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Emanuel Moravec:

Komu není rady...?

(fP odle posledníchzpráv vrchního velitelstvíbran-ir né moci německá posádka ve Stalingrade je
obklíčena, bojuje se mezi Donem a Doncem, němec
ká vojska ustoupila ze severovýchodního Kavkazu

západu na Kubáň, pod Ladožskýmjezerem se krůtě
zápolí. V Africe vojska Osy vyklidila Tripolis a zaři
zují se pevně v Tunisu, který je Itálii mnohem blíže.

Tyto všechny zprávy pro nenapravitelné breptaly
představují zdroj nejfantastičtějších kombinací. Do
dvou měsíců je konec s Říší; to vypráví šuškanda.
Největší radost z toho, co u nás šuškalové věří, mají
v Londýně a v Moskvě,poněvadž tam v poráž
ku Říše nevěří a sami mají hlavy plné starostí,
jak to povedou dále.

Pokud jde o víru v neskutečné kombinace, Češi
m

.
éli odjakživa poskrovnu konkurentů. Žít ve vidi

nách může si dovolit člověk bezdětný, kterému je
zcela jedno jak dlouho žije, zda třicet nebo osmdesát
let. O rodiče se mu snad postará dobrý osud, náro
du necítí povinností. A tak si dává jednu morfiovou
injekci za druhou. Na délce života nezáleží. Hlavně
jde o přebohaté vidiny.

Uklízeljsem knihovnu. Vyhazoval staré časopisy.
Co jsem tu našel za smutné vzpominání, raděj nemluvit. V co jsme my všechno před pěti lety nevěřili!
Nalezl jsem mezi papíry na příklad dopis generála
Fauchera, šéfa francouzské vojenské mise tehdy
u nás. kde mi vlastnoručně vypočítává, proč Francii
na nás záleží a proč nás nemůže opustit. Faucher si
dělal blázny z nás nevěda o tom, poněvadž z něho
si opět dělala blázny jeho vláda.-Tu vodila za nosAnglie,a v Anglii? Tam měli hlavy dohromady Židé.

Pořekadlo tvrdí, že kočka, která si jednou sedla
na horkou plotnu, vyhýbá se i vychladlé.Určitý druhČechu dá se rád kočkou zahanbit. Znovu a znovu
se opíjí pohádkami. Znovua znovu se probouzíu rozbitého koryta, ale o polepšení není řeči. Když pak
tyto potrhlé bloudy zákon pevně popadne za límec,
obyčejně si nejsou vědomi žádné viny. Děcko, které
zapálilo chalupu, také v pláči ujišťuje, že si chtělo
jen škrtnout.

Ale nechrne jednou blázny trochu kombinovat.
Udělejme jim radost a připusťme v pohádce, že ně
mecký voják pod sovětským náporem ustoupí až do
Můnchenu. Co bude pak s českým národem? Ubozí
bloudi! V okamžiku, kdy do Prahy vtáhne vojsko
Stalinovo, z českých zemí bude utvořena sovětská
republika, do které pan Beneš bude mít přístup přísně
zakázán. Do Prahy vpadne se sovětskými vojsky panGotwald. A bude to právě náš inteligentský bloud,
kterému zrekvírují ze tří pokojů dva a kterého pošlou
v prvé řadě na práci s lopatou.

V dobré paměti přec ještě máme, jak v Estonsku,
Litvě a Lotyšsku vítali sovětskou armádu před třemi

lety. Tyto tři baltické státy měly sotva tolik obyva
tel jako Protektorát a jen z Estonska bylo vyvezeno
na 60.000inteligence na Sibiř, kde, když nepomrela,
staví v pralese nějakou trať. Vzpomínám, jak mne
před třemi měsíci po Charkově vodil ředitel musea
umění. Inteligent tak padesátiletý. Mluvil německy,
francouzský a anglicky. Věděl o nás, o našem umění.
Citoval francouzské a německé autory., Sověty jej
ponechaly jako ředitele musea, ale platily jej jako
toho nejposlednějšího nádeníka. Klobouk nemožný,
košile rozedraná, zimník asi dvacet pět let starý. Ru
ce mozolovité,zuby neošetrené. V sovětském Rusku
ještě tak si na něco přišel inženýr, ale ostatní inteli
gence se mohla jít pást. Každý komisař totiž všemu
lépe rozuměl než trojnásobný doktor.

Proto se těšte, holoubkové!Hlavně ti z vás, kteří
si zvykli pohodlnému a vybranému životu. Jestkže
v Moskvě starý, zasloužilý sovětský občan se musí
spokojit 4 nť obytné plochy,proč by najednou v Pra
ze měl někdo mít více nežli v Moskvě?Od kdy kolo
nie by měly větší výsady než mateřská země? Není
přirozené, že by se někdo těšil na bídu. V tomto pra
vidle je český inteligent smutnou výjimkou. Člověk
se může právem ptát osudu, čím se náš národ provi
nil, že musí být tolik trestán skrze svou nepříčetnou
inteligenci?

Ale nechrne jim, těm nadutým školometským
bloudům radost, že sovětská vojska v dohledné době
vtáhnou do Prahy. Myslítebraši, že v tu chvíli nasta
ne mír? Ale kde. Místo Velkoněmeckéříše bude dále
válčit Anglie se Spojenými státy proti sovětskému
Rusku, které přirozeně po okupaci Evropy půjde do
Indie a do Cíny. Vůdce osvobodil-českého člověka od
vojenské povinnosti. Ale Stalina to ani nenapadne.
Nařídí mobilisaciCechů a pošle je proti Angličanům
do Indie a proti Japoncům do Sibiře.

Českým politisujícím dámám, které pořádají šuš-
kalské dýchánky, bych chtěl říci, co jsem ještě zažil
v Charkově. Po představení v Sevěenkově divadle
mluvil jsem s tamními herci. Výborná tanečnice
a herečka Ljuba Svecovabyla velmi překvapena, že
jsem v cizině „národním komisařem“ osvěty a diva
del (co je to ministr nevěděla). Ptal jsem se jí žertem
po čem touží a co bych jako mocný „komisař“ mohl
splnit. Cekal jsem, že bude si přát kožešiny, šperky,
a při nejmenším tucet hedvábných punčoch.Podívala
se na mne ostýchavě a pak řekla: „Jste-li opravdu
mocný „národní komisař“, pak mi prosím nechte
přidělit postel, ráda ji zaplatím. Spím totiž deset
let v jedné posteli se svou matkou, která je už příliš
stará a v poslednídobě trpí těžkou nespavostí a stále
mne budí. A já mám tolik práce v divadle, že se na
klidný spánek strašně těším.“ Milé dámy! Deset let
nadaná herečka a tanečnice Ljuba Svecova v Char
kově spí s maminkou v jedné posteli. Ne teprve od
německé okupace!

Prozatím nehrozí české inteligenci „osvobození“
bolševiky.Od Stalingradu je totiž do Berlinu tak da~
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leko jako z Prahy do Gibraltaru. Kdyby sovětská
.vojska postupovala dosavadním tempem západu,
dostala by se německým hranicím až za několik
let. S hlupáky se nediskutuje.

Bude- však česká inteligence pokračovat ye
svých nesmyslecha stane-li se tak pro národ těžkým
nebezpečím,nezbude než proti ní zakročit v zájmu
národa, který za nic nemůže. Stojíme-li před vol
bou zánik národa anebo smetení nezdravé
Vrstvy potřeštěných školometů,pak vezmi čert školo-
tnety. Jeden český dělník, jeden český sedlák se zdra
vou pracovitou rodinou má pro budoucnost národa
jnnohem větší cenu než pět pánů radů, vašnostů,
doktorů a doktorek obýčejhě bezdětných. Tito nena
pravitelní slepci mýlili se v roce 1939, v roce 1940,
V roce 1941 i v roce 1942. Mýlí se nyní také v roce
1943. Jsou nemožně nudní. Kdyby svou neplechou
neškodili národu, nestáli by za zmínku.

Před dvěma roky nikdo z těchto mudrlantů nevě
řil, že Říše se spraví se Židy. Dnes už nevidíme po-
Jnalu Žida v Praze a v celém Protektoráte. Nezbu-
de-li jiného, pak bude nutno, přítelíčkové,vypořádat
se v Cechách a na Moravě také s tisíci nenapra
vitelnými inteligenty! Národ je třeba zachránit! Ať
to stojí co stoji!

Novd Evropa
Jaroslav Nov ú :

Německý boj a české svědomí

(K desítiletí Hitlerova příchodu moci)'

"TNnesní boj je, jak známo, také bojem o evropskou civili-
I ) sací. Je to boj o vše, co vytvořil tento díl světa za dlou

há tisíciletí své kulturní existence; za odkaz staré Hellady
a starého Říma; za dědictví jejich nástupce, Svaté říše řím-
eké národa německého; za evropskou tradici; za evropské
pojetí národa; a za dvě nejstarší a nej základnější hodnoty
lidstva vůbec — za náboženství a za rodinu. Tyto všechny
hodnoty evropského lidstva byly by zničeny beze zbytku,
kdyby měl zvítězit bolševický komunismus, vedený Židy, a
spřežený s anglo-severoamerickým plutokratismem, vedeným
také Židy. Nebylo by rodiny, nebylo by náboženství, nebylo
by tisíciletých národních kultur,, plilo by se na evropskou
tradici, na odkaz Říma i Hellady; to vše bylo by pohlceno,
zadupáno, vypáleno z duší i z těl perversní zběsilostí komu
nistických a židovských vítězů, za bezmocné, nebo i aktivní
„hospodářské“' asistence také vítězných Židů v Anglii a v
Severní Americe. Evropští národové uvědomili si toto nebez
pečí a tak stojí dnes na východní frontě v boji proti bolše-
vismu bok po boku vedle Němců Finové, Rumuni, Italové,
Maďaři, Slováci, Španělové, Valoni, Francouzové. Chorváti,
Dánové, Vlámové, Holand’ani a vedle nich východní dobro
volníci z krajů ovládaných kdysi bolševickým Ruskem: před-
kavkazští Kozáci, Turkestanci, povolžští Tataři, Arménci,
Georgijci a severní Kavkazané. Boj proti bolševismu se stal
i tímto ordre de bataile protibolševické fronty, bojem celé
Evropy.

A přece zas je tento evropský boj především a hlavně,
dnes i před dějinami, bojem německým. Německo to bylo,
jež, obrodivši se z největší bídy a ž největšího ponížení po-

Bív. J. Novů** je autorem prítbojné knihy: ľk o ) a
rozumu

litickou a mravní naukou Adolfa Hitlera, podalo celé Evropě
a celému světu nevývratný příklad, jak vyváznout ze spárů
světové požidovštělé plutokracie. Blaho celku před blahem
jednotlivce. Osvobození z otroctví kapitálového. Gemeinnutz
vor Eigennutz! Brechung der 'Zinsknechtschaft! Toť ony zá
kladní zákony nacionálního socialismu, které po stránce
mravní i hospodářské pohnuly dejinami lidstva. Toť ony
dva pilíře nacionálněsocialistického světového názoru, který
zmenil tvářnost dosavadního syěta. .Nejyyšáí mravní zákon
antického Rima: Salus rei publicae suprema lex esto! nachá
zí v těchto dvou zákonech nacionálního socialismu své mrav
ní i hospodářské zcela konkrétní dotvoření a uskutečněni.
Těmito dvěma zákony je německý načmhákií socialismus
nesmrtelný a nepřemožitelný. Nesě lidstvu nový svět. No
vou budoucnost. Nový sociální řád místo doživšího a pře
žilého liberalistického kapitalismu. Nové, lepší, nepoměrně
lidštější rozdělení peněz a práce. Nový životní názor. Na-
cionálně socialistický světový názor zůstane věčně zásluhou
a slávou Adolfa Hitlera a jeho Německa.

Hitlerovo Německo to ovšem také bylo, jež se stalo ter
čem nespoutané a bezohledné nenávisti celého židovského a
plutokratického světa, založeného právě na opaku obou na-
cióňálněšociálistiókých zásad. Neomezený prospěch osobní a
co nejvíce úroků z úvěrového obchodu — to přece byly obě
vůdčí zásady hospodářského a mravního liberalismu, na
němž byla založena celá moc Židovstva, celý vzestup Anglie
a Ameriky, přesněji řečeno vedoucích vrstev obou těchto
liberalistických zemi. Pro svůj odboj proti této zastaralé
a dnes i nemravné hospodářské a politické soustavě světa
stalo se Německo nakonec předmětem preventivní války,
kterou chtějí dřívější židovští a angloameričtí páni světa
zničit, udusit v zárodku nový nacionálněsocialistický světový
názor. Tato válka je skutečně válkou Židů a plutokraťu;
obranný boj, který v ní vedou za nežidovské, neanglické a
neamerické uspořádání světa zdrayí liberalistické sou
stavě chudí, byť i velcí a zdatní národové německý, italský
a japonský a jejich spojenci v Evropě i mim ní, je skutečně
bojem německým. Německo je cílem útoku světového hos
podářského zpátečnictví, které sě neostýchalo ani spolku
s bolševistickým Ruskem, jen když sí od něho může slibovat
úspěch. Německo nese na sobě hlavní břimě této obranné a
osvobozovací války. Boj proti bolševikům. Židům a Anglo-
Severoameričanům zůstane proto vždy v historii bojem ně
meckým.

íí

Stanovisko Čechů tomuto německému boji je dáno ně
kolika nezměnitelnými skutečnostmi. Je to především zá
vazek, podepsaný presidentem dr. Háchou 15. března 1939
v Berlinu. Výnosem Vůdcovým dostalo se Čechám a Mo
ravě, oč tehdy žádal nejvyšší ústavní představitel čes
kých zemí: ochrany Německé říše. Státoprávní forma, kte
rá byla této ochraně dána zřízením Protektorátu Čechy a
Morava, byla jen logickým a nutným důsledkem ujednané
smlouvy. Je jen samozřejmé, když žadatel, to jest český
národ, zastoupený tehdy osobou presidenta svého tehdejší
ho státního útvaru, dodržuje smlouvu, která byla uzavřena
n a j e ho žádost.

Jinou skutečností, která určuje stanovisko Čechů v sou
časné válce, je zkušenost, kterou český národ učinil s tak
žvanýrhi demokratickými mocnostmi za dvacet let své tak
zvané samostatnosti. Léta 1918—1938 byla pro český ná
rod velikou školou, ve které poznal důkladně svého učitele,
„nejstarší demokracii“, Anglii: Poznal, že jeho samostatnost
je jen zdánlivá; že hlavní věcí bylo dlužit se z Anglie peníze
na drahé úroky a dělat jí četníka ha východě proti Němec
ku, jako jej na západě dělala Francie. Nakonec nás v roce
1938 Anglie kopla, jako paša kope své otroky, bylo řečeno
trefně nedávno. Zkušeností se učí nejen člověk, také národ.
Zkušenost Čechů s Anglií, to znamená s plutokraty a se
Židy, je druhým vodítkem pro české stanovisko.

Třetím vodítkem je náš duchovní a materiální zájem.

2 —fir>



Přítomnosti

Chceme, aby Evropa byla vydána v plen bolševismu? Chce
me bezuzdné krveprolití, zničení rodiny, náboženství, sou
kromého vlastnictví, evropské i české kultury, budované
pracné po tisíc let? -li vše chceme, jděme s bolševiky,
s Anglií a s Židy proti Německu! Uchoval-li nám Pán Bůh
trochu zdravého rozumu a zdravého pudu sebezáchovy -—
nemůžeme nejít s Německem, Itálií, Japonskem a jejicn
spojenci proti bolševikům, Anglii a Severoameričanům;
jedním slovem proti Židovstvu! ‘

uvedeným třem skutečnostem bylo by snad možno
připojit čtvrtou, pátou a další. My však tuto připojujeme
poslední, nejzávažmější, nejrozhodnější a nejplatnější, protože
nejduchovější, protože mravní. „Pravdou třeba proti
všem!“ Na čí straně je pravda a právo, spravedlnost a sluš
nost? Na straně těch otrlých židovských plutokratů v masce
i bez masky, či na straně těch prostých a jasných ..pánů z
Nemanic“, mezi něž patříme také my Češi? Kdo je nám
milejší — chudý a čestný Němec a Ital, či otylý anglický
lord a surový bolševik? Otázka mravní, otázka poprav-
d ě, otázka tak typicky česká, i když tak neodbytná a —
nepříjemná

. i pro některé Čechy. „Máme všeliké chyby:
svárlivost, nevážnost sobě navzájem, nekázanost, malou
vytrvalost v dobře poěatých podnicích. I spravedlivý denně
hřeší, třeba se polepšit. Avšak hříchu proti duchu svátému
musíme být vždy čisti: nikdy poznané pravdě neodpírati!“

Otázka po nejvyšším důvodu našeho přiznám Risi je
nakonec otázkou svědomí. Dovedeme v sobě najít
sílu, abychom přes všechno protiněmecké působení na nás
a v nás, přes desítiletou výchovu školní, rodinnou, spolko
vou i veřejnou, přes vliv bývalé tak zvané demokratické
politiky, tisku, divadla, literatury — abybhom přesto přese
všechno přiznali sami sobě a pak i před celým světem, že
pravdu mají nikoliv Židé, nýbrž Němci, nikoliv bolševici,
nýbrž Evropa, nikoliv anglo-severoameričtí plutokrati, ný
brž „páni z Nemanic“? Dovedeme se probojovat této své
české pravdě? Hle, otázka českého svědomí. Otázka, od její
hož kladného zodpovědění závisí nejen naše činná účast v
boji za Novou Evropu, nýbrž také rozhodnutí, zda my, Češi,
„nenový kulturní národ“, máme vůbec právo na další život
v novém nacionálním evropském společenství.

písemnictví
Bedřich Slavík :

Evropa a naše literatura

Jak se česká liieiaíura vyrovnává s literár
ními náměty evropskými

tázka je ze základních pro české písemnictví. Po staletí
V_y jsou naše země duchovní křižovatkou Evropy a domov
i svět určují zákonitou rovnováhu české literatury. Věrnost
domácí tradici i touha po neustálé soutěží v oblasti kulturní,
tak se po věky projevuje onen mohutný duchovní proud,
jehož tvůrčím zpodobením je i literatura. Dříve než ve
zkratce zachytíme vývoj této podnětné synthesy, je třeba
si připomenouti některé obmezení, jež vyplývají ze samotné
ho ducha české tvorby. Je to tím závažnější, poněvadž
z nich dosud možno odvodit předpoklady pro spisovatele
i celou knižní produkci.

Dovolává-li se cizina v podilu duchovních hodnot pře
devším české hudby, je to dokladem, že slovesná tvorba ne
vytvořila díla, jež by mluvilo za národ světu tak bezpro
středně jako hudební skladba. Není to zákon obecný, ale
platí pro naše poměry během devatenáctého století téměř
výhradně. Důvod třeba hledati v literatuře, v jejích námě
tech i zpracování. V uvedené době je ze slovesných druhů
ú nás nejpříznačnější a umělecky nejpropracovanější lyrika.

Román i drama slojí nepoměrně v pozadí a filosofická spe
kulace je vzdálena české povaze. Píše-li však malý národ
svá nejlepší slovesná díla v lyrice, svědčí to o jeho vyspělé
— ač přerušované a navazované — tradici, a současně zar
viňuje i výlučnou jednostrannost v pohledu na úkol a poslá
ní umění v životě národa i v mezinárodní soutěži. Neboř
žádný překladatel lyriky není kongeniální tvůrci a jenom
velké národní literatury nacházejí pro svou lyriku čtenáře
i mimo hranice svých území a to pro znalost mateřštiny ori
ginálu. Jazyková stránka nesporně omezuje již v zárodku
ohlas lyriky v jinonárodním prostředí, byť tato byla umě
lecky sebe vyspělejší.

Situace české lyriky je nad to ještě komplikována růz
nými domácími důvody. Založila několik tradic, z nichž byla
nejpodnětnější ona, jež se přiklonila lidové písni a jejím
ohlasům a druhá, jež s ní soutěžila virtuosním zvládnutím
cizich tvarů, případně i námětů. V podstatě probíhá v lyrice
týž hlas domova a světa, zápas mezi domácimi úkoly a evrop
ským posláním, který charakierisuje celé duchovní úsili čes
kého národa. Domácí úkoly byly podmíněny ideově, mohly
proto jenom výjimečně přispěli opravdovému umělecké
mu výboji. Poplatnost náboženské orientaci s jejím mravním
i sociálním posláním a poplatnost národní myšlence určily
na dlouhou dobu vývoj i smysl domácí tvorby i v lyrice.
Přijal-li i román a drama toto stanovisko, nemohl žádali od
ciziny, aby byl čten i pokládán za soutěž o vrchol evropská
slovesné tvorby. Naše písemnictví devatenáctého věku
poctivě se snažilo dohonili Evropu, ale umělecká tradice —i
vždy znovu přerušovaná zřetelem domácím úkolům —i
nemohla být dosud vybudována v šíři a hloubce, jak vyža
duje výsostné postavení literatury v duchovním životě ná
roda. Z tohoto nepoměru není možno vinili ani autory ani
kritiku, která musela nejenom soudit, ale zároveň objevovat
vzory, vychovávat a propagovat.

Bylo nezbytné’předeslali těchto několik poznámek do
cenění slovesného úsilí našich spisovatelů během devate
náctého století, s nímž se vyrovnávali a zapojovali námětové
i tvarově do evropského kulturního dění. Vědomě se ome
zujeme-na minulé století, poněvadž je pro zmíněnou otázku
nejzávažnější. Po tisíc let ovlivňuje především západní kul
tura náš duchovní rozvoj, ale po společném základu církev-
ně-latinském střídají se v našich zemích různé vlivy. Z nich
časově nejranější je za rytířského feudalismu vliv němec
kých motivů a tato vlna se objevuje opět německou refor
mací a humanismem a konečně nemeckou romantikou. Vy
rovnávání s touto trojí duchovní oblastí je až do prvých de
setiletí devatenáctého věku z nejpodněinějších pro vývoj čes
kého písemnictví. Žádný vliv jiného národa nezapůsobil v
uvedené době mohutněji a bezprostředněji. I později jsme
zůstali zcela vzdáleni vlivům antického světa řecko-římské-
ho a do XVIII. věku působení románského světa objevilo se
mnohostranně jediné v umění výtvarném a hudebním.

Tři p r o u d y v o s v í c e n si v í

Jaká je situace během devatenáctého století? Pro pře
hlednost přidržme se literárně dějepisného postupu Arna
Nováka při hodnocení myšlenkových i slovesných proudů,
jak se objevily v české literatuře od doby osvícenské. Smysl
osvícenské práce spočíval v revisi vědeckých poznatku
i společenských zřízení. Herderův podnět sběratelský i vy-
kladačský v oboru lidové poesie různých národů a čin Kl.
Brentana i Achima v. Arnim povzbuzuje řadu domácích pra
covníků a vyvrcholuje nejdříve prací Celakovského a jeho
školy. Tak i tvorba v duchu lidovém nalezla možnost vyrov
nali se s evropským romantismem. Mnohem složitější úkol
připadl však literatuře ve vlastním slova smyslu. Považuja-
me-li za literaturu obrozenskou spisovnou tvorbu až do po
čátku let sedmdesátých minulého století —rozpětí asi osm
desáti let - byla zásada humanity a národnosti v údobí
osvícenském chápána nejenom z odkazu domácí reformace,
ale i z antického odkazu, jak byl nám uváděn studiem kla
siků nebo německé klasiky, goethovským požadavkem sva
lové literatury a schleglovským hodnocením evropského
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básnictví. Český klasicismus zaznamenává zpoždění za ostat
ním evropským vývojem a vrcholí v druhém desetiletí de
vatenáctého století. To byla již doba německého romantis

mu, citový kult lidu, úcta minulosti. těmto zásadám se
vracejí naši spisovatelé a později je doplňují vlivem západ
ního liberalismu. Tak se vystiídávají na naší půdě tři sloves
ně rozhodné tradice, klasicismus, romantika a pozdní roman
tika, z nichž každá znamená jiný postoj otázkám evrop
ských duchovních proudů. Mezi nimi není ovšem přesných
xozlišujících hranic, nenápadně se prostupují a romantika
zachovává některé prvky klasicismu a klasicismus předjímá
některé složky romantického názoru.

Předpokladem pro český klasicismus bylo nové doceně
ní řeckolatinské kultury dobou osvícenskou. Dobrovský je
nejznámějším představitelem této klasické osvícenské hu
manity. Česká tradice vergiliovská nalezla zastánce již v Ko
menském a odtud možno sledovali její vliv až počátkům
novočeské školy básnické. Rovněž na Homérovi tříbil se ja
zykový i obrazný um od Jana Nejedlého až po Vinařického,
í. j. po více než čtyři desetiletí devatenáctého věku. Vlastní
klasicismus literární byl však určen německými básníky a
vědci. Největší úcty požíval Herder a v jeho duchu byla vy
kládána humanita, která s klasickým názorem na krásu a po
jetím národnosti tvořila ústřední složky klasicismu. U čes
kých klasicistů převažuje ale prvek mravní nad estetickým,
božnost nad uměleckým prožitkem. Je jejich zásluhou, že
proti antice zdůraznili klasičnost národní. Zmocňovali se jí
úměrně podle vlastních sil, nevytvořili vrcholného díla, jež
by sneslo jinonárodní soutěže. Připravili cestu hodnocení
umělecké práce, chápání krajiny, zduchovění lyriky.
Ztotožnění lidu a národa, pochopení lidové písně a jejího
melodického principu bylo vyhrazeno teprve romantikům.

Již svou vnitřní povahou a určením je romantika reakcí
citu proti rozumu. Láska přírodě, citovost a tím i zdůraz
nění mravní stránky vnáší do literatury vítězství individu
alismu a lyriky. Jednota citu a jazyka, vřelý vztah stře
dověku i kulturní universalismus je v převratném odporu

osvícenství XVIII. věku. Pro naše poměry měla význam
německá romantika. Přední zástupci českého písemnictví
studovali na německých vysokých školách, němečtí básníci
i dramatikové čerpali látku z českého pravěku. Pod vlivem
heidelbergské skupiny pozdní romantiky vraceli se čeští bás-‘
níci národní minulosti, aby ji zachytili řadou epických
skladeb i učili se poznávat lid studiem i nápodobou jeho
prostonárodního básnictví. Neméně jako klasicisté ctili
Goetha a Herdera.

Se změnou názorů filosofických a vědeckých v třicá
tých letech postupuje i změna literární práce. Zájem o pří
rodní vědy, zřetele hospodářské, víra v pokrok jako usku-
fečnitele svobody ducha, reformy společenské i politické a
kriticismus přispívají rozkladu romantického chápání.
Kritika nabývá i v literatuře svrchovaného postavení a pod
vlivem veřejného mínění vyžaduje tendenci v tvorbě. I u
nás nacházejí vřelého přijetí němečtí básníci a kritikové,
kteří slouží celku i době nebo kteří odpovídají na společen
ské požadavky třídní. Rovněž román přejímá sociálně re
formní poslání a odvažuje se i společenské kritiky. Roman
tický Subjektivismus je překonán, ale dosud není probojo
ván realismus. Neboř obrazy Balzacovy Lidské komedie ne
bo jiné velkoměstské přírodopisy proletariátu i měšfanstva
ve velkých národních literaturách evropských příliš se
spokojují se zevní popisností a rušivou barevností, která je
dědictvím romantismu. Teprve objevení drobného člověka
a jeho zpodobení citem a humorem je protikladem vel
korysým plátnům objektivního realismu. Novou proměnu
literárního vkusu i hodnocení poznávají naši autoři mno
hem později vinou politických poměrů i nedostatečným roz
hledem po evropské slovesnosti.

Zatím co jsou v ostatní Evropě zdolávány teoreticky i
prakticky problémy realismu jako literárního směru, vy
plňuje domácí obzor padesátých let pozdní romantika. Ja
ko předchozí generace romantická miluje lid a programem
le pro ni stává Mácha se svými učiteli a v duchu Mladého

Německa je chápáno politické zaměření literatury. Ke kri
tice novinářské i propagační pojí se methoda srovnávací i
filosofická. Na rozdíl od romantiky poslání literatury je spa
třováno v reformní náplni myšlenkové a český biedermeier
pokouší se o společenskou kritiku prózou. Nová námětová i
myšlenková oblast, jak ji zdomácňují Tyl i Němcová, má
vnitřní stavbu ještě romantickou, ale zároveň se v nich ob
jevuje živý smysl pro skutečnost. Odkaz české romantiky
shrnuje Erbenova Kytice i Babička Boženy Němcové a pře
ce na obou těchto dílech je již předznamenání nových tvár
ných možností i uměleckého hodnocení.

Vliv evropského realismu.

Pro český slovesný vývoj let šedesátých a sedmdesá
tých byly v mnohém ukazovatelem literatura německá,
francouzská a ruská. Vliv mladoněmeckého období projevil
se v oblasti románu. Časová problematika i diskuse před
stihla psychologickou prózu. Z francouzského písemnictví
zůstali u nás ještě v léto době neznámi zástupci romantismu
a z romanopisců byla obdivována pro povahopís ženiny du
še George Sandová a pro malebnou dobrodrežnosí Viktor
Hugo. Neblahý vliv situační komedie Scribovy byl teprve
Nerudovým odkazem na Moliěra omezen ve prospěch pova-
hotvorného realismu. Z ruského realistického románu byl
hodnocen síatkářský i nevolnický venkov, znalost lidových
typů na přírodním pozadí i zájem o společenské otázky.
Český spisovatel z období „Máje" je ale ve svých tvůrčích
představitelích protikladem realistického ruského románu.
Z ostatních literatur evropských žádná nezasahuje zákoni
těji českou tvorbu. Ohlas Pelófiho má důvody politické.

S tendenčním evropským realismem souviseli Májovci
především názorově. Uznávali časovou funkci umění, jeho
vztah současnému životu, hlásali jako mladoněmecká ško
la povznesení pracovních vrstev, ženskou emancipaci i ná
boženskou svobodu. Pro tento světoobčanský názor podstou
pili zápas s literárními theoretiky, ale jejich vlastní tvorba
ukazuje spravedlivé řešení této otázky. Byl-li Mácha i Erben
vzorem pro lyriku, z cizích básníků jsou to Lenau, Béranger
i Petöfi. Na román má směrodatný vliv technika mladoně
meckého románu i výpravného realismu.

Evropské literatury třetí čtvrtiny devatenáctého věku
slojí ve znamení psychologického studia společnosti, zá
jem o přítomnost zdůrazňují řešením otázky sociální a mrav
ní. Tyto tendence se u nás objevují až v letech devadesá
tých, zatím co Ruchovci a Lumírovci, jako představitelé
dvou nejvíce vyhraněných literárních směrů, podřizují svou
tématiku novoromantice. Od romantiky se liší toto pojetí
snahou o věcnost a téměř naprostým vyloučením subjektu
tvůrcova. Jinak zůstává námětová oblast příbuzná. Je to
opět studium dalekých krajů, exotika i historismus, myšlen
kový eklekticismus. Můnchenská škola kolem Geibela i C.
F. Meyer, Gautier i Leconte de Lisle, Carducci a j. jsou ve
doucími zastánci tohoto novoromantického hnutí, které do
prózy uvádí historický román i rozbor idejí a citovou výcho
vu. Především v epice je vyjádřen dějinný vývoj jako vý
voj lidstva svobodě ducha. Tím je romantický historismus
přiblížen požadavkům měšťanské společnosti. Čin Jaroslava
Vrchlického ve svém projevu tvůrčím i překladatelském je
pro toto období nejsměrodatnější. Znamenal romanisaci
české lyriky. Baudelaire, Leconte de Lisle i Gautier jsou za-
svěíiteli celé škole domácích básníků. Dantova tercina i Pe-
trarcův sonet nacházejí nové obdivovatele. Vývoj domácí
literatury mohutní soutěží školy národní i školy kosmopo-
litické. Vyznavači kosmopolitismu v letech osmdesátých ne
objevili se bez předchůdců. Mácha i Neruda byli jeho stou
penci a kritičtí hodnotitelé, teprve však Vrchlický a.Zeyer,
odchováni literaturami germánskými a románskými, dali mu
směrový význam. Nebylo ve světě námětu ani doby, o je
jíž zachycení a umělecké zpracování by se příslušníci kos-
mopolitické školy nepokusili. Bylo čerpáno myšlenkově
z nejrůznějších soustav i názorů. Básnictví se vždy více při
bližovalo výtvarným uměním, tvarová virtuosita převláda-
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la mnohdy nad obsahem, řečnická ozdoba přeplňovala
smyslovou názornosi.

Od konce lei osmdesálých vniká do české literatury
realistické chápání a zájem tvorby přesunuje se od poesie

románu a dramatu. Vliv Francie vzrůstá v kritice a z no
vých oblastí zasahuje účinně písemnictví severské. V ro
máně převládají otázky sociálně-mravní, rozbor děje se du-
šezpylně nebo mravoličně. Z lyrických směrů proniká do
Cech symbolismus a z dosud literárně neznámé Belgie vliv
M. Maeterlincka i Emila Verhaerena. Jejich sociální i mysli-
telské pathos doplňuje tak prvky, jimiž se s národní tvorbou
vyrovnal R. Dehmel i Alfred Mombert. Od devadesátých
let nastává opožďování domácího románu za problemati
kou románu evropského. Tuto nedůslednost vývoje má na
hradili cílevědomé překládání ze všech velkých literatur
evropských. Z celé Evropy přicházejí literární podněty,
jsou kriticky i nadšeně přijímány, někdy i neorganicky pře
jímány, a na rozhraní dvou století utvářejí ncvou podobu
literatury. Její složka ideová i estetická se ponenáhlu vy
rovnává a kritika dbá o rovnoměrné zvyšování úrovně.
Množstvím cizích námětů je zatlačována do pozadí domácí
tradice, nebezpečně nedoceňována i přezírána z neznalosti.
Teprve postupem doby poznávají někdejší bouřliváci zdravé
kořeny domova, Machax se vrací období předlumírovské-
mu, Březina navazuje na domácí akord máchovsko-zeyerov-
ský, Dyk se včleňuje vědomě do vývoje českého epigramu
atd. V údobí kritického realismu byl plně doceněn význam
severské tvorby, z níž Henrik Ibsen ukázal českému dramatu
obrodný vliv a J. P. Jacobsen i Herman Bang zapůsobili na
český impresionismus v próze. Proti faustovský encyklope
dickému umělectví lumírovské školy vyžaduje literárně
umělecká kritika za realismu odpovědnost za tvůrčí akt i
společenský závazek, odsuzuje eklekticismus a formální hra
vost, obhajuje shodu mezi obsahem a tvarem, žádá vždy a
všude osobnost jako předpoklad umělecké práce. Tyto po
žadavky splnil do jisté míry jediné román, v němž je vlastní
smysl realistického umění. Jeho ovlivnění cizinou je ne
patrné, čtenář se většinou setkává s popisným realismem,
naturalistickým obrazem společnosti, krajinomalebným im
presionismem nebo novoromantickým pojetím osobnosti.

Roztěkanost posledního období.

Lyrika, jež vyšla z literární revoluce devadesátých let
vítězně, je chloubou porealistické generace. Již Vrchlické
ho převody cizích literatur připravily v mnohém nové vý
razové možnosti pro české básnictví, vyvrcholené Antoní
nem Sovou a Olokarem Březinou. Studium světového kra
jinného impresionismu i symbolismu průkazně doloží tyto
souvislosti. Překladatelské umění Moderní revue je často na
téže výši informovanosti a uměleckých podnětů jako doba
lumírovská. Kulturní světoobčanství, v němž se v pozdějších
letech svému významu neúměrně zvýšil vliv francouz
ských básníků, je hrdou výsadou české tvorby. Německé
podněty jsou zvládnuty zejména divadelní režií a drama
tikou. Italie vábí řadu domácích spisovatelů, ale její bez
prostřední vKv není soustavný. Severské literatury zasahují
ojediněle Strindbergovým pojetím dramatu. Takovou situaci
zastihuje český vitalismus před prvou světovou válkou,
jehož učitelem byl m. j. Friedrich Nietzsche i Henri Berg
son. Německý novoklasicismus P. Ernsta a Wilhelme Schol-
ze působí v oblasti formy, ale v novele převládl starší tra
diční způsob. F. T. Marinetliho heslo futurismu nalezlo hor
livé přívržence, oslněné simultánním zapisováním vjemů
strojové dynamiky. Brzy však bylo vystřídáno unanimistic-
kým hnutím francouzským, které postihovalo kolektivní du
ši a nalézalo civilní smysl pro nový humanismus. Přechod
ně bylo reagováno na Apollinairovo kubistické pojetí lite
ratury, jež neúměrně zrakově rozpoutávalo fantasii, ale zce
la unikalo tvořivé odpovědnosti. Spekulace převýšila tu
většinou tvůrčí svobodu a citovou závažnost.

Pod vlivem Osv. Spenglera a jeho úvah o soumraku
západoevropská vzdělanosti vzrostla skepse i nihilismus.

Byla překládána díla, jež znamenají vrcholný rozvrat lidské
osobnosti, umělecky však jakékoliv popření tvarové záko
nitosti. Německý expresionismus jako umění výrazové, jímž
se vyjadřuje stav duše v přerodu, nalezl básnický i kritický
ohlas. Pomíjivá byla episoda dadaismu, zatím co surrealis
mus byl považován za nové básnické umění, ač téměř za
stejných zdrojů pramenila již některá díla Jaroslava Vrch
lického. Proti těmto dočasně zneklidňujícím směrům, popí
rajícím každou účast rozumu na vzniku slovesného díla,
vrátil se Henri Brémond čisté poesii, jež by umělecký zá
žitek spojovala s náboženským významem modlitby. Nalez-
la-li tato forma uměleckého nazírání i u nás své překladate
le i napodobitele, možno v tom spatřovat! nový duchovní
rys soudobé lyriky, jejímž nejodpovědnějším úkolům
dneška patří nejenom povinnost zvýšenou měrou sledovali
současný vývoj evropské literatury v jejích nejvýrazněj-
ších projevech, ale nalézali uprostřed domova vždy nové,
myšlenkové i tvarová prostředky, jimiž by umělecky pře
svědčila, že dorostla výše evropské a že je s ní nutno počí
tat. Týž úkol má román i drama. Pro všechny kategorie slo
vesné tvorby, platí nejvyšší zákon: zpodobovati domov a
svět jako poselství krásy a služby, tvůrčí odpovědnosti
a cti.

duchovní základy

Dr. Oldřich Kuba:

Z pramenů árijské víry

aždý dosažený stupeň uvědomění žádá nové duchovní
rozhodnutí a přezkoumání dosavadní víry. Německý

národ dosáhl dnes nového stupně uvědomění: dospěl se
bevědomí národově-rasovému. Tato proměna tak hluboce
zasahuje do jeho života, že odvrhuje od sebe všechny před
stavy, které se mu zdají cizí. Tak si třeba vysvětlit, že klade
na všechny duchovní proudy přímo existenční otázky.
Odtud také duchovně-náboženský kvas.

Žádná opravdová revoluce se však neobejde bez tradi
ce. Proto také představitelé německé duchovní revoluce se
opírají o svou tradici, jdouce přitom až nejniternějšímu
jádru své bytnosti. Zásadní proměna, níž došlo ve všech
oblastech evropské kultury, je však i tu jasně patrna. Zako
lísala víra ve všemohoucnost rozumu a vědy. Člověk se snaží
proniknout za klamivý závoj věcí až poslední pravdě
zcela jinými cestami, než je znala epocha positivismu, mate
rialismu, racionalismu. Poznalo se, že rozumem nepronikne
me tak daleko, jako aktem intuice, niterného zření, nadšení,
víry. Očištěná mystika a mythus se opět dostávají ke cti.

Mythus určitého národa je opravdový poklad, který na-1
střádali předkové: je to poklad básní a myšlenek, poesie a
filosofie. Dnes má každý směr ducha svou vlastní a přesná
ohraničenou oblast,- v raném věku národů se však všecko
soustřeďovalo v mythu. Co dávní předkové postřehli niter
ným ponorem ducha, vnitřním zřením, intuicí, to vše uložili
do mythů, f. j. obrazů a symbolů. Mythus se lak jeví jako
vypravování o určité události či činu, ať už jde o vznik a
zánik světa či o vznik, slávu, krásu, utrpení, bídu a zánik
bohů. Mythus dává odpověď na první a poslední otázky]
pospolitosti. Každá rasa, každý národ, káždá pospolitost má
svůj mythus, v němž jako v zrcadle se poznává, ospravedl
ňuje a hledá cestu svého životního poslání. Rasově neuvě
domělá Evropa vychovávala své děti v ovzduší babylon-
sko-judaistického mythu, a teprve v druhé řadě v ovzduší
mythu řeckého a římského {tedy árijského). Germánský
mythus upadl téměř v úplné zapomnění. Teprve poslední da-
sítiletí jej oživují, což úzce souvisí s otázkou rasového uvědo
mění árijského, hlavně pak germánského člověka. Alfred
Rosenberg dává této myšlence poliíicko-filospfický výraz va
své knize „Mythus XX. století".
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Charakteristika germánského mythu

Přihlédněme napřed ve zkratce tomu, čím se germán-
eký mythus liší od jiných mythů. Zvláštností germánského
mythu je jeho přísná sevřenost a jednota, čimž se ostře odli
šuje od mythu na př. řeckého, který se rozpadá v samé sku
piny, aniž je tam řeč o významu celku. Germánský mythus
je podle Haucha „přísně souvislé -drama, v němž se již od
počátku připravuje nevyhnutelná katastrofa, je to opravdová
tragedie, kde každý jednotlivec má svůj význam jen jako
článek celku, kde bledé postavy jsou předem a svou vlastní
vinou zasvěceny smrti, kde pozemská i božská nádhera hyne
ve velkolepých bojích, kde však z trosek zaniklé nádhery
prosvítá vyšší, ba snad najvyšší idea, jež kdy byla tragedií
vyslovena — totiž idea čistšího znovuzrození."

Sluší se také připomenout, že si Germáni nepředstavovali
•vět, jako kdyby ho bohové stvořili, nýbrž dívali se na něj
jako na něco, co se zrodilo, co vzniklo, co vzrostlo. Je v tom
již obsažena myšlenka vývoje, „dialektický proces" (Fichte,
Schelling, Hegel), podle něhož klad (Position) dojde zápo
rem (Negation) ke skladu (Affirmation). To znamená, že to,
ico je přírodou dané (posice), dojde zblouděním (negace)

poznání přírodně chtěnému a tím návratu přírodě
(afirmace). Záporem a blouděním se tedy potvrzuje a upev
ňuje to, co je přírodně dané. Lidé tedy museli opustit cesty
přírody, aby poznali, co mají konat, neboť jén omylem se
učíme. Schiller praví: „Všichni národové, kteří jsou zhoje
ni v kultuře, musí bez rozdílu mudrováním (Vernünftelei)
odoadnout od přírody, dříve než se ní mohou vrátit roz
umem (Vernunft)." To bloudění (omyl, negace) je cosi
obdobného Ježíšovu pojmu hříchu.

Náboženská víra se však u Germánů nevyčerpávala ví
rou v Odina a v kruh 12 asů, kteří jako lidské postavy si
nemohli činit nárok na nesmrtelnost. Nadto Germáni věřili
ve vyššího, absolutního Boha, v Boha míru. Tato nejvyšší
moc nebyla pak pro ně „obecným osudem" (jako u Řeků
a Římanů), nýbrž individuální bytostí, skutečnou osobností.
Jednalo se však o bytost, která přesahovala všechny hranice,
pročež se nedala beze zbytku vymezit a vystihnout našimi
omezenými prostředky. Universální, věčné a nekonečné
se nedá cele vystihncut částečným, časným a konečným.
Mohlo jít jen o personifikace dílčích projevů tohoto „Vel
kého Boha", toho „Silného nahoře",. „Fimbullyra", který zů
stával jakoby skryt za závojem. Z toho vidíme, že staří
Germáni byli vlastně monotheisty. Již zde se rýsuje pozdější
Eckehartovo a Böhmovo rozlišení mezi absolutním, věčným
Božstvím a relativním Bohem, který vzniká a zaniká.
Od „Velkého Boha" pocházely „zlatá desky", které na po
čátku měli asové. Na těchto deskách bylo obsaženo učení
(runy) Velkého Boha. Později se tyto zlaté desky ztratily,-
právě tím, že asové na ně zapomněli, zapomněli na učení
Velkého Boha, čímž dochází hříchu. Když však bohové
očištěni procitnou ze „soumraku bohů", naleznou v trávě
ztracené a zapomenuté desky a rozpomenou se na staré runy
Velkého Boha.

Budovu světa si staří Germáni představovali obrazem
^Světového jasanu". Představovali-li si Germáni svět jako
obrovský strom, značí to, že jej postihovali jako jednotný
organický celek.

Germánský mythus dále nehledá důvod pádu a příčinu
zla někde venku mimo člověka, nýbrž v lidské přirozenosti
eamé. To je zásadní rozdíl germánského mythu od židovské
dogmatiky.

Pozoruhodným kladem germánského mythu o válce bohů
hrdinů je fakt, že neuvízl v tragičnosti (jako mythus řec

ký), ani neodkazuje teprve na onen svět (jako církevní
křesťanství), nýbrž přes všechny omyly a špatnost života
vede do lepší a šťastnější skutečnosti!

Polarita německé bytosti

Osobitost německé duše se projevuje napětím mezi dvě
ma póly: mezi odpoutáním se od vnějšího světa a pohrouže-
Xiímse do hlubšího nitra, kde se duše sjednocuje s Bohem,

resp. kde se v duši rodí Bůh na straně jedné, a mezi neuko
jitelnou touhou po dobývání a překonávání vnějšího světa
na straně druhé. Je to polarita německá osobitosti. Její jeden
pól nám představuje německá mystika, vedená Eckehartem
a Jakubem Böhmern, druhý pól pak faustovská touha po či
nech (Goethe, Fichte).

Nikoliv na rozbouřeném moři, nýbrž na dokonale ztichlé
hladině zazáří odlesk slunné oblohy. Tak je to také s prožit
kem Boha mystiků: vzdát se všeho vnějšího a spolehnout se
jen na nifernost,- odpoutat se od rozptylujícího vůkolního
světa a ponořit se do vnitřní tišiny a odloučenosti. Proto
Eckeb.art praví: „Bohu nemůžeš poskytnout nic milejšího,
než klid!" Klid - toť naslouchající mlčenlivost pouště, v níž
se Ježíš soustředil a připravil pro svá dílo. Neboť určitá
„ne-činnosí" znamená čin !V tichu a odloučenosti, v chudobě
ducha dochází mystickým prožitkem poznání, které pak
třeba činy vlělovat ve skutek. Mystický prožitek přichází do
duše tiše, čistě, prostě — podle Mechtildy z Magdeburgu
jako „rosa na květiny".

Mystické poznání je podle Schellenberga (Die deutsche
Mystik str. 27) nejpravějším árijským poznáním, neboť
vytvořilo očištěné, svobodné náboženství, překonavší ztrnu-
lé náboženství židovské. Osobní a mimo tento svět trůnící
Bůh —orientálský despota, který uzavřel spolek pouze s vy
voleným národem, jenž se zjevoval v bouři se zakrvácený
mi meči, který trestal hříchy otců až do třetího a čtvrtého
pokolení, „Bůh, který jen zvenčí strkal" (Goethe), —rozply
nul se jako mátoha mrazivé podzimní noci před plameny
úsvitu pravého árijského poznání.

Jakmile se překonalo ztrnulé židovské náboženství, do
šlo teprve tvůrčímu probuzení, dávajícímu možnost vrou
cího života duše. Na místo starého: „Bůh j esí" nastoupila
utěšlivá jistota: „Bůh se rodí",- Bůh stále bytuje v srdci,
avšak jako cíl. Tato bezprostřední pravda, že Boha v sobě
nosíme, že tedy není pro nás někým, cizím, nám nepřiná-
ležejícím, nýbrž že se v duši každého může znovu a znovu
zroditi, takže každý syn člověka může říci-. „Já a Otec, jedno
jsme", zbavuje nás všeho strachu a otrocké poníženosti. Pod
statné pro mystika ve smyslu německá mystiky je toto: On
nechce Boha vzývali a otrocky mu sloužili, nýbrž spíše touží
po tom, aby bezprostředně a neustále Ho prociťoval; jde o
to, již zde na zemi uskutečňovali království Boží.

Vedlo by nás příliš daleko, kdybychom i jen ve zkrat
ce chtěli provést dějinný průřez, abychom doložili poznatek
o dvojpólovosti německé osobnosti. Pro filosofické gourman-
dy nechť postačí několik narážek : Eckehart zná jednak odlou
čenost (Abgeschiedenheit), jednak dílo (Werk), Marii a
Martu, při čemž ve svém slavném kázání zdůrazňuje, že
n a z í r a v ý život Marie je pouze přípravou pro činný ži
vot Marty. Jakob Böhme rozlišuje „krutého" Boha (grimmi
ger Gott) a Boha „lásky" jakožto dvě rozdílné stránky (prin
cipia) téhož Božství. Goethe se celý život trápil tímto problé
mem. Odtud Faustova slova: „Dvé duši, ach, v mé hrudi
přebývá."

O pravé činorodosti (na rozdíl od vnějších činů bez *
dobrého smýšlení) nechť však svědčí ještě tato slova: „Za
svěcení, dojdou-li tak daleko, začnou teprve tvořit to pravé.
Apoštolově, teprve když přijali Ducha svátého, počali vlast
ně dělat něco pořádného. Nestačí miti své ctnosti pouze
v mysli: také v díle, plodu to ctnosti, třeba je vyzkoušeti."
(Eckehart.) Sebastian Franck pak řekl: „Víra bez skutků a
skutky bez víry - to je ďábelské." Jakub Böhme: „Nezáleží
tak na vědění, jako spíše na konání,- o konání musí jiti pře
devším." Fichte: „Jednat, jednat - to je to hlavní. Co nám
pomůže pouhé vědění?" Toto jednání musí ovšem uskuteč
ňovat dobrou ideu, podle Fichteho „království Boží".

Čelní němečtí myslitelé (Bergmann, Hauer, Rosenberg,
Schwarz) poukazují na to, že se hodně zneužívalo pojmu
víry. Víra se začala zaměňovat s vnějším přiznáním určité
organisaci a s důvěrou v jejich dogmata. Odtud pochopi
telná snaha opět přivést víru jejím čestným právům. Musí
však podle nich jít o víru, která je v harmonii s životem,

\
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tedy s druhým faustovským pólam nemecké osobnosti. To
ovšem nemusí znamenat, že se požadavky vnějšího života
přenášejí na život vnitřní a omezují jej. Tak praví Hauer, že
indogermánský člověk nepřenáší biologicko-politickou vůli
na pole náboženské, nýbrž žije polaritou politického tota
litního úsilí na jedné a náboženskou svobodou na druhé
straně. (Deutsche Golíschau str. 17.)

Heroické pojetí života

Hauer zdůrazňuje, že nordická tvůrčí vůle je božským
osudem indogermánským. „Tato božská tvůrčí vůle se nesta
ne nikdy zcela skutečností, nýbrž vždy jen touhou- a cílem:
je to poslání rasy. V tomto poslání jsme účastni Boha. Není
rozhodné to, co jest, nýbrž .rozhodné je to, co v nás neustále
volá, to, čemu nasloucháme, oč zápasíme a co prožíváme
jako zážitek Boha. Láska rase a úcta před ní nesmí však
být příčinou pýchy vůči jiným, nýbrž jen svátou povinností,
závazkem a těžkou odpovědností." (Deutsche Gottschau,
str. 53.)

Němečtí myslitelé ostře protestují proti lomu, aby jejich
kladný a přímo posvátný postoj ke světu, zemi, národu a
vlasti se odmítal povrchním poukazem, že jde o „sekularis-
mus", zesvětštění. Rosenberg píše, že milujeme svou krev
a svou vlast v. důvěře, že tím milujeme samého Boha, který
dlí v jejich hloubce.

Růst národa je podle ^oholo myšlení projevem božského
života. Z německé víry pocházejí slova, že národy jsou
myšlenkami božími (Herder a Lagarde). V krvi, půdě, vlasti
a dějinách národa setkáváme se s Bohem bezprostředně. Ke
zjevení nedošlo jen jednou v daleké minulosti, nýbrž do
chází němu neustále a to před našima očima.

Germánsko-něměcký obraz světa se tedy zjevuje v oso
bitém světle. Podle toho, jak se lidé staví světu, projevuje
se i jejich rasová podstata a jejich víra. Z této myšlénky vy
chází Rosenbergův „Mythus XX. století". Jedněm je tento
svět slzavým údolím, z něhož uniknout prý je nejvyšší bla
žeností. Jiným je domovem, v němž žijí, a to rádi žijí ve spo
lečenství s věčnými mocnostmi. Nechtěli by být raději nikde
jinde, než právě na lomtó Světě. Cítí se zde doma proto, že
tento život předpokládá boj a tvůrčí práci. Přitakání životu
a světu je hlavním znakem germánsko-německé víry.

Mnoho myslitelů spatřuje hlavní znak křesťanství v tom,
že je odvráceno od tohoto světa a zaměřeno na život na
onom světě. Kdo se takto dívá na křesťanství, pak musí do
jít závěru, že germánsko-německé víře jde o zcela něco
jiného. Tak pochopíme, proč Kolbenheyer ve svém „Pa-
racelsovi” dává výraz myšlence ozdravění křesťanství ger
mánskou osobností. Německá víra není však jen jednostran
ným přitakáním tomuto světu a odmítnutím všeho vyššího.
Německé víře je pouze onen svět něčím, čeho lze býti účas
ten již na této zemi a v tomto životě. To neznamená, že se po
pírá ještě jiný život, avšak německý člověk zaměřuje svůj
pohled především na svůj osud, který je mu dán zde. Na
této zemi zjišťuje přítomnost Boha. Bůh nesídlí někde v nad-
světných výšinách, nýbrž zde na zemi, v půdě, kterou obdě
lává činorodý člověk, ve slunci, hvězdách, modré obloze,
rozbouřeném moři, ve stéblu trávy, stejně jako ve věčných
horách. Vesmír je jeho tělem a věřící člověk je jeho částí.
Soudobý německý spisovatel Schäfer píše: „Bůh stvořil
i naše přání a žádosti ne tomu, abychom je usmrcovali,
ale abychom jimi naplňovali jeho vůli." Podle indogermán-
ského myšlení vše vyrůstá organicky z věčného zdroje, jímž
je Weltesche Yggdrasil. Německá víra je tedy vírou s u-
tečnostní a německý světový názor názorem skutečna,
avšak v jeho hloubce.

Je člověk bídný, hříšný, zavrženíhodný tvor, který může
být zachráněn pouze určitým prostředníkem nebo vykupi
telem, nebo vyrostl z věčného zdroje a je tedy Bohu blízký
a jeho příbuznost s Bohem se nedá ničím zrušit? To jsou dva
zásadně rozdílné postoje. V indogermánském okruhu panuje
přesvědčení, že člověk je příbuzný s Bohem, ba že je ve
svém nejniternějším jádře Bohu podobnou bytostí. (K „obra
zu božímu” stvořil hol) Ve všech věcech bytuje věčné já
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se, má-li Václavské náměstí být pod vlajkami americkými
nebo anglickými.

— Vystrčíme obě.
— Hochu, tady se svejkovinou nic nespravíš. To není

jen otázka vlajek. Jde o to, kdo bude vlastnit český
průmysl. Komu budou patřit české doly. Kilo bude mít
výlučné právo dovážet do země své zboží. Komu budou
patřit letecké linky a kdo bude mít nás vojenskou
misi.

— To už zase ty máš příliš velké starosti. Víš přece,
co se chce udělat s celou střední Evropou. Všechen těžký
a chemický průmysl se přece odbourá, poněvadž průmysl
je válečný potenciál a kdyby se ponechal, vedou Němci
za dvacet let válku znovu.

— Dobře, ale to se týká jen Němců a nikoli Čechů.
nám se naopak stáhne mnoho z průmyslu německého.

— Naivko, myslíš, že v naší zemi, obklíčené se tří
stran Němci, ponechají nahromaděný válečný potenciál,
aby jednoho dne se ho Němci tím nebo oním způsobem
zmocnili a použili ho jako jádra novému rozpětí?
A myslíš vůbec, že si nechá Anglie v zádech Evropu prů
myslově silnou? Co dnes dělají Němci, mohl by později
Angličanům provésti kterýkoli jiný evropský národ. Ne
záleží Angličanům na tom, jestli se Evropa brání pod
Napoleonem francouzským, německým, italským, špa
nělským nebo maďarským a bulharským. Budou chtít
znemožnit každého příštího bojovníka za Evropu a proto
bude průmysl evropský odbourán všude. V tomhle ostat
ně najdou souhlas i Yankejců, poněvadž těm už dávno
byl evropský průmysl nepříjemnou konkurencí.

— A tak to tedy myslíš, že v Evropě nezbude už
místa pro nikoho jiného, než pro sedláky? To pak ale
znamená velké stěhování národů z Evropy! Češi bez prů
myslu, to je prostě jako výzva, aby půlka národa vzala
pytel na záda a šla si hledat štěstí někam do světa bez
haléře v kapse.

,
— Na to jsem dosud nemyslel. Žijeme tu mlha za

mnou, mlha přede mnou. Ostatně, když už o tom tak
uvažuji, pak vlastně bude přece jen lépe, když budeme
držet s Angličany a ne se Severoameričany. Yankejci by
nám ubili i to naše zemědělství. Museli bychom otevřít
zemi volné konkurenci žita a pšenice amerických far
mářů, abychom aspoň něčím platili nový dluh »za osvo
bození«. a neměli bychom pak ani práci v továrnách,
ani práci na polích, jen ten vystěhovalecký pytel.

— Um, jako by totéž nemohli dělat Angličané se svou
moukou kanadskou -a se zakoupenou jihoamerickou.
Vychází nám z toho všeho — jak vidím — pěkný obrá
zek. Uprchli jsme sem, abychom bojovali za národ ajeho uchování a zatím vidím, že to je nejrychlejší cesta
ke zkáze národa jeho vystěhování z Evropy.

— Ach, pokud mne se týče, žiju nejraději v lon
dýnské mlze. Nepřemýšlej raději o tom, co bude, a pij.
Nějak bylo, nějak bude. Ostatně, napadá mi, že jsme
dělali účet bez jednoho ještě hostinského.

— Co tím chceš říci?
— Slyšel jsi přece, co říkal Eden. Po válce nemohou

ani Angličané, ani Yankejci držet vojska v Evropě. Je
dinou ozbrojenou mocí, která v Evropě zůstane — pakli
to ovšem vůbec kdy vyhrajeme — bude prý po talee
sovětské Muško. Pracujeme tu tedy všichni podle Edena
pro továryše bolševika. Chtěl jsi vědět, jakou vlajkou
omotáme sv. Václava. Což když se stane, že rudou,
bratříčku, rudou, se srpem a kladivem. Job tvoju máť!
Nalej si a nemysli na nic.

— Tak to ne, hochu. Osud národa mi ještě příliš
vězí na srdci. Vidím, že klíč situaci je v Sovětech.
Zítra letím do Moskvy. Nashledanou!

«
V Moskvě, v domě českých komunistů. Přijel právě

americký emigrant. Hned po sovětském způsobu začíná

debata při vodce. Když už si vypověděli všechny no
vinky, přešli podle komunistického zvyku na řeč o pro-
gramů. Začalo se o tom, jak se to zařídí v Čechách, až
se tam baťnška Stalin německou frontou prokouše.
V zimě totiž vždycky kvetou na oknech sovětské duše
fantastické květy naděje, které na jaře pokaždé ne
milosrdně roztávají.

— Právě než jsem oiljel, způsobila na západě scusaci
zpráva, že bolševici odvlekli »po osvobození« východního
Polska půl druhého milionu Poláků, z nichž většina
zmizela beze stopy, patrně prý zahynula — pravil emi
grant. — U nás v Čechách si jistě nebudou bolševici tak
počínat.

— Myslíš, soudruhu, že nás nemáme své účty? My
slíš, že se komunistů někdy zapomíná, kdo se postavil
proti nim? I když Beneš nad námi držel ruku, politické
strany toho mnoho nedbaly. A nedbali toho zejména naši
továrníci, bankéři, řemeslníci, naše církve, naše bur-
žoasní inteligence, sekční šéfové a vysocí úředníci v mi
nisterstvech, policie, soc. dem. odboráři a mnoho jiných.
Myslíš, že je necháme dále nás otravovat vzduch? Na
Sibiři je třeba ještě mnoho kolonisační práce vykonat,
pošleme je pro změnu a z důvodů sociqlní hygieny někam
pod severní zář, aby jim trochu jejich zatuchlé lebky'
prosvítila. Nebo si snad myslíš, že naši sedláci budou
rozumnější než jinde a že se ochotně pohrnou do kol-
chozů, že s jásotem odevzdají do nich všechen svůj ma
jetek, dobytek a pole a že budou nadšeni myšlenkou dě
lat za pouhou mzdu? Čím dále na západ, tím jsou sedláci
zažranější individuali sté a soukromý majetek je jim svá
tostí. Myslíš, že se s nimi budem mazlit? Kdo nepů jde do
kolchozů, půjde na Sibiř. A se řemeslníky a obchodníky
to bude, jak by smet!

— Co nám potom ale zůstane z národa?

— Národ, soudruhu, co je to národ? Až dosud se za
národ považovaly jen majetné vrstvy, továrníci, bankéři,
statkáři, obchodníci, úředníci a všelijací ti páni doktoři
a inženýři, profesoři a učitelé. A to, co skutečně pracoimlo
prací rukou svých zmozolněných, to pro ně národ nebyl.

-— Když ale tyto hlavní strážce národní kultury vy
ženete, co z ní bude?

— Strážce národní kultury? Víš ty, co je to vůbec
kultura? Stroje, továrny, obdělané pole, biografy, kon
certní sály, to je tak asi zhruba to, čemu se říká kul
tura. A to vše zůstane, ale bude to sloužit někomu ji
nému než dosud.

— Národní kultura je přece ale ještě něco jiného
než tyhle civilisační vymoženosti. Jsou to především celé
naše dějiny a literatura a umění. Ty kostelíčky, ten Hus,
Komenský, Mácha, Vrchlický, Smetana, Myslbek. Prostě
duch, který nám předávají věky'.

— To všechno je přežilá kultura feudální a mě-
šťácká. Neznáme, soudruhu, než kulturu proletárskou.
To, co bylo, musí zmizet, aby na místě toho vyrostlo něco
nového. Proletáři jsou bez tradice, neznají minulosti,
která nepatřila jim, znají budoucnost, která bude jen
jejich.

Americký emigrant polyká sliny. Koktá:

— Dobře, začneme tedy všichni z čisté tabule. Ale
budeme mít aspoň jistotu, že stojíme na vlastních nohou,
že jsme svobodni a tvoříme z vlastních sil.

(Smích) :
Svobodni? To je zase jeden takový měšťácký před

sudek. Budeme součástí středoevropské republiky, jed
noho to dílu Svazu sovětských republik. V této středo
evropské republice sovětské budeme ovšem pod kon
trolou toho národa, který je ve střední Evropě nej po
četnější.

— Ale to jsou přece Němci?

— (Hlahol): Říkáš to, jako bys objevil Ameriku!
Ovšem, že Němci. Také ti budou pročesáni, zbaveni všech
buržoasních živlů, ale poněvadž je jich osmdesát milionů

v
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a nás ani ne osm, zbude jich přirozeně zase desetkrát to
lik než je nás_ nehledě na ty miliony Židů' kteří v Ně
mecku chtějí mít i nadále svůj domov. Ostatně vezmeme
tě zítra, soudruhu, do středoevropského býra Internacio
nály. Uvidíš, jaké jsou tam už plány na novou organisaci
střední Evropy. Umíš německy?

— Ne, a proč?

— To je škoda, to tam tedy nebudeš nic platen. Ve
středoevropském býro se mluví jen německy. To víš, jid
disch je vlastně také němčina. Budeš-li chtět žít Ve střední
Evropě, musíš se naučit německy.

— Tak jsem si to ovšem nepředstavoval.

— (Hurónský smích): To sis myslel patrně, že vy
hrajeme tuto válku jen 1 abychom obnovili agrární
a lidovou partaj, poklonili se socdem soudruhům, zazpí
vali Internacionálu před bankami a továrnami, provolali
slávu jejich majitelům a koukali se blaženě na to, jak
davy lidu budou hejslovanit a kdedomovat na Václav
ském náměstí. Zdá se mi, že jsi nepřijel z Ameriky, ale
že jsi spadl s měsíce.

česká otázka

Vladimír Krychtálek :
Vývoj a malé národy

Historické a státní české právo
XT ledal-li český národ svou velikostv posláníkulturním,
J-i- byl tím na správné cestě prostředníka, a na tomto
poli své velikosti dosáhl.Avšak již v minulosti vyskytly'se
nesprávné názory, jimiž byl zčásti národ sveden tomu,
aby viděl své poslánív politice.Bylo to učení, že český ná
rod je určen vedoucíúlozemezi Slovany,že svouvyspělou
kulturou a svými schopnostmiorganisačními je určen za
vedoucínárod Slovanstvav boji proti Němectvu.

Tato these neměla reálných základů. Předně největší
slovanskýnárod, Rusové,neměls Němectvemprotichůdných
zájmů, a nestavěl se němu v dobách carských,v dobách
Ruska nacionálního,nepřátelsky. Naopak, Rus těch dob si
vždy Němcevážil, a měl Němcůmpoměr přátelštější, než

některým národům slovanským (Polákům na příklad).
Za druhé, Rusovénikdy nebyli ochotniČechůmnějakou

vedoucí úlohu přiznat, protože ji reklamovali pro sebe.
Ruská inteligenceshlíželana Čechy se směsicínedůvěry a
podceňování,odlišná česká kultura a odlišný způsobživota
je neudivovaly,nýbrž odrážely.V roce 1934byla v jednom
doměv Kyjevě nalezenabedna, ve které kromě jiných věcí
byly zápisky, které si vlastní rukou psal duševní otec bol-
ševismu,spisovatelLev NikolajevičTolstoj. V nich je také
zmínka o setkání Tolstéhos Kramářem a Masarykem.Není
bez hlubšího významu, že o Kramáři, který představoval
skutečný typ Čecha,respektive českéhointeligenta té doby,
Tolstojnapsal: „Tento’mužse mně nelíbí“, a že zálibunašel
v typu tak eminentně nečeském, jaký představoval Ma
saryk. .Masyruskéhonároda tehdy Čechyani neznaly,Čechbyl
pro ně nejčastěji Austrijcem. Masy ruskéhonároda neznaly
vůbec národního uvědomění, cizince se neptaly po jeho
národnosti, nýbrž je-li pravoslavný.

Přijat pak nějakou úlohu pod vedením ruského národa
bylo zase Čechůmnemožno,protožeby to bylo bývalomož
no jen za cenu úplného poruštění, s ničím menším by se
byli Rusovénespokojili.Theorieo věčnémboji s Němectvem
logickyvedla vzdáníse národní svébytnosti,ztrátě jazyka
a ztrátě vlastní kultury pod ruským vedením.

Avšakona teorie zde byla a přinesla Čechůmmnohone
štěstí. V dávnější historii to byly omyly Přemyslovců,kteří

se několikrát pokoušelio odklonod Němectvaa o východní
orientaci. To jsou aliance s nejmocnějšímtehdy východním
státem, s Polskem, které stály český národ mnoho obětí, i
na krvi. Druhé takové období představují války husitské,
které v našemprostorubyly víc válkami národními,než ná
boženskými.Skončily se takovou porážkou a katastrofou,
že podnes jméno Bílá hora znamená pro každého Čecha
vrchol neštěstí. Skutečně byl tehdy národ blízek svému
zániku.

Pak přišlo další údobí, zahájené historikem Palackým,
který názor, že Čechůmpřísluší vedoucímísto v boji proti
Němcům,vyhrabal v minulosti,oprášil a povýšilna národní
ideu. Šlechta zemí Čech a Moravy (mylně označovanájako
„českášlechta“) jej podporovala,protoževedla tehdy s Ko
runou boj o své výsady, a hodila se jí these Palackéhojako
prostředek nátlaku. Palacký byl zakladatelemtak zvaného
českéhoimperialismu, jehož se potom ujali v táboře kon-
servativním Alois Rašín a Karel Kramář (mužové čestní,
jichžje nutno si vážit, i když známe jejich omyly) a Edvard
Beneš v táboře pseudosocialistickém.

Názor, že český národ má vedoucí úkol v boji proti
Němcům,nezbytně musil jednou vést střetnutí s Němec
kem. Skutečně, masy zpracované propagandou s tohoto
střetnutí přály, a kdyby se Beneš nakonec nebyl ukázal
zbabělým,byly by za ním do toho střetnutí šly. Tehdy celá
nerozdělenásíla německé velmocibyla by se obrátila proti
nám a český národ by byl asi zanikl. Státní president dr.
Hácha, porazivkoncepciBenešovu,porazil zároveňkoncepci
Palackého.Zbývají z ní dnes jen pozůstatky té po desítiletí
soustavně provozovanépropagandy, která hlásala Čechům,
že nemohoubýt ničím jiným, než nepřáteli Němců.

Se jménem Palackého je spojena ještě jedna otázka —otázka českého historického státního práva. Není téměř
Čecha, který by zůstal lhostejným,když se před ním tato
slova pronesou. Mylné je tu, že české historické právo je
výraz identický se samostatným českým státem. Kdo sku
tečně prostuduje české dějiny, sezná, že Čechys Moravou
skoronikdy nebyly samostatnýmstátem nezávislým.V pod
statě šlo tu vždy o závislostna Němectvu, ať už se to na
zývalo léno, nebo ať byly vzájemné vztahy vyjádřeny kur-
fiřstvím, bylo to vždy přiznání Čech prostoru a kultuře
Říše.

Týž poměr máme nyní, jen v podrobnostechzměněný,
jak si to vyžádal vývoj a v podrobnostechne definitivní,
jak si to vyžádaly válečné doby. Slovo „protektorát“ zna
mená ochranu. Říše nás tedy sobě připojila formou pro
nás nejvýhodnější.Teoreticky,s hlediskaprávní státní vědy
může být tato ochrana Říší kdykoliv odvolána. Bez nové
Říše by malé národy zanikly. Přispívá tomu rozvoj do
pravy, letectví, obchodu,průmyslu, vývoj nového socialis
mu s kontrolovanýmhospodářstvíma soutěž mezi velkými
prostory. Ať se nikdo nemýlí: kdyby Anglievyhrála válku,
nikdy neobnovímalé státy. Emigrantští předáci v Londýně
jsou buďto sami obelhávániod Angličanů,tvrdí-li, že bude
obnoveno bývalé Československo,nebo vědomě mluví ne
pravdu. Eden přece řekl dosti zřetelně, že po válce v Evropě
malých států nebude, a komu ani to nestačilo,ten se mohl
poučit z projevuRooseveltovazástupcea nástupce Wilkieho,
který kategorickyprohlásil, že doba malých států v Evropě
minula navždy.

Forma Protektorátu je pro nás formou výhodnou,proto
že nám sicena jedné straně přináší povinnostik Ríši, ale na
druhé straně také určitý závazekŘíše, daný slovem„ochra
na“, kterou si nesmímevykládat úzce jen jako ochranu vo
jenskou. Jako příbuznému národu Říše nám nabídla posta
vení národa protěžovaného,stojícíhov pořadí hned za ná
rodem vedoucím,s výhradou, že za to budeme plnit určité
povinnosti.Jestliže jsme v mnohých ohledech ještě tohoto
postavení nedosáhli,je to proto, že také v plnění těch po
vinností jsme zůstali pozadu. Mezi tmi povinnostmi jako
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první pak je ta, aby se celý národ vzdal názoru, že je nepřítelem Němců. Neboť budeme-li si stále myslet, že jsme
nepřátelé Němců,budeme podle toho mluvit a jednat. Na
konec tomu Němci uvěří, a budou podle toho s námi zacházet. Dosud jsme toho byli ušetřeni. Běda, kdybychomto
měli poznat.Dějiny nám daly Bílou horu jako příklad. Bu
diž nám skutečně příkladem výstražným.

film
Jan Kučera:

Český film hledá námět

'\J álka a všechny ony okolnosti, které s sebou nutněV přináší, způsobuje v některých společenskýchokru
zích onen nebezpečný zjev. který se vyznačuje naprostou
netečností věcem kultury. Německý národ, který je si
vědom, proč vnucenouválku vede a zač ji vede, tomuto zlu
nepropadá. Jiný národ se naopak dává ohlušovat válečnou
vřavou do té míry, že neslyší hlasy Mús. Zdá se často, že
válečná vřava je pro mnohé vítanou příležitosti hrát si nahluchého.

Léta a léta jsme bojovaliproti špatnému českémufilmu.
Říkalose tehdy, že jsme ve svém a přece nám nebylomožné
ve vlastní domácnostiudělat pořádek a vymýtit z českého
filmového života zjevy, které každému slušnému člověku
šly na nervy. Novéokolnostitento boj o jakost českéhofil
mu zatlačily do pozadí.Tísnivé je, že většina lidí tuto si
tuaci uvítala. Výrobcise skryli za uměloumlhu nových po
měrů, obecenstvose postavilo na falešné a neúnosné senti
mentální stanoviskošovinistickéa kritika si vytvořila po
stoj vznešenéshovívavosti,za který se krčí různé nešvary,
jako je neznalost oboru á neporozuměnídobě.

Mluvil jsem nedávnos jedním filmovýmrežisérem,kte
rý mamě shání námět pro nový film. Především si stěžuje
na naše spisovatele,kteří prý neumějí psát pro film, a na
libretisty, kteří nedovedoulátku zpracovat.

Již sám zjev,že filmovýrežisér, žijící uprostřed jednoho
z největších světovýchdění, nemůže najít námět, je na po
váženou.Je ovšemsamozřejmé,že nejsme tak daleko, aby
chommohli dramatickyvyjadřovatito, co se kolemnás rodí.
Největší romány o světové válce vyšly až deset let po ní.
Také dnešní revolucimusí lidstvo nejprve zažít,musí ji ne
jen vidět ä na Svém.těle cítit, ale musí se s ní sžít, musí ji
skutečně do hloubky prožít, aby z ní mohloumělecky těžit.

Tato známá a neodčinitelná skutečnost nesmí však být
podnětem tomu, abý se složily ruce do klína a nedělalo
se nic. Vytýká-li filmovýrežisér našim spisovatelůma dra
matikům, že mu neposkytují náměty, objevuje nám Ame
riku, protože všichni víme, jak náš román a naše divadlo
kulhá za současnouevropskoutvorbou.

Je tedy film v podobné situaci jako divadlo a písem
nictví. Avšak zatím co české divadlo a český román mají
silnou národní tradici, z níž mohou občas čerpat (aniž by
se vždy nutně musely dostat do sentimentálníhohistorismu,
konjunkturálně zneužívaného),zatím co českédivadlomůže
uvádět na svých jevištích dobré cizí kusy a haše naklada
telství mohouuvádět dobré překlady z němčiny a z jiných
jazyků, nemá český film žádnou náhradu a žádnou oporu.

Jeho úkol je tím odpovědnějšía tíseň, do které se dostal
je — s jistého hlediska vzato — velmi zdravá, protože její
tlak vyloučí samovolněneschopnéa ukuje silné.

To je pohled do budoucnosti.Přítomnost je však velmi
palčivou skutečností, kterou nelze jen tak odbýt resignací.
Náš národ svůj film potřebuje. Naše technika je schopna
filmy vyrábět. Obchodilisituace je u nás tak výhodná, že
č.eskvfilm ie hospodářskyzajištěn.

Jde tedy jen o složku duchovní,která selhává.

Nedávno u nás vyšel jeden český film, který před svým
uskutečněním prošel zrodem, pro naše poměry velmi pří
značným.Výrobna koupila námět — pro jeho název!Název
zmíněnéhofilmu svým smyslemvyjadřoval, kam děj musí
vyústit. Dramatické řešení libreta bylo však nepřijatelné,
protože směřovalo resignací a nakonec sebevraždě.Ob
sah se tedy předělával. Když se konečně zobracel se všech
stran, vzniklo libreto, které odporovalopůvodnímu názvu,
pro který byl námět zakoupen.Názevse tedy změnila film
vyšel v podobě, která s původnímnámětem neměla již té
měř nic společného.Zůstaly jen hlavní postavy, které si
však nyní na plátně počínají právě opačně,než tomu bylo
V rukopise.

Pozoruhodnéna tomto tvůrčím průběhu je, že dramatik,
ať je jím už kdokoli,může s postavami kusu zacházet po
libosti a vnutit jim nejen jiná slova, ale dokoncejiný způ
sob myšlení a jednání. Jak byste se asi podivili, kdybyste
jednou seděli na představení „Fausta“, které by skončilo
tím, že by si Faust Markétku vzal. Jak by vám bylo, kdy
byste se dověděli,že všechnyvelké dramatické a románové
prastavy,které znáte a jejichž činy jsou pro vás jedinečným
výrazem právě těchto určitých románovýchpostav,že vše
chny tyto postavy mohou jednat také zcela jinak, než jed
nají, ba dokdnceúplně opačně. Všechna důvěra v pravdi
vost a morální a uměleckouzávažnost kulturní tvorby by
byla ihned ve psí. Umění by se postavilona roveň variété,
kde se artista může zmýlit a proti svému úmyslu s trapézy
spadnout.

Ale co by odpovědělvelký umělec člověku,který by
němu přišel a řekl mu, že jeho postavy musí jednat docela
jinak, než jednají? Pravděpodobně by se práce vzdal. Ne
mohl by jinak, protože jeho postavy a činy těch postav jsou
čímsi jedinečným, co nelze za žádných okolností změnit.
Každá prastavav uměleckém díle je zákon sám. A ten zá
kon nelze porušit. Změní-li autor projevy a osudy své po
stavy, buďto vytvoří postavu zcela jinou (jakou patrně ne
měl v úmyslu vytvořit), nebo vezmesvé postavě všechnu
životnost,pravdivost á hodnotu.Faust, který se oženís Mar-
kétkou, není už Faustem.

Naši filmoví režiséři ovšem takto neuvažují. Přinesou
si nápad, který zaujal prostředím nebo nějakou drobnou
okolnostía nyní se snažívykouzlitkolemněho postavy,kte
ré by jakžtakž nesly děj a jednaly „nezávadně“.Nutí své
figury do činů,které neodpovídajížádnému charakteru. Lá
mou jim údy na kole a když je stěsnali do filmovékonser-
vy, jsou spokojenise svouprací.

Řekněme to trochu obrazně: To, že se filmové postavy
dají tímto způsobemmučit, je důkazem,že to nejsou vůbec
žádní živí, skuteční lidé, nýbrž praobyčejná klišé.

Třeba objevovat nového člověka
A tady jsme, myslím, u základu dnešní duchovní kříse

českého filmu: Naši filmaři nevidí člověka, nýbrž schema.
Nevidí-li člověka, to znamená, že nevidí ani skutečnost,
kterou člověkbuduje, že nevědí,co se kolemnich děje. Kdy
by vycházeliod živého,skutečnéhočlověka,nemohliby ne
být aktuální. Za časů hlubokého míru a onoho šalebného
klidu, jemuž jsme se dvacet let s takovou důvěrou oddá
vali, mohli jsme se setkat se spoustou lidí, kteří žili mimo
čas a prostor, mimosoučasnost.Ale dnes nenajdete člověka,
který by nebyl nějak zachycen neúprosně pracujícím sou
kolímevropskéhovývoje.Ať vědomě,či nevědomky,ať rád,
či nerad, ať s porozuměním,či s nechápavostí,každý pro
dělává hluboký vnitřní přerod. Každý čin dnešníhočlověka
je nezměnitelnýmvýrazem jeho vnitřního přerodu.

Kdo se ovšemdomnívá,že takovépříznačnéčiny se pro
jevují jen v oblasti úzcepolitické,ten projevuje znamenitou
dávku neporozumění.Význam současné doby tkví právě v
tom, že přeměňuje každéhočlověkacelého,i v jeho všedním
životě. Každý prodavač, každý úředník, každý dělník, sed
lák nebo třeba prodavač.novin prodělává nutně vnitřní
změnu, která se neuplatňuje jen v nějakých politicky za-
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měřených projevech,nýbrž v činech nejvšednějších,v sou
kromí, tehdy, kdy se toho sám jednající nejméně naděje.
Myslíte, že dnešní mladík prožívá útrapy první, lásky tak,
jako mladík ze začátku století? Právě že nikoli! Na situa
cích, daných tak zvanými věčnýmináměty umění, se nový
člověknejvíce a nejjasněji projevuje. Věčné náměty umění
•—mezi nimiž na prvním místě je láska, ale také chudoba,
ctižádost, hrdinství, obětováníse a mnoho jiných — nejsou
žádným přežitkem. Užívat jich neznamenápřebírat z(

minu
losti situace, kolem nich se vytvorivší, opakovat, co již
bylo řečeno.Jejich věčnost spočíváv tom, že, nalézajíce se
v nejvlastnějšímsoukromíkaždéhočlověka,jsou právě nej-
iivěji a nejbezprostřednějizasahovány změnou, která se s
člověkemděje. Úkolemumělce je právě tyto nové pohledy
na věčné, nebo, chcete-Mstaré náměty objevovat.A s nimi
objevovati nového člověka.Takovýčlověkpak bude jednat
„nezávadně“,protožebude jednat, myslit a mluvit pravdivě.
Drama, které kolemněho vznikne,bude drama dnešní,sou
časné, živé a skutečné.

Diváci, kteří z takového filmu půjdou, budou třeba i
proti své vlastní vůli obohacenio nové poznatky o sobě i o
světě. O poznatky,které sami nejsou schopniobjevit, proto
že nejsou umělci, kteří vidí podstatu věcí a prožívají sku
tečnost až k samému jejímu konci.

Českéfilmovéveselohry,které se v poslednídobě obje
vily na plátnech kin. nemají s takovým dílem, o němž jsme
hovořili, nic společného.Říká se, že jsou dobré ukrácení
chvíle.Ukrácení chvíle,to jest snaha, uvést člověkado sta
vu bezmyšlenkovitosti,je vždycky činem neodpovědným.
A v dnešní době a u nás je již zločinem.Místo, aby naši
umělci pomáhalilidem v jejich úsilí porozumětnovýmudá
lostem, místo aby jim objevovali řád v dění, které je sil
nější jich, vytrhují je z běhu života a dávají jim zapomínat.

Události kráčejí nezastavitelně vpřed. Chce-li se někdo
ještě udržet u starého břehu a chytá-li se trsu trávy, může
se mu jeho úsilí nějaký čas dařit. Ale dlouho to trvat ne
může. Také český film se chytá břehu. Výrobci se domní
vají, že je všechnov pořádku, protože kina jsou plná. Ale
nebezpečípřicházíodjinud: režiséřinevědí, co točit. Nevědí,
co si počít s náměty. Všechnoúsilí soustřeďují na to, jak by
„proklouzli“. Tuto taktiku nelze provádět příliš dlouho.
Jednou může nastat den, kdy nebudou vědět kudy kam a
věc českéhofilmu se jim vysmekne z rukou. Budou hledat
vinníka mimosebe. Ale budoucnostneomylněukáže, kdo se
na českémfilmu provinil.

hudba
Josef Plavec :

Bída hudební výchovy

Teřejnost máloví o tom, jak ubohé je postaveníhudeb-
V ní výchovy a jejich představitelů zejména na našich

školáchstředních. Je to přímo nepochopitelnév národě, je
hož kulturu representuje hudba na předním místě a v němž
je obliba hudby tak všeobecná.Byla-li stará česká škola,
dík kantorům-idealistům,pověstná svou hudebností a pla-
tilo-li ještě v minulémstoletíza samozřejmýpožadavek,aby
byl každý inteligent alespoň trochu v hudbě vzdělán,obrá
tily se názory na potřebu hudební průpravy postupem doby
tak důkladně, že hudební výchovaje na školáchsotva trpě
na — natož aby byla zdůrazňovánaa podporována.

Jde tu zejména o byrokratický poměr věci. Podle
právních norem, opírajících se dokonce o nařízení starého
rakouskéhoministerstvakultu a vyučováníz 16.IX. 1855(!)
vyučují na našich školách zpěvu (neboť tak se dosud
tento předmět úředně jmenuje) t. zv. vedlejší učitelé, t. j.

nepragmatikální síly, ustanovované „na dobu potřeby“ a
honorovanéne služebním platem, nýbrž odměnousplatnou
pozadu.

Zdá se, že toto kuriosní sociálnípostavení učitelů zpěvu
má svůj původdokonceve středověku,kdy hudebníci,herci
a podobnéstavy byly vzdaloványod některých práv a úko
nů jakožto vrstvy, stojící v lidské společnostipodle tehdej
šíchnázorůníže.Jak jinak si vysvětlitten neobyčejněčestný
titul „vedlejší učitel“, hodnost,která se musí právně přísně
lišit i od t. zv. „výpomocnéhoučitele?“ Faktem zůstává, že
představitel hudební výchovyje v hierarchii středoškolské
zpravidla na místě posledním,hned vedle sil námezd"ých
a posluhujících.

Nejinak je tomu s předmětem samým. Přes svoji důle
žitost,výchovnýa mravně ušlechťující význam zůstává na

vzdoryvšemreformámpředmětemnepovinným tomuještě
zastoupenýmjen omezeně,v některých třídách. Když bylo
volání veřejnosti a odborníků,poukazujícíchna absurdnost
toho, již příliš mocné,ustoupily někdejší školské úřady na
tolik, že od školního roku 1930—31byl pokusně zaveden
zpěv jako t. zv. předmět relativně povinný alespoň
ve dvou nejnižšíchtřídách. Tento kompromis,dočasné pří
měří stoupenců a odpůrců školské hudební výchovy, trvá
od té doby podnes.

V praxi je tomu rozuměti tak: po stránce administra
tivní a právní je předmět dále nepovinným, t. j. žáci
se do něho mají zvláště přihlašovat, je mu však vy
učováno v rámci ostatních povinných předmětů. Zkuše
nosti s hudební výchovou, i takto omezenou, byly nej
lepší. Téměř na všech ústavech chodilo a chodí do zpěvu
všecko žactvo prim a sekund a tito' žáci vždy také obsta
rávali program4školníchbesídek, akademií a jiných veřej
ných vystoupení, jelikož žactvo vyšších tříd nezpívá vůbec,
nebo nejvýš v jednom málo navštěvovaném oddělení ne-
povinnéhozpěvu. Zastáncihudební výchovyse s tím ovšem 1
nespokojilia zejména po hudebně-výchovnémkongresu v
Praze r. 1936volali po zavedeníhudební průpravy (nejen
„zpěvu“, jak tomu zatvrzele říkali odpůrci) i do vyšších
tříd. Stálo to mnohočlánků a memorandna všechnakompe
tentní místa, než se docílilotoho, že od škol. roku 1940-41,
tedy právě deset let po zavedenírelativně povinnéhozpěvu,
byl tento předmět (tedy zase „relativně povinný zpěv“!)
postupně zaveden i do tercií a kvart po 2 hodinách týdně.
Ale když vzápětí nato při nové organisaci předmětů byly
hledány v těchtotřídách hodinypro zvýšenítýdenníhopočtu
hodin jiných předmětů, sáhlo se zase — cestou nejmenšího
odporu—na hodiny„zpěvu“a tyto zredukoványod50proč.,
t. j. na 1 hodinu týdně. Do vyšších tříd středních škol tedy
„zpěv“ dosud vůbec nedospěl,tím méně hudební nauka,
docíleníucelenéhovzdělánístředoškolákajistě tak potřejDná.
Je tu již patrná tendencerozvoj tohotopředmětu za každou
cenu brzdit. Provádí se tu nepěkné zaměňovánívěcí: proti
povinné hudební výchově vystupuje se s „pádnou námit
kou“, že každý přece nemá hlas. Nechcese rozumět tomu,
že na střední škole nejde o výchovu sólovýchpěvců, ale o
všeobecnouhudební kulturu, která je užitečná a nutná i
tomu, kdo prakticky sám hudbu pěstovat nechce nebo ne
může, ale má o ni přece zájem. Mnohokrát bylo opaková
no, že střední škola má vychovávatpředevším inteligentní
posluchače dobré hudby, lidi s vytříbeným hudebním
vkusem, kteří dovedourozeznat umění od neumění, umě
lecké dílo od šlágru. Jak jinak stavět hráze těmto kultur
ním nebezpečím, jak jinak ubránit se scestí jazzu, nežli
positivní cestou solidní hudební vzdělanosti příští naší in
teligence, příštího hudebního obecenstva?

Je tu poučné srovnání hudební výchovy s kreslením
(výtvarně-uměleckouvýchovou). Zde ani nikohonenapad
ne operovat s protidůvodem, že každý nemá ke kreslení
a malbě talent. A co ostatní školsképředměty? Má oprav
du každý žák nadání pro matematiku, latinu, chemii, tě-
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locvik? Ani výběrová střední škola nechce vychovávat spe
cialisty jednotlivých oborů, ale všeobecně vyspělé, vše
stranně vzdělané inteligenty. A v tomto úhrnu jistě hudba
chybět nesmí.

Opakujeme znovu: je to nepochopitelné, jak právě u
nás se někteří jednotlivci hudbě brání. Jak si to vysvětlit
v národě Komenského (jenž žádal, aby hudba prostupo
vala celou výchovu, již od školy mateřské) a v národě
Smetanově, Dvořákově a tolika dalších hudebních mistrů
světové úrovně?

Otázka má ještě paradoxnější smysl: v přítomné době
přizpůsobujese celá struktura našeho školstvívzorům Říše.
Je tomu tak především na střední škole — ovšem s vý
jimkou — a tou je právě hudební výchova. Zatím co
v Říši je tento předmět ve všech třídách povinným ja
kožto Musikerziehung až do nejvyšších tříd, ulpívá se unás tvrdošíjně na starém nepovinném „zpěvu“, omezeném
na nižší třídy. Nenašel se dosud nikdo, kdo by tuto — do
slova vzato — ostudu české střední školy odstranil. Kdo je
vinnikem? Na kom závisí tato tak nesmyslná setrvačnost?
Na tyto otázky nedovedeme zatím odpověděti jinak než:
byrokratická konservativnost především administrativních
míst školských úřadů. Nechceme věřit, že by tu nebylo
dobré vůle. Ale není dosti ráznosti nápravě. Ač se o ni
po léta snažili všichni předchozíodborní inspektoři zpěvu
(Václav Vosyka, Oldřich Hilmera) a kromě nich řada ji
ných činitelů (pěvecké korporace, vysokoškolštíprofesoři
adt.), zůstává nynější stav středoškolskéhudební výchovy
nezměněněubohý — o to horší, že t. č. není ani schvále
ných učebnic, pomůcek,.zpěvníků atd. a že je nutno po
dle nových předpisů zaváděti i v tomto předmětu přísněj
ší klasifikaci, což ohrožuje jeho oblibu u žáků i rodičů.

Není pochyby, že hudební výchovave škole bude vždy
mít -i svou praktickou stránku, t. j. zpěv a pěstování ná
strojové hry, ale nesmí se na to omezit. Musí zde být
systém,podávajícíkaždémuvěku dostupnépoznatky theore-:
tické, vývojové,estetické a j. Musí být soustavně pečová
no o soukromé provozováníhudby v rodinách (to, co je vŘíši Hausmusik!). Profesor, který si vezme na starost
vedení žákovského orchestru, měl by být za to spra
vedlivě honorován,alespoň tak, jako přírodovědec,vedoucí
praktikum svého předmětu. Povinnému „zpěvu“, resp. hu
dební výchově by měly učit zásadně pragmatikální
síly, rovnocennéostatním,bez potupnéhooznačení„vedlej
ší učitel“. (Jak tento titul přispívá autoritě takového
nešťastníka u žáků, lze si snadno domyslit!) Hudební vý
chova by měla být v pořadí předmětů na stejném místě
jako v Říši, nikoli „pod čarou“, jako předměst podřadné
důležitosti.

Sociální otázka učitelů zpěvu

Je křiklavým bezprávím, jestliže dnes „vedlejší učite
lé“, vyučující zpěvu, jsou po dobu prázdnin úplně bez pla
tu, t. j. nemají nároku na zákonitou placenou dovolenou,
tím méně na slevy jízdného nebo jakékoli drahotní výpo
moci během roku; je kruté, jestliže jsou ustanovovánibez
ohledu na jejich stáří a délku působení jen jakousi „cestou
milosti“ (kolik hodin si na kterém ústavě vyprosí) a je-li
jim po zahájení školního roku odměna poukazována až s
tříměsíčním byrokratickým zpožděním,takže bývají prak
ticky až pět měsíců v roce bez platu, odkázáni při nejlep
ším jen na zálohy od ředitelů. Na takovýchto pracovních
podmínkách nelze zajisté založit slušnou existenci. Není
divu, že právě v oboru hudební výchovy ze střední školy
mnoho dobrých, i vysokoškolskyvzdělanýchučitelských sil
odešlo do jiných služeb.-Ale uvažme, lze-li žít za hrubý
roční příjem 600 za jednu týdenní hodinu, ročně (při
12 týdenních hodinách na jednom ústavě) za okrouhle
7.200 tomu ještě za tak neslýchaných pracovních
podmínek (na př. je nutno při nastoupení služby po prázd

ninách podepsati prohlášení, že učitel nebude ze svého za
hájení činnosti vyvozovali nároku na odměnu, kdyby ho
diny nepovinného předmětu nebyly dodatečně povoleny,
jak se někdy skutečně stává.) To už je opravdu „sociální
případ“, kde duševní pracovník uměleckého oboru ocitá
se co do právní ochrany pod úrovní služky či nádeníka,
kteří by za takových ponižujícíchvýhrad jistě ani nena
stoupili. A mezi středoškolskými učiteli zpěvu jsou lidé
s absolutoriemfilosofickéfakulty i konservatoře, s dokto
rátem hudební vědy, lidé známí svou veřejnou činností a
jejichž školská práce je při veřejných vystoupeníchžactva
i tiskem zaslouženěkladně hodnocena! Jak se mohou tito
idealisté společensky representovat, jak mohou zakládat
rodiny?

Namítne se snad, že může jeden učitel zpěvu učit na
více ústavech, aby se jeho příjem zvýšil. Ve skutečnosti
tomu tak opravdu bývá, i když je to spojeno se zvýšenou
fysickounámahou (dojíždění,přecházeníz ústavu na ústav,
dokonce i v různých městech). Ale ústavů je nyní méně
než kdysi a sil přebývá. Jak snadno by je bylo možno za
městnat, kdyby přibylo pracovní příležitosti, t. j. kdyby
hudební výchova byla obligátně zavedena do všech, i vyš
ších tříd! Obavy, že pak by byl sil naopak nedostatek, jsou
liché. Mladých lidí, schopných vyučovat hudbě, je dostL
Kolik je jen absolventů konservatoří! A mezi profesory,
vyučujícími na našich středních školách, je také dosti na
dšených hudebníků, kteří by tomuto oboru rádi a s láskou
učili. Dokonceuž i osnovy bylý pro všecky třídy vypra
covány. Jde tedy již jen o to — hudební výchovuv celém
rozsahu zahájit. Učitelé středoškolskéhozpěvu, sdružení v
Hudební sekci při odboru profesorů středních škol, obrátili
se na podzim novým memorandem v tomto smyslu přímo
na pana ministra školství a lidové výchovy. O věc byla za
interesována již dříve Kulturní rada. Kuratorium pro vý
chovu mládeže i jiné vlivné instituce. Očekáváme tedy. že
tradiční bída středoškolskéhozpěvu již dlouho nepotrvá.

Význam nové hudební výchovy

Od nové hudební výchovy si slibujeme nejen vzestup
hudebnosti středoškoláků, jejich zvýšený zájem o hudební
události a intensivnější pěstování hudby a sborového zpě
vu, ale i všeobecnézušlechtění jejich vkusu, zjemnění ve
společenském chování, zlepšenou kulturu hlasu (což se
může blahodárně projevit i v jazykovém vyučování, před
nesu a jiných slovních projevech), rytmickou ukázněnost
i zvýšené sebevědomí,jež jde ruku v ruce s hudební vý
konností před posluchači— byť i jen spolužáky.

Zvláště dospívající mládeži může dát hudební vzdě
lání mnoho. Co může být krásnějšího nežli bezprostřední
styk s díly mistrů jako Bach, Mozart, Wagner, Liszt a
další? Kolik heroismu poznají mladí lidé ze života Beetho
venova, Chopinova,Verdiho a Smetanova! A jak se na
učí vážit si tvorby domácíchmistrů, celého onohosouhrnu
hudební kultury, dané jmény Fibich, Dvořák, Janáček,
Foerster, Suk, Novák, Ostrčil, Zich, Jeremiáš atd. Jak
jiný bude pak poměr této nové generacei našim repro
dukčním umělcům a souborům! Nebudou již chodit ne
tečně i kolem největších soudobých uměleckých výkonů
a horovat jen pro jazz, trampské písničky a šlágry, nýbrž
stanou se spolutvůrci příštího hudebního rozvoje, proniká
ní pravé hudebnosti do všech vrstev společnosti. Budou
milovat naši skvělou lidovou píseň a vážit si hudebního
odkazu předešlých generací. A současně budou provázet
upřímným zájmem hudební dění dneška a jejich touha
bude upřena do budoucnosti, novým, vyrůstajícím mis
trům a příštím uměleckým proudům.

Takovou mládež by si jistě přáli všichni naši umělci.
A taková mládež je i cílem naší hudební výchovy — bu-
de-li nám možnoji v celém rozsahu provádět.
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pospolitost
Břetislav H l a:

technice sociální práce

Tj ověřenec pro Sociální pomoc v Čechách a na Moravě
JT šéfredaktor Karel Chalupa v rozhlasovém a iiných

svých ústních i písemných proievech ohlásil plán nové -
nisace sociální práce, způsoby lejího finančního fundování
i methody, jimiž se bude v praxi uskutečňovat. Mezi plánem
a prováděním nezela tentokráte taková časová mezera, na
jakou jsme si u nás již téměř u všech větších podniků zvyk
li; spíše naopak můžeme s uznáním siedo vati průběh rychlé
reorganisace, bez průtahů a snad i bez oněch překážek, kte
ré se vždy vyskytovaly, jakmile věc začínala býti kompli
kována osobními ohledy a vzájemnou řevnivostí těch. kterým
byla svěřována. Ústřední hospodářské svazy již rozeslaly
svým členům výzvy, aby podle předepsaných tabulek byla
srážena dobrovolná daň jejich personálu, a v těchto dnech
byly již vypláceny první podpory.

Rozhodující pro celou veřejnost je a bude. jak bude so
ciální pomoc napříště poskytována. Aby její způsob ne
vypadal jako almužna, kterou osobně, jakoby z vlastních
kapes, vyplácí místní důvěrník či okresní pověřenec So
ciální pomoci, o to se už patrně postaral šéfredaktor K. Cha
lupa hned ze samého začátku, jak vysvítá z jeho rozhovoru

redaktorem zlínského »Světa«. Činovníci, ieiichž prostřed
nictvím podpory budou udíleny, jsou v pravém slova smyslu
nikoli okresními či místními pověřenci. ale po
verenci celého národa pro jednotlivý okres či město
nebo dědinu, a nevystupují jako representanti obce či okre
su nebo organisace. ale všeho lidu českého. Bude jen
s prospěchem pro věc Sociální pomoci, jestliže podporovaný
pocítí závazek vděčnosti národnímu celku, nikoli

osobě, která tuto péči o něj zprostředkovala. Je to nejen
záležitostí osobního vkusu a taktu pověřenců a důvěrníků,
ale také životní podmínkou instituce, která hodlá býti
výrazem starostlivosti národního celku o jeho příslušníky,
vyšinuté z nejrozmanitějších příčin více či méně z existenč
ní jistoty a normálu. Sociální pomoc jako organisace »otců
chudých« neblahé paměti by přestala býti sociální pomocí
ve skutečnosti. — brzy by to pocítila i na svých příjmech
1 na chladnoucím vztahu veřejnosti své práci. Je známá
věc, že se u nás na formu ve vzájemném jednání mnoho
nedbá. Kdož ví, zda by se Sociální pomoci alespoň pro za
čátek nevyplatilo, kdyby byl vydán jako vzor fiktivní roz
hovor důvěrníka se žadatelem, kde by se důvěrníkovi do
stalo poučení, jak má hovořiti. aby jeho osoba zůstávala ve
stínu díla, jímž byla národním celkem pověřena Sociální
pomoc.

Technicky budou výkonné orgány Sociální pomoci
Instruovány patrně velmi dobře. Kdo žádá o podporu, učiní
to — podle organisačního plánu Sociální pomoci — prostřed
nictvím místního důvěrníka, který buď sám nebo s pomocí
obecních úřadů vyšetří sociální a rodinné poměry žadate
lovy a učiní podle své nejlepší úvahy návrh na způsob a
rozsah podpory (peněžní — věcná, jednorázová — pravidel
ná, vyšší — nižší). O návrhu pak rozhodne buď přímo
okresní či sám ústřední pověřenec.

Nezapomínat na »stydlivou bídu«!

Jedna věc by měla býti zvláště kladena na srdce všem
činovníkům Sociální pomoci: aby nezapomínali na ty. kte
ří je o nic prosit ani žádat nebudou, ačkoliv i e-
jich sociální a rodinné poměry leckdy budou
horší než mnohých (zejména těch nejh'asitii se ozý
vajících) žadatelů a prosebníků. Je to ta »stydlivá
bída«, jak se říkává, dávající přednost tomu, že zemře hla
dy, před smrtí z hanby, že se musela něčeho doprošovat.
Tato skupina sociálně slabých je nepochybně biologicky,
poněvadž také mravně, pro národ velmi cenná a ze všech,
jimž bude třeba pomáhati, se projeví národnímu celku
patrně nej vděčnější: neprosila, ale Sociální pomoc jí po
mohla, sama si ji vyhledala, protože národní celek jí a je
jích dětí potřebuje — není to dar ani almužna, ale půjčka.
Takhle se bude dívat na nežádanou a snad už ani nečekanou
pomoc ta pyšná šlechta nouze, bude-li podpora podána s vel

kým taktem a v takové vydatnosti, aby rodině opravdu po
mohla vybřednout z nejhoršího.

Je zajisté třeba včas, ba ihned vyřizovat každou poda
nou žádost o podporu a bez prodlení, ba ještě dnes vyšetřit,
zda a do jaké míry lze žádosti vyhovět. Neméně však je
úkolem Sociální pomoci, aby sama vyhledala ty. kteří jí po
třebují, ale sami se o nic nehlásí. Nejsou to živlové asociál
ní či antisociální. tihle jednou zklamaní a nevěřící, že by
jim vůbec někdo chtěl a mohl podati pomocnou ruku. tihle
stydící se za to, že se ocitli pod kolem osudu. Spíše shledá
me při hlubší analyse, že jsou to v značném počtu ti. jimž
právě antisociálové mezi námi. všelijak vzhůru vyšvihlí,
existenčně či jinak ublížili, a kteří budou u vidění, shleda-
jí-li, že národní celek jim chce a dovede pomoci a že se
s opovržením odvrací od protispolečenských sobíků nejen
na papíře, ale i vpravdě a vskutku. Stačí-li výdělek rodiny
právě na živobytí, zatím co na obnovu sešlého bytového za
řízení. na úpravu příbytku atd., již nezbývá, pak je třeba
pomoci, ač o ni není žádáno; leckdy obnovení lůžek už samo
zamezí nebo alespoň omezí návštěvy lékaře, který, bohužel,
ve své receptuře poukázek na úpravu obydlí nemá. Tako
vouhle speciální »sociální lékárnou« má právě býti a jistě
i bude Sociální pomoc. Na štěstí při vyhledávání ostýcha
vých sociálních případů nemusí okresní pověřenci tápat na
slepo. Téměř ve všech soudních okresích již delší dobu pů
sobí sociální pracovnice, jež se při výkonu svých
povinností dostaly během doby snad do každé dědiny své
ho okresu a poznaly na vlastní oči lesk a bídu téměř každé
rodiny. Inteligentní mladé dívky a ženy se silně vyvinutými
instinkty — budiž dovoleno se tak vyjádřit — sociálního
mateřství, horlivé v práci, idealisticky pro ni zanícené, ne
dbající vlastních hmotných zájmů, ba leckdy ani svého zdra
ví. — představuji je tak. jak jsem je téměř bez výjimek po
znal: Zde nalezne Sociální pomoc svou pevnou oporu při
vyšetřování případů, tomuto sboru sociálních pracovnic mů
že bez obavy svěřiti úkol, aby pracovaly objektivně a rychle
na kartografii sociální bídy a nouze v jednotlivých okresích
a aby prakticky Sociální pomoci českého lidu byly tím. čím
jsou sestry NSV německé pospolitosti. Mimochodem, ale
nikoli bez důrazu řečeno: kde není jazykových překážek,
naučily se německé a české kolegyně vzájemně si sebe vá
žit a činně spolupracovat na společném díle — vyhnat so
ciální bídu pryč ze země. která se v lecčems už zbavila a
v mnohém ještě teprve zbavuje liberalisticko-kapitalistic-
kých příčin této bídy.

poznámky
Svědectví staré nevýchovy mládeže

Fřijede-li někdo do průmyslových podniků v Itisi, kde pra
cují ve větším počtu i naši dělníci, může zjišťovat na místě mno
ho radostných skutečností, ale může se také dovídat o věcech,
které nepotěší toho, kdo by chtěl, aby české jméno mělo právě
v Itisi zvuk nejlepší.

Jedno potěšitelné o našich dělnících uslyšíte všude, ať od
Aělníků samotných či od dozírajících mistrů, nebo od samého
Betriebsfiihrera. Mají jeden z nejlepších pracovních výkonů a
odvádějí opravdu práci kvalitní. A to už je dnes co říci, vždyť
nejsou zde vystaveni jen pracovnímu soupeření s kvalitním děl
níkem německým, ale i s pracovníky z různých národů evrop
ských, kteří stejně tak jako my spolupracují na společné vnitřní
frontě. Jsou ve svém pracovním výkonu daleko zdatnější než
na příklad dělník francouzský, jsou zařazováni právě pro svou
dovednost důležitým jemným mechanickým pracím, a co je
nejpotěšující, přeškolení třebas velmi vzdálenému oboru, než
jaký konal doma, se podaří v době nejkratší právě proto, že
— krátce řečeno — náš dělník je opravdu nejen schopný, ale
i inteligentní pracovník.

Bohužel, že vedle těchto dobrých vlastností se dovídáme i
o mnohých neradostných zjevech, které mnohdy zastiňují tyto
dobré stránky našeho dělníka, neboť křiklavé, špatné případy
několika jedinců snižují celkový dojem. Často totiž se vyskytuje
mezi našimi dělníky sklon hazardním hrám v karty, opilství,
mnozí se neholí, chodí otrhaní s barevnými šátky na krku,
trampsky a komediantsky se strojí, chování je velmi často zcela
hulvátské a jako by si přímo dávali záležet na tom, aby jejich po
stoj a držení bylo co nejvíce neukázněné a co nejhlavnčjší,
žvaní a odmlouvají čistě švejhovským způsobem. To je ten kaz,
který možno dobře nazvat jediným slovem: švejkovina. Švejko-
vina na odiv zúmyslně stavěná, i když vnitřek toho člověka.
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jak právě dokazuje pracovní výkon, je zcela pořádný. Tam nej
lépe vidíme tu zvláštní vlastnost našich mnohých mladých lidí,
že si tak hrozně rádi libuji.v hulvátství a mají primo dětinskou
radost, když dělají dojem blaseovaných a neukázněných ame
rických flinků, aniž by při tom domýšleli, jak škodí vlastně ne
jen sobě, ale i pověsti svého národa, který v Itisi dnes pracovně
zastupují.

Je to opravdu zajímavé a poučné zároveň pro všechny, kdož
dnes právě výchovou mládeže se chtějí zabývat. Vidíme dobře,
že vlastně minulá mimoškolní výchova neměla ani zdaleka ten
dobrý vliv, aby mladého člověka vnitřně ukáznila, aby mu dala
potřebný a správný vnitřní postoj, držení, jak říkají Němci
»innere Haltung«, který je pro každého právě dnes visitkou, po
dle níž pak i v jiných věcech je posuzován. Tím víc je nutno si
uvědomovat, když dobrá pracovní tradice, schopnosti i doved
nost, známá již dříve u českého dělníka, jsou — zaplať Bůh —
plně zachovány a povrchním nánosem švejkoviny, patápkovství
nedotčeny. Je zde tedy zcela dobře vidět, že kdyby toto vnitřní
dobré jádro bylo ještě doplněno správným chováním, postojem,
vědomím odpovědnosti, radostí z povinnosti a práce, jak by
vynikla kvalita našeho pracujícího dělníka a jeho vlastní pra
covní výkon se ještě zvýšil. To je jen jeden z příkladů, který
nás přesvědčuje o nutnosti výchovy mladého člověka tak, jak
nám ji dnes jako přiklad ukazuje výchova mládeže německé.

Jestliže kde nejlépe zajistíme dobrý zvuk a dobré jméno
českého národa, pak to nebude nikde jinde, než právě ve výchově
naší mládeže. FraDjtišekT e liner

Evropská kamera na nových kolejích

Severní Amerika nemohla evropskému filmu prokázat!
lepší služkna než že se zapletla do války!

Filmová tvorba a hospodářství z války rodící se Nové Evro
py mohly se tak rázem a bezohledně zbavit všech trapných,
nevkusných a obtížných dunajských darů Hollywoodu a ve
smyslu své poctivé tradice postavili se na vlastni staré základy
s novým zaměřením a pracovním úsilím. Přerušením obchod
ních styků s židovským Hollywoodem neztrácí umělecky cit
livá i dovedná Evropa téměř nic. Co ztrácí USA, ukáže nám
maličký přiklad z r. 1937: ve Francii promítalo se ze 424 filmů
230 severoamerických výrobků a tak tomu bylo i v Itálii (190:342)
a v jiných státech, vesměs zemích s osvědčenou a vyspělou
filmovou tvorbou ještě z dob před první světovou válkou.
Představíme-li si, že 27 tisíc evropských biografů navštíví do
roka na 3 miliardy diváků, uvěříme velmi rádi zmatku a po
kladní ztrátě, sužujícím nyní zoufalý Hollywood, že musí od
ložit poslední špetku umělecké cti a slávy uhájení holé
kůže posluhovat kancelářím angio-severoameriekých válečných
štváčů tak, jak je mu hvízdáno.

Oč šťastnější je osud filmové Evropy! Rozšíření původního
evropského filmového trhu, .koncentrace tvůrčích sil, solidní a
bezpečné základy organisaění a hospodářské, to vše umožňuje
novoevropskétmn filmu v poměrně krátké době i v rámci úspor
ného válečného hospodářství nejlepší výsledky, vybudování a
zpevněni jeho nezávislosti a bezezbytné vyplnění mezer, vznik
lých odmítnutím severoamerického zboží.

V běžném pracovním roce vyrobíme v evropských atelie
rech asi 450 ISlmů, z nichž takřka 25 procent bude natočeno
v Německu. Pro plynulost zásobováni a rovnováhu mezi po
ptávkou a nabídkou je reserva četných vhodných filmů z dří
vější výroby a řada velkorysých opatření Mezinárodní filmové
komory, řidiči se podle dobrých zkušeností reorganieace ně
meckého filmu. Bylo upuštěno od dvojprogramu, který je na
hrazen týdeníkem, krátkým výchovným filmem a hlavním fil
mem, bylo upraveno vstupné, půjčovatel má procentuální po
díl na příjmech kina atd.

Soustřeďovací tendence, příznačné pro německé filmové hos
podářství v jeho posledním vývoji, ukázaly se především při
zveřejnění části letošního výrobního programu sedmi státních
filmových výroben v »Deutsche Filmvertriebs GmbH«. Jsou
součásti velkého přeskupovacího procesu, který je nezbytný od
doby odpadnuti dovozu severoamerické filmové produkce do
Evropy. Sem náleží také nejsvědomitější a důsledné budování
aparátu distribučního.

Naprosto uspokojivý stav filmové výroby v Říši nejprůkaz
něji dosvědčují jasné výsledky německých státních filmových
výroben: miinchemská Bavaria, jež v pracovním období 1941-42
dodala deset filmů, má ve správním období 1942-43 již po prv
ním pololetí dokončeno 9 filmů, z nichž 4 jsou úspěšně promí
tány. Stejně je tomu u berlínského Tobisu. Oproti 16 filmům
z celého minulého správního období má po půl roce období 1942-
43 dokončeno už 11 filmů, 4 další filmy v atelieru a 3 v kinech.
Zatím co v předchozím správním období uvedl Wien-Film úhr
nem 7 filmů, má pro období 1942-43 již nyní stejný počet filmů
dohotovených nebo rozpracovaných a právě tak poměrně ještě
málo známá, nedávno založená pražská výrobna Prag-Film se
může pochlubit nejpříznivějšími výsledky technickými i umě
leckými.

Zvláštní zmínky zasluhují si kulturní filmy Ufy, pracující
s rozsáhlým štábem vědeckých pracovníků a na prvním místě
zpravodajská služba německých týdeníků, zaznamenávajících nej
větší dokument válečných dějin. Jak žalostně musi vypadat na

hrávané scény severoamerické invase v Africe, když — jak
sděluje ze Španělska — smějí se jim i primitivní domorodci!

V rámci této veliké tvůrčí i pracovní obrody a rehabilitace
evropského filmu čestně i hospodárně spolupůsobí svou domácí
produkci i Češi, kterým se dostává rozšířeným vývozem a siale
častějším přizváním německé nebo italské spolupráci již nyní,
v čase války, všech možností, které nám 11. září 1940 přislíbil
říšský ministr dr. Goebbels. ^ Marek

Rumové spisovatelství

Slovem rum není míněna skládka, němeeky Schutt, ač bj
to snad bylo též případné, ale známá kořalka, vhodná po lžících
do čaje, nebo »nad ve sklence při žaludečních obtížích, sotva
však prospěchu při užívání velkém.

Jako příklad rumem zproletarisované postavy vezměme dr.
Uhra ze skupiny povalečů z t. zv. bataliónu, prodávajících vyže
brané šaty za kořalku.

Místo abychom se již styděli za takového poslance, vrávo
rajícího z kořalny, vyrábí se dále z něho jakási dějinná oběť
nešťastné lásky. Lidový zpěvák Šmíd vytvořil sice mnohé dobré
postavy, popěvky a výstupy z pražského života, ale když pochvá
lil jeho hru Batalión Iginát Herrmann, byl to jistě omyl. Tak před
nějakými pětatřicet« lety provázel popěvek »Pryč a pryč je
všecko, pryč jsou mé naděje«, připsaný Šmídem dr. Uhrovi, mno
hou pošetilou holku na onen svět. Dokonce byly případy, že si
nějaký láskou onešťastnělý mládenec dal íuriantsky při muzice
zahrát tuto uplakaninu a střelil se. Žel, o takové klukovině bylo
v novinách u nás více psáno, než o událostech opravdu důle
žitých.

Vůbec bjr měli nyní redaktoři odmítat povídky, jak kdosi
zpustne z nešťastné lásky na obecního blázna v pastoušce, e
věčně opilých sumářích a duševních mátohách, neboť díky na
stalým poměrům jsou podobné postavy na vyhynutí. Dnes ne
stojí o opilce ani řádný hostinský, neboť dá-li mu zdánlivě více
vydělat, znechutí svým tlacháním a obtěžováním slušné návštěv
níky, docházející sem pravidelně na schůzky, při kterých se
rozumně zapíjí rozhovor i zákusky. Starší čtenáři si vzpome
nou na doby bývalého Rakouska, kdy do kořalny, patřící Židu,
na jeho pokyn přích vát al z ulice poblíž hlídkující cis. král. stráž
ník, aby vystrkoval výtržníky, kteří již neměli na další žitnou,
perlovou, rum a pod.

Když jsme se konečně zbavili kořalečních Židů, tedy je snad
na čase zbavit se též rumového spisovatelství.

Dominik H ev

Film a tendence

Ka-ždé mněleeké dílo, ať výtvarné či literární, musí být ve
deno nějakou základní ideou a tedy naplněno tendencí tuto idea
podporující. Jedině takto splní své poslání.

Nejkrásnějším příkladem přirozené positivní tendence jsou
nám umělecká díla tvorby nejbližší, totiž německé. Srovnáme-U
umělecké úsilí německé s naším, pak nás znovu a znovu udeří
nedostatek oné vůdčí ideje v českých dílech. Podívejme se na
nejmladši větev umělecké tvorby — film. V české filmové pro
dukci se stále setkáváme s nedostatkem, který publikum vy
jádří slovy: tomu filmu chybí ono nepojmenovatelné něco, jeí
nalézáme ve filmech německých a italských.

Mimoděk přiznává, že postrádá onu jasnou vůdčí ideu. Čes
ký film se státe ještě potáči mezi bezduchou veselohrou úplné
beztendenění, nebo dramatem s jistou tendencí, ale naraženou
na násilný, nepřiléhavý děj. České filmové umění trpí určitou
bezcharakterností, myslíme-li uměleckou bezcharakterností leh
kovážnost, s kterou í ten nejvážnější režisér nebo herec přijme
spolupráci v docela podřadném filmu, který je obžalobou jeho
umělecké úrovně. Film jakožto umělecké dílo je netoliko ma
jetkem produeemta. režiséra a heree, ale stává se i majetkem pu
blika — lidu. Proto je vytvoření filmu, jenž není kladným pří
nosem, břichem na odpovědnosti vůči národni kultuře.

V skoro každém, i v tom nejlehčím německém či italském
filmu najdeme zdravou, positivní, optimistickou myšlenku. Na
še obecenstvo si německé filmy oblíbilo, jsou mu blízké a oh-
jeví-li se někde reklama, ohlašující nový německý film, je to
totéž, jako značka známé dobré věci, u které se nedožijeme
zklamání. V německém filmu vyznívá děj v hymnus na nějakou
platnou morální hodnotu jako hrdinství, charakterovou pevnost
mužů a žen, sebeobětování, kladnou práci ve prospěch kolek
tiva atd.

V poslední době proběhlo našimi kiny několik filmů s podob
nou tendencí. Příkladem hrdinství a charakterové pevnosti muže
v rozporu mezi povinností a osobním štěstím, byl film Velká
láska. U muže, důstojníka, zvítězil smysl pro povinnost, odpo
vědnost vlasti, ke kamarádům ve zbrani, nad opravdovou lás
kou ženě, kterou si vyvolil za družku života. Film vystihl také
kolísání ženy, stvoření, u kterého hraje cit nejdůležitější roli,
její boj citovými prostředky za osobní štěstí a pomíjející bo
lestné nepochopení, jak je jen možno odsunout toto osobní štěs
tíčko do pozadí velkými pojmy, jako je povinnost a vlast. Film
vyzní smířlivě v konečné pochopení ženy pro jednání muže,
který by byl jistě přestal být tím žádoucím vyvoleným, kdyby
byl zradil pro chvilku osobního štěstí výzvu nejvyšši — výzvu



Přítomnosti

povinnosti a vlasti. Kolik posily, poučení a varování přinesl
tento film lidským bytostem v podobné situaci?

Německý film používá motivů, které poskytuje hojně denní
všední život a které by mohty patřit každému z nás. Proto je
nám tak blízký. Ozývají se z něho city, které známe, volá z něho
láska rodné půdě, ženě, dítěti. Německý film nehledá
krkolomné situace, falešný pathos, je jasný, prostý i kompliko
vaný, zajímavý jako život sám. Používá stínu hlavně proto, aby
světlé stránky života ještě plastičtěji vynikly.

Podobně je tomu u filmu italského a nemusí to být právě
filmové drama. I v takovém italském veseloherním filmovém
libretu, jako je Průvan, najdeme překrásnou myšlenku: člo
věka stavícího se svým přemrštěným egoismem, na který nejsou
paragrafy, mimo lidskou společnost. Náhoda ho vydá soudnímu
tribunálu a znovu si s ním zahraje prozřetelná paní Fortuna,
když mu dá zachránit lidský život. A ejhle, tento jediný čin
sobce pro blaho druhého člověka zachrání lidské společnosti ješ
tě jednoho platného člena. Muž, neznající než své peníze, za
kusí hroznou úzkost o bytost, kterou zachránil a které se snaží
vrátit víru v život. Tím se však sám dostane do kladného kon
taktu s lidskou společností, kterou dosud pokládal za nepřítele.
Přesvědčí se, že kolektivum není nepřítel, že lidé nejsou zlí, že
mají jen silně vyvinutý smysl pro city, které jim přinášíme
vstříc a že se podvědomě brání proti elementům nesociálním.

Vraťme se však českému filmu. Po stránce technické ne
existuje ani pro český film slovo nemožnost. Film může předvést
děj z kteréhokoliv prostředí a kraje, nazpátek, zpomaleně, ve
výsecích. Pokud se týče hodnoty herců, nemůžeme si také na
říkat. Ovšem nevyužití možností a snad nedostatek nápadů ne
ní vinou filmové kamery, jejíž oko je ochotno zachytit trpě
livě jakýkoliv děj. Také sebe lépe zfilmované divadlo, kde si
přes veškeré úsilí režiséra divák jasně uvědomí: toto je první,
druhé a třetí dějství, není to pravé. Pokud se týče zdravé ten
dence, pak jasný pramen kladu může rozdávat jen ten, kdo
má tento vzácný zdroj v sobě. Filmová produkce může vytvořit
něco hodnotného, něco kladného jedině tehdy, když se charak
terní producent spojí odpovědné tvůrčí práci s charakterním
režisérem, spisovatelem a hercem.

A nyní otázka: Kolik českých filmů splnilo dosud své po
slání? Kolik jich vneslo do duše českého člověka kousíček po
sily, rozřešení trýznivého problému, zlomek víry a nadšení pro
velkou věc, pro nějakou morální hodnotu?

Jarmila V a z a čov á

Nevymetený kout

Jestliže i v hospodářském životě našem byly v dovršovaných
již čtyřech letech Protektorátu v přemnohém pochopeny nové
úkoly a bezpodmínečné povinnosti, neznamená to nikterak, že
můžeme být spokojeni se vším. Jeví se na něm, bohužel, stále
ještě jakési kazy a skvrny.

Každý ví, že v oné minulé demokratické osudné éře slou
žilo všechno živé i mrtvé v bývalém státu potřebám, účelům,
užitkům politickým, především velkých stran. Tyto pověstné
partaje rozdělily si mezi sebe se svého stanoviska přímo ideálně
to, co mohlo být nazýváno národním jměním. Nezapomínalo se
sui na nejsměšnější maličkosti — jak mohly být opominuty
banky, záložny, spořitelny, pojišťovny! Právě tu partajnický klíč
dovedl zotvírat dokořán pokladnice, chráněné dosud hlídači a
správci oprávněnými. Rozdělení mocenských a zájmových sfér
v našem peněžnictví náleželo oněm úkolům, jichž řešení se
bývalí politikové chopili s obdivuhodným úsilím a jinde se
u nich nevyskytující velkorysostí. Přišel pro ně ovšem osudný
březen. Páni minulosti zčásti prchli, zčásti zalezli do málo ná
padných skrýší. Z těchto posledních považovali někteří patrně
právě svá, tak starostlivě připravovaná místečka, v nejrůzněj
ších správních radách za asyl nejbezpečnější.

Ukázalo se až podnes, že se vlastně nemýlili. Trapná otáz
ka zůstává nadále otevřena. Půjdou jednou přece, či nic? Aby
bylo rozuměno, o koho tu vskutku jde, tedy pozor:

Výrazných, známých a dnes křiklavých politických jmen zů
stalo ve správních radách českých peněžních a jim přidruže
ných ústavech pochopitelně málo. Ale ta hrstka bývalých pro
minentů rozmnožena je už vydatně šťastlivci jiného druhu. Bý
valí politikové měli syny, synovce, bratrance, bratry, zetě. Když
asi tak po volbách roku 1929 počaly se projevovat první znám
ky chorobného rozkladu, a bývalí držitelé moci pociťovali mra
zení v zádech, docházelo vydatnějšímu uplatňování neýne-
oslyšnějšího nepotismu politického právě na půdě českého pe
něžnictví. Tihle méně anebo docela veřejnosti neznámí pánové
hájili pak na kolbištích, na něz se dostali často podivnými triky
a volebními i kooptačními manipulacemi, vydatně stranické a
rodinné zájmy. Dnes už tam zůstali pochopitelně jen pro to po
slední. A jsou mezi nimi výtečníci, kteří sedí na několika vý
nosných židlích!

A to ještě není kategorie poslední! Na teplá místečka našich
peněžních ústavů, zvláště venkovských, bývali prosazováni kro
mě toho příbuzenstva také propadlí kandidáti, zasloužilí kor-
tešové a agitátoři, kteří tam zůstali, nemýlíme-li se, asi tak všich
ni, těžíce z okolnosti, že se na jejich ctěná jména zapomnělo.
A konečně není třeba přehlédnout ani fakt, že politická pro

tekce a nepotism řádily i v pěněžsiické administrativě. Méně po
četně, ale stejně zhoubně.

Pro práci, úsilí a úkoly, jež vyžaduje tato velká doba, jsou
všichni tito lidé trubci. Zůstávají tiše skryti. Nepracují nápadně
už proto, že nemohou potřebovat, aby se o nich mluvilo. —
Netouží už po slávě ani po zásluhách, žijí pro hmotnější dary
života. Už proto, nejen pro sám původ jejich funkcí, není mož
no je věčně pardonovat. Pracovat opravdově a přiznat barvu
mohli už dávno. Teď je pozdě na jakékoliv pokání a obracová-
ní. I v tomto zatuchlém salonu české domácnosti musí být řádně
a rychle vysmejčeno. Ju 5 p achmayer

Švejk, Voskovec - Werich a Brouček

Celých dvacet let jsme si západnickou, nejvíce francouzskou
kulturu, tak říkajíc, lili trychtýřem do kotrby. Začalo s tím ně
kolik lidiček a zopičila se po nich celá intelektuální vrstva ná
roda. Čecho-Slováci putovali jako ovce do Babylonu nad Seinou.
Vůbec umění nabíralo své zdroje z Paříže po plných lžících. Lite
ráti, malíři, hudebníci (jeden pražsk> Tnakladatel dokonce třikrát
týdně) jezdili do Francie jako domů, pokud ovšem dostávali na
tyto výlety tučná stipendia. Zatím co se vedoucí vrstva pohybo
vala mezi nebem a zemí po motouzu, napjatém ze samých -ismů a
-ismičků, kořeny národa se utloukaly ve vulgární švejkovině.
Šéfredaktor Vajtauer napsal správně: »Pod úsměvem Švejko-
vým šel český národ do nové své existence poválečné, naplněn
skepsí švejkovou proti každému heroismu.« Švejk dovedl roz-
leptat každý vzlet. Svým ležérním blbstvím dovedl narušit a
rozložit každou touhu jednotlivce po něčem větším a krásněj
ším. Svou masku českého blbce vnutil skoro celému národu,
jehož se stával symbolem, ^lápiní a programem.

V březnu 1939 se došvejkovalo. Pracující vrstvy setřásly ze
svých duší švejkovský mor, který se však v jiné formě přestě-
hoval o patro vý|e. Šéfredaktor Novák nazval tohoto novodo
bého Švejka Matějem Broučkem a charakterisoval jej »jako typ
maloměstského šosáka, břichopáska, sobce, žvanila, pivního vla
stence, clobrdíka, který nečte přední stránky novin, chodí do
biografu po týdeníku atd.« Však znáte dobře ty Broučky, kteří
jeden čas nejezdili tramvají, pak nekupovali noviny, plná ústa
mají šuškandy a Kroměříže, někdy si pacičkou zavyhrožují, ně
kdy také napíší anonymní list, brumlají a naříkají na válečné
útrapy, zatím co jím roste úctyhodně břich.

Švejk nezůstane osamocen pro budoucího pozorovatele. I
když se protlačil z venkovských návsí a městských hospod do
pražské společnosti, přece jen se smetánka s ním nerada chlu
bila. Radové, jejich paničky i nadějní synkové a dcerky t. zv.
zlaté mládeže si sice rádi po tučném obědě nebo na weekendu
přečetli Švejka, ale oficiálně se tím nikdo nechlubil. Přece jen
silně čpěl Švejkův fajfkový tabák. Proto se chodilo ve smokin-
cích a výstředních robách na premiéry zcivilisovaného Švejka,
na pány Voskovec a Wericha. Celé desítiletí si dělali tito rafino
vaní Švejci z české inteligence dobrý den. Vagon papíru popsala
lidská mělkost o jejich »umění«. A zatím to nebylo žádné umění,
ale uměle vyšroubované a improvisované útoky na zbytky zdra
vého rozumu dvěma blázny, kteří zneužili svého hereckého na
dání a v roli neodpovědných šašků nekarikovali, ale tupili a
cynicky se vysmívali všemu, co až dosud bylo českému člověku
drahé. Proto také nikdy nenadchli zdravého a nezkaženého di
váka z venkova nebo i z menšího města. Hysterickým smíchem
se však při jejich produkcích svíjely hypermoderní paničky,
doprovázené snobskými seladony ve fracích. To, co dělal Švejk
vulgárně, přímo, bez obalu, dovedli tito dva rasově nečistí a
nedostudovaní intelektuálové zdánlivě noblesně zabalit a tak
dlouho s tím po jevišti chodit, až obsah dokonale prosákl a byl
zjevný i těm, kteří hned nepochopili mnohé pomyslné pokus-
nietví, které se někdy podobalo rébusu, jejž luští dva blázni,
mrzaěící řeč i hudbu. A tak se leta podporovala a živila zkři
vená morálka intelektuální vrstvy i, bohužel, dorůstajícího do
rostu, vysokoškoláků i středoškoláků: Voskovec s Werichem ne
dovedli přidržet satirické zrcadlo právě, této vrstvě, která by to
byla potřebovala jako soli, ale násilně nutili celý dav do du
chové dekadence tím, že popírali a zesměšnili řadu vzácných
elementů, z nichž roste sebevědomí nejen prostého člověka, ale
především vzdělance.

I když Švejk s Voskovcem a Werichem nenávratně zmizeli,
přece jen zůstanou jako těžký hřích na poválečném českém ži
votě, který se nedovedl postavit na vlastní nohy ani politicky,
ani duchovně. Českému inteligentu ani nenapadlo, aby se ohlédl

po mocných zdrojích kulturních v sousedství. Byl by je dohlédl
vlastním okem. Nemusil brát dalekohled na francouzské duchov
ní miniaturky a rozbředlinky, které v době, kdy jsme si je při
bližovali, byly již v rozkladu. Proto když zplaskla západnická
kultura jako mýdlová bublina, zůstala převážná většina inteli

gence trčet s tím svým dalekohledem do prázdna. Už nic nevi
děla, už nebylo po čem se opičit, co ještě více rozmělňovat a
pnneovat onou známou značkou cizí světovosti. Mozek vypověděl
jako obvykle zase službu a přehlušující prázdný halas Voskov

ce a Wericha se proměnil v toužebné šelestění šeptandy a šuš
kandy. Zrodil se Matěj Brouček, který denně usedá ve své vy
topené kanceláři unaven a nevyspán a na hlavě má od častého
používání vytlačená naslouchá!Va. J‘'to baba s anonymní tuž-
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kou a pečlivě vedeným notesem nepohodlných, červotoč, který
svým ustavičným vyškííbáním a uculovánim vrtá kolem sebe
tak, jako vrtal kdysi Voskovec s Werichem v těle Švejkem na
hlodaném. Jenže Broučkovi se zastavil orloj a zaspal tři roky,
které postačily milionům českých lidí, aby dokonale vyhladili
jalové prostředí, ve kterém žili. Broučkové zapomněli, že už
není práchnivějící staré dřeviny, ve které by mohli zákeřně
vrtat, aniž by byli spatřeni. Mnozí z nich už zase natáhli své
orloje. Přesvědčili se. Mnozí svou naivnost zaplatili životem.
Broučkové vymírají. Chcete-li ještě poznat pěkný exemplář,
musíte v Praze do zastrčených vinárniček nebo kaváren, v men
ších městech najdete tyto zoologické skvosty tu a tam mezi ho-
norací u čajů a dýchánků.

Svého času komickému Švejkovi, Voskovci a Werichovi se
příští generace ani trochu nezasmějí, zato dnes o vážnost a dů
stojnost bojujícímu Broučkovi se jen pousměji. y j_ Krysa

Některé přežitky v našem hospodářství

Naše hospodářství, jež se s celkovým nepopiratelným zda

rem včlenilo do velkého hospodářského prostoru ftíše, splnilo
tak očekávání v ně kladené, že přínosem jakostní práce zajistí
naši budoucnost v Nové Evropě. Ale jako není světla bez stínů,
tak také vypjaté pracovni úsilí Cech a Moravy trpí v jednotli
vých případech dosud trvající vegetaci asociálních elementů, jež

se uchytily za liberalisticko-demokratické éry na vlivných mís
tech soukromého podnikání s houževnatostí klíšťat. Jsou to po
slední mohykáni z řad individuí, kteří se vyznačovali plutokratič-
tějšími rysy víc než sami zaměstnavatelé a na něž má pracující
lid špatné vzpomínky, neboť kromě neuznalosti, pokud jde o hod
nocení práce, dovedli za těch pár grošů, jež byly za dřívějšího
režimu údělem většiny pracujících lidí u nás, dokonale zkaziti
radost z práce ťouňovstvím a záměrným využitím všeho proti
zaměstnancům.

Je věru s podivem, že tyto zjevy, snad běžné kdysi, kdy
zdatný popoháněč a energický poklasný měli větší cenu pro za
městnavatele, než sebezdatnější odborník, zůstaly tu či onde
ojediněle vtroušeny v jinak regenerovaném a ozdravěném hos
podářském organismu jako záludné spory zašlého světa, jež se
přizpůsobily jako mimikry vnějškem dnešku, ale duchem jsou

mu dokonale cizí a tuto cizost dávají při každé příležitosti pe
rititi všem, kteří konají svou povinnost. Mnohé z velkých vy
možeností současné sociální revoluce jsou jejich negativním
postojem obraceny v niveč. V jejich okolí hasne radost z tvoři
vé práce a klesá výkon na nezbytné minimum, protože každým
hnutím dávají najevo svou nadřaděnost nad ostatními spolupra
covníky (toto slovo není ostatně ani v jejich slovníku, nýbrž

pouze výraz zaměstnanec), kteří jsou u nich pouhými čísly. ve
výplatní knize a v celku nežádoucí pasivní položkou v bilanci
podniku. O nějakém sociálním cítění moderních vedoucích sil
není u nich ani řeči, spíše je to neskrývaná snaha, ztrpčit každou
sociálni vymoženost doby, jak jenom možno. Xy.to přežit
ky odumřelého liberalismu s jeho podceněním
člověka a lidského činitele ve výrobě vůbec a
se zbožněním majetku představují doslova pí
sek v ložiscích našeho hospodářství, jež proto
občas zaskřípnou a konec konců příčinu, proč
není všude dosahováno optimum výkonu a proč
i tam, kde je splněna tato základní podmínka
naší lepší budoucnosti, je zase zaplacena nad
měrným ne-rvovým vypětim.

Větší výskyt těchto asociálních elementů v minulosti měl
právě na svědomí horečku negace, protože jejich existence
byla jedinou snůškou všech špatností liberalistického kapitalis

mu. Tito uchovatelé všech židovských úskoků

v zacházeni s pracujícími vrstvami nám zůsta
li, když jsme zásluhou říšských úřadů vyřadili
Židy z našeho hospodářství a veřejného života.
Potřeba vystupňovali pracovní výkon českého národa, jak si
toho žádá velká doba, nestrpí nesociálně založených odpověd
ných a vedoucích sil, zvláště když ve většině případů nelze
mluvili o zvláštní kvalifikaci, a když je skoro pravidlem, že
drsnost v jednání s podřízenými měla zastřít ostatní nedostatky.
Ve velkých podnicích, považovaných za vzorné, byl již dávno
učiněn v tomto směru pořádek a zbývá ještě provésti čistku

v oněch středních a menších podnicích, kde tu či onde jako

v zapomenutých koutech působí lidé, kteří se nejen ničemu

z převratných změn společenských a sociálních nenaučili, ale
kteří je sabotují všude, kde se toho mohou bez osobního risika
odvážiti - František Komůrka

Přítomnosti^
šéfredaktorDr.EMANUELVAJTAUER

Vychází každého prvního v měsíci, dvanáctkrát do roka. — Vydává Melanlrích

a. s., Praha II, Václavské n. 36. Telef. 214-51. Účet pošt. spořitelny 64064. Nevyžá
dané rukopisy se nevracejí. Předplatné na rok 36.—, včetně doručného

0.60, na půl roku 18.—, včetně doruč. 0.30. Jednotlivá čísla 3.—,
cena rozumí se j rank o tiskárna. — Užívání novinových známek

povoleno ředitelstvím pošt v Praze. Dohlédaci úřad Praha 25.
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Praha XII, Pricnova 21 • Telefon 303-17

Kosmetické A E.Q N Apřípravky
znásobí Váš půvab

ČOKOLÁDA

CUKROVINKY
7

Výběr kávovin je dost velký

a můžete si proto poručit. Dobrým vodítkem
je skutečnost, že hospodyňky ponejvíce žádají
výslovně Meltu. Nejednou se stalo, že raději
šly pro Meltu jinému kupci, než aby vzaly
něco jiného. Meltu nemusí kupec vnucovat.
To je důležité!

Tak je balena
pravá Melta!

FOTOKOPIE dokumentů,
foto pro legitimace,
průkazky a pasy zhotovuje za úředně stanovené ce
ny fotograf Bendaasrao!.,PrahaII.Hybernskáulice20,Václavskénáměstí45. 49rľp u

a
, 3f m za y2 hodiny hotové

Otevřenood8—19 hod.,v nedéliod-5 —13 hod.

Zcela prosté: nejdřív se prádlo
namočí v roztokuCLARAXU,pak se
pere vevodězměkčenéCLARAXEM
a potom se vymáchá v roztoku
CLARAXU. Výsledek: Dobře a

šetrně vyprané prádlol
4CHICHTŮV

CLARAX

namáčeni
změkčení vody

máchání
»

PRAŽSKÉ CHEMICKÉ

ZÁVODY

akciová společnoet

Praha II, Nábřeží Reinharda Heydricha 12

čísla telefonů: 469-46 a 444-52.
Adresa pro telegramy: Alchemos Praha.

Vyrábějí a dodávají:

Sacharin, farmaceutické chemikálie, chemicky Tjsté
soli kovů, prostředky na ochranu rostlin a mořidla,
veterinárně-medicinální přípravky, zinkovou bělobu,
ochranné nátěry proti ohni zn. SUBON-P. ochranné
nátěry x/roti rzi zn. SUBOX. amoniak a ópavek,

kyselinovzdorné tmely.
TovArny: v IVerntovtcích u Prahy a v Hruáově O.
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EugenSchmahl:
Z E L E Z

HÝBE SVĚTEM

Široce založená studie, sahající až do šerého pravě

ku a líčící dějiny železa v rámci technického vývoje

lidstva. Obrásky a statistické tabulky.

Brož. 35.—, váz. 50.—

Eugen Diesel: DIESEL
OSOBNOST, DÍLO A OSUD

Kniha syna velkého vynálezce a představitele nové

doby stroj-ii. Dieselüv motor znamená pro lidstvo

převrat. Poutavá svědectví o vynálezecké činnosti,

lidské podstatě a nezdolném duchu. Jasné vylíčení

úspěchů a útrap, triumfu i zklamání, životopisný

román, jakých je málo! Brož. 60 K, váz. 75

FritzPachtner:ZBRANE

Kniha, oživující postavy lidí, kteří obětovali léta,

desetiletí nebo celý svůj život práci o zbraních.

Byli to mužové a houževnatost badatelského zápo

lení je tu vylíčena mistrovsky s dokonalou znalostí

poměrů! Brož. 50 K, váz. 65

r

.;SP:0.fiíTELNA PRO MSTO A VENKOV-
Sé iéBUKOUHLAV.MSTA A OKRfcSÍIPRAHAiVÉNKQ/

90
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Armády postačí

troška jen
—

obuv se leskne i třetí den!

Armada ošetří současně kůži
nejlépe a uchová obuv dlouho
v dobrém stavu. Kdybyste ji
někdy okamžitě neobdrželi,
mějte strpení, později ji obdr>
zite opět v dostatečném
množství.

DOPOLEDNÍ ŠKOLA

němčiny a angličtiny
denne 9'12 hod.

ODPOLA VEČERNÍ KURSY

němčiny a angličtiny
5' 7

}
7'9 hod

SOUKROMÁ JAZYKOVÁ

ŠKOLA

ÚSTAV MODERNÍCH ŘEČÍ
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PRAHAII, Spálená18,tel.236-76,
BRNO,Nám.Viktoria21,tel.195-45
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