se, že velký svět zná nepravého Karla Čapka, poněvadž zná především jeho 
utopistické romány a dramata: RUR, fantastickou komedii Ze života hmyzu, Věc Makropulos, 
Bílou nemoc, Válku s mloky a ostatní slavné Čapkovy práce, které všechny žijí z napínavého 
a sensačního nápadu. Skutečného Čapka zná svět snad jenom z jeho Hovorů s T. G. 
Masarykem. V této knize je soustředěn Čapkův všecek talent: přesnost formulace, prostota 
výrazu, pochopení pro nejjemnější duševní odstíny, nezkažená úcta к pravému citu a pravým 
hodnotám. To je Čapkova nejlepší kniha (z těch, které zná svět), protože je to knih, kde zůstal 
naprosto a bez výhrady vážný. Zralost a laskavost této mistrovské knihy (je-li na světě něco 
jako demokratická literatura, patří tato kniha к jejím mistrovským dílům) naleznete jenom 
ještě v těch pracích Čapkových, kterým se nedostalo světové slávy: v jeho povídkách 
a podpovídkách, v cestopisech o Anglii, Holandsku a severu, v drobných novinářských črtách, 
v knize o psu Dášence, v Zahradníkovu roku, v jeho kouzelných Trapných povídkách 
a Božích mukách a v jeho mistrovském Obyčejném životě. Čapek sám se snad domníval, že 
to jsou vedlejší produkty jeho talentu. Já se domnívám, že to jsou jeho nelepší věci. A to, 
myslím, není náhoda. 

Karel Čapek dosahuje největší dokonalosti, kde se obrací ke svým českým čtenářům 
bez velkých ambicí, aby jim vysvětlil velmi vyhraněný názor, skutečnost a poznatek: 
„Pohleďte - takové a onaké je to. Toto si ve skutečnosti myslí člověk, toto jsou ve skutečnosti 
jeho motivy, tak a nejinak vypadají detaily jeho života." 

Mezi tuctem Čapkových románů není ani jediný, který by se dal vyslovit jedním 
dechem se Stendhalovým „Rouge et Noir" nebo s Tolstojovou „Vojnou a mírem". Ale mezi 
stovkami krátkých povídek, drobných článků a reportáží, které Karel Čapek napsal, zůstává 
několik nádherných kusů znamenité prózy a instinktivního pochopení pro nejjemnější záblesk 
lidské duše - a právě tyto věci činí Čapka nesmrtelným. Tam, kde psal Jenom" pro české 
noviny, pro všední den a pro své České čtenáře, tam byl veliký. To není paradox. Tu je jenom 
znovu potvrzen elementární zákon tvůrčí práce: tam, kde zůstává umělec věren sobě a svým 
úkolům, sklízí dobrou žeň. Čapkova osobní úloha byla vychovávat český národ к živému 
pochopení pro základy demokracie: к snášelivosti, solidaritě, trpělivé shovívavosti к drobným 
lidským chybám, к srdečné sympatii к osobnímu, soukromému životu. 

Sám Čapek považoval právě tuto práci za vedlejší oblast svého literárního tvoření, ale 
vykonával ji s houževnatou pílí, která charakterisuje celého člověka. I když už o něm věděl 
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celý svět a když měl peníze, nepřestával denně pracovati v redakci Lidových novin. 
Dopoledne patřilo práci na novém románě a na rozkošné zahradě, kterou obdělával s vážnou 
důkladností zahradníka z povolání. Pozdě odpoledne přicházel do redakce a tam mohl každý, 
kdo potřeboval radu nebo pomoc, navštíviti nej slavnějšího básníka národa - který byl ostatně 
nejplašší člověk, kterého jsem poznal. Každý pátek se scházeli čeští intelektuálové v Čapkově 
malém domku a mnoho let chodíval mezi ně president Masaryk. V posledních desíti letech 
nebylo v Praze rozumné demokratické akce, které b se Čapek nebyl zúčastnil. 

Literární styl Čapkův je příznačná směsice humoru a skepse. Ve skutečnosti však byl 
Čapek optimistický syn optimistického selského lidu. Tento naivní optimismus Čapkův 
propracoval Masaryk filosoficky. Náboženský optimismus Masarykův věřil pevně, že dobro 
je v člověku silnější než zlo. A když se Masaryk stal prvním presidentem československé 
republiky, dal do státního znaku vyrýti heslo: Pravda vítězí. I spisovatel Čapek, jehož skepse 
propůjčuje jeho dílům podivuhodnou mistrnost, věřil neochvějně v tuto pravdu. A nemohlo 
tomu ani být jinak: deštník páně Chamberlainův probodl toto věřící srdce ve dví. 

Když jsem se před pěti měsíci v Praze s Čapkem loučil, byl plně zaměstnán akcí, 
kterou podnikal český generální štáb spolu s českými spisovateli: akce к usmíření sudetských 
Němců s československou demokracií. Čapek tehdy považoval válku s Německem za možnou 
a nebál se jí. Bál se jenom, že by Německo mohlo pro tuto válku získati záminky, které by 
morálně mluvily proti Československu - to byl jeho největší starost a také podnět 
к intensivnější práci. Až do posledního dne zůstal Čapek věren Masarykovu učení: že duch 
patří do politiky a nepřísluší mu zdržovati se jí, že myšlenkoví vůdci národa musí se cítit 
spoluodpovědnými za osud státu a společnosti. 

Po Mnichově se původní Československo zhroutilo. Když se Čapek přesvědčil, že už 
o tom nemůže pochybovat, přestával mít jeho soukromý život původní smysl. Nemoc stačila, 
aby zhasla zbytek jeho vůle žít. Kdyby byl mohl zůstat tak dlouho na živu, jako jeho učitel 
Masaryk, byl by se jistě dožil, kterak záře jeho čistotného lidství prozařuje z temnot dnešních 
dnů. 

Willi Schlamm: Proč zemřel Karel Čapek? Přítomnost 16, 1939, č. 4, 25. 1., s. 56-57. 
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Bohumil Mathesius 
Fort Chabrol, Karie Čapku! 

Trochu kupředu nachýlen, s tlustou holí zavěšenou na ruce, s velkou, jak se zdálo, 
hlavou a masitými, chlapecky odšpulenými rty - tak se mi jevil Karel Čapek, když jsem se 
s ním seznámil na pražské filosofické fakultě dvě, tři léta před velkou válkou. Duch v jádře 
hravý a rozmarný zakrýval naivně siláckým cynismem předčasnou vyzrálost a přes jiskerky 
šibalství v očích jen docela občas a na malou chvíli přeběhl stínek nějakého rozčarování, 
poskytuje tak průhled do nitra až bolestně přejemnělého. Miloval aforismy, slovné hříčky, 
duchaplné rýmy (pamatuji se na jeden jeho provenience: „V kavárně večer sám kávu svou 
hltám, / čta přitom Figaro a Le Temps"), příhody a děje složité a rafinované. Začal už tenkrát 
svou literární kariéru, píše s bratrem do „Národního obzoru", „Horkého týdeníku", a „Stopy" 
své bizarerie. Nebyli jsme přáteli, leda studijními kamarády. Vadila mi na něm 
přeakcentovaná intelektualita a jeho vášnivý poměr к Západu a jeho kultuře, tehdy zejména 
francouzské. Čapek byl tenkrát právě „evropista", a já „slovenista", jak rozlišuje Gogol. 

Byly to blažené, nevycválané, idylické doby. Trochu dusné a překrvené, díváme-li se 
na ně s perspektivy světové války. Vytloukali jsme semináře - zejména slavný mezi studenty 
té doby seminář Arne Nováka o literární kritice - a mlsali u Masaryka, Tilla, Pekaře 
a Zubatého. V staré čítárně universitní knihovny, tmavé a zaprášené, jsem se prohraboval 
v tlustých foliantech, pojednávajících o dějinách francouzské kritiky a pověstné „hádce 
starých s mladými", zatím co Karel Čapek pilně excerpoval z Flögela a Schneeganse estetiku 
a dějiny burlesky a grotesky. Však se to později projevilo jak v burleskních, groteskních 
a satirických motivech a motivečcích „Lásky hry osudné" a „Ľéventail", tak v jednotlivých 
scénách „Ze života hmyzu", „Adama stvořitele" až k episodám „Obyčejného života". Nevím, 
jestli současně nebo krátce potom Čapka zaujala italská commedia dell" arte (viz stopy 
v dvou prvně jmenovaných aktovkách). 

Jednou jsem měli okénko v přednáškách a vypravili se na procházku podél Vltavy 
к Vyšehradu. Pod železničním mostem na Smíchov našli jsme vytrženou stránku ze „Sanina" 
a mluvili o něm. Oba jsme nebyli při věci, Čapek byl nějak nesvůj a roztržitý. Tenkrát byl 
v módě antifeminismus a nietzscheovský poměr к ženě a oba jsem se brzy shodli v odporu 
k arcybaševskému románu. Najednou se Čapek zastavil, zamával holí a začal vypravovat se 
vzrušením u něho neobyčejným o jakémsi obléhání zločineckého útulku policisty, které v té 
době (duben 1912) plnilo sloupce světového tisku. Neklamou-li mě zápisky z oné doby, bylo 
to obléhání dvou pařížských apačů, Bonnota a Duboise, v garáži ve vsi Choisy-le-Roi 
u Paříže, kde se drželi půl druhé hodiny proti přesile policistů, dlouho stíháni a konečně 
dopadeni pro zastřelení, respektive postřelení dvou policejních úředníků. Čapek znal 
z francouzských novin všechny podrobnosti a dokonce mi rýsoval do písku plánek garáže 
a okolí. Nikdy jsem ho neviděl tak rozčileného. Neuvažoval jsem proč - věc mě taky chytila. 
Prosím vás, bylo nám oběma málo přes dvacet. Nechali jsem přednášky přednáškami, opustili 
„hádku starých s mladými", burlesku i grotesku, vrátili se do knihovny a hledali 
v kriminálních dějinách všechny případy obléhání zločineckých asylů policisty. Čapek nešel 
obléhání nějakého vraha v londýnském Whitechapelu v ulici Sidney z ledna 1911, který se 
držel celou noc proti jednomu tisíci policistů a vojáků se třemi děly, a já vítězoslavně odkudsi 
(Bůh sám ví odkud, já už se nepamatuju) přivlekl historii o Fort-Chabrol, pevnůstce, kterou si 
zřídil v pařížské ulici de Chabrol nějaký pan Dumont, obviněný z účasti na spiknutí proti 
presidentu Loubetovi, a v které se držel proti policii, vojsku i četnictvu celých osmatřicet dní 
- od srpna do 20. září 1899. To byla trefa a Čapek si relaci opisoval s blaženým úsměvem, 
maluje svým nepravidelným písmem nerovné, nahoru lezoucí řádky. 

Uplynulo mnoho zim a let, mezi nimi i několik válečných, zapomněl jsem na 
přemnohé věci, mezi nimi i na Fort-Chabrol. Až když jsem viděl po válce „Loupežníka" na 
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jakémsi nepražském divadle, kmitlo mi při obléhací scéně hlavou cosi jako vzdálená asociace, 
po „RUR" s velkým a dramatickým obléháním jsem si byl skoro jist, a když i v „Krakatitu" se 
objevilo obléhání jako vedlejší scénka - poznal jsem už naplno náš starý, hrdinský Fort-
Chabrol z mladých let, umělecky ztvárněný a zejména v „RUR" využitý hospodárně a účinně. 
Zmínil jsem se o tom při jednom z našich řídkých setkání Karlu Čapkovi. Tiše se rozesmál: 
„To víte, čemu se v mládí naučíš... Ale já to lejstro tenkrát někde ztratil, věděl jsem jen, že ta 
pevnůstka měla takové strašně chrabré jméno." 

Čapek si zřejmě pamatoval obrysy grafického obrazce slova „Chabrol". 
Přešlo zase mnoho let a mnoho zim, mezi nimi i Čapkovo poslední léto a poslední 

zima. Loni jsem ho vídal častěji. Rozmarná hravost se vytrácela, vystupovalo rozčarování 
a bolestně napjatá úzkost. Mám od něho z půl léta hodně resignovaný dopis. 

Poslední motivy obléhání prožil už Čapek v životě: obléhání se svým národem od 
ledna do října a po říjnu obléhání ve svém národě. A dnes - dnes obléhá zmrzlé tělo Karla 
Čapka pod sněhem vyšehradského hřbitova už jen ticho věčnosti. 

Ale je třeba svést konce se začátky a vyhledat linku od Fort-Chabrol až к „První 
partě". Dnes s perspektivy roku 1938, otevřené Čapkovou smrtí, je nutno konstatovat, že 
v tomto křehkém těle a typicky nemilitantním duchu, který se vyhýbal radikálním řešením 
a dramatickým závěrům, byla od samého mládí cudná, ostýchavá, chlapecká úcta, láska 
a touha po hrdinství. Kolik sebepřemáhání ho asi stálo, než vložil pušku do rukou matky 
v stejnojmenném dramatu. Ale pušku jí do ruky vtiskl. Naplno vyzpíval svou cudnou píseň na 
hrdinství až v „První partě". Ale nad to byl v něm i hluboký rys životního hrdinství, tichého, 
civilního, nepathetického, jak je ukázal v poměru к své nemoci a ke kletému roku 1938. A to 
jsem chtěl tuto zjistit vzpomínkou na romantiku našich mladých let. Fort-Chabrol ještě se 
drží, Karle Čapku, žárovka z „RUR" ještě bliká, elektrárna se posud nevzdala! 

Bohumil Mathesius: Fort Chabrol, Karle Čapku! Kritický měsíčník 2, 1939, č. 1, 25. 1., s. 24-
27. 
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Marie Puj manová 
Sedmero mistrovských ctností Karla Čapka 

Jakých bylo sedm mistrovských ctností Karla Čapka? 1. Zvídavost. 2. Spolehlivost očí. 
3. Názornost. 4. Srozumitelnost. 5. Zdrženlivost. 6. Dokonalá znalost řemesla. 7. Obezřelost 
v zacházení se čtenářem a s divákem. 

1. Vášeň poznávat byla Čapkova nejsilnější vášeň; poznávat ve vší šíři, záludné 
složitosti a nesčíslnosti; faustovská jiskra zapalovala motor jeho díla. Nikdo z Čapkových 
beletristických současníků nebyl takový vševěd, jako on; v laboratorním údobí „R. U. R.", 
„Továrny na absolutno" a „Krakatitu" zvláště zblízka к němu přistupovalo pokušení věd 
přírodních; s démonií vědění a s andělstvím poznávání vypořádával se po celou svou tvorbu. 
Ta z Čapkových děl, psaná z dohadu, „co by se stalo, kdyby" - kdyby se podařilo vyrobit 
umělého člověka (Robot se vrací po letech jako Mlok), kdybychom se napili nápoje 
nesmrtelnosti (obměna po letech: Galenův lék v Bílé nemoci), kdyby se podařilo beze zbytků 
spálit hmotu, nebo uvolnit z hmoty všechnu výbušnou energii - ta díla, psaná s velikou 
vědeckou obrazností i s nevšední schopností parodistickou, jsou podivně hotová, skvělá 
a působivá, napínají, zajímají a baví; člověk se jim obdivuje, ale jak bych to řekla, zůstává 
k nim nezranitelný. Defilují před vámi v celém divadle hrůzy, aniž vás zasáhnou, a uchylují se 
nakonec do rousseauovské idyly, v niž nevěříte. S těmito knihami a hrami se přese všechen 
obdiv nesžíváte; nevyvolávají ve vás pocit světa, jen ohromující exkurse. (Před lety velmi se 
mně líbil „Krakatit". Teď jsem jej přečtla znova, a vidím, jak je předimensovaný.) 

Básník Karel Čapek má však knihy tiché, palčivě pravé a psané z úzkosti o duši, knihy 
ponořené a intensivní, díla, ve kterých bojuje noetický zápas s andělem. Tři knihy mám nade 
všechno ráda z jeho tvorby: jinošsky opravdová „Boží muka", ty metafysické detektivky, ve 
kterých stopuje zázrak; zříceného „Povětroně", nad jehož tělesnými ostatky krouží čtvero 
novel a hledají mu osud, s nímž se minul; a posléze „Obyčejný život", to nekonečně jemné 
sondování a pozorné mapování jednoho lidského já, které svírá v nutném omezení bezmezné 
možnosti bližních. Marcel Proust hledal ve svém slavném cyklu ztracený čas, a Karel Čapek 
ve své trilogii, jejíž sláva bude vzrůstat, hledá ztracenou pravdu s objevitelským sebezapřením 
a ponorem do ticha, jež přetrvá hřmot i rozdíly společenských rozcestí. 

Mimo pokusnou zvídavost laboratorní a mimo noetickou žízeň lidské duše, Karel 
Čapek byl po celý život prostě lidově a řemeslnicky zvědavý na to, ,jak se co dělá". Podobal 
se zevlounům, kteří se nakupí kolem pouličního brusiče nebo pod lešením, na kterém 
vyjíždějí zedníci, a s pozemským zájmem přihlížejí skutečné a obyčejné lidské práci - jenže ji 
pak také dovedl zobrazit. Celý kapitál životní zkušenosti všech možných oborů nastřádal do 
svých „sloupků" a cestopisů a zúročil ve svých povídkách a románech. Odborně se to nazývá 
„podrobná znalost prostředí" a novinářsky se tomu říká „svěží pohled a pohotové pero". 
U Čapka to bylo víc. Ať se ti, kteří se chtějí do mistrů učit, zastaví u některé z jeho drobných 
studií, třebas u „Zahradníkova roku". 

2. „Říká se, že z jara se příroda zazelená; není to tak docela pravda, neboť se také 
začervená brunátnými a růžovými pupeny. Jsou pupeny temně nachové i zkřehle zardělé; jiné 
jsou hnědé a lepkavé jako smůla; jiné jsou bělavé jako plsť na břiše ramlice, ale jsou i fialové 
a plavé, nebo temné jako stará kůže. Z některých se vydírají cípaté kraječky, jiné jsou 
podobny prstům nebo jazykům a zase jiné se podobají bradavkám. Některé masitě bobtnají, 
zarostlé chmýřím a zavalité jako štěňata; jiné jsou utaženy v tuhý a hubený hrotek; jiné se 
otvírají načepýřenými a křehkými chvostky. Říkám vám, pupence jsou stejně podivné 
a rozmanité, jako listy nebo květy. Člověk není nikdy hotov s objevováním rozdílů. Ale 
musíte si vybrat malý kousek země, abyste je našli. Kdybych běžel pěšky až do Benešova, 
viděl bych menší kus jara, než když si sednu na bobek v zahrádce." („Zahradníkův rok",50.) 
Opisuji tenhle výňatek nikoli pro chestertonovské vyznání, v něž vyznívá, ani proto ne, že 
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bych snad chtěla vynášet ty deníkové enumerativní záznamy na úroveň Čapkových 
románových skladeb, básněných s takovým úsilím tvarovým. Aleje dobře, uvědomit si znovu 
na těchto řádcích pro Čapka hodně příznačných, jak na počátku všeho dobrého umění stojí 
spolehlivé smysly. Jaké měl tento umělec svědomité a neúplatné oči, jimiž kritisoval slova, 
jaký upíral na věci pozorný pohled, jak jasně nazíral. Pamatujete se v románě Gottfrieda 
Kellera na kapitolu, ve které se Zelený Jindřich vydá se skizzářem do lesa a marně se pokouší 
nakreslit starý buk? - „Čím více jsem hleděl na určité místo obrovo, tím vzdálenější se mně 
zdálo, a s každou minutou ztrácel jsem víc a více svou prostotu." 

3 . - 4 . Nuže, Karel Čapek prostoty nepozbývá. Vyjádří všechno, co chce vypodobit, 
tak, že to sedí, aniž zakopnete o to, jak to řekl. Vypravuje tím způsobem, že čtenář se 
domnívá: „To nic není, to já bych pověděl zrovna tak." Jen literát (a to už je zkažený čtenář) 
rozezná, kolik vězí mistrovství za Čapkovou obecnou samozřejmostí. Ne, Karel Čapek 
neztratil prostotu v mnohosti jevů a v problematice vztahů. Poznávaje složitě, vypravuje 
prostě; vášeň poznávací ukrotil v ctnost paedagogickou, v názornost. U něho abstrakta mají 
tělo; je klasicky srozumitelný a prostonárodně hmatný i tam, kde jde o odtažitost a záhadu; 
a tak se stane, že kniha tak těžká, jako „Obyčejný život", se čte snadno jako lehký dialog. 

5. „Loupežník" vede nezákonné řeči. Vím. A hoši z „První party" také si nedávají 
ubrousek před ústa. U Čapka leckdy padlo slovo silnějšího kalibru (čehož jeho dramatičtí 
nohsledové zneužívali trestným způsobem), ale jedno bylo zakázáno: řečnit dutě, slavnostně 
a rozmáchle, „krásně mluvit". To je národní vlastnost, naše nechuť k pathetickému dunění 
i к citovému tremolu a naše nedůvěra к rozmáchlému gestu. Karel Čapek šetřil český stud. Na 
lidové cudnosti postavil hrdinství „První party", a buď mu za to chvála. 

6. - 7. Karel Čapek byl umělec naprosto vědomý a znal z gruntu pořádně spisovatelské 
řemeslo. Věděl, jak se dělá napětí, dovedl odhadnout nosnost scény a dosah slova, uměl 
napsat novelu a uměl postavit drama. Jeho mezinárodní úspěchy nezpůsobily jakési tajemné 
známosti, nýbrž prostá skutečnost, že psal knihy pro čtenáře a divadlo pro diváky. 

Marie Pujmanová: Sedmero mistrovských ctností Karla Čapka. Kritický měsíčník 2, 1939, 
č. 1,25. 1., s. 43-44. 
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Pavel Hejtman 
„Optimista nadlehčený duchem pragmatismu" 

Narážek na pragmatismus K. Čapka bývalo dost i pokud ještě žil, a tak se neobešly bez 
nich pochopitelně ani posmrtné řeči a poznámky o Čapkovi a jeho díle. Ale skoro žádná 
z nich nebyla nijak jasná; zejména nijak nebylo pověděno, jaký byl vztah mezi dílem 
Čapkovým a pragmatickou filosofií. Jen jedna věc byla docela zřejmá: ti, kdo K. Čapka 
neměli rádi nebo jej snad až nenáviděli, házeli po něm slovem „pragmatista" celkem stejně, 
jako házejí „pravověrci" slovy kacíř nebo neznaboh po těch, kdo nejsou pravověrci jak oni. 
Viděli a vidí tedy v pragmatismu patrně něco zásadně špatného a v pragmatistovi jakousi 
vtělenou špatnost. Jenže: opravdu vidí? Podle toho, co napsali, vidí asi zrovna tolik, co viděla 
z kacířství Husova ona pověstná babička, přinášející roští na Husovu hranici; nejsou však tak 
prostomyslně věřící, jako byla ta babička. Jsou jí podobni jen ve znalosti, či spíše v neznalosti 
věci. 

Neboť co, prosím vás si mohl myslet kritik, který napsal v kulturní hlídce „Poledního 
listu" tato slova: „K. Čapek, rozený optimista, nadlehčený duchem pragmatismu, hledal 
tradici nacionalismu až po katastrofe, zapsav se tělem i duší jiné služebnosti. Jeho cesta mimo 
básnickou oblast byla sledována s lítostí, zvláště když se tam nepohyboval bez obmyslu. 
Pověsil na hřebík svou lyru pro jiné zájmy, a co přetrvá vzpomínku na jeho politické a ideové 
půtky, nebudou právě jeho propagované úspěchy". - 1 když tato slova mají býti odvetou za to, 
co K. Čapek napsal, tuším dva dni po smrti V. Dýka, zůstávají beze smyslu právě v tom co 
říkají o pragmatismu. Smysl mají jen, pokud parafrasují nebo spíše parodují tento Čapkův 
soud o Dykovi: „Rozený ironik, tížený duchem negace z konce století, našel v horoucím 
nacionalismu jediný klad, jedinou naprostou víru, které se tělem i duší zapsal. I ti, kdo s lítostí 
sledovali cestu Dyka-politika, nepochybovali nikdy o jeho rytířské integritě; i kde křivdil 
jiným, činil tak bez záludu, rovně a otevřeně. Básník Dyk přetrvá svými nejtiššími verši samu 
vzpomínku na vřavu politických a ideových půtek, pro které největší poeta našich dnů skoro 
docela pověsil na hřebík svou božskou lyru". 

Z tohoto Čapkova posudku je vidět jen a jen, že nerozuměl nejen Dykově politice, ale 
nechápal dobře Dýka vůbec. Říci o Dykovi, že byl tížen, což má patrně znamenat zatížen, 
duchem negace, je asi tak možno a správno, jako říci o sv. Jiří, že byl tížen duchem draka. 
Čapek podléhal patrně vlivu těch, v nichž viděl svrchovanou moudrost, a kteří měli ve zvyku 
vidět „ducha negace" v každém, kdo soudil, že by se mělo stavět jinak, než jak stavěli oni. 
Sledoval-li politiku V. Dýka s lítostí, je vidět, že politice málo rozuměl, nebo snad spíše, že 
pro ni neměl smysl, podobně jako jiní zas nemají smyslu pro hudbu nebo jiné umění. Čapek 
nebyl vůbec politik, byl jen obdivovatel Masarykův a pro Masaryka také Benešův. Pro něho 
stálo za to zasahovat do politiky jen, když bylo třeba lámat kopí za ně, za jejich „církev" 
a plány; někdo by snad řekl: dělat jim advokáta; advokáti pak jaksi přirozeně hájí klienta stůj 
co stůj. Jenže on byl advokát, abych tak řekl věřící, a jako neobmezeně věřící byl i 
bezvýhradně sloužící, až nekriticky soudící. Tu byl, myslím, vlastní kořen případů, ve kterých 
„Fronta" se proti Čapkovi stavívala velmi rozhodně. 

Již proto nemohl Čapek chápat Dýka, který byl celou svou podstatou i povahou 
i básník i politik. Nikdy nebude možno tomu, kdo bude chtít býti Dykovi práv, vzpomínat jen 
básníka nebo jen politika. Je sice možno hledět na Dýka přátelsky nebo nepřátelsky, je možno 
souhlasit neb odporovat, ale při všem se narazí nejenom na politika, nýbrž i na básníka. Dyk 
si nejen velmi dobře uvědomoval, že národ je osobnost, v níž mají splývat jednotlivci; ale 
právě osobnost, tedy také vázaná pevným mravním řádem. Na druhé straně viděli v národě 
spíše jen soubor či souhrn jednotlivců. Mysliti proto, že к řešení poměrů i mezinárodních stačí 
- řešit osobní vztahy jednotlivců. 
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Pro Čapka samého jsou tu snad nejpříznačnější jeho „Pozdravy" ve vánočních 
„Lidových Novinách". „Celá Anglie, to je jenom ten naivní domeček v zelené zahradě se 
starým pánem a dívkou na kole. Proč, to nevím; povídám jenom, co je"... „Nebo, když si chci 
představit Německo, vynoří se mi stará hospoda ve Švábsku". Španělsko: „to je zas kavárna 
na Puerta del Sol; u vedlejšího stolu sedí černovlasá maminka v černých šatech a chová 
v loktech černooké miminko. A tatínek s černým sombrerem v týle se nadšeně a šprýmovně 
šklebí na své černooké niňo". A tak: když čte Španělsko, nevidí nic než „slavnostní niňo 
v loktech černovlasé madony". Italie? Dělník ve vlaku, který nabídl cestujícímu sýra. Proto 
také ten strašně smutný závěr: „Co dělat, je hrozně daleko od národa к národu; všichni jsme 
čím dál tím víc sami. Už bys raději nikdy nevytáhl paty ze svého domova; raději zamknout 
vrátka a zavřít okenice, a teď nás mějte všichni rádi. Mně po nikom už nic není. A teď můžeš 
zavřít oči a tiše, docela tiše říkat: How do you do, starý pane v Kentu? Grüss Gott, meine 
Herren! Grazia signor! A votre santé". Můžete třeba říci: touha p idyle. 

Špatná věc? I kdepak. Velmi pěkná a milá. Jenže svět není tak jednoduchý, aby byla 
všehojivým balsámem. Čapkovi se patrně tím balsámem zdála; proto např. věřil, že si 
nakloníme německý národ, když akcí: „Demokracie dětem" budeme sbírat na německé děti. 
Jako kousek díla, jako jedna jeho složka - ano. Ale nic víc; říkejte si „bohužel" kolikrát 
chcete, nic víc. Jenže je možno říci, že pro tohle byl Čapek „nečeský"? O tom skoro škoda 
mluvit. Sama řeč K. Čapka by stačila usvědčit z nepravdy každého, kdo by to tvrdil. A to 
češství Čapkovo bylo docela uvědomělé, ne snad jen bezděčné. Mám zaznamenánu jeho 
odpověď v anketě „Č. Slova" na otázku: „Vracíte se do rodného kraje?" Tam napsal: „Rodný 
kraj je kraj dětství, kraj prvních a proto i nejsilnějších dojmů, objevů a poznatků. Člověk se 
tam nemusí vracet, protože tam vlastně nepřestal žít, ať se octne kdekoli. Rodný kraj je jako 
rodný jazyk; i kdyby někdo mluvil nebo psal jiným jazykem, nepřestane myslit a snít jazykem 
svého dětství. To není vliv, nýbrž něco původnějšího a silnějšího: to je kus vlastní duše 
a osobnosti". 

Nečeského nebylo na Čapkovi nic; ani v něm, v jeho duchu ne. On jen věřil přespříliš 
v působnost jednotlivců; věřil, že i mezinárodní vztahy se dají vyřešit stykem jednotlivců ze 
všech národů. Uznávají-li kde naše velké lidi, mají-li je ve vážnosti, budou přát i národu. 
Věřil v Penkluby a takové podobné věci. Nebyla to jen osobní ctižádost, která jej k tomu 
vedla. Bylo by to tak pěkné, kdyby to bylo pravda. Kdyby... tedy trochu také utopista. Snad si 
neuvědomoval, že např. zrovna v době, kdy celá Evropa se abych tak řekl - sháněla po 
Komenském, táž Evropa docela bezcitně nechávala národ vymazávat z knihy života. 

Snad mu byly problémy politické příliš hrozné a snad i nestvůrné, než aby je promýšlel 
a domýšlel. Ale spíše, neměl pro ně, jak říkáme, smyslu, kdežto Dyk, ať si to bolelo jak 
bolelo, snažil se domýšlet je do posledního důsledku. To byl rozdíl mezi nimi. Ale 
s pragmatismem to nemělo pranic společného. A docela už nemohl býti K. Čapek idealista 
pragmatismem „nadlehčen" nad národní tradici. Předně proto ne, že ta tradice mu nebyla tak 
cizí, jak míní autor toho termínu o nadlehčení pragmatismem. Stačilo by vzpomenout již i jen 
jeho poznámek к době svatováclavské: 

[cenzurováno, chybí menší odstavec] 
Ale pragmatismus nemohl jej odvádět od češství a národní tradice, protože nic 

takového v učení pragmatistů není. Přesně vzato: mělo by se mluvit jen o pragmatismu 
Jamesově. A jádro toho pragmatismu je v tom, že vedle zkušeností smyslových a psychických 
uznává také zkušenosti náboženské, jež staví na roveň těm zkušenostem ostatním. Tvrdí tedy, 
že můžeme také transcendentno poznávat na základě zkušeností. К takovým zkušenostem 
počítá např. útěchu z víry, posilu v životních svízelích, účinky fysiologické (vstaň, víra tvá tě 
uzdravila), zdvojení osobnosti s úkazy telepatickými, vědomí a pocit bratrství lidí, splývání 
s Bohem. Že každý těch zkušeností nenabývá, nezmenšuje jejich cenu a hodnotu zrovna tak, 
jako že hluchý nenabývá zkušeností sluchových, neznehodnocuje ty zkušenosti vůbec. 
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Vědecká pravda není ani celé ani plné vystižení skutečnosti, je to jen kusá stavba, která 
potřebuje býti doplněna metafysikou. Jen pak lze pochopit souvislost všeho dění 
veškerenstva, člověka v to počítajíc. Pravá skutečnost není ve vztazích pojmů, nýbrž ve 
vztazích osob, které se vnitřně spojují jednáním; vnitřně, ne pouhými nárazy jako koule na 
kulečníku. Je třeba, aby člověk našel a vystihl své místo ve veškerenstvu. Skutečnost, kterou 
zažíváme, není bez poměru k nám. Poznání skutečnosti je jen poměrné (relativní), objevem 
nových pravdy se často celé nevidí. Tak např. je dnes psychologie teprve asi v tom stavu, 
v jakém byla fysika před Galileim nebo chemie pře Lavoisierem, t. j. před objevem zákona 
o zachování energie. Člověk nepoznává jen rozumem a smysly, poznává celou osobností. 
Positivisté ovšem namítají, že potřeby srdce a vůle se nesmějí považovat za potřeby vědy. 
Jenže pak ovšem je nutno říci také, že tedy věda není schopna dát člověku světový názor, 
když srdce i vůle jsou přece také skutečnosti. 

Je to takto velmi podobno tomu, co napsal např. v epištole ke Korintským apoštol 
Pavel: z částky zajisté poznáváme, z částky se dohadujeme, ale jakž by přišlo dokonalé, tehdy 
to, co jest z částky, stane se planým. Jamesova filosofie je tedy vlastně filosofie náboženská. 
Positivisté mu vytýkají, že si ji „sestrojil" proto, aby si zachoval víru v Boha a nesmrtelnost 
duše. U Jamese tedy bylo právě proto přirozené, že mu měřítkem správnosti (pravdivosti) 
myšlenky bylo, jak působí najednání, na čin. Proto vlastně pragmatismus. Správná je, vede-li 
к dobru. Správně lze Jamesovo kriterion dobra „místo" pravdy chápat jen v té souvislosti 
s křesťanstvím, v souvislosti, která je u Jamese nejenom nesporná, ale podstatná součást jeho 
filosofické soustavy. 

Co by tu, z této filosofie bylo mohlo „nadlehčit idealistu Čapka", aby podceňoval 
národní tradici, je věru těžko říci. Co v Čapkově životě ukazovalo na souvislost 
s pragmatismem, byly jiné věci; např. jeho snaha proměňovat myšlenky ve skutky při pomoci 
sociální, při různých těch pomocných akcích; pak jeho individualism a úsilí, učinit život 
lepším úpravou vztahů mezi jednotlivci. Snad nebyl pragmatismus, který jako zkušenost 
uznává také styky se záhrobím, bez vlivu např. v „Matce" na scénu ženina hovoru se 
zemřelými syny a mužem. 

Není tu možno jiti do podrobností; ale není toho ani nutně třeba, protože již z toho, co 
tu řečeno, je zřejmo, že „pragmatista" nemá žádného hanlivého přízvuku pro toho, kdo dbá 
pravdy. Jsou ovšem také pragmatisté - řekl bych - jaksi materialističtí. Jenže to jsou 
filosofové, kteří si z Jamese vybrali, jen co jim se líbilo, a to ještě předělali podle své potřeby. 
Tak např. Italové M. Papini a Prezzolini. Ti totiž přeměnili pragmatism skoro v jakýsi 
agnosticism pravdy vůbec; když prý vlastně nemůžeme poznat pravdu docela, je nepravda 
stejně oprávněna; jediné měřítko je „užitečnost". Co je mně užitečno, je dobré. A vše záleží 
na tom, abych uměl lidem namluvit, co si přeji. Proto dal Prezzolini své knížce o této filosofii 
název: „Ľarte di persuadere", tedy: umění přemlouvat. Jacoby, Němec, zase přišel na to, že 
filosofii možno měnit a zase se к ní vracet podle toho, jak se člověku hodí nebo nehodí 
k tomu, co právě chce dělat. Jenže to už není pragmatismus; místo dobra stává se tu mírou 
osobní zisk - co přináší zisk, je dobré. I když se tomu dá nadosobní výraz, jako např. učinili 
někteří němečtí právníci devisou: „Recht ist, was dem deutschen Volke nützt", nestává se to 
lepším; jen důsledky mohou býti - širší. Ale tento pragmatismus je filosofií (možno-li tu 
vůbec mluvit o filosofii) Čapkových, řekněme třeba jen „protinožců". 

Pavel Hejtman: „Optimista nadlehčený duchem pragmatismu." Fronta 10, 1938-39, č. 43, 
26. 1. 1939, s. 503-505. 
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Timotheus Vodička 
Ironie Karia Čapka 

Temná a krvavá ironie slavného pohřbu Karla Čapka nebyla věcí náhodnou. Ona 
naplňovala celé Čapkovo dílo a bez ní nelze dobře odpovědět na otázku, jaká byla duchovní 
podoba tohoto díla a jaké je jeho místo v duchovním boji českého národa. 

Není tak snadnou věcí tuto ironii správně rozeznati. Cesty ironie jsou českému duchu 
nesnadnou věcí a vyskytl se dosud jen jeden člověk, který svým smyslem pro ironii byl 
schopen úspěšně soupeři ti s ironií, jež pracovala v díle Karla Čapka. Myslím tím Jaroslava 
Durycha a v této souvislosti především na jeho kapitolu o Čapkovi v díle „Ejhle člověk". 
Durych postřehl ihned význam její rozkladné síly v Čapkově díle a odhalení jejího působení 
vněm provedl skvěle, dvojnásob skvěle tím, že i on při tom použil své suverénní ironie. 
Jediný nedostatek lze viděti v tom, že Durych nešel až na konec a nepokusil se rozlišit u 
Čapka ironii vědomou a ironii neuvědomělou, jíž Čapek podléhal i tam, kde nechtěl být 
ironický nebo kde se dokonce pokoušel svým způsobem o pathos. Takto uniklo pozornosti 
právě to, co dovršovalo neosobním způsobem Čapkovo vidění a tvoření, co integrovalo jeho 
svět v dokonalou relativitu, nebo, jinými slovy, méně časovými, ale významnějšími 
a srozumitelnějšími, co zbavovalo Čapkovo dílo všeho reálného základu kromě toho, jenž 
tvořil jeho služebnost silám rozvratu. 

Tato druhá složka ovšem začala přinášeti své hlavní ovoce teprve později. Je to docela 
přirozený postup u každého tvořícího ducha, že na počátku stojí individuální čin, osobní gesto 
svobodně učiněné, a teprve později, až čin vyvolal své účinky ve světe vnitřním i vnějším, 
začíná duch pociťovat vazbu a služebnost, do níž ho jeho čin uvedl. To platí i o Karlu 
Čapkovi. Jeho prvotiny jsou co do koncepce i výrazu vypjatě osobnostní a jejich ohnisko je 
v oblasti intelektu. A najdeme v nich při prvním zběžném pohledu všechen obvyklý duchovní 
majetek moderního intelektuála: větší či menší ironickou skepsi ke všem věcem duchovním 
kromě suverenity vlastního pohledu a jistoty vlastní analysy; přemíru reflexe, pohlcující 
přirozenou aktivnost ducha a konečně tu podivnou lhostejnost intelektu к tajemství lásky 
a oběti v řádu věčnosti, spojenou s přemírou emotivity nebo i docela obyčejné sentimentality. 
Jenže je tu také ještě něco více; všechny tyto věci jsou zde promítnuty do vyšší roviny, jest 
s nimi zacházeno určitým charakteristickým způsobem. A to obojí spolu tvoří teprve základní 
čapkovský akord, který určuje směr celého jeho díla. Všechno je zde totiž soustředěno na 
zápas o ideu Věčnosti - při čemž je důraz na prvním slově: není to pouhé teoretické 
uvažování, nýbrž, aspoň na samém začátku, skutečný boj, na němž závisí příští směr ducha -
o nic méně skutečný proto, že se odehrává v oblasti čiře intelektuální. Ale také již na samém 
začátku si Čapkův intelekt klade určité podmínky tohoto boje, jež nechce překročiti. Nechce 
dáti v sázku všechno, nechce se vzdáti bez výhrady dobyté pravdě; naopak, ponechává si stále 
jakési zadní možnosti, jakési osobní útočiště, do něhož by se mohl uchýliti v kterékoli chvíli 
rozepře, ať již by dopadala jakkoli - a která přede vším jiným dává možnost přerušit rozepři 
trvale, aniž by byla vůbec rozhodnuta. Nuže, rozhodující pro Čapka je, že si vybírá právě tuto 
poslední možnost. 

Typickým dokladem pro to je proslulá próza „Šlépěj" z „Božích Muk", ta „Šlépěj", o 
níž toho bylo už tolik napřemyšlováno a v níž bylo dokonce hledáno svědectví Čapkovy 
„religiosity". Všechna složitá a rafinovaná hra této prózy jest řízena tou prostou zásadou 
rozepře, jež může býti kdykoli přerušena. Neboť právě tato možnost přitahuje Čapka 
neodolatelným kouzlem. Právě tato možnost dává nejvyšší rozkoš, jakou může poznati 
přeintelektualisovaný duch, který utkvěl sám v sobě: rozkoš z naprosté svobody vynalézat 
stále nové kombinace, aniž by se duch některé z nich podrobil. Odtud tolik těch možných 
řešení, jež Čapek zasazuje do dialogu „Šlépěje". Jsou to ovšem samá „snad", samé kombinace 

308 



fantasie, jež už svou rozdílností nemohou mít nárok na reálnost - ale právě to „snad" má pro 
básníka takovou přitažlivost, neboť ono mu dává pocit svrchovanosti. Ono mu umožňuje 
vyhnout se břemeni reálné odpovědi a reálného rozhodnutí, a právě reálné řešení je to, čeho se 
začne bát odpoutaný intelekt, jakmile okusil kouzla této hry. Na samém počátku to snad byl 
opravdový zápas, začínající s prázdnýma rukama a lačným srdcem; ale jakmile intelekt okusil 
po prvé této hry, není už té prvotní upřímnosti a bezprostřednosti. Už se neuvažuje prostě 
o směru к pravdě, ale váží se uspokojení, jež přináší hra, a proti tomu možné břímě, jež by 
přineslo rozhodnutí pro pravdu. A v takovém stavu odpoutanosti ducha snadno převáží to 
první. 

Neboť tento postoj poskytuje zdánlivě veliké možnosti umělci obdařenému 
nadprůměrnou imaginací a komposiční schopností - a takovým umělcem Čapek byl. Zbavuje 
to zdánlivě umělce té tíže, kterou pociťuje nejvíce - tíže reality tohoto světa, s níž je třeba 
zápasit, aby zní byla vytěžena skutečná krása. Umožňuje to nádherné ohňostroje ducha, 
jejichž pomíjivost se dá zastírat tak dlouho tím, že první ještě nevyhasl, když je již vypouštěn 
druhý. Kouzla ohněstrůjcova jsou zajisté bohatá. A duchu utkvělému v sobě to umožňuje 
nadevše jednu věc - svévolnou hru s těmi nejvyššími ideami, jež vyjadřují reality nadlidské, a 
zde především hru s ideou Boha a Věčnosti. Předpokládá to ovšem už stav pokročilý, v němž 
jsou duchovní kořeny umrtveny a autonomie ducha ustavena do té míry, že původní 
lhostejnost se mění nejprve v jakýsi zvrácený stud před každým znakem Absolutna a později 
ve více méně vyhraněnou nechuť ke všemu, co neúprosně odkazuje к Věčnosti. A takový stav 
lze u Čapka od počátku sledovati velmi zřetelně. V jeho „Pragmatismu" je to nejprve 
výsměch nepraktickému romantismu nadosobních idejí; v „Božích Mukách" je to utkvění na 
onom „snad", jehož kouzlo po prvé upoutává Čapkova ducha; v takové „Továrně na 
Absolutno" je už potřeba neutralisace jakékoli mystiky Absolutna uplatněna velmi zřetelně. 
Tento postup je nezadržitelný a definitivní, neboť jakmile se jednou selhalo a uhnulo před 
pravdou, zmocňuje se vlády pýcha svébytnosti, již nedovede uspokojit nic menšího než 
naprostá intelektuální svrchovanost nad všemi idejemi a která neustane dříve, dokud 
neprohlásila své non serviam vůči samému Bohu. To už ovšem přestává i umění zaujímat 
svrchované místo a stává se otrokem duchovní pýchy, prostředkem к uspokojení svébytnosti 
- a to je první ničivý paradox Čapkova umění, jejž si ovšem zaslepený duch neuvědomuje. 
Takový je základ celé „Továrny na Absolutno" - všechna ta hra fantasie a vtipu slouží к 
tomu, aby se hráč ujistil svou svrchovaností, aby ukázal, že je si možno svět mysliti tak, aby 
Absolutno v něm bylo něčím, co jen ruší jeho rovnováhu a co je nutno vyloučit nebo aspoň 
užívat jen relativně v míre prospěšné zdaru tohoto světa - což je ovšem řešení absurdní. 

Základním prostředkem takto zotročeného umění je ironie, chladná intelektuální 
ironie, jež dovede nejlépe zlehčit vznešenost duchovní skutečnosti. Jenže, jak jsme již viděli, 
tato ironie má dvojí ostří, a jedno z nich zraňuje ducha a zabíjí jeho dílo ve stejné míře, v níž 
obrací druhé proti věcem. Ironie, jež se neopírá o nic jiného než o pýchu, od níž není duch 
isolován ničím neosobním, Činí svým předmětem i toho, kdo jí používá. A tragika takového 
postoje je v tom, že zatím věci samy jsou ničeny jen in effigie, duch a svět básníkův jest 
rozleptáván skutečně. Absolutno zůstává totéž vůči jakékoli míře ironie, co však ztrácí 
hodnotu, co se objevuje samo jako věc v ironickém světle, toť stavba díla, jež se vzpírá 
realitě, básnické vidění, jež zrcadlí jen vidoucího. Sebe krásnější hra nedovede, když pohasly 
všechny ohňostroje, zakrýti prázdnotu takového zrcadlení - a nedovede ji obyčejně zakrýti ani 
před jejím tvůrcem, ať se pokouší sebe více ji nevidět nebo ji zakrýt novou hrou. 

A něco takového pozorujeme velmi brzy i u Karla Čapka. Přes všechnu zálibu ve 
vysoké hře ironie pozorujeme, že mu sama o sobě nedává jistotu. Ba lze říci, že mu v své 
vyhraněné a výlučné formě působila nepříjemnou závrať, neboť pocit její prázdnoty byl ještě 
více posilován druhou základní složkou Čapkova ducha, totiž jeho rozhodným sklonem 
k prízemnosti, k vegetativnosti, к hrubým vnějším formám lidské pospolitosti. Na jedné 
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straně tento sklon u něho podporoval ironii, pokud se uplatňovala na absolutních 
skutečnostech - tato nenávist je ku podivu společná měšťákovi i individualistovi - člověku 
plazícímu se v blátě země i duchu zmítanému větrem bez pevné opory. Na druhé straně však 
tato řekněme zdvořile humanistická stránka Čapkova ducha nabývala stále více převahy a její 
tendence к bezpečnému utkvění se srážela s bezuzdností ironického převracení hodnot. 
Měšťák býval v Čapkovi často znechucen příliš smělými piruetami ironika; ironik však ku 
podivu necítil odpor к měšťákovi, a jsa někdy unaven i sám sebou, snadno s ním vcházel v 
úmluvu. Tak vidíme i v těch nej vypjatějších dílech Čapkovy vysoké hry pokusy opřít se o 
solidní základ nějaké běžné skutečnosti, jež by nepodléhala ironii. Náznaky nalézáme už v 
„Božích Mukách", ale v plné vyhraněností se s tím setkáme v závěru „Továrny na 
Absolutno", v tom spokojeném návratu k civilnosti, v patetickém výkřiku závěru „R. U. R.": 
„Život nezahyne!", nebo v „Krakatitu" s jeho morálkou titanské síly racionelně zužitkované к 
pohonu užitečných domácích zařízení. Postupem času tato složka stále více převládá, život 
řádu občanského se stále více ukazuje Čapkovi jako vrchol života vůbec, jako jeho vlastní 
střed, jemuž přísluší všechna sláva. Právě v tomto období je také Karel Čapek nejplodnější a 
kniha za knihou vycházejí z jeho péra, aby obhájily a oslavily tento obyčejný život. A přece 
nelze říci, že by byl definitivně zakotvil aspoň v tomto středu. Napsal-li v této poslední fázi 
takové „Povídky z jedné kapsy", jež jsou přímo metafysickou oslavou občanství a citového 
lidství, napsal také „Válku s mloky", kde se ironie objevuje ve své původní podobě, jenže je 
ještě sžíravější, nezastavujíc se ani před civilitou a před tím položivočišným lidstvím, pro něž 
si Čapek zvykl užívat jen přízvuku patetického. To je vnějším potvrzením toho, co jemnější 
zrak vytuší přímo z každé sebe civilnější Čapkovy stránky - že si Čapek nedobyl docela ani 
toho svého humanismu, jejž zvedl na svůj štít a jemuž podřídil vše, co měl, a že musel i o něj 
zápasit se svou skepsí. Odtud pochází ve skutečnosti ten vášnivý přízvuk, ta citová zjitřenost, 
jež nestrpí ani pomyšlení na možný odpor a kterou nacházíme tak často tam, kde vysvětluje 
nebo hájí svou koncepci. Pokud to vycházelo ze skutečného zápasu o něco pevného, byl to 
také ten nejzdravější rys Čapkova ducha, bylo to něco skutečně lidského, daleko lidštějšího 
než ten humanismus, jejž si tím chtěl vybojovat. Ale to bylo také vše, co v této rozepři získal. 

Neboť právě v tomto boji utrpěl Karel Čapek nejhorší nezdar. To, co nejvíce hýčkal a 
čemu nejvíce obětoval, ho nejvíce zradilo. To, co nám podával jako čisté, silné a 
bezprostřední zdroje štěstí, byly ve skutečnosti pouhé napodobeniny nebo karikatury. Karel 
Čapek nedovedl téměř vytvoří ti jedinou postavu, která by odpovídala ideálu přirozeného 
života. I na té nej robustnější postavě Čapkových povídek nebo románů bylo vždycky znát 
stopy jejího odvozeného a vykonstruovaného původu, bylo vždycky vidět, že to jsou výtvory 
ducha, který udržuje svou prostotu velmi složitými prostředky a svou přirozenost musí 
pěstovat velmi uměle; a co bylo horšího, to, co mělo představovat vrcholnou hodnotu, nebylo 
nikdy tak čisté, jak to chtělo být, vždycky jste v tom našli něco zakaleného tam, kde se 
sugerovala průzračnost, něco pokřiveného tam, kde měla býti přímost. A tento rozdíl Čapkovi 
zřejmě unikal. Spokojoval se s tím, že bral za typ nebo vzor svého světa ten všední lidský 
svět, jaký on sám svým pohledem dovedl zachytit, ten svět, který žil v jeho duchu 
podvráceném pýchou intelektu a živořením bez věčných pramenů ducha - svět, který se 
odrážel křivě a nečistě v zrcadle duše a který tedy postaven jakožto typ propadal ironii velmi 
sžíravé. A pro Čapka ironii velmi zhoubné - poněvadž ji nedovedl postřehnouti. Pro něho byl 
obraz světa v něm týž jako svět mimo něho, všechny jeho rysy náležely к přirozeností, a byla-
li v nich nějaká zrůdnost, tedy asi náležela také к přirozenosti světa. Tak se to jevilo uvnitř; 
jakmile však se to vtělilo ve viditelnou podobu a vstoupilo ve zřetelném tvaru mezi ostatní 
tvary a podoby, bylo možno ihned rozeznati pouhým srovnáním, že to jsou karikatury, tím 
ubožejší, že si činily nárok na věrné obrazy. 

Takový byl výsledek úsilí Karla Čapka. Vyšed ze svévolné ironie pyšné hry, skončil 
v neúmyslné ironii nemohoucnosti. A vědoucímu pohledu je jasno, že je přímá souvislost 
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mezi oběma. Právě proto, že odpíral výšinám, nemohl Karel Čapek pevně stanouti na 
obyčejné zemi, neboť z výšin pochází čistota, krása a zdraví těch nejmenších věcí. Konec byl 
přesným vyvážením začátku; souhrn však je děsivý. Na konci všeho zanechává Karel Čapek 
dílo, z něhož vane smutek a prázdnota. Z rozkladu vzniklo a z jeho kalných zdrojů bylo 
živeno s pečlivým vylučováním pravých zdrojů života a umění; a jen rozklad může zplodit 
v zuboženém národě, v němž vzešlo. A je v tom ironie docela čapkovská ve vší své 
bezútěšnosti, že národ přijímá tento odkaz s takovým nadšením. 

Timotheus Vodička: Ironie Karla Čapka. Řád 5, 1939, č. 2, s. 87-92; podepsáno Vavřinec 
T. Vodička O.S.B. 

311 



Oldřich Králík 
v 

Svět Karla Čapka 

Málokterý zjev v české literatuře je tak znepokojivý jako Karel Čapek, jehož skon na 
Hod Boží vánoční jako by symbolisoval zhroucení duchovního prostoru první republiky. Tato 
znepokojivost nespočívá jenom v mnohostrannosti Čapkových zájmů, v šíři jeho publicistické 
činnosti, v pestrosti jeho organisátorských popudů, netkví ani v oficiálním postavení 
spisovatelově. Nesporně chvat poválečné doby, vlastní literární ambice a novinářská zběžnost 
se zřetelně odrazily v Čapkově díle, ale příčiny, proč z tohoto díla vane pochmurný smutek 
a tragická nejistota, nelze hledat ve vnějších vlivech, nýbrž v nejhlubších vrstvách básníkovy 
duše. Jsou-li Čapkovy obrazy rozpolcený nebo sežehnuty, nejsou rozpolcený nebo sežehnuty 
zvenčí, nýbrž rozpolcenost a vyprahlost je skoro od počátku v samém vidění umělcově. Jako 
obyčejně byly u Čapka přeceňovány vnější okolnosti a zásahy do díla, většinou unikaly 
vnitřní souvislosti a přímo zákonitost tvorby. 

Některé souvislosti jsou zcela nasnadě, lehce lze na příklad sledovat projevy detekční 
a detektivní vášně Čapkovy, která často nahrazuje pokojné vidění věcí. V Zářivých hlubinách 
se čte povídka Skandál a žurnalistika s poněkud neuměle podaným zárodkem Čapkovy 
detektivní filosofie, Boží muka jsou z velké části metafysicky traktované detektivky, 
Loupežník v prvním dějství je rozeným detektivem, o postavení Povídek z první a druhé 
kapsy netřeba ani mluvit v tomto spojení. Důstojným závěrem dlouhého řetězu detektivních 
příběhů a úvah je románová trilogie Čapkova, v Hordubalu je to duetto dvou četníku, 
v Povětroni celá symfonie lékařů i odborníků na vnitřní život, marnotratně loudících záhadu 
ohořelé trosky lidské. Je samozřejmě také skupina utopií od povídky Systém v Krakonošově 
zahradě, к Válce s mloky, při čemž zmíněný Systém je přesným náčrtkem hry RUR, ale 
možno sestavit i řadu „trapných povídek" od stejnojmenné knihy po Obyčejný život -
společným znakem je zlomení vnitřní vzpoury, rozklad duchovního vznětu vnější silou nebo 
měkké zajetí v poutech zvyku a bývají to pohledy intimně soukromé. Existují tedy více méně 
vyhraněné typy Čapkova tvoření, nechceme teď zacházet do přírodopiseckých podrobností 
klasifikace a třídění, nutno však zdůraznit fakt, že převládající typy jsou praeformovány již 
v prvních dvou společných knihách bratří Čapků (pro typ „trapných povídek" odkazuji na 
Ostrov ze Zářivých hlubin). 

Ještě zajímavější jsou konstanty motivické a vracení celých themat. Podrobnějším 
rozborem se ukáže, že básníkova fantasie není tak nevyčerpatelná, jak by se zdálo, více 
závislá na vnitřních apriorismech než na měnivé zkušenosti životní. Třeba postavy ženské se 
dělí na dvě skupiny, na prosté a naivní dívky, jež jsou sestrami, dcerami a jsou pevně 
připoutány к domovu, jmenuji Lídu, Mimi, Anči a jejich pozdní protějšky, dívku z příběhu 
jeptiščina a pečlivou manželku přednosty z Obyčejného života. Jiná galerie postav je 
vytvořena vášnivými princeznami a holčičkami cizokrajné rasy, mezi nimiž figuruje černá 
princezna Wille, Elina Makropulos ve španělské metamorfose Eugenie Montezové. Kubánka 
z aristokratické rodiny Maria Dolores a cikáně z Obyčejného života. Souběžně probíhá 
a zpravidla se kříží s těmito princeznami exotické dálky, útržky a výjevy obraznosti jdou od 
Puerta del Sol z Historie beze slov po palmy z Obyčejného života - nejbohatěji je toto thema 
rozvito v Povětroni: 

„Stesk po dalekých a exotických zemích: u mne obyčejně po Kubě, ostrovu mé 
nostalgie ... Ale kdybych měl přesně říci, jak si představuji tropickou krajinu, musel bych 
toto vše nechat stranou a propuknout, jako Rimbaud, v údaje zeměpisně poněkud neurčité." 

(Následuje úryvek z Čapkova překladu Opilé lodi.) 
Jsou ovšem v pracích Čapkových ženy, vymykající se uvedeným dvěma schématům, 

bezectné anarchistky a nedotknutelný fantom ženy (povídka Zářivé hlubiny a dívka v závoji 
z Krakatitu), ale většina ženských postav se přece rekrutuje z oněch oblastí. V dalším rozboru 
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přijdeme ještě na četné vnitřní vztahy děl Čapkových, zde bych chtěl ještě upozornit na 
markantní návraty motivů v slavném Povětroni. Základní thema člověka spadlého z neznáma, 
s vypáranými monogramy, bez jména a bez obličeje, svlečeného do nejzazší anonymity - to je 
přesně námět povídky Hora z Božích muk. Jakási shoda je i v mstitelích záhady, 
intelektuálnímu Slavíkovi odpovídá jasnovidec, skládající druhou povídku, umělci Jevíškovi 
básník povídky třetí. Ovšem gesta lékařská nad zohaveným trupem jsou v Povětroni 
nesrovnatelně propracovanější, zato odpadá samostatný motiv kriminální komisaře Lebedy. 
Tato složka tématická se mísí s inspirací Krakatitu, inženýr Prokop se vtělil do postavy 
jasnovidcovy povídky, závratný objev krakatitu poněkud pokrotl v chemické vzorce 
Povětroně, rekonvalescence Prokopova ve venkovském domově rodiny Tomšovy má obdobu 
v příběhu jeptiščině, průmyslová, obchodní a společenská džungle závodů balttinských se 
opakuje v pařeništi západoindických ostrovů z básníkovy povídky. Ovšem náčrtek některých 
stran Povětroně, kde se proplétá změť lián a chapadlovitá změť hospodářských zájmů, 
najdeme v druhé části popisu wembleyské výstavy v Anglických listech, ale nemůžeme 
dopodrobna analysovat všechny dráždivé ingredience, z nichž je svařen Povětroň. 

Ukázalo se snad dostatečně jasně, že celé pozdější dílo Čapkovo je předjato v jeho 
literárních počátcích a že už v nich jsou vyjádřeny s podivuhodnou úplností tvárné, 
myšlenkové i obrazivé možnosti jeho velkého talentu. Zdá se dokonce, že základní duchovní 
tendence Čapkovy jsou tu při vší lineární a geometrické strohosti vyjeveny nejen čistěji 
a bezprostředněji, nýbrž i plastičtěji a tepleji než v pozdějším období, kdy se anonymita 
prožitku skrývá za nesčetná jména životní zkušenosti opravdu mnohotvaré a nedohledně 
pestré. Soudím proto, ze právě do prvních prací Čapkových je třeba spustit sondu co 
nejhlouběji, chceme-li proniknout к složitému tajemství básníkovy osobnosti. 

V září 1913 vyšel známý Almanach na rok 1914, K. Čapek má v něm nesmírně 
zajímavou báseň Ve věku mladého života. Ke konci v ní čteme: 

„roso přítomné chvíle, kapky stálého plynutí, / jakou žízeň to chcete ukojit, / jaká 
palčivá ústa na vás se otvírají, / dřív než skanete v zachvění / z jakého trvání musely byste 
téci, / bych řekl: Dost, jsem syt -?" 

Čapek je už zde přisát к přítomnému okamžiku, ale jeho metafysická žízeň není ještě 
viditelně zakalena žádnou pachutí. Neúkojností duchovní žizně básníkovi zůstane už trvale, 
ale již v Zářivých hlubinách je mrazivě klidným gestem odsunuto věčné trvání, které může 
zacelit tajemnou krvácející ránu lidské duše. V titulní povídce je tato úvaha o nesmyslnosti 
světa, v němž je možná zkáza nej skvělejších děl lidského rozumu, toto nevtíravé odmítnutí 
theodiceie: 

„Kde tedy je člověk, nebo bytost, která byla příčinou té nesmyslné katastrofy? Neboť 
obšťastnil bych se velice pocitem nenávisti a úlevy, kdybych mohl někoho obvinit. Z jaké 
důvěry srdce bych musil uvěřit, že bylo to vše určeno věčným osudem, v němž skrývají se 
všechny důvody? Jak mohu se utéci do klína nej vyšších příčin, jak mohl bych se oslepit 
světlem svrchované vůle? Nikde nevidím nikoho, v kom by se rozplynula má hrůza, nikoho, 
komu bych vložil do rukou zbytek svého života. Stojím zde ve smrtelné prázdnotě zděšen 
zmatkem a bezpříčinností toho nesmyslného zániku, v prázdnotě, která proniká až dovnitř 
mého života zbaveného obsahu, jehož nyní je bolest a jehož zítra je jen beze dna černá díra." 

(Čapek podtrhl jenom slovo „příčinou".) Čapkův intelekt je zřejmě uražen představou 
Boha a jeho tajemné prozřetelnosti, nemůže mít důvěru v nikoho, kdy by byl příčinou 
bezpříčinností. Básník a myslitel se tu střetl se „svrchovanou vůlí", ale nekřičí, úzkostlivě se 
vyhýbá patetickým obžalovacím tirádám před soudním tribunálem, neuzná ji prostě 
a jednoduše ani za kompetentní být vinníkem. 

Hned potom Boží muka, jistě Čapkova nej skvělejší kniha, jsou bojištěm básníkova 
metafysického zápasu, plného jiskřivých záblesků. To hlavní je osvětleno úžasně pronikavou 
a přesnou studií Durychovou, chtěl bych dodat jenom dvě věci. Bereme-li ústřední číslo 
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Čapkovy theologie či spíše theogonie Elegii jako celek, vidíme vedle intelektuální pýchy 
druhou příčinu, proč ztroskotal. Básník měl nepochybně živou spirituální zkušenost, ale bere 
ji s psychologickým naturalismem: „Byl jsem si vědom svobody bez mezí. Nic dokonalého se 
nevyvrací." Jde o jakousi intuici zázračnosti, která se pak rozplyne při logifíkaci jako sen. 
Čapek může poznat Boha jenom jako stav svého subjektu, jako přítomné vytržení, ale je 
neschopen vybudovat architekturu víry. Jeho okamžiky se neustále sesouvají a v něm zbývají 
nanejvýš osamělé šlépěje Boží, „které odnikud a nikam nevedou... jež snad nemají cíle... než 
svou dokonalost". Protože Čapek potřebuje syrovou, okamžitou formu božství, chápeme, proč 
v Čekárně odmítá čekat na vykoupení a velebí pohanské bohy, které možno jako štěstí „rychle 
a nenadále potkat. Je to tak zvláštní náhoda! tak náhlá událost, že byste řekl: ach, jaké 
dobrodružství!" 

Čapek strhuje Boha do vteřin subjektivního prožitku, ale fakt chvilkového osvícení je 
snad evidentní, stejně jako ovšem jeho rychlé rozplynutí, možno se odvolat na niterné 
zkušenosti, popisované byť ironicky v Ztracené cestě, na oblíbený Čapkův motiv z povídky 
Rekord, kde v nej vyšším citovém vzrušení překoná človek fysické možnosti. Druhá stránka 
této krajní subjektivisace Boha je stále rostoucí Čapkův pocit nesouvislosti lidského života. 
V životě lidském přece zůstane trčet jakási nezařaditelná zkušenost, která se sice nestala osou, 
ale kterou nelze dobře smazat. Odtud asi je v Čapkově díle tolik infernálních blasfemií, které 
vynalézá s nekonečným důvtipem. Je to přese vše bolavé místo a vedle intelektuální ironie 
ozývá se z posměchu i nenasytná msta. Pěknou antologii parádních kousků Čapkovy ironie 
pořídil mistr jiné ironie Jar. Durych s rovnocenným komentářem ve zmíněné studii a není ji 
snad třeba rozmnožovat. 

Zajímavou rekapitulaci mladistvých Čapkových zkušeností metafysických nalezneme 
po letech v Obyčejném životě, který asi obsahuje hodně autobiografického materiálu. Jakmile 
člověk vzpomínající před smrtí na svůj život probere svrchní vrstvy, narazí na svá 
vysokoškolská studia a básnickou minulost: 

„I viděl jsi věci divné a strašné, mršinu v rozkladu a výheň žířivou, a bůhví, bůhví, co 
všechno jsi ještě mohl uzřít, třeba věřícího anděla, nebo hořící keř, jenž mluví hlasem. - Kdo 
ví, člověče, kdo ví, co se i dnes v tobě mohlo najít; kdybys ještě chvíli mohl být básníkem. 
Hrozné věci nebo andělské hrozné požehnání poesie." 

Podtrhl jsem „hořící keř", protože tímto výrazem mluví básník o své duchovní 
zkušenosti i v Elegii z Božích muk, kdežto Čapek s jakousi lítostí podtrhuje slova, naznačující 
možnost pokračování. Ovšem o hloubce této lítosti je těžko spolehlivě soudit, o něco dále 
čteme: 

„teď to vypadá ... jako útěk před sebou samým, jako hrůza, abys nepropadl tomu, co 
bylo v tobě. Zazdít to jako hořící šachtu, ať se to, potvora, udusí samo ... Nemohu si pomoci: 
cítím, že ten básník měl víc co dělat s tím nízkým a utajeným než s čímkoliv jiným, co bylo 
ve mně. V něm bylo ovšem něco vyššího, - ale stál na tamté (podtrhuje sám Č.) straně a ne na 
mé... Snad se to nevykoupené mělo stát ve mně duší, já nevím. Vím jenom, že se to nestalo, 
zavržené zůstalo zavrženo a básníka, jenž neměl co činit s tím, co bylo mé uznané a legitimní 
já, vzal čert. 

To už je zpropadeně jasná řeč, ale aby nebylo nej menšího dorozumění mezi duší 
a legitimním já, ještě pár slov ze závěru knihy: 

„Je tedy já cosi, co je nad (podtr. Č.) těmi figurami a jejich osudy, něco vyššího, 
jediného a jednotícího, je to snad to, čemu říkáme duše? ... Řekněme, že člověk je něco, jako 
zástup lidí. - vždycky někdo z nich je v čele a vede kus cesty; a aby bylo vidět, že vede, 
mysleme si, že nese v ruce standartu, na které je napsáno Já. Tak, teď on je Já. Je to jen slovo 
(podtr. já), ale takové mocné a velitelské..." 

To je konečné stadium Čapkovy myšlenky: čirý nominalismus, spojený s jakousi 
biologickou mystikou. 
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Aby už byl dokreslen obrázek Obyčejného života a tak trochu Čapkovy metafysiky, je 
nutno připomnět, co dělá Čapkův přednosta v nej šťastnější době svého života. Je vládcem 
nádraží a pustí se do práce: 

„Do té doby to byla spořádaná, ale bezvýrazná stanice... A já z toho udělám nádraží 
čisté a tiché, jako kaple... A najednou je tu jakoby větší a volnější prostor, věci mají svůj 
čistší obrys a nabývají čehosi jako vznešenosti; tak; teď je to to pravé. Stavěl jsem své nádraží 
bez zedníků, jen z toho, co už bylo. „Ano, teď je to v pravdě mé (podtr. Č.) nádraží a po prvé 
v životě mám pocit něčeho hluboce svého, silný a dobrý pocit vlastního já." 

Vzpomeneme-li na velkolepé stavitelské gesto Zeyerovo nebo Březinovo, 
vzpomeneme-li, jak staví lidé z Čepový poslední knihy domy. cítíme zřetelně, že Čapek je 
pouhý upravovatel, byť sebe vkusnější a citlivější. Nejde samozřejmě o praktickou stránku 
věci, nýbrž o niternou realitu: Čapek nebuduje, nemůže budovat, protože nebuduje pro duši, 
může jen přeskupovat a upravovat pro uspokojení svého vlastnictví a já. 

Subjektivní pěstování vlastního já vyúsťuje samozřejmě velmi snadno v naprostý 
solipsismus, blízko к němu mají „trapné povídky": 

„Ať dělá, co chce, na konci všeho najde zas jen sebe; víš, jako by byl živ mezi samými 
zrcadly, a kam se podívá, našel jen vlastní tvář, vlastní nudu, svou vlastní samotu..." (povídka 
Peníze). 

Odtud častý motiv Čapkových próz, jak do dusného pokoje churavé subjektivity přijde 
s návštěvou závan vnějšku; na tom je nej zajímavější, že nositelem vnějšího vzduchu, 
nevydýchaného ještě plícemi subjektivity, je zase člověk. V Božích mukách je dvojdílná 
velepíseň trýzně subjektu, nazvaná po své truchlivé hrdince Lída. V komornější druhé části je 
dvojí návštěva, Holubova u Martinců a Lídina u Holuba, ale přes rozdílnost ladění jde 
v podstatě o týž prožitek: 

„(Holub) dusil se v této atmosféře, kde dýchal jen péči o Lídu... jeho slova mu 
připadala jako studené ošlapky bláta v ložnici chorého, jako hlasitý hovor v pokoji, kde se 
šeptá, jako cokoliv hrubého a neposvěceného; tu trápil se ve svém koutě stydě se za dar 
vnějšku, jejž sem přinášel." 

Holub doma je ve stejném zajetí nitra a věcí přefiltrovaných do dotěrné známosti: 
„Holub ustoupil a Lída vešla; chladně, líbezně zavoněla svěžím vzduchem a voňavkou 

... Jak tu vše vypadá, myslil si Holub v úzkosti; ... Všechny ty přespříliš známé věci, knihy 
a péra, papír, popel..." 

Stejný motiv je v Nápise a jiných pracích Čapkových. 
Jiný způsob, jak umělec přehlušuje vnitřní prázdnotu, je ponoření do nej různějších 

lidských činností. Čapek není nikdy syt dívání na řemeslníky, má podivuhodný smysl pro 
fortele všech povolání, dovede sledovat lidské ruce a lidský mozek s neumdlévající vášní na 
všech cestách přímých i bludných. I tento únik do lidské dělnosti zpravidla ztroskotává a na 
konci všech cest bývá marnost, jak se ještě projeví v poznámce o První partě. Prostě Čapek 
nemůže člověka léčit jinak než homeopaticky, opět člověkem, podepřít vyvrácený subjekt 
jiným subjektem, musí zevšeobecnit hoře lidského nitra. Odtud vzniká pověstný jeho 
humanismus, který není nic jednoduchého a prostoduchého, nýbrž velmi složitá směs lásky 
a hořkosti, soucitu a přímo štítivého odporu. 

Pro Čapka nebylo opravdu jiné cesty ke skutečnosti než skrze člověka. Vlastně již 
zmíněná báseň z roku 1913 začíná významnými verši: „Skrz mezery, jež mezi lidmi jsou, / 
jsem viděl věci daleké a nesmírné." Zde ještě zbývají jakési mezery mezi lidmi, ale cítíme, že 
je Čapkův svět dusně zabydlen lidmi, skoro к neprostupnosti. A potom se stává stále 
důslednějším požadavkem Čapkova umění, abych tak řekl, maximum člověčiny. Tulák, který 
je v předmluvě hry Ze života hmyzu doporučen čtenáři jako útěšnější zrcadlo člověka než 
hmyzí společnost, programově prohlašuje v předehře: 
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„Já se jen dívám. Kdybych měl kořen, nebo cibuličku v zemi, díval bych se na nebe -
(zvedne se na kolena) - do nebes. Do smrti bych se díval rovnou do nebe. (Vstane.) Ale, že 
jsem člověk, musím se dívat na lidi. (Rozhlíží se.) A já je vidím." 

V těchto slovech a gestech je jedinečná ironie a smutek a - celý Čapek. 
Dovolím si uvést dva charakteristické úryvky z Čapkova humanistického učení, které 

nahradí dlouhé výklady. První je vzat z děsivé výsměšné hry Věc Makropulos. Zpěvačka, 
prožívající únavně stejnou komedii životní již přes tři sta let, posmívá se krutě a zároveň 
strašně závidí obyčejným lidem, kteří se s pošetilou důvěřivostí pachtí za svým drobným 
štěstím. Je třeba si uvědomit, že tu Čapek podává moderně nahořklou pragmatistickou versi 
starověké sofistické věty „Člověk je metou všech věcí", že Čapek bolestně dodává: Bez 
lidského zájmu, bez vřelosti jejich lásky a nebýt jejich krátkozrakosti nic nemá nej menší 
ceny. Elina Makropulos lká v šíleném posměchu své staleté nudy: 

„Vy jste tak blízko všeho! Pro vás má všecko smysl! Pro vás má všecko nějakou cenu, 
protože za těch pár let toho ani dost neužijete . . . oh, můj bože, kdybych jen jednou ještě ... 
Hlupáci, vy jste tak šťastní! Je to až protivné, jak jste šťastní! A všechno pro tu pitomou 
náhodu, že brzo umřete! Všechno vás zajímá, jako opice! Ve všechno věříte, věříte v lásku, 
v sebe, ve ctnost, v pokrok, v lidstvo, já nevím v co, já nevím v co! Ty věříš v rozkoš, Maxi, 
Ty, Kristinko, věříš v lásku a věrnost. Ty věříš v sílu, Ty věříš v samé hlouposti, Vítku. -
Vám se to žije, vy ... blázni!" 

Uvedený citát je jakýsi mrazivý pól Čapkova humanismu, ale lze z něho dobře poznat 
jeho myšlenku: svět lze snést a žít jen tehdy, známe-li důvěru v jeho smysl, nic jej nemůže 
ospravedlnit než věřící, třebas pošetilá lidská bytost. Je nutno být zcela blízko světu lidí, 
úplně se ponořit do oživujícího pásma lidské důvěry při samé zemi, jinak se všechno promění 
v zoufalý chaos a zvrácenou, nudnou frašku. 

Druhý citát je z Povětroně, tedy z pozdějších, již usmířenějších let Čapkových, ale 
úplně stejně se v něm zdůrazňuje blízkost, nezbytnost blízkosti. Jasnovidec, který ovšem 
ztělesňuje období Božích muk a Krakatitu, vysvětluje svou intelektuální koncepci člověka: 

„Telepathie je nesmysl, nemůžeme poznávat na dálku; musíme se věcem přiblížit, 
přiblížit si hvězdy číslicemi, hmotu rozborem a drobnohledem: a když vyloučíme smysly 
a tělesnou blízkost, můžeme se čemukoli přiblížit soustředěním. Připouštím, že jsou snad 
předtuchy, zjevení a vise: připouštím to, ale metodicky to odmítám, popírám a zavrhuju ... 
Podivné přibližování, které se neděje v prostoru, ani v čase a jeví se jen intensitou pocitů 
a poznatků, které jsou ve vás - můžete myslit myšlenky a cítit city, které jsou mimo vás, 
můžete mít vzpomínky, které jsou mimo vás a netýkají se vašeho já... Právě jsem řekl 
myšlenky, vzpomínky, představy, city. To je hrubá a nesprávná psychologie, a užil jsem těch 
falešných pojmů jen proto, že jsou vám běžné. Ve skutečnosti ... mám pocit, mám určitou 
povědomost člověka a ne jeho jednotlivých zkušeností, představ a paměti. - Rozumějte, je to 
člověk v čase svinutém, člověk, ve kterém je obsaženo i všechno, co kdy byl a co kdy dělal, 
ale nejako sled událostí, nýbrž - jako —." Ukazoval rukama ve vzduchu cosi úhrnného. „Je 
to, jako byste filmovali život člověka od narození až do tohoto okamžiku, a pak všechny ty 
obrázky položili na sebe a promítli je všechny současně. Řeknete, jaká změť! Ano, neboť 
splývá přítomnost i minulost, všechno se překrývá a zbývá jen tvar života, něco 
nepopsatelného a nesmírně osobního: něco, jako osobní aura, ve které je uloženo vše —." Nos 
mu tragicky ustrnul. „Všecko, i budoucnost." 

Vrací se tu výrazně jedna z nej základnějších kategorií Čapkova myšlení - přítomnost, 
řekl bych málem všudypřítomná přítomnost. Latinští básníci psali o praesens deus, t. j. 
přítomný, mocný bůh. Čapek zná místo toho záhadné tajemství přítomnosti člověka ve věcech 
a v okamžicích, přítomnosti jako zkratky celého bytí lidského. Citované věty by lákaly 
к dlouhým úvahám a dalším glosám, z každého slova přímo fičí skrytou ironií. Elegantní 
odmítnutí zjevení a visí je věc u Čapka příliš běžná, poznámky však zasluhuje souvislost 
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shrnutí lidského života do jediného okamžiku s individualistickým titanismem Krakatitu, 
který bude později vyložen při přehledu různých forem Čapkova humanismu. A ještě 
připomenutí, jak při zdůrazňování „nesmírně osobního" docela vyprchala duše. Abychom 
znovu šli pro srovnání do antiky, u Čapka není nic z platónského mythu o duších, které jsou 
zbičovány hříchy a po svlečení tělesného závoje nesou všechny stopy života, spisovatel jako 
v Obyčejném životě vymýšlí jakýsi fysikální mythus, neznající dobra a zla, vše odpouštějící 
či spíše lhostejný - Čapek je důsledně metodický. 

К těm rozdílným formám Čapkova humanismu, které jsou velmi charakteristicky 
zabarveny: zmíněný individualistický titanismus, který má větev intelektuální a citovou, dále 
je to tlak prostředí svírající jednotlivcův niterný život, jinými slovy vpád brutální náhody do 
osobní linie, na třetím místě bych jmenoval neúprosnou sociální mechaniku a podléhající jí 
dav, konečně jsou to drobné, ale dravě viděné vztahy mezi lidmi. Klasickým projevem 
intelektuálního titanismu Čapkova je román Krakatit, v němž jde o jakousi osobní podobu 
absolutna, chemicky uvolnit veškerou atomovou energii hmoty a také člověka. Vynálezce 
Prokop blouzní: 

„Přijde tvůj okamžik, a vybuchneš; vydáš lásku, bolest, myšlenku, já nevím co; tvé 
největší a nejsilnější je jenom okamžik... tedy ať to tvé nic stojí za to! Vybuchni plamenem 
nejvyšším. Cítíš se sevřen? Tak tedy roztrhni svůj crusher a rozmetej skálu. Udělej místo pro 
svůj jediný okamžik... Mám jenom zvětrávat a čekat... kvasit nečistě ... a drobit se, aniž 
bych kdy ... rázem ... vydal celého člověka? Raději ... to už raději v jediné vrcholné chvíli 
... a přese vše . . . Neboť já věřím, že je dobře vydat všecko. Ať je to dobré, nebo špatné. 
Všecko je ve mně srostlé: dobré a zlé a nejvyšší. Kdo žije, dělá zlé i dobré, jako by se drobil. 
Dělal jsem to i to, ale nyní . .. musím vydat to nejvyšší. To je vykoupení člověka. Není to 
v ničem, co jsem udělal; je to zarostlé ve mně... jako v kameni. I musím se roztrhnout... 
mocí... jako se roztrhne náboj; a nebudu se ptát, co při tom roztříštím; ale bylo třeba... bylo 
mně třeba vydat to nejvyšší." Titánská vzpoura Prokopova se ovšem zlomí v typicky 
čapkovském závěru, v resignaci obyčejnosti, ale tím neztrácí na duchovním dosahu, jak jsme 
viděli v doznívání z Povětroně. Tam byl také anticipován částečně její výklad, zde chci ještě 
zdůraznit protiklad mezi oslavou nenadálého, třaskavého okamžiku a odporem к pomalému 
čekání, к pouhému mechanickému opotřebování životní materie. Vlastně stejný s případem 
vynálezce Prokopa je případ slabomyslného Hauka-Šendorfa z Věci Makropulos, který 
vyssálal celý svůj život v milostné rozkoši: „Zcela správně, slabomyslný. Všechno jsem 
nechal tam, u ní, račte rozumět? Já už jsem pak nežil, to byla jen dřímota:" To je varovné 
memento pro Čapkovy titany, radící к opatrné resignaci. V Trapných povídkách je číslo, již 
svým názvem Uražený hlásící se k Dostojevskému, a zde je také motiv titanismu zahrán na 
strunách citové psychologie ruského mistra. Ministerský úředník se propadne jednou do 
lidského podsvětí a vyznává se potom bratru: 

„Čím víc bídy člověk uvidí, tím víc má se světem společného. Já jsem našel cit 
společenství: není to vůbec soustrast, je to osvícení a vytržení: není to lítost, ale nadšení. Ty 
sám... ty sám pak vidíš každou bolest a objevuješ každou zvrhlost a nemoc, a cítíš, že je to 
tvé vlastní. Ty sám jsi chudý a bídný, zloděj a nevěstka, opilec a zoufalec: ty jsi, co vidíš. A tu 
žízníš jen po tom, abys nesl všechnu bídu a každou nemoc, všechno opovržení abys vzal na 
sebe: dychtíš a prahneš po tom, aby ses ukojil... Musíš být nemocen, opilý, štvaný, uražený, 
zablácený a zvrhlý. Musíš dojít vrcholu. Musíš dojít toho nej dokonalejšího vrcholu." 

Ovšem závěr je opět resignace, v duchu „trapných povídek" Karel podléhá 
vychozeným poutům prostředí, ministerstvo a doma spořádaná rodina si ho vtáhnou do svého 
středu. V Obyčejném životě je z toho všeho jen zaplašovaná vzpomínka na nebezpečnou 
světélkující mršinu z věku mládí. 

Přesune-li se důraz na tlak prostředí, vzniká druhý typ, který jsme už s počátku 
označili podle názvu jedné Čapkovy knihy jako „trapné povídky". Klinicky jasným případem 
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je třeba povídka Surovec ze zmíněné knihy, není nahodilé, že je lokalisována do 
průmyslového prostředí. Továrník Pelikán si nemůže pro své obchodní starosti všímat krásné 
manželky a ta nalezne ideální pochopení a lásku u docenta Ježka. Pelikán se o všem doví -
samozřejmě detektivní cestou —, ujede na den z města a továrny a těžce přemýšlí. Zde 
přelom v jeho úvahách: 

„Řeknu jí to dnes večer, přemýšlí Pelikán, řeknu, že se rozvádíme; Lucy to po krátkém 
poplachu přijme. Za půl roku bude šťastna; Ježek ji bude nosit na rukou, bude jí rozumět lépe 
než já; a Lucy bude... - Pelikán vyskočil, jako udeřen. Copak může být Lucy šťastna 
v nuzotě? Lucy, jež je sám luxus, nákladný rozmar; Lucy, kterou uvedl do svého bohatství 
z přepychu velkého obchodního domu jejího otce, právě před konečným krachem; Lucy, jež 
z nějakého pudu, z vášně, z potřeby, z naivnosti, nebo já nevím proč musí, musí vyhazovat 
bláznivě peníze! Vždyť všechno, co Ježek vydělá, jí nestačí na jediné šaty." Pelikánovi je 
okamžitě cesta jasná: úprkem se vrátí do města, rozdrtí Ježka a chce jet do bytu za ženou, ale 
poslední věta zní: „Obraťte, jedu do továrny." Je to poněkud drastické ve 
velkoprůmyslnickém bagatelisování citových záležitostí, jsou ovšem také verse delikátnější, 
ale stejně nevývratné v převaze vnějšího tlaku. Asi nej duchaplnější a nej hlubší je hořeplný 
příběh Lídin, kde právě na tom nemilosrdném vpádu vnějškové náhody je osnována možnost 
detektivního odhalení. Není možno zde reprodukovat třpytnou dialektiku příběhu v celé šíři, 
vybírám úryvek snad nejtypičtější: 

„Ale najednou to nej obyčejnější nás překvapí a vyděsí, když si je uvědomíme a zdá se 
nám monstruosní; najednou se setkáme s něčím neosobním ve svých vlastních činech; 
najednou shledáme, že naše vůle je jenom zdání a předtucha skutků, které na nás nezávisí. 
V každém našem skutku zůstává něco nahodilého; ale náhoda je otevřená cesta, kterou do 
našeho života vniká fátum. Fátum není železná nutnost; je to železná náhoda. A to 
nejvšednější a nej obyčejnější je jen strašná, nezlomná náhoda." 

Jakékoliv jednání je tedy fatální, jednáním „končí každá neomezenost", nezbytně 
dochází к jakési nemravné mesalianci vnitřního života a temné vnější skutečnosti. Některé 
„trapné povídky" jsou takovým drásavým ohlodáváním vnějšku a nitra navzájem, jmenuji 
povídku Na zámku a první díl Hordubala. Pomineme-li detektivní deriváty této Čapkovy 
koncepce, zbývá ještě se zmínit o případech, kdy přeražení titanové resignují a více méně 
dobrovolně se uchýlí do ústraní vnějškovosti. Jeden za mnohé, úředník z Obyčejného života 
se ptá, kde se zastavil na svém útěku z mládí: „Na poslední stanici světa? Ne, tam to ještě 
trochu světélkovalo. Teprve na svém nádraží, kde se's ukryl v bezpečném pořádku věcí. " 

Hrůzy prostředí se nedozírně násobí, když nejde o vliv na jedince, nýbrž na celý dav, 
když jde o projevy sociální. Virtuosní kousek ironické kresby kolektivního prostředí čteme ve 
fantastickém románě Válka s mloky: 

„To právě přivedlo slečnu Kistemaeckers к důležitému pojmu pohlavního prostředí ... 
Oplodnění vajíček děje se prostě chemickou změnou prostředí... změnou, která nějakým 
způsobem souvisí se samčí pohlavní funkcí. Ale této samotné funkce není vlastně třeba; to, že 
se samec sdružuje se samicí, je patrně přežitek staršího vývojového stupně... To sdružení je 
vlastně... jakási zděděná iluse paternity; ve skutečnosti samec není otcem pulců, nýbrž jenom 
určitým, v podstatě zcela neosobním chemickým činitelem pohlavního prostředí, jež je 
vlastním oplozovatelem... Tak se nám pohlavní život podivuhodného Andriase jeví jako 
Veliká Huse; jeho erotická vášeň, jeho manželství a pohlavní tyranie, jeho dočasná věrnost, 
jeho těžkopádná a pomalá rozkoš, to vše jsou vlastně zbytečné, přežité, téměř symbolické 
úkony... Zvláštní lhostejnost samic, se kterou přijímají ono bezúčelné, frenetické osobní 
dvoření samců, svědčí zřetelně o tom, že v těch námluvách samice instinktivně vyciťují pouhý 
formální obřad, nebo úvod к vlastnímu snubnímu aktu, v němž ony pohlavně splývají 
s oplozujícím prostředím; řekli bychom, že samička Andriase tento stav věcí chápe jasněji 
a prožívá věcněji, bez erotických ilusí." 

318 



Život lidské společnosti je pro Čapka jedinou příšernou ilusí, všechna jeho gesta 
žalostnou formalitou, marným přežitkem, láska, boj, nacionalismus, všechny ideály jenom 
jakýmsi sekundárním následkem nepatrného množství nějakého enzymu či jaké chemikálie. 
Je to již pojetí RUR, a jak Durych řekl, námět hry je utopie, ale tato utopie je symbolem: 
„Nejedná se o dřívější či pozdější ovládnutí živé hmoty, nýbrž o určení člověkova místa ve 
světě a ve věčnosti." Roboti jako mloci jsou lidé tovární, zbavení svou masovostí obličeje 
a degradovaní na přírodní stroje. Utopie rozhodně není vlastním cílem Čapkovým a netřeba ji 
brát doslova. Na př. v Anglických listech vidíme zcela zřetelně, jak se mění význam věci, 
přejde-li z řádu osobního do řádu přírody: 

„Nádherná věcičko, natsuké Japanu, či východní tkanino, kdybych tě mohl mít doma, 
čím bys mi byla! Lidským tajemstvím, projevem člověka, řečí cizí, spanilou. Ale v tomto 
strašlivém a nezměrném nahromadění už není jednotlivců, ani osobních rukou, ani dějin: jest 
jenom šílená příroda, živočišná tvořivost, fantastická hojnost krásných a podivných mušlí 
vylovených z oceánu bez času ... přisám bůh, gotický kostel není nejsložitější z krystalů. 
I trvá v nás síla krystalinická: i krystalisoval Egypt v pyramidách..." 

Čapek dělá prostě z člověka přírodu do nej hrůznějších důsledků, je to pojetí neskonale 
tragičtější než romantická představa přírody lhostejné к člověku. Pokud jde o shrnutí děl 
umění do propasti přírody, může být Čapkova představa dráždivě svůdná, ale sám Čapek se 
otřásá hnusem při takovém pohledu na přírodu lidského davu. V oné mrazivě výsměšné hře 
Věc Makropulos Prus volá: 

„Dovolte, obyčejný, malý, pitomý člověk vůbec neumírá: malý člověk je věčný i bez 
vaší pomoci: malost se plemení bez oddechu, jako mouchy, nebo myši." 

Z tohoto pojetí hmyzího hemžení lidské společnosti vyrostla hra Ze života hmyzu, 
jejíž zoufalou pochmurnost nemůže oddisputovat ani autorská předmluva. A svrchovaně 
poučný je také případ Bílé nemoci: hra, která měla zachraňovat demokracii, končí běsněním 
davu: „Na konec je to jen dav bez velikosti i soucitu, který lhostejno ušlape oba představitele 
protichůdných vůlí." Tedy proti nesmyslnému davu vůle jednotlivce, proti robotům, děsícím 
inženýry Rossumových závodu statisíci stejných tváří, nadčlověčství Dominovo, proti 
malému, pitomému člověku zástupce síly Prus - je tu neproměnná polarita a souvztažnost, 
vůle a intelekt jednotlivce organizuje a přímo vyrábí dav, ale zároveň dav strašně nenávidí a 
prohlédá davové iluse. Ledacos pochopíme z pojetí vůle u Čapka, v kodexu jeho metafysiky, 
totiž v Božích mukách, čteme: 

„Smyšlené možnosti opadaly, jako odumřelé slupky; všechno dílo rozumu se oddělilo 
a odpadlo, vše zřetelné a myslitelné se svléklo, jako marný zevní obal; a nyní zbylo jen 
pravnitřně, zjitřeně, bez pomoci nahé jadérko slepé vůle." 

K tomu jenom podotýkám, že se v díle Čapkově napořád setkáváme s obdivnými 
portréty hranatých, neomalených klacků, kteří si dělají, co se jim zachce (Mister Kennedy 
z Trapných povídek, Carson z Krakatitu atd.). Pohrdání davem je úměrné tomu, jak básník 
schopenhauerovsky uctívá vůli a nietzscheovsky vůli k moci. 

Nelze ani dobře obemknout a proniknout tento složitý komplex Čapkovy myšlenky, 
opakuji však znovu po Durychovi, že utopie RUR nebo mystérium údajně naivní ve hře Ze 
života hmyzu je spíše technický prostředek, že také ve Válce s mloky jde o víc než o pouhou 
satiru na současné poměry. Můžeme se odvolat na povídku Hora, kde komisař Lebeda podává 
přece relativně niternější versi ovládaného davu: 

Všichni detektivové v románech pracují technicky špatně. Příliš osobně, příliš 
vynalézavě. Jejich metoda je zločinecká a ne detektivní. Pravá cesta je jiná." „Jaká?" 
„Sociální routina. Organisace. Hleďte, existuje technika ovládání lidí, - vskutku technika, 
protože jedná s člověkem, jako s nástrojem. Je v tom pokrok; co bývalo osobním uměním, 
stává se technikou. Vše, čeho se dotknete, se mění v nástroj. I člověk. I vy sám. Jenom ten 
nahoře se nám vymyká." „Bůh?" „Ne, člověk. Zločinec, který prchá. A já tedy nejsem nic než 
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ruka moci. Nic neřeším, svírám jen, a čím silněji tisknu, tím spíše v sobě poznávám moc, 
která skrze mne prochází... Sílu zákona." 

Dejme pozor, nikoliv ruka spravedlnosti, nýbrž ruka moci, a celý aparát soudnický 
a bezpečnostní docela neosobně a organisovaně zastává určitou sociální funkci. Organisace 
osudně potlačuje člověka, mění jej v nástroj, ale nikoliv snad proto, že by měla nepravdu, že 
by drtila svým mechanismem nevinné oběti. Naopak od počátku, od povídky „Skandál 
a žurnalistika" se nevynalézavá metoda policie skvěle potvrzuje. Její „předpoklady jsou 
čerpány ze znalosti lidského nitra, ze znalosti trochu primitivní, trochu brutální, z analysy jistě 
nejemné, tvrdé a neučené... předpokládala s jakousi tvrdostí citovou záležitost, poblouzení 
srdce, a to beze vši sentimentality, beze vší vážnosti právě к oněm citům, právě k tomu srdci, 
jehož používá jako dané veličiny ve svých kalkulech." 

Tragická stránka neosobního sociálního mechanismu je právě v tom. ze se při vší 
lhostejnosti a třeba nedbalosti nemýlí; touto slepou pravdivostí nejstrašněji pokořuje člověka. 
Čapek píše nové a nové variace na tuto bolestnou zkušenost: jestliže v příběhu Lídině odkryl 
její fatum Holub metafysickou úvahou, stačí na tento úkol v normálním životě kterýkoli 
policejní komisař nebo agent. V Povídkách z jedné kapsy je několikrát využito této hořké 
myšlenky k rafinovaným efektům. Ztratí se hrozně důležitý spis, který si vysoký důstojník 
před špiony ukryl do spíže. Řešení: žádná špionážní aféra, jak si myslí zoufalý důstojník, 
nýbrž prachobyčejná krádež ve špajzu, jak na první pohled poznal obyčejný policista. Je 
poučné konfrontovat myšlenky důstojníkovy a policistovy: 

„To je neuvěřitelné, mínil (důstojník) ..., jak je tahle policie neschopná. Kdyby aspoň 
hledali otisky prstů, nebo šlépěj - dobrá, v tom je odborná metoda; ale tak pitomě na to jít. -
Kdepak by se policie hrabala na mezinárodní špionáž." - „...tihle gauneři, to není žádná 
inteligence, pane; každý umí jenom jeden kousek a ten dělá, dokud ho zase nechytnem." 

Povídka Případ Selvinův demonstruje zase, jak pošetile a škodlivě zasahuje osobní 
zápal a důmysl do trapně slepé spravedlnosti světské. Selvin byl odsouzen u poroty pro 
vraždu na základě zcela pochybných svědeckých výpovědí, případu se ujal slavný spisovatel 
apo dramatickém zápase, který trval sedm let a do něhož byl zalarmován celý cítící svět, 
dosáhne osvobození. Jenže: Selvin se dodatečně svému zachránci přizná, že skutečně svou 
tetu zavraždil, takže spravedlnost důkladně na všechnu ušlechtilost pohořela, a také Selvin se 
cítí ošizen, protože by jeho právník byl vyhrál zmateční stížnost, kdyby se slavný spisovatel 
nebyl do věci zamíchal. Triumf Čapkovy ironie je v závěrečné pointě: vysvobozený vrah 
vydírá na slavném bojovníku za spravedlnost. 

Čapkův cynismus je v této oblasti tak propastný, že přestává být cynismem a mění se 
v jakousi děsivou muku. Básník nevidí než nestvůrně nudné opakování, šílené bujení ilusí, 
není celkem rozdílu, je-li člověk a lidstvo pohlceno přírodou, podobnou groteskním indickým 
bohům plodnosti, či je-li člověk zbaven své osobnosti - přesněji svého osobního - v lidské 
organisaci a systému, který je tím účinnější a správnější, čím je tupější a hrubší. Přicházejí 
sice Adamové, vynálezci, diktátoři, Galénové, Rossumové, geniální podnikatelé, kteří chtějí 
ovládnout přírodu, to jest posunout hranici mezi nitrem a přírodou či organisaci, získat více 
prostoru pro člověka, ale všichni tito titanové individuální vůle jsou davem umačkáni 
a všemocné prostředí slaví znovu svůj vpád do trosek člověka. V tomto světe není místa pro 
osobnost nebo dokonce duši, nýbrž nakonec vládne anonymita hmoty. Chtěl bych nakonec 
upozornit, že všechna ta resignující řešení od RUR po Bílou nemoc jsou připravena již 
v povídce Zářivé hlubiny: 

„Bez hranic se lidská díla zdokonalují a stávají se správnějšími; na věky se stále více 
přibližují a podobají samotnému rozumu lidskému. Avšak od počátku jejich se zdají býti dvě 
řady: jedna, v níž postupuje konstruktivní tvořivost člověka a všechny velké realisace jeho, 
podle zákona příčinnosti a správnosti: a druhá řada poruch, která jest nezákonná 

320 



a bezpříčinná, zplozená zmatkem, a proto je člověku věčně neovládnutelná, neboť je to řada 
nevědomí a nepořádku." 

Čapka přímo pronásleduje můra zkázy, vyznává se v téže povídce z tíživých vidin: 
„Prostřed smrtelné noci zabloudil Oceánic na ledovém moři do jiného světa přízraků: 

hledejte jej mezi fantomy lidských postrachů, kde jsou výbuchy sopek, požáry divadel, 
zemětřesení, hořící lodi, srážky vlaků a explose v dolech." Cítíme tu hmatatelně hrůzu 
spisovatelovu z katastrof, pokořujících lidský rozum a pořádek. Na posledním místě je 
uvedena explose v dolech a tu je první kořínek poslední Čapkovy románové skladby První 
parta. Tento kořínek vyrostl do mrazivě nesmyslného gesta horníka, který se prokopává 
к dávno mrtvým kamarádům, zasypaným při důlním výbuchu, a sám je zasypán: 

„Člověče, a to nej horší při tom - už bylo po něm, a ta jeho sbíječka ještě pořád běžela, 
jak byl o ni opřený, ... pořád tloukla oškrtem pod tím kamením, jako by ten mrtvý člověk 
pracoval dál." 

Znám ze světové literatury jedinou obdobu tohoto strašlivého výjevu: Alfred Jarry, 
autor Krále Ubu a Messaliny, napsal román Nadsamec a tam podnikne družstvo cyklistů, 
lidských motorů podle vlastního autorova termínu, závod na deset tisíc mil s rychlíkem. Při 
závodě jeden člen chce vypovědět - pro smrt —, ale není času se s ním zdržovat a musí jet 
dále: „Opravdu, nejenom reguloval, nýbrž také popoháněl, a tento sprint mrtvého Jakobse byl 
sprint, o němž živí lidé nemají tušení." Abychom shrnuli tento dlouhý oddíl, na Čapkova 
člověka se odevšad valí bezmezné ponížení, je zahrazena cesta jakémukoliv světlu 
a vykoupení. 

A tak zbývá Čapkovi jediná cesta: sbírat drobné a typické vztahy člověka к člověku. 
Nikdy není syt tohoto pozorování, prolamuje své příběhy, aby co nejvíce rozsvětélkoval 
přítomnost člověka vyprávějícího, vášnivě studuje slova, jak se zabarvují přítomností 
subjektu, chytá lom lidského zájmu ve věcech, dosahuje tu nesporného mistrovství. Bylo by 
třeba probírat jednu Čapkovu práci po druhé, abychom poznali nevyčerpatelnou invenci 
a znalost umělcovu. Upozorňuji aspoň na některé parádní kusy. V teoretické knize Marsyas je 
celá kapitola Dvanáctero figur zápasu perem založena na nesmírně důvěrném poznání 
mezilidských vztahů, ješitností, neomylností atd. Z detektivních příběhů uvádím Kupon, 
v němž vlastní vyprávění je skoro zastíněno gesty vyprávěče a posluchačů. Čapkova 
virtuosita dostupuje pak krkolomnosti v románové trilogii, vrchol bych hledal v gestikulačním 
koncertu jasnovidce a dvou lékařů. Jestliže tu umělec někde přehání a nanáší barvy příliš 
tlustě, je v Obyčejném životě nezapomenutelná scéna mezi pensistou a mladým objevitelem 
jeho zapadlých básní, v níž diskrétně svítí šeď a nevtíravě trpká zkušenost, uzrálá 
nekonečnými lety. 

Snad by sem ještě patřil výklad o formálním umění Karla Čapka, ale o tom byla 
pronesena svědectví tak významná, že je těžko k nim něco dodávat: Jar. Durych se poklonil 
slohové superioritě, Jan Mukařovský rozebral estetiku díla, Vítězslav Nezval ocenil básnickou 
řeč. Karel Čapek nesporně patří к největším uměleckým zjevům, kteří se kdy objevili 
v českém písemnictví, ale jeho postavení v našem duchovním životě je osudně poznamenáno 
tragickým blouděním myšlenkovým. Byl vlastně už od počátku předurčen к ztroskotání 
rozumového a volného titanismu a z těchto marných pokusů vniklo do jeho díla horečné 
tápání a nezměrná hořkost zklamání. Proto ohrožuje Čapkův odkaz zvláštní nepoměr mezi 
úsměvným, rozmarným povrchem a prudce hořkým jádrem. Oto kar Březina má báseň Země 
Vítězů, visi korálového ostrovu, který se staletou duchovní tvorbou vynořuje z vlnobití času. 
Čapkovo dílo, tak zakotvené v přítomné vteřině, má příliš málo pevné duchovní reality 
a přetlak živlu fiktivního, spíše odhaluje než uchopuje. Není možno ještě odhadovat, co se 
z Čapkova díla rozplyne a co trvale zůstane, jisté je jeho dominantní postavení v poválečném 
kulturním a civilisačním úsilí českém, které bylo přes hlučné úspěchy od literárních 
specialistů vlastně podceňováno. Tato analysa, připravovaná dlouho před smrtí Čapkovou, 
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Modloslužebníci 

Nevím, proč Karel Čapek chtěl míti katolický pohřeb, když celý život pravou víru 
nevyznával, katolickou mravoukou se neřídil a z jeho tvorby a smyšlení vycházely spíše 
tendence protikatolické. Katolický pohřeb je výsadou, privilegiem, avšak křesťanství je 
milosrdné, proto byl i opat Zavoral milosrdný, když poslednímu přání K. Čapka vyhověl. 
Nepochybujeme, že i Masarykovi by se bylo dostalo této vznešené výsady a milosrdenství, 
kdyby se byl vrátil a o ně, jako Karel Čapek, žádal a čeští křesťané by mu byli odpustili 
všechno, co pro odkřesťanštění Čech činil. 

Avšak, co se to děje v těchto tiskových koncernech, к nimž zesnulý Karel Čapek 
patřil? Již při smrti presidenta Osvoboditele bylo mnoho důvodů к mrazivé hrůze nad tím, jak 
se mluví o zesnulém člověku a kde je míra v úctě božského a lidského. Tiskový koncern, 
к němuž patřil Karel Čapek, pokračuje tak i nyní. Vím, že Čapek byl také autorem onoho 
modloslužebnictví i mnohých blasfemií, jež jsme s úzkostí čítávali; měl-li tudíž pohřeb 
katolický, mělo by býti i více přísnosti v mezích přípustnosti a nepřípustnosti. 

Nebyl prý pochován z Pantheonu, vyčítá tiskový koncern. Za starého řežimu zemřel 
a z Pantheonu nebyl pochován daleko významnější duch Josef Pekař. I tenkrát se Země Česká 
omlouvala, že nelze Pantheon vytopit. Když jej nemohla vytopit za starého režimu v lednu 
1936, proč jej měla vytopit za nového režimu v lednu 1939? Nic bych proti tomu však neměl, 
kdyby Země Česká Pantheon vytopila tenkrát i letos, neboť věhlas obou zesnulých stál za to. 
Avšak proč nad tím lkát v případě Čapkově a nikoli Pekařově? 

Z Karla Čapka nyní dělají tak fádní dobrotisko, jeho chotí počínajíc a Edmundem 
Konrádem končíc, že sentence „de mortuis nil nisi bene" je proti tomu návodem ukrutnictví 
a utrhačství. Přítomnost a Lidové noviny kypí fialovou sentimentalitou, která, ať tomu věří, či 
nevěří, věhlasu Čapkovu nepřidá. Paní Scheinpflugová píše o svém choti trapné dopisy 
Přítomnosti, pan Konrád z něj dělá politického zároveň levičáka i pravičáka, čtenář pak 
nechápe, nač je ten chvat a horečné úsilí učinit z Čapka takovou beztvarou a bezchutnou 
pokroutku, kde komu. Vím, že dopisy čtenářů v Přítomnosti mívají stereotypní duchaplnost 
po svém řiditeli a stanovisko kupodivu stejně gumové, ale dopisy těch žáků čtvrté obecné 
třídy jsou už víc než - od redakce, aby nebyl omyl - naivní. Nějaká prý matinka nedovolila 
jakémusi Zinečkovi a jeho sestřičce Elišce napsat do Přítomnosti a on, ač vždycky poslouchá 
matinku, tentokrát ne a píše a utírá paní Čapkové slzičky, poněvadž jejich tatíček usoudil, že 
svět je falešný a tatíček Masaryk, kdyby tak z hrobu vstal! (Doslova!) Ach. No, hrozné!*) 

Vskutku by se měl někdo Karla Čapka ujmout (ne ovšem Rudolf Bechyně!) a udržet 
z něho, co lze udržet ze spisovatele a člověka, jenž byl katolicky pochován, jenž byl 
význačnou postavou české literatury a jenž je tu zesměšňován nekritickou horlivostí 
pozůstalých. 

Je to ovšem příznačné u lidí, kteří ztratili víru v Boha, schopnost oslaviti svaté a míti 
tudíž rovnoměrně vyvážený pohled a názor na svět, že tolik cítí potřebu po klanění, 
modloslužebnictví, zbožštění svých přátel a příznivců. Musejí míti tudíž božstva, světce, 
svátky - avšak s jakým groteskním pokřivením, zesměšněním před věky a s jakým ponížením 
pro své zesnulé modly. Přál bych Karlu Čapkovi víc mužného kritického ocenění, jež přetrvá, 
než tohoto fňukání, jež ho snižuje. 

Modloslužebníci. Řád 5, 1939, č. 2, 135-136; podepsáno J. Martinek. 
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Julius Fürth 
Čapkův nakladatel vzpomíná 

Na svatbě Ferdinanda Peroutky v roce 1931 se Peroutkův nakladatel po prvé setkal 
s Karlem Čapkem. Tehdy bez jiskry naděje, že by se mohl kdy státi nakladatelem také jeho 
knih. Čapkovy knihy vycházely v Aventinu; dodnes zůstala nevysvětlena pravá příčina, proč 
nakladatelství Borového nepokračovalo ve vydávání knih bratří Čapků po „Francouzské 
poesii" a „Zářivých hlubinách", jejichž první vydání uspořádalo právě ono. „Boží muka" 
vyšla u Ottů a pak Čapkové přešli do Aventina, které zahajovalo ve skromné oficině 
žižkovské. Aventinu zůstal Čapek věrný i později, kdy nakladatelství Borového přešlo do 
oblasti „Lidových Novin", kde Čapek byl již předním členem pražské redakce. Direktorium 
u Borových marně toužilo po návratu Čapkově. Čapek, který měl „Lidové noviny" upřímně 
rád, odmítl odejiti z Aventina. Základem jeho charakteru byla věrnost. 

К Borovým přešel po ztroskotání Aventina, když před tím podnikl mnoho kroků pro 
záchranu tohoto podniku a kdy ztratil naději v jeho obrodu. A ještě ne naplno. První kniha, 
která byla u Borových od Čapka po mnohaleté přestávce vydána, byla „Devatero pohádek". 
Tato kniha má na titulním listě i v tiráži uvedeno jako nakladatele: Aventinum - Borový. Stalo 
se tak na příkaz Čapkův, který chtěl pro případ, že by se přece jen Aventinum zachránilo, 
zajistiti tomuto nakladatelství další spolupráci na jeho spisech. Takový byl Čapek. 

Takový byl i v jiných případech. Psal „Hovory s Masarykem". Když předložil 
Masarykovi rukopis a ten do něho vlastní rukou vpisoval své připomínky, Čapek odmítl 
přijmout celý autorský honorář. Dal Masarykovi к dispozici jeho polovinu. Masaryk se tím 
stal de jure spoluautorem „Hovorů", z čehož vyplýval národ pro oficiálního nakladatele 
Masarykových spisů, družstvo „Čin". Čapek přiměl svého nakladatele, aby se s nakladatelem 
Masarykovým dohovořil. Výsledek je ten, že dodnes nesou „Hovory" na titulním listě jména 
dvou nakladatelství, svědčící o Čapkově úctě к smlouvám. 

Dodržet dané slovo ve věcech malých, za jaké lze označiti příslib rukopisu, článku 
nebo knihy, až po věci veliké, jako jsou smlouvy mezi národy a státy, to bylo základní krédo 
Čapkova života. Kdo toho o něm věděl, cítil, jak mučivě musily působiti na něho události 
loňského podzimu, kdy překladateli „Francouzské poesie" bylo souzeno dožiti se chvíle, kdy 
smlouva s Francií změnila se přes noc v papír. Kdo prožil s ním noc po Berchtesgadenu, kdo 
slyšel jeho větu: „Umřel mi svět, svět dodržené smlouvy," ten musel míti obavu o jeho zdraví, 
narušené přírodou a čelící jejím nárazům jen životním optimismem, pramenícím z lásky 
к lidem a z víry v lidstvo. 

Věrnost a služba - to byla jeho erbovní hesla. Sloužit vždy a všude, vším svým 
konáním, především svým básnickým talentem. Každý sebemenší projev uzavírá radou 
a poučením čtenáře o smyslu života, celé jeho literární dílo - toť především studnice 
moudrého pozorování světa a veliké vyznání víry v náš lid. Své „Anglické listy" uzavírá 
horoucí touhou po domově. „Italské listy" oslavou horských pramenů a dřeva a zelených 
trávníků, typických znaků své rodné země, „Obrázky z Holandska" oslavou malého národa. 
Uchýliv se, inspirován exotickou gramofonovou deskou, v románu „Povětroň" do tropů, dává 
svému hrdinovi zahynouti při horečném návratu letadlem do vlasti. 

Jedna z křivd, spáchaných na Čapkovi, bylo obviňování, že hledá své motivy v cizině 
a píše své knihy pro potlesk ciziny. Snášel tuto výtku těžce, hlavně proto, že to nebyla pravda. 
Málokdo zůstával tak dokonale doma jako on. Jeho zahraniční nakladatel měl asi pravdu, 
když vysvětloval příčinu jeho úspěchů v cizině takto: „Čapek působí na nás jako cizokrajná 
rostlina, jejíž květ nám voní jinou půdou a jiným sluncem, půdou českou a sluncem českým. 
Jsem přesvědčen, že Čapka vychutná dokonale jen ten, kdo ho čte česky." Budiž také 
konstatováno, že úspěchy jeho knih byly spontánní. Žádná oficiální nebo oficiosní protekce za 
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nimi nebyla. Zahraniční nakladatelé se předháněli v nabídkách,ale Čapek zůstal vždy věrný 
těm, kteří ho pro tu kterou zemi objevili, i když se tím hmotně poškodil. 

Kdo Čapka viděl zblízka, ví, jaký to byl typicky český člověk. Jen ve svém českém 
prostředí cítil se doma, odtud vycházely jeho knihy. Uveďme jedno svědectví: Čapek 
představuje v podkroví svůj pražský dům. Sám si kreslí prány a návrhy vnitřního zařízení, 
pomáhá vlastníma rukama zedníkům. Jeden zedník spadne s lešení. Čapek vidí pád a zděšeně 
běží к dělníkovi, který leží na zemi skoro v bezvědomí. Ten se pomalu zdvihá, Čapek chce 
volat lékaře, ale zedník, bledý bolestí, stydí se za svou nešikovnost, zastírá svůj úlek a své 
utrpení strašlivým láteřením na práci, materiál, na tesaře, který stavěl lešení. Celý rejstřík 
dělnického halasu rozzvučí se v Čapkově domě a také v Čapkově duši. Zedničí dál, ale 
myšlenkami je už jinde. 

Svět zbrojí, noviny jsou plné předpovědí války, nad naší zemí stahuje se mrak 
nejčetnější. Jak obstojí český člověk v nastávající krisi? Čapek cítí pojednou, že dobře, neboť 
před chvílí viděl českého muže z lidu v roli trpitele, před chvílí stál při zrození neznámého 
vojína - hrdiny. Cítí, že o tom musí napsat knihu. Tak vzniká kniha „První parta", oslava 
českého chlapství, hrdinného umírání a bratrské lásky к bližnímu. Vzpomínka na rodné 
Svatoňovice dodala hornické prostředí. Čapek jede na Kladno, sfárá do dolů, rozmlouvá 
s inženýry, dělníky, lékaři, suduje odbornou literaturu, chodí po lesích Na Strži a spřádá 
osnovu děje. Pak jednoho dne jde do své pracovny, spouští radio (psal vždy při zvuku hudby), 
sedá ke stolu a píše rukou svým drobným, těžko čitelným písmem stránku za stránkou. Je léto, 
Na Strži prohání se tlupa přátel, hlaholí mu pod okny, ale Čapek přichází jen tak na skok, na 
šálek kávy, rozdá několik úsměvů, rozesměje několika slovními hříčkami a už spěchá к své 
práci. Za dvacet osm dní odevzdává rukopis s plachým, rozpačitým a čapkovsky cudným 
úsměve. Takový byl Čapek. 

Poctivý a pilný dělník. Jeho poctivost začínala v jeho jazyce, jehož čistotu střežil jako 
oko ve své hlavě. Rozdurdil se kdysi při korekturách „Hordubala" na korektora tiskárny, že 
mu cosi v rukopise opravil. Nechtěl však svoji autoritu uplatnit pouhým rozkazem, rozkázat 
něco slabšímu, to j lehké, říkal, ale přesvědčit ho, to dá fušku. A proto celé odpoledne sháněl 
důkaz pro korektora, že jeho zásah do rukopisu není správný. Nakonec se ukázalo, že má 
pravdu korektor. Čapek zářil radostí, že tiskárna má tak dobrého strážce čistoty jazyka, ale zle 
se rozzlobil na to, že musel ztrávit tolik času hledáním po různých neúplných příručkách. Proč 
stále ještě nemáme příruční slovník jazyka českého? Na toto thema rozepsal se v nejbližším 
sloupku nedělních „Lidových Novin". A pokračoval v jiných článcích, uveřejnil svůj 
rozhovor s Masarykem o tomto vážném našem kulturním nedostatku, hnul stojatými vodami. 
Slovník České Akademie i slovník Vášův a Trávníčkův by byly ještě delší dobu čekaly na 
svoji tiskárnu, nebýt Čapkova alarmu. 

Svou lásku vyznával činem. Milujeme-li svůj rodný jazyk, musíme mít slovník, 
milujeme-li svůj národ, starejme se o jeho chudé děti: dává popud к založení Demokracie 
dětem. Utrácet čas v nečinnosti nebo v planém mluvení, to byl pro něho hřích. Po smutných 
zářijových dnech cítí, že, jako vždy, nejlepší lék pro bolavou duši je mít pracovní program. 
Na své milované Strži obklopí se zedníky rozšiřuje svůj dům, aby měl v létě víc místa pro 
přátele. Dělá zednické partě architekta, stavitel ,polira i přidavače na stavbě, ošetřuje stromy, 
poškozené podzimní povodní, připravuje keře к zimnímu spánku a začíná pasát novou knihu. 
Netuší a nikdo s ním, že knihu poslední. 

Měl původně v úmyslu psát jiný román. „Černá hodinka" se měl jmenovat. Měla to být 
kniha českého osudu, oslava tří křesťanských ctností, českému lidu tak potřebných: víry, 
naděje a lásky. Po dvaceti stránkách ustává a začíná jinou. Cítí pojednou potřebu vypořádati 
se dříve s problémem uměleckého tvoření. Netuší, že píše svůj odkaz, v němž pokorný 
služebník svého lidu na tragickém případě Foltýnově ukazuje, že talent, který se nesnoubí se 
vzděláním a poctivostí pokorného řemeslníka a s mravní čistotou, vede do propasti. Na 
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devadesáti stránkách, žel Bohu, nedopsaného rukopisu, vyzpíval Čapek sovu píseň na oslavu 
tvůrčí práce, práce poctivé, plné utrpení a odříkání, ale práce, která vede к výšinám božím. 

Umřel ti, český čtenáři, velký spisovatel. Jsi ochuzen o to, co ještě napsati chtěl 
a mohl, ale bohatství krásy slovesné a moudrosti lidské, které ti zanechal, je studnice veliké 
útěchy. Ale i tato neumělá skizza Čapkovy osobnosti by byla nedokreslena, kdyby mělo býti 
vzpomínáno jen autora slavných dramat a knih. Umřel vzácný člověk. Umřel plachý český 
hoch, věčný student, tulák, dobrý hospodář, umřel kamarád nad jiné nej věrnější, veselý 
milovní k vína a přítel žertu všelikého, umřel vědec a soudce, umřel statečný voják a věrný 
manžel a dobrý bratr. Věřte mi, že s ním umřelo ztělesněné dobro. 

Julius Fürth: Čapkův nakladatel vzpomíná. Přítomnost 16, 1939, č. 5, 1. 2., s. 72-73. 
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Vojtěch Rozner 
Několik poznámek к osobnosti a literárnímu dílu Karla Čapka 

L 

Nač nepřiznati otevřeně, že náhlý skon 481etého spisovatele Karla Čapka, ohlášený 
znenadání na Boží hod vánoční rozhlasem, byl překvapením i pro Čapkovy odpůrce, к nimž 
jsem patřil. 

Ano - nezapírám, že mé místo bylo v řadě jeho odpůrců, neboť Karel Čapek, jemuž 
minulý vládnoucí režim dal gloriolu oficielnosti, představoval nám i kus onoho neblahého 
režimu. 

Nyní dojalo nás všechny, jak osud dovedl připojiti k pádu onoho režimu i předčasný 
epilog Čapkova života, naprosto ne dosud stařeckého. 

Menším překvapením je náhlý odchod Čapkův a jeho věčné odmlčení - pro literaturu, 
která nemohla už očekávati nic nového a přesvědčivě upřímného od autora, jenž kruh svého 
díla před tím definitivně uzavřel zasvětiv se cele právě pohřbené minulosti. 

To, co mohlo napříště z jeho pera ještě vzejiti, byl by pravděpodobně jen trapný ústup 
z prohraných posic, zoufalý návrat a obraty, kde zakotvit s otřesenou uměleckou bytostí. 

2. 

Portrét Karla Čapka soustavně zachycovával jsem v četných epigramech a satirách. 
Neznamená to, že bych nebyl uznával Čapkův spisovatelský talent. Ne - šlo mi vždy spíše 
o to, strhnouti masku z prostředí, v němž se Karel Čapek přes patnáct let pohyboval. 
Z prostředí, které nepřinášívalo valných kladů pro umělce čapkovské tvořivosti už tím, že ho 
nejednou nehorázně přeceňovalo, nemnoze ústy naprostých literárně-kritických diletantů. 

Karel Čapek, byl-li opravdu takových geniem, za jakého jej prohlašovali, neměl 
rozhodně zapotřebí, aby se ho ujímali literární nonvaleuři a svačinoví kamarádi v oslavných 
článcích, v nichž vyplýtvali všechny příměry velikosti tak, že český jazyk podobných vět 
dosud nikdy nepoznal. 

Dobré dílo chválí se samo. Karel Čapek neměl tedy také zapotřebí - bylo-li jeho dílo 
opravdu dobré - aby к vůli němu dělaly noviny pravidelné podařené ankety, jejichž 
průhlednost neušla ani školákovi z druhé obecné. 

Toho všeho pak rozhodně Karel Čapek neměl zapotřebí. Ale je kupodivu, že on, jehož 
genius, velkomyslnost, velkoduchost a prozíravost se den co den zdůrazňovala, tohle všecko 
si nezakázal a tohle všecko trpěl. 

3. 

Je kupodivu také, jak Karel Čapek, dávající se často strhnouti se svým rapírem i do 
politického zápasu, bojovával domněle proti něčemu, v čem jeho nejbližší prostředí samo 
vězelo po krk i s ním, aniž si to uvědomoval či chtěl uvědomovati. Bylo by možno snésti 
četné doklady. 

Nutno tedy vyvoditi, že Karel Čapek představoval při zdůrazňovaném velkorysém 
avelkodušném rozletu přece jen docela přízemního a jednostranného člověka, který se 
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dokonce v žádném případě nedovedl povýšítí na kritické stanovisko vůči svému vlastnímu 
prostředí. 

Kdo pochybuje ještě o tom, že představoval tedy opravdu vděčný námět pro satirika? 
A zase: Karel Čapek, ten genius, jakého jsme prý ještě nikdy neměli, ten velkomyslný filosof 
stojící hned za Masarykem - projevuje se jako malicherně nedůtklivý vůči satiře. To 
překvapuje dvojnásob, kdyžtě je dobře známo, jak sám se také rád pokoušel o nějakou 
vtipnost a ironii - dopadnuvší obyčejně však hodně suše - třebas v „bajkách", jak on říkal 
slovním hříčkám a průpovídkám, otiskovaným v Lidových novinách. Zkoumáme-li osobnost 
Karla Čapka z kterékoli strany, vždycky se nakonec ukazuje, že tento duch, o němž se 
velkoryse vyhlašovalo, že se bezpečně pohybuje jen ve výšinách, jichž nikdo jiný z našich 
umělců slovesných dosud nedosáhl a snad ani prý nedosáhne, nesl na svých botách příliš 
nápadné stopy pozemního bláta maloměšťácké prostodušnosti. 

4. 

Život Čapkův je vyplněn prací literární a žurnalismem. Byl z těch, jimž osud uložil 
pracovati na dvou líchách současně. Stejně bylo tomu i u Havlíčka, Nerudy, Arbesa, Čapka-
Choda, Viktora Dýka, Ignáta Herrmanna a j . 

Karel Čapek snažil se nejúsilovněji z nich všech vyvrátiti tvrzení, že žurnalismus 
spisovateli škodí. Nerozeznával dvě mluvy, jednu pro knihy a druhou pro noviny. Psal noviny 
i knihy stejným stylem a řečí. 

Je otázka, zda se tedy podařilo především v jeho literárních dílech zvítěziti spisovateli 
nad novinářem. 

Podívejte se jen na ten nápadný rozdíl, na tu ohromnou propast, jaká leží mezi prvními 
jeho literárními pracemi, kovanými ještě s uměleckou důkladností a poctivostí - a třeba 
„Povídkami z jedné kapsy" z posledních let! 

Poslední Čapkovy povídky připadají nám spíše jen jako narychlo črtané reportáže ze 
života drobných lidí, aby se splnil závazek, vyplývající z novinářského zaměstnání. 

Kritickou obratností se tomu ovšem řeklo, že je to přiblížení velikého autora k duši 
prostého lidu. A že zjednodušení stylu značí právě velikost. 

Ne ovšem každé zjednodušení stylu znamená umění, možno zase říci oplátkou. 
Nechceme rozebírati čapkovskou mluvu a styl těchto prací, poněvadž až příliš prozrazují 
žurnalistický chvat. 

5. 

S jakousi chloubou se o Čapkovi tvrdívalo, že se umí psaním přizpůsobiti tak, aby 
vyhověl všem vrstvám. Čili, cosi jako služba veřejnosti. To ovšem dělá obratný řemeslník a 
nikoli svérázný umělec. Platí-li přece, že styl je člověk, není možno býti každého dne 
člověkem jiným. 

V řadě Čapkových děl skutečně také umělecké posvěcení probleskuje jen zcela 
nepatrně. Právě v těch, jimiž chtěl sloužit a do nichž se násilně nutil. 

Tak se stalo, že třeba knihy, jimiž chtěl za sebou strhnouti okruh vysoce 
intelektuálních čtenářů, jsou tak na výsost strojené a suché, že druhý člověk jich opravdu číst 
ani nemůže. Takovému „Povětroni" by prostý venkovan vůbec neporozuměl. 

V Čapkově díle nalezneme více podobných příkladů, jež ukazují, že autor měl 
skutečně velký smysl se přizpůsobiti poměrům i potřebám. 

Noviny potřebují občas románu. Čapek jej dodal stejně promptně jako povídku. Tak 
vznikl jeho „Krakatit", i „Továrna na absolutno" a hlavně „Válka s mloky"; zde nepotlačil ani 
nádechu aktuelní sensačnosti, jako spíše umělecké ambice. 
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Stejně spíše jako na objednávku a nikoli na přímý výtrysk ze srdce vznikla i jeho 
poslední dramata „Bílá nemoc" a „Matka". 

6. 

Největší vadou Čapka-umělce byla právě jeho velká náklonnost sloužit. Nedovedl jiti 
vlastní cestou. Dával se strhovat. A tu dospíváme k nej zajímavějšímu problému. Čapek, jak 
známo, byl až do roku 1923 členem redakce Národních listů a politicky orientován v jejich 
duchu zcela pravicově. 

Jak by se bal asi vyvíjel, kdyby byl odolal jiným svodům a zůstal na onom působišti? 
To, co totiž odchodem Čapkovým z Národních listů do Lidových novin následovalo, možno 
označiti jako ovlivňování Čapka Masarykem. Masaryk, muž zkušený a prozíravý, vystihl 
velmi dobře v Čapkovi onu snadnou přizpůsobivost. A poněvadž sám potřeboval interpreta 
pro své názory, vyvolil si Čapka, pohotového stylistu. 

Tehdy nastává zajímavá - pro Čapka-umělce ovšem tragická éra. Čapek náhle mění 
směr svého vývoje, jenž „Trapnými povídkami", „Božími mukami", hrou „Ze života hmyzu" 
a „R.U.R." ubíral se docela jinam. Dává se cele do služeb masarykovských humanitních 
ideálů. Stává se řemeslníkem v zápase za cizí cíle. 

Nakonec propůjčuje i schopnost scénické tvorby těmto chimérám minulého století 
a píše jako na přímý příkaz žalostně tendenční „Bílou nemoc" a „Matku". 

Přestože osud neúprosně už zvenčí bije do našeho národního klidu, uhranut 
velikášstvím a světoobčanstvím - zcela ve smyslu masarykovské humanity, pro niž nebylo 
hranic, národností, ale jež byla také příliš studená pro lidská srdce - dává dokonce hráti 
v „Matce" na jevišti nějakou cizí vymyšlenou humnu v okamžiku, kdy každý by očekával, že 
Čapek nesmí přece aspoň v této tragické chvíli zapříti své češství. 

Ano, nelze věc přejiti jen tak. Dlužno se opět ptáti: jak by se byl vyvíjel asi Čapek bez 
vlivu Masarykova? 

7. 

Je to bolestná ironie, ale je to fakt: Čapek uměl včas umřít. Padl na troskách první 
republiky, vybudované na platonických humanitních chimérách, jimž sloužil. 

Nakonec nezbývá zase než otázka: Co by jeho peru byla asi přinesla budoucnost? 
Býval by poznal dodatečně svůj umělecký a filosofický omyl? Býval by v něm pokračoval či 
se přizpůsobil - jako tvor velmi hravě přizpůsobivý - novým poměrům? Užuž se zdálo, že 
Čapek rozhodne se pro případ druhý. 

Bylo to před několika dny, než proběhla první zpráva o jeho onemocnění. Katolický 
orgán ironicky zaznamenal citát z nějakého novinářského článku, v němž se Čapek přiznával, 
že právě navštívil chrám sv. Víta na Hradčanech, kde na studené dlažbě i po odchodu kněze 
a doznění zvonů dlouho klečel a modlil se k sv. Václavu. Zmíněný katolický orgán k tomu 
připojil jízlivou poznámku, jež se vyjímala zvlášť podivně: aby prý si dal Čapek pozor, 
protože by z té studené dlažby mohl dostat revma. 

Ani tomu listu totiž nešel dobře na rozum ten náhlý obrat levicového intelektuála, 
majícího rozhodně blíže к volnomyšlenkářům, než ke katolické nábožnosti. 

My však, kteří jsme týden před tím viděli obrázek s novým presidentem republiky 
drem Háchou, jak klečí v chrámu sv. Víta a modlí se k sv. Václavu, líbaje dokonce jeho 
lebku, rázem chápali jsme i tento Čapkův obrat docela dobře - jako nový projev mistrné 
aktuální přizpůsobivosti. 
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Smrt, která zakrátko přišla a vzala Čapkovi život, ponechala poněkud nedopověděnu 
tuto kapitolku, propůjčivši oné ironii rázem nádech tragičnosti. 

8. 

Nej spolehlivějším kritikem každého uměleckého díla není ani trojnásobný vavřín 
státních cen, ani gloriola ofícielnosti, ale čas. Pod zorným úhlem věčnosti ztrácívá se pak tak 
mnohé, co kdysi některým současníkům zdálo se dotýkati hvězd. 

Až čas, či chcete-li literární historie po větším a tudíž objektivnějším odstupu procedí 
dílo Karla Čapka, budeme vděčni osudu, zachytí-li se v síti neúprosného, ale spravedlivého 
kriteria uměleckého několik málo jeho prvních divadelních her, hrst povídek či fejetonů, 
a dva, tři romány z doby pozdější, takový „Hordubal", „Obyčejný život" a „První parta." 

Není třeba popírati Čapkův spisovatelský talent. Není třeba však také popírati, že 
v jiném prostředí mohl se rozvíjeti mnohem individuelněji a vydati plody několikrát bohatší. 

Vojtěch Rozner: Několik poznámek к osobnosti a literárnímu dílu Karla Čapka. Aktivisté 2, 
1938-39, č. 3 ,2 .2. 1939, s. l , 4 ; č . 4, 11.3. 1939, s. 4. 
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Zdeněk Kalista 
Za Karlem Čapkem 

Mnoho slov, kterým se dříve lidé spíše vyhýbali, stává se v poslední době jakýmsi 
zaklínadlem, kterým se má otevírat spletitá situace dnešní, ať zamíříš na kterou chceš stranu. 
Mezi ně patří i slovo tradice. Kdekoli se dnes hovoří o nějakém kulturním nebo úže: 
uměleckém problému, byl by v tom div, aby se neozvalo toto slovo. Všechno musí býti 
tradiční. Býti tradičním patři jaksi к dobrému tónu stejně jako kdysi býti moderním. 

Když pochovávali minulý měsíc Karla Čapka, napsal kdosi v „Lidových novinách", že 
odpočívá (či bude odpočívat) na Vyšehradě v blízkosti Boženy Němcové, Jana Nerudy 
a Mikuláše Aleše. Šel jsem - několik dní po tom pohřbu - na vyšehradský hřbitov, abych se 
v tichu rozloučil s mrtvým, a hledal jsem v blízkosti hrobu Nerudova a Němcové i v blízkosti 
hrobu Alešova. Ale marně. Na docela opačné straně od Slavína našel jsem čerstvý rov se 
spoustou věnců, ve kterém jsem poznal hrob Karla Čapka. Neznámý pisatel z „Lidových 
novin" zřejmě si zalhal, aby dostal Karla Čapka jaksi hlouběji - aspoň v očích širšího, méně 
informovaného publika - do příbuzenství právě vytčených umělců a postavil jej výrazněji do 
perspektiv čaromocného slova „tradice". 

A přece význam Čapkův, význam jeho literárního díla - tak, jak se uzavřelo v prosinci 
minulého roku - naprosto není na poli české tradice, či v jejich souvislostech. Jeho zásluhou -
v bohatém vývoji jeho díla - bude především, že uvedl jako jakýsi protějšek výtvarnického 
kubismu, pro jehož pochopení a uplatnění také vykonal mnoho, do naší literatury útvary 
novoklasicistní - v tom jmenovitě novoklasicistní povídku - a to ve formaci daleko 
výraznější, než bylo tomu u jeho předchůdců či současníků. A jako druhý podstatný klad, 
který přinesla jeho literární práce, bude nepochybně pozorovatel, sledující poválečnou tvorbu 
Čapkovu, označovati některé elementy anglosaského původu, jimž dostalo se jak v jeho 
filosofii, tak obecněji v obsahovém a také ve formálním utváření povídek, románů i essayí 
rozvinutí i prohloubení tak podstatného, že mohly se opravdu plně včleniti do kulturního 
majetku našeho národa, Čapek byl v podstatě pokračovatelem oné linie duchového tvoření, 
kterou vyznačuje u nás výrazně jméno Jaroslava Vrchlického, ale i T. G. Masaryka, nebo -
chcete-li zabočiti do jiného oboru vědního - Jaroslava Golla a která je charakterisována 
především úsilím „otevřití okna do Evropy": seznámit české prostředí s vynikajícími díly 
cizími, vypěstit ve styku s nimi jakousi schopnost kulturní konkurence českého tvořícího 
člověka s tvořivým člověkem jiných, vyspělejších snad a početnějších národů, povznésti jej 
z ovzduší provincie do ovzduší samostatného života, skutečného závodění s jinými. Ne 
nadarmo sblížil se Čapek tak úzce s předním představitelem této generace - prvním 
presidentem znovu dobytého samostatného československého státu! 

Vyřazuji-li takto Čapka ze souvislostí, do nichž jej chtěl drobnou svou nepravdou 
zařaditi neznámý pisatel z „Lidových novin", nechci tím nikterak ubírati ještě na jeho 
skutečné hodnotě a významu pro naši národní literaturu i kulturu. Sám dobře vím, co 
znamenala jeho práce pro moje pokolení: generaci, která vstupovala do literárního života roku 
1918, či krátce potom. Čapkovy práce původní - zejména jeho povídky: „Zářivé hlubiny", 
„Boží muka" a „Trapné povídky" - představovaly nejen kusy z nej oblíbenějších 
a nej sympatičtějších v naší četbě, ale i podstatné základy povídkového genru poválečného 
mládí, na něž navazovalo do značné míry nejen poloklasicistní úsilí prvotního „Devětsilu", 
ale i - pokud svou jasnou linií a svým filosofickým, podložením uvolňovaly cestu silnější 
expresívnosti i vstupu abstraktního elementu do povídkového útvaru - úsilí prvních 
moravských představitelů „Literární skupiny". A stejný, ne-li ještě větší význam pro nás -
také proto ovšem, že přišla právě včas, t. j. v prvých letech poválečných, kdy duchovně 
vyhladovělí mladí lidé daleko dychtivěji nežli kdy před tím něco podobného očekávali - měla 
překladatelská činnost Čapkova z této doby - v tom zejména jeho veliké válečná antologie 
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„Francouzská poesie nové doby", předvádějící nám celou bohatou paletu francouzské 
moderní lyriky od Charl. Baudelaira až po Henri Francka, ale i jeho známý převod 
Apollinairova „Pásma". Nezval ocenil po této stránce význam lyrického souboru Čapkova za 
svoji generaci v předmluvě к novému vydání „Francouzské poesie nové doby". A bylo již 
také mnohokrát zdůrazněno, jak zasáhl - právě prostřednictvím Čapkova skvělého překladu -
Apollinaire od naší mladé literatury. 

Ale nejen moje generace - i širší pospolitost naší národní literatury, ba naší národní 
kultury získala podstatně dílem Čapkovým. Ten, kdo srovná předválečnou naši beletrii, 
hlavně prózu, a její ráz, s produkcí, jaká se u nás rozvinula na tomto poli, řekněme, v letech 
dvacátých až třicátých našeho století, nebude potřebovati jistě namáhavé a podrobné analysy 
k tomu, aby zjistil, co přibylo tu - obecné - rysů, sbližujících českou tvorbu s tvorbou 
anglosaskou. A - i když napomáhal tu dojista jakýsi povšechný sklon doby, uctívající ne 
pouze v životě hospodářském a politickém Velkou Britanii, jež stála na vrcholu své mocí -
není pochyby, že byl to především vliv Karla Čapka, který způsobil, že tyto rysy vťaly se tak 
hluboko do tvářnosti našich domácích autorů. Že pak anglosaský přínos, pokud byl opravdu 
stráven domácím prostředím, znamenal skutečné obohacení nejen jedné generace literární, ale 
i vzdálenějších perspektiv naší literatury, ukáže snad ještě budoucnost. 

Řekl bych dokonce - a rámec nekrologu, do něhož umisťuji tyto myšlenky, nechť 
svědčí, že jsou myšleny velmi vážně - že případ Čapkův nám má znovu ukázati, jaký význam 
má a mělo „evropanství" jako jistý doplněk či protiváha našeho „češství" pro vývoj naší 
národní kultury. Nám nemůže stačiti špatně chápaná „tradice", protože my musíme růst, 
abychom nezhynuli, a růst můžeme jen tehdy, dovedeme-li se měřit stále s konkurencí, 
pěstovat v konkurenci své síly. Je třeba, abychom hledali konkurenci, nemůžeme-li ji dělat 
sami sobě. Josef Pekař, jehož nikdo jistě nebude podezřívati z nelásky к vlastnímu národu 
a který sám byl jednou z nej tradičnějších postav našich novodobých dějin duchových, napsal 
ve svém „Smyslu českých dějin": „Popatříme-li dnes kolem sebe, není asi ničeho, co vidíme, 
čím a jak žijeme, nač myslíme a činíme, co by nebylo ovlivněno nebo přímo dáno cizinou... 
stálé přejímání, podléhání, sycení se vzorem života a myšlenky pokročilejších.sousedů světa 
germánského a románského je nejmocnějším a daleko nej významnějším faktem a faktorem 
našich dějin." A toto zjištění historikovo třeba míti stále na paměti, chceme-li, aby náš národ 
byl opravdu silný, t. j. aby byl schopen stále životního zápasu s národy kultur bohatších. V té 
souvislosti má i bude míti linie Vrchlický-Čapek vždy své místo, i v dalším našem vývoji, 
vedle těch básníků a umělců, mezi něž falešně zařaďoval Karla Čapka neznámý pisatel 
z „Lidových novin." 

Zdeněk Kalista: Za Karlem Čapkem. Lumír 65, 1938-39, č. 3, 14. 2. 1939, s. 148-149. 
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František Langer 
v 
Čapek mezi lidmi 

Karel Čapek a lidé? Od každého, kdo se s ním setkal nebo stýkal, se z jeho vzpomínek 
dovíte, že styk s ním i jen pouhé potkání v životě mělo pro něho svou význaěnost 
a zajímavost. Vzpomínající si mnoho odnáší ze slova i ze stisku ruky. A tak z těch mnoha 
a dobře utkvělých vzpomínek budeme někdy v budoucnu sestavovat celou Čapkovu vnější 
tvářnost. Já dnes nebudu vzpomínat na naše vzájemné styky. Budu sedět tiše proti němu 
a pozorovat jej, jak se mi jevil ve styku s jiným člověkem i s houfcem lidí kolem sebe, jak 
jsem jej pozoroval tolikrát a jen tak po kamarádsku. 

Z jeho vztahů klidem přirozeně musím začít s člověkem, jemu po většinu života 
nejbližším, s jeho bratrem Josefem. V svých literárních počátcích neexistoval vůbec žádný 
Karel Čapek, ale jen polovina autorské dvojice Bratří Čapků. Bratří si svým bratrským 
svazkem rádi trochu pohrávali. Chodili v prvé době v úplně stejných šatech a v stejných 
buřinkách, přicházeli a odcházeli nápadně společně. Když mluvili, jeden se stále dovolával 
druhého a hájil jeho názory, doplňovali se a přebíjeli, podávali si navzájem nit hovoru 
a myšlenek. Jako by mluvila jedna osoba. Měli svůj dialekt, svůj ustálený způsob hovorových 
žertíků a svůj vlastní typ slovních hříček, takže v ostatní různorodé společnosti se podobali 
dvěma výborně sehraným chlapíkům na podiu. Kumštýřská společnost v Unionce, do které 
nejdříve zapadli, vynašla pro ně jako značku ochrannou známku blíženců na solingenské 
oceli. To byla jejich první karikatura. 

Často ovšem, při každém vážném rozhovoru, bylo zřejmo, že myšlenky, které se zdají 
tak jiskřivě vzlétlé, a úsudky tak lehce nahozené, musily vyrůst z vážné myšlenkové práce 
a z dlouhého pření a dorozumívání, tak nakonec, kdo oba bratry poznali, věděli, že ty 
společné slovní hříčky, míčové hry s nápady a dohrávání s improvisací jsou už navyklou 
chlapeckou řečí dvojenců ze společného ostrova dětství. Že za nimi je ještě společná světnice, 
stůl, lampa, společný růst i plány a především dokonalé bratrské souznění. Jejich tehdejší 
bohémské okolí marně čekalo na občasné změny vtom vzájemném poměru, na nějaké 
pohádání nebo chvilkový rozchod, který zpestřuje bratrské svazky. Někdy se sice poškorpili, 
ale jistě pro nějakou maličkost, a i takové malé mrzutosti jako by zaraďovali do svých her. 
V tomto bratrství byla Karlovi dovolena všecka práva mladšího. Směl se také Josefa ve všem 
dovolávat jako autority. Za to si musil nechat líbit nějaké to zabručení, někdy i napomenutí 
nebo i dohled, jak se sluší od bratra staršího a v životě lépe obeznalého, a ukázal se celkem 
poslušným. Byl-li Karel přece někdy s námi sám, což bývalo zřídka, cítil se bez Josefa 
osamělým a byl i trochu zkroušenější, méně útočný i méně neústupný v debatách. Bez Josefa 
nebyl úplný. Když se po prvé rozjeli na delší dobu, Josef do Paříže, Karel do Berlína, zastihl 
jsem jej v Berlíně samotařícího a mrzutého. A sotva jsme se přivítali, začal na mně zkoušet 
stejný způsob dialogických hříček a slovních kejklů, které provozovali s Josefem. Byl jako 
štěně, opuštěné druhým, které chce vylákat к obvyklým hrám třebas i ovci. I když to vůbec 
neřekl, rozuměl jsem z toho, jak se mu stýská po Josefovi. Ale aspoň jsme tak v Berlíně 
založili své kamarádství, tak trochu náhradou za Josefa. Byl to vzácný bratrský souzvuk, tím 
vzácnější, že spojoval dvě velké umělecké individuality, a Karel se své strany dal mu vše, co 
bylo jeho podílem. Poskytne literárním historikům všelijaké zajímavosti, psychologům oříšky 
společného tvoření a vzájemného ovlivňování, a filologům příležitost uvažovat o Čapkově 
dikci s ohledem na rodinný dialekt, protože jej budou moci vysledovat u obou bratří 
a dokonce i u sestry, která také napsala několik knížek. 

Pak byl v životě Čapkově jeho otec. Byl na svého tatínka velmi pyšný, na starého 
venkovského lékaře s jeho úctyhodnou prací v horském okrese, na to, že byl široko daleko 
prvním lékařem, který uvěřil v asepsi, na jeho životní zkušenost a moudrost. To nevadilo, aby 
do rozhovorů se starým pánem nevnášel, kdy jen mohl, prostořeký, chlapecký tón a trochu 
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klukovské neuctivosti, jako by mu bylo teprve deset let. Jako by tehdy vzájemný poměr otce 
a syna již ustrnul a od té doby už nestárl. Ovšem - někde v té besídce u svatého Ivana pod 
Skálou, kde si ještě starý pán v létě zaordinoval - otec nezůstával synovi mnoho dlužen, takže 
bylo vidět, že vnější forma těch slovních her obou bratří má širší, rodinný pramen. Když se 
později starý pan doktor к němu nadobro nastěhoval, provázel Karel touto nevážností na oko 
všecku svou péči, kterou otci tak opravdu a prostě synovsky věnoval. A když otec ochuravěl, 
trousil své úštěpky a šprýmky do svých starostí a napomínání, a přibývalo stále víc 
všelijakého toho škádlení a dopalování, čím víc měla být otci zatajena úzkost, kterou Karel 
cítil z neúprosného konce nemoci. To už se tak snad sám bránil citu, který jej zaléval, 
a projevům něžnosti, které nevyjadřoval nikdy jinak, než nějakým malým gestem, jež 
nezasvěcený ani nechápal. Bylo to tehdy do muže uzavřené, statečné sebezapírání, které ještě 
jednou opakoval, když se v prosincové dny loučil se svou ženou. 

Jaké lidi měl rád? Řekl bych, že celé lidi, jakým se říká osobnosti, s hustou životní 
náplní, případně i obdařené ve svém konání náležitým úspěchem. Prvním dojmem, který si 
odnesl od takové osobnosti, kterou poznal, byla zpravidla jakási mladická, řekl bych, až 
školácká úcta, ba i okouzlení. Potom teprve začal zkoumat, co mu na ní imponuje, sbírat její 
výroky a přemýšlet o jejím jednání, zařaďovat ji jako lidský typ. To činil velmi rád, nejraději 
by každé lidské osobnosti zasadil zahradnickou jmenovku, a octl-li se před postavou tak 
dotvořenou, že ji mohl charakterisovat, jak je možno jenom čistý typ, takřka jedním slovem, 
věděl jsem, že mu imponovala nejvíc. Takovou postavou byl pro něho kdysi Kramář, kterého 
ve své typologii označil jménem „pán" s celou důstojností tohoto pojmu. Nebo později 
Švehla, to byl pro něho „sedlák" a zase s poctou, kterou přikládal celému stavu. Nakonec se 
veškerý jeho obdiv soustředil к Masarykovi. Pro něho nenašel a nehledal takovou 
osvobozující etiketu, byl pro něho jen T. G. M. a vyjádření této osobnosti vtělil ne do jednoho 
slova, ale do své největší knihy. Pak měl ještě jednu lásku, pravda, také к vyhraněné 
osobnosti, ale úplně odlišné od předešlých. К básníku Šrámkovi, к zosobněnému tichu a citu, 
к lyrikovi a poustevníkovi, к nahému lidskému srdci. To byl pro něho „básník". Dohaduji se, 
byla to Čapkova první literární láska, jako byl Šrámek láskou celé naší generace, a Čapek ji 
zůstal překrásně věren po celý svůj život. 

Měl ve skutečnosti rád všecky zdařilé a ucelené lidské exempláře bez jakéhokoli 
třídění podle sociálního žebříčku. Nerad měl pouze rozervance a trosečníky, nikoli životního 
úspěchu, ale ducha a vůle, i když s nimi cítil a pomáhal jim. Jeho člověkem byl každý, velký 
i malý, jen když byl úplný a celý jako vajíčko. Pro takový lidský exemplář měl dobrý čich a to 
byl pak pro něho „pořádný" člověk, „pořádný" zahradník, voják nebo instalatér. Často mi 
takového „pořádného" zahradníka maloval a sliboval týdny napřed a kupoval u něho své 
sazenice raději než u nějakého lépe zásobeného. Měl skoro málo obměňovaný, ale vždy 
příjemný a jednoduchý způsob, jak se к lidem přiblížit. Pozdravil je prostě, neměstsky, skoro 
kmotrovsky. Má úcta říkal snad jen v obchodě. Pak následovala nějaká praobyčejná 
poznámka obecného rázu, na kterou druhý mohl právě tak navázat, o počasí, o pěkném místě, 
o té dálce až sem. Vznikla leckdy taková jadrná rozprávka z jedné kapsy jako v Čapkových 
povídkách. Dovedl při ní přeskočit názorové rozdíly, nepouštěl se do debat a přesvědčování, 
netahal z lidí rozumy a nevnucoval jim své. Nikdy nejmenší pokus hledat v někom dokument 
pro svou spisovatelskou práci, prostě hledal jen živý styk s člověkem. Připadal mi v něm jako 
soused celého světa a tak prostě, příjemně a jen sousedsky asi připadal všem těm 
rozpravěčům, kteří ho neznali. Trochu rozpaků cítil před dětmi. Dovedl sice s nimi pohovořit, 
říci i něco, co je zajímalo, ale všecko to bylo daleko od té chuti dětsky si s nim i pobesedovat, 
jako to uměl, když se pro ně rozepsal. A oddechl si, když bylo dítě už zase pryč, jako by mu 
šlapalo do kytek. A před ženami byl také tak ne ve své kůži a při zdvořilosti, která byla velmi 
pozorná a nedělaná, byl vždy rád, když se rozhovor brzy ukončil. Zvlášť, když byl na ženské 
straně plný zvědavosti nebo dokonce obdivu. 
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Čapek měl rád kolem sebe i lidi v celém houfu. Pro množství, různost a zápolení jejich 
myšlenek. Byl přirozeně družný, ovšem ne tak, aby mu lidská společnost překazila jeho 
hodiny práce. Pracoval-li, tedy i nej lepší kamarád musil počkat. Proto měl rád společnost, 
shromažďující se v pravidelných sezeních, a pro takovou si vždy čas udělal. První lidský 
houfec, do kterého Čapek v Praze zapadl, našel u kumštýřských slotů v kavárně Union, 
v dobách, kdy tyto stoly hlučely odezvami prvních výbojů kubismu, tedy nové vývojové 
epochy. A mezi tuto společnost, která tam zasedal denně od oběda do večera, chodil - vlastně 
chodili, protože to byli Bratří Čapkové - dvakrát týdně na dvě hodiny na kousek toho 
rozhovoru. V neděli, pokud byli v Praze, bratří chodili s ní i na obvyklé výlety tančit někam 
za město, třebas jen s nepatrným zájmem o tanec i o děvčata. Ale cesta tam i zpět a všelijaké 
to posezení na mezi bylo vyplněno debatami s obsahem, který by slušel i nej vybranějšímu 
peripatetikovi. Sám Karel často tehdy také docházel do redakce a spolu i administrace 
„Přehledu" v den, kdy se vypravovalo číslo na poštu a pomáhal při skládání čísla a lepení 
obálek jako všichni ostatní. Tam se setkával s celou tou redakční společností o jedno desítiletí 
starší, než byl sám, v které jsme byli více posluchači než účastníky rozhovorů, vždy 
obsažných a širokého doteku. 

Po válce založil svou společnost „Pátečníků". Přivedl ji к dokonalosti jako všecko, 
v čem nalezl opravdové sportovní zalíbení, jako své zahradničení, fotografování, sbírání 
koberců a gramofonových desek a tucet jiných zálib. Zdokonaloval ji, až vznikl kolem něho 
společenský útvar, jaký právě měl rád: pravidelný, dosti uzavřený a přece volný celek 
s ustálenými zvyklostmi a pořádky a s družnou, mužskou atmosférou. Čapek nad svými hosty 
starostoval. Hlídal každému jeho oblíbený koutek i dietu, zajímal se o jejich práci i starosti. 
Zřídil svůj dům bezmála jen pro ně, obklopoval je stálou pozorností až do těch pozdravů 
rodinám při loučení a do knížek na památku. Vítal všecky po sousedsku hned u dveří, skoro si 
dohlížel na pravidelnou docházku, omlouval nepřítomné a v noci své hosty vyprovázel před 
vrátka, kde ještě poprorokoval počasí jako skutečný starosta. 

S každým na přivítanou zahovoril tak říkajíc jeho vlastním jazykem, aby jej hned 
uvedl do domáckého ovzduší. S panem Poláčkem jazykem soudničky nebo melancholického 
živnostníka, s panem Adlofem jazykem sokolským a s Kupkou legionářskou ruštinou, zvlášť 
k tomu účelu utvořenou. Čapek, jak jsme ho znali, rád mluvíval jen v dialogu. Nepronášel 
nikdy ani souvislý dlouhý výklad, ani ze široka a epicky nevyprávěl. Kdysi mu poskytoval 
Josef všecku příležitost к proměně monologu v dialog, v pátek mu poskytla příležitost k tomu 
tato velká a mnohohlasá společnost. Přirozeně, že byl jejím středem, ale ani jako hostiteli 
nebyla mu poskytována žádná větší práva ani na rozsah ani na oprávněnost výroků. Přišel-li 
s něčím, musil i svůj názor vystavovat stejně kritice a třebas i úštěpkům jako kdo druhý. 
Ukázal se opravdu uměleckým dirigentem tohoto mužského chóru, což bylo vidět zejména 
v těch výjimečných dnech, kdy v pátek chyběl a pátečnici propadali povídavosti a anarchii, 
ale stejně tak se dobře cítil jako pouhá součást kolektiva, rozplameňoval se na společném 
nadšení nebo rozhorlení, zúčastnil se smíchu i malých mužských legrací a'jako pouhý dobrý 
kumpán. Pátky se staly jeho pravidelným zvykem a vrcholnou společenskou povinností. Však 
pro jeho hosty byly také vyvrcholením týdne. A budou pro celý jejich život znamenat 
vzpomínky na družný styk, který vytvořil a nad kterým bděl Čapek, na to zdomácnění v jeho 
pokoji, na nenávratné barvy soumraků a nenávratné idyly večerů nad předměstskými 
zahrádkami. 

Měl opravdu vzácný dar připoutávat к sobě lidi a svou osobou je spoutávat do skupin. 
Dovedl kolem sebe vyvolat takového ducha družnosti v redakci, kde pracoval, ve svém 
posledním intimním kroužku ve Strži, na zasedáních Penklubu nebo Demokracie dětem, 
nakonec v Kruhu spisovatelů při vojenském vědeckém ústavě za své účasti na branné 
výchově. Jistě to byla bohatá rozloha jeho umělecké osobnosti, která lidi к němu především 
poutala. Ale, když jste jej tak viděli mezi lidmi, byl to jejich důvěrník a rádce, soused 
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a společník, moudrý a bystrý člověk a nic víc nechtěl být a každý к němu mohl přijít, 
a vlastně všichni, kdo to vycítili, к němu přistupovali těmito prostými lidskými cestami. A to 
snad bylo na něm to, co každého nejvíc к němu táhlo. Ta lidská prostota vedle velikosti. 

František Langer: Čapek mezi lidmi. Přítomnost 16, 1939, č. 8, 22. 2., s. 120-122; podepsáno 
Frant. Langer. 
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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 světa, že jí 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 к havířům, ani ne z té tíhy hromadného osudu, jakým se jeví třeba Zolův „Germinal", 
ale prostě z dobrého výpočtu, co se právě 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. Neboť české literatury, mluveno po havlíčkovsku, přibývalo za oněch let... ne do 
krásy, ale každý vydavatel nějakého toho třeba - „Pygmaliona" (s počátku bibliofilsky -
potom lidové vydání!) říkal si s potěšením: „Prasí se, prasí! Přibývá jí do šíře... i krásy, hm!" 
Totiž 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 spisovatele. 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 к 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 Ten, 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 к společnému dílu. 

Ba ne, řekl starší zkušený dramatik. To je drama, ať 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 - neboť 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! К tomu patrně musejí být mozky lidí 
původně měšťansky vychovaných, měšťansky žijících a dokonale propadlých měšťanské 
romantice, která je nejhorší ze všeho, co znám. Kromě měšťanských příhod Neffových. 

Pak ovšem nastane den, kdy vydá Antonín nebo Jaroslav knihu veršů. Děje se 
zpravidla časně na jaře nebo v podzimu. Pochybuji, že by některý básník vydal knihu 25. 
listopadu či 2. února, ačkoli je Hromníc, a i skřivan tehdy musí vrznout! Jarda se dívá 
nevraživě a posupně na každého, kdo básně dosud nečetl. Také je nosí po vinárnách 
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a podpisuje, podpisuje. Vzpomínám si, že Jaroslav Hašek věnoval s velikými a honosnými 
slovy „Švejka" v roce 1921 kterémusi koželuháři z Hradecka. Pak sním pil na bratrství 
a koželuhář všecko platil. Potom věnoval téhož „Švejka" nebožtíku bratru dávného pražského 
primátora, o němž prohlásil, že s tou jeho mladočeskou politikou nicméně souhlasit nemůže. 

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 účetnímu, učitelům nebo hospodářským adjunktům v civilu), o tom, že hydra 
reakce zvedá opět hlavu, o Leninovi, o Stalinovi, (o Tuchačevském..., o Ježovu), o otci 
Kaganovičovi... 

Verše dostanou státní cenu. 
Dopíše se panu Blochovi nebo Aragonovi (i Malraux může přijít v potaz) a básně se 

překládají do jazyka francouzského. 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" lidí i básníky. „Nemůžeš-li právě s 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. Bal 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 Čeka českého veřejného života! Mně 
přece už docela nic nezáleželo na tom, co dělá „Právo lidu" nebo „České slovo"! Lhostejnost 
moje к nim nemohla už být dokonalejší. Ale tyto listy prostě ani nenovinařily, nebyly 
zpravodaji, přinášely něco jiného nebo úmyslně neúplného - takže čtenář nevěděl, co je 
pravda! A tak všelijakému „novinaření" 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 - vždyť se znají mezi sebou. A od nikoho než právě od mnohých z nich slyšel jsem tyto 
nářky. Vždyť bych jinak se neodhodlala 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 poslední době vlasteneckým pěním chtěli ošidit levici, aby 
o tom uznale pokyvovala pravice. Těžko se žije v zemi Chelčického! Pomalu se к 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 
stranictví! 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 к 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 
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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 arciknězův! - 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 nábožně, 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. Seděl 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, těšíval 
se vždy na občasné návštěvy 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 nechtěl - ale udělali jej levicovým veleknězem a Edmond Konrád mu 
oddaně ministroval. Kadil, kudy chodil. 

Byl jsem v duchu i v pravdě na vyšehradském hřbitově 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 křesťanské zemi. Bude mu ta země, pokud to země 
dovede, lehčí... 

Aleje tím srovnána role Čapkova v naší kultuře? 
Leví mistři povykují nyní, dovolávajíce se právě jména Čapkova. Mnozí z nás, kteří 

vzpomínají na „Boží muka", odplivují při pohledu na levé muže. Kdosi uveřejnil v „L. N." 
lístek Čapkův, v němž píše (patrně pokrokovému učiteli na venkově, nevím), že „už nás je 
víc" a z textu jde najevo, že patrně jen tak se nezalekneme toho protibenešovského halekání. 
Jejich tedy víc. A nezaleknou se. Protibenešovského halekání. Tady - neběží 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 čistě i počestně. Neberte 
ani jméno Karla Čapka nadarmo! Tím více jméno Boží! 

Rudolf Medek: Levicoví mistři. Tak 2, 1938-39, č. 19/20, 28. 2. 1939, s. 297-299. 
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Václav Černý 
Poslední Čapkovo tvůrčí období a jeho demokratický humanismus 

Vrcholem básnického díla Karia Čapka a nejvhodnějším klíčem k jeho duchovnímu 
světu zůstává románová trilogie z let 1933 a 1934, „Hordubal", „Povětroň" a „Obyčejný 
život", zvláště pak obě její části poslední. Sumárně vzato, jsou technicky virtuosním 
a psychologicky neobyčejně jemným, důmyslným i jasnozřivým hledáním cesty к lidské 
obecnosti rozborem lidské jednotliviny. Do člověcké neznámé, jíž je padlý letec, vejde se tolik 
lidských bytostí, kolik jednotlivců o něm přemýšlí, nad zmučeným tělem Povětroňovým 
krouží čtvero různých a stejně možných osudů, jak je pojaly cit ošetřovatelčin, intuice 
jasnovidcova, obrazotvornost básníkova a střízlivý rozum lékařův. Kdo z nich uhádl 
neznámého? O nikdo, zajisté nikdo, žádáte-li na jejich příbězích, aby se kryly s objektivní 
skutečností tajemného života letcova. O tom nás poučil už trapný krach duše Hordubalovy, 
když byla vydána na pospas dohadům lidí: ukázalo se, že člověk může poznat o bližním jen 
co odpovídá jeho vlastní zkušenosti, i rozptýlil se vnitřní proces duše Hordubalovy, jakmile 
nazírán lidmi, v zmatek hrubých přibližností. Avšak nejsou-li příběhy o Povětroňovi zcela 
objektivní, nejsou ani zcela falešné: měřte je i zkušeností Obyčejného člověka, soudili-li jste 
je dosud ve světle zkušenosti hordubalovské. Obyčejný člověk poznal svůj život jako úhrn 
možností, z nichž vůle vychovatelů, hra náhody, přízeň osudu a tlak společnosti, posléze 
i vlastní rozhodnutí dovolí pouze jediné, aby se rozvila v plný životní tvar a děj, zatím co 
ostatní lidé, jimiž by býval mohl být, zůstávají v něm jako pouhé živořící náznaky 
a nedotvořené, ne-li nedovolené pokusy o existenci Moji bližní, to jsou ti, které jsem v sobě 
potlačil, abych mohl být mnou jediným. Ale nesu je v sobě, skromně přikrčené v temných 
koutech duše, a stačí, abych se naklonil nad sebe sama a dotvořil to mnohé co ve mně zůstalo 
jen naznačeno, abych je pochopil, abych je prožil nepřestávaje přitom prožívat sebe sama. 
Cestou skrze sebe dostávám se zcela přirozeně к ostatním a pocit lidského společenství jest 
jen rubem (ach, velmi lítostivého) vědomí, kolika svých možných , já" jsem se musil vzdát, 
abych pokud možná nerozptýleně uskutečnil ono ,já", jímž jsem volil být nebo jež pro mě 
zvolili, jímž zkrátka tak či onak jsem. Každá duše lidská, i ta nejchudší, obsahuje tedy více 
než dějiny jednoho lidského individua. I mohly by být příběhy o Povětroňovi pravdivé, a to 
všechny čtyři, nemyslete však u Čapka ani v tom nejmenším na Pirandella a jeho 
„Ciascuno...". Toto není Pirandello, to je cesta z něho, a - Pane Bože - jaké oddechnutí! 
Z těch čtyř mohl by mít prostě každý kus pravdy, nestejný asi kus jediné pravdy, podle toho 
kolik náznaků bytosti letcovy v sobě nalezne, do jaké míry dokáže je domyslit a upřást z nich 
vnitřně souvislý osud. Jak patrno, svou trilogií položil Čapek základy, a to velmi pevné, 
к novému úplnému humanismu. Jemným rozborem jednotlivé duše lidské (ta byla odsud jeho 
výhradnou doménou) došel až к novému pocitu lidského společenství, vtom je význam 
a přínos trilogie. Tato je tudíž zároveň závěrem i počátkem, dovršením i slibem. Slibuje být 
nej významnějším rozhraním Čapkovy tvorby. Neboť se nad ní lze právem nadít, že Čapek, 
když byl svým trojím románem odkryl vědomí lidské družnosti, vespolnosti a souvztažnosti 
jako významnou složku individuální psychologie, zobrazí je nyní i jako sílu z individua 
vycházející, ale na společnost zaměřenou. Objevit společnost v jedinci znamená, doufám, 
i objevit jedince ve společnosti; a humanismus, jakmile si jej psychologicky zdůvodníš (což 
Čapek učinil překrásně), povinně se ti v zápětí zformuje jako problém sociálně- mravní, jako 
povinnost sociální mravnosti. 

Časové okolnosti evropské a národní historie obracejí nicméně Čapka po 
„Obyčejném životu" směrem jiným než očekávaný: všechna nebezpečí, jež postupem dvacíti 
poválečných let ohrozila lidskost člověka naší doby, vyvolala básníka „sur la brèche" 

*' „Dívej se, dívej se dobře, abys konečně věděl, co všechno byl mohl být; dáš-li pozor, uvidíš v každém kus sebe 
sama a pak v něm s úžasem poznáš svého pravého bližního" (K.Č.). 
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a „Válka s mloky" i „Bílá nemoc", působivé pamflety let 1936 a 1937, mají se к předchozí 
trilogii, jako se měly „Továrna na absolutno" a „R. U. R." к „Trapným povídkám". Je zde 
i zřejmá „rechute" do bývalé formy: „Válka s mloky" je zase typický román-feuilleton, jehož 
přirozená formální hybridnost a melodramatický ráz výborně hoví autorovu úmyslu zobrazit 
svět jakousi revuí a tudíž jeho potřebě scénové uvolněnosti, odboěkovitosti, dějové 
vsuvkovitosti, směsi vážnosti s komikou, ironie s epikou, parodie s polemikou. Nápad, 
z něhož se veškeren děj vyvíjí: představa světa a lidstva ovládnutých rozvášněným zvířetem, 
není zcela původní, nalezneš jej u Pierra Mac-Orlana („La bête conquérante"), ba i „R. U. R." 
pracuje s motivem příbuzným; ale bylo potření Čapkova nevyčerpatelného kombinačního 
důmyslu, jeho břitce cerebrální fantasie, jeho vtipnosti a vynalézavosti travestiční, aby se 
groteska původně bez mravního důsahu a významové transcendence rozvila v obsažnou 
historii dnešního světa, v níž pod pláštíkem mločího pokolení ukládají o život člověku čtyři 
nečisté moderní síly, sensační a lživý žurnalismus, tlachavá ale štvavá pseudověda, politický 
egoismus národní a imperialistický kapitál. Memento „Války s mloky" je svým způsobem 
závažné, je také při své parodičnosti vážně míněno a ne náhodou se autor tentokrát střehl 
zavést děj do řídkých písčin lacině idylického a mentorsky optimistického happy-endu. 
Sporné drama „Bílou nemoc" dlužno přičlenit těsně к románu o mlocích, a to netoliko pro 
časovou jejich souvislost, společný jejich polemický ráz a totožnost ideálu v obou případech 
obhajovaného. Příbuznost je i vnitřnější, je strukturní: to, co bylo nazváno - tuším - filmovou 
technikou hry (drama je sérií čtrnácti obrazů), má patrně blíže k románu-feuilletonu než 
k filmu, „Bílá nemoc" je prostě jakási drama „en feuilletons" nebo jakýsi román-feuilleton 
„dramatisé", formou připomínající zcela zblízka kteréhokoliv Dostojevského, pokaženého 
jevištním zpracováním. Obrana míru [cenzurováno, chybí několik slov] toť je tendenční 
úmysl hry, na nějž důvtip autorův narouboval celou řadu ušlechtilých polemických záměrů 
jiných: humanitu proti násilí, demonstrovat práva soucitu, lásky, slabosti, atd. Ve skutečnosti 
je problém a rozpor ve formě, do níž Čapkem postaven, naprosto neřešitelný v oboru 
a metodou lidské ethiky, jíž jej chce řešit, čehož si ostatně nedosti všimli kritikové hry 
zahajujíce s ní spor. Čapek nám nabízí souboj Galéna s maršálem jako spor lidskosti 
s nelidskostí, práva s neprávem. Podobného sporu mezi nimi není. Zápasí tu dvě podivuhodně 
mocné vůle, dva silní hráči, každý se znamenitými trumfy v ruce, každý také s velikým 
„posláním" v duši a na jazyku: ale jakmile Galén přijal za „svého spojence" nemoc kosící lidí 
v témže počtu, v jakém je kosí války maršálovy, ocitl se mimo lidské dobro a zlo, přesně tam 
kde stojí maršál, a termíny lidskost a právo ztrácejí u něho význam. Není „blázen ani hrdina", 
jak si snad myslí maršál nepoznávající v něm bytost svého druhu, není také nijak nadlidský, je 
prostě mimolidský. V rovině lidských měřítek zůstávají, přesně vzato, během hry jen 
malomocní a stojí za všimnutí, že hlavní protagonisté dramatu (Krüg, maršál) padají pod 
společnou člověčí míru teprve v okamžiku své nákazy „bílou nemocí". Lidští jsou tu 
jednoduše jen nemocní a jen nemocní jsou v právu, a je výmluvné, čeho se tímto právem 
domáhají: slitování, a to od Galéna i od maršála, otázka války nebo neválky je nezajímá, ba 
přestává se jich v přímém vztahu týkat. Říci, že Galén je volky nevolky přinucen přijmout 
nelítostnou maršálovu metodu boje, znamená prostě právě doznat, že pak jeho vítězství 
(a v něm vítězství humanity atd.) nejeví se způsobem, jímž je toto drama žádá, jako věc -
mravně závazná. Také „Cesta na sever" zr . 1936, duchaplná a svěží knížka causerií 
z autorova putování za čistotou lidí i živlů, pojí se к starší tradici i к staršímu žánru jeho 
cestovních deníků zvědavého evropského humanisty. 

Havířská novela „První parta" z r. 1937 a drama „Matka" z roku následujícího 
náležejí к sobě stejně těsně jako román o mlocích a hra o bílém malomocenství. Se skupinou 
děl předchozích spojuje je zřetel účelový a zaměření výchovné, ale rostoucí naléhavost 
politického tlaku v Evropě a výslovné posunutí naší vlasti do středu zájmu, sporů i nebezpečí 
působí, že básník odkládá travestiční roušku utopie a fantastiky. Společným motivem novely 
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i dramatu je hrdinství a požadavek nebo časová potřeba této ctnosti v národním životě, 
orientující zde opět Čapkovo tvoření, setkává se tu asi s osobnějším úmyslem odpovědět těm, 
kdo v jeho díle mužných typů postrádali a pochybovali, že takové dovede vytvořit. Formálně 
znamená tento nový motiv společný posun od románu-feuilletonu ke klasické tragedii, к jejím 
metodám přísné epické linie, hutnosti a sevřenosti dějové, jednoty místa, vnitřní souvislosti 
a nepřetržitosti příběhu a kondensace časové; to jsou hlavní rysy stavebné, к nimž usilovně 
tíhne jak hra, tak povídka. Co se pravdivosti a výraznosti společného prožitku obou děl týče, 
není pochyby, že jsou hluboké. Přes svou inkriminovanou a tvrdošíjnou civilnost Čapek věděl 
co je hrdinství, ale nazíral je právě civilně, chcete-li „nehrdinně": vzpíral se vidět na něm rys 
pyšné provokace smrti a kruté opovržlivosti к životu, hledal v něm spíše vystupňovanou 
ochotu к oběti, vůli vykoupit něco dobrovolnou bolestí. Toto pojetí odpovídalo jeho založení 
a nebylo mělčí než pojetí jiná. Věděl dobře věc základní: že podstatou hrdinství je odhodlání 
za určitou představu života platit životem, ale bránil se velmi odívání této pravdy v pestrý šat 
hesla nebo v řinčivou zbroj odění. Chtěl důsledně, a tedy často neprávem, neboť 
zevšeobecňoval, aby se hrdinnost linula z člověka tiše, nenápadně, samozřejmě, bez pathosu, 
zkrátka jako přirozený projev lidství, a vždy účelně. К takovému hrdinství, těmito přívlastky 
ověšenému, je ovšem nejlepší ilustrací rodící matka, bytost vskutku za život právě nasazující 
život. Bůh ví, že rodící matka nevypadá mužsky. Ale v jeho dramatu zrovna matka právem 
a znamenitě ztělesní vrcholnou mužskou ctnost heroismu. A ještě dvě věci neměl rád, a to 
bylo povrchnímu myšlení počátkem nedorozumění a výtek: samo jméno „hrdinství" 
především a prostý fakt, že ve svých představách téměř důsledně ač většinou nevědomky 
mužnost šatíme do uniformy nebo pásáme alespoň mečem. V „Matce" (akt II.) otec, 
nepochybný hrdina, se к synům, o jejichž hrdinství nepochybuje ani on ani my, asi takto 
vyjadřuje: Zůstat na živu, byli bychom možná vykonali leccos velikého, a „zatím jsme samý 
hrdina. Je to bída, mládenci!" Nuže, je zřejmé, že e tu patrný despekt týká okázalého 
pojmenování, a ne věci. A co se týče poměru heroismu к uniformě, vizte, že synové 
z „Matky" jsou typičtí civilisté, i ti nej vojenštější jsou pouze bojujícími straníky z občanské 
války. Arcidokladem hrdinství bez odznaků, přestrojeného za pouhou povinnost, jsou ovšem 
šedí, zaprášení kamarádi z „První party"; a zase tu chybí jen vnější allura, jméno, kroj, nikoli 
věc: neboť hrdinství hornických parťáků se velmi přesně kryje s heroismem bezejmenných 
řadových vojáčků z války, nasazujících životy z citu povinnosti, bez ctižádosti a v temné 
anonymitě. Pepek, Standa, Martínek, starý Suchánek jsou rovni vojenským hrdinům. Ale 
nemají prapor. Nemašírují v témž rytmu. A nedostanou metál. 

Čapkova apologie matky posílající posledního živého syna do boje proti 
vyvražďovatelům dětí a jeho oslava hrdinství z kamarádské účasti a bezprostředního citového 
hnutí znamenají druhý z vrcholů jeho tvorby z ducha jako princip bojovný: definují básnickou 
formou epického příběhu povahu heroického vznětu, jemuž může tento duch dát původ. 

Není pochyby, že Karel Čapek byl v prose a dramatu největším básníkem 
demokracie prvních dvacíti let naší svobodné státnosti. Stejně - myslím - není pochyby 
o tom, že jako básník-demokrat zůstal demokratem kusým a že jeho dílo, pokud chce a má být 
právo veškerému duchovnímu obsahu myšlenky demokraticko-humanistické, je torsem. 
Demokratický humanismus má zcela patrně dva aspekty, maje dva cíle a zájmy: člověka 
jednotlivce a formu sociálního soužití lidských jednotlivců. Druhý zájem musí mít, poněvadž 
má první: neboť formuluje-li životní ideál jako - řekněme - plné tvořivé sebe-uskutečnění 
lidského individua, je povinen hledati a realisovati ono sociální uspořádání společnosti, jež by 
plné a svobodné vyžití a využití možností, jež existence dává, dovolovalo individuům všem. 
Sociální zřetel je zde, chcete-li, opravdu druhotný, znamenaje pouze extensi představy 
základní a podstatné, ale pominete-li jej, tuto představu beznadějně falšujete a takřka 
zbavujete ethického oprávnění. Nuže, co se prvotního obsahu demokratického-humanismu 
týče, totiž idey autonomního individua, žádajícího respekt к své osobnosti a režim svobody, 
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aby mohlo uskutečnit své možnosti tvůrčí a volně vyžít své možnosti blaha, Čapek mu dal 
svým dílem výraz stejně rozhodný jako básnicky posvěcený. Čapka zajímal člověk, Čapek 
miloval člověka, přál mu vše dobré a byl přesvědčen, že je člověk všeho dobrého schopen. 
Měl к lidské bytosti poměr, jenž byl směsí odpouštějící, trpělivé blahovůle a přesvědčení 
o vysokém určení člověka. Z blahovůle obklopoval svého člověka tím nej vlídnějším mravním 
ovzduším, jež bylo kdy dáno dýchat: při takové osobní účasti, již on dovedl brát na osudu 
lidiček, při takovém srdečném, laskavém, zjihle shovívavém a dychtivém, ba vášnivém zájmu 
o jejich trampotné i radostnější soukromí, při tak ochotném, samozřejmém a přece cudném 
kamarádství, jež k nim jevil, nemohls je nemít rád s ním. I ona víra v poslání lidské, ten 
vysoký cíl, jejž Čapek lidstvu určil, i když si s oblibou vybíral hrdiny jen mezi drobnými 
a skromnými, neopíraly se a nechtěly se opírat v člověku o věci honosnější než byla ta prostá 
pozemská Čapkova srdečnost a živá bezprostřednost přítele: básník vsadil v člověku vše, celý 
osud lidský, na kartu nehlučných, střízlivých a nenáročně upřímných vlastností, jimiž jsou 
zdravý rozum, chuť к práci a dobrá vůle, dobrovolná kázeň, slušnost, důvěra v bližního, hlas 
povinnosti a, last but not least: schopnost a sklon reagovat především srdcem. 

Ale, řekli jsme, demokratický humanismus má i svůj aspekt sociální. Jinými slovy, 
demokracie není demokracií, nesměřuje-li vědomě к stále větší míře spravedlnosti 
společenské. Julien Benda vhodně ukázal vnitřní rozpor, vyčerpávající a falšující západní 
měšťanské demokracie, ochotné obecně uznávat svobodu osobní, svobodu myšlenky, 
svobodu diskuse atd., ale vzpírající se naprosto požadavkům sociální proměny a vývoje. Je to 
posice neupřímná, lživá, vedoucí režim do chronické krise a paralytické neschopnosti pohybu 
a činu: demokracie tu popírá sebe samu a zdá se nakonec trvat jen dík zahanbenému 
a bezradnému váhání nad tím, kterou zmožných totalit má být nahrazena. Čapek neměl 
valného smyslu pro sociální formulaci demokratického humanismu. Problém sociální 
tvrdošíjně převáděl na otázku poměru mezi jednotlivci, chtěl jej řešit „osobním pořádkem ve 
styku s lidmi", „osobní účastí od případu к případu": jeden potřebuje sklenici vody, druhý 
obkladek na hlavu. Sociální jev pauperismu na příklad rozplynul se mu tak na statisíceré 
jednotlivé případy osobních neštěstí, jež nebylo podle něho lze hojit jinak leč podle receptu 
„ne spasit svět, ale pomoci Vaškovi nebo Maškovi" a jež se mu jevila bezmála tak přírodně 
zákonitá a nevyhnutelná jako nemoc, zima a podobně. „Nemůžeš svět spasit, protože chceš 
světu pomáhat", praví se zásadně v knize „O věcech obecných"; sofisma je v tom, že spasit 
svět a pomoci světu nejsou přece naprosto představy antitetické, aby je bylo možno takto 
stavět proti sobě: kdo přišel spasit svět, chtěl mu nepochybně pomoci; představy si 
neodporují, označují pouze velkou míru pomocné ochoty a malou míru pomocné ochoty. 
Čapek ovšem právem žádal, aby proměna světa začínala proměnou sebe samého a tvrdil, že 
ideály obecné jsou lží, neprojevují-li se v soukromém životě. Ideály obecné jsou jistě povinny 
podat tento důkaz své upřímnosti. Ale obecné jsou ne tím, že mají odraz v soukromí, nýbrž 
tím, že se týkají poměrů obecných. 

Čapek nikdy nenahlédl konkrétní skutečnost jevů sociálních. Tvrdošíjně setrval na 
jejich redukci na jevy individuálně psychologické. Vydával je za výtvor generalisace, 
, jednoho z nej nemorálnějších darů lidského ducha", ač naprosto nejsou toho původu. Říkal, 
že mu chybí skoro docela schopnost myslet hospodářsky a že nevěří v hodnotu mas: ale není 
vůbec třeba oné schopnosti ani této víry, abys vzal na vědomí zcela konkrétní zkušenost, že 
společnost, ač složena z jednotlivců, je více než jejich součet, přesahujíc je trváním do 
minulosti i budoucnosti a jsouc jevištěm osobitých jevů, neredukovatelných na vzájemné 
působení individuí a existujících jen proto, že společnost existuje: náboženství je z jejich 
počtu a mravnost a jazyk a sociální uspořádání, atd. A poněvadž jsou společenské skutečnosti, 
jsou i společenské problémy. Demokratický humanismus, jsa stanoviskem к celému člověku, 
je i stanoviskem к člověku žíjícímu ve společnosti, к sociální formě jeho osudu. Po té stránce, 
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ač jeho románová trilogie obsahuje slib, Čapek svou představu člověka nedovyjádřil. A jeho 
oslava plného života zůstává neúplným pohledem na život. 

Václav Černý: Poslední Čapkovo tvůrčí období a jeho demokratický humanismus. Kritický 
měsíčník 2,1939, č. 2, 28. 2., s. 49-56. 
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Rudolf Medek 
K baladě о smrti Karla Čapka 

Došel mne právě při této baladě list mladé křesťanské studentky z Moravské Ostravy. 
Snad mi odpustí, budu-li zde citovat některé její řádky. Jsou, myslím, velmi důležité pro 
osvětlení mravního a psychologického rozporu, jaký dělí generaci Čapkovu a její. Ostatně, 
není to jediný list, který jsem v poslední době dostal o Čapkovi a o různých věcech našeho 
literárního světa. Ale to už patří do korespondence „zaměstnaného literáta". 

Píše slečna M. J.: 
„Loupežník" už je hra pohanská. Vždyť je to přece obyčejný frivolní žvást. 

A R.U.R.", ti roboti, jež mohla stvořit jen opice, ale ne Bůh? Pak celý ten cynismus -
„Krakatitu", „Továrny na Absolutno", celý ten hrozný nesmysl „Adama Stvořitele" a nevím 
ještě, snad jsem ani všecko neviděla a nečetla. Pán Bůh patrně svět při stvoření zfušoval -
právě Karel Čapek miluje takový lidový sloh. Říkal jste v „L. N.", že to byl velký spisovatel 
atd. Ale jak může opravdu velký spisovatel tak hanebně promlouvat s Bohem Otcem na 
kozlíku ke konci „Krakatitu"? A ještě něco, pane generále. Ve hře „Ze života hmyzu" mluví 
se žertovně o tom, že prý má být vedena hloupá válka o nějakou lesní pěšinku, nevím už, 
jestli severní nebo jižní, západní nebo východní, suchou nebo mokrou, po které lezou za 
svými cíli mravenci. Vím jen, že jsme letos na podzim se chvěly o každou lesní cestu na 
Ostravsku, nebyla pro nás předmětem mravenčího militarismu, ale byla to obyčejně cesta, s 
níž srostla naše těla i duše. 

Jistě se nikdo nenudil, kdo četl v „L. N " , nebo i v knížkách Karla Čapka. Psal to 
vesele a zábavně. Ale já jsem odcházela od jeho knih celkem vždy smutná, asi jako z cirkusu. 
A jako tenkrát, také potom jsem říkala si o Čapkových osobách: „Ale musí to ubohé zvíře 
dělat komedii! Pro radost krotitelovi - a samo ani o tom neví, že je pro legraci." 

A tak na mne působila většina Čapkových knih. 
Snad se brzo vdám - a ráda bych byla matkou. To vám ale říkám, že svému dítěti, 

pokud budu moci, dlouho do rukou nesvěřím žádnou knihu od Karla Čapka. Ale za spasení 
a pokoj jeho duše se ráda pomodlím. Dvacet roků pletl mozky naší mladší generace!" 

To není všecko, co píše M. J. Hlavní však je v tom, jak se dnešní český člověk, děvče, 
nebo muž, dovede dívat do světa, i na poslání národní kultury. Zajisté, ta studentka užívá slov 
drsných, nezvyklých (na děvče!) - a jen Edmond Konrád by ji mohl kaceřovat! Ale co zbude 
jednou po Edmondu Konrádovi? Možná, že trochu naivní a prostorný siná slova slečny M. J. 
nabudou širší platnosti... i pro kritiku literární! 

Stále ještě však trvám na tom, že Karel Čapek byl velký spisovatel. Vládl řečí českou 
a dovedl ji ohýbat i zprohýbat, jako málokterý literát. Jestliže ji někdy podrobil i drsným 
mukám, jindy vyvedl z ní i chvalozpěv. Slečna M. J. je však mluvčí určité generace. Ona vám 
řekne: Proslulý spisovatel může být i slavným a proslulým hračkářem i taškářem. Ducha -
Ducha, Ducha čirého a čistého je nám třeba - můj Pane! 

Rudolf Medek: К baladě o smrti Karla Čapka. Řád 5,1939, č. 3, 199-200. 
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Jan Mukařovský 
v 

Karel Čapek - spisovatel 

Vzpomínat na Čapka spisovatele - jak nesnadné a divné zdá se vzpomínat na 
přítomného! Odešel včera, nedořeknuv poslední slovo své poslední knihy. On, jenž ve svých 
vypravováních a cestopisech hovořil tváří v tvář s každým jednotlivým čtenářem, odmlčel se 
v půli věty, takže mimoděk čekáme na pokračování v hovoru. Proto, vzpomínám-li na Čapka-
spisovatele, vidím živou scénu, starou sice již čtyři léta, ale tak přítomnou, jako by se byla 
udála před chvílí. 

Karlovy Vary, krásné léto; Čapek s paní Olgou Scheinpflugovou se tu léčí a píší. 
Potkáváme se denně. Čapek píše „Válku s mloky". Prozatím mluví jen neurčitě o „románu"; 
co v románě bude, neříká. Jako pilný pracovník projevuje někdy spokojenost, jindy 
nespokojenost s tím, ,jak se mu dnes psalo". Pak jednou setkání s brněnským profesorem 
W., právníkem, jehož se Čapek pečlivě vyptává: „Mám v svém románě takové divné tvory, 
zvířata, která se pozvolnu stávají lidmi. Vznikají složité otázky jejich právního postavení, 
takové a takové. Je to jejich řešení, které podávám, právnicky možné?" Na otázku, jací to 
tvorové jsou a oč v celém románě vlastně jde, odmítá Čapek odpověď; s dobromyslným 
humorem a narážeje na vědeckou příslušnost profesorovu к právně filosofickému směru 
normativnímu dodává: „Říkejme jim třeba normo tvorové." A to je všechno. Co chci touto 
vzpomínkou říci? Jen to, že vstup do duševní dílny básníkovy je zamčen na několik zámků. 

Snad, ba jistě ti, kdo Čapkovi stáli blíže a nejblíže, mohli by říci více než ostatní; ani ti 
asi ne všechno. Musíme se tedy spokojit tím, co o básnickém tvoření prozradil básník 
v „Povětroni". Praví se tam mimo jiné: 

„Pokouším se vám znázornit, že, jsme-li vedeni fantasií, překračujeme práh jakési 
nekonečnosti; práh světa neomezeného naší zkušeností, širšího než naše poznatky 
a obsahujícího neskonale víc, než je nám vědomo. Říkám vám, že bychom se neodvážili 
vkročit do těchto bezmezných končin, kdybychom tam nevpadli slepě a střemhlav, běžíce za 
něčím, co se nám skrývá. Kdyby nám duch pokušitel šeptal: „Nyní si něco vymysli, ať je to 
cokoli" - byli bychom zmateni a snad bychom ucouvli hrůzou nad marností a nesmyslností 
toho úkolu; měli bychom strach pustit se bez cíle a směru na toto Mare tenebrarum. Položme 
si otázku: Jaké právo má muž, který nechce být považován za blázna nebo podvodníka, aby si 
vymýšlel něco, co není? Je jen jedna odpověď, na štěstí určitá a nepochybná: Nechte ho, on 
musí; nejde ze svévole, je vlečen, řítí se za něčím, a jeho křivolaká cesta je nutností. Ne jeho, 
ale Boha se ptejte, co je to nutnost." 

Lze z tohoto úryvku vyčíst podvědomou nutnost i tajemnou hrůznost básnického 
tvoření. Zde jsou hranice, za které nelze proniknout tomu, kdo přihlíží zvenčí; netvoří básník, 
ani tak vědomý a prohlédající jako Čapek, ze své vůle a svobodného rozhodnutí: „cosi" v něm 
tvoří - a toto cosi je tajemství tvorby. 

Co však platí o procesu tvoření, neplatí o díle již vytvořeném. Vůči tomu stojí i básník 
sám jako vůči faktu již hotovému, napříště nezměnitelnému, к němuž má závazek stejně 
volný jako kdokoli z čtoucích. Čapek tím spíše, neboť není v něm toliko tvůrce, ale 
i pozorovatel umění, ba dokonce jeho teoretik. Již Čapkova disertace nese příznačný název 
„Objektivní metoda v estetice". Umělecké dílo hotové je tedy Čapkovi poznatelné, a jako 
předmět poznání chápal i své dílo vlastní. Tak na příklad o svých „Povídkách z jedné 
a z druhé kapsy" napsal v dopise: 

„Jádrem „Povídek z jedné kapsy" byl úmysl napsat noetické povídky o cestách 
poznání; a protože šlo o „cesty poznání", vnutil se mi sám sebou genre detektivní. Máte tu 
poznání tak zvané okultní, básnické, rutinérské, hrubou empirii a tak dále. Teprve během 
práce a proti mé vůli dostavil se druhý motiv, etický, problém spravedlnosti. Najdete jej ve 
většině povídek v druhé půlce Jedné kapsy. - A pak ovšem několik povídaček, vzniklých více 
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na okraji těch druhých, nepatří do té ani do oné skupiny. V podstatě je to kritická knížka, 
proto je novinářská. Druhý svazek (Povídky z druhé kapsy) je tematicky volnější; tam mně 
spíš šlo o hledání lidských a něžných záblesků v rutině života, řemesla nebo zvykového 
hodnocení." 

Takové bylo pro Čapka-spisovatele umělecké dílo: lidský výtvor, lépe nebo hůře 
udělaný, vyžadující od svého původce téže pozorné péče a technické umělosti jako kterýkoli 
jiný druh lidského vytváření. I kritiku přál si takovou, která rozumí spisovatelskému řemeslu 
a jde - jak kdysi řekl - „řádně věci na kloub bez essayistických kouzel". Sám výchovou 
teoretik umění, přál si kritika, který ví, že věc musila být „udělána" a dovede ocenit, byla-li. 
Je v tomto pojetí málo patosu, ale velké vědomí odpovědnosti spisovatelovy vůči dílu 
a čtenáři. 

Odtud u Čapka i vášnivý zájem o teoretické problémy umění.Vzpomínám a se mnou 
jistě i jiní, jak občas, když o pátcích rozhovor o událostech týdne zaujal pozornost těch, kdo 
měli blízko к veřejnému životu, odsedí Čapek stranou, do druhé místnosti: „Nechte ty politiky 
a pojďte povídat o umění!" O čem se mluvilo? Nevzpomínám příliš zřetelně, neboť při 
diskusi tak živé není zpravidla pro účastníky mnoho času na pozorování. Témata proto 
neutkvěla, spíš zlomkovitý obraz situace a účastníků: oposiční skepsi zastupoval Fr. Langer, 
odkudsi z kouta zaléhaly pregnantní poznámky Josefa Čapka; překladatel J. Palivec namítal 
(ve vřavě, která snadno vznikala při vášnivějších rozporech) tiše a s rozvahou, hladě při tom 
rukou ve vzduchu verše svých oblíbených básníků. Byly také tiché hovory ve dvou: po 
přečtení nové knihy Čapkovy, když vznikal antologie z Čapkovy prózy, když šlo o to, dostat 
od Čapka článek pro „Slovo a slovesnosť', když se dály příprav к zahájení knihovny 
„Stezky", jejíž titul sám vzešel z mlhavé směsi nej různějších nápadů jako návrh Čapkův. 
V takových hovorech bývalo leckdy mnoho nejen ze spisovatele, ale i z básníka Karla Čapka. 
Na otázku, proč byl napsán ten nebo onen román, z jakého podnětu vzešla ta neb ona povídka, 
odpovídal Čapek bez výhrad a váhání, dostal se do vzpomínání sám a pokračoval. 

Zdálo se tehdy příliš záhy poznamenávat aspoň nej důležitější z těchto faktů; nikdo 
nemohl tušit, že se tak záhy setmí. Utkvěly proto jen jednotlivé detaily; zde jeden z nich, 
charakteristický: jednou předváděl Čapek přátelům ukázky ze svých gramofonových desk. Při 
kterési melodii, tuším kubánské, prohodil: „Ta běžela od rána do večera, když jsem psal 
„Povětroň". Slyšíte zní to šílené tropické vedro?" Touto chvatnou, jakoby ostýchavou 
poznámkou pootevřel se dveře básníkova tvůrčího soukromí. 

Chtěl jsem mluvit o spisovateli-technikovi, a zas je tu básník. Objevil se znenadání, jen 
zahlédnut, plachý a v sebe zachoulený. Vraťme se ke spisovateli. Jak nazíral básník sám na 
svůj spisovatelský úděl? Poslechněme o tom výrok z „Chvály řeči české": 

„Látka, a níž pracuje spisovatel, je samo vědomí národa; každé jeho slovo je mu 
předříkáváno ústy národa; běda, zneužije-li řeči, aby říkal nízké věci. Věřím, že býti 
spisovatelem je především veliké poslání jazykové; je to úkol udržovat národní řeč a tvořit 
v ní hodnoty zpětné a rytmické, hodnoty věcné přesnosti, čistoty formy a souvislosti. Ať jsou 
kořeny básnictví v jakékoli hlubině osobního podvědomí, jeho koruna šumí pojmovým 
bohatstvím národního vědomí... Učiníte-li řeč zpěvnou a líbeznou, nebo dáte-li jí zvuk zvonu 
či děloviny, nebo učiníte-li ji jasnou a moudrou, pružnou, věcnou, lehkou, logickou nebo 
vzletnou, vnukli jste tyto ctnosti samotné duši národa; ale je-li vaše mluva těžká, beztvará, 
obnošená a falešná, buďte zlořečeni, neboť jste se prohřešili na duchovním bytí národa. 
Spisovatel pracuje s mluvicí a zpívající duší národa; z praktické řeči činí hodnotu duchovní 
a kulturní; každý nový slovní obrat, každý vyšší stupeň jazykové obsažnosti a přesnosti 
zvyšuje obsah a jasnost národního vědomí. Neznám dobrého spisovatele, který by nebyl 
jazykovým tvůrcem; není dobré literatury bez dokonalé řeči." 

Základem básnictví je tedy pro Čapka řeč, majetek kolektivní, spojující básníka 
s národem; i zde pozorujeme důraz, kladený Čapkem na to, co v básnictví je nadosobního, 
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přesahujícího jedince. Básník je ovšem činně účasten onoho nepřetržitého aktu tvoření, jímž 
je vývoj jazyka; ani to však není jen privilegium, nýbrž také, a hlavně, odpovědnost vůči 
nadosobnímu zájmu a dědictví. 

Dvě hlavní instance zná Čapkovo spisovatelské svědomí: dílo samo a toho, jemuž je 
určeno, čtenáře či lépe čtenářstvo. Čapek obrací se sice stále ke čtoucímu jedinci, s nímž jako 
by rozmlouval, ale tento individuální čtenář je mu čtenář kterýkoli. Netouží, jako na příklad 
symbolisté, po čtenáři zvláště vyvoleném, jedinečném, nýbrž po takovém, který se stejně cítí 
členem společného celku jako básník sám: 

„Úžas a sympatie, to jsou i dnes nevyčerpatelné a hluboké prameny lidové záliby; snad 
jej ich víc, ale všechny jsou stejně primitivně a nepřekonatelně lidské. Kdyby se mělo zrodit 
nové lidové, to jest lidem prožívané umění, muselo by se patrně velmi přímo a plně obracet 
к této lidské a lidové přirozenosti; ale nesmělo by к ní jaksi blahosklonně sestupovat, nýbrž 
prodírat se к ní s námahou a povznesením ducha; neboť jinak není velkého umění. Bylo by 
nutno dobývat ho s z kýče a nikoliv z oblasti exklusivních výtvorů; bylo by třeba ohlédnout se 
po všelijakých prastarých lidových tradicích (k nimž počítám i soudní síň, film, hrdinné 
eposy, kolportážní romány a jiné nedosti oceněné zdroje) a pak udělat z toho umění. Ach, 
kdybych mohl prorokovat, jak se to udělá, nepsal bych tento článek, nýbrž napsal bych 
román; bylo by tam o lásce a hrdinství a jiných velikých ctnostech, a bylo by to tak krásné, 
tak sentimentální a povznášející, že by každý výtisk koloval z ruky do ruky, z ruky 
rozpíchané, rozleptané od prádla, rezavé cihelným práškem, potřísněné inkoustem do rukou 
označených zase jiným těžkým životem, až by se u všech výtisků ztratil titulní list a nikdo by 
nevěděl, kdo to napsal. Bylo by také zbytečné vědět to, neboť každý by tam našel sebe sama, 
tak jako nachází sebe sama, zpívá-li, že jeho mladá léta nepoznala světa." 

Nakonec mizí tedy před očima Čapkovýma každý jedinec, vnímající i tvořící, a zbývá 
dílo - a člověk, člověk vůbec v svém lidství. Odtud Čapkův zájem o všechny formy umění 
lidového a primitivního, tryskající ve všech zeměpásech a v nejrůznějších společnostech 
s překvapujícími obdobami a bez zjistitelného individuálního autorství, odtud hledání 
básnického výrazu co nej šíře platného. Národní básnictví, jehož „koruna šumí pojmovým 
bohatstvím národního vědomí", ale zároveň básnictví platné všelidsky, dovolávající se toho, 
co v člověku je lidského, takové je credo Čapka-spisovatele. 

Jan Mukařovský: Karel Čapek - spisovatel. Přítomnost 16, 1939, č. 10, 8. 3., s. 156-157. 
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Kniha v době ohrození národa 

i 
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Zpět ke knize 

Vracíme se ve zlých časech víc než kdy jindy ke knize starého českého spisovatele 
i к moderní české knížce z poslední doby. Starý verš básníka z konce minulého století dal 
nám více posily a útěchy, než projev politické veličiny; básnička mladého českého spisovatele 
řekla nám víc, než bezradný vůdce politické strany. Vracíme-li se к těmto starým i novým 
českým veršům a knihám, obdivujeme se, jak tito lidé viděli a věřili kupředu přes hory celých 
desetiletí nebo jak dovedou vyjádřiti to co cítíme. 

Je dobrým rysem dnešních dnů, že se myslí především na hospodářské budování nové 
republiky v nových hranicích. Úkol je velký a střízlivý: musíme dát lidem práci a chléb, 
máme-li míti pevnou základnu pro budoucnost. 

Ale nesmíme také zapomínati na to, že nástrojem našeho národního probuzení byla 
česká kniha. Česká kniha, kterou nadšení vlastenci, faráři a učitelé roznášeli po vesnicích, 
udržela národní život. 

vraceli jsme se v těchto dnech к staré i nové české knize. Málo nám říkaly naše 
politické strany. Rozpačitě přešlapovaly na jednom místě. Noviny v celku stačily jakž takž 
zaznamenati bouřlivý spád zpráv, z nichž každá z nich znamenala více než co před několika 
měsíci se stalo během celých dlouhých týdnů. 

Není to po prvé, kdy kniha nám byla velkou útěchou a posilou. Bylo to před dvaceti 
lety, kdy česká kniha a česká hudba nás posilovaly v naději v lepší příští. To bylo před 28. 
říjnem 1918. Dnes jsou politické poměry jiné. Zase - jako v roce 1918 - mluví se 
o sebeurčení národů. Ale máme před sebou mapu krajů, které postoupíme Německu. Jsou na 
ní francouzská slova. Francouzsky je tu řečeno: 850.000 Tchèques perdent leur patrie. Je to 
psáno francouzsky, aby tomu rozuměli ve Francii, která byla - donedávna - naším spojencem. 

V těchto dnešních zlých dobách je nám česká kniha posilou a útěchou; a význam knihy 
bude nám i pobídkou, že musíme zduchovnět celý československý život, že musíme hledat 
velkou myšlenku, která musí prolnout každého z nás, abychom prošli do lepších časů. 

Zpět ke knize. Přítomnost 15, 1938, č. 43, 26. 10., s. 677; podepsáno V. G. 
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Václav Renč 
Po dnech hrůzy 

Drtivá kola dějin zasáhla dnes nás, a my stojíme se srdcem zmrazeným hrůzou, 
vidouce rozerván královský plášť zemí koruny svatováclavské. Děsíme se tím více, že si 
uvědomujeme, jaký je podíl našich vlastních vin na tomto krvavém osudu. Ale dějiny se 
nezastavily. Nelze dlouho stát, nelze prostát příliš dlouhou chvíli ani nad hrobem tak mnoha 
svých nadějí. Nebylo nám dáno, ať už z důvodů kterýchkoliv, tasiti meč ocelový. Přesto 
nejsme bezbranní. Bez nej menšího váhání tasme nyní meč ducha a uchopme se nástrojů 
práce, nové, ještě pilnější a poctivější. 

Jen mečem ducha můžeme rozetnout temnotu úzkosti a nejisté budoucnosti, která nás 
zahalila. Věříme neochvějně ve velké poslání národa, jenž žije v samém srdci Evropy 
křesťanské, v zemi, která živí vodstvem svých řek všechna evropská moře. Věříme ve velké 
poslání národa, jenž tak těžce a poctivě platil po dobu své tisícileté historie za každý svůj 
omyl, každé poblouzení, každou vinu a jenž proto nese pečeť národa vyvoleného. 

Věříme, že tento národ, pracovitý a poctivý, nemůže být odsouzen ke zkáze, nýbrž že 
jitro jeho slávy stojí ještě před ním. A meč ducha, meč hluboké víry a velké břitké myšlenky 
je první zbraní, jíž se své slávy může a musí dobojovat. 

Proto nastává chvíle intensivního návratu к věcem ducha, a tudíž ke knize na místě 
předním. Knize se rýsují veliké, přímo hrdinské úkoly. Věřme, že se jí podaří plnit je co 
nejpoctivěji, věřme, že spisovatelé pod lisem národní bolesti a nových národních nadějí budou 
tvořit převážně díla silná, zdravá a čistá. Chceme to po nich, potřebujeme to od nich a čekáme 
to od nich. Skládáme oddanou důvěru v českou knihu. Budeme poznávat vše, co ještě 
neznáme ze starého svého národního písemnictví, budeme se starat jako kdysi o každý nový 
talent, o každou novou naději, budeme je sledovat a podpírat svým zájmem. Kniha nás posílí, 
napřímí a spojí nejniterněji. Nastupujeme novou, dobře orientovanou a upřímnou cestu za 
knihou, symbolem a podporou naší národní obnovy. 

Václav Renč: Po dnech hrůzy. Cesta za knihou 1, 1938-39, č. 7, 14. 11. 1938, s. 49; 
podepsáno V. R. 
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Josef Poch 
Veřejné knihovny ve změněných poměrech 

Zmenšené území a změna hospodářské i politické stavby státu nemůže zůstat bez vlivu 
ani na život našich veřejných knihoven. Vybudovali jsme jich za 20 let republiky hustou síť, 
v níž podle zákona byly zachyceny na konec i nejmenší obce. Budovali isme veřejné 
knihovny jako pomůcku, která měla každému, i nej chudšímu obyvateli našeho státu, umožnit 
doplňovat vzdělání jehož nabyl ve škole. Náš původní cíl však často ještě narážel na mnohé 
překážky, vyskytující se u každé nové věci. V knihovnách, tak jak u nás byly již před 
převratem při některých spolcích, vidělo občanstvo spíše jen možnost levné a snadno 
dostupné zábavy a zdráhá se pak na ni pravidelně a bezvýjimečně platit i ten malý peníz, který 
zákon nařizoval. Knihovny samy pak se mnohde ještě nedostaly z prvého období vzniku 
a místo úkolu vzdělavatelského a výchovného se spokojily někdy jen tím zdánlivě snazším 
úkolem poskytnout čtenářům všech vrstev levnou a slušnou zábavu. 

V nových poměrech se tu musí mnoho změnit. I veřejné knihovny se musí plně a co 
nejúčinněji postavit do služeb přebudování státu. Protože za prvních 20 let republiky byla 
jejich síť vlastně dokončena, mohou a musí se teď věnovat účinněji starostem o svou náplň 
a o užitečnost svých knižních zásob v nových životních poměrech našeho státu. 

Ačkoliv se to zdá odporovat známému tvrzení o českém lidu, který má sklon 
k písmáctví a který si již od doby husitské, ale nejméně jistě od sklonku 18. století velice vážil 
knihy, a to dobré a užitečné knihy, přece jen se naše veřejné knihovny v svém prvním 
dvacetiletém období musily především starat o to, jak získat čtenáře, jak jej přivést к dobré 
četbě a jak jej naučit pravidelnému a rozumnému čtení. A proto se podle místních, ale i podle 
dobových poměrů snažily především poskytovat čtenáři rozptýlení z denních i dobových 
starosti, zábavu slušnou a dobrou, ale přece jenom zábavu. A proto také mnozí knihovníci 
veřejných knihoven nebyli ani proti tak zvané pestré četbě, doufajíce, že je to jen předstupeň 
к lepším čtenářským zájmům. 

Avšak již v posledních letech obracely mnohé veřejné knihovny hlavně větší, čím dál 
více zřetel i na svůj hlavní úkol, to jest na to, aby každému občanu umožnily doplňovat 
a prohlubovat vzdělání, kterého nabyl ve škole. Proto přikupovaly čím dál více knihy naučné, 
zřizovaly čítárny a studovny, roztřiďovaly přehledně svá oddělení odborných knih 
a upozorňovaly různým způsobem a při různých příležitostech na jednotlivé knihy i na celé 
oddíly svých knih poučných. 

Dnes, kdy se tolik změnilo v celém našem životě vnějším i vnitřním, není možné, aby 
knihovny také nepocítily ty změny a aby na ně nějak nereagovaly. 

Především i na ně se musí vztahovat heslo dneška, to jest požadavek služby, 
prospěšnosti, užitečnosti. Nemůžeme si v svém zchudnutí zajisté dovolit žádný přepych, nic, 
co není vysloveně nutné. Přepychem jistě v našich poměrech není dobrá kniha, to je nám 
knihovníkům jasné a o tom musíme, pokud to bude nutné, přesvědčit i všechny ty, kteří by od 
knihy a na knize chtěli začít „šetřit". Ani veřejné knihovny ovšem nejsou přepychem a sáhl by 
zase vedle, kdo by na nich chtěl nejdříve uplatňovat šetrnost ve veřejném životě. Ale jako 
tolikrát dříve musí i dnes veřejné knihovny svou užitečnost dokázat, po případě musí se stát 
ještě užitečnějšími, než byly dříve. 

Ta užitečnost veřejných knihoven je vlastně dvojí. Především jsou veřejné knihovny 
obecně užitečné a prospěšné, a to právě tak jako školy. Jsou a budou námitky proti školám, 
proti některým druhům škol a proti některým metodám školním, jsou a budou námitky i proti 
veřejným knihovnám, proti některým úsekům veřejného knihovnictví a na příklad proti 
některým druhům literatury ve veřejných knihovnách. Ale v podstatě každý soudný člověk 
uzná, že pro každou poctivou lidskou společnost mají neskonale větší cenu lidé znalí alespoň 
trivia, stejně tak jako lidé, kteří čtou a dovedou číst knihy, než analfabeti a lidé bez zájmu 
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o knihu. Není možné, aby i nej prostší dobrá kniha nezdokonalila trochu člověka, který ji 
poctivě přečetl. Když nic jiného, naučí jej trochu jasněji myslit a vyjadřovat své myšlenky, 
a už to je značný zisk. 

Za druhé mohou být veřejné knihovny užitečné ještě zvláštním způsobem, v určitém 
užším směru a smyslu. Mohou seznamovat své čtenáře s krásou a moudrostí, ke které došli 
lidé všech věků a všech národů, a i když nechceme mluvit hned o tak vznešených 
možnostech, mohou svým zákazníkům poskytovat praktické rady a poučení, týkající se jejich 
ryze pozemského života a jeho starostí. A toho právě bude v nejbližší době hodně zapotřebí 
a bude nutné a pro postavení veřejných knihoven velmi výhodné, když se právě tady dobře 
uplatní a osvědčí. 

Není pochyby o tom, že nový, zmenšený stát, ochuzený o mnohé nej bohatší zdroje 
svých příjmů, dá jenom chudé živobytí svému obyvatelstvu. Jistě se rozmnoží řady těch lidí, 
kteří si budou moci vydělat jen na skromné nejnutnější životní potřeby. Nezbude jim peněz na 
zábavy, nezbude jim však ani peněz na vzdělaní, na odborné poučení. A přece zase je 
naprosto nutné, aby napříště každý jedinec u nás měl vysoký průměr jak odborné pracovní 
schopnosti, tak i všeobecného životního rozhledu. A tady právě mohou knihovny účinně 
a užitečně zasáhnout. Bude to pro ně znamenat často jen rychlejší proměnu z ústavu, 
poskytujících nejčastěji především dobrou zábavu, v ústavy, které budou přímým 
pokračováním a doplňkem školy. Jejich příhrady se budou musit rychleji plnit poučnými 
knihami, praktickými příručkami, odbornými časopisy. Veřejné knihovny se tak vynasnaží 
ulehčit svým čtenářům jejich hmotný osud tím, že pro ně ve svých zásobách budou mít 
praktickou radu. Budou se tu ovšem řídit potřebami obecnými i krajovými. Budou na příklad 
podporovat potřebu hospodářské soběstačnosti v malém tím, že pro dobré pěstitele zařadí 
ještě hojněji příručky o zahradnictví, drůbežnictví, chovu domácího zvířectva a podobně. Pro 
hospodyně, které budou teď míti ještě větší starosti s domácím rozpočtem, budou v nich knihy 
0 správné výživě, o úsporném topení a o jiných takových důležitých věcech. Veřejné 
knihovny se budou svými knižními zásobami snažit také podporovat, po případě přímo uvádět 
v život každou činnost, která bude hledat nové cesty, nové zdroje obživy pro obyvatele 
určitého kraje. Proto v nich budou hojnější než dosud různé technické příručky, proto v nich 
bude třeba i dobrých obrazových děl, která budou rozšiřovat nejen technické znalosti, nýbrž 
1 vychovávat pracovní vkus obyvatelstva na příklad tam, kde bude lze oživit nebo zavést 
některé umělecko-průmyslové odvětví domácí výroby. Také o slovníky a cizojazyčné 
pomůcky vůbec se veřejné knihovny budou musit hodně obohatit, neboť nám všem bude ještě 
více než kdy jindy potřebí znát cizí řeči z důvodu ryze hospodářských a obchodních (chceme-
li pronikat se svými výrobky do světa, musíme umět к němu mluvit a nebylo by hospodárné, 
abychom to svěřovali jiným), ale ovšem i z důvodů kulturních. Znalost cizích řečí bude 
užitečná všem našim mladým lidem, kteří budou musit možná hodně do světa, i když nejako 
trvalí vystěhovalci, tedy alespoň na čas, jednak aby na chvíli ulehčili domovu, jednak také 
proto, abychom světu ukázali, co umíme. Bude pro ně ovšem lépe, pojedou-li tam vyzbrojeni 
už alespoň částečnou znalostí cizích řeči a cizích poměrů a nebudou-li se musit ve všem na 
cizí, často nesvědomité agenty. Tedy těchto praktických úkolu se najde pro veřejné knihovny 
v Druhé republice mnoho a mnoho. I když mnohé z větších veřejných knihoven je již dlouho 
nezanedbávaly, budou se jim teď musit ještě více věnovat. 

Malé veřejné knihovny často na ně ovšem nebudou stačit samy a bude tu tedy třeba 
organisovat jejich úzkou spolupráci s většími knihovnami, městskými, okresními, putovními 
a podobně. 

Ale kromě tohoto praktického a hmotně užitečného poslání nesmějí veřejné knihovny 
v Dnešní republice ztratit ani své staré poslání ideální, dnes zvláště velmi těžké, ale i velmi 
vděčné: ulehčit občanům Dnešní republiky v jejich strastech duševních, posilovat je ve dnech 
zoufalého smutku, udržovat v nich víru v lepší zítřek, ale i nedat jejich mysli zapomenout na 
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vše to, co kdy bylo v zemích koruny svatováclavské krásného, slavného, velikého a proč to 
vše bylo ztraceno. Bylo jistě v těchto dobách mnohokrát napsáno, že jsme se octli nejméně 
zase sto let zpátky, že musíme zase z drobečků skládat a znovu budovat všechno to, co nám 
vichřice nedávných dní rozmetla. A tak jako v době probuzenské bude při tom míti jistě 
v dnešní době hlavní úkol kniha. Budeme se všichni vracet к našim klasikům, jejichž řeči 
budeme najednou lépe a více rozumět, budeme zase čerpat ze starých pověstí útěchu a posilu, 
budeme však jistě hledat i ve světové literární tvorbě díla, jež nám mohou něco dát -
moudrost, krásu, sílu. Budeme jen opatrnější ve volbě, trpká zkušenost nás naučila vybírat si 
obezřele přátele - a dobrá kniha je přece nej lepší přítel -nebudeme vyhazovat peníze za 
chvilkové pozlátko domácí i cizí knižní výroby. Ale v každé veřejné knihovně, i v nej menší, 
budeme dále s láskou stavět do příhrad vedle všech těch praktických příruček, o nichž jsme 
psali, knížky, které prospějí našemu srdci, knížky, které budeme míti rádi. A věřím, že 
i v malých knihovnách se mezi nimi začnou častěji objevovat básně, pro které se tam původně 
snad nezdála být dost vhodná půda, ale v nichž se snad naučí i prostí čtenáři hledat balšám na 
své bolesti a jimž začnou rozumět. Pomůže tady jistě i to, že se naše poesie krutou skutečností 
vyléčí z různých chvilkových mód a poválečného zmatečného tápání a hledání cesty a ze bude 
mluvit řečí srozumitelnou a výraznou. 

Josef Poch: Veřejné knihovny ve změněných poměrech. Česká osvěta 35, 1938-39, č. 4, 
prosinec 1938, s.l 11-114; podepsáno Dr. Josef Poch. 
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V nouzi přítele poznáš... 

Kdyby kniha byla živou osobou, přišla by teď к národu a řekla by: „Děkuji ti..." Co 
by dále říkala? „Prožila jsem těžké chvíle, mívala jsem malou dušičku, bývaly dny, kdy jsem 
se již obávala, že je se mnou zle. Odvraceli se ode mně, usmyslili si, že budou spořit právě na 
mně, a co nejhoršího - v jejich duších se odehrávalo něco, co mi nemohlo posloužit. Zdálo se 
že kysnou, bývali nevrlí a zlí, vytvářejíce tak ovzduší, v kterém se právě mně, knize, špatně 
dýchalo. Dodýchám? kladla jsem úzkostlivou otázku. Jistě ne, odpovídala jsem si, v tomto 
národě čtenářů, v tomto národě žíznivců kulturních, v tomto lidu, který se obrodil duchem, 
vyjádřeným tištěným slovem, nelze mi dodýchat až s ním. Ale zda neutrpím úhonu příliš 
velkou? Neponesu-li dlouho zlé následky, já, právě já, na které je, aby pomáhala hojit utržené 
rány, já, která mám tvořit novou krev, nové buňky, nový život... 

Celá říše knihy, kterou si národ s takovou láskyplností vypěstoval, se v těch dnech 
zachvívala. Ale nejen že se neoctla v sutinách, udržela se bez podstatných škod; jako 
obdivuhodný národ, kterému slouží. Kdyby kniha mohla mluvit, dnes by děkovala. Ve 
chvílích velkého nebezpečí, kdy dům hrozí sesutím, odnáší se na zádech jen nejdůležitější. 
Mezi tím nej důležitějším byla, na štěstí, také kniha. Kdo dobře znají národ, nedivili se: Kdyby 
Čecha vysadili na pustém ostrově, vzal by s sebou tolik knih, kolik by se vešlo mezi 
nejnutnější. V říjnu a v listopadu, v dnech nejhorších zkoušek, jen ti, kdo dobře neznají národ, 
pozbývali víry. My ostatní jsme jen říkali „počkejte, uvidíte". Došlo na naše slova. Odevšad 
přicházejí zprávy, že letošní vánoční trh na knihy byl dobrý. Splnilo se naše očekávání. Jako 
se člověk v mrazu táhne к teplu, jako prahne po dobrém slově, tak se vrací к příteli, který 
zklamal nejméně ze všech. V bouřlivé, násilnostmi hrozící atmosféře světa, ve vzduchu, který 
je nabit elektřinou, v životě, kde stále víc a více se sahá po síle, zkrátka ve světě, v němž je 
nám žít, člověk si musí najít oasu, kde to vše přetrvá až do návratu lepších časů. Vše mluví 
pro to, aby mezi člověkem - který nepřestal být člověkem - a mezi knihou vznikl svazek ještě 
vroucnější, než byl dříve. Člověk ji teď potřebuje, ach jak! Potřebuje ji, jako muž žijící 
v arktických krajinách, potřebuje víru, že se slunce zase vrátí. Potřebuje ji jako jediného 
nematoucího mezi matoucími. Jako jediného mimo vřavu. Pravím vám, právě teď vzniknou 
mezi čtenářem a knihou vztahy tak srdečné, jakých nebylo od let velké války, kdy se knihy 
užívalo jako kapek víry a naděje. 

Bojujeme, celý národ, abychom se zase pevně uchytili. Jak je to krásné, že kniha byla 
první, které se to podařilo! 

V nouzi přítele poznáš... ELK4, 1939, č. 1, leden, s. 1; podepsáno ev. 
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Návrat ke kultuře 

Ať je to již zdravý pud sebezáchovám' nebo staletou historií vyzkoušena a draze 
vykupovaná zkušenost - národ se vrací v dnešní nejtěžší době ke kulturním pramenům - které 
znamenají jeho hlubinu bezpečnosti a oporu víry v sama sebe. Bylo to konstatováno 
a doloženo současně řadou zjevů na sobě nezávislých, což tedy znamená již možnost určitých 
závěrů nebo alespoň náznaků k nim. 

Byla projevována veliká obava o existenci stálých divadel, o jejich další budoucnost a 
mnozí bezradně očekávali jejich poslední chvíli - když najednou po několika dnech nej těžších 
zkoušek - se oživilo jejich hlediště a dychtivé obecenstvo páslo po příležitosti projevit se 
hlasitě při jakékoliv narážce na možnost východiska z dnešní situace nebo na okamžiky, 
v nichž se mohlo přihlásiti k živé národní tradici. Místa jindy hluchá a jen povšechně se 
dotýkající významných osob nebo epoch v našich dějinách - ožívala a stávala se příležitostí 
к manifestacím vůle к životu. Objevovaly se na repertoiru kusy, které ukazovaly otevřené 
rány našich bývalých spojenců a vysvětlovaly leccos z toho, co dříve zůstávalo neviděno 
a obecenstvo velmi pozorně a vnímavě reagovalo. Totéž ve filmu. Objevil se živý a široký 
zájem o český film, který zabral mnohý termín v premiérových biografech, kam dříve český 
film se jen ztěží a někdy dokonce jen z donucení dostával. Byla to jistě v řadě případů ctnost 
z nouze zaviněná nedostatkem cizího zboží, ale nouze, která se vyplatila. Znamenalo to 
osvobozující zjev ve chvíli, kdy všechny obchodní i hospodářské kalkulace selhávaly, kdy se 
tvrdilo, že český film pozbyl půdy pod nohama a kdy se volalo po záchranných akcích se 
strany státu - jako jediném možném východisku z dnešní situace filmové výroby. Bylo by 
pošetilé tvrdit, že tím je vše vyřešeno, ale je nutno si položit otázku, co by se stalo, kdyby 
české obecenstvo se nebylo tak spontánně přihlásilo к českému filmu v této kritické době To 
jistě zavazuje i druhou stranu. Je naprostým příkazem doby udržet tento zájem obecenstva tak 
dlouho, a tak intensivně, jak jen to bude možno - nezradit a neopustit cestu, která dovedla 
podnikatele a filmové pracovníky к tomuto setkání s českým lidem, jež znamená pro obě 
strany posilu pro dnešek a naději do budoucna. Je velmi zajímavé, poučné a potěšující, že 
nerozkvetla pšenice v této době těm, kdo spekulovali s bezcenným filmovým zbožím 
a naopak dočkali se velmi slušného přijetí a obchodního úspěchu filmy dobré. 

I v denním tisku se volá po větší pozornosti к věcem kulturním a skutečně 
pozorujeme, že leckde se objeví noticky o zajímavých knihách a výstavách uměleckých děl, 
kde jsme je ještě nedávno marně hledali. A dokonce i v některých večernících natahují se 
poznenáhlu titulková písmena oznamující kulturní události málem na výši titulků sportovních 
podniků. Je to jistě dobré znamení a optimista by mohl v tom spatřovat i příslib toho, že 
i způsob psaní a podávání informací o denních příbězích více méně tragických podlehne 
tomuto kulturnímu sousedství. 

Dozvuky tragických národních událostí zasáhly vánoční svátky. Je pozoruhodné, že na 
knihkupeckém trhu bylo sice znát úbytek v tržbě proti roku loňskému, ale jen úbytek úměrný 
ostatním odvětvím, pro něž vánoce znamenají vrcholné období odbytu. Kniha zůstala 
v popředí vánočních dárků a zeptáte-li se u svého knihkupce, jaké knihy letos kupovaly, 
dostanete odpověď, jež ukazuje, že národ v nej těžších chvílích sahá po své duši a naslouchá 
tepu vlastního srdce. Byly to velkou většinou knihy dobrých českých spisovatelů současných 
i starších, jež byly nejčastěji vyhledávány a kupovány. Budou jistě zajímavé i statistiky 
o výpůjčkách ve veřejných knihovnách za poslední tři měsíce roku minulého a v prvních 
měsících roku tohoto. Troufám si říci, že i tato data vydají svědectví o tom, že první cesta, 
kterou národ nastoupil ve změněných poměrech, je cesta ke kulturním hodnotám. 

V posledních měsících stáli jsme všichni pod tíživými důsledky mezinárodní politiky, 
která bezohledně a nemilosrdně naložila s národem, který do poslední chvíle důvěřoval a byl 
odhodlán k boji o své bytí. Bezprostředně před tím předcházelo období, kdy národ byl 
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rozdělen v celou řadu politických složek, z nichž každá se snažila jej přesvědčit o své pravdě. 
Není divu, že první reakcí na tyto mocné zážitky jest odvrácení se od věcí politických, jež již 
samy úmyslným a cílevědomým zjednodušením uvolňují řadu pracovníků a sil pro práci 
osvětovou a kulturní. Jistě budou velmi vítáni všichni ti, kdo chtějí a dovedou přiložiti ruce 
к dílu, jež znamená budování pevných základů a nových opěrných pilířů pro život nejbližších 
generací, jichž nejmladší příslušníci nesmějí ovšem při této práci chybět. 

Návrat ke kultuře. Česká osvěta 35, 1938-39, č. 5, leden 1939, s. 139-141; podepsáno J. H. 
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Problémy a koncepce lidovýchovy, osvětové sbory 
v Druhé republice 
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Tomáš Trnka 
Osvetová práce v novém státě 

Nové uspořádání Československé republiky po mnichovské konferenci, a to jak nové 
poměry vnitřní, státně politické, sociální a hospodářské, tak i zahraniční a mezinárodni budou 
míti zásadní vliv i na osvětovou práci. V první řadě je to veliká změna územní. Měřila-li 
Československá republika dosud 140.485 km2, bude nyni míti jen něco přes 100.000 km2. 
Měla-li republika dosud na 15,000.000 obyvatel, bude míti nyní jen něco přes 10 milionů. 
Dále to bude důležitá změna ve struktuře vnitřní stavby: Takřka úplné autonomie Slovenska 
a Podkarpatské Rusi způsobí, že i osvětová práce po stránce jednoty organisační dozná značné 
změny, nehledě ke změnám vztahu ústřední správy státu к jednotlivým autonomním zemím. 
Nastanou i velké změny hospodářské, sociální a do jisté míry i ideologické. 

Mluvím-li o změně v osvětové práci československé, nemyslím na práci 
lidovýchovnou, pod kterou zahrnujeme pouhou popularisaci a socialisaci vzdělání: Ta je -
řekl bych - neutrální a zůstane samozřejmě trvale i nadále. Myslím na samo jádro lidové 
výchovy, na onen hlavní proud osvětové práce, o níž jsem vždy říkal a psal, že je 
neodlučitelné spjata s celým životem, vlastním životem národa a státu. Je tudíž samozřejmé, 
že za nových poměrů osvětová práce v novém státě bude vyvěrati přímo z tohoto nového 
života státního a národního, z jeho života mezinárodně politického, vnitřně politického, 
hospodářského a sociálního. 

Ale řekl bych, že ani to nebude úplně směrodatné: osvětová práce bude míti nadto 
úkoly ještě pronikavější a průbojnější, neboť osvětová práce v určitém směru bude muset 
i předbíhat vývoj a průbojně razit cesty novému myšlení. Ocitáme se totiž v určitém přelomu, 
kdy osvětová práce opírajíc se o průbojné národní a kulturní osobnosti - tak jako tomu bylo 
v určitých minulých epochách vývoje našeho národa - musí dávati směr celému příštímu 
politickokulturnímu, ba i státnímu životu. 

Náznakově načrtnu několik hlavních bodů, v jakých proudech a jakým směrem podle 
mého mínění půjde osvětová práce. Tyto hlavní body a proudy zjistíme, uvědomíme-li si 
dobře změny, které ve struktuře našeho státu a ve struktuře života národa nastaly, nastanou, 
nebo musí nastati. 

1. Odříznutím Němců, Maďarů a Poláků stáváme se z národnostního státu státem 
národním. I když bude pro nás stále platiti spravedlnostní idea o vztahu státu ke státu, národa 
к národu, přece jen idea národa a ideje národní ovládnou celý náš státní život, a všelidské 
myšlenky a internacionální zásady musí za těmito národními ideami ustoupiti do pozadí, 
i když mezi nimi i nadále nebude pro nás žádného rozporu. Ke svým zbylým menšinám 
i v osvětové práci zachováme se sice naprosto spravedlivě, avšak vlastní lidovou výchovu 
musíprolnouti úplně národně státní myšlenka. Národní jednota, pospolitost, láska к národním 
a státním statkům a ideálům bude žhavým motivem této práce. Pouhým důsledkem této 
myšlenky bude i národní branná výchova, v níž musíme pokračovati a kterou musíme 
rozvinouti důsledně a jednoznačně. 

Pokud nám to bude umožněno při styku se sousedními státy, budeme muset osvětově 
pečovat i o své bratry nyní v zahraničí, kterých bude na milion duší. 

2. Lidová výchova československá ve svém ideologickém směru nesmí se omeziti jen 
na působení uvnitř státu. Musíme ještě s větší intensitou pěstovati vztahy mezinárodní 
a získávati pro sebe cizinu. Jednou z příčin dnešní naší porážky byla i malá informovanost 
o našich poměrech a malý vnitřní vztah ciziny k nám. Je samozřejmé, že i přes největší 
zatrpklost a pocit zklamání a oklamání musíme nadále pěstovati vhodně své styky se 
západem. Avšak do našich styků zahraničních musí býti vnesena především myšlenka 
slovanská a myšlenka slovanské vzájemnosti musí plně vystoupiti do popředí. Dále musíme 
utužiti především své vztahy ke státům a národům malým. Nechci se příliš dotýkati této 
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ožehavé otázky, která souvisí velmi úzce i s příštím zahraničním stykem našeho státu a s naší 
státní mezinárodní politikou a dále souvisí velmi úzce s ideologickým světovým názorem na 
význam států a národů a jich působení. Ale je nám jasno, že i v tomto směru lidová výchova 
musí posíliti příští mezinárodni styky našeho státu, po případě kypřiti půdu pro navázání 
styků dalších. 

3. Nový vztah ke Slovensku а к Podkarpatské Rusi, idea československé vzájemnosti, 
musí nabýti nového obsahu a bude potřebovat zcela nových metod, jak je to samozřejmé 
žňového postavení Slovenska a Podkarpatské Rusi. Nebude běžeti jen o nový vztah 
organisační, nýbrž i o nové prožehnutí a zvroucnění tohoto vztahu. Bude běžeti především 
o upřímný vztah samých osvětových pracovníků českých, slovenských a karpatoruských 
a s nimi bude nutno vypracovati plán, jak osvětoví pracovníci mají utvrzovat lid zemí 
českých, Slovenska a Podkarpatské Rusi v bratrské jednotě, v společném životu, v společné 
republice. 

4. Plné výraznosti musí se dostati výchově občanské. V těchto dnech takřka ve všech 
politických časopisech i v projevech politických stran bylo možno čisti o potřebě 
zjednodušení našeho politického života a o semknutí všech v jednotu k boji proti nezdravé 
straníckosti a p. Jsou to dobré úmysly, ale může se státi, že až nejhorší dny přerodu přežijeme, 
že se zase vrátí staré zlo politického nevražení. Politické strany musí se spokojiti funkcí, která 
jim vlastně patří, t. j. aby uvnitř státu regulovaly a organisovaly politické myšlení. Osvětová 
práce musí býti nyní důsledně politická a nikoliv bezbarvá, musí býti opravdovou občanskou 
výchovou, musí býti nadstranická. A musí třeba jiti i nebojácně proti vyhrocenému stranictví, 
které by snad chtělo býti nad národem a státem. Lidová výchova má tu míti vůdčí úlohu: vésti 
široké masy lidí pravým směrem к ideám národním a státním. Je značné hnutí v těchto dnech 
mezi mládeží většiny politických stran učiniti přítrž politickému parcelování národa a státu. 
Bude velikým novým úkolem osvětových pracovníků, řekl bych přímo havlíčkovsky 
buditelským úkolem, vésti toto hnutí dobrým a správným směrem v pravé státoobčanské 
výchově, neboť mladý radikalism mohl by zblouditi na nové scestí. Bude velkým úkolem 
lidovýchovných pracovníků tudíž jiti mezi mladé lidi, pracovati s nimi a mezi nimi a vésti je; 
bude velkým úkolem lidovýchovných pracovníků použiti tohoto nového hnutí mládeže pro 
pravou kulturní politiku a osvětovou práci. Stěžovali jsme si vždy na nedostatek porozumění 
mezi mladou generací pro úkoly osvětové. Tu se naskýtá nejvhodnější příležitost. A nebude 
úkolem získávati mladé lidi pro osvětovou práci, nýbrž obráceně, jiti mezi mládež, plouti s ní 
a státi se tak jejími vůdci. 

5. Do popředí osvětové práce vstoupí dále s novým důrazem otázka sociální. Za 
nových těžších hospodářských poměrů rozmnoží se tábor nezaměstnaných, zejména středních 
intelektuálů a tábor sociálně slabých. Organisace osvětová musí nasaditi všechny své 
schopnosti k tomu, aby vhodným školením a vhodnou výchovou a průpravou usnadňovala a 
zlepšovala postavení těmto sociálně slabým v národním a hospodářském celku. I v tomto 
směru musí lidová výchova nabýti mnohem silnějšího politického zabarvení, vylučujíc ovšem 
rozhodně stranickou agitaci. Není vyloučeno, že tu lidová výchova bude právě muset čelit 
agitátorství krajních živlů, neboť bude asi mnoho roztrpčenosti a nespokojenosti, která 
к takovým extrémům je psychologicky motivem. Bude třeba zejména intelektuály vésti 
к praktickému životu, aby se chápali praktického zaměstnání a netoužili jen po mechanickém 
papírovém úřadování. Tato otázka a tato výchova souvisí již úzce s dalším nesmírně 
důležitým úkolem, který vyvstává na poli lidové výchovy: 

6. Je to výchova národohospodářská. Tu bude třeba úzké spolupráce s osvícenými 
národohospodáři, kteří mají v jasné patrnosti, v jaké nové hospodářské situaci je náš stát, co 
jsme ztratili, co máme, co třeba nově zařizovati, po př. pozměňovati. Bude třeba poučovati 
a vésti lid, jaké nové podniky třeba zařizovati, jak nejracionálněji hospodařiti atd. Na př. 
i v zemědělství nastanou jistě značné změny, místo nadbytku cukerního bude třeba pěstovati 
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více obilnin a j. Opakuji, že tu lidovýchovní pracovníci a lidovýchovná organisace musí 
pracovati co nejtěsněji s korporacemi a činiteli národohospodářskými. Bude tu třeba co 
nej konkrétnějšího poučování, abychom náš hospodářský život podepřeli a zvelebili. 

7. To jsou z hrubá hlavní úkoly příští osvětové práce, к nimž nyní přistupuje hledání 
nových metod a prostředků. Především lidová výchova bude muset od laciných všeobecností 
přistoupiti к jasným konkrétnostem a k praksi životní. Omezíme na největší míru 
„profesorské" výklady teoretické a budeme zařazovati názorné výklady směřující přímo 
к praksi, srozumitelné, nabádavé. To znamená, že musíme se učiti novým názorným metodám 
osvětovým a zatlačiti krasořečnictví, i když se dobře poslouchá. 

8. Stále jsem zdůrazňoval nutnost spolupráce všech složek lidové výchovy, aby 
osvětová práce vystupovala jako jednotný proud a jednotná moc. Této jednoty a kooperace 
bude nyní ještě více zapotřebí. Bude jí zapotřebí především proto, že lidové výchově připadne 
velký vůdčí úkol v národě. Voláme-li v těchto dnech všecky stavy a všechny složky 
к pospolitosti, musí jiti napřed příkladem především organisace osvětové práce. 

9. Tuto jednotu lidovýchovnýeh složek doplníme tím, že budeme spolupracovati 
v nejtěsnější spojitosti s korporacemi odbornými a odborovými, se znalci věcí a poměrů. 
Úkolem lidovýchovných pracovníků bude, aby se věnovali především organisaci 
a organisování života, aby se stávali pojítkem mezi vrstvami a složkami národa a vlastních 
lidovýchovnou činnosti, výchovu lidu, poučování lidu přenechávali vychovatelům 
a odborníkům praktickým, které by pro tuto činnost získali. Tím nechci říci, že by osvětoví 
pracovníci a organisátoři neměli jiti mezi lid a neměli působit přímo. Ale velikou chybou 
dosavadní bylo, že jsme si naříkali na nedostatek osvětových pracovníku mezi právníky, 
lékaři, národohospodáři atd., mysleli jsme, že musíme býti vševědci a všeumělci a vychovávat 
a poučovat lid sami ve všem! Musíme si uvědomiti, že bude především třeba organisovati 
a vésti náš nový život. 

10. A nyní dostávám se к poslednímu bodu a úkolu osvětové práce, к úkolu, který je 
pro nejbližší dobu největší: Je to úkol uklidniti široké vrstvy lidové po úderu, který je zastihl. 
Je třeba široké vrstvy přivésti od roztrpčení, bezradnosti, bezprogramového radikalismu, 
sžíravé kritiky všeho dosavadního vedení věcí a osob к positivní práci a opravdovému 
myšlení. Zavrhuje se šmahem nekriticky dosavadní naše myšlenková ideologie, světový 
názor, viní se, že byl příčinou naší zkázy a pronáší se přesvědčení, že se к tomuto 
dosavadnímu světovému názoru musíme obrátiti zády a přijmouti jinou víru. Chyba byla, že 
jsme byli příliš teoretičtí, schematičtí a že jsme nebrali věci dosti prakticky a vývojově. 
Osvětová práce nebude zastírati chyby, kterých jsme se dopustili, nýbrž bude především od 
těchto chyb ukazovati cestu к tvořivé práci budoucnosti. Nebudeme se spokojovati 
s povšechnými kázáními a výklady o demokracii, parlamentarismu, právu, spravedlnosti atd., 
nýbrž budeme tyto zásady konfrontovati se skutečností a zařizovati praksi života podle 
daných skutečností. Správný praktický život bude naším cílem a cílem osvětové práce nikoli 
teorie a předpoklady, neboť naše republika bude potřebovat nejprve žít a prospívat. 

Načrtl jsem tu povšechné zásady a směrnice pro další lidovýchovnou práci. Tyto 
směrnice bude třeba prakticky aplikovati na jednotlivé složky lidové výchovy; bude dále třeba 
o tomto programu a praktických konkrétních úkolech navzájem se dohovořiti. 

Tomáš Trnka: Osvětová práce v novém státě. Česká osvěta 35, 1938-39, č. 2, říjen 1938, 
s. 50-54; podepsáno Dr. Tomáš Trnka. 
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Adolf Filáček 
Soustředěni a zjednodušení osvětové práce 

Neříkám jistě nic nového, jestliže konstatuji, že kulturní činnost jest v našem státě 
velice roztříštěna. Dosud se kdekdo domníval, že jest povolán к provádění lidovýchovných 
úkolů a stěží najdeme korporaci, která by se nezabývala, často vedle svého jiného poslání, 
osvětovou a kulturní činností. Je to snad přežitek ještě z dob začátků spolkového ruchu, když 
spolků bylo málo. takže každá korporace chtěla uspokojiti své členstvo a veřejnost 
všestrannou působností. Zdá se, že dosud neexistovala účelná dělba ve spolkové práci. A tak 
osvětovou činnost prováděly nebo ji podle spolkových stanov měly v programu tyto instituce: 
a) tělovýchovné a sportovní, b) svépomocné a dobročinné, c) odborářské, d) politické, e) 
lidovýchovné, f) veřejné osvětové péče, g) různé typy škol. 

Prohlížíme-li spolkové výroční zprávy, shledáme, že jest jen málo korporací, které by 
nepovažovaly kulturní činnost také za složku své práce. Toto opatření vedlo však ke tříštění 
sil, takže kulturní podniky, připravované nejrůznějšími spolky, vynikaly mnohdy kvantitou, 
ale zato měly značné nedostatky co do kvality. Všichni víme, že tomu tak bylo nejen v městě, 
ale ještě více na venkově. Následkem toho pak byla nízká úroveň formální i umělecká při 
těchto akcích, špatná návštěva obecenstva, časté kolise zejména při určitých slavnostních 
příležitostech. Obecenstvo, jsouc znechuceno přemírou různých podniků projevovalo okázale 
nezájem o ně, funkcionáři spolků (většinou tytéž osobnosti) byli přetíženi prací. 

Mluvilo se před časem o krisi přednášek a lidové výchovy; byla to však vlastně krise 
vznikající z nadbytku málo hodnotných podniků, jež svou povrchností a mnohdy i zastaralou 
formou nedovedly připoutati mládež. Mladí lidé se často ptali, je-li to rozumné a správné, aby 
byla rozlišována kulturní činnost podle měřítka tělovýchovného, dobročinného, politického 
atd. Tázali se, proč není možno spojití všecky síly těch, kdo mají zájem o skutečnou lidovou 
výchovu a kulturu, ke spolupráci; proč v osvětové činnosti není uskutečněna dělba práce 
a specialisace, jíž se v jiných oborech dosáhlo značného pokroku. 

Myslím, že dnešní těžká doba, kterou náš národ a stát prožívá, donutí nás к účelnému 
soustředění a zjednodušení kulturní činnosti. Dnes, kdy náš stát ztrátou území pozbyl také 
značného množství národnostních menšin, musí býti veškerá kulturní a osvětová práce 
postavena do služeb národní myšlenky. Jest v zájmu národním a státním, aby tato činnost byla 
intensivní, aby kulturní úsilí bylo sjednoceno v mocný pracovní proud a aby bylo vedeno 
vskutku odborně. Nyní je příležitost к radikálnímu řešení. Zaveďme do důsledku dělbu práce 
i v osvětě. Tělovýchovné korporace ať pečují jenom o tělesnou výchovu, svépomocné spolky 
ať organisují charitativní a dobročinnou práci, odboráři ať usilují o odborné zdokonalení, 
politické strany mohou prováděti dobrou a lidu prospěšnou politiku, avšak kulturní a osvětová 
činnost budiž vyhrazena jedině těm spolkovým útvarům, jejichž je hlavním a jediným cílem. 
Ve druhé republice si nemůžeme dovolit luxus nadbytku podprůměrných podniků kulturních, 
neboť by to bylo nehospodárné a bezúčelné. Jedině promyšleným soustředěním dosáhneme 
zvýšené úrovně a respektu pro kulturní práci a připoutáme к ní také mládež. Raději méně 
kulturních akcí, ale zato hodnotnější. Snad někdo namítne, že soustředěním kulturní práce 
v jediné instituci v městě či na vesnici vznikne nebezpečí monopolního postavení této 
korporace a tím i nedostatek zdravé soutěže. Nemám obav v tomto směru, jsem naopak 
přesvědčen, že jen takto bude možno provésti specialisaci a zintensivnění činnosti. Pak ovšem 
nebudou pořádány přednášky, divadla, filmová představení a j. za tím účelem, aby z jejich 
výtěžku byly sanovány jiné spolkové účely. Jsem přesvědčen, že při tomto řešení může býti 
kulturní činnost do značné míry soběstačná. 

К rozumnému a účelnému soustředění a tím i zjednodušení organisace kulturní práce 
musíme dojiti; je to v zájmu kultury samé i v zájmu národním a státním. Je však nutno jednati 
rychle. Zvážíme-li výsledky činnosti veřejné osvětové péče, pak dojdeme к závěru, že jest 
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nutno, aby veřejná osvětová činnost byla rozšířena o další obory kulturní práce, aby její 
jednotlivé organisační složky byly přebudovány v duchu nového zřízení a řádu druhé 
republiky. Do rámce státní osvětové péče nechť je vedle přednáškové činnosti, knihovnictví 
a kronikářství těsněji přiřazeno také divadelnictví, film a rozhlas. Nové čs. divadlo jistě 
nebude samoúčelné (ideál umění pro umění), nýbrž bude sloužiti především národním 
snahám. Film nesmí být záležitostí obchodní nebo vnitropolitickou, nýbrž hlavně kulturní 
a lidovýchovnou v duchu státoobčanském. Rozhlas nelze přece dále držeti jako podnik 
soukromoprávní v kompetenci poštovní správy, když spád nedávných událostí ukázal, ze ma 
nesmírný význam výchovný a propagační. Kulturní pracovníci žádají, aby v rámci rozšířené 
státní osvětové péče byla vybudována centrální instituce divadelní, kinematografická, 
knihovnická atd. 

Tento princip bude možno zachovati nejenom v ústřední správě lidovýchovné, ale i ve 
složkách nižších, zejména v okresních osvětových sborech a místních osvětových komisích. 
Tyto útvary musí býti vskutku střediskem veškerého kulturního snažení v okresích i obcích. 
V nich nechť splynou všecky ostatní spolky, zabývající se jednotlivými obory lidové 
výchovy, ale budiž jim zajištěno, že ty svérázné prvky pracovní, jimiž se dosud vyznačovaly, 
budou i v rámci státní osvětové péče zachovány, ba ještě dále rozvíjeny. Nepochybně bude 
možné také uskutečniti úzkou spolupráci těchto složek lidovýchovných se středisky branné 
výchovy a s pracovními útvary. Dosáhne se tak nejen soustředění, ale i dokonalého využití sil. 
OOS a MOK ve své nové struktuře budou tedy vlastně tvořeny odbornými pracovníky z řady 
dosavadních spolků a institucí, jež dosud roztříštěně obstarávaly kulturní práci. Mluví se 
o nedostatku míst pro učitele a veřejné zaměstnance, kteří se vracejí ze zabraných území; pro 
mnohé z nich, pokud již byli kulturně činni anebo mají schopnosti к této práci, najde se 
mnoho úkolů. Jejich sil bude možno použiti ve státní osvětové péči, zejména při 
soustřeďování a reorganisaci OOS, takže dají se překonati počáteční obtíže a všecky složky 
spolkové mohou býti úspěšně skloubeny. Při této příležitosti lze uvažovati také 
o zjednodušení a soustředění lidovýchovné ho tisku. 

Návrh tohoto řešení bylo by nutno podrobiti zevrubné úvaze osvětových i úředních 
činitelů. Je však myšlen poctivě a ve snaze, aby lidová výchova a kulturní činnost se 
rovnocenně přiřadila po bok ostatním oborům veřejného života za změněných poměrů 
a podmínek. Očekávám, že při jakékoliv reorganisaci a soustřeďování kulturních institucí se 
narazí na obtíže; bylo by však dokladem malého pochopení funkcionářů, kdyby snad pro své 
osobní a spolkové zájmy odsunovali do pozadí zájmy národa a státu. Nezáleží přece na tom, 
abychom měli určitý počet kulturních a osvětových spolků, množství předsedů 
a místopředsedů, nýbrž jde o zjednodušení organisace kulturní práce, o její soustředění 
a o zapojení do služeb budování nového státu a výchovy nových občanů. 

Adolf Filáček: Soustředění a zjednodušení osvětové práce. Česká osvěta 35, 1938-39, č. 3, 
listopad 1938, s. 74-76. 
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Z Masarykova lidovýchovného ústavu 

Znovu do práce. Po osudových dnech, v nichž veškerá kulturní i osvětová práce 
ustupovala událostem a starostem obranným, hospodářským a jiným, nastalo opět uklidnění 
a s ním ujímají se osvětoví pracovníci opět intensivně svých úkolů, i když na mnohých 
místech ještě panuje určitá bezradnost a nejistota, která se stupňuje v blízkosti nových hranic. 
Radíme osvětovým pracovníkům, aby všude, pokud to dovolují dosud platná mimořádná 
bezpečnostní opatření, přistoupili ihned к práci a snažili se nejširší měrou zaujmout veškeré 
občanstvo a odvrátiti je tak od planého, bezúčelného diskutování a kritisování. Ať zařizujete 
jakékoliv lidovýchovné podniky: přednášky, filmová nebo divadelní představení atd., vždy 
sahejte к námětům konstruktivním, budícím chuť к práci a upínajícím pozornost к novému 
budování státu po všech stránkách. MLÚ, který již od polovice října zahájil přednášky a jiné 
podniky, může potvrdit, že zájem o osvětovou práci neochabl: největšímu zájmu těší se 
přednášky o dnešním mezinárodním postavení našeho státu, zejména o jeho vztahu ke státům 
sousedním, a o konkrétních úkolech a problémech spojených s přebudováním státu. Také 
velmi zajímá poslání duchového života v dnešní době. Vedle těchto problémů, týkajících se 
života celého státu, budou značně, ba na prvním místě zajímat problémy hospodářského a 
kulturního plánování určitých míst a krajů. Proto doporučujeme, abyste zařadili do svých 
programů v prvé řadě přednášky různých odborníků, jak zvelebiti a oživiti váš kraj. 
Nezapomeňte na nic, jak po stránce národohospodářské, tak politické, kulturní i přírodní. 
Zejména snažte se, aby naplnili vaše osvětové podniky mladí lidé, s nimiž úzce spolupracujte. 
Po stránce organisační a propagační pracujte ještě houževnatěji k nej účelnějšímu 
regionálnímu soustředění veškerého veřejného kulturního života. Význam lidové výchovy 
stoupne, budou-li osvětoví pracovníci sami přímo iniciátory této kooperace a jejím tmelem. 

Z Masarykova lidovýchovného ústavu. Česká osvěta 35, 1938-39, č. 3, listopad 1938, s. 84; 
nepodepsáno. 
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Stavět všude je třeba a proto... 

i v oboru veřejného knihovnictví žádáme, aby dosavadní zákonná organisace, která 
formálně celkem vyhovuje, naplněna byla změněným duchem, který by se výrazně projevil 
národním uvědomením a křesťanským konservativismem. Odmítáme samospasitelnost 
pokrokářských a humanitářských tendencí, dosud výhradně uplatňovaných. Nutno zrušiti 
v tom smyslu všechny jednostranně orientované knihovní rady a osvětové komise, vyloučiti 
jejich členstvo, delegované politickými stranami a zříditi nové rady ze zástupců studované 
inteligence, čtenářstva a stavů, v tom kterém místě zvláště početných. Reorganisace 
kmenových členů Masarykova lidovýchovného ústavu ve stejném smyslu je i pro knihovní 
politiku nejvýš potřebná. Buďtež zrušeny všechny názvy obecních knihoven a jiných 
kulturních institucí, obsahující jména po osobách, které s národní kulturou nebo se zásluhami 
o tyto instituce nemají nic společného. To týkej se zvláště pojmenování po osobách bývalých 
stranických režimů školských. Buďtež revidovány s hlediska hodnoty a kulturního zdraví 
výběrové knižní seznamy Masarykova lidovýchovného ústavu a Státního nakladatelství, budiž 
nařízen nejpřísnější výběr původních novinek a překladů, z nichž buďtež zařaďovány jen 
knihy trvalé ceny. Bezpodmínečně budiž zapověděno kupovati díla s tendencí komunistickou, 
atheistickou, nihilistickou a frivolní. Kde jsou taková, buďte vyloučena z běžného užívání, 
zapečetěna a trvale uskladněna v balících s udáním obsahu. Nebudiž trpěn privilegovaný 
odběr knih z nakladatelstev a knihkupectví politických stran, generálně buďtež zapověděny 
pro obecní knihovny jakékoliv knihy z nakladatelství komunistických, špiritistických a Volné 
myšlenky. Každá, sebe menší knihovna obecní nechť je povinna přede vší beletrií opatřiti si 
vhodné spisy z českých dějin, zeměpisu, národního hospodářství, veřejných regionalistických 
otázek. Buďtež proto pořízeny od skutečně objektivních dějepisců a odborníků vhodné české 
národní dějiny, menší zeměpisný atlas a příručky národního hospodářství, hygieny a 
ochranářství, které by tvořily povinný základ každé obecní knihovny. Obecní knihovníci 
buďtež ve speciálních kursech školeni к národně-osvětové práci mezi lidem, spravedlivé ke 
všem obdobím a otázkám naší národní tradice. Obecní kronikáři nechť se vyvarují 
notorického vulgárně pokrokářského líčení událostí. 

V archivnictví a musejnictví budiž výšený zřetel věnován sběru a konservaci takových 
předmětů, které až dosud pro výhradně pokrokářské tendence byly opomíjeny. To týká se 
zvláště katolické náboženské tradice, baroka, působení kněžského a církevního. V exposicích 
venkovských museí budiž restringován převážný zřetel к destruktivním stránkám národní 
historie (kacířství, husitské války, rakouská poroba). Buďtež uplatňovány vůči záborovým 
německým skutkům důsledné revindikace národních kulturních pokladů. Případná výměna 
děj se tak, aby byl námi vždy uplatňován široký starohraniční bohemismus. 

Stavět všude je třeba a proto... Tak 2, 1938-39, č. 12/13, 5.11.1938, s. 203-204; 
nepodepsáno. 
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Antonín Matula 
Nové úkoly státní péče o výchovu lidu 

Úkolem státní péče o výchovu lidu byla především převýchova obyvatelstva 
к občanství v samostatném demokratickém státě čs. a výchova к státnosti. Tento úkol byl 
plněn svědomitě. Po dvacetileté kulturní práci mezi veškerým obyvatelstvem celého státu 
konstatuji s upřímným povděkem, že český lid projevil v kritické době pevné státotvorné 
smýšlení i velikou mravní statečnost. Lidová výchova měla zajisté značný podíl na prokázané 
vysoké úrovni duševní i mravní českého lidu. Jsme svědky sebekázně a statečnosti českého 
národa i nyní při jeho přechodu do nových těžkých poměrů, který se děje bez otřesů. 
Obyvatelstvo ostatních národností ve státě se pod vlivem politiky zčásti anebo úplně vymklo 
z dosavadní koncepce čs. demokratické státnosti. Cechové byli po několik měsíců vystaveni 
jako na pranýř veřejného mínění mezinárodního, ale českému národu bylo zahraniční 
propagandou křivděno. 

Čeští kulturní pracovníci nebyli ani v nejmenší míře předpojatí proti obyvatelstvu 
jiných národností, výhod státní péče o kulturu lidu používaly v československém státě 
všechny národnosti, všechny národnosti měly v Československu tak hustou síť kulturních 
institucí jako v žádném jiném státě, všechny národnosti si své instituce autonomně 
spravovaly. Žádna národnost neměla vážného důvodu stěžovati si z titulu kulturní peče do 
chování většinového národa českého. 

Pro slovenský a podkarpatoruský národ činila státní správa osvětová vše, co bylo 
možné, přihlížejíc při tom к jejich mimořádným potřebám kulturním a plně respektujíc jejich 
svébytnost. Čeští činovníci státní péče o výchovu lidu, pokud působili v zemi slovenské a 
podkarpatoruské, chtěli jen dobro slovenského a podkarpatoruského národa. Očekávám, že po 
přejití vichřic převratu ovládne srdce i mysli kulturních pracovníků všech tří národů vzájemná 
dobrá vůle. Volá-li se po křesťanském duchu v duchovní kultuře, měl by se křesťanský duch 
projevit plně především v poměru spřízněných národů jednoho státu. Bylo potřebí veřejné 
péče osvětové v republice Československé, účelnost soustavné kulturní práce mezi širokými 
vrstvami byla jasně prokázána. Víme, že v Česko-Slovenské republice budou v popředí 
veřejného zájmu starosti o chléb obyvatelstva, hospodářské starosti, ale bude také v ní potřebí 
kulturní práce v nových poměrech, ve kterých nalehne na každého příslušníka českého národa 
ještě větší tíha odpovědnosti. Životem státu prošly veliké události, jeho území bylo zmenšeno, 
struktura státu změněna, změněn poměr к sousedním státům, provádí se jeho přestavba, jsou 
vydávány nové normy, občané státu potřebují nové duchovní orientace. 

Mnohé ratolesti byly od národního kmene jako bleskem odštěpeny. Německý i polský 
stát získaly v Češích zdatné pracovníky. Mám vroucí přání, aby mohli příslušníci českého 
národa v těchto státech kulturně žít v kontaktu s českou kulturou, jako mohli žiti a žili 
j inonárodní občané československého státu v kontaktu se svou mateřskou kulturou. Hranice 
nás rozděluje, ale kulturu máme se zahraničními Čechy společnou. Musíme dbát o duchovní 
sílu a tělesné zdraví kořenů, kmene, Čechů v Česko-Slovenské republice. 

Věřím v budoucnost českého národa, který je dnes v tísni. Toho si musíme býti 
vědomi a musíme všemi silami a se vší opravdovostí i na poli kulturním usilovat o to, 
abychom svůj národ z této tísně moudře vyvedli. Když jsme ztratili velikou část českého 
hmotného životního prostoru, tím více musíme dbát o sílu a moc českého ducha. 

Za dané situace se český lidovýchovný činovník nesmí cítit pouze individuem, 
člověkem, jedincem, ale národem. Národ se neskládá z lidu a z těch ostatních příslušníků 
národa. Podmět a předmět kulturní práce je národ. Tíseň jednotlivcova nebo jednotlivé vrstvy 
národa je tísní každého z nás. Poměr každého z nás к národu musí zvroucnět. Stranictví 
stavovské, třídnictví se podřídilo v těžké chvíli vyššímu mravnímu pojmu: vlastenectví. 
Uznávám jen vlastenectví skutků, nikoli vlastenectví slov, vážím si vlastenectví založeného 
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na pravdě, nikoliv vlastenectví předstíraného, nikoliv vlastenectví nežitého, doba žádá 
vlastenectví živé, čisté, nikoliv vlastenectví hluché, chytrácké, vypočítavé. Vlastenectví 
odosobněné a obětavé, nikoliv vlastenectví úzce sobecké, hrabivé, vlastenectví aktivní, 
energické, nikoliv nerozhodné, netečné, mdlé, vlastenectví plodné, nikoliv plané. Takové 
vlastenectví budiž vůdčí myšlenkou veřejné péče o výchovu lidu v Česko-Slovenské 
republice. 

Výchova obyvatelstva odrostlého škole by se měla nazývati národní výchova mimo 
školu v důsledku změny národnostního státu v národní a v souhlase s vítězstvím národní 
myšlenky nad jinými ideologiemi. 

Výchova lidu, ve které převládal dříve poměry odůvodněný intelektualismus, musí 
býti oživena žhavým cítěním národním. Rozumová kultura dnes nebude stačit na odstranění 
nesnází v našem národním životě. Obroda a obnova národního života, po které se právem 
volá, není jen otázkou rozumu, ale především otázkou citové a mravní výchovy. 

Naše kulturní práce musí býti usměrněna zřeteli, potřebami a zájmy národními. 
Filosofie humanitní, kosmopolitická a učení o demokracii musí dostati novou náplň od 
psychologie a filosofie ryze národní, české. 

Nová orientace je pro nás na poli kulturním příkazem této těžké doby. Nová orientace 
znamená v kulturní práci přesun zájmu na hodnoty, které jsme v prvém období státu dost 
nezdůrazňovali, na půdu, vlast, národ jako celek, na křesťanské náboženství, na smysl pro 
rodinu, výchovu dorostu v duchu národním a p. 

S hlediska změněných poměrů je nutná změna v duchu, metodách, organisaci 
i legislativě lidové výchovy. 

Osvětová správa se musí obírati otázkou, zda mají býti novelisovány lidovýchovné 
zákony každý zvlášť nebo zda má býti vypracován jednotný zákon o národní výchově mimo 
školu. Znamenalo by zajisté veliký pokrok v našem kulturním životě, kdyby byla organisace 
lidové výchovy zjednodušena a sjednocena. Máme zákonitá ustanovení o občanské výchově, 
o veřejných knihovnách obecních a o pamětních knihách obecních. Není dosud zákonem 
upravena služba národní výchově ochotnickým divadlem, filmem a rozhlasem. Zákon 
o národní výchově mimo školu by mohl zahrnout všecky uvedené oblasti kulturní práce. 
Znamenal by veliký kulturní čin. Projednání soustředění zákonitých ustanovení o národní 
výchově mimo školu v jednom zákoně, by si však vyžádalo příliš dlouhého času. 

Je otázka, zda je nyní potřebí prováděti zákon o branné výchově. Jsem přesvědčen, že 
je i v nové situaci národu potřebí mravní i tělesné zdatnosti a technické dovednosti, které by 
měly býti povinně pěstovány podle tohoto zákona zvláště v dorostu, proto vítám, že MNO 
zahájí v lednu příštího roku činnost ve střediscích branné výchovy. Český dorost touží po tom, 
aby měl svůj podíl na obrodě státu. Volá se po prohloubení kulturní péče o dorost. Je to 
pochopitelné. Musíme věřit v českou mládež, přejeme jí lepší zítřek, musíme se lépe o ni 
starat. Vynořily se různé návrhy na kulturní péči o mládež odrostlou škole. Nej schůdnější 
cestou k tomu cíli je už zákonem upravená branná výchova. Orgány státní péče o výchovu 
lidu mají v jejím rámci pečovati o mravní výchovu. Jsou na tento úkol připraveny. Všechny 
ostatní navrhované cesty ke kulturní péči o dorost jsou zdlouhavé. Střediska branné výchovy 
mohou se státi ohnisky této obrody národa za součinnosti osvětové, vojenské a zdravotní 
správy státu. Mohou se státi dokonalými školami národní výchovy. 

Vládní nařízení z 11. října 1938 o pracovních útvarech zavádí do pracovních útvarů 
občanskou výchovu. Toto ustanovení lze s hlediska národního zájmu uvítat. Otevírá cestu 
к posílení národa kulturní prací. O občanskou výchovu mají se v nich po dohodě 
s ministerstvem národní obrany starati především orgány státní péče o výchovu lidu. První 
přípravy byly v tom směru vykonány. Tento kulturní úkol je obtížný, neboť prostředí 
pracovníků je prostředím svého druhu. Podmínky pro kulturní práci v nich jsou nepříznivé. 
V místech, kde pracovní útvary působí, není vždy místnost pro osvětové podniky, není 
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prostředků, není pomůcek pro kulturní práci. Ale musíme tyto nedostatky odstranit, rychle 
odstranit, neboť pro kulturní práci jsou nej vhodnější měsíce zimní. Osvětové orgány, 
osvětové sbory a komise, putovní a obecní knihovny, kulturní spolky se musí spojit pro 
kulturní pomoc pracovníkům v pracovních útvarech. Bude se tato práce začínat podle 
duševního rozpoložení pracovníků, ponejvíce rekreačními podniky. Při další výchově lze se 
říditi osnovami branné průpravy mravní a naukové mimo školu, při čemž se bude klásti důraz 
na aktuální poučení z občanské nauky, na témata vlastivědná a pro národní výchovu se 
použije výkladů z českých dějin. Jde především o to, aby byli členové pracovních útvarů 
osvobozeni od pocitů odloučenosti od národního celku. Učitelstvo v prvé řadě může přinést 
kulturní pomoc pracovníkům v pracovních útvarech. Učitelstvo je povinno spolupůsobiti při 
práci lidovýchovné nejvýše 4 hodiny týdně, ale není potřebí připomínati mu tuto zákonitou 
povinnost. Jde o kulturní službu národu a té se učitelstvo ve veliké míře ochotně a dobrovolně 
ujímalo. V pracovních útvarech jsou pracovníci od 15 až do 65 let. Je zřejmé, že v tomto 
prostředí nelze dosáhnouti úspěchu školskými metodami Vychovatel nedosáhne v něm cíle 
ani obvyklými metodami lidovýchovnými, musí toto prostředí studovat a hledat nové 
výchovné metody. 

Letos na konci listopadu bylo 11 pracovních praporů s 39 pracovními rotami. 
Pracovních jednotek ještě přibývá. Záleží na tom, aby se osvětové sbory a místní osvětové 
komise včas ujaly výchovné práce, jakmile je pracovní útvar zřízen v obvodu jejich 
působnosti. Je také žádoucí, aby osvětové sbory a komise opatřovaly kulturní pomoc 
uprchlíkům, soustředěným v táborech uprchlíků a ulehčovaly jim tak těžký osud. 

Na přelomu českých dějin se provádí revise národního života na různých jeho úsecích. 
Revise se chápe ponejvíce jako kritika. Kritika nestačí, je potřebí positivních návrhů na 
novou, lepší úpravu věcí. Je třeba dbáti o to, aby kritika byla neosobní, věcná a aby vyvěrala 
vždy z čistého srdce a dobrého úmyslu, jinak vzbuzuje nedůvěru a rozruch, bere chuť к práci, 
dráždí atd., čili rozrušuje jednotu národa, o niž musí kulturní pracovníci usilovat. Naše nervy, 
naše zdraví utrpěly v minulých měsících dost, není rozumné, jestliže si je kazíme ještě více. 
Rozvážné a věcné návrhy lze jen uvítat. 

V oboru lidové výchovy se žádá zjednodušení organisace. O tom uvažujme. Kulturní 
práce je u nás značně roztříštěna. Je mnoho spolků a společků. To budí dojem, že máme 
zálibu v kulturním sektářství. Pro nás je užitečnější vytváření větších celků, které mohou 
pracovat plánovitěji a s větším úspěchem. Na poli národní výchovy mimo školu si představuji 
obnovu takto: o národní výchovu mimo školu bude jako dosud pečovat státní správa osvětová 
a svépomocné kulturní korporace. Bylo by účelné spolkové korporace lidovýchovné 
soustředit v jednom ústavě pro národní výchovu, aby jejich práce dostala vedení, plán, 
soustavu. Tento ústav a útvary do něho včleněné by mohly býti správou osvětovou pověřeny 
poskytováním národní výchovy mimo školu. Tím by se staly polooficiálními. Drobné spolky, 
které by nebyly začleněny do ústředí, by samočinně odpadly. Ve schvalování stanov nových 
spolků by měl býti přísnější postup, aby se zabránilo nadprodukci spolků. 

Státní péče o národní výchovu mimo školu stojí tedy přeci velikými úkoly. Musí je 
plnit. Národ pohromou oslabeny nabude zase pomocí národní výchovy sebedůvěry a vnitřní 
síly. 

Antonín Matula: Nové úkoly státní péče o výchovu lidu. Česká osvěta 35, 1938-39, č. 4, 
prosinec 1938, s. 99-105. 
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Emil Svozil Hokeš 
Lidová výchova v hospodářské výstavbě republiky 

Konstruktivní cíle lidové výchovy. Československá lidová výchova, stejně jako celé 
kulturní naše snažení se připjaly ke kultuře západoevropské. Z toho pramenil i náš program 
humanistický, realistický, kladný poměr к liberalismu а к svobodě myšlení. Z tohoto 
myšlenkového základu také prýštila naše víra v mezinárodní spolupráci a v bezpečnost života 
národů, jak je hlásala myšlenka společnosti národů, i když historická logika ukazovala často 
na potřebu styku a užšího kontaktu s národy, žijícími okolo nás. 

Neutíkáme od hodnot, které byly aktivním přínosem celých desítek let našeho života, 
ať nesvobodného či svobodného. To ovšem neznamená, že bychom neměli uvažovati o tom, 
zdali není vhodno doplniti liberalism formami, které by uzpůsobily síly státu k jeho dalším, 
jednotnějším úkolům. 

Základní otázka jest, čeho si doba žádá. Doba si žádá především konkrétnosti ve 
výchově. To jest přesnějšího zařadění jednotlivce, i jeho soukromého života a soukromého 
zájmu do života státu. To značí, že i celá struktura výchovy a kulturní výstavby země bude 
směřovati к prohloubení individuální odbornosti. Jde o zvýšení individuální aktivity, o její 
výchovu, o výchovu k podnikavosti. 

Na dlouhou dobu se ztrácí víra v ideály Společnosti národů. Pozorujeme, že lze stavěti 
jen na geopolitickém společenském útvaru střední Evropy, v níž je nám žiti jednak vedle 
národa, který má program světovlády, jednak vedle národů, u nichž idea spolupráce je dána 
především na základě hospodářském. 

Neutíkáme od kultury anglosasko-francouzské. Nesmíme ale utíkati ani od svého 
postavení - které jen musíme jinak formulovati - vůči slovanským národům. Od citových 
styků s jižními Slovany musíme přejiti к stykům hospodářsky kulturním. Od nedůvěry 
v sousedy (Polsko) musíme přejiti rychle к objektivní snaze po součinnosti hospodářské 
а к vzájemnému poznávání. 

Novou náplň našemu programu tedy dá zvýšená kultura hospodářská a výchova -
i lidovýchova - к odbornosti. 

Dosud výchova měla cíle abstraktní - vychovávala ducha; ale neformovala tvrdost 
a bojovnost charakteru. Byla velmi papírová a naivně zadívaná do ideálů nejlepších 
duchovních hodnot sociálních a hospodářských, jež dávají nejlogičtější podklad síle národa 
a činí z něho individualitu, společně zápolící o lepší bytí celku. Jak dlouho trvalo, nežli hnutí 
pro tělesnou kulturu si vynutilo své rovnocenné místo (mnohými ještě dnes popírané) vedle 
kultury duchovni! 

Jak užít aparátu osvětového a rekreačního к tomuto cíli. Prvním zásadním úkolem pro 
úspěšnou činnost bude zjednodušovati spolkový život. Vésti к slučování, к společnému 
pořádaní podniků. To bude platiti jak pro organisace místního významu, tak pro odbočky 
korporací celostátních určitého vyseku zájmového. 

Slučováni nesmí však býti mechanické. Jeho výsledkem musí býti zdvojnásobená 
aktivita pracovníků. 

Všechny korporace, pracující kulturně a organisačně v jednotlivých místech a krajích, 
třeba spojiti v rámci nového programu osvětově hospodářského к větší regionálně 
hospodářské, kulturní a rekreační aktivitě. Nutno proto dáti nový program hnutí regionálnímu 
a regionálním hospodářským institucím, které se musí tvořivou aktivitou hospodářských 
činitelů zapojiti do osvětové práce. Činnost osvětová musí podporovati individuální 
podnikavost i smysl pro sdružování jednotlivců ke kolektivnímu národnímu hospodaření 
a podnikání vůbec. Podporovati regionální výzkum. Je proto třeba, aby zodborněná lidová 
výchova stavěla do popředí heslo hospodářského blahobytu kraje současně se zdravím lidu. 
Do tohoto pracovního proudu je třeba zapojit několik činitelů, které dosud žili mimo aktivitu 
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národního života. Jsou to především musea místní a krajinská, která mrtvě, archivně 
zachycovala minulost a jen jako zajímavý obrázek zachycovala přítomnost. Musea nebyla 
však institucemi, okolo nichž by se činně soustřeďovala výzkumná výchova odborná. Také 
veřejné knihovny nekonaly dostatečně svůj úkol hospodářský a popularisační a odborně 
výchovný. Nebylo okolo knihoven debatních kroužků kulturně hospodářských, nebylo tu 
činnosti, která by nabádala lid к hlubšímu vzdělávání pro národ. O knihy rázu odborného 
neměli leckde knihovníci zájem. Dalším činitelem, který byl příliš mimo život krajů, jsou 
časopisy regionální. Jejich materiál byl příliš etnografický a literárně patetický Bylo tu málo 
spolupráce s hospodáři, inženýry, chemiky, geology, organisátory. Tyto časopisy byly vedeny 
lidmi dobré vůle Nebyl tu program hospodářsky výchovný. Nestudovalo se tu bohatství krajů 
a další výrobní podmínky. Také se neanalysoval průzkum dalších možností kraje po stránce 
turistické, ale i hospodářské podnikavosti. Do celé této prače je třeba zapojit nové lidi, 
techniky, inženýry, lékaře, právníky, chemiky, geology, obchodníky, podnikatele. 

Školství v programu další prohloubené národní výstavby. (Výchova dospělých к 
životní průbojnosti není možná bez základu poskytovaných ve školách. Ve školách je nutno 
podporovati vhodným způsobem iniciativu mládeže; na školách středních a odborných к 
hlubšímu zájmu o samostatné podnikání, o osobní - odbornější a světově hospodářsky 
založené - školení. Stejně i vysokoškolské studium v jednotlivých odvětvích má v budoucí 
době ještě více vésti к samostatnosti a současně к schopnosti iniciativně se začlení ti do 
výstavby státu. Současně je nutno podporovati u všech mladých lidí smysl pro disciplinu 
pracovní a rychlou organisační orientaci a součinnost. 

Pouze tehdy, dáme-li novým generacím průbojnou výchovu odbornou a společenskou 
ve smyslu národního kolektiva, máme možnost zajistiti i pro budování výchovy dospělých 
vhodné formy organisační pro všechny kraje a umožniti jim blahobyt. 

Odborné pracovníky je třeba přivésti do styku s odborným životem veřejným, zajistiti 
jim možnost pracovati kulturně a současně vychovávati jejich smysl pro další zvýšenou 
politiku sociální. 

Emil Svozil Hokeš: Lidová výchova v hospodářské výstavbě republiky. Česká osvěta 35, 
1938-39, č. 4, prosinec 1938, s. 104-106; podepsáno Ing. E. S. Hokeš. 
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Jaroslav Paleček 
Decentralisace práce v osvětových sborech 

Agenda osvětové práce stále víc a více vzrůstá. Poroste i v budoucnosti, poněvadž 
pravomoc osvětových sborů neobsáhla ještě vše, со к osvětě náleží. Dosud pod přímý dohled 
osvětových sborů náleží kromě knihovnictví činnost biografů a branná výchova v určité své 
části, ale není ještě zařazeno na př. ochotnické divadelnictví, nebo sledování činnosti 
cestovních společností hereckých, nebo spolupůsobení rozhlasu v osvětě, turistika a j. 

Myslím, že nebude na škodu, jestliže si uvědomíme, že vzrůstem agendy přetěžujeme 
zejména jednatele osvětových sborů a ochromujeme tak činnost sboru celého. 

Lze však již nyní práci v osvětových sborech decentralisovati a přispěti tak к osvěžení 
jejich výkonnosti. Shledávám toto za vhodné zejména pro dnešní dobu, kdy většina 
osvětových sborů přistupuje ke své reorganisaci v důsledku provedených obecních voleb. 

Odstupující osvětové sbory nechť mají na paměti, aby pro ustavující schůzi nového 
sboru vše řádně připravily. To je základem činnosti příští. Připraví tedy předem kandidáty pro 
jednotlivé funkce a přijetí těchto funkcí s vyhlédnutými osobami předem řádně projednají, 
takže průběh voleb bude hladký a zbude více času na program ostatní: činnost v příštím 
období a podání zpráv za období minulé. 

Snad bude záhodno zrekapitulovati si, které funkcionáře by asi měl míti osvětový sbor 
a vymeziti jejich funkce. 

Předseda a místopředseda jsou osoby stejného významu. Oba zastupují OS na venek 
a uvnitř pak řídí jeho jednání. Jsou hlavou i rozumem OS. Budou mít povinnost vystupovati 
jménem OS na různých veřejných shromážděních a proto jen prospěje, budou-li dobrými 
řečníky. 

Jednatel je duší OS a důvěrníkem ministerstva školství a národní osvěty. Má 
v evidenci činnost všech referentů, koncentruje ji, ale nevykonává, aby nebyl prací přetížen. 
Je třeba aby měl s dostatek vlastní iniciativy. 

Pokladník pečuje o rovnováhu ve financích OS. Má býti hospodářem podnikavým, 
nikoli střádalem. 

Těžiště činnosti rozdělí se na referenty. 
a) Knihovní referent má v patrnosti činnost obecních knihoven prostřednictvím 

okrskových knihovních dozorců. Vyhotovuje výroční statistiku a upozorňuje na závady. 
Spravuje a rozděluje putovní soubory obvodové knihovny. Má к disposici „Českou osvětu". 

b) Branný referent pečuje o brannou průpravu mravní a naukovou tak, že se stará, aby 
byla zaopatřována potřebami, že navrhuje branné vychovatele. Je prostředníkem mezi OSBV, 
OS a brannými vychovateli. Má к disposici tiskové pomůcky к branné výchově. 

c) Filmový (kinematografický) referent má na starosti aktivní i pasivní činnost 
filmovou. Kde toho je třeba, rozdělí se tato funkce na dvě. 

1. Filmový referent stará se o činnost OS v oboru úzkého filmu a je eventuálně 
spolupracovníkem filmaře celého krajového osvětového obvodu. Pečuje, aby filmový 
promítací aparát OS nezahálel, pořádá filmové přednášky (představení se slovním 
doprovodem), vychovává filmem. Je poradcem pro školy v oboru úzkého filmu a důvěrníkem 
SDaFÚ. Má к disposici časopis „Československá kinematografie". 

2. Kinematografický referent dozírá na dodržování předpisů v profesionálním 
biografu, který mu je přidělen na dozor a do něhož má volný vstup na vyhrazené místo. 
Vyplňuje dotazník ministerstva. Sleduje úroveň profesionálního biografu i filmu. Těchto 
referentů je tolik, kolik je v obvodu OS profesionálních biografů. Mají к disposici „Českou 
osvětu". 

d) Rozhlasový a tiskový referent je zpravidla jedna a táž osoba. Má v evidenci všechny 
významnější podniky v obvodu OS. Oznamuje předem jejich pořádání RSOS tak, aby je tento 
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mohl včas zasiati rozhlasu к ohlášení. Podává o nich předchozí i závěrečnou zprávu do tisku. 
Založí a doplňuje knihu výstřižků z novin. Má na starosti pořádání hromadných poslechů, pro 
něž dává ustavovati v MOK poslechové kroužky. Má к disposici aspoň „Týden rozhlasu". 

e) Divadelní referent sleduje činnost všech spolku a odborů, pěstujících divadlo a vede 
0 této činnosti podrobný záznam. Stará se o případnou nápravu. Doporučuje vhodné hry. 
Organisuje ochotnické soutěže, zájezdy, kursy a hromadné návštěvy stálých divadel Má 
v evidenci hostující společnosti a podává o jejich činnosti zprávu ministerstvu. Má к disposici 
odborné divadelní časopisy. 

Kromě těchto referentů, kteří by měli být v každém OS, mohou být podle zdatnosti OS 
a podle místní potřeby voleni i jiní: výtvarnický (pořádání výstav), menšinový (pro obvodové 
a menšinové osvětové komise), podnikový (provádí technickou stránku podniků OS), 
přednáškový (soupis řečníků, škola řečníků), hudební, sociální a j. 

Aby bylo dosaženo vhodného rozčleněné práce, je velmi dobré, jestliže všichni 
referenti pracují ve svém oboru samostatně. Jednatel jim odevzdá spis к vyřízení, referent 
vypracuje odpověď v čistopise, který eventuálně i spolupodepíše, odevzdá ji jednateli spolu 
1 s původním připisem a s jedním průpisem, sám si nechá průpis druhý. O svých písemnostech 
si vede malý deník. Jednatel odpověď pouze zaregistruje, doplní razítkem, podpisy a odešle. 
Touto decentralisací uvolní se jednateli OS na tolik, že mu zbývají к písemnému vyřizování 
pouze přípisy ryze administrativní, ale přec je informován o všem, co se v OS děje. 

Rozhodně nelze v OS trpěti kumulaci funkcí. To vede к přetížení, znechucení, 
ledabylosti nebo к úplné apatii. Tím vázne výkonnost celého OS. Je třeba také aby všichni 
funkcionáři byli ze sídla OS: mohou se snadněji stýkati a odevzdávati si korespondenci. 
Myslím, že v našich okresních městech se při dobré vůli najde deset potřebných osob pro 
vyjmenované funkce zejména již proto, že jejich práce je přesně vyměřena na určitý usek 
lidovýchovy a tudíž tolik nenamáhá. 

Podle tohoto rozdělení může OS požadovati práci i od MOK, kde ovsem nebude třeba 
referentů (jediné snad ve větších městech), poněvadž rozsah práce v MOK stačí zdolati sám 
jednatel MOK. 

Jaroslav Paleček: Decentralisace práce v osvětových sborech. Česká osvěta 35, 1938-39, č. 4, 
prosinec 1938, s. 106-108. 
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Tomáš Trnka 
Jak prohloubiti osvetovou práci 

Vážná doba velí, aby osvětová práce byla programová, hluboce založena a zabírala 
všechny vrstvy národa a co největší množství lidu. O tom, jaká má býti osvětová práce, napsal 
jsem článek do 2. čís. České osvěty. Dnes napíši o něčem, co dosud z valné části osvětové 
činnosti chybí: o bilanci jako hlavní cestě к prohloubeni naší vzdělávací práce. Každý podnik 
dělá za uplynulé pracovní období účetní bilanci a zjišťuje účet ztráty a zisku. Tuto bilanci 
musí sestavovat i osvětové instituce. Nemyslím tím na bilanci peněžní, nýbrž na bilanci 
pracovní. Je pravda, že se dělají statistiky, ale ty jsou pouze nepatrným zlomkem nebo jen 
úvodem pravé bilance, kterou musí nyní osvětové korporace dělat, aby zdokonalily své dílo. 

Leč promluvím o věci prakticky. 
Vezměme si nejprve lidové školy. Každá lidová škola dělá statistiku, kolik pořádala 

přednášek, cyklů přednášek, kursů, o kolika hodinách, kolik měly její podniky posluchačů 
atd. Avšak to není ještě bilance, učet ztráty a zisku. Musíme však tyto zisky a ztráty zjistit, 
abychom připravili činnost lepší a ztrátám se vyhnuli a zisky zvýšili. Především je třeba, aby 
každá lidová škola zjišťovala úplně pravidelně, kolik procent obyvatelstva vůbec ve svých 
jednotlivých podnicích zachycuje. (Toto zjištění pro velkoměsta není ovšem takového 
významu, ježto v nich se prolínají nej různější zájmy a také působení velkého počtu 
vzdělávacích a výchovných zařízení) Lidová škola musí soustavně zjišťovati význam výběru 
látky, která latka, které otázky vyvolaly zájem největší a tak postupně až které nejmenší. 
Zájem o aktuální otázky je ovšem často měnivý, měnivý je zájem o různé řečníky a pod., ale 
to vše pak vyplyne nakonec jasně a zákon velkých čísel u statistik je rozhodující. Zjišťování 
zájmu na př. probíraných otázek u různých lidových škol a srovnání těchto statistik za delší 
období je velmi důležitou věcí. Zvlášť důležité je však srovnání těchto čísel u všech lidových 
škol, neboť pak se objeví, jak tatáž látka vyvolala stejný nebo různý zájem v jednotlivých 
krajích. Těžším úkolem bude ovšem zjišťovat, které stavy, třídy a kterého věku nejpočetněji 
navštěvují ty či ony podniky osvětové. 

Tyto srovnávací statistiky o úspěchu či neúspěchu jsou nutnou podmínkou к dalšímu 
osvětovému plánování. Zjistí se tím, co v různých krajích lidi zvlášť zajímá, co zajímá v celé 
zemi všechen lid atd. Osvětový vzdělavatel může podle toho poznati, jaké otázky má volit pro 
své přednášky, co je pouze přechodně časové, co vpravdě aktuální a pod. Pozná také, jak 
nutno lid od laciných otázek odváděti к vážné výchově. 

MLÚ, aby dokázal důležitost této srovnávací statistiky, vypsal studijní šetření v oboru 
lidových škol, které přednášky se těšily oblibě největší, a které oblibě nejmenší. Po tomto 
zjištění v Čechách i na Moravě přikročíme pak к zjišťování psychologických příčin tohoto 
úspěchu nebo neúspěchu. Ředitelé lidových škol na základě těchto srovnávacích dat mohou 
pak bezpečněji sestavovati nové programy a odstraňovati příčiny neúspěchu. 

Vezměme si jiný příklad: veřejné knihovny. Knihovny podávají výkazy, kolik má 
každá knihovna svazků knih, kolik čtenářů, kolik výpůjček a pod. Potřebujeme však více 
pracovati pro výchovu čtenářů ve dvou směrech: aby bylo více čtenářů z celkového počtu 
všech obyvatel a aby se zvyšovala úroveň čtenářů. Jednou z pomůcek pro tuto výchovu je 
nám psychologie čtenáře, a obého dosáhneme zase jen srovnávací statistikou. Leckde je 
prováděna statistika - stupnice nej čtenějších knih a spisovatelů. Je to zajímavé, ale ne příliš 
velké důležitosti. Mnohem důležitější je zjišťovati, které skupiny knih jsou nejčtenější a tak 
postupně, až které nejméně čtené: sociální román, dobrodružná četba atd., jak tyto skupiny 
četby rozlišujeme. A tu by bylo třeba toto rozlišení knih na skupiny v knihovnách přesně 
ustáliti. Zjišťování jednotlivých děl (nikoliv skupin) nemá valné ceny zejména v malých 
knihovnách, neboť je možné, že nejčtenějšími knihami (nebo spisovateli) by byly knihy, které 
knihovna při svém omezeném počtu knih právě nemá. Tedy důležitější jsou statistiky, které 
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druhy knih jsou nejčtenější. A podle toho pak musí přicházet náprava jednak lepším výběrem 
a nákupem do knihoven, jednak výchovou čtenářů, aby četli knihy lepší. Pomůckou je tu 
psychologie čtenáře, která se mimo jiné táže, proč ten či onen člověk resp. ta či ona skupina 
čtenářů má zálibu v takové a takové četbě. Srovnávací statistikou z různých krajů pak 
zjistíme, co je významu pouze lokálního a naopak zase který lokální zjev odpovídá 
i statistikám druhým a celkovým. (Je samozřejmé, že při tom také zjistíme, že i četba má svou 
módu, že jsou určití spisovatelé dobově oblíbení, dále, že různé kraje mají své oblíbené 
spisovatele atd. Ale právě proto nám záleží více na zjišťování oblíbenosti či neoblíbenosti 
celých určitých skupin, druhů četby.) 

Velmi důležitou věcí při knihovnách, zejména v malých obcích, by bylo důsledné 
zjišťování, kolik procent veškerého obyvatelstva činí počet čtenářů, při čemž však musí býti 
vzato v úvahu, že čtenář na malém místě znamená vlastně celou rodinu. A dále by mělo býti 
zjišťováno, zejména v menších obcích, kolik je tu knihoven soukromých a o kolika asi 
svazcích soukromé knihovny někdy podstatně snižují počet čtenářů, zejména čtenářů knih 
poučných, neboť mnohý člověk prohlubuje své vzdělání a povoláni koupí knih odborných, 
zatím co zábavné knihy si vypůjčuje. I věci, proč na př. čeští čtenáři na rozdíl od Němců čtou 
tak málo knih poučných, nutno věnovati bedlivou pozornost a zjišťovati ji statisticky. 
Domněnky o této věci a spekulace nic nezjistí. 

Jen tak stane se systém veřejných knihoven výchovnou institucí národní, jak po tom 
volá Jiří Mahen. 

Nevyčerpávám nikterak, co by vše mělo být zjištováno statisticky u lidových škol 
i u knihoven, nýbrž jen ukázkově naznačuji, jak je třeba ze statistiky zejména srovnávací 
učinit pomocníka pro další prohloubení osvětové práce Veřejné knihovnictví dospělo jistě 
к znamenitému stupni vývoje, ale svého času především J. Mahen velmi kriticky se 
vyjadřoval o našich knihovnách, jak plní své poslání. Třeba je zdokonalovati nejen 
zakládáním okresních a jiných doplňovacích knihoven, nýbrž pracovati zejména к výchově 
čtenářů. To maje MLU na mysli, vypsal ze svých fondových prostředku studijní šetření 
0 psychologii čtenáře a výchově čtenáře: chce především po prázdninách uspořádati o této 
věci dva kursy seminární formy, jeden v Čechách, druhý na Moravě, aby na jejich základě 
byly pak stanoveny směrnice pro toto studijní šetření ve větším měřítku, zejména na základě 
srovnávací statistiky. 

Leč další příklad: divadelní ochotnictví. Největší starostí je tu zvýšiti jeho úroveň 
nejen výchovou režisérů a dramaturgů, nýbrž především volbou dobrých divadelních her. 
A zase tu nám ukáže správnou cestu к nápravě správně volená a prováděná srovnávací 
statistika. Tuto prováděti bude jednou z nej přednějších povinností divadelního ústředí: jaké 
hry hrají divadelní ochotníci a podle toho zaříditi plánovitou akci na usměrnění výběru her 
dobré úrovně. Pouhá statistika, kolik bylo her hráno a kolik bylo účastníků, nedává nám 
žádnou směrnici pro další práci. 

A tak jsem naznačil u několika složek osvětové práce, jak je nutno prováděti studijní 
srovnávací statistiku a na základě jejích výsledků prohlubovati práci osvětovou. A tak je tomu 
1 u ostatních složek práce osvětové. 

Je samozřejmé, že srovnávací statistiky může prováděti jen ústředí osvětové na 
základě dodávaných mu zpráv místních a toto ústředí pak po provedeném srovnání dá 
směrnice к práci další а к nápravě. MLU jako studijní a pracovní ústředí osvětové chce tuto 
akci rozvinouti a proto obrátí se, jakmile vypracuje přesně formuláře zjišťovací, na lidové 
školy, osvětové sbory a další osvětové korporace, aby mu jeho akci umožnily svou úzkou 
spoluprací. Bude to v zájmu jich samých. Na př. MLÚ ve své Husově škole i jinými svými 
podniky dává mimopražským osvětovým korporacím podněty, které tyto často napodobují, na 
př. různé cykly přednáškové a pod. MLU chce hlouběji sledovati i tuto práci, jak se osvědčuje 
a na základě získaných dat a poznatků připravovati akce další a lepší. To znamená 
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prohlubovati osvětovou práci, aby nebyla pouze náhodná; avšak i když je plánovitá aby byla 
stále zdokonalována. 

Tomáš Trnka: Jak prohloubiti osvětovou práci. Česká osvěta 35, 1938-39, březen 1939, č. 7, 
s. 189-192; podepsáno Dr. Tomáš Trnka. 
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Jaroslav Janoušek 
Místo literární revue nový typ Rodokapsu 

Není třeba vzrušených slov a spílání, ale je velmi zapotřebí říci к tomuto případu pár 
upřímných slov, zvláště týká-li se to nakladatelství, jež si činí určité kulturní aspirace. 

Nakladatelství Melantrich, jež ve svém obchodním podnikání je jistě velmi čilé, 
všimlo si prosperity detektivkářských sešitů Rodokapsu a přes noc zaplavily kamelotské 
stánky, trafiky a novinové prodejny sešity Rozruchu, formátem, úpravou, i tím R kopírující 
Rodokaps. Mnoho originality vydavatelství neprojevilo, ale systém napodobovací je dokonalý 
i s repertoární divokostí názvů (Uloupená tvář, Lupiči vzduchu, Bandita z hranice, Dech 
smrti, Pomsta v jeskyni zlata, atd.. atd.). Divíme se, že se tenhle průhledný manévr nekalé 
soutěže nechalo líbit vydavatelství Rodokapsu, ale to je konečně jejich věcí a o to nám nejde 
a nemáme zájmu zastávat se původních zakladatelů literární periferie. 

Chápeme, že jsou časy zlé, ale působí trapným dojmem, sleduje-li renomované 
nakladatelství, jež se řadí do kategorie kulturních podniků, jen a jen ziskové cíle, zvláště, 
když na druhé straně máme spoustu malých, provinciálních nakladatelství, která těžce 
existenčně zápasí a přece к vydávání krváků by se nepropůjčila. Zdá se nám, že za peníze lze 
všechno umlčet, mnozí z těch našich moralistních karatelů, kteří ke kdejaké maličkosti 
zaujímají přísně rozjímavé stanovisko, tento typický případ mlčky přehlížejí. Kritické drápy 
se otupují, a svého času jsme četli v Hovorech o knihách, že četba druhu Rodokapsu není tak 
zlá, naopak, podporuje prý obrazotvornost. V novějších Hovorech o knihách v čís. 13. z 15. 
září (vydává rovněž Melantrich) redakce uveřejňuje dopis čtenáře, který pro zajímavost 
otiskujeme: 

„Ztrávil jsem letošní prázdniny ve vesnici B. Vesnice leží asi 20 km od státní hranice a 
české obyvatelstvo v ní tvoří asi 35% menšinu. Nebudu vám popisovat, jaké zkušenosti má 
tato menšina s henleinovskou většinou, všude je to stejné a noviny jsou toho plny. Chci se jen 
zmínit o českém kulturním životě v této vesnici. К svému překvapení našel jsem tam velmi 
slušnou knihovnu nejen co do počtu svazků, ale i pokud se týče výběru knih. Byl tam Čapek, 
Kopta, Vančura, Olbracht, Nový, Klička. Knihy všechny byly čisté a zachovalé. Ptám se 
knihovníka, jak mnoho se ve vesnici čte. Knihovník však máchl resignovaně rukou a ukázal 
na protější hospodu. „Hospoda vždycky konkurovala knihovně," povídám mu, ale knihovník 
záporně zavrtěl hlavou. „Ani ne," pravil, „hospoda tu byla vždycky. Ale zařídili si tam vlastní 
knihovnu. Ze samých Rodokapsů. I pan učitel a poštmistr si chodí vypůjčovat četbu raději tam 
než sem!" - Píši vám to, protože mi bylo líto vidět, jak ta krásná knihovna zahálela." 

Vida, časopis ústy svého čtenáře horlí proti lavinovité záplavě Rodokapsu, ale hříchy 
svého nakladatelství přehlíží. 

Domníváme se, že zaniklé Listy pro umění a kritiku přece jen nebylo třeba nahrazovat 
takovým druhem sensační literatury, i když je melantrišský Rozruch dobrým protějškem 
Hvězdy. 

A v závěru tlumočíme vydavatelství Melantrichu důtklivý apel: nekazte vkus mladých 
lidí 

a zrušte vydávání Rozruchu, 
správní radové na konci roku už se smíří s menší tantiémou a budete mít hřejivé vědomí 
o nutnosti svého zákroku. 

S periferijními nakladateli a traviči studní těžko lze mluvit, ale nakladatelství, jež 
vydává Březinu, Pekaře, Durycha, Šaldu, Zahradníčka, Čepa, musí mít určité, zásadně 
kulturní povinnosti. 

Potřebujeme zdravou a silnou generaci a jaký to zločin, pokřivovat její duševní obzor 
od raného mládí výchovným systémem v opěvování gangstérství a v romantice zločinnosti. 
Rubriky soudní síně mluví příklady nej výstražnějšími! Je třeba začít u věcí nejnaléhavějších! 
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Alois Záruba 
Za dětskou knihou 

V této době zrodu nového národního a státního života po drtivém zásahu osudu 
uvědomme si cestu české knihy pro mládež ve dnech, jež přijdou. Jaká bude tato cesta knihy, 
která buduje základy pro duchovní vývoj generací? 

Kniha pro mládež objeví zase čisté hodnoty, jež mají význam věcný, a jejichž výchovný 
smysl je dán jejich obsahovostí: vlast, národ. Bude to kniha prostá, naplněná duchem 
činorodého vlastenectví, vroucího citu, i připětí к této zemi a ke všemu, co z ní roste a vzniká. 
Tato kniha otevře mládeži pohledy do života i dějin národa, ujasní jí smysl i cíle národního 
dění, otevře jí výhledy i cesty ve dny, jež ji čekají a vštěpuje jí smysl pro kladnou, tvořivou a 
budovatelskou činnost. Vrátíme se zase к jménům Němcová, Erben, Sládek, Mrštík, Rais, 
Baar. A v hodnotách, které budeme vytvářet, pomineme vše, co činilo až dosud knihu pro 
mládež plochou, neodpovědnou a nízkou. Cesta české knihy pro mládež bude cestou knihy 
k duši mládeže, cestou obrody. Bude to kniha umělecká, ideově čistá a formálně vyhraněná. 
Otevřeme mládeži proto také krásu básně. Poesie jako nejvyšší hodnota umělecká poskytuje 
nejniternější zážitky. Naučme pro mládež milovat báseň, abychom ji naučili milovat poesii. 

A protože cesta knihy pro mládež je cestou к duším, budeme přísně bdíti nad její 
neposkvrněností. Budeme ji střežit i posilovat, podpírat i vést, starat se o ni i pracovat pro ni 
zcela v oddané službě zdravým, silným a tvořivým hodnotám národní obnovy. To jsou úkoly 
kritiky knihy pro mládež. I na tomto poli budeme usilovat obrodu a ideovou nepodplatnost. 

Alois Záruba: Za dětskou knihou. Cesta za knihou 1, 1938-39, č. 8, 5. 1. 1939, s. 60. 
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František Bulánek-Dlouhán 
Dvě poznámky o knihách pro děti 

Řádky v knihách. 
Rozměry stran a typy písma v knihách obecné literatury jsou zásadně ustáleny. 

S odchylkami se shledáváme jen příležitostně. Zato v literatuře pro mládež je po této stránce 
velká nejednotnost. Především pokud jde o knihy pro nejnižší čtenářský stupeň. Ujala se sice 
i zde správná zásada, že pro nejmenší je nutno užívati velkých, jasných typů písma. Zvláštní 
obliby dochází písmo t. zv. hůlkové. Plným právem. Začínajícím čtenářům usnadní četbu 
a pomůže proto buditi u nich zájem o knihu. Bude však potřebí, aby nakladatelé, případně 
výtvarní upravovatelé knih si ujasnili, že zřetelné a nesložité písmo není ještě vše a že je 
nutno míti na zřeteli také délku tiskové řádky a rozměr stran. К tomu není u nás zatím 
přihlíženo. Proto jsou v oboru knih, o které běží, často až nápadné rozdíly. Velké formáty se 
značným počtem dlouhých řádků na jedné stránce jsou vedle knih rozměrů nesrovnatelně 
menších, s krátkými řádky a s malým jejich počtem na stránce. 

Podobná rozdílnost úpravy má velký vliv na zájem dítěte o knihu. To u nás nebylo 
dosud dosti zdůrazňováno. Otázku jen nadhodil V. F. Suk a především Fr. Pražák, nebylo 
však podniknuto nic pro její soustavné uskutečnění. A přece je to otázka velmi závažná, jak 
dokázal např. u Francouzů Paul Hazard nebo u Němců Josef Reinhart. V jádře lze říci, že pro 
začáteční čtenáře je vedle velkého jasného písma nutným požadavkem také krátký, přehledný 
řádek a současně též krátká stránka s nevelkým počtem řádků. Je to úprava, usnadňující dítěti 
přehled, úprava, která mu proto knihu přibližuje. Je ovšem zajímavé, že podobnou úpravu 
nelze označiti povšechně a teoreticky všem literaturám. V podrobnostech je nutno správnou 
zásadu upraviti u různých národností zvláště, a to se zřetelem na délku slov i vět. To se může 
státi na podkladu dotazníkovém. Bylo by možno posiati různým školám do tříd stejného 
druhu vždy stejný úryvek stejného díla z různých vydání a tak zjistiti prakticky typ, pro naše 
knihy nej přiměřenější. U nás by k tomu mohli pravděpodobně sloužiti Broučci, mezi jejich 
četnými vydáními najdeme nejrůznější druhy úprav. 

Dnes nám musí více než jindy záležeti na největším možném rozšíření knihy už mezi 
nej menšími dětmi. Proto je také nutno všímati si všech cest, jimiž se kniha к dítěti buď 
dostává nebo které jí přístup к němu omezují. Způsob tisku a formátu je jednou z nich. 
S hlediska ladnosti lze míti zato, že většina řešitelů knižního vzhledu dá přednost okázalejší 
úpravě velkých rozměrů. Zatím však bude nutno, abychom účel a úkol knihy jako 
posilovatele a bojovníka stavěli nad zájem o knihu jako o předmět vkusu. Proto by bylo 
dobře, kdyby už příští vydavatelské období pracovalo podle jiných zásad, než dosud i v této 
otázce knižní úpravy. 

Které knihy starších období? 
Brzy po smutných událostech podzimu 1938 bylo raženo heslo: do rukou čtenářů starší 

dobrou knihu. Bylo jistě dobře míněno. Ve starším období našeho písemnictví je velmi 
mnoho děl, která spisovatelé za poměrů zcela jiných, než jaké jsme měli dvacet let po roce 
1918, zaměřili také zcela jinak: zdůrazňovali domácí potřeby českého ducha mnohdy i na 
úkor uměleckého zpracování. Nelze pochybovat, že nejeden z těchto autorů má co říci také 
dnešku, a že tedy starší kořennou, dobrou knihu můžeme v rukou čtenářů jen vítat. Především 
u mládeže, u níž neznalost starších literárních období znamenala často povážlivou mezeru 
nejen v literární historii, nýbrž především v poznávání základních národních ctností ducha 
a karakteru. 

Skutečně jsme také viděli, že v době největšího náporu na knižní trh bylo nabízeno 
proti jiným letům mnohem více starší literatury, kterou jindy takřka plánovitě zasunovaly 
novinky. Jaký však byl rozdíl mezi nabízeným zbožím a vnitřním obsahem hesla, které je 
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vyneslo ze skladišť před kupce? Je jisto, že ten, kdo první řekl: dávejte starší dobrou knihu, 
mínil zajisté knihu tak zv. klasiků, tedy spisovatelů nesporných duchovních hodnot a přínosu 
к češství i tehdy, kde je možno se příti o jejich hodnoty tvarové. V praksi jsme však viděli, že 
dobrá myšlenka se přičiněním prodávajících i kupujících zvrtla ve sháňku po knihách sice 
starších, ale nikoli klasických, tedy myšlenkově kladných, hutných, posilujících a budujících. 
V oboru knih pro mládež byl případ nej nápadnější: ne Sládek, Kožíšek, Karafiát, Němcová, 
Gebauerová, nýbrž Svéhlavička a místo Jiráska Alois Dostál. Knihy starší, ale duchovně 
průměrné nebo i podprůměrné, zato však jistě prodejné a líbivé. 

Na životní schopnost starších knih i na jejich účel je možno míti různé názory. Potom 
také na klasiky. V cizině ovšem mají na ně ten názor, který byl projeven skutečností našeho 
nedávného předvánočního trhu. Blanche Weberová definuje v knize Littérature enfantine 
pojem klasika takto: „Klasik je kniha, kterou jednoho dne začne čisti pro svou zábavu každé 
dítě, čímž je zdůrazněna popularita podobného díla". Není to definice špatná a je doslova 
shodná s praksi, které jsme u nás byli teď svědky. Pro náš případ je však nutno zdůraznit, že 
pojem klasik mohou si dovolit takto chápati jen národy, žijící v jiné pohodě, než jaká je naším 
údělem. U nás je četba pro pouhou zábavu přílišným přepychem a proto jím je také 
Svéhlavička místo Psohlavců v rukou dítěte. 

Ano, musíme dávat čtenářům knihy starších období, nikoli však jen ty čistě zábavné, 
nýbrž ty, které budou našemu národu znovu pomáhat к růstu, к síle а к sebevědomí. Není-li 
nám to jasno, můžeme se klidně omeziti na plytké novinky a starší plytkou četbu nechat spat. 
V tomto případě jde však o věci příliš dalekosáhlé, než aby bylo možno nechat na vůli 
jedinců, chtějí-li jasno míti či ne. Musí je chtít. A z toho pak vyplyne, že se na trh pod heslem 
starší dobré knihy musí dostat klasikové ne co do obliby u čtenářů, nýbrž co do vnitřního 
bohatství a štěpnosti idejí, kterými mluví к čtoucím. 

František Bulánek-Dlouhán: Dvě poznámky o knihách pro děti. Fronta 10, 1938-39, č. 42, 
19. 1. 1939, s. 497-498; podepsáno Fr. Dlouhán. 



František Bulánek-Dlouhán 
Básníci pro děti 

Na hojně zásobeném trhu literatury pro mládež se dnes takřka nesetkáme s knížkou 
veršů. Románů a povídek máme velmi mnoho a zasahují do nej různějších námětových 
oblastí. Vedle obrázků sociálních jsou plytce zábavné románky dívčí, vedle líčení 
historických a legionářských příběhy z dnešního vojenského života. Velké obliby si získávají 
knihy technické, buď přímo populárně naučné nebo promítající odborné náměty do 
beletristického prostředí. Verše nám však představují nejvýše říkanky pod obrázky 
nerozbitných knížek pro nejmenší. 

Je to s podivem, uvážíme-li, že právě verš pro děti dosáhl u nás nejdříve pravé 
umělecké dokonalosti ještě v době, kdy teoretické úsilí marně volalo také po hodnotné próze. 
Když měly děti básně Sládkovy, Procházkovy, Kožíškovy, dostávaly prózu spisovatelů, 
jejichž jména utkvěla v paměti sotva tehdejší generaci. Ještě autoři těsně předváleční měli 
nesporné básníky v Pavlu Skřivanovi či v Hanuši Sedláčkovi. Poválečná generace je bez 
básníků. Pokud se vyskytuje forma veršů v nerozbitných knížkách, jde toliko o rýmování, 
nikoli o básnění. Namáhavě sestavované veršíky jsou přízemní invence, v rytmu lopotně 
klopýtají a stíhá je krutý osud zmechanisování. To byl i případ nej nadanějšího básnického 
zjevu poslední doby, Marty Voleské, jejíž první svěží a bohaté veršíky o příbězích 
Kulihráškových se posléze zvrtly a postavily autorku do řady ostatních pabásníků. 

Kromě leporel setkáme se s pokusy o básně v časopisech pro mládež a v besídkách 
denního tisku, určených dětem. Jsou většinou od týchž několika spisovatelů, hlavně od Miloše 
Veselého, Josefa Prchala a Zdenky Vykypělové-Ruferové. Vyznačují se však spíše mnohostí 
než vnitřní hodnotou, námětově jsou časově nebo oslavné příležitostné, rytmicky neukázněné, 
představivostí odvozené a mnohoslovné. Nelze s nimi počítati jako s příznačným slovesným 
útvarem trvalé hodnoty, nýbrž toliko jako s novinářskou výplní. 

Posléze můžeme dneska sledovati básnické projevy ve veršovaných vsuvkách románů. 
Jsou oblíbené, ale stíhá je osud všech básnických pokusů ostatních. Výjimku zde tvoří 
Vítězslav Nezval, v jehož nezdařeném a krajně pochybeném románě Anička a slaměný 
Hubert je mnoho říkadel a básniček opravdového půvabu, dětské hravosti a svěžího pelu 
slovesného. 

Chceme-li dojiti vysvětlení zneklidňujícího zjevu nedostatku nového básnictví pro 
děti, musíme je hledati v tragickém zobchodnění této umělecké tvorby. Z literatury pro 
mládež se v posledních letech stával vždy více obchod pro autory i pro nakladatele -
nechceme ovšem luštiti, pro koho výnosný. V obchodním shonu nebylo času na poesii. 
Literární tvorba se v něm omezila na vyhledávání nejčasovějších a nej líbivějších, námětů, 
zpracovávaných s dějovou a vyprávěcí pohotovostí, bez zřetele к duchovní náplni díla. Bylo 
by těžkým úkolem hledati v přetížené produkci posledních let knihy, psané z vnitřní 
spisovatelovy potřeby a nutnosti, vyvážené myšlenkově z kořenů národního bytí. Odraz 
těchto poměrů musil míti vliv také na básnictví. Potlačil je, a pokud živořilo, bylo také ono 
zploštěno a ochuzeno, zmechanisováno. 

Nyní, když v nových, okrojených hranicích státu sbíráme síly pro soustředění národní 
svébytnosti a ducha, musíme mysliti také na tyto otázky písemnictví pro mládež. Ono klade 
první podstatu duchovního karakteru našeho člověka a je proto nutno, aby mělo tutéž funkci, 
jako v minulosti: aby pomáhalo tvořit a stavět a nechtělo býti jen zábavou bez mravních 
závazků к národnímu celku, jeho životu a jeho vývoji. To znamená, že se musí zbavit 
obchodního nátěru posledních let, že musí zvniternět. Pak v něm najde místo i básník. Bude 
totiž tvořiti ne pro zisk, nýbrž pro obecný prospěch, jehož tvůrčí pohnutkou bude národní 
a lidské štěstí i bolest, které v básnickém díle jedince se stávají mluvou všech. Stane-li se 
písemnictví - a tedy také písemnictví pro mládež - obrazem duchovních kořenů národa 
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a doby, tvůrčí činností, vedenou idejí národní práce, pak v něm přijdou básníci ke svému 
slovu. Čekáme na ně netrpělivě. Neboť nevyskytnou-li se, bude to znamenat, že jsme už 
netrefili na správnou kolej. A mohlo by dojiti na slova Hálkova o národě, Bohu a pěvcích... 

František Bulánek-Dlouhán: Básníci pro děti. Zvon 39, 1938-39, č. 19, 25. 1. 1939, s. 264-
266; podepsáno Fr. Dlouhán. 
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Josef Bally 
Lidové písemnictví 

U nás se lidovým písemnictvím rozumí literatura určená lidu; je to vlastně metoda 
a účel, nikoli úroveň a umění. Něco, co vědomě sestupuje s výšin a dává se do služeb 
odhadované popularitě. Skoro vždy se tím rozumí konvence, určitý střih, sloužící domnělým 
potřebám lidu. Většina této literatury bývá anonymní; ještě nedávno se kolportovaly 
v ohromných nákladech hrozné krváky, tisknuté kdesi v pohraničí nebo v Bavořích. Na vsích 
je dosud mnoho tohoto podivného kulturního oběživa, tištěného švabachem, nebo ubohou, 
poněmčenou češtinou. Často se ptáte, kde se vzalo tolik kolportérů, kteří bez kontroly se 
dostali do týla naší tvořivé literatury? A nalézáte, že to byli agenti podniků, které bohatly 
tištěním a rozšiřováním obrázků světců, kalendářů a modlitebních knížek; množství starých 
nebeklíčů má záhadný zahraniční původ. Bavorské tiskárny v minulém století dobře 
vydělávaly na českém lidu a vůbec se nestaraly, jakou úhonu by mohl utrpěti, když bude 
mimo jejich modlitební knížky čisti také jejich strašidelné krváky? Takový krvák byl sám 
velkopodnikem; táhl se do nekonečna, sto nebo pět set sešitů nebylo vzácností, nýbrž 
nutností; v každém sešitu byly jiné variace na totéž kopyto, na téhož hrdinu nebo jeho 
hrdinného soka, který po jeho porážce pokračoval neměrně v krutém a krvavém díle svého 
předchůdce. Bylo opravdu sensací, že tyto nekonečné, mnohasetsešitové krváky byly 
rozšiřovány současně se svatými obrázky a modlitebními knížkami. Tento rozpor nelze jinak 
vysvětlit, než smyslem pro obchod; v oněch dobách podnikům nezáleželo na výchově lidu, 
nýbrž na jeho penězích. A z této příčiny byla utvořena podivná tradice t. zv. lidové literatury; 
kazitelem vkusu našeho lidu bylo handlířství, jež nešlo vůbec kontrolovat, neboť mělo 
početnou síť prodavačů, nosičů zkázy a plevele, jimž šlo jen a jen o kšeft a vůbec jim 
nezáleželo na jakosti a úrovni zboží i obchodní služby. Lid však sám poznal, jak nalétl 
a krvavé seriály schovával před světem jako zlořád; tedy: lid si byl vědom, že tyto seriály 
nejsou solidní a že mu nepřinášejí spásy, nýbrž že otřásají jeho vlastními základy mravními. 
Tím hůře, že touto lidovou literaturou trpěly naše obchody knihkupecké a nakladatelské, které 
se bily o dobrou knihu; lid dlouho nevěděl si rady s agenty špatné knihy; lze předpokládat, že 
proto často v minulém století se díval náš neinformovaný člověk na knihu jako na zlo; neznal 
prostě jiných knih, než špatný kalendář, krvák nebo - modlitební knížku. 

To bylo období nejhoršího úpadku lidové kolportáže; toto období lze klást od let 
napoleonských válek do pozdních let šedesátých, kdy teprve po buditelské organisaci naší 
osvěty vnikala do lidu naše lidová povídka dobrého sociálního i ethického zaměření, 
a okamžitě byl vidět vzestup našeho ducha a naší osvětové i lidské orientace. 

Zel, ani dnes není zúplna vymýcena tato lidová literatura. Ale jest jí už neskonale 
méně a čím dále, tím bude ztrácet na své popularitě i po stránce obchodní. Krise a nedostatek 
peněz především vymrskává z našich rodin špatnou knihu; kdyby chtěl někdo kazit vkus 
našeho lidu, musil by rozdávat knihy zadarmo. Ale pak bychom věděli, že tento podnik nemá 
cíle kulturní, nýbrž politické: že mu jde o to, aby náš lid utrpěl úhonu na svém rozumu a byl 
maten nejpustším tendenčním brakem. (Mimoděk: takovým způsobem jsou nyní kolportovány 
různé brožury revisionistické na př. na Slovensku.) 

Avšak mimo tento pojem nej horší anonymní snahy razil se pro termín lidová literatura 
smysl jiný: lidovým románem nebo povídkou byly pokládány knihy autorů menší výrazové 
a formální mohutnosti. Většinou nej základnější vlastnosti řemeslného spisovatelství stačily 
к pojmu lidová literatura; dnes však vidíme, že to ještě není opravdové lidové písemnictví; 
jestliže dříve se kolportovaly krváky, dnes se lidovou literaturou nejnižšího stupně rozumí 
romány z laciných obrázkových časopisů, vyráběné takřka průmyslově. V letech šedesátých 
se tropily škody krvavými seriály, dnes různými seriály společenské konvence a filistrovství. 
Tato literatura vyrábí filistry ve velkém, neboť má možnost se rozšiřovat v několika tisících 
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výtisků. Mezi spoustou této literatury se takřka nenajde poctivé spisovatelské svědomí; tak se 
nyní platí daň populární literatuře, za níž stojí velké moderní tiskárny a redakce, dbající 
o současnou módu lidských slabůstek. Je zajímavo, že tato móda nepřináší ani našim 
spisovatelům užitku, neboť dosud velká většina těchto módních mistrovských románů je 
překládána z cizích jazyků. Je to tudíž v každém směru položka naší ztráty; mravní, estetické i 
peněžní. Tento import je opravdu zbytečný už proto, že máme mnoho talentů, které by uměly 
psát nefílistrovské romány a přece by vyhovovaly požadavkům i nejmódnějšího čtenáře. Ale 
ani zde nemůžeme působit kaprálsky; úroveň se nedá nakomandovat, к té se musí dorůstat. 
Vidíme však, jak tato módní literatura vystrkává za dveře naše dobré lidové autory, i takového 
Raise, Svobodu, Jahodu, Baara, Brodského; to jest něco, co zaráží, neboť každé útočení 
literatury, která je v jádře nelidová a protilidová, která nalhává jako špatný film život a mravy, 
je útokem na naše národní ethos. Proto je nám drahý Jirásek nebo Rais, Herrmann nebo 
Svoboda, Mrštík nebo Holeček: že jsou spisovateli, kteří celým svým osudem se zapínají do 
osudu národa a účastní se budování národního ethosu. Co budeme mít z literatury dívčích 
nebo dámských románů, kde není vůbec úsilí po výrazně tvořeném životě a kde skladebné 
úsilí nenasvědčuje, že máme co činit se spisovateli, kteří opravdu něco chtějí, kteří bojují 
0 svědomí doby a národní její ethos? Toto úsilí se přece dá vyčíst i z nejkratší povídky; 
1 nejkratší povídka nám může dát něco specifického, nezapomenutelného, lidsky skladebného: 
nedá-li, je zbytečná. 

Můžeme mít radost, že také naši mladí spisovatelé se snaží o nový typ lidového 
románu a lidové povídky; avšak tato radost není ještě posvěcena realisací dobré kolportáže. 
Může-li mladá generace mít své Křeliny, Knapy, Řezáče a Vávry, musí se také postarat, aby 
se její autoři dostali doopravdy do rukou lidu: budeme-li zvykat na nízkou literaturu, bude 
těžší propagace literatury dobré a tvořivé. 

Přesto nelze zapřít velký vývoj к lepšímu; vidíme-li však, jak na př. v Rusku se dbá 
dobré lidové literatury a jak na ni přímo závisí tvorba národního ethosu, pak se musíme tázat, 
jak se to dělá u nás a jakou cestu jsme udělali od anonymních krvavých seriálů к solidní 
neanonymní literatuře lidové, kolik stupňů nám bylo třeba překročit a co je nám třeba dělat, 
abychom měli souzvuk mezi lidem a svými ideami; ten souzvuk lze právě dělat dobrým 
skladebným uměním, jež se nebojí žádného obsahu a žádné životní otázky. 

Josef Bally: Lidové písemnictví. Zvon 39, 1938-39, č. 21, 8. 2. 1939, s. 291-293; podepsáno 
hýb. 



Jan Srba 
К revisi četby pro mládež 

Mnozí z těch, kteří píší pro děti, se domnívají, že к takovému počínání postačuje 
několik chvilkových hesel, kus papíru a trpělivé sedací ústrojí. Poněvadž je ustáleno mínění, 
že pokrok vládne světem, chytá se zbožňovaný pokrok za kalhoty a vypočítává se, co 
temnoty, nevědomosti a negramotnosti bylo na tomto ubohém světě dříve a co krve bylo 
prolito, než vítězící pochodeň pokroku zaplála do našich dnů se vší oslnivostí. Vše, s čím se 
dnes setkáváme, je dobré a krásné, jen nepatrný krůček ještě chybí, abychom byli usvědčeni, 
že ráj v tomto slzavém údolí je nablízku. Jaké zvláštní štěstí žiti v dobách, kdy promlouvají к 
nám noviny, rozhlas, kdy pekelné zbraně jako nástroje podzemních sil a vírů jsou 
shromažďovány na křižovatkách asfaltových cest, jaké štěstí žiti v době, kdy není téměř 
analfabetů a každý je veden, aby ctil tempo práce! Je proto třeba vyráběti optimisty, neboť 
není obecné víry, z níž vyrůstá i naděje. Není analfabetů, jsou však gangsteři a blbci. Věří se 
ve vývoj, v mechanickou práci, v příručkové sebevzdělání, v rekordy, v programy, neboť 
princip těchto teorií nepřipouští jistoty, že žije moc nadpřirozená, která udržuje podstatu 
tohoto světa, obnovuje mízu a krev a ničí vetché a špatné. 

Jsou píšící lidé, kteří se domnívají, že dítěti možno dáti do ruky všecko, že dítě jako 
vosková figurína nemá čichu a žádostí. - Představte si venkovského kluka, který nedělá 
„vlaštovek z vytrhaných listů popsaného sešitu, 

[cenzurováno, chybí asi dva řádky] 
který, když přijede do Prahy, je na každém kroku poučován o autu, o zařízení domácí 

vany, o prvním krematoriu v Gothě, o urnách s popelem, o telefonu, telegrafu a rozhlasu se 
vším slovním haraburdím, jímž se chce dokumentovati duch doby a pokroku! Tomuto 
osmiletému klukovi se vštěpuje, 

[cenzurováno, chybí asi tři řádky] 
a aby si nemyslil tento kluk, že v Praze je jenom bohatství, je zaveden svým dědečkem 

do vagonové kolonie, aby se „seznámil" také s bídou a všedním životem. „To je lepší než 
návštěva musea. Tam vidíme, jak člověk žil před tisíci a sty lety, ale tady poznáváme, jak žije. 
A věřte, že ten boj pradávného člověka s přírodou a dravou zvěří byl těžký a zlý, ale boj 
dnešního člověka je také těžký! Já bych řekl, že ten dnešní boj je skoro těžší. Dříve kdo 
pracoval a sháněl, našel obživu - dnes zdravé a pracovité ruce nic nezmohou." Tak rozšafně 
mluví dědeček. Když se kluk chystá z Prahy domů, zpovídá ho tetička, co mu nejvíc uvízlo z 
pražské návštěvy v hlavě. Chlapec po zdráhání zanotuje písničku o práci se zakončením: buď 
práci čest, buď práci čest! A dědeček dodává: „To se budou doma divit, čemu se hoša v Praze 
naučil." Ano, to se budou divit, jako se divíme my. Taková polena totiž neexistují, i kdyby 
tisíc učitelů chtělo vychovávati „nového občana" metodou t. zv. optimismu. 

Přimyslete si к těmto obsahovým hoblovačkám špatný, chatrný sloh, nedostatek vkusu 
a fantasie a tupý pohled na smysl výchovy - a dostanete knihu, která v soutěži svěřené sekci 
přátel literatury pro mládež 

[cenzurováno, chybí asi jeden řádek] 
obdržela třetí cenu. Ta kniha se jmenuje Vojtíškův výlet a napsal ji Josef Klaban. 

Zbývá ještě samozřejmě poznámka: polít žíravinou, zapálit a zničit, neboť páni z kritické 
revue literatury pro mládež t. j. z časopisu „Úhor" si nevědí rady s ničím. Pomáhali na světlo 
jen plevelu a toho je teď tolik, že práce s revisí žákovských knihoven bude vyžadovati 
obzvláštní trpělivosti a píle. 

Jan Srba: К revisi četby pro mládež. Národní obnova 3, 1939, č. 9, 4. 3., s. 6. 
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Josef Bally 
Lidový román 

U nás víme, jakým výchovným dílem může být román. Celé naše generace byly 
vychovávány historickým románem Jiráskovým. Nebo román Světlé a Němcové hluboce 
zasáhl do ideálů, jež řeší naše doba a bez nichž naše kultura by neměla tak do široka i hloubky 
rozvinutý moderní smysl lidský a demokratický. A při tom je třeba zdůraznit, že to byly oba 
naskrz romány lidové, že je mohl čisti každý, ten nejprostší primitiv i ten nejsložitější 
intellektuál; snad nečasový soudce těmto románům leccos vytkne, především ctitel dočasných 
literátských mód, či zamilovanec do řeholních slohů slovesných, v nichž obsah jest vedlejší 
a vším se stává slovesná výsost umělecká, avšak, zdá se, že doby života, jeho nutností a bojů, 
odsuzují tato t. zv. ryzí díla do museí neb universitních seminářů, zatím co v životě se sahá 
к dílům, jež jsou životná ne snad pouze slovesně, ale i ideály a realitami, jichž je třeba 
к stálému životnímu boji národa. Proto třeba „Kříž u potoka" Karoliny Světlé, kresba morálky 
na statku nebo kterýkoli román Jiráskův je dnes životnější, srozumitelnější a výchovnější než 
romány, určené pouze pro intellektuály, jimž lidový čtenář nerozumí, protože nerozumí jejich 
esoterickým a často ješitným slovesným ctižádostem. Kdežto román Světlé, Jiráskův, 
Němcové, ale i Raisův a Pflégrův, jež nemají těchto ctižádostivostí, jsou srozumitelné 
jmenovitě proto, že bojují pro reality a ideály společné, že nejsou přepiaty hledačstvím 
a dobyvatelstvím nových slovesných forem, nýbrž že vyrovnaně a pokorně se zanícením lidí, 
kteří jsou účastni na téže věci, budují hromadnou skutečnost mravní, že ukazují, jak se tvoří 
ctnosti, jimiž se udržuje život nás všech, a čeho je třeba, aby se plně a statečně rozvíjel; 
probíráte-li se těmi romány, neujde vám, že přesto, že jsou pokorné a milé, jsou přímo nabity 
bojovností a její inspirací; v těchto románech se nehnije ani ideově ani slovesně, je zač 
bojovat a žít, a cítíte v nich přímo osudový pud к bojovnosti, zvláště ovšem, představíte-li si, 
v které době vznikaly a proč asi vznikaly, jakým bojem byly vyvolány? 

Naproti tomu pozdější romány, jež svědčí, jak jsme slovesně vzrostli, opomíjely 
společné naše ideje a stále výrazněji se poevropšťovaly s tím rozdílem, že svůj boj přenesly 
z životního obsahu jmenovitě na obsah slovesný; lid přestal těmto románům rozumět, 
a jestliže něčím je uctíval, byla to negativní úcta, neboť chápal, že jazyk těchto románů je sice 
skvělý, ale že si z vět nic nepamatuje a především, že nemůže mnoho říci o obsahu těchto 
románů, tedy, že neví, proč byly napsány a proč kritika jim skládá své uznání, když lid na ně 
nestačí, a když mu nedají ani dobrý jazyk, ani dobrý obsah, ani ctnosti, ani novou inspiraci 
mravní a - smysl pro boje, jež přece stále jsou, v nichž žijeme prudce a dokonce složitěji než 
kdy jindy? Ovšem, nesmí se zapomínat též na druhý extrém, nepoměrně jalovější, ale zvláště 
nebezpečný: na lidové romány, šířené hlavně obrázkovými časopisy, v nichž jsou ničeny 
slovesné hodnoty stejně jako hodnoty mravní, ale jež dávají důraz na přitažlivou věc: svěží 
děj; tyto romány se čtou o překot, kazí statisíce našich mladých lidí, berou jim smysl pro 
krásu jazyka i života, a řeknou-li jim něco o ideálu, pak to je jejich zesměšnění a nechápání. 
Tato literatura jest nebezpečná i proto, že učí čtenáře ledabylosti morální, že z něho činí 
fatalistického hráče a znuděného maloměšťáka který staví na odiv své bolístky a je 
rozmazlený až běda. Chce-li kdo, aby se vychovával národ slabochů a méně cenných 
pošetilců, ať jim doporučí tuto literaturu „dějovou", většinou se zabývající sexuálními 
potměšilostmi a tragédiemi nevěrných manželství. A je opravdu nepochopitelné, že v zemi 
Boženy Němcové a Karoliny Světlé se nalezne mezi našimi ženami tolik autorek takovýchto 
„lidových románků", jež znamenají nejpustší reakci, jakou jen si možno představit, proti 
tradici našeho lidového románu, který, a to je třeba stále zdůrazňovat, bojuje a inspiruje náš 
společný boj za reality vývoje ve smyslu našich idejí lidských a mravních. Všimněte si, jak 
každý takový bojující román je nutně lidsky čistý, jak je cudný a že na ethických 
skutečnostech staví své drama, svůj děj, a že to není hra ani simulantství, ani potměšilé 
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žvatlání kavárenské, nýbrž souzvučné účastenství a rozhovor se zemí, jejím člověkem 
a výhledy do světa i do budoucnosti. Nesmíme býti takovými hazardéry, abychom přetěžovali 
svůj rozšířený tisk romány, jež zeslabují a demoralisují našeho člověka; zvláště v dnešní době 
chápeme, jak se to mstí, a jak nám tyto romány vychovávají vlastně simulanty v poměru 
к člověku i к vlastní zemi. A výchova těmito romány se zmnožuje tím, že skoro všechny tyto 
romány se - filmují. To už je příliš nebezpečný útok na naši výchovu. Zdá se však, že kromě 
čtenářek není o ně zájmu, a že zájem upadá, protože jsou hrány stejně špatně, jako napsány, 
a protože - nemají co říci dnešnímu člověku. Úpadková doba našeho lidového románu, 
dokumentovaná romány obrázkových týdeníků, později zfilmovanými, způsobila mnoho škod 
v naší zemi, zmezinárodňovala maloměšťáka, který se stará a pláče nad svými citečky a staví 
je na odiv sousedkám, aby mu po tvrdily, jaký je - hrdina. Je věcí naší výchovy, abychom 
tuto demoralisaci vypudili ze svého románu a pokoušeli se účastnit se aktivně v bojích o 
životní otázku své země. 

Josef Bally: Lidový román. Zvon 39, 1938-39, č. 25, 8. 3. 1939, s. 349-350; podepsáno Hjb. 
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Proměny knižního a časopiseckého trhu. 
Ekonomické faktory literárního života 
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Jan Knob 
Organisujme knižní trh 

Při budování nového státu, jehož příští linie se před námi počínají rýsovati, nesmíme 
zapomínati především na duchovní zdraví svého národa. Věnujme pozornost knize, jejíž úkol 
v rozvoji mravních sil národa není malý. Musíme se tu opříti všemi silami starým 
skutečnostem, které záměrně z hrubě zištných důvodů způsobily zmatek a úpadek 
v československém knižním trhu. Naše nakladatelské poměry jsou takové, že vyžadují řádné 
organisace, která by odstranila chyby a zvůli, jež řádila po dvacetiletí volného vývoje 
v nakladatelském podnikání. 

Po půldruhou desítku let jsem se účastnil správy městské knihovny v Turnově a rok co 
rok jsem s bolestí pozoroval rostoucí úpadek vkusu nej širších čtenářských vrstev. Proti této 
nákaze byl knihovník zcela bezmocný, neboť na čtenáře působilo tolik špatných vlivů, že se 
jim knihovna nemohla ubránit. Literární odpadky, které pokoutní nakladatelé vnucují 
večerníkových čtenářům za směšně nízkou cenu, porušily vkus lidu tak hluboce, že nestačí 
desetiletí trpělivé výchovy na nápravu spáchaného zla. Marně se knihovny bránily vlivům 
sensačních románů. Před několika lety bylo nutno zamítnout kuriosní úřední návrh, aby 
knihovníci využili čtenářské záliby v detektivních románech a půjčovali je za zvýšený 
poplatek a z výtěžku kupovali řádnou literaturu. Dnes by i podobný návrh byl zbytečný, 
neboť sobotu co sobotu jsou zaplaveny trafiky, papírnické obchody i knihkupectví 
periodickými tiskovinami, v nichž se podává čtenáři ničemná sensační četba za cenu několika 
dvacetihaléřů. 

Je nejvyšší čas, aby byla učiněna okamžitě přítrž šíření tohoto literárního braku. 
Pomoc je nasnadě; stačí zastaviti vydávání těchto periodických týdenních tiskovin a užiti 
zákonných nařízení, která již jsou. tím postavíme hráz nej zhoubnějšímu vlivu na čtenáře. 

Leč i ve vážném nakladatelském podnikání nejsou poměry příliš utěšené a přehlídka 
přináší trapný dojem. U mnohých našich nakladatelů se stala kniha pouhým obchodním 
artiklem lidí, kteří s touto hřivnou zacházejí nejen proti zájmům státním, ale především proti 
zájmům národním a kulturním. Mnoho současných nakladatelů opustilo tradici, která vedla 
v minulém století к rozkvětu české kultury а к rozšíření české knihy. Tento stav je zcela 
neudržitelný a volá po pevném pořádku, který by pod záštitou autority státu napravil zvůli, jež 
se ráda nazývala svobodnou a kulturní soutěží. 

Na našem nakladatelském trhu se dravě obchodovalo způsobem, který poškodil 
českou knihu a přivodil stav potupný pro české čtenáře. Dosud je v paměti případ velkého 
podniku (vznikl po převratu), z jehož činnosti vznikla řada nedokončených edicí, které 
znehodnotily mnohé cenné dílo a přivodily kulturní škodu nedozírného významu. Ani význam 
mnohých spisovatelů nerostl hodnotou jejich díla, ale neostyšnou reklamou a komerčními 
prostředky, žel, nepostižitelnými zákony o nekalé soutěži. Nakladatelské časopisy, mistrně 
organisované ankety, zápřež autorů do novinářského podnikání nakladatelů - to jsou všechno 
zjevy, které na kulturní vývoj české čtenářské obce působily velmi neblaze. Byli jsme 
i svědky toho, že dva nakladatelé oznamovali současně vydání jednoho díla, že se octly na 
knihkupeckém trhu dva překlady stejného románu, že souvislé románové dílo již v druhém 
díle vyšlo u jiného nakladatel. Jaké plýtvání energií! 

V mnohých podnicích byli čeští autoři jen nutným doplňkem, protože převážná 
většina nakladatelů se specialisovala na překlady. Čeští spisovatelé soužili v administracích 
nakladatelství, sloužili v novinách, sloužili obchodním podnikům svého zaměstnavatel, který 
v záplavě překladů vydal i jejich knihu. Tato ponižující úloha nebyla českým spisovatelům 
к velké cti. Oni sloužili i tam, kde nakladatelství vydávalo řádnou knihu jen mimochodem 
a zaplavovalo čtenářskou obec brakem týdeníků nízké úrovně. 
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Jsou u nás nakladatelé, kteří se к českému autoru stavějí ostentativně zády a vydávají 
výhradně překladové edice; jsou nakladatelství, která se specialisovala na emigrantskou 
literaturu německou, na sovětské autory, a vydávají bez výběru a bez přehledu spisy, jak je 
dostanou od cizích agentur. Statistická ročenka republiky Československé (Státní statistický 
úřad 1938) uvádí 979 překladů vydaných u nás v roce 1936. Statistika je, bohužel, příliš 
nepřehledná, abychom z ní mohli určiti poměr překladů к původní tvorbě, ale na tisíce knih 
jistě nesvědčí o nutnosti všech překladů. Ve zmenšené oblasti našeho státu stačí jistě pouhý 
díl oné tisícovky překladů, abychom našli souvislost se světem. A jaké byly tyto překlady? 
Úroveň mnohých nebyla valná. U nás překládal kdekdo, třebas jeho jazykové vzdělání se 
omezovalo na znalost listování ve slovníku. 

Prostý příkaz šetrnosti nám velí, abychom překlady omezili. Falešná světovost dala 
u nás vyrůsti záplavě knih zcela zbytečných. Cizí autor, kterému nakladatel věnoval sovu 
podnikavost, dočkal se překladu i díla sebe podřadnějšího jen proto, aby reklama, věnovaná 
autorovu jménu, nesla co největší obchodní zisk; na kulturní potřeby národa se nakladatel 
neohlížel. Nedávno vyšel i soubor příležitostných řečí slavného anglického autora. Kniha 
zbytečná a planá svedla čtenáře významem autorova jména, ale tím ochudila jeho schopnost 
kupovati řádnou literaturu. Vznikla i knihovna autorů poctěných Nobelovou cenou. Tu už 
nelze mluviti o výběru a kulturním hodnocení, ale o módní přehlídce. 

Takové poměry volají nutně po pořádku; nová republika, které přece záleží na kulturní 
úrovni lidu a na hospodárnosti, musí zasáhnouti i do této spouště. Proč bychom se báli útvaru 
složeného z odborníků a vybaveného pravomocí státní autority, který by poměry na 
nakladatelském trhu upravil? V knižním podnikání musí nastati zdravá regulace knižního trhu 
a zároveň určitá ochrana české knihy proti knize cizí. Volnou soutěž lze přiznati jen 
opravdovým hodnotám. Nechrne o nich rozhodovati odborné komisi při ministerstvu školství 
a národní osvěty! Jmenujme do ní nikoliv úředníky, ale opravdové znalce literatury! 
Nenamlouvejme si, že jméno redaktora překladové edice zaručuje už dobrý výběr a úroveň! 
Víme, jak často bylo pouze krycím pláštěm pro obchodní zájmy nakladatele. Navrhovaný 
úřední sbor nechť je nezávislý na nakladateli; jen taková státní komise může zavésti pořádek. 
To není volání po nějakém nákladném úřadě, neboť jeho režii lze převésti na nakladatele, 
kteří snadno započítávají položku pro fond, z něhož by se nově zřízená instituce platila. 
Neříkejme, že to je cesta к útisku: je to cesta, která vrátí knize čest. Odborný sbor nechť má 
pravomoc zakázati vydání zbytečného nebo špatného překladu, nechť se řídí normami, které 
by zavazovaly nakladatele, aby se neodvraceli úplně od české knihy. Zřízená instituce nechť 
zavede určitý poměr původní tvorby a překladů! 

Jest jisté, že návrh na řízení knižního trhu musí přesněji vypracovati právníci spolu 
s odborníky. Několik poznámek tohoto článku chce vyznačiti jen plán a východisko z chaosu, 
který vznikl za poslední doby v nakladatelském podnikání. Hlavní smysl návrhu zůstane 
v myšlence, abychom organisovali knižní trh. 

Také soukromé bibliofilie nechť jsou vázány na povolení a podřízeny dozoru. Mezi 
soukromými nakladateli-bibliofily jsou mnozí, kteří se pachtí především za kuriositou, za 
podpisem, za rukopisem, za zvláštním tiskem a druhem papíru. Mnozí z nich jsou na hony 
vzdáleni duchu slovesného díla. Často se v soukromých edicích skrývají i zájmy protikulturní. 
Stíhejme těžkými tresty pokoutní edice pornografické! Je veřejným tajemstvím, že známý 
výtvarník avantgardní levice vydává také takovou pornografickou edici. Je to zvrhlost, která 
nám dává možnost, abychom pochopili pathologickou úroveň jeho díla. 

Tento návrh nemá tendence utiskovat. Dnešní doba má povinnost odevzdávati 
českému národu knihy, které pomohou nalézti duchovní sílu a jistotu českému lidu. 

Jan Knob: Organisujme knižní trh. Brázda 19, 1938, č. 46, 23. 11., s. 716. 
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Václav Matějka 
0 sjednocení literárních časopisů 

V našem kulturním dění jsou už dlouhý čas ožehavou a dosud nevyřešenou otázkou 
literární časopisy. Aby tato otázka byla konečně co nejdříve a co nejpečlivěji vyřešena, jsou 
nám tuším dostatečnou pobídkou dnešní změněné poměry, vzniklé jednak zabráním velké 
části našeho území, čímž jsme byli značně zmenšeni a ochuzeni, jednak poměry politické, 
které se u nás seskupením všech politických stran v pouhé strany dvě od základů změní. 

Máme-li býti upřímní, musíme projeviti podiv nad početností literárních časopisů, 
které u nás až dosud vyšly a ještě vycházejí. Kolik jich už zde bylo! A kolik jich zaniklo 
druhým ročníkem. Věru, málo je těch literárních časopisů, které vyšly ve více než pěti 
ročnících. Jména jako Kmen, Lípa, Pramen, Cesta, Signál, Host, Plán, Středisko a j . patří dnes 
již jen historii právě svými jepičími životy. Dodnes se udržely za velkých finančních obětí 
Zvon a Lumír, které za sebou mají již několik desítek ročníků. Avšak - buďme upřímní -
1 tyto časopisy živoří, jsouce následkem malého počtu předplatitelů na dnešní poměry dosti 
drahé. Vadou Lumíru jest, že vychází jako měsíčník a že má nedostatek teoretických úvah o 
tvorbě a díle spisovatelově. Zvon by sice vyhovoval jako týdeník, ale výtka, učiněná Lumíru, 
vztahuje se na Zvon dvojnásob. Zvon se totiž pomalu, ale nezadržitelně přetvořuje 
z literárního týdeníku v týdeník románový. 

A pak ta různost formátu! Odhodlá-li se někdo z literární vášně odběru více (nechci 
říci všech) literárních časopisů, kam a jak je má proboha ve své knihovně umístit, když jeden 
má formát osmerky (Kritický měsíčník), jiný čtvrtky (Kvart) a další novinový (Literární 
noviny). To nemluvím o Rozhledech Svazu knihkupců a nakladatelů, které téměř ob rok mění 
jméno a s ním i formát. Nezdá se, že by časopisy pro kulturu tak závažné důležitosti byly 
vydávány s jinou myšlenkou, než že jimi odběratel po jejich přečtení zatopí v kamnech. 

Zkrátka: ta tříšť literárních a literárně kritických časopisů jest ku škodě kulturních 
konsumentů, kultury jako životního dění a - pohříchu nejvíc a nejcitelněji - nakladatelů 
a knihkupců. Neboť, kde má obyčejný smrtelník čerpati poučení o nových knihách, nových 
autorech a jejich tvůrčí tématice, ne-li v literárně kritických časopisech? Za těchto poměrů 
však - nepatří-li konsument к určité politické či literární skupině - se každý poděkuje za 
čerpání kusých informací z jednoho časopisu, když na zakoupení ostatních se mu nedostává 
nadmíry finanční nebo duševní obětavosti. Nechci mluvit o zklamání, případně vyhození 
peněz, když kulturní konsument z té hromady na nakladatelských firmách závislých 
i „nezávislých" časopisů nijak nezmoudří. Pak se nesmí nikdo podivovat jepicím životům 
takových literárních časopisů, jejich hlavní úkol směřuje ke chvále „svých" autorů а к haně 
autorů ostatních. 

Kulturní konsument požaduje každým dalším měsícem a každým následujícím rokem 
svůj oblíbený literárně kritický časopis a nerad jej ztrácí, když si na něj zvykl. Zejména nerad 
zvyká na časopis nový, náhradní za časopis zaniklý. Proto jest třeba s touto anarchií jednou 
provždy rázně skoncovati. Budiž připomenuto, že nám nejde o svazové Rozhledy, 
přejmenované nyní na „Čteme zprávy o nových knihách". Ty nemohou žádnému literárně 
kritickému časopisu konkurovat. Máme na mysli osud takových časopisů jako: Zvon, Lumír, 
Kvart, Kritický měsíčník, Literární noviny, a konečně i Kulturu doby a čtvrtletník U. To jsou 
všechno časopisy, které - po zredukování na dva či tři - mohou dáti našemu národu více, než 
dávají dosud. 

Naše druhá republika nemůže nikde, tedy ani v kulturním dění potřebovat mnohost na 
úkor jakosti. Mnohost literárních časopisů znamená málo kulturní hodnoty za hodně peněz. 
Ať se to zdá jakkoli podivným, nelze se vyhnouti hodnocení kulturních požitků penězi. Naši 
vydavatelé literárně kritických časopisů by si měli už jednou uvědomiti, že pro svůj časopis 
získají odběratele nikoliv proto, že je jimi trh přeplněn, nýbrž proto, že se jeho odběrateli 
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dostane kulturního poučení a požitku, úmerného vydané částce. Je-li tato vydavatelská činnost 
roztříštěna na více směrů a směrečků, pak je vydavatel rád, dotáhne-li svůj časopis na dva, 
výjimečně na pět ročníků. Zajde-li časopis, poněvadž byl přespočetný, zůstane pravidelně 
vydavatel dlužen tiskárně za tisk a odběrateli za slibované a nesplněné poučení a kulturní 
požitek. 

Kulturní časopisectví mělo by býti tudíž zredukováno na 2-3 revue. Redakce těchto 
časopisů musily by si býti vědomy toho, že v jejich časopise nemají místa příspěvky 
tendenčně politické. Každý kritik si musí uvědomiti, že každé dílo je buď dobré nebo špatné. 
Odpovídá-li či neodpovídá-li soukromému politickému názoru jeho posuzovatele, musí býti 
lhostejno. Kritik má posuzovati umělecké dílo, nikoliv politický názor jeho tvůrce. 

Budou-li tyto literárně kritické časopisy míti rubriky: básně, povídky (příp. úryvky 
z románů), literární věda, kritika, kulturní zprávy, vyšlé knihy a poznámky a budou-li 
vycházeti častěji než jednou za měsíc, věřím, že při rozsahu 16 stran týdně nebo 32 stran 
čtrnáctidenně budou míti několikanásobný náklad všech dnešních časopisů, což je učiní 
mnohem levnějšími a přístupnějšími všem vrstvám obyvatelstva. Buďme pamětlivi toho, že 
budujeme kulturu a proto i literaturu pro lid, nikoliv pro jakási pomíjející hesla, kterých lid 
nechápe a nepotřebuje. 

Dnes je jisto tolik, že již nesneseme tolik literárních časopisů, jež se malými náklady 
zbytečně zdražují. Jisto je také to, že nakladatelé a knihkupci budou i ve změněných 
poměrech vydávati a prodávati hodnotné knihy. Nechť jsou tedy uváděny do života 
důstojným způsobem hodnotnými, umělecky vypravenými a levnými literárně kritickými 
časopisy, jež by pronikly do každé dědiny a do každé rodiny kulturně a národně uvědomělých 
občanů druhé naší republiky. 

Bude-li к tomuto sjednocení málo dobré vůle, mohl by se i zde opakovati případ 
našich motoristů, jejichž zástupci „dospěli к závěru, že bude nutno požádati vládu, aby 
sjednocení provedla ze své moci." 

Proto pozor, aby kulturní konsumenti, pracovníci a jiní příslušní činitelé nedospěli 
к témuž závěru, pokud se týče likvidace nemožného stavu ve vydávání literárně kritických 
časopisů. 

Václav Matějka: O sjednocení literárních časopisů. Brázda 19, 1938, č. 48, 7. 12., s. 748. 
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Obchod a literatura 

Často slyšíme nářky nad tím, jak hodnotná literatura je zatlačována literaturou 
brakovou. Někdy se také tvrdí, že by prostý zákaz braku pronikavě prospěl к rozšíření 
literatury hodnotné. Zapomíná se na to, že lidé mohou si kupovat a číst knihy, ale také je 
kupovat a číst nemusí. Kniha není mouka nebo jiná nutná životní potřeba. Kdybychom např. 
zrušili prodej nějaké laciné a podřadné, ale hodně kupované mouky, pak by velmi 
pravděpodobně podstatně vzrostl odbyt mouky jiné, dražší, ale lepší. Naproti tomu je téměř 
jisto, že po zákazu literárního braku by se jeho čtenáři ihned nevrhli na to, co by snad nějaká 
komise uznala za jedině hodnotné čtení. Příčina by byla dvojí: jednak nezájem a jednak cena. 
Obě tyto příčiny mají téměř stejnou váhu, ať už brak zrušíme nebo ne. 

Doba se změnila a není možno používati zastaralých metod nebo dokonce jen kňourat 
o písmáckých časech. Výkonné obchodní metody nejsou nic špatného, použije-li se jich pro 
propagování hodnotné literatury. Naopak, je to jen na prospěch kultuře a neshledával bych 
v tom nic špatného nebo zneuctívajícího, kdyby se hodnotné knihy prodávaly i vysloveně 
neortodoxním způsobem, protože pokud se literatury týká, kultura záleží v tom, že se 
hodnotné knihy čtou, a ne, že žloutnou ve skladištích. 

V souvislosti s problémem „obchod a literatura" je zajímavý případ anglických sbírek 
„Pelican", „Penguin", „Hutchinson's" a pod. Jsou to svazečky, z nichž každý obsahuje celou 
knihu známých autorů, a to nejen velmi známých autorů anglických, jako jsou např. 
Galsworthy, Shaw, Wells, Chesterton a jiní, ale i stejně známých autorů cizích, např. Maurois 
atd. Zvláštní řady těchto sbírek přinášejí vědecká pojednání opět velmi známých osobností, 
jako jsou např. J. Huxley, Freud a pod. Jiné svazečky jsou věnovány politice: vlastní životopis 
Mussoliniho, úvahy Mme. Tabouis a pod. Cena je šest pencí (jak málo peněz je 6 pencí 
v Anglii!) a u nás se prodávají po Kč 5.25 za svazek, obsahující, jak už řečeno, kompletní 
dílo. Mimo nízkou cenu a skutečnou vnitřní hodnotu přispělo к popularitě těchto svazečků 
několik obchodnicky promyšlených drobností: malý tvar i objem, takže se lehce vejdou do 
kapsy; polotuhá, neodtrhávající se a nelámající se obálka s veselým barevným tiskem (je 
přímo lákavé, už jen pro tu pestrost jimi oživiti knihovnu); knížky jsou seříznuty, takže 
odpadá rozřezávání, všechny listy jsou pevně vlepeny a žádný nevypadává (což je vadou 
téměř všech našich brošovaných vydání); svazky jsou opatřeny barevnou obálkou, která je 
hluboce založena dovnitř, takže nejen dobře chrání vlastní desky, ale neznervosňuje stálým 
sklouzáním. 

Největší přitažlivostí těchto sbírek je ovšem hlavně jejich nízká cena, která spolu 
s ostatními výhodami způsobila, že se tyto svazečky i u nás velmi rozšířily. Což teprve, kdyby 
tyto knihy byly české! Jsem přesvědčen, že by na hlavu porazily i ten nejúspěšnější náš brak. 

Nízké ceny zmíněných sbírek je dosaženo tím, že práce v nich jsou otiskovány až za 
několik let po původním dražším vydání, kterému pak již téměř nekonkurují. Ovšem největší 
úlohu zde hraje možnost ohromných nákladů, určených nejen pro celý rozsáhlý anglosaský 
svět, ale i pro ty cizince, kteří umějí anglicky. 

Třebaže tyto sbírky nejsou staré, jsou daleko úspěšnější než zavedené, ale nelákavě 
šedivé knihy Tauchnitzky. 

Zájem o hodnotnou literaturu u nás je, vidíme to např. na zájmu o různá ta sdružení, 
vydávající pro své členy dobré knihy za cenu přiměřenou výpravě knihy a jejímu odbytu. 
A je-li zájem, tak již záleží jen na tom, použiti vhodných výběrových a obchodních metod, 
aby se dostavil žádaný úspěch. 

Poslední události obrátily zájem к původní české literatuře. Je to správné, nejen pro 
naši kulturu, ale i pro naše spisovatele. Je jasné, že pro cizího spisovatele je honorář za 
uvedení jeho věci k nám jen doplňkem jeho honoráře, který obdržel za vydání doma. Naproti 
tomu český spisovatel se většinou musí spokojit jen s tím, co dostane za vydání české. A opět 
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je v zájmu naší kultury i zájmu našich spisovatelů, aby jejich knihy byly co nejvíce rozšířeny 
nejen doma, ale, pokud možno, i za hranicemi. A k tomu jim nepomohou žádné zákazy braku 
nebo všelijaká komise, ale správné obchodní metody nakladatelů. 

Jestliže jsme až dosud byli přecpáváni cizími překlady, dodávanými na čistě obchodní 
basi literárními agenturami, bylo by dobře, tuto cestu také někdy obrátit a pomoci našim 
spisovatelům za hranice. Zajímavý je v tom směru způsob, jakým to chce prováděti literární 
klub „Máje". Za zahraniční knihy, které budou uveřejněny ve sbírce tohoto klubu, bude 
požadováno na agentuře, která tyto knihy u nás umístila, aby převzala závazek, v určitém 
poměru a jaksi na oplátku, umístiti v cizině české spisovatele. A protože agentury vedou dobří 
obchodníci, nechtějící přijíti o obchod, je velká naděje, že se tak prorazí cesta do světa 
spisovatelům, kteří by se tam, třebaže mají velmi dobrá díla, dostali jen s velikými obtížemi. 
Největší potíž je uvedení neznámého spisovatele, a právě přes tuto potíž má pomoci agentura. 
Práce jí má býti usnadněna tím, že jí přirozeně mají býti nabídnuta díla opravdu dobrá. 

Čím více členů bude tento nový klub míti, tím ovšem bude moci přinášet lepší věci, 
tím důrazněji bude si moci diktovati a tím větší bude jeho význam nejen pro vlastní čtenáře, 
ale i pro české spisovatele a naši kulturu. 

To vše je jen několik poznámek na námět: obchod a literatura. Nejsou to žádní 
nepřátelé, naopak obchod a hodnotná literatura se mohou skvěle doplňovati ku prospěchu 
všech. 

Obchod a literatura. Fronta 10, 1938-39, č. 40, 5. 1. 1939, s. 473-474; podepsáno 
Ing. V. Kvapil. 
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Josef Šup 
Kulturní rubriky v denním tisku 

Kulturní rubriky v denním tisku procházejí bouří, jako tento tisk sám. Změny, 
splynutí, zániky - to všechno jsou různé formy téže vichřice, která začala dout loňského 
podzimu. S koncem roku zanikly Pražské noviny, Právo lidu, Bohemia, Prager Presse, ze 
slovenských Slovenský deník a brzy nato i Slovenský hlas. A nedávno Národní osvobození. 
Právo lidu bylo nahrazeno Národní prací a její kulturní rubrika - a o ty nám tu jde - je stále 
obvykle důkladná, pečlivě studuje a dobře komentuje všechny odnože našeho kulturního 
života. Výbornou novinkou je její rozšířená nedělní literární příloha s výňatky z nových knih, 
původní i přeloženou pózou, verši a referáty kritickými. Kulturní rubrika Pražských novin ani 
Bohemie nám nebude příliš scházet. Při zániku obou listů jsme pocítili leda úctu к jejich 
dlouhé minulosti, která u Pražských novin čítala více než dvě stě let. Horší je to už se 
zánikem Národního osvobození. Tady literatura byla sledována alespoň pravidelně, třebas 
nehluboce, chvatně a šablonovitě. Také Slovenský hlas měl kulturní rubriku poměrně bohatou 
a slibnou. Co nám ale scházet bude a už schází, to je Kulturchronik Prager Presse. Vedle 
pozorného glosování kulturního života u nás i jinde sledoval štáb spolupracovníků původní 
produkci beletristickou i vědeckou a zaznamenával s pozoruhodnou úplností kedkoli v cizině 
vyšlé odborné knihy, věnuje pozornost především světu slovanskému, ale nezanedbávaje ani 
oblast germánskou a románskou. Je nemálo odborníků a vědeckých pracovníků, kteří si pro 
první, rychlou a spolehlivou informaci chodili více sem než do odborných revuí a časopisů, 
jichž musíte prohlédnout celou řadu, chcete-li si udělat obraz o tom, co se z toho či onoho 
oboru publikuje. Po této Kulturchronik zůstává mezera, jejíž zaplnění není dosud nikde na 
obzoru vidět. A nesvědčí o hospodárném využití sil, jestliže novináři takové kultury, takového 
nadšení a tolik podnětní jako Pavel Eisner, či zase tak zasvěcení zejména do kultury jižních 
Slovanů jako St. Mágr se neuplatňují jinde. Rubrika Prager Tagblattu, který měl převzít úkoly 
Prager Presse, je obvykle chudá, a ani v kulturních sloupcích českých deníků nenalézáme 
zatím žádné změny. Nemohou tu přinést nápravu ani týdeníky, těch dobrých je žalostně málo. 
A přece je starost o kulturu i dnes starostí přední. Nebo spíše - měla by být. Denní tisk by si 
tu měl uvědomit své povinnosti i své možnosti. 

Josef Šup: Kulturní rubriky v denním tisku. Kritický měsíčník 2, 1939, č. 2, 28. 2., s. 93-94; 
podepsáno jšp. 
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Josef Kadlec 
Hospodaření v kultuře 

Na druhé národní hospodářské konferenci snažili jsem se vyřešiti všechny problémy, 
které vyplývají ze změněných poměrů a z nutnosti hospodárně využít všech zdrojů a najít 
nej lepší cesty, aby byl národ zabezpečen a mohl se vyvíjet bez obav. 

Vedle speciálních oborů, které si zásadně všímají materiální úpravy až podle své 
povahy (průmysl a j.) bylo nutno řešiti i hospodářské problémy v kultuře a osvětě. 

Byly podány návrhy na novou úpravu poměrů na divadle, v kinematografii, rozhlasu, 
v literatuře, výtvarném umění, hudbě, školství a osvětové výchově. A i když je pochopitelné, 
jak to vyjádřil docent dr. Stocký v neděli 12. února v poslanecké sněmovně, že nebylo možno 
ihned v některých oborech pro diametrální názor na věc sjednotiti se o definitivní úpravě 
některých návrhů, je přece jen zajímavé, kolik obtíží víc umělých než přirozených se vyskytlo 
při referátu na řešení jednotlivých kulturně-uměleckých odvětví s hlediska hospodářského. 
Někteří pánové by byli nejraději, kdyby šlo zase vše po starém, to znamená, aby se ponechaly 
všechny dosavadní praktiky, poněvadž se obávají, že budou musit přinést také svou oběť pro 
ozdravění poměrů. A ovšem, do toho se jim bude stěží chtít. Proto, pokud byli s věcí 
obeznámeni - a byli to zvláště představitelé nakladatelství - snažili se mermomocí, aby 
návrhy neprošly. Když už nemohli dosáhnout, aby byly škrtnuty, snažili se o získání času 
odsunutím těchto návrhů, „předložením jich presidiu, aby byly doplněny za účasti 
odborníků". Zdá se mi, že se zase zde operuje příliš slovy a že výmluvy, že jde o obsáhlý 
materiál jsou příliš liché. Když pánové věděli, že se konference připravuje a docela na ni přišli 
dobře zpraveni, mohli se postarati také, aby znali dříve obsah návrhů a značně nemusili být na 
rozpacích. 

O to však, zdá se, tolik nejde, jako o možnost, že připravované návrhy budou 
provedeny a že nezůstane pouze při slovech. Toho se patrně svaz nakladatelů „Kmen" к smrti 
polekal. Ono bylo totiž v návrhu pro vyřešení hospodářských problémů v literatuře řečeno 
toto: „Náleží-li slovesnému umění vůdčí poslání v duchovním životě národa, je potřeba i tady 
vykonat náležitou revisi a pořádek a jako naléhavé požadavky pro to žádáno: 

1. Je třeba omezit počet překladů. Nakladatelé nechť vydávají přeloženou knihu po 
vydaných dvou knihách tvorby původní." Dále bylo navrženo „zřízení zvláštního dohlédacího 
sboru při ministerstvu školství a národní osvěty. Z každé přeložené knihy by zaplatil 
nakladatel 5% z krámské ceny ve prospěch fondu při ministerstvu školství. Z tohoto fondu by 
se udělovaly ceny domácí tvorbě a podpory domácím spisovatelům." Uvádíme tento pasus 
zkráceně, i když v jeho podstatném obsahu, a možno říci, že pěkně dohřál pány nakladatele. 
Lidsky to lze pochopit, poněvadž překlady jsou zlatým dolem a jsou v Praze nakladatelství, 
která se na překlady specialisovala, aniž by udělala pro českou knihu a českého spisovatele to 
nejmenší (Symposion, Albert). Ale takto přece nelze postupovati dále. Když se může 
vydělávati na překladech, může a musí se něco z těchto zisků obětovat pro vydávání knih 
domácích a ne autory odbývat lacinou soustrastí, že je těžká doba, a při tom se ohlédat po 
nějakém cizím šlágru. Ať už definitivní plán bude jakýkoliv, na tento nemrav s cizí 
překladovou literaturou nesmí být zapomenuto, musí být omezen ne-li odstraněn. Jinak by 
bylo škoda všeho úsilí. 

V dalším bylo žádáno: „Okamžité zrušení vydávání literárního braku, zvláště t. zv. 
literatury „kapesní", revise literárních příruček, antologií, školních čítanek, vyloučení 
z ovlivňování veřejného mínění všech osob národně a státně nespolehlivých, výměna 
referentů kulturních tribun, revise koncesí literárních agentur, případně jejich zrušení, podpora 
literární tvorby regionální, v rozhlase odstranění metod literární propagace podle stranického 
a protekčního klíče, rozšíření zpravodajství o písemnictví, změna poslání Masarykova 
lidovýchovného ústavu, přebudování státního a poloúředních nakladatelství z hlediska 
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úspornosti, úprava vlivu na propagaci naší literatury do ciziny. Propagace se má díti podle 
přísného výběru, neboť česká literatura soudobá byla soustavně zkreslována autory, kteří 
obsahem svých děl vydatně pomáhali našim nepřátelům. Podobně za vynikající autory se 
vyhlašovali lidé nečeského původu. Propagaci literatury do ciziny a podnětné návrhy 
к doplnění námětových nedostatků písemnictví by prováděl zmíněný Dohlédací kulturní sbor, 
který by také dohlížel při tvoření státního rozpočtu na kulturní dotaci a prováděl by kontrolu 
porot státních, zemských a městských cen, poněvadž po dobu 20 let byli v porotách stále 
stejní lidé. Taktéž je třeba revise při doporučování a nákupu knih veřejnými knihovnami." 

Jak vidět, bylo podáno tolik zdravých a prospěšných námětů v literatuře, že člověk 
chápe, že lidem starého režimu se dělají mžitky před očima. Chtějí doplnění návrhů, změnu, 
nebo jejich potlačení a přibrání odborníků - těch svých už chvalně známých - patrně. 

Josef Kadlec: Hospodaření v kultuře. Aktivisté 2, 1938-39, č. 4, 11. 3. 1939, s. 1, 5. 
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Svoboda tisku, cenzura časopisů, knih a knihoven 
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Jaroslav Raboch 
Slovo spisovatelů a umělců a svoboda tisku 

Tak došlo zase na spisovatele a umělce; všecky jejich spolky a ústavy vydaly 
provolání celému vzdělanému světu, a které ještě ho nepodepsaly, jsou vyzvány, aby zaslaly 
projev souhlasu Umělecké besedě v Praze. „My, představitelé duchovního světa českého 
a slovenského, prohlašujeme, že se nikdy nevzdáme svých práv ke své historické půdě, 
к svobodnému životu na ní а к možnosti snesitelného hospodářského vývoje, třebas nás přesila 
hmotná na venek donutila к uznání svých nároků" ... „Vězte, že náš osud postihne i vás, 
nebudete-li dosti rozhodně odpírati metodám násilí a nátlaku, jimiž jsme byli zdeptáni." 
Takový je závěr tohoto provolání. 

Není nic samozřejmějšího, než takový odpor proti násilí; patří k nej základnějším 
předpokladům bytosti, která se nevzdává života. Ale, aby ten odpor nebyl planý, musíme býti 
svobodni sami v sobě, tedy především v tom, co ještě máme, co nám přese všecko násilí 
zbývá. Zatím nevyšlo ani to provolání spisovatelů a umělců celé, ačkoli jeho původcové brali 
snad až příliš zřetel na zdrželivost, kterou si malí musí ukládati к velkým. 

A tak bych řekl, že by bylo jen dobře, ale nejvýš na čase, aby naši spisovatelé a umělci 
se zastali svobody tisku. Náš národ si té svobody zasluhuje; ti, kdož sledovali události 
posledních dnů, obdivovali se, jak náš lid zachoval rozvahu, ač byly před ním zatajovány 
věci, které potřeboval vědět, ač byl dost často informován dokonce opačně o tom, co ve 
Francii a jinde se dálo к jeho škodě. Výstrah před všelijakou, i pokoutní propagandou, nebylo 
by u nás vůbec třeba, kdyby nebyly potlačovány pravdivé informace o skutečnostech. 
Svoboda tisku je nejlepší zbraň proti šeptané propagandě, proti klepům a fantasiím. 

Ale ještě na jinou věc nutno tu pamatovat. Připomíná ji samo jméno Umělecké besedy. 
Jak? V těchto dnech byly dokonce i řeči v našem rozhlase plny citátů z vlasteneckých 
básníků; primátor hl. města Prahy citoval dokonce Svatopluka Čecha a ještě častěji se 
vzpomínalo veršů Dykových. Doba donutila vrátit se к spisovatelům, jejichž díla mluvila ze 
srdce к srdcím za světové války. Nuže, právě k Dykovu jménu pojí se vzpomínka z Umělecké 
besedy, z doby, kdy Viktor Dyk byl donucen vzdát se v ní předsednického místa. Tehdy bylo 
to motivováno - nebudu říkat kým - doslova takto: „ Členové všech tří odborů, literárního, 
výtvarného a hudebního protestovali totiž bouřlivě proti tomu, aby starostou tak významného 
uměleckého spolku, jako je Umělecká beseda, byla osobnost tak trapně a povážlivě 
angažovaná v současném politickém mumraji. V důsledku toho Viktor Dyk složil svou 
funkci." 

„Trapně angažovanou osobností" byl Dyk tehdy proto, že bojoval proti ideologii, nad 
níž nedávno zlomil hůl sám p. Yester v „Lidových novinách", proti ideologii, v níž byly 
kořeny květů zla, dnes tak zhoubně se rozvinuvších; ideologie, k níž patřilo také to, že 
dokonce i věrnost ke státu a národu byla posuzována jen a jen podle přikyvování 
a poklonkování. To se nesmí už nikdy opakovat. Z té ideologie se jako první zlo zrodil plat za 
osvobození; z jejích kořenů vyrostlo také právo, rozhodovat o nás bez nás. Zn í vyrostla 
politika, která stavěla to, „co tomu říká západ", nad věcné úvahy o zájmech státu. Každá 
pochvalná zmínka o původcích a nositelích té ideologie, kterou přinesl nějaký zahraniční 
nebo i náš německý list, prohlašována za nejlepší záruku lásky a oddanosti к našemu státu. 
Bylo to tak, jak si postěžovali 8. října v „Libeňských novinách" před pomníkem Podlipného, 
jejž stihl „stejný osud, jaký byl uchystán všem, kteří před desetiletími dávali nám rady do 
budoucna, jako by tušili naši slávu a pád. Zapomněli jsme Palackého, Riegra, Havlíčka, Sv. 
Čecha, Nerudy, Dýka - a jali jsme se oslavovati živé, jim jsme podkurovali, je jsme vynášeli, 
až raněni jsme byli slepotou, ze které procitli jsme až po těžké amputaci." 

Pravdy, které se nesměly říkat, nemohly ovšem vítězit; vítězilo tedy něco jiného. Bylo 
by lépe, kdybychom na to nemuseli už ani myslit. Ale musíme, protože toho nutno se 
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vystříhat v budoucnu jako moru, má-li poměr presidentů к národu a národa k nim být zdravý. 
Národ nechce slabé presidenty; ale američtí presidentové, ač mají víc moci podle ústavy, 
musejí vybojovávat schválení svých plánů a opatření proti nej svobodnější kritice nejen 
parlamentní, ale i tiskové, a nejsou - snad právě proto - slabí. 

Se svobodou tisku nebo přesněji s censurou je to asi tak, jako v té prastaré anekdotě 
o přísném pánu domu, kterému shořel přes oběd kožich v domácí šatně jen proto, že nikdo se 
nesměl ani opovážit promluvit při obědě a dokonce už ne odejít od stolu. Je nutno při 
nejmenším aspoň pochybovat, že by nám bylo prospělo, že náš tisk už po měsíce nesměl psát 
otevřeně a nepokrytě o důsledcích, jež by nutně vznikly, kdyby nás západ zklamal; a stejně je 
nutno pozastavit se nad tím, zda právě to, že náš tisk byl sešněrován a také jiné projevy vůbec 
zakázány, nesesílilo za hranicemi přesvědčení, že sneseme prostě všecko. 

Avšak i jiný důvod nutí, abychom o těchto věcech mluvili. Vždyť ještě dnes, po všem, 
co se stalo, dějí se pokusy dokázat, že nám na všecko stačí i nadále Masarykův program. 
Nebylo by dobře ani zůstávat při starém extrému, z něhož ty pokusy plynou, ani upadat do 
extrému opačného. V Masarykových knihách i projevech bylo i zdravých věcí dost, ale bylo 
stejně dost i věcí nesprávných a nezdravých. A ty zdravé a správné byly nejčastěji jen 
„všeobecné" pravdy, a všeobecné pravdy se stávají snadno pouhými kulatými slovy, jak 
ostatně vidíme na „právu sebeurčení národů a sebeurčení menšin." Masaryk právě tam, kde 
bylo třeba myslit a domýšlet konkrétněji, kolísal. Neměl např. žádného pevného názoru 
o řešení našich národnostních poměrů. Tak jednou byli mu naši Němci pouzí kolonisté, 
menšina, která není národ, pak zase prohlásil, že nejsou vlastně žádná menšina, nýbrž 
„organická součást státu"; jednou říkal, že na národnostní, územní autonomii nelze myslit, po 
druhé zase prohlašoval, že vždy byl pro autonomii také národnostní, protože prý to plyne 
z demokratismu; nebo jindy zase zašel on první a jediný u nás k tomu, že prý nutno se řídit ve 
věcech národnostních „tradicí přemyslovskou", tedy tradicí, jejíž důsledky dobře předvídal 
např. Denis, a jež my dnes na své kůži zažíváme. 

Podobně příliš jen „všeobecně morální" a často i jen moralistní byly jeho názory 
o státní správě, o národním hospodářství a dokonce i o věcech sociálně hospodářských. To je 
patrno již i z toho, jak se u nás věci vyvíjely bez jeho vlivu, ačkoli „ve všeobecných 
názorech" a ve věcech kulturních každý nesouhlas s jeho míněním byl proskribován 
a pranýřován. 

Tu byla také příčina, proč u nás se zdvihal odpor proti demokracii, z níž takto byl u nás 
dělán vlastně jakýsi demokratopapismus, když pomalu každé jeho slovo bylo prohlašováno za 
dogma a tedy za konec a vrchol myšlení. Za jeho nástupce sice nastaly některé změny 
к lepšímu; ale jednak bylo už pozdě, jednak byly ty změny přece jen celkem malé, což bylo 
přirazeno při epigonství dra Beneše, které se jevilo až příliš makavě i v zevnějším 
vystupování, až do pouhého kopírování v obleku, jezdectví a takových věcech vůbec. 
V zahraniční politice pak, vlastní doméně Benešově, nezměnilo se nic. Zůstávalo se při 
starých dogmatech, udržovaných s houževnatostí věru lepší věci hodnou. V žádné monarchii, 
ba v žádné autokracii nebyla zahraniční politika autokratičtější a nevšímavější к názorům a 
věcným upozorňováním jiných. Pod hesly demokracie, světovosti, mírovosti a kdoví čeho 
ještě kryla se ne sice zrovna bezduchost, ale duševní a snad i duchovní ztrnulost, která 
(v dřívějších letech) častými cestami a jednáními byla jen maskována. Dogmatičnost je vždy 
taková, nemá smyslu pro psychologii, je přese všecku a při veškeré až dříčské pracovitosti 
nejenom nepružná, nýbrž i nehybná. Brzdí život, místo aby mu sloužila, jako každá šablona, 
třeba nevím jak rutinovaná. 

Jaroslav Raboch: Slovo spisovatelů a umělců a svoboda tisku. Fronta 10, 1938-39, č. 28, 
13. 10. 1938, s. 323-324. 
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Změní se censura? 

Koncem předešlého týdne byla dovolena doprava i prodej vlastně všech větších 
říšskoněmeckých novin a také prodej Hitlerova spisu „Mein Kampf . Zkušenosti snad 
ukázaly, že dřívější zákaz byl pramálo platný. Ti, kteří nechtěli, „neinfíkovali se", 
a u ostatních zakázané ovoce táhlo tím víc. Ale pro nynějšek jde o jinou ještě věc: může-li se 
u nás číst cizozemský tisk, nepodléhající naší censuře, jaký smysl má zakazovat otisk zpráv 
tohoto tisku v našich listech domácích dokonce i tenkrát, když redakce ty zprávy vyvrací nebo 
uvádí na pravou míru? 

Změní se censura? Fronta 10, 1938-39, č. 31, 3. 11. 1938, s. 368; podepsáno -z-. 
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Co by mělo býti hlavní věcí při censure 

Všeobecně bylo uznáno v době od konce září tohoto roku, že škody, které jsme utrpěli, 
byly zaviněny také a nikoli zrovna nejméně tím, že se u nás směly mnohé věci líčit 
a uveřejňovat jen z jednostranného pohledu na ně, že se nesměla říci pravda plná, nýbrž 
nanejvýše poloviční. A polopravda je často nebezpečnější a osudnější, než úplná lež; člověk ji 
neprohlédne tak snadno, protože je méně nápadná a tak tím snáze svádí na scestí. Je horší než 
úplná neznalost věci, protože člověk se domýšlí, znaje polopravdu, že věc zná i jí rozumí. 
Neznalost pak zpravidla má člověka k tomu, aby hledal poznání. Tyto věci tedy musí míti na 
zřeteli také censura, a to tím více, čím je dbalejší zájmu národa i jeho státu. Dbát jich, je 
kromě toho přece také již i logický důsledek systému dvou stran, ohlášeného ministerským 
předsedou. Kdyby se smělo dívat nebo svítit na věci jen s jedné strany, nebyla by možná ani 
loyální spolupráce stran, kterou předseda vlády uznal za tak důležitou, že se o ní zvláště 
zmínil, a důrazně zmínil; nota bene jako vůdce vládnoucí strany. 

Co by mělo býti hlavní věcí při censuře. Fronta 10, 1938-39, č. 38, 22. 12. 1938, s. 452; 
podepsáno -z-. 
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Karel Horký 
Prosba o amnestii 

Pane předsedo vlády, 
páni ministři, 

podávám tímto uctivou žádost o amnestii a prosím, abyste ji předložili presidentu 
republiky, jemuž podle zákona přísluší nejvyšší slovo v rozhodování o odpuštění trestů všeho 
druhu. Žádost si dovoluji podati veřejně, protože se týká veřejného zájmu a to jednoho 
z nej důležitějších: zájmů tisku. 

Svou žádost odůvodňuji nejnovější censurní praksí. V poslední době bylo již o ní tolik 
napsáno a podáno tolik protestů, že by do jisté míry bylo bezúčelné, o této praksi se šířit. 
Musím jen konstatovat, že patřím к těm vydavatelům a novinářům, kteří nejvíce jsou stiženi 
konfiskacemi. Není to snad jen „Fronta", nýbrž ještě častěji mé čtvrteční kapitoly pod čarou 
„Národních listů", kde ve většině případů mi byly zabaveny věty, jejichž konfiskace mi byla 
úplně nevysvětlitelná. Mohl jsem si ji vysvětlit jen absolutním neporozuměním a naprostým 
nepochopením dobrého občanského úmyslu, který jsem zabavenými řádky sledoval, maje 
vždy na zřeteli jen prospět našim státním a národním zájmům. Toto nepochopení jsem 
pociťoval tím hůře, čím jasněji se začala projevovat skutečnost, že v nazírání a předpisech 
censury je úplný zmatek a ani stopy nějaké jednoty názoru na to, co státnímu a národnímu 
blahu může uškodit nebo prospět. Tyto názory jako by se byly měnily každého týdne, 
každého dne, ba každou hodinu. Co bylo stíháno neúprosnými konfiskacemi ještě včera, bylo 
bez nejmenší závady propuštěno den na to. A naopak zase, co milosti censurní tužky se těšilo 
dnes, bylo bez milosti „bíleno" zítra. A tato nálada, měnlivější než vítr, dosud trvá a nevidím 
nikde příznaků, že by měl nastat obrat. Nejlépe, mám-li mluvit o vlastních zkušenostech, mi ji 
ilustroval případ býv. presidenta dra Beneše. Je tomu málo týdnů - tuším asi za týden po jeho 
odjezdu do ciziny - co mi v „Národních listech" byly konfiskovány celé odstavce feuilletonu, 
v nichž nej slušnějším a docela lidským způsobem jsem se dotýkal jedné z politických vad dra 
Beneše. Bez nejmenšího urážlivého úmyslu, čistě jen z pohnutky, abych dal příležitost 
к úvaze, že jednou z nezbytných podmínek státnického povolání musí býti také řečnický 
talent. (Od podrobností zde z censurních důvodů upouštím, neboť co již jednou propadlo 
konfiskaci, nesmí býti opakováno.) Nevím, mohl-li jsem věc napsat šetrněji a lidštěji. Ze 
všeho však zbylo jen známé bílé okénko, celý ten odstavec byl zabaven od první do poslední 
řádky. Nuže, uplynuly od té chvíle asi dva týdny, možná jen jeden - a censurní ochraně Ed. 
Beneše byl navždy konec. Pojednou se o něm mohlo psát všecko, možné i nemožné, ba 
i největší nehoráznosti a nesmysly, jejichž tón přetrumfl vše, co zde až dosud bylo. Slovem, 
mé slušné, věcné poznámky se nesměly objevit, ale již za pár dní potom Beneš byl „uvolněn" 
pro veřejnou kritiku a každý poslední novinářský fici mohl nad jeho minulostí tančiti kankán. 

Uvádím to za příklad, protože ty mé poznámky obsahovaly slušně napsanou pravdu, 
a protože právě o osud pravdy se bojím. Jak to vypadá, jsme na nejlepší cestě připraviti si 
nové katastrofální škody špatným chápáním ceny, kterou má každá nepolovičatá pravda, 
promluvená v pravý čas a sledující jen a jen státní a národní dobro. Zamyslím-li se nazpět, 
shledávám, že toto osudné nepochopení pravdy a poctivé novinářské služby národu trvalo 
dvacet let, a nedovedu se smířit s myšlenkou, že ta přetěžká chyba, jež má z veliké části na 
svědomí naši národní katastrofu, by se měla zas opakovat. Viděl bych v tom jen nový, 
tentokráte ještě nebezpečnější pokus o národní sebevraždu. Prohlížím-li staré ročníky 
„Fronty" a jiné publikace, jež jsem napsal a vydal buď sám, nebo moji spolupracovníci a jiní 
politikové a publicisti z tábora někdejší oposice, vidím, že dvacet let jsem psali většinou pro 
censorovu tužku. Kdybych sám dal na jednu hromadu všecka ta nejlépe míněná a často 
varovná slova, jež mi v uplynulých dvaceti letech nepropustila censura, bylo by to takové 
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skladiště pravdy, že sám bych ani nemohl uvěřit, že takovou kupu papíru jsem popsal 
zbůhdarma, jenom tak, pro škrt čísi červené tužky... Jistě i jiní se zamýšlejí nad podobnou 
bilancí, pokud ovšem ještě žijí. Někteří jsou již mrtvi, např. dr. Kramář. Také jeho řádky 
v posledních letech bývaly obětí konfiskace, ač aspoň jemu se snad mohlo věřit, že 
s politickými věcmi svého národa to myslí upřímně a svrchovaně poctivě. Ani jemu nebylo 
přáno dorozumět se s lidem o pravdách, bez kterých jsme se po léta dusili v ovzduší čím dále 
nebezpečnějším. Nikdo, kdo není novinářem, netuší, co to je, psát stále a stále nazmar, vidět 
zpropadat se do jakéhosi bezedná řádky, psané s úmyslem prospět. 

Ovšem, ten úmysl bývá často podezírán, nebo zase censura se někdy domnívá, že vidí 
lépe a může odborněji posoudit, co prospívá a co škodí. Učiňme tedy zkoušku a aspoň dnes, 
po dvaceti letech marných bojů novinářské hrstky o pravdu, se přesvědčme, kde ta pravda 
opravdu byla a kde byl klam. Je to zkouška docela prostá a právě jí se týká tato moje uctivá 
žádost. Prosím, prozatím jen za svou osobu, československou vládu o jakousi tiskovou 
amnestii. Nechť mi prostě je dovoleno, znovu otisknout a vydat v plném znění všecka ta 
zabavená místa, která v uplynulém dvacetiletí byla potlačena jako závadná. Mnohdy dokonce 
konfískační nález zněl, že byla pobuřující a ohrožovala klid a pořádek státu. Jsem přesvědčen 
a právě ta amnestie by dokázala nad slunce jasněji, že pravý opak je pravdou, že v těch 
zabavených místech byly vesměs jen pravdy, všeobecně dnes uznávané a dokonce povýšené 
na státní nutnost. Opakuji: nechť aspoň jedna tato zkouška se udělá, nechť tváří v tvář 
přítomnosti a na prahu budoucnosti se zjistí názorně aspoň na jednom příkladu, kde byla 
pravda, ano, kde byla. Myslím, že těch zabavených pravd, pokud se týká mého osobního 
případu, by byla asi pětikilová sbírka, která by byla velmi zdráva i censure a všem, kteří na ni 
mají rozhodující vliv. Ukázalo by se, že potlačovat pravdu je přepych, který naše národní 
budoucnost už si nemůže dovolit. Prosím o tuto amnestii jen s nepatrným procentem naděje, 
vlastně jen s miliontinou procenta, a je to spíše jen novinářův sen, proti němuž už předem se 
staví strohá hradba judikatury se všemi svými paragrafy, ale omlouvám svou žádost vůní 
letošního Nového roku. Nový rok, to je chvíle, kdy i největším lotrům v žalářních kobkách se 
sní o amnestii. Proč by si o ní nemohl zasnít i novinář, jenž si není vědom jiného trestného 
činu kromě - pravdy? 

Karel Horký: Prosba o amnestii. Fronta 10, 1938-39, č. 39, 29. 12. 1938, s. 463-464. 
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Adolf Veselý 
Literatura a umění v druhé republice 

Horlivě se mluví a již také dosti píše o potřebě i nutnosti revidovat naši literární 
historii, jak se nám i cizině vnutila popřevratovým režimem za dvacet let republiky. Nelze 
souhlasit s mnohými hodnoceními a také celkové pojetí ducha naší literatury neodpovídá 
skutečnosti i potřebám národa. Chceme mít neskreslený, nefalšovaný pravý obraz české 
literatury. 

Dosti řečí slovem i tiskem - přistupme к práci. Revidujme literární příručky 
a revidujme školské učebnice. Najdeme v nich na předních místech přeceněny autory, kteří se 
shlédli na cizině a jen se vyjadřovali česky. Najdeme tam vyvyšovány efeméry, které udivily 
snoby nepůvodní stylovou ekvilibristikou. Najdeme vynášena díla, formálně vybroušená, ale 
závadná obsahem či tendencí, závadná tím, že podlamují tělesné i mravní zdraví, odolnost 
a ducha národa. Nenajdeme však v nich nebo najdeme jen pohrdavě odsunuty autory, jejichž 
díla národ uvědomovala, vychovávala a živila: díla tato rostla klidně z domovské země 
a z jejího ducha. 

Revidujme takto a odhalme sobě i světu pravou tvář české popřevratové literatury. 
Prakticky znamená to také revisi výkonné literární, divadelní, filmové a rozhlasové kritiky. Je 
obstarávána lidmi nejen odborně kvalifikovanými, ale také národně spolehlivými a mravně, 
pevně zakotvenými? Očistná práce vyžádá si základní změnu orientace, změnu kritické prakse 
a také změnu osob, pokud by se nedovedly nebo vzpíraly vžít do nových poměrů. Zkoumejme 
u každého díla především obsah, jádro - nedejme se svést a oslnit obratně vyhotovenou 
formou. Zavrhujme díla nezdravá duchu národu. Budujme zdravou literaturu ohrožujícímu se 
národu v druhé republice. 

Adolf Veselý: Literatura a umění v druhé republice. Zvon 39, 1938-39, č. 18, 18. 1. 1939, 
s. 250; podepsáno adv. 

406 



Julius Fučík 
Jak se kdy v Cechách psalo 

Bratři nesuďte o nás, co a jak jsme psáti my mohli; nýbrž jen co a jak jsme směli, 
suďte o nás. 

Zamyslil jsem se nad tím časoměrným epigramem Kollárovým. Jak asi bylo básníkovi 
Slávy dcery, když před sto lety psal toto Návěstí potomkům! Kolik hořkosti svobodného 
ducha bylo uloženo do těch dvou veršů, hořkosti nad tím, že se nesmí projevit v své plnosti, 
že nesmí vyjádřit všechny své myšlenky nebo aspoň že je nesmí vyjádřit jasně a zřetelně, aby 
jim každý mohl rozumět! A kolik obavy, aby potomci chápali, že i v těch temných dobách 
reakce, která nutila к opatrnému výběru slov, žili lidé nebojácní a vědoucí, co je třeba činit 
a kam jde vývoj! Aby pod vynuceným závojem slov poznali pravý smysl a nalezli v něm 
oporu pro své další úsilí a svobodu! 

Potomci chápali. Chápali i současníci. Ale musili chápat víc než skryté myšlenky 
jenom Jana Kollára. 

To je to, nad čím jsem se zamyslil: Že ty dva epigramatické verše Kollárovy by si 
vlastně mohla vepsat na štít česká literatura a poctivá česká žurnalistika vůbec ve většině 
údobí své novověké historie. Zápas s útiskem tisku je neodlučitelnou a nikoliv málo 
významnou součástí našich literárních dějin. U každého významnějšího českého spisovatele 
nalezneme „potíže s censurou", jak se zkráceně říká. Nejde při tom ovšem o prosté potíže 
s censurním úřadem, který je jenom výkonným orgánem a často se neprávem stává 
hromosvodem nespokojenosti s tiskovou nesvobodu. Jde vždycky o zápas české literatury 
s potlačujícím systémem od základů. Proto také u nás potomci často, dalek častěji než 
v jiných literaturách, nemohou soudit, „co a jak jsme psáti my mohli", nýbrž jenom to, „co a 
jak jsme směli". A proto také boj za skutečnou svobodu tisku utkvěl tak hluboko v podstatě 
naší literatury. 

Útoků na nesvobodu psaného slova je v české literatuře věru nemálo. 
Po Kollárovi na příklad příkře ironisoval svobodu tisku František Ladislav 

Čelakovský: 

Dle vůle v tom věku zmotchaném 
že psáti o všem nesmíte? 
Vše psáti volno - ve psaném 

jen když nic nepravíte. 

Ale nic nepravit - to se českým spisovatelům a novinářům (totiž dobrým českým 
spisovatelům a novinářům) nikdy nechtělo. Nepsali proto, aby žili, ale žili proto, aby psali 
pravdu a v jejím smyslu působili na své čtenáře. A tak tedy i „ve věku zmotchaném" se 
vždycky snažili říkat lidu to, co bylo třeba říci. A lid? Lid rozuměl. Naučil se číst. 

V dobách největší reakce psal na příklad Karel Havlíček Borovský o bojích za 
svobodu v Irsku. Censor článek propustil - proč také ne, vždyť Irsko bylo daleko a nebylo 
chráněno rakouským zákonem. Ale čtenáři četli, a než přečetli polovinu článku, už věděli, že 
nejde o Irsko, ale o Cechy, o český zápas za svobodu. Rozuměli dokonale článku Havlíčkovu, 
a my mu rozumíme také, snad dokonce lépe, než mu budou rozumět naši svobodní potomci, 
kteří si již nebudou dobře umět představit, jak nesmírně těžko bylo někdy v Čechách říkat lidu 
pravdu. 

Havlíček však nebyl první, kdo použil takového nápadu. Už dávno před ním Václav 
Matěj Kramerius, první opravdový český novinář, si napsal do svých С. K. Wlastenských 
Nowin dopis z Maďarska o maďarských státoprávních požadavcích a čtenářům bylo jasné, co 
censuře jasné nebylo: že je to článek o požadavcích českých. 
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Ale Havlíček nebyl nejen první, ale ani poslední, kdo použil záměny: cizí země místo 
země české. I pozdější spisovatelé a novináři takto několikrát vyzráli na potlačovatele tisku, 
a není důvodu, proč bychom se měli domnívat, že se už nic takového opakovat nebude. 

Ovšem i censura se po takových všelijakých zkušenostech stala opatrnější a přísnější 
na český tisk. Nej důležitější věci však obyčejně nepochopila a často se „svezla" po 
maličkosti, která pak jenom přispívala к šíření posměchu proti nepřátelům tiskové svobody. 

Jeden takový veselý příběh se stal za napoleonských válek, kdy spojencem Rakouska 
bylo carské Rusko. České noviny tenkrát pro informaci čtenářů napsaly, že „ruská jízda jezdí 
na malých, na pohled nevzhledných koních". Censor však v tom viděl urážku carského 
spojence a škrtl „urážlivá" slova: „malých a nevzhledných". Čtenáři českých novin čtli pak 
vpravdě sensační zprávu, že „ruská jízda jezdí na pohled na koních". 

Od té doby se ovšem poměry několikrát změnily. Byly totiž také časy, kdy Rusko bylo 
naším spojencem, a spojencem nej věrnějším, ale psát proti němu bylo dovoleno cokoli, žádná 
urážka ani lež nebyla dost velká, aby musila být potlačována. To ovšem byly doby „tiskové 
svobody". 

Ale, jak říká Viktor Dyk v Dumce novobydžovské: „časy rychle plynou, život rychle 
prchá", získali jsme jiné spojence, a „kdo byl včera mrcha, je dnes pánembohem". 
A v takových chvílích lze čekat i návrat doby Krameriovy a zákaz psaní o malých, 
nevzhledných koních nového „spojence". 

to bylo vždycky zajímavé v dějinách české tiskové nesvobody, že nejhorlivěji byly 
potlačovány všechny zmínky o nej opravdovějších nepřátelích českého národa. A byli to 
reakcionáři Češi, kteří je potlačovali s největším elánem. Takovou zkušenost měl už Bohuslav 
Balbín, jezuitský spisovatel, jehož smrti před 250 lety bylo u nás nedávno slavně vzpomínáno. 
Balbín napsal velké latinské dílo Výtah z českých dějin, o které pak musil nejenom sám, ale i 
jeho vlivní ochránci bojovat celých osm let s censurou. (Velmi zajímavě o tom píše profesor 
Kamil Krofta ve své knížce O Balbínovi dějepisci.) Co bylo závadného na Balbínově Výtahu? 
To, že příliš vřele (třebas sám jezuita!) vzpomínal velkých postav českých dějin a tím prý už 
samozřejmě urážel habsburský rod, podle jehož přání se česká reakce dokonale usměrnila. 

Tak na příklad škrtla reakční censura Balbínovu úvahu o vítězství Rudolfa 
Habsburského nad Přemyslem Otakarem II. na Moravském poli, v níž Balbín říká, že to 
nebylo vítězství síly, ale vítězství zrady, že česká porážka byla způsobena ničemnou zradou 
Miloty z Dědic a několika jiných českých pánů s ním spojených, a že „čím nepoctivější zrada, 
tím nepatrnější, ba potupnější je vítězství". 

Na jiném místě zabavila tehdejší censura Balbínovu větu: „Aj, jaká statečnost našich 
předků, kteří tak mocného, veškeré Germanii vládnoucího krále potřeli!" Ten potřený 
„veškeré Germanii vládnoucí" král byl sice Ludvík, poražený od Čechů roku 849, ale česká 
reakční censura byla natolik přizpůsobena zájmům reakce německé, že jí překáželo i vítězství 
tak staré. Tím spíše ovšem, když Balbín dále mluví o české budoucnosti, z níž se dá vyčíst, že 
taková vítězství se patrně budou opakovat, čili že česká poroba není na věky. 

„Nepravdu psáti jsem se nenaučil, pravdu psáti se neodvažuji", napsal také Balbín 
místo úsudku o činech vládnoucího Ferdinanda II. I to ovšem tehdejší censura zabavila, ale 
nezabránila tím v poučení potomkům, že, musí-li se mlčet o činech nějakého soudobého 
vládce, neznamená to vždycky souhlas s nimi. Ani to neznamená, jak ukazuje právě příklad 
Ferdinanda II., že se o nich bude mlčet vždycky. 

I to tedy můžeš vyčíst z dějin české literatury, že ten hojný útisk tisku vlastně nesplnil 
a nemohl splnit očekávání utiskovatelů: nepotlačil pravdu navždy, ba ani ne na dlouho. 
Ukázalo se totiž po každé, že nesvoboda opravdu není na věky, a ať se к ní ten, kdo z ní má 
užitek, přizpůsobuje sebe lépe - že přece nakonec je smeten i s ní. A naopak zase si velcí čeští 
spisovatelé uchovali život a sílu v písemnictví proto, že se s nesvobodou nikdy nesmířili a že 
vždycky proti ní bojovali. 
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Bývaly v Čechách doby, kdy nejenom státní aparát, ale i vydavatelské podniky české, 
které se předtím velice chlubily svým „vlastenectvím", se reakčně úplně usměrnily 
a potlačovaly samy svobodnou literaturu. 

Havlíček si povzdychl v takové době: 

České slovesnosti osud pouta kuje: 
censura ji tiskne, tiskař censuruje. 

Ale přes tuto „domácí" censuru nepřestal Havlíček být Havlíčkem, a právě v té době 
napsal svá díla nejlepší a nejpamátnější. Neboť svobodnému duchu může nesvoboda slova 
způsobit mnohá příkoří a mnohá utrpení, ale potlačit ho nemůže. 

A právě na vývoji české literatury a jejím významu v dějinách českého národa jasně 
vidíme, že nejenom spisovatelé, ale i čtenáři pochopili návěstí, které jim Kollár adresoval; že 
potomci i současníci chápali svobodné myšlenky, ať musily být jakkoliv skrývány; že soudili 
spravedlivě, co a jak spisovatelé psáti „směli"; a že také spravedlivě soudili ty, kdo svobodu v 
cizích službách a pro svůj užitek utlačovali. 

Julius Fučík: Jak se kdy v Čechách psalo. Čin 11, 1939, č. 2, 26. 1., s. 19-22; podepsáno 
Václav Pilecký. 

409 



Censura dobrovolná a nedobrovolná 

Čtenáři novin dobře vědí, že je dnes předběžná tisková censura a že v každé redakci 
sedí státní úředník, který rozhoduje o tom, co vyjít smí a co nesmí. Přes to nemyslím, že tito 
úředníci mají ve vážných novinách mnoho práce - totiž s vlastním censurováním, nepočítajíc 
tu denní hromadu povinné četby. Neboť seriosní novináři, kteří vědí, jak se dnes za hranicemi 
i na český list a jeho úkoly hledí, kteří si uvědomují, co a jak je třeba činit, nepřidělávají 
censorům zbytečnou práci, ukládají si sami censuru dobrovolnou a píší tak, jak je to za 
daných poměrů možné. To znamená, že odpovědnost, kterou s nich vlastně stát zavedením 
předběžné censury sňal, na sebe zase sami dobrovolně berou. Mohli by to přece dělat také 
jinak: mohli by psát nazdařbůh a svalit všechnu starost na censora, ponechávajíce mu na vůli, 
aby propustil, co uzná pro státní zájem za únosné. A dalo by se ještě psát dost všelijakých 
věcí, pro jejichž potlačení by i předběžná censura možná těžko sháněla důvody. Ale, jak 
řečeno, svědomití, novináři to nedělají, poněvadž vědí, že to, co censura propustí, je konec 
konců v očích domácích a zvláště cizích čtenářů mínění státně povolené, právě proto, že 
censurou prošlo. Nedělají to, poněvadž myslí na stát a na jeho nesnadné postavení a nechtějí 
mu v ničem přidělávat obtíží. Vědí, že i z našeho zdánlivě čistě domácího útočení, škorpení 
a hádání se ledacos vyvozuje - třebas i mylně - co se pak vládě nebo jiným zástupcům státu 
při určitých příležitostech překládá a co nebývá vždycky docela příjemné. Proto se i toho 
vážní novináři zdržují; ostatně do toho nemají ani chuti. Ale nedělají to, bohužel, novináři 
všichni, neboť nemají všichni tolik sebekázně a často ani svědomitosti, aby odlišili věc osobní 
od věci společné anebo soukromou choutku od veřejného zájmu. Bez nejmenších rozpaků 
využívají toho, že státní censura se dělí s novinářem o odpovědnost a svalují na ni 
odpovědnost všechnu. Nijak nehledí na to, že jejich podněcování a insinuace se nutně budou 
za hranicemi považovat za odůvodněné a potřebné, když byly propuštěny a tím jakoby 
schváleny státní censurou. 

Censura dobrovolná a nedobrovolná. Přítomnost 16, 1939, č. 6, 8. 2., s. 83; podepsáno Z. S. 
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Zdeněk Kalista 
Zejména by bylo důležito 

Zejména by bylo důležito, aby censoři byli vybíráni i s jistým ohledem na látku, či lépe 
řečeno: na povšechný ráz látky, jež jejich dozoru přísluší: aby tedy politické věci censuroval 
člověk, který o nich má aspoň jakés takés zdání, a zase věcem literárním a vůbec kulturním 
byl přidělen člověk s jistým obzorem na tomto poli dnešního života. Nelze-li to už provésti při 
časopisech, kde obojí se mísí, bylo by to přece snad možné při revuich vyhraněného obsahu, 
jako je třeba právě „Lumír". Jak by se tím situace ulehčila, ukazuje, tuším, dosti jasně příklad 
z minulého čísla našeho listu, kde byl zabaven kus básně Stephana George „Tajné Německo" 
(nadpis zůstal na obálce). Každému, kdo je jen trochu obeznámen s kulturními poměry 
v dnešní „třetí říši", je jistě známo, že Stephan George je jejím oficielním básníkem, 
uctívaným ve svém díle při všech možných oficielních projevech. I „Tajné Německo" je 
z nejznámějších dnes veršů v sousedním státě a národu. Nechápeme proto dokonale, proč jeho 
verše byly u nás konfiskovány - z loyality к našim nej mocnějším sousedům. Či že by se 
censura bála nějakých tajných úmyslů našich, spojovaných s otištěním této básně? 
Ujišťujeme, že jsme jich neměli - stejně jako jsme neměli žádných úmyslů, otiskujíce vedle 
Stephana George i starého Hölderlina a R. M. Rilkeho. Máme jen zájem o kulturní život 
našich sousedů, o poznání jich v duchu a v pravdě - a tento zájem, tuším, že se kryje se 
zájmem státu i národa. 

Zdeněk Kalista: Zejména by bylo důležito. Lumír 65, 1938-39, č. 3, 14. 2. 1939, s. 166; 
podepsáno Z. K. 
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Josef Kába 
Nač je třeba měnit učebnice 

Je zajímavé, že i leckterý vážný učitel se zamyslí nad heslem výměny učebnic, prý 
toho není třeba! Není zde dostatek místa na podrobné rozbírání, zanechme i ducha 
křesťanského a myšlenky svatováclavské, po nichž v učebnicích není ani stopy, 
a povšimněme si jen čistě věcné stránky, může-li na př. dnes obstát taková „Literární rukověť 
pro nejvyšší třídu středních škol českých". Vyšla loni se schválením ministerstva. Šlo asi vše 
hladce, neboť její spisovatel Jan Menšík je v témž ministerstvě vysokým úředníkem. Těžko 
by s ním někdo soutěžil a nebylo by tedy asi nic plátno něco proti němu namítat! Knížka by 
nemohla vyhovovat ani za první republiky, tím méně dnes! Je rozdělena na tři díly. V první se 
mluví o realismu, v druhém je symbolismus a ostatní směry předválečné a třetí kapitola 
obsahuje literární směry poválečné. 

Třetinu první kapitoly zabral nekriticky výklad o Masarykovi a Macharovi, při čemž 
se studentům uvádí i Schauerova rada к národní sebevraždě! My podle Bráfa dnes víme, kdo 
vlastně ho přiměl к napsání této hanby! O ostatních spisovatelích se většinou mluví velice 
stručně, proto tím více překvapuje, že tu ještě paráduje Herban se svou stranickou kronikou. 
Na Baara zbylo pár řádek, proto se nemohlo uvésti ani jedno dílo, jež je pro něho 
charakteristické: Cestou křížovou, Holoubek a j. Těmi totiž přináší do českého románu 
realistické líčení života moderního kněze proti idyle Jiráskově a Raisově! Skutečně tedy nový 
život umělecký! Za to tím hlučněji se spouští o Vrbovi, o němž měl vlastně pomlčet nebo 
kriticky uvésti na pravou míru a nedělati z něho většího umělce nežli je Rais a Baar! Vždyť 
právě jde jen o epigona Baarova, o němž kdysi náš největší kritik Šalda napsal, že své romány 
nepíše, nýbrž látá! Ovšem Menšík hned na počátku uvádí jeho nicotnou a osobní knihu 
o Březinovi, jeho nezdařený kněžský román J. M. Šanda (jaká to loutka proti zamlčeným 
hrdinům Baarovým!). Odmítnuty byly Vrbový Chodské rebelie, jako nehistoricky doložený 
nápad, pisatel učebnice však tvrdí, že jimi oživil události a ducha doby Kozinovy! Studenti 
mezi jiným mají čisti i román Nejsilnější vášeň, atd., neboť Vrbovo líčení vyniká prý 
překypující živostí! Zatím z Vrby je možno připustiti do umění jen některé první knížky 
z přírody, ačkoliv i tam vsuvky lidské jsou nezdařilé a všechna ostatní jeho činnost 
spisovatelská sleduje jen cíl zábavný, tudíž při stručnosti knížky se mohlo docela dobře 
o Vrbovi pomlčet. Vrba jest příkladem, že i nadání vyjde na prázdno, memá-li spisovatel dar 
auto kritiky! 

Do druhé kapitoly o literatuře předválečné dal Menšík pohodlně Březinu, Sovu, 
Karáska, Šaldu, Dýka, Tomana, Neumanna, pak uvádí spisovatele, kteří prý píší nový český 
román: Svobodová, Benešová, Šrámek, Olbracht, ale také i Medek, Kopta a Durych! 
O K. Čapkovi promlouvá v části o dramatě, předválečném? U Březiny ovšem nechal zas 
chybu, jež mu byla v novinách vytýkána už při prvém vydání: „pro Březinův rozvoj byl 
významný pobyt v západomoravském městečku Staré Říši, kde bohatá knihovna sytila 
básníkova ducha..." V Staré Říši působí se svým Dobrým dílem Josef Florian, to je 
všeobecně známo, ale Březina tam nikdy neučiteloval, ani tam není žádný klášter! Pán 
z ministerstva by tedy mohl věděti, že je ještě na Moravě také Nová Říše! 

Musíme přímo protestovat proti tomu zvláštnímu zařadění ostatních spisovatelů, 
hrozíme se, jak je doslova odbyt největší současný spisovatel Jaroslav Durych, jehož román 
Bloudění se nazývá „pokusem", ačkoliv jde o největší dílo, napsané v republice a přeložené 
už do několika světových jazyků! Nechtěl asi obtěžovat žáky, když si vše chtěl bohatě 
vynahraditi u Čapka. Nešetří chválou, i takový román Válka s mloky je prohlašován za 
napínavý! A zatím je to knížka, která se nedá dočíst! Podobně z cestopisů by stačilo uvésti jen 
nejlepší a dalo by se mnoho namítat i proti První partě, jejímu naturalismu a názorům o studiu 
chudého! Studenti jsou sváděni к předsudkům o škole! 
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A když tedy promluvil pisatel knihy o této literatuře „předválečné", podá v třetí 
kapitole směry poválečné. Jsou to: Hora, Wolker, Nezval a Vančura! Nezdá se vám to nějak 
neúplné? Nemůžeme také souhlasiti s takovým rozvláčně nekritickým vychvalováním každé 
maličkosti, pochodící od těchto jmen, a přece tam není ještě o nich pověděno to pravé 
a správné! Jak proti tomu dopadli chudč starší a větší spisovatelé v předchozích kapitolách! 
Tady se ukázala teprve v celé nahotě Menšíkova nekritičnost! 

Český student nesmí se dovědět, že kromě „levých" jsou tu ještě jiní spisovatelé, 
romanopisci i básníci? Kde pak zůstal Jan Čep? Jeho hluboký pohled do nitra vesnických lidí, 
jeho oslava každé maličkosti a velebnosti smrti není nic nového? Kde zůstal Křelina a Knap? 
Proč v básních zapomněl na vedoucí skupinu poválečnou? Jsou to básníci spiritualisté 
z okruhu Březinova, Jakub Demi, největší z nejmladších Jan Zahradníček, Václav Renč, 
Lazecký, Dokulil a j. 

Když tak důkladně seznamuje Menšík české studenty s Masarykem a s jeho Českou 
otázkou, neměl raději o něm promluviti až v kapitole o próze naukové a přidati také Josefa 
Pekaře, největšího dějepisce českého po Palackém, aby naši studenti poznali, že tu byli lidé 
také jiných názorů a že právě jen jim dala dnešní doba za pravdu! Dalo by se uvésti těch 
nedostatků této jediné učebnice ještě mnohem více, ale už z tohoto mála vidíte, že Menšík 
nezná českou literaturu z přímých zážitků, neboť by o ní nemohl psát tak nekriticky. Proto 
nevěříme, že by mohl napsati zdařilou učebnici pro druhou republiku, když to nedovedl ani 
v první. Tu musí psát někdo jiný, stejně jako si nedáme doplňovat dějepisy známými 
sociálními demokraty, autory starých knížek, když se nikdy netajili svým nepřátelským 
postojem к Pekařovi! V takovém případě je ovšem lépe počkat s novými knížkami pro 
mládež, dokud se nenajdou noví a opravdu lepší autoři! 

Josef Kába: Nač je třeba měnit učebnice. Národní obnova 3, 1939, č. 8, 25. 2., s. 6. 
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Karel Horký 
Jaké jsou poměry v naší censure... 

Jaké jsou poměry v naší censuře, ilustruje nejlépe tento případ: V minulém čísle 
„Fronty" byla zabavena celá úvodní část článku dra Zd. Hery, pojednávajícího o křivdě na 
českých lékařích. Den nato vyšel tento článek také v „Národních Listech", neboť autor poslal 
rukopis článku do Prahy dvojmo. (Nevěděli jsme o tom, autor tak učinil patrně s úmyslem, 
aby článek, svým obsahem důležitý, měl co nejširší publicitu.) Nuže, zajímavá věc: u nás 
článek propadl konfiskaci, ale v „Národních Listech" prošel celý úplně nezávadně, ač jeho 
znění bylo přesně, doslova totéž jako ve „Frontě". Patrně na náš list je větší přísnost. Nebo 
snad jen větší opatrnost? Ať je tomu jakkoli, tento fakt dvojího censurního lokte, panujícího 
u jednoho a téhož censurního úřadu, zrovna křičí. Půjde-li to takhle dál, přivede to redaktory 
slabší nervové soustavy do blázince. My na štěstí jsme obrněni. - Tolik к jednotlivému 
případu. Povšechně pak nám píše o censurních poměrech jeden z našich spolupracovníků: 
„Myslím, že již příliš zaráží to množství bílých sloupců i stránek, objevující se v našich 
listech; nota bene v listech ani marxistických, ani benešovských, ani vůbec nijak oposičních. 
Kdyby to bylo skutečně nutno, nemohlo by se ovšem nic namítat. Ale stane-li se např., že je 
zkonfiskován článek, jímž měl být uctěn Pius XI., a to zkonfiskován i s nadpisem od začátku 
do konce, ač nepodával nic než papežovo učení o křesťanském státě většinou doslovnými 
citáty z encyklik a jinak jen stručným podáním jeho myšlenek způsobem naprosto 
akademickým, je těžko pochopit, proč se tak stalo, když přece u nás bylo s rozhodujících míst 
několikráte prohlášeno, že náš stát bude stát křesťanský. Je to tím tíže pochopitelno, když 
člověk vidí, že jiný článek, téměř docela stejný, snad dokonce i místy zaostřenější, prošel 
v téže době a v témže městě beze škrtu. Jedno je jisto: že není jednoty v censurní praxi ani ve 
věcech zásadních. A tu napadá člověku, nebylo-li by dobře, kdyby byla - aspoň v Praze 
a Brně - ještě druhá censurní instance. Pro deníky by byla jistě nemnoho platná, aspoň pro 
totéž číslo, o jehož zprávě nebo článku by rozhodovala. Ale jednak by se přece jen uvolnilo 
dost věcí pro příští nebo přespříští číslo, jednak by první censurní instance byla upozorněna, 
čeho se má příště vystříhat. Pro týdeníky a ještě řidčeji vycházející listy by měla smysl 
i natolik, že by se vůbec neobjevila leckterá stránka vybílená. Tato věc není jen tak bez 
významu. Čím více se objevuje sloupců nebo stran vybílených, tím spíše a více se budí 
dojem, jako by vláda svým programem a činností narážela na kdoví jaký odpor, nebo zase 
jako by zvláště zahraniční orientace byla přijímána nějak nevraživě. Ze by to posilovalo doma 
nebo za hranicemi posici vlády, je, myslím, nesnadno říci. Každý přece dochází к úsudku: co 
za věci to musí být, co se to v tisku a v lidu děje, když je nutno tolik článků potlačovat. 
Přiznám se к jedné věci: Zachoval jsem si rukopis jednoho takového článku a dal jsem ten 
rukopis přečíst dvěma svým známým, Němcům, docela rozhodným nacionálním socialistům. 
Četli jednou, četli podruhé a nakonec říkají oba: „Unglaublich! Tu přece nebylo co 
konfiskovat!" Chyba ovšem je, že takto můžete přesvědčit leda nějakého toho známého, ale 
nikoho víc. A to je málo. Zájem státu samého vyžaduje, aby bylo co nejméně zbytečně 
konfiskovaných věcí; nejen z důvodu shora připomenutého, nýbrž také proto, že čím víc je 
konfiskováno, tím víc místa se dává dohadům a fantasiím. 

Karel Horký: Jaké jsou poměry v naší censuře... Fronta 10, 1938-39, č. 48, 2. 3. 1939, s. 572; 
nepodepsáno. 
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Karel Pavlis 
К revisi školních knihoven 

Provádí se urychleně, patrně pro první povšechné posouzení materiálu, revise učebnic 
a školních knihoven, věc vlastně dávno již nutná a potřebná - dnes o to důležitější, že jde 
0 víc. 

[cenzurováno, chybí asi jeden odstavec] 
Tak se mimoděk shledáváme s činností časopisu „Úhor", jehož hlas jako by zanikl 

v rychlém a odpovědném tempu úředního šetření, nebyv slyšán. ač jde o jeho kompetenci 
a zájmy. 

Chceme však upozorniti na jinou věc. Když revisi, tedy důkladnou revisi 
s mimořádnou dávkou projímadla. - Nelze zůstati v půli cesty a přešlapovati na místě, jako 
bychom nevěděli, oč jde. Je nutno dříve či později obrátiti veškeru pozornost к těm 
ideologům dnešní pedagogiky, kteří soustavně ovlivňovali česko-slovenské učitelstvo, 
udávajíce směr jeho politické a „duchovní" orientace v minulých letech, směr, který ve své 
vývojové linii skončil v slepé uličce. Národ jako celek byl ve své podstatě rozleptáván 
materialistickými ideologiemi, které ideu náboženskou a z ní vyrůstající ideu národní uvrhli v 
opovržení a ve zmatek. Z těch, jichž věda je podložena pomíjivými doktrínami (nutno 
upozorniti, že jich nelze z pochopitelných důvodů jmenovati), věda, jež svlečena z těchto 
doktrín nebyla by ničím, je doc. dr. Václav Příhoda, který o školství a školní práci tvrdí, že se 
neustále přeměňuje. Škola v dnešní době jest nám chlebem, nikoliv průchodem uměle 
vyvolávaných a samoúčelných změn a pokusů. Je skutečně pravda, že v článcích dra Příhody 
nalezneme zřetelné stopy častého přeměňování, pružnou vyjadřovací schopnost, protipólnou 
konfrontaci myšlenek - to proto, že všecky tyto reformní snahy nepoznaly víry, z níž jedině 
vyrůstá dílo a pevná hodnota. Mohli bychom citovati řadu odstavců, jimž „vývoj" událostí 
nedal za pravdu, neboť oko i tohoto kulturního pracovníka vidělo vývoj šinouti se jinam, než 
kam jde. Stačí tedy nahlédnouti do veřejných projevů dra Příhody, abychom věděli, kdo 
přinášel vědecky ověřené bludy a šířil je mezi učitelstvem. Není tomu tak dávno, kdy dr. 
Příhoda napsal, že „proti postupující socialisaci společnosti roste odpor, živený vrstvou, 
zbavovanou výsaď\ že „fašisace společnosti se vzmáhá mimo jiné příčiny také proto, že má 
jedinec pocit bezmocnosti vůči vševládné mase", kdy „spolehlivým vodítkem v duchovní krisi 
dnešních dob je mu myšlenka pokroku, která nedopustí, aby se řešily protiklady kolektiv -
jedinec, autorita - osobnost a vázanost - svoboda násilnou redukcí na jeden člen". Pan 
Příhoda vykládal na př.: „Kdežto dříve měla odpovědnost za zákonodárství i za veřejnou 
správu uzounká vrstva hierarchická a aristokratická, dostávají se po zavedení všeobecného 
hlasovacího práva к politické moci masy" atd. 

Z těchto letmých ukázek je patrno, kterými cestami se ubíral dr. Příhoda, aby 
reformoval naše národní školství. Duch těchto reforem je nenáboženský, bezvěrecký, 
s podkladem skutečně cizích ideologií, které rozhlodávaly školu, učitelstvo, národ. Proto 
divně na nás působí slova z týchž úst, usuzující náhle, že naše školská reforma není reformou 
cizí, jak prý leckteří řečníci a periferní pedagogové chtějí namluvit národu. Ano, dr. Příhoda 
má nyní mnoho práce, aby obepluv ideologické názvosloví, dokazoval, že jeho snahy 
a reformy prýštily z národní potřeby a nutnosti, byvše prý „přetaveny" ve vlastním myšlení. 

Je jistě zbytečno pro dra Příhodu, aby hrál roli utiskovaného, jemuž se děje křivda, 
jakž možno vytušiti z jeho slov: „Vývoj každého umění, vývoj vědy i výchovy a zejména 
1 vývoj náboženství je bojem menšiny na čas pronásledované většinou, mající v ruce moc 
a soudobý kulturní stav." Jeho případ nepatří totiž do této vysoké hierarchie hodnot, neboť 
tkví celou měrou v politické oblasti minulého režimu, který neúprosně přechází к historii. 
Žije-li ještě dnes, tedy jen zákonem setrvačnosti. Rozhodně však nemá dr. Příhoda mluviti 
o vývoji náboženství (ani o vývoji umění), když jeho ústa horlí pro výchovu nenáboženskou 
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a bezvěreckou. Je jasno, že ten, kdo leptá tradici náboženskou, trhá i tradici národní a je to jen 
víra, která poskytuje plamen práci, nikoliv optimismus bursovní kalkulace. 

Je zajímavo, že dr. Příhoda tak rád vzpomíná na „neslušnou štvanici proti globální 
metodě", aniž by ovšem podotkl, že byla pražskému učitelstvu nadiktována úředně strohým 
způsobem a stylem, ačkoliv sám kdesi napsal, že „svoboda je jeden z cílů pokroku". Je též 
známo, že vliv dra Příhody byl nemalý, že dovedl pamatovati na oddané učně, aby se 
uplatnili. Je také známo, kde jsme teď. 

Proto provádí-li se nyní revise učebnic a četby pro mládež, nemělo by býti 
zapomenuto na spisy i články a tištěné projevy doc. dra Příhody, jehož učení a působení pro 
samé vědecké ověřováni a ideologickou závislost je dnes nežádoucí. Duch nevěrecký je cizí 
našemu národu a stačil by na to, aby ho pohřbil. - Ostatně, když učňové tedy také mistr. 

Karel Pavlis: К revisi školních knihoven. Národní obnova 3, 1939, č. 10, 11. 3., s. 6. 
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Odpovědnost v tisku a censuře 

V nedávné rozmluvě řekl ministr Havelka, že propagační tisková služba bude 
soustředěna při ministerském presidiu a že zároveň bude nově upravena tisková censura. 
Stane se tak v několika týdnech; bude při tom dbáno hlavně, aby censurní postup byl 
jednotný. I rozhlas bude usměrněn. Již nyní vedou rozhlas téměř výhradně státní úředníci 
a ústředna při min. presidiu bude prý míti také na program rozhlasu značný vliv aspoň ve 
hlavních směrnicích. Proti šeptané propagandě bude nyní pracováno úředním objasňováním 
pravé situace jakož i vysvětlováním úmyslů vlády. Především prý se pomýšlí na schůzky 
s funkcionáři strany Nár. jednoty, jichž je v samé Praze 6000. Šeptaná propaganda není 
organisována, je to spíše jen psychologický důsledek zklamání, které národ zažil na podzim 
loňského roku. Jsme rádi jmenovitě tomuto poslednímu výkladu ministra Havelky; snad udělá 
konec tatarským povídačkám, které se častěji tu a tam objevovaly o té propagandě a byly 
horší a nesrovnatelně nebezpečnější než by mohla býti nevím jaká šeptaná propaganda sama. 
Ostatně vysvětlení pravého stavu věcí je vždy nejlepší a nejúčinnější. Ale pak musí to 
vysvětlení býti dáváno všemu tisku; vysvětlení jen funkcionářům strany, i kdyby jich bylo 
nevím kolik, by nestačilo. O jedné věci se ve výkladu ministrově nemluví - a to je -
odpovědnost censury; myslíme ovšem, že se o ní nemluví jen proto, že ministr předpokládá 
i při úpravě censury to, co bylo ve vládních projevech řečeno o úpravě úřadování pod osobní 
odpovědností vůbec. Jako je odpovědný tisk, tak musí býti odpovědná i censura; nejlépe by 
bylo, aby censurní rozhodnutí byla zrovna tak podpisována, jako rozhodnutí soudní, a aby 
opravné prostředky byly možný i za preventivní censury, jak již dříve „Fronta" naznačila. 
Ostatně je snad čas pomýšlet konečně na zrušení preventivní censury, když na Slovensku je 
již zrušena. Bylo by toho třeba již pro rovnováhu mezi tiskem u nás a na Slovensku. V tisku 
pak by bylo dobře upravit odpovědnost za inserci. Poslední dobou docházelo - a pořád ještě 
dochází na nepěkné spojování reklamy s pohromou z loňského podzimu. Vytknete-li to, řekne 
se: za insérât redakce neodpovídá, což je prakticky konec konců tolik, jako že к vůli zisku je 
dovoleno to, zač redakce odpovědnost brát nemůže. Když se u nás tolik doporučuje německý 
příklad, proč zrovna v této věci ne? V Německu jsou reklamy obchodní v tekstu zakázány. 
U nás bývají v tekstu i ty, o nichž byla shora zmínka. Nějaká ta značka pod nimi není 
к ničemu, protože značek jsou noviny plné. Snad by bylo nejlépe, aby tak, jako za redakční 
obsah odpovídá redaktor, odpovídal v každých novinách odpovědný redaktor reklamní -
a kde by nebylo takového, aby odpovídal vydavatel. Inserty přece mohou působit a často 
i působí víc než články a velmi často mnohem hůře. Co je závadné mravně nebo se příčí 
zákonu a dobrému mravu, nesmí býti dovolováno к vůli užitku. 

Odpovědnost v tisku a censuře. Fronta 10, 1938-39, č. 50, 16. 3. 1939, s. 595; podepsáno -n-. 
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Censura na říšskoněmecké časopisy a knihy... 

Censura na říšskoněmecké časopisy a knihy je u nás již vlastně zrušena. Zákaz 
dopravy je totiž vůbec odvolán. Není tedy zakázáno dopravovat k nám žádnou knihu a žádný 
časopis z Německa. Podle poslední zprávy pak mají býti zrušeny dokonce i konfiskace 
soudním rozhodnutím nařízené. Jakým právním postupem se to stane, nevíme; normálně 
může býti rozhodnutí soudu měněno zase jen rozhodnutím vyšší soudní instance, při čemž 
ovšem platí ustanovení o použití odvolacího práva ve stanovené lhůtě. Ale příčina, pro kterou 
se o tom zmiňujeme, je tato: Bude nyní také jinak upravena censura českých listů a tisku 
vůbec, když censura německého tisku je zrušena? 

Censura na říšskoněmecké časopisy a knihy... Fronta 10, 1938-39, č. 50, 16. 3. 1939, s. 596; 
podepsáno -o-. 
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Adolf Filáček 
Proveďme revisi veřejných knihoven a knižního trhu 

Kniha měla vždycky významný podíl při utvářeni duchovního života českého národa, 
ba ve zlých časech vydatně přispěla k tomu, že národ nalezl sebe sama. Dokazovati 
oprávněnost tohoto tvrzeni znamenalo by probírati thema již tolikrát zevrubně objasněné: 
význam dobré knihy pro náš národ v minulosti. Stejně nepochybný jest vsak i ten fakt, že 
v dobách klidné pohody ochabovala láska lidu ke knize dobré a kniha se stávala spíše 
zábavou než tvůrcem charakteru člověka a národa. Mnozí tohle již konstatovali přede mnou, 
zejména v pohnutých dnech loňského měsíce září, kdy bylo zjišťováno, že v posledních 
dvaceti letech poslání knihy bylo až nebezpečně zlehčeno. Stalo se tak v důsledku značné 
knižní nadprodukce v posledních letech; vždyť v roce 1936 bylo podle úředních statistických 
výkazů vydáno u nás celkem 11.467 knižních děl a z toho 8121 českých. V tomto počtu je 
zahrnuto přes 3500 knih z krásného písemnictví. 

Jinou příčinou úpadku knižní kultury bylo vydávání knih nevhodných s hlediska 
mravního, jež neodporovaly vytváření kladných hodnot etických, nýbrž namnoze otravovaly 
myšlení lidu a rozvracovaly je. Nejrůznější díla politického rázu pronikla v hojné míře do 
veřejných knihoven a nikdo nebude tvrdit, že tyto knihy, jež vznikly v důsledku roztříštěnosti 
politického života v první republice, sjednocovaly a vedly к opravdové občanské výchově. 
Připočtete-li k tomu záplavu překladové literatury, jež byla k nám bez rozvahy uváděna ve 
snaze, abychom se vyrovnali a přizpůsobili kdejakému modernímu názoru ve světě, pak 
poznáte, že tohle všecko jsou základní příčiny úpadku knižní kultury v našem statě. 

Nyní jsme rozhodnuti provésti očistu ve všech oborech veřejného života a tu nesmíme 
zapomínati na nápravu v oboru, knižní kultury. Taková revise je nutná již vzhledem к tolika 
změnám, jež jsme v posledních měsících prožili: zmenšilo se území našeho státu, bylo 
radikálně zjednodušeno politické stranictví, došli jsme к poznání, že zájem národa a státu jest 
nutno povýšiti nad všechny interesy osobní. Opouštíme všecky ohledy na zájmy ciziny 
a hlásíme zásadu zdravého národního egoismu. Hledáme spíše, co nás může sblížiti, než 
abychom vyzdvihovali to, co nás dělí. Kdo dobře smýšlejí s národem a státem, volají po 
všestranné duchovni obrodě. Postavme knihu, jež se již tolikrát osvědčila, znovu do služeb 
obnovy národa a výchovy našeho nového občana. Zrevidujme knižní materiál v knihovnách 
a hledejme cestu, jak bychom urychleně odstranili v knižní literatuře vše, co překáži teto 
obrodě. 

* 

Doporučujeme nejen revisi veřejných knihoven a soukromých půjčoven knih, ale i 
knižního trhu a nakladatelské produkce. Uskutečniti jedno bez druhého, znamenalo by řešeni 
jen polovičaté: bylo by absurdní vyloučiti určité knihy z veřejných knihoven a dovoliti jejich 
prodej či vydávaní. O tomto podnětu se jednalo nedávno v literárním odboru Masarykova 
lidovýchovného ústavu v Praze a navrhujeme toto: 

1. Z knihoven budiž při revisi odstraněn zastaralý knižní balast, t j. knižní soubory, 
jež se do knihoven veřejných po vydání zákona r. 1919 dostaly většinou z majetku různých 
spolků a korporací. Již tehdá byly zastaralé, ale v nedostatku knih vhodnějších byly 
v knihovnách ponechány. Od těch dob narostl počet lepších knih tak, že jest možno dnes je 
vyřaditi; vždyť kniha ve veřejné knihovně (hlavně menší) má jen tenkráte své místo, jestliže 
je použitelná, jinak zbytečně zatěžuje činnost knihovny a překáží i když snad má určitou cenu 
kulturně historickou. Vyloučením těchto knih ubude knihovnám dosti značný počet svazků, 
ale méně knih bude v tomto případě více. 

2. Nechť jest provedena revise knihoven 5 hlediska výchovy národní a státní, jakož 
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i etické. Při této příležitosti zdůrazňuji zejména hodnocení knihy po stránce lidovýchovné 
proti jednostrannému pojímání estetickému. Aby bylo však rozuměno: žádáme ovšem od 
knihy, aby vzešla z uměleckého tvůrčího posvěcení, ale především vyzdvihujeme v těchto 
vážných dobách její ušlechtilé hodnoty mravní. Kniha musí sloužiti těmto ideám: rozsévati 
víru v budoucnost národa, podporovati autoritu státu, podpírati lidi duchovně nalomené 
a skleslé; je-li to však kniha sebe dokonalejší s hlediska estetického a šíří-li poraženectví 
a mravní slabošství, nechuť к životu a anarchii, pak nemá dnes místa v rukou českých 
čtenářů. A tu mám na mysli zejména působení četby na mládež: kolik jsme již slyšeli 
oprávněných stížností na zhoubný vliv špatných knih a tiskovin a přece se dosud učinilo jen 
tak málo pro nápravu. Odstraňme z knihoven i knihy s tendencí protináboženskou; v tomto 
případě neztotožňuji výchovu v duchu křesťanském s výchovou v intencích jen jediné církve. 
Doporučuji vyloučení takových knih, jež se dotýkají náboženského cítění kterýchkoliv 
věřících a které živí náboženskou nesnášelivost. 

3. Až do nedávna rozpadal se veřejný život v našem státě na bezmála dvě desítky 
politických stran. Poučná literatura politická byla odrazem teto roztříštěnosti. Žádáme proto 
vyloučení knih politicky závadných, odporujících dnešnímu úsilí vlády o sjednoceni národa, 
šířících zásady třídního boje a neodpovídajících dnešní politické struktuře státu. Jak bychom 
mohli postaviti knihovny do služeb vybudování národní jednoty všeho lidu, když v mnohých 
veřejných knihovnách jest množství knižních děl a brožur, jež se tam dostaly podle 
politického zájmu bývalých straníků v obci? Při revisi v tomto směru jest nutno postupovati 
zvláště obezřetně. 

4. Očistěme knihovny od záplavy zbytečných překladů z cizích literatur, jež jsou 
vzdálené našemu národnímu duchu a nevyhovují často ani po stránce jazykové a formální. 
Mnohé z nich jsou v knihovnách ještě z doby, kdy jsme byli ochotni přijímat všecky 
myšlenkové směry, jen když byly aspoň odvarem cizích hesel, do české půdy a duše se 
nehodících. Jest jistě užitečné poznávati duchovní díla ostatních národů a rozhodně se stavím 
proti kategorickému zavrhování veškerých překladů: i když nám cizina za naši к ní dala tak 
trpkou lekci na sklonku roku 1938, jsem přesvědčen, že se od ní nemůžeme zcela isolovati; 
jde mi však o omezení vydávání zbytečných překladů. Je na příklad všeobecně známe, že 
vyskytla-li se jedna úspěšná knížka nějakého cizího autora, byla pak všecka jeho ostatní díla 
zcela nekriticky překládána do češtiny, i když byla v autorově vlasti shledána bezcennými. 
Namnoze vycházely dokonce překlady jedné knihy u dvou českých nakladatelů zároveň Tu 
bude třeba provésti radikální nápravu. 

* 

Nestačí ovšem jen vyloučiti takové knihy z knihoven. Je třeba učiniti opatření, aby 
nebyly v soukromých knižních půjčovnách a aby zmizely i z trhu a nebyly jim podobné dále 
vydávány. Prakticky to znamená uvažovati o účelném usměrnění nakladatelského ruchu ve 
smyslu shora uvedených zásad. Neradím tím ovšem к omezování duchovní a vydavatelské 
svobody, přál bych si však, a to v zájmu národní kultury, aby byla učiněna přítrž anarchii na 
knižním trhu a tříštění našich tak zmenšených sil v tomto ohledu. Což je možno, aby vydávání 
knih a tiskovin bylo jen věcí obchodního, třebas i konkurenčního podnikaní? Aby si každý 
vydával co chce a kolik chce bez ohledu na veřejné zájmy? Knižní kultura je přece věcí 
národního a státního zájmu, je to i otázka hospodárnosti a úspornosti. Je nás dnes Čechů 
značně méně, mnozí z našich spoluobčanů jsou hospodářsky oslabeni, bude méně 
konsumentů knih, a chceme-li, aby je přece mohli čisti, pak jim musíme i za levnější cenu dáti 
knihy hodnotné a ušlechtilé. Musí tedy i v tomto směru dojiti к soustředění а к revisi. 

* 
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Revise veřejných knihoven a knižního trhu by měla býti provedena pokud možno 
rychle a za spolupráce lidí rozvážných, kritických, avšak neovlivňovaných radikálními hesly, 
jež se tak často ozývají z tisku i ulice. Je to v zájmu knihy samé 

Jest úkolem povolaných úředních činitelů v ministerstvu školství a národní osvěty 
rozhodnouti o způsobu provádění této revise. Myslím však, že by bylo třeba vydati podrobné 
směrnice pro tuto knižní očistu, jmenovati při mšano komisi z řad pedagogů, osvětových 
pracovníků, knihovníků a spisovatelů, kteří by neprodleně sestavili seznam závadných knih, 
určených к vyloučení z knihoven a z knižního trhu. Revisi by pak prováděli v obcích do 2000 
obyvatelů okrskoví knihovní dozorci za dohledu okresního školního inspektora, okresního 
knihovního referenta a jednatele OOS, v obcích od 2000 do 10.000 obyvatelů by revidovali 
knihovny podle úředních seznamů referenti státní osvětové služby. Uvedené státní orgány by 
byly bezpodmínečně odpovědny za provedení revise a za to, že závadné knihy budou vskutku 
vyloučeny z půjčovaní. V městech nad 10.000 obyvatelů a v těch obcích, kde jest knihovník 
z povolání, by byl osobně odpověden knihovník za to, že odstraní knihy, jež podle tamního 
seznamu ústřední komise pro knižní revisi určí. 

Adolf Filáček: Proveďme revisi knihoven a knižního trhu. Česká osvěta 35, 1938-39, č. 7, 
březen 1939, s. 192-196. 

'7 
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Ministerstvo školství a národní osvěty 

Ministerstvo školství a národní osvěty uložilo okresním osvětovým sborům, 
referentům státní osvětové služby jakož i všem knihovníkům v obcích nad 10.000 obyvatelů, 
aby bez prodlení učinili opatření к vyloučení literatury s tendencí komunistickou jakož i 
všech spisů propagujících myšlenky a program komunistický. 

Opatření toto provedou OOS v obcích do 5000 obyvatelů prostřednictvím okresních 
knihovních referentů a okrskových knihovních dozorců. Závadné knihy nutno zabaliti 
a zapečetit a přiložiti k tomu seznam všech obsažených knih. V knihovnách od 5000 do 
10.000 obyv. provedou věc zmínění referenti státní osvětové služby. V knihovnách nad 
10.000 obyv. knihovníci s knihovními radami pod vlastní odpovědností. 

Ministerstvo školství a národní osvěty. Česká osvěta 35, 1938-39, č. 7, březen 1939, s. 197; 
nepodepsáno. 
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Jan Šnobr 
К revisi veřejných knihoven obecních 

Rozhodujíce se o revisi knih ve veřejných knihovnách obecních, věděli a vědí 
knihovníci od prvních úvah o této věci, že je to úkol významu nemalého. Nejde při této revisi 
o sečtení a zjištění svazků. Jde o prohlédnutí a zvážení knižního materiálu. Jde o zhodnocení 
věcné, o zhodnocení obsahové. O revisi, jež má odpověděti, zda v knihovnách jest ten svět 
knih, který určuje národní potřeba, a nejsou-li v knihovnách publikace základnímu smyslu 
a bytí národa odporující. 

Po léta jsme kupovali do veřejných knihoven obecních knihy, jež odpovídaly době 
a jejímu vzruchu, jež v sobě zrcadlily člověka v jeho duchovním boji: ukazovaly život v jeho 
plnosti a mnohosti. Některé zkušenosti nás zklamaly. Některé se neosvědčily a ukázaly nám, 
že svět jest světem skutečností a poznání velmi tvrdých a nepředvídaných. Knihy, které 
představovaly a představují tyto zkušenosti, zestárly dřív, než si kdo mohl myslit. A mnohé 
z nich nás přesvědčily, že jsme se mýlili, že ani strážce kulturního knižního pokladu není tak 
neomylný, aby nepřehlédl perly falešné mezi pravými. Zde jsme u kořene věci. Zdě jsme u 
toho proč, které vede к revisi veřejných knihoven obecních. 

Jako bychom se nyní vraceli do světa svých prvních zkušeností do světa svých lásek, 
svých snů. Jsme přísnější a nezapíráme, že mnohé z toho, co jsme měli za pevné a jisté, se 
změnilo. Ze mnohé z toho, co bylo v své době znamením hodnot trvalých, nevydrželo, že se 
rozpadlo a leží dnes před námi jako trosky. Mnohé z knih nepřežily včerejšek. Mnohé 
neobstály ve zkoušce dnešku. Ono tavení, jímž prochází soudobý svět, bylo počátkem jejich 
rozpadu. Z leckteré knihy, zkoušené ohněm dnešních našich národních zkušeností, nezůstává 
nic. Ani její jádro, ani její atmosféra. Prostě nic. Nemůžeme to pochopit, nemůžeme to ještě 
jasně říci, ale je to prostá skutečnost, viditelná a rozhodující. A my se začínáme bránit. Tak 
jako se brání člověk, jenž ještě nevidí, ale již tuší nebezpečí, tuší nejistotu mostu, po němž 
přechází. Ale v kostře mostu zůstává stále ještě dosti sil, na něž je možno spoléhat. Když se 
trámoví zřítilo, zůstává základ, který spojuje pilíře, který vydržel otřes a po němž je možno 
přejít na druhý břeh. Tak je tomu i s knihami. Mnohé z toho, co bylo kulturním mostem, 
nevydrželo, propadlo se, rozrušilo se tak, že dnešní člověk se o to nemůže opřít, že na to 
nemůže vstoupit s jistotou. Ale mnohé z toho, co bylo zdánlivě skryto, zůstalo pevné a jest 
dnes onou kostrou, která - pevná a neotřesená - spojuje oba břehy našeho života. 

Tak se můžeme dívat na knihy. Tak můžeme sami v sobě rozhodovat o tom, co zůstalo 
pevné, co ve zkoušce neobstálo. A jako vždy, nová zkušenost rozhoduje o našem poměru 
к našim společným věcem: upevňuje nás, učí vidět svět střízlivě, učí rozumět pravdám a snům 
- prostě učí rozeznávat knihy živé a zdravé od knih, jež nemohou být živným chlebem národa. 

Reviduj eme-1 i dnes své knihovny, hledáme, co zestárlo, v čem jsme se mýlili, v čem 
jme se zklamali, co nebylo silné, a je proto dnes otřesené, rozrušené, rozložené, co je 
potištěným papírem, jenž neměl sílu přesvědčit o víře, které nás učil. Tak nějak musíme 
přistupovat k celé věci. A musíme si také hned s počátku říci, že bylo-li co spolehlivého, co 
nezklamalo a co stojí i dnes jako stráž u národního života, že to bylo a jest dílo básníků, 
romanopisců, dramatiků a filosofů, kteří vyrostli z domova a jejichž hlas byl vždy ozvěnou 
domova. Knihy, jež byly ve znamení umění napsány naši rodnou řečí, knihy, které svůj styl 
a své myšlení vedly po týchž vrcholech, po nichž jde český jazyk a jeho duch, tyto knihy 
nemohou býti a nebudou nikdy slabé. Vždy budou tím rájem srdce, tou hlubinou bezpečnosti, 
jíž potřebujeme. A nebudeme myslit na to, čím básník a romanopisec byli. Budeme se jen 
ptát, zda myslili poctivě a byli-li si vždy vědomi, že jejich kniha musí být nejvěrnější ozvěnou 
hlasu, jímž národ odpovídá době. 

Revidujeme-li dnes své knihovny, povyšujeme znovu knihy, jež byly napsány hlasem 
a svědomím národa a rodné země, na výši, jíž si zasluhují. A přesvědčujeme se, nestály-li na 
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jejich místě knihy, které čtenáře zaváděly, které mu kalily rozhled a klamaly o světě. Knihy 
jsou přece jako lidé: selžou často, když to nejméně očekáváme. Proto hledáme knihy, které 
nás zklamaly, jejichž pravda nebyla pravdou obecnou a obecně prospěšnou, jejichž svět nebyl 
mostem, po němž by národ přecházel s jistotou do své budoucnosti. To jest ta revise 
knihoven. Ne koniášství, ne zavrhování, ne polemika! Ale prosté, poctivé a otevřené poznání 
a vyznání, že některé knihy nejsou národu prospěšné a že jsou to především ty, které 
neodpovídají jeho svědomí, jeho morálce a jeho osudem prožité pravdě. To budiž naším 
měřítkem! To budiž naší metodou! 

Kniha naplňuje svůj úkol jen tehdy, je-li svědectvím o člověku a o době, v níž a jímž 
byla napsána. Neodpovídá-li tomuto požadavku, není to kniha dobrá a poctivá. Dílo, které 
hovoří lidským srdcem a v němž se zrcadlí všechno chvění času, takové dílo jest věčné, ať 
bylo napsáno jakýmkoliv jazykem. Víme dobře, kteří z našich spisovatelů z kterékoliv 
generace až po dnešek naplnili své knihy tímto smyslem. A víme také a ještě lépe, že jich 
nebylo málo, že celá naše literatura, t. j. písemnictví, jež jest obsahem a osudem našeho 
národa a nejvýrazněji odpovídá na otázky po jeho povaze, po jeho vůli a po jeho snu, že celá 
naše literatura, slovesné umění, básnictví, próza, drama, essay, hovořila lidským srdcem 
a dala v sobě zrcadliti všemu, čím doba vzrušovala českého člověka. Nasloucháme znovu 
hlasům svých knih. Probíráme znovu - knihu za knihou - vše, co máme ve svých knihovnách, 
ať z kultury naší nebo z jiných národů. A všude tam, kde neslyšíme hlas poctivého lidského 
srdce, které neklame a které nelže o světě, se zastavujeme a znovu rozhodujeme: prospívá tato 
kniha českému člověku? posiluje jeho duši ve chvílích, kdy jí nejvíce potřebuje? jest mu 
lékem? hovoří к němu hlasem minulosti nebo hlasem dnešku, ale vždy hlasem národa? 
hovoří к němu tak, že otvírá duši jiných národů, přispívajíc к poznání jejich nej vnitřnějšího 
svědomí? 

Ano, revisí se dostaneme к čistému jádru slovesné kultury. Oddělíme zrno od plevele. 
A to zrno budeme pěstovat, aby klíčilo v každém z nás. Nezastírejme si. I naše literatura 
chodila po cestách hledání a bloudila. Ale nikdy nezašla tak daleko, aby zapřela nebo ztratila 
svůj základní rys, své duchovní společenství se zemí, v níž se rodila. Pod jakýmkoliv 
povrchem, pod jakýmikoliv náměty, pod vyznáním nevím které ideologie byl vždy český 
člověk. Vznikly-li v jednotlivostech omyly, neváhejme je oddělit. Dívejme se na revisi 
veřejných knihoven obecních jako na úklid v podzimní a předjarní zahradě, kdy připravujeme 
sebe i zemi к novému klíčení, к novému růstu, к novým radostem. Mnoho z toho, co jsme 
zašili, nás zklamalo. Bylo choré, nedokvetlo. A jako na zahradě, i zde čistíme v záhonech, 
abychom chránili půdu před vyžitím bylinami, jež nejsou podle zákona dobré země a podle 
zákona našeho srdce. Nenechat půdu vysílit, nenechat zahradu zplanět. To je smysl tohoto 
úklidu, to je účel práce, k níž přistupujeme v každé zahradě, a právě v té nej krásnější a květy 
a ovocem nejbohatší, abychom ji chránili. 

Revisí knih ve veřejných knihovnách obecních revidujeme zároveň čas, revidujeme 
včerejšek. Měli-li jsme včera dobrou vůli obsáhnout knihami celý svět, jeho různorodost, 
zachytit každé chvění jednotlivě, zaznamenat každý jeho nerv knihou, vyrůstající z jeho 
citlivosti, chtěli-li jsme poznat širokost lidské touhy a milovat všechny a všechno, dostávali 
jsme se к paradoxu „Všechny milovat znamená nikoho nemilovat!" Tato zkušenost nás učí, 
abychom si ze všech darů lidského ducha vybírali nejlepší a nejzdravější, abychom přijímali 
jen to, co je schopno v naší duši klíčit a vydávat ovoce živné. 

Výběrem knih slabých, nevěrných, nedůsledných, knih, diktovaných jen rozmary času 
nebo choutkami a zákeřnictvím jednotlivců, odstraníme planění svého života, uchráníme 
čtenáře před zbytečnými otřesy, před krisemi, které by mu ukazovaly svět jinak a tím hlouběji 
jej srážely к trpkému poznání. Vyloučíme-li knihy, psané z politického nebo ideologického 
prospěchářství, vyloučíme-li všechnu t. zv. brakovou literaturu, která tu a tam nedopatřením 
pronikla mezi knihy dobré, ale ponecháme-li po úvaze díla, s nimiž je možno polemisovat, jež 
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je možno číst s nesouhlasem, ale jimž je nutno přiznávat poctivost v opačném názoru, učiníme 
dobře. Revise jest bojem proti požitkaření, proti kažení vkusu a mravní odpovědnosti, proti 
umění nečistému, proti té hrůze nepoctivého ducha, jenž odporuje podstatě uměleckého 
tvoření, mravní závaznosti a nadosobní kázni spisovatelově, proti tomu nečistému umění, 
jehož definice jest v umělecké závěti Karla Čapka, v Životu a díle skladatele Foltýna. 

Od umění čistého a nečistého vycházejme. Učme se dívat na knihu a práci 
spisovatelovu jako na nástroj a práci dělníka: svědomitost, přesnost, spolehlivost v činu i ve 
výsledcích díla. Tak procházejme mezi svými knihami, tak se dívejme na úklid v zahradě snů 
a lidské touhy, jíž knihovna jest. Chraňme zemi, ducha svého národa, jenž jest v čtenáři stejně 
jako v knize, která na něho čeká, chraňme sebe. Ale tím výše stavme a tím hlouběji 
upevňujme dobré dílo, jež rostlo z českého myšlení a z české tradice, jež otvíralo pohled do 
světové dílny ducha, aby ukázalo, jak silným pramenem jest domácí kultura a jakou 
vytrvalostí jest nadána jeho vůle vydržet duchovně, politicky i sociálně. 

Český básník a český spisovatel, již jsou hodni těchto jmen a jejichž dílo jest dílem jen 
stupně prvního, oním mistrovstvím, které uznává dnešek a potvrdí zítřek, jsou solí země. 
Važme si jich a tím pečlivěji ošetřujme půdu, v níž jsou jejich kořeny. Nezapomínejme na 
jedno spolehlivé měřítko: spisovatel a básník a vědec, jenž jest pokračováním, prohloubením 
a dovršováním národní kulturní tradice, jest také počátkem a článkem v kulturním národním 
zítřku; i kdyby se v jednotlivostech mýlil, i kdyby na některých stránkách své knihy zbloudil 
a chtěl růst jinak. Měřme přítomnost a važme přítomnost včerejškem, abychom poznali 
poctivou a vytrvalou hodnotu zítřku. 

Stavme vedle básníků dnešku K. H. Máchu, K. J. Erbena, Jana Nerudu, Otakara 
Březinu, Antonína Sovu, Viktora Dýka, Josefa Horu. Stavme vedle prozaiků dnešku Boženu 
Němcovou, Aloise Jiráska, Zikmunda Wintra, a zase K. J. Erbena, Jana Nerudu, a Jakuba 
Arbesa, abychom v této linii prózy pochopili, čím jest dílo soudobých prozaiků, ať jsou to 
starší nebo mladí a mladší. Neváhejme změřit spisovatelskou odpovědnost vědeckého díla 
dnešního odborného spisovatele, filosofa, politika, odkazem a vyznáním vědecké 
opravdovosti, jakou obdivujeme u Dobrovského, Palackého, Šafaříka, Jungmanna, Pekaře, 
Gebauera a jiných. Sledujme, jak a čím přispěl spisovatel kultuře českého jazyka: povznesl-li 
jej tak, že jeho dílo se stává jeho obranou, že jeho mateřská řeč, jíž píše, jest kulturním 
znakem živé přítomnosti, nebo snížil-li jej jen na vyjadřovací prostředek, v němž krása 
a účelnost české řeči nejsou ničím. 

Tudy jděme a nezabloudíme, nesejdeme s cesty, nebudeme se zítra musit stydět před 
sebou. Neboť jen tato cesta, tato pěšina, po níž musíme mezi úskalími procházet velmi 
opatrně, dívajíce se neustále к výškám, nás povede dobře. 

Revidujme své knihovny. A tento svůj dnešní úkol můžeme vyjádřit i jinak: bojujme o 
svůj život. Jak a s jakou statečností, to jest věc každého z nás. Společným rysem musí být 
odpovědnost, porozumění národní knižní kultuře, pochopení čistých a nečistých myšlenek, 
dobrých a podlých účelů díla, oné záměrnosti, která jde к srdci národa jako lék a poctivá 
zbraň proti záludnosti, která lže sobě a přelhává ostatní. Buďme každý z nás, knihovník, 
spisovatel, básník, sadařem pečlivým a spolutvůrcem ovoce nejživnějšího na tom úseku, jenž 
nám byl svěřen. Buďme každý z nás ochráncem řeči a ducha českého, jejich čistoty a jejich 
výsostného postavení ve věcích lidské kultury. Národní svébytnost, jež nám jest zaručována, 
bude se o nás moci opřít jako o pilíře spolehlivé, jimiž nepohne žádný otřes. 

Buďme к české knize а к českému spisovateli poctiví tak, jako jsme poctiví к sobě: 
nikdy nevylučme tu knihu, již čtla naše matka, a nikdy nevylučme tu knihu, již bude číst naše 
dcera, až se bude připravovat к mateřství. Neboť jen tak zachráníme slova, jimiž v nás, ve 
svých dětech, naše matky pěstily víru v národ. Jen tak zachráníme slova, jež budou vyznáním 
víry každé generace, která přijde po nás. 
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Jaroslav Janoušek 
Anketa Lidovek o nejlepší knihu 

Rok co rok zaplňuje stránky Lidových novin „tradiční" anketa o nejlepší knihu, rok co 
rok к téhle parádě se víří spousty reklamního prachu a vždycky ze zamotané historie vítězně 
vychází někdo z rodiny Čapků, atd., čili lépe řečeno vyhrávají to tři čtvrtiny knih z čerstvého 
nákladu jedné firmy. 

A ani letos si redakce neodpustila předvánoční žert, v úvodu tentokrát doprovází 
anketu omluvnými balónky (menší počet hlasujících, nejedná se o nej zajímavější knihu roku, 
nýbrž o knihy nejhodnotnější, к nimž se lidé utíkali ve zlých týdnech, atd.) 

Hodnota ankety už se ovšem dávno prohlédla a zvláště nastává komičnost situací, když 
autoři svými hlasy si dělají vzájemné poklony. 

A zdá se, že snobismus je nakažlivější bílé nemoci, neboť v anketách bylo vždycky 
zřejmé hlasovací pachtění za posledním sezónním překladem, který už po krátkém čase upadl 
v zapomenutí (Soupault, Feuchtwanger, Gunther, Lockhart). Kdy jindy než letos byla 
příležitost na prvé místo položit stěžejní díla starší české literatury, tím spíše, bylo-li raženo 
heslo nejlepší kniha vůbec. Ale u nás vládne v prvé řadě neznalost staršího písemnictví, a náš 
intelektuál, ačkoliv těmito jmény se rád ohání, nezná ani spisů Husových, Komenského, 
Němcové, Erbena, Havlíčka, Březiny, ale zato odříká novinky salonní literatury nebo název 
posledního překladu, i když knížka leží v knihovně jen do čtvrtiny rozřezána. 

Pochybuji, že by se byl kdo v osudových dnech našeho národa utíkal к Čapkově 
„Umění přírodních národů" nebo к vyumělkované poesii Holanově, neboť takové verše jako 
„nahatá žena vyplouvá do stór / zelinář míchá do osudů / hlas velkých mozků z hlávek zelí / 
alegorie plné údů / přetírá jitro příkrou bělí" atd., lze nazvat kabinetní ukázkou pokroucené 
řeči, deformující pojmy к nesmyslnosti. 

Každý politik má neomezený rozsah v obchodním podnikání, jenom nesmí svoji 
funkci zaměňovat za něco jiného než právě za kšeftařský tah. Je třeba si uvědomit, že tři 
čtvrtiny hlasujících jsou lidé blízcí jednomu nakladatelskému podniku, jednomu deníku. 

A přece mnozí z příslušníků ankety by byli v trapné situaci, kdyby měli aspoň stručně 
zopakovat obsah knihy. A mnohý z těch pánů radů, kdyby mohl říci svoji volnu po svém, 
zvedl by obě ruce pro Wallace nebo Fikera. 

Jaroslav Janoušek: Anketa Lidovek na nejlepší knihu. Aktivisté 2, 1938-39, č. 2, 19. 12. 1938, 
s. 3. 
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Ošidnost čtenářských anket 

Takřka již tradiční (letos jedenáctá) podzimní anketa Lidových novin, jíž se pokaždé 
vyhledává „nejzajímavější", „nejhodnotnější" či „nejvýznamnější" kniha uplývajícího roku, 
dává opět příležitost zamyslit se nad uspořádáním a významem podobných anket vůbec a této 
zvlášť. Na první pohled je jasno, že žebříček „nejhodnotnějších" knih, který se takovou 
anketou získá, má stabilitu velmi relativní a hodnotu velmi problematickou. V prvé řadě je to 
výběr na knihy určitého nakladatelství, na knihy jistého literárního směru, na autory toho 
kterého politického přesvědčení. Dále tu vzniká nepoměr mezi čtenáři z kruhů vědeckých, 
literárních a laických. Jsou na př. jistě velezajímavé knihy, které pro svou obtížnost nikdy to 
v takové čtenářské soutěži nemohou vyhrát, ledaže by hlasovalo alespoň sto veleučených 
pánů profesorů. Někteří z dotazovaných nečtou zase na př. vůbec poesii, takže básníci u nich 
pochodí špatně. A vůbec, jak chcete rozhodnout o „významnosti" či „zajímavosti" mezi 
knihou veršů a románem? 

Může se stát, že dotazovaný, řekněme lékař, pro nedostatek času nepřečetl vůbec víc 
knih, než právě těch pět, které uvedl jako „nejhodnotnější". Jakou cenu má pak jeho hlas? 
Může se stát, že dva dotazovaní (autoři) se domluví a prokáží si vzájemnou službu: udají 
jeden dílo druhého. A co hlavního: každý z účastníků ankety je hodnocen stejně jako 
rozhodčí; hlas, dejme tomu houslové virtuosky, má mít stejnou váhu jako třeba literárního 
kritika. Oč by bylo zajímavější vědět třeba, kolik a které knihy každý z dotázaných přečetl. 
Ukázalo by se tu za prvé, že tři knížky, které vybral z třicíti, které celkem četl, jsou ve 
výhodě, neboť nevyly v soutěži s knihami mnohem hodnotnějšími a významnějšími. A za 
druhé by často vyšlo na jevo, že dotázaný prokázal svým výběrem ze své četby jednak 
nekritičnost, jednak nevalný vkus, když dal přednost knihám zjevně slabším před díly 
dokonalejšími. 

Jak vidět z těchto několika náhodných námitek, je čtenářská anketa věc značně ošidná. 
Knihkupcům, kteří „zvítězivší" knihy si vystrčí za vánoční výlohu, je to celkem jedno, které 
ze všech „vyhrály". Anketa je tu prostě reklamním nástrojem. Autoři a nakladatelé, kteří 
„zůstali zpět", ovšem často právem hubují. Oč zajímavější a významnější by bylo uspořádat 
takovou anketu mezi literárními kritiky a recensenty, o kterých lze předpokládat, že za rok 
pročtou valnou část vydaných děl. A to ještě by bylo nutno anketu rozdělit na soud o poesii 
a hlasování o pracech prosaických. Nebo se obrátit na čtenáře určité společenské vrstvy, 
určitého stavu nebo určitého stáří, aby závěry, které by tu vznikly, měly alespoň v jistém 
vztahu svoji váhu a rozhodnost. Neboť jinak se veškeré ankety neubrání všem těm výtkám, 
kterých s až dosud dostalo i anketě Lidových novin. A to ještě si ušetříme srovnávání jmen, 
která oproti anketě loňské ubyla a přibyla. I zde se objevil vliv a ohlas posledních událostí 
a tím více ukázal na relativnost a ošidnost podobného anketování. 

Ošidnost čtenářských anket. Brázda 19, 1938, č. 50-51, 21. 12., s. 781; podepsáno mj. 
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Anketa 

Změnou politických poměrů zakolísaly mnohé „individuality" a v dopisech čtenářů se 
jeví pochybnost o jejich uměleckém oprávnění, když odpadne politický a kamarádský duch, 
který je nesl nahoru. 

Otázku rozvířil Miroslav Rütte v Národních listech, když se postavil za umělce 
levicové a tvrdil, že nelze všechny zatratit. Je však také pravda, že vlivem dřívějšího 
stranictví, politické moci a nakladatelského monopolu se dostali do popředí autoři, jejichž 
umělecká hodnota je sporná. Na druhé straně potíralo se však dílo určitých autorů. V živé 
paměti je případ AI. Jiráska, kterak po jeho smrti se rozvinula diskuse o umělecké hodnotě 
jeho díla (viz dále případ Medkova „Plukovníka Švece", umlčování Jakuba Demla, J. B. 
Čapka, prakse udělování státních cen s jednostranným obsazováním porot, společensko-
literární úspěchy Vladimíra Holana, kritický systém v rubrikách novin. Revise literárních 
příruček, čítanek, antologií). 

1. Co podle vašeho názoru potřebuje revise: v literatuře, 
v kritice, 
v divadelnictví, 
ve filmu? 

2. Kterak si přestavujete nápravu? 
Příspěvky psané po jedné straně papíru zasílejte redakci t. 1.! S uveřejňováním 

začneme v příštím čísle. 

Dopisy čtenářů o revisi hodnocení 

Venkovský čtenář, ač nebyl zasvěcen do zákulisí oficiální literatury, přece jen dovedl 
vypozorovat, že tato nejde správnou cestou. Náznaky toho všeho byly ve hvězdách, najednou 
se vynořivších na obloze literární, za asistence kamarádské kritiky a fanfár nakladatelských 
tiskovin. Chápu, že bylo těžko obyčejnému smrtelníku dostat se mezi vyhrazenou 
intelektuální společnost. A když v poslední době čteme o snaze oprostit literaturu ode všech 
politických a třídních čachrů, jsme do jisté míry pesimisty, neboť mocenství dřívějšího režimu 
zapustilo příliš hluboko kořeny. 

A můj názor к vypsaným bodům ankety: v literatuře potřebujeme nutně revise, neboť 
je vydávána spousta knih a časopisů a mezi nimi příliš mnoho braku. Buďtež omezeny 
překlady cizí literatury. Taktéž je třeba zrušit vydávání literatury detektivní a krváků, zvláště 
„kapesní", jako Rozruchu, Rodokapsu", atd. Zato budiž věnována pozornost tvorbě mladých, 
nadaných autorů. Kritika nesmí být kamarádská. Dílo či práce, jež má svou cenu, budiž 
zhodnoceno podle zásluh ať jde o práci starého či mladého autora, musí už jednou zmizet 
metody z literárních rubrik Národ, osvobození a Práva lidu (nevadí, že toto se přejmenovalo 
na jinou firmu). 

V divadelnictví budiž upuštěno od hesla: Co je cizí, to je dobré. Buďtež na scénu 
uváděny práce domácích autorů, jichž máme dostatek a mnohdy jsou cennější cizích. 

Filmu jsme věřili také jen cizímu. Měli jsem arciť málo filmů umělecky hodnotných, 
ale chyběl a chybí nám kapitál a potom zákulisí českého filmu dobře osvětluje Wernerova hra 
„Lidé na kře". Selanky a kýče z Hvězdy a z Listů paní a dívek měly přednost. Český film, to 
je veliká džungle, snad by na osvětlení poměrů nestačil ani reflektor. 

Nápravu si představuji zřízením kulturní komise, jež by provedla revisi ve všech 
složkách umění. Odpovědnost musí na sebe převzít nakladatelé, ředitelé divadel, producenti 
filmu, lit. kritika, spisovatelé a ostatní umělci. Musí zmizet protekce a stranictví. Hodnotné 
buď hodnoceno, dobré rozlišováno od špatného, a kde je třeba podpory, buď poskytnuta. Kdo 
byl neprávem odstrčen, přijď na místo, jež mu patří. 
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Jaké prostředí si vytvoříme, v takové m budeme žít! 
Miloš Votík, Písek 

1. Revise potřebují hlavně knihovny, zda jsou půjčovány knihy českých autorů 
v takové míře, jak toho potřebuje čtenář. 

Literatura t. j. krásná prosa musí býti psána pro českého čtenáře, musí budit lásku 
к národu a zemi a touhu po dobrém a lepším. 

V kritice musí vymizet kritika kamarádská. Kritik ať hodnotí dílo, nikoli jméno autora. 
V divadelnictví třeba proměny ve prospěch skutečných umělců. Také na mladší, dobré 

síly, které se teprve uplatňují, je třeba bráti zřetel. 
Ve filmu třeba nápravy dvojí: dobrých libretistů a zručných režiserů. Ty lidi mezi 

sebou máme. Třeba je objevovat. 
2. A kterak si představuji nápravu? 
Umělecké ceny dávati těm, o nichž rozhodne čtenář, nikoliv kamarádská porota. 

Hledat a stále hledat. Poctivě a svědomitě. Umění musí míti život věčný. Státní ceny udělovat 
prvotřídním autorům za práci, nikoliv za jméno. 

R. F. Šimek, redaktor, Mor. Ostrava 

К vaší anketě o revisi poměrů literárních a o otázce nápravy, odpovídám na otázku, co 
potřebuje revise: upřímně řečeno vše. Nápravu lze si představiti jedině odstraněním všech, 
kteří se jako umělci prodávali a učinili umění prodejnou služkou negramotných politických 
veličin. Jsou to tytéž osoby, které nyní budou míti plná ústa vlastenectví - téhož vlastenectví, 
jemuž dříve sami přezdívali zpátečnický šovinismus. Jejich vlastenectví však není nic jiného, 
než otázka obchodní. V lidových kalendářích najdete insérât, podle něhož jakýsi Bertiš kupuje 
a prodává peří. V německých kalendářích zní táž firma Benisch. Jsou stejní jako židovský 
obchodník, jenž začne obchodovati syrečky, když „nejdou" perské koberce, jenž je však 
připraven vrátiti se к perským kobercům nebo případně ke guanu, kdyby to bylo obchodně 
výnosnější. 

Dodávám: má-li snaha o nápravu přinésti ovoce, je třeba bezohledných operací. 
Operatér, jenž se bojí říznouti do vředu, ať nechá chirurgie a věnuje se sbírání vzorků potravin 
pro úřad pro zkoumání jich. 

Pavel Dušan, Praha-Břevnov 

Jinak je ovšem dobře, aby se omezilo vydávání kýčů v naší literatuře, ale je při tom 
nutno dbáti dvou hledisek. Jednak časopisy platí až o 100% větší honoráře, než řádní 
nakladatelé, (vyjímám ovšem honoráře uznaným veličinám) a jejich zákazem by se dostal 
nakladatelům monopol, vydávati zase kýče, jak též horlivě v devadesáti procentech činí. 

Mimoto je nutno uznati jako druhé hledisko, že kýč je věčný a nesmrtelný do té doby, 
dokud naše školy nevychovají národ к vyšší úrovni. Toho se však nedocílí do té doby, dokud 
učitelstvo si bude hleděti placených (a královsky) funkcí v reiffeisenkách a podobně, místo 
zanícené práce. 

Je smutné, že po takové národní tragedii naši nakladatelé házejí autorovi práci na hlavu 
a s podotknutím, že nyní není vhodná doba к vydávání, ale hned na to mají statisícové 
honoráře pro všelijaká „také umělecká" díla z Francie, bez nichž bychom se dobře obešli, 
nebo jaká dovedeme také. Jen kdyby nám zaplatili alespoň polovinu toho, co posílají do 
ciziny. 

Jindř. Grubhoffer, Ostravice 

Spravedlivá revise v literatuře, kritice, divadle a ve filmu potřebuje především mladých 
lidí\ Pokud se týče tématiky, směru a ideje, jež má provázet veškeré kulturní dění, jsem za 
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jedno s názorem dr. V. Kolátora a připojuji к tomu jen malý dodatek: „Je nutno, aby nejen 
divadla (ale veškeré kulturní dění) promlouvalo jen a jen k duši národa. Proto nebudeme, my 
aktivně budující a tvořící, pěstovat ideologii německou, jako stejně odmítáme sovětskou či 
západní." - V tom je nám vodítkem hlas, který jsme slyšeli z Italie. „Kdokoliv napodobuje 
cizinu, je vinen vlastizradou jako vyzvědač, který pouští nepřítele tajnými dvířky." - A umění 
není v nejmenším tohoto zločinu zbaveno. 

Jan Geringer - Orlický, Praha 

[cenzurováno, chybí celý odstavec] 

Jiřina Pavelková, Budapešť 

Anketa. Aktivisté 2, 1938-39, č. 2, 19. 12. 1938, s. 5; č. 3, 2. 2. 1939, s. 1, 5; č. 4, 11. 3. 1939, 
s. 5; nepodepsáno. 
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Anketa o příští kulturní politice 

Dobré na výsledku ankety ELKu je především členská účast. 1856 členů ELKu 
zasedlo к svým psacím stolům s dobrým úmyslem přispětí svou hřivnou к budování 
kulturního života u nás v nových poměrech. 

Jak se odpovídalo? 

Mimo početnost zaujme různost pracovních oborů i krajových oblastí autorů 
odpovědí, takže můžeme považovat výsledek ankety za průřez míněním celého ELKu. 

Méně dobrá je technická stránka odpovědí. Většinou jsou přespříliš obšírné, třeba 
i několikastránkové. Příčinou je jistě dobrá snaha podložit úsudek pevným odůvodněním. Ale 
obšírnost mate, protože chtíc nechtíc klade - ať v řádcích nebo mezi řádky - nové a nové 
otázky, mimo čtyři, které položila anketa. 

Dále: je nasnadě, že základní zdůvodnění postoje účastníkova bude politické. 
Přirozeně. Jenže jest uvésti politické skutečnosti na jmenovatele obecně kulturních etických 
a estetických hodnot. Jen v tom jazyku lze se dorozumět v anketě literárního listu. Naneštěstí 
četné odpovědi se vyjadřovaly slovníkem politickým. To překračuje kompetenci listu, která 
má za to, že nejlepší pro věc, pro list i jeho čtenáře, jest zůstati v svých hranicích a držeti se 
svého slovníku. 

Není dobrá, dále, neurčitost v užívání některých pojmů, a to někdy docela 
podstatných, jako: tradice, následování cizích vzorů, prostý rozum, domácí látky. Za 
následování cizích vzorů nemůžeme přece považovat na př. neustálou vzájemnou výměnu 
myšlenek a podnětů všech národů Evropy, kterou se tvoří po tisíciletí evropský život, které se 
účastní Mácha jako Havlíček, Sládek i Dyk, Durdík, Šalda, Jirásek, Čapek? Sotva by obstál 
názor, že na př. česká literatura v prvním dvacetiletí republiky by si nebyla všímala života 
domácího - když se tu přece jen výjimečně setkáme s látkou mimočeskou (jiná otázka ovšem 
je, jak hluboko, jak typicky zabíral autor do české skutečnosti). 

Odstavcem méně dobrá chceme naznačit své nesnáze i svůj postup, který jsme zvolili 
pro posuzování odpovědí na čtyři otázky ankety. Sčítali jsme, abychom tak řekli, body za 
původnost, přesnost, výrazovou stručnost, a odčítali body za jejich opak. 

Výsledek ankety, hodnocený jako celek, jako životní postoj, je optimistický. Nikoli 
náhodou je citován nejen Čech: Nevěřte nikomu... ale daleko častěji Neruda: Bude-li každý z 
nás z křemene... 

Některé citáty 

Je jisté, že se tyto chvíle hrozných muk umělecky projeví - leč tvůrci nelze 
předpisovat. Jen jediné musíme chtít: aby se tato trpitelská velikost, jíž prošel národ celý, 
nerozlila v plytkost, sentimentálnost nebo v mučednictví, v němž si u nás tolik libujeme. 

F. Petelík, prof. r. g. 

Všichni naši klasikové musí přijít opět ke cti. 
Jaroslav Čipa 

Nemůžeme vylučovat literaturu cizí. Umění a tedy i literatura je mezinárodní, je nad 
půtky národů a stavů a je mnoho krásných knih cizojazyčných, které tuto náplň mají. 
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Ing. dr. V. Kotík 

Buďme každý z křemene a křesejme z něho jiskry pravdy a porozumění. 
Jaroslav Horecký, strojník 

Budou stále čtenáři s protichůdnými zálibami. 
V. Brajer 

Plná svoboda uměleckého tvoření a duchovního života je jediným předpokladem 
opravdové, sebevědomé a odpovědné tvořivé činnosti umělecké jakéhokoliv druhu. 

JUDr. Z. Tohn 

Nenávidět a odstraňovat snobismus. Učinit umění opravdu nezbytnou součástí života. 
F. Husák, ředitel gymnasia 

Budeme si více vážit českého umění, jako si dnes vážíme českých výrobků. 
Heda Petrová 

Budeme dnes utíkat od pojmu cti, od ideálu poctivosti a mravnosti, poněvadž jej jiní 
podupali? Světový názor není něco, co bychom mohli a měli měniti ze dne na den. 

Tvořiti pravé a pravdivé umění, a to už bude samo sebou i národní i světové. 
Prof. J. Menzel 

Uzavírajíce soutěž ELKu na čtyři otázky Slovo členům ELKu, vypsanou v 2. čísle 
Literárních novin v listopadu 1938, děkujeme všem jejím účastníkům. Raději píšeme 
účastníkům než soutěžícím, protože naše dnešní situace naléhavěji vyzývá к spolupráci všech 
než к určování, kdo je první, třetí nebo desátý. Dále proto, že odpovědi účastníků soutěže se 
v krásné jednomyslnosti shodují ve věcech nejpodstatnějších: ve víře v národní minulost 
i v budoucnost. Členové Evropského literárního klubu, kteří nikdy nebyli výlučnou 
společností, již považují za svoji povinnost zaznamenávati si data všech efemérních 
uměleckých sensací a debatovat o nich, nýbrž skupinou čtenářů toužících poznat evropské 
podstatné kulturní hodnoty, i v této těžké, složité a zmatené době odpověděli jasně, a v tónu 
i rytmu, kterým bije náš národní život. 

Proto a z důvodů, jež byly uvedeny v předešlém čísle ELKu, usnesla se jury neudí let 
1., 2., 3., nýbrž rozdělit knihy v částce 3500 K na 35 autorů nej pozoruhodnějších odpovědí 
rovným dílem. Jména poctěných přineseme příště spolu s dalšími citáty z odpovědí. 

Naše tvorba se musí vrátit ke kořenům národní podstaty, je třeba národu ukázat, že už 
přečkal horší doby. Povzbudit chuť a vůli к životu. 

A. Bureš, pošt. úředník 

Mnohaletý vliv umělecké tvorby na mysl lidových vrstev byl jedním z činitelů, který 
učinil z českého lidu lid odolný a naplněný optimismem. 

Jan Vodička 

Dnešní čtenář bude z dobové literatury a zejména z odkazu literatury buditelské 
a historické čerpat víru к vyššímu poslání našeho národa. 

Jan Sýkora, přednosta stanice ČSD 
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F. X. Šalda vybízel mladé autory, aby se přimkli к dnešku. Konečně, nezobrazují nám 
moderní historické romány dnešek? A kdyby nám klasikové díly třeba před tisíciletími 
psanými neukazovali dnešek, čtli bychom je? 

M. Bryndová 

Slabé povahy budou od skutečnosti utíkat ke knize, v níž najdou zapomnění. Silné 
povahy se budou chtít vnitřně vyrovnat s naší krisi národní i světovou. 

Npor. zdrav. MUDr. V. Posejpal 

Nej důležitější poučení z horečnaté, organisované a cílevědomé práce mravenců, jimž 
bylo mraveniště rozšlápnuto, na stavbě nového s tou vírou, že jednou nebude na světě zlých 
bot. 

Josef Kos 

Zůstati sobě věrni a s vírou v sebe a nezdolnou sílu a zdraví národa, vyčkávati dob 
příštích, šťastnějších - snad ne tak dalekých. 

F. J. Pražský-Slavkovský 

Zavírat národ za čínskou zeď je hazardní experiment pro malý stát. 
B. Vávro uch 

Poněvadž nejpřednější naší starostí nyní je opatřiti všem práci, chléb a krov, přála 
bych všemu našemu umění, zvláště výtvarnému, jehož postavení je pro jeho zvláštní ráz 
nej obtížnější, mnoho nových českých mecenášů. 

Marta Pešková 

Přál bych si, aby byla umění vrácena jeho pravá funkce, aby nebylo výlučné, aby 
dovedlo vést a mělo vliv. Aby se vrátilo к živému, konkrétnímu člověku, ke skutečnosti této 
země. Aby bylo nástrojem pravdivosti a síly života a pramenem nové velikosti, nového kladu. 

A. Holas, za kritické hnutí č.-sl. studentstva v Brně 

Můžeme věřit v naše básníky, malíře, spisovatele. Nezpronevěřili se svému úkolu. 
Všimněme si, jak dovedli burcovat к obraně státu. To jim nesmíme zapomenout. Víme však 
také, že oni si zase cestu najdou. 

Karel Valter 

Bylo by trochu odvážené hledět zkušenosti poslední doby honem uplatňovat. Chybí 
ještě nutný odstup od těchto událostí, které nás sice k zemi srazily, ale neknockoutovaly. 

Emil Suchoradský, řed. ústavu učitelek 

Budoucí česká tvorba literární, divadelní, hudební, výtvarnická i filmová musí ještě 
více než tomu bylo dosud vyzvednouti vše národní, lidové, svérázné, typicky české. Nejen 
snad jako folklor, ale musí tu jiti o proniknutí bytosti a duše národní. Je to návrat к tradici v 
nej lepším smyslu'slova. I v umění roste národ silný a musíme být silným národem. 

Josef Ošmera 

I dnešní čtenář má povinnost probojovat se z bezradnosti к neskrývanému významu 
dnešní doby. Potřebuje tedy nutně dobré literatury dobové, literatury od doby odvrácené smí 
si dopřát jen pro řídké chvíle oddechu. 

Ing. Alois Balán 
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Administrace ELKu prosí účastníky soutěže, kteří, jak píší, byli Měděným jezdcem již 
dříve odměněni a přáli by si tisk jiný, aby oznámili své přání na adresu administrace 
korespondenčním lístkem, neboť jury soutěže, které byla tato přání oznamována na listech 
textu odpovědí, nemůže na sebe vzít práci, jež není z jejího oboru. 

Anketa o příští kulturní politice. ELK 4, 1939, č. 3, březen, s. 3; č. 4, duben, s. 4; 
nepodepsáno. 

Ústředrť 
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