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Které hranice mají býti opraveny?

Poražení jsou prirozene nespokojeni s hranicemi,které jim byly "vnuceny", To bylo tak po každé
válce. Válka se vede zajisté za tím úcelem, aby vnutila
druhé strane vuli, o níž se s ní predtím nebylo možno
dohodnouti. jinak by nebylo treba. vál cit, prinášet ta
kové obeti a vystavovat se takovému risiku. Charakte
ristická zmena nynejší situace proti predešlým spocívá
v tom, ze poražení nemusí videt ve své škode rízení
osudu a prijímat jej tudíž více ci méne s pokorou a ode
vzdan.ostí, nýbrž mohou spoléhat, že se to dá upravit,
aniž bylo treba cekat padesát let na velkou príležitost.
K této duvere nejsou ovšem povzbuzováni jen stano
vami Spolecnost! národu, je to spíše presvedcení, že
vítezové nebudou s to trvale udržeti, co jim v roce 1919 a
J 920 v Paríži uložili. Tohoto presvedcení nabyli pri
rozene pozorováním nejednotnosti vítezné koa
lice a faktem jejího rozpadnutí ješte dríve, než mír
byl podepsán. Amerika vypráhla vubec a Anglie posta
vila se pri realisaci míru do zásadní oposice proti
Francii. A Francie sama se svými "malými" spojenci
bude slabá parížské míry udržet. Ostatne ani Francie
nebude míti na všech ustanoveních smluv stejný zájem
a nebude se všude a pro každého angažovat do dusledku.

Tak se v Nemecku uvažovalo. Nebude težko rozložit
úplne obrannou frontu vítezu. Zacneme tlacit nej
prve na plochy nejmenšího odporu. Mistrem
v tomto oboru byl Stresemann, který v Locarnu do
sáhl jistého oQloucení zájmu Francie od Polska. Ma
dari pracují podobne, soustredujíce své útoky proti
hranici ceskoslovenské. Úspešnost tohoto postupu
nebylo radno podcenovat. Obratná diplomacie muže
kombinací politických prostredku, které jí poskytuje
mezinárodní konstelace a vnitrní síly vlastního národa,
s právními prostredky, které lze cerpati z mírových
smluv samých, dosáhnout znamenitých efektu. Nyní
ovšem barbarství nemeckého národního socia
lismu strhalo všechny jemné síte, rozložené
zesnulým jediným státníkem poválecného Ne
mecka a ihned objevilo se neco, nac na druhé strane
patrne již nebyli pripraveni: obnovení jednotné fronty
vítezu. Duvod jest zcela jednoduchý. Mír, který musí
býti zachován, je ten mír, který tu je. Divoký, slepý
výpad proti nemu znamená válku. Proto se zas musili
najít všichni, kterí mír garantují a kterí jej potrebují.
Bylo by však nebezpecné, kdybychom se
chteli uspávat duverou, že vše je odbyto. Te
žíme z chyb odpurcu, ale ti se jimi mohou poucit. Vec
rozhodne bude se opakovat.

Revisionismus muže vystupovat docela zásadne, ab
straktne. Vyžadovat prehlídku a opravu celého paríž
ského díla. Vyskytl se dokonce nápad, opakovat ta
kovou generální revisi každých deset let. Obávám se,
že by si vyžádala lhuty nemnoho kratší, takže bychom
z predelávání mapy nevyšli. Musíme uvážit, že by tu
scházel fakt vítezství, tlak nove vytvorené skutecnosti,
která se jen formovala na úcet jedné strany. Pri ob ec n é
revisi musili by se všichni dohodovat o všem.

Byl by to Babylon. Revisionisti mají samí mnoho
duvodu, aby takovýto pekelný tanec nevyvolávali.
Nekterí z nich meli by pri tom také co ztratit. Proto
mluví-Ii se o revisi, beží obycejne o nekolik docela
urcitých oblastí, na než se stále bije. Briand, když
se posledne zabýval na parlamentní tribune temito
otázkami, jmenoval Polsko, Ceskoslovensko, Ru
munsko jako státy, o než jde. Mussolini ve svém novo
rocním projevu zmínil se generosne jen o oklešteném Ma
darsku, jemuž bude treba pomoci. Nemectí státníci, i nej
výš odpovední, obracejí zas pozornost národa i Evropy
na východ, kde "nemuže býti uznáno odtržení Prus od
trupu ríše a rozdelení Horního Slezska".

Pokud kampan revisionistická zustává ve stadiu
pouhé propagandy, muže se mluvit o všem najednou,
upozornovat na zlorády, utiskování menšin a neudrži
telnost pomertt. Ale kdyby se mohlo prikrocit ke kon
kretnímu vystoupení nekteré vlády pro revisi hranic,
treba si prubeh jednání predstavit asi tak, jako se za
cínal rýsovat vývoj nynejšího sporu mezi Nemeckem
a Polskem v Ženeve. Nejaká záminka, o niž nebude ni
kdy nóuze, umožní stížnost u Rady spolu s návrhem,
aby se ve smyslu cI. 19. pristoupilo ku "prezkou
mání smluvního stavu, který se stal neudržitelným, a
pomeru, které vedou k válce". Taková "formalita",
má-Ii míti smysl, musila by býti peclive pripravena.
Stát, který by se odhodlal k takovému vystoupení ~
které jinak každému clenu Rady Spolecnosti národu
kdykoli je volno ~ musil by si býti jist, že již svetu
dostatecne imponuje, že nekoho za sebou má a že se
s ním tudíž v zájmu vážne ohroženého míru bude jed
nat. Rozhodování v Ženeve deje se na základe j edno
mys In os ti, theoreticky by tedy bylo revidování
v každém prípade vylouceno, ponevadž i když státy,
o než beží, jsou prirozene z hlasování vylouceny, je
zrejmo, že nejakého zastánce každý mezi ostatními
cleny Rady mít bude. V praksi musíme však vzít v úvahu
složitou hru tlaku a protitlaku, scítání a vá
žení hlasu a konecnou odhadovanou výslednici sil,
Kdyby se mocenská situace dala v takovém ·prípade
jasne prehlédnout, kdyby každý si mohl vypocítat, kdo
s ním pujde a kdo proti nemu, byl by patrne výsledek
eskontován a válce zabráneno chvalitebným se pod
rízením slabší strany.

Takovou revisi mel na mysli lord Rothermere pro
Madary, podobne si asi také doufal pripravit situaci
Stresemann proti Polákum. je zrejmo, že mezinárodní
akce, které pocítají s pomocí prímo nezúcastnených,
které mají soustredit celý svet proti jednomu,
predpokládají rešení více ci méne kompromisní. Na ta
kové ceste nebylo by možno prosadit nic na sto procent.
Proto nemectí revisi oni sté resignují predem na Alsasko
Lotrinsko a prijímají úpravu hranic na západe
vubec za definitivní a také v jednání s Polskem by byli
ochotni oželet, "vzdáti se", kraju nesporne pol
ských a ríši nikoli nezbytných, jako je na pr. Po
znansko. Omezují se na požadavek gdanského kori
doru a cásti prumyslového revíru hornoslezského. Ani
toto území nemohlo by se však žádat od Polska bez
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a soud dejin, staly by se rázem všechny strategické a ze
mepisné, ba i hospodárské duvody, které urcovaly deli
mitaci nynejší hranice, rázem podrízenými, nebot za
takových podmínek dospeli bychom snadno i k jisté
mezistátní jednote na podklade hospodárské
spolupráce. S Madarskou demokracií, která by se
postavila na pudu ryze národního státu madarského
a pracovní jednoty se všemi sousedy, dalo by se mluvit
O teritoriální úprave. S hlediska našeho národního pro
spechu by nám taková cena za to stála. Ryze madarské
kraje nejsou nám ani politicky, ani hospodársky ne
zbytné. Mír, bezpecnost a trvalá prosperita byly by více
než dostatecnou kompensací. Zatím zde ty podmínky
nejsou. Rudolf Procházka.

Velcí páni prohlašují, že nehude vojna.

Schuze evropského komitétu v Ženeve skoncila, jak každý predem
mohl ocekávat, manifestem. Evropa má v archivu už radu takových
manifestu, a o nekterých z nich bohužel musi si ríci, že se na ne potom
vykašlali í ti, kdo se na nich usnášeli. Tento ponižující osud potkal ze
jména usneseni hospodárské konference z r. 1927, kde se rozhodlo, že
se má zacítí s bouráním celnich hradeb. Zdrávi rozhodli a nic neude

lali. Vlastne však prece neco udelali: vykasali sí rukávy a zvýšili celní
hradby ješte o nekolik rad cihel. Mají tedy od té doby všechny maní·
festy trochu skeptické publikum. Máme se skepticky dívati i na po
slední výrobek z tohoto oboru, na manifest evropského komitétu?
Nejvýznamnejší passus zni:

"Jakožto zahranicni ministri ci odpovedni zástupci evrop
ských státil prohlašujeme, že jsme vice než kdykoliv odhodláni
použít mechanismu Spolecnosti národu, abychom zabránili veš
kerému uchýlení se k násili."

Pod tím je podepsáno 27 zahranícních ministru nebo podobne vy
sokých representantu. Manifest tak pocetného sboru tak velkých pánu
Evropa ješte nezažila, Aclwliv se ješte o žádném urcitém cinu nedo
hodli, je text predloženého manifestu patrne to nejvyšši, co je možno
udelat na poli slov. A kdybychom mohli verit v uprimnost manifes
tantu a spoléhatí se na to, že jejich srdce nemá jiné barvy než jejich
jazyk, bylo by to všechno ovšem velmi krásné, a i takový manifest
by nám zatím stacil. Prejme si jen, aby evropské I<omité vydávalo
mimifesty jinak fundované vuli, než jak vyšlo najevo na manifest
hospodárské konference. Tolik uctivosti k svetu a k morálce deju
prece jen musíme mít, abychom verili, že tak vysoký evropský sbor
nelže vedome. Nemáme-Ii si zcela zoufat, musime toto shromáždení
pokládat za autoritu a musime verít tomu, co vyhlašuje. Mužeme·1i
se k necemu stavet skepticky, tedy jen k otázce vytrvalosti vule a
k tomu, jak manifestantí budou umeti celití silám, které nejsou zá
visly na jejich vedomí a odhodláni. Vuli tedy priznejme dobrou a ce
kejme na to, jaké se ukáží schopnosti. Pání zahranícni ministrí evrop
ští mají ovŠem všechny myslitelné duvody k tomu, abysvuj manifest
myslili vážne. Všem prozíravejším lidem je jasno, že hospodárská

kríse dá se lécití jen evropskou spolupraci, a "Lidové noviny" na
psaly dobre, že "svet potrebuje neco více, než aby se neválcilo, svet
potrebuje mír, aby se spolupracovalo". Necht se také nezapomíná,
že každá válka by pracovala prímo do rukou komunismu. Dnes je
komunismus už jen menšíci se mrak na obzoru, ale kdybychom toto
hnutí zasadili do korenáce války a všech jejích následku, poroste
zase jako z vody. Lenin rekl velmí správne, že tretí internacionála
vznikla z války, a že do nejaké nové budouci války je také položena
všechna její nadeje na vítezství. I kdyby to byl Lenín nerekl, mohli
bychom to poznati z toho, jak horlíve všechny orgány komunistícké

kompensací. Casto sondovalo se v tom smeru, zda by
bylo možno vymenit koridor za Litvu s Klaj
pedou. Jakási reální unie polsko-litevská ote
vrela by také volnou cestu k mori. Litva mohla by býti
usmírena vrácením Vi 1na. Všechny takové projekty
vypadají na papíre velmi uspokojive. Ve skutecnosti
nepohybujeme tu však kameny na šachovnici, nýbrž
živými útvary, z nichž casto ty nejmenší jsou nejvzpur
nejší. Taková Spolecnost národu nebo jakýkoli jiný
mezinárodní cinitel nemuže nikomu poroucet. Máme
vždy co cinit jen s dobre mínenými radami a návrhy
a pri tom nesmíme si taiit, že státy nejsou zvyklé
ustupovat ani v nejmenším jinak než pod tlakem
nutnosti. To znamená, že revise predstavuje jen menší
zlo a muže se podarit jen jako menší zlo, pokud zde
bude aspon tolik rozumu, aby se rozeznalo menší a vetší
zlo.

jestli nemeckému revisionismu nelze uprít, jak se
veci jeví, vážnosti a uprímnosti (Nemecko nemá vskut
ku zapotrebí - nehledíc k nejakým koloniím, což by
byla již nejmenší potíž - nic jiného než ty teritoriálne
pomerne omezené úpravy hranice na východe), je re
visionismus madarský zrejme nepoctivý. Nejvýše
byla by to pro ne splátka. Madarsko za dnešního legi
timistického a tradicionalistického režimu není na
prosto pripraveno smíriti se za jakýchkoli podmínek
s novou Evropou. Vrácením nejakého pruhu území
v pohranicí obydleného ryze madarským obyvatel
stvem, a to obyvatelstvem zas ryze zemedelským, ne
bylo by mu v žádném smeru pomoženo. Madarsko,
aspon to, které tu je, a s jiným nemáme právo pocítati,
nechce a nemuže chtíti nic jiného než obnovu inte
grity velkých Uher doby predválecné, musí chtít
znovu panství nad Slováky, Rumuny, jihoslovany
cili obrátit kolo dejin o celých 3600 zpet, což arci nelze
provést pokojnou a kompromisní cestou. Jaký zde tedy
revisionismus? Proto také byla celá akce Rotherme
rova prijímána zejména vládními místy madarskými
vždy velmi rozpacite. Hodila se jim pouze ku podmí
lání mezinárodní posice Ceskoslovenska, již z mnoha
duvodu považují za nejslabší. 'Naše zemepisná poloha
je velmi choulostivá, nesousedíme na široké ploše se
žádným spojencem, máme velké menšiny a se Slováky
jsme dosud nesrostli. To vše v tendencním nazírání
jeví se svudné k útoku. Ne, Madari nemají chuti vy
rovnávat se s námi! je to zcela proti jejich povaze,
smýšlení i zájmu. .

Každá transakce tohoto druhu musí býti dobrým
ob c hod e m, t. j. musí prinášet prospech obema stra
nám. V prípade nemecko-polském, resp. nemecko-pol
sko-litevském, je možno najíti s hlediska osvícené vy
soké politiky jisté rozumné arrangement, které by za
urcitých podmínek mohlo skutecne prospeti všem.
Proto lze tu mluvit zásadne o rešení revisionistickém.
Bez ohledu na režim. Levice a pravice mohou zde pri
jíti v úvahu jen pri otázce oportunity. Strany demokra
tické, pokrokové jsou prirozene spíše nakloneny rešení
kompromisnímu, pacifickému, ale ponevadž revise
musí býti a muže býti v tomto prípade ve shode s ná
rodním zájmem, nemuže býti prekážky, aby i rozumný
nacionální státník nastoupil tuto cestu - jako práve
Stresemann. Ale v Madarsku predpokládalo by rešení
revisionistické úplnou revoluci v institucích i ve
smýšlení politicky smerodatných vrstev národa. Není
treba vzdávati se nadeje, že k takové revoluci v duchu ~
v pravde v Madarsku casem dojde. Kdybychom tam
uvideli ochotu prijmouti výsledek národního vývoje
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internacionály nadouvaji každé zdání válecného nebezpeci a s jakou
láskou sklánejí se nad každým vznikajícím evropským konfliktem
a jak jej aspon tískem zalévají a ošetruji. Evropa by už musila docela
býti zbavena rozumu, kdyby komunismu poskytla tuto skvelou prí
ležitost.

Slova evropského komitétu jsou nám tedy již známa. Pokud se
týká cinú, budeme musit poseckat až napresrok, až se sejde odzbro
jovací konference. Tam se ukáže, kolik skutecné vúle je za ženevským
odhodlánim z 21. ledna. Tam budou jednak mocí, jednak musit evrop
šti representanti svúj autoritativní manifest doplnit nejakým cínem.
Je to prece logické a vyplývá to prímo z manífestu: jestliže 27 evíOp
ských státú opravdu je odhodláno použivat Spolecností národú v pri
padu konfliktu, je možno zacít se snižováním zbrojeni. Nebot toto
zbrojeni v podstate nemá žádný jíný duvod než ten, že se státy na
Spolecnost národú a jeji mechanismus nechtely spolehnout. Na od
zbrojovací konferenci uvídime, jsou-lí predstavítelé nás ustaraných
evropských národu schopni správné odpovedi na tuto zcela jedno
duchou logickou otázku: jestliže opravdu se spoléháš na Spolecnost
národu, co ti bráni, abys pocal aspon se snižováním zbrojeni? -

-tp-
Rozpocet na papíre.

Obecni zastupítelstvo pražské odhlasovalo v nocí z 19. na 20.
ledna pražský rozpocet. Má úctyhodné cífry: vlastní obecní správa
se všemi podniky žádA pro své úcely ne méne než Kc 1.823,913.692'
Je to skorem petina státního rozpoctu, tedy jiste cástka znamenítá.
Z toho cini rádný obecní rozpocet Kc 552,677.058--, rozpocet
mimorádný Kc 423,993.530'-, plynárny maji rádný rozpocet
Kc 104,163.189'-, rozpocet ínvesticní Kc 41,650.000'-, elektrické
podniky rádný rozpocet Kc 468,438.715'-, ínvesticní Kc 232,991.200.
Obecni podniky - elektrické podniky a plynárna - nedelají ovšem
celkem starostí financnimu referátu obce, nebot stací uhradit svá vy
dáni ze svých príjmu. Zato velké starosti nadelaly radnícnim zástup
cum rádný a mimorádný rozpocet vlastni obecní správy. Dlouho
se hledala úhrada a konecne se našla, aspoi'i úcetnícky. Otázka
ovšem je, zda se tato papirová úhrada promeni ve skutecnost. Zatim
jsme byli svedky toho, že v sobotu 24. ledna, tedy pet dni po od
hlasováni rozpoctu, byl redukován mimorádný rozpocet. Místo
prací za Kc 423,993.530'- provede se jich jen za Kc 180,000.000'--
jestliže se totiž podarí uskutecnit všechny pujcky, na které se dnes
mesto spoléhá. Je tedy otázka, proc se vlastne hlasuje o takovém
rozpoctu, když už za pet dní se ukáže nemožnost jej provést, a proc
se vubec o takovém rozpoctu uvažuje. Vysvetlení je jediné v tom,
že z politických duvodu je treba osli'iovat velkýmí ciframí a ukazovat
volicstvu, co se všechno delá. Tato historie s mímorádným rozpoctem
se ostatne opakuje každý rok a nikdy se neprovede plný pocet
rozpoctem stanovených investicních praci. Letos je však v povážlívé
si :uaci í rádný rozpocet obecní, který podle všeho také skoncí znac
ným schodkem, ackoliv na papíre figuruje cistý získ Kc 165.601'-.
Výnosy obecnich dávek jsou úctovány príliš vysoko a neni pochyby,
že nedosáhnou predpokládané výše. Už nekolik let koncilo obecní
hospodárství malýmí prebytky - aspon pokud jde o rádný roz
pocet. Letos bude nesporne schodek, jehož výše závísí na vývoji
hospodárských pomeru. Je treba, aby sí správcové obce uvedomili,
že skutecnost nebude dbát rozpoctových predpokladlt a že je nej
vyššim príkazem šetrit i v rádném rozpoctu a snažít se o to, aby se
provádely úspory i v povolených a odhlasovaných položkách rád-
ného rozpoctu. U.

Dejte pokoj!

"Venkov" si tento týden srdecne pochvaloval to, co se píše v "Ná
rodní politice", a zradil tak ohromnou radu tech, kteri si to nepochva
lují. A proc si to "Venkov" pochvaloval? Ponevadž "Národní politika"
vyvodila prý z osudu pacifístického Remarquova fíImu jakési "Po
ucení pro podruhé". Pokusme se tedy také se poucit z "Národni poli
tiky". Hle, jaké je to poucení:

"Pokud se nejprve týce umelecké hodnoty tohoto filmu,
dlužno v každém pripade priznati, že na nem mnoho nenÍ. Je
dále pravda, že ješte vyzdvíhuje tendencnost románu a vybírá
pl3.ve nejdrsncjší momenty k docílení scénových efektu ...
Jest otázkou, zda mezinárodní kurtoasie muže požadovati, aby
byly bezvýjimecne pripušteny filmy, které sice nejsou závadné
s hlediska mravnostni policie, ale které operují v prvé radc se
sensacechtívostÍ, strašidelností nebo tendencnosti látky ...
U nás nemáme panického strachu pred Remarquem a strpeli
jsme jej. Ale vidíme z toho vice škody než prospechu. .. Je to
cenným poucením pro naše podnikatele a neméne Í pro censuru.
Budou se musit oríentovatí trochu obezretneji než dosud. Dosa
vadni hlediska, zda film neodporuje verejné mravnosti, zájmu
verejného porádku a pod., jsou prece jen úzká ... Spolecnost
státní, která má zájem na udržení mravnosti, miru, porádku atd.,
nemuže ovšem snésti, aby mezi tísíce a tisíce lidu byly silou žívého
obrazu vnášeny tendence, které jS'ou v rozporu se zdravým obec
ným cítením ... "

K tomu pripojil "Venkov" ješte poucení z vlastního pera a zpu
sobené vlastnim duchem:

"To, co se zde predkládá, jest obraz velmi jednostranný ...
Tento film, zvláštní prípad nemeckých vojáku 1914-18, kterí
nemohou porozumeti tomu, proc se na francouzské pude mají
zabijet s francouzskými vojáky, v ocích divákových zamenuje se
i s podstatne odlišným prípadem, že voják prijímá risiko války,

aby bráni! svoje. Videli jsme také, jak tento film s nevybiravou
tendencí vylucuje pojem státu a jak zesmeši'iuje predstavitele
tohoto pojmu."

Citujeme obšírne, aby bylo videt, s cím tó ti pánové majínás necha t
na pokoji. "Národní politice" se nedí víme. Tento list spOkojene ži I
dlouho bez ducha. Ale pred nekolika lety se stalo, že do neho jakýs i
duch vstoupil, bohužel duch prašpatný. Tehdy totiž rozmnožil re
dakci p. dr. Borský, hlavní representant oné duševní úchylnosti, již
jest komická idea ceskoslovenského imperialismu. V zajeti této nauky
tedy píše p. dr. Borský a tí, na které má vliv, tak jak mohou. Cetli
jsme nedávno v "Národní politice" výraz naivního sice, ale srdecného
potešení nad fantastickou knížkou Ludendorffovou, ve které se licila
veliká role ceskoslovenské armády v budoucí válce. Rekli jsme si:
hle Cechácek, který má radost z toho, že má také vojácky; a stací mu
k potešeni už í mineni takového starého fantasty, jako je Ludendorff.
Jestliže "Národni politice" sekunduje "Venkov", je to asi proto, že
to považuje za svou resortní povinnost, nebot ministerstvo národni
obrany je toho casu obsazeno agrárníkem. Nebo tak ciní "Venkov"
z duvodu generelní zaostalosti svého ducha ve vecech mezinárodních.

V Ceskoslovensku je bohudik rozum v názorech na válku tak roz
šíren, že zde nikoho aní napadnout nemohlo Remarquuv film zaka
zovat. Touto naší rozumnosti nyní lomcují. "Národní politika" a
"Venkov". Z toho, co napsaly, vychází najevo politováni, že nejsme
také tak hloupi jako hitlerovcí, kteri si tento "jednostranný" a "proti
státni" film nedali libit, nebo ponevadž jsme náramní Slované a rádi
se ridíme slovanskými priklady, že nejsme aspon tak zaostalí jako
bratrská Jugoslavie, která také Remarquuv film zakázala. Podle
prání "Národní politiky" hledisko censury má býti tak rozšíreno, aby
po pripade stacilo i na zákaz pacifistického filmu. Úspech, který Re
marquuv film u nás mel, ukazuje na štestí, že širší vrstvy obcanstva
naprosto nejdou za "Národní politikou" v jejíCh tužbách po nadouvání
hlediska censury. Takovou kulturní situaci si už u nás dovolujeme
predpokládat, že je možno predvádeti pacifistický film bez obtiži
lidových nebo censurních. "Národni politika" tak velmi bloudí, že se
jí zdá, kterak z predvádení filmu "Na západní fronte klid" vzniká
více škody než prospechu. A preje sí "o ledacems pri takové príleži
tostí pohovorit". Pohovorit si ovšem je možno. Tak hned o tom "roz
poru se zdravým obecným cítenim". Predstava, že válka je krutá a
zlá, odporuje, jak pravíte, zdravému obecnému cítení? Nám naopak
zdá se tiln nejzdravejším obecným cítením, které se muže vyskytnout
na té'to planete. A pokud se tech "nejdrsnejších momentu", "sensace
chtivostí", "strašidelnosti" a "tendencností" týká: válka je takový
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zjev, že stací jej proste predvésti ve verné podobe, aby z myslí diváku
sama vyskocila tendence: nikdy již válku!

Po té stránce mel krátký pobyt na fronte patrne ješte daleko
tendencnejší úcinek než jakýkoliv pacifistický film. A konec koncu
nejsme kameny, aby nám bylo dovoleno s takovou krutostí, jako.
jest válka, pojednávati jen netendencne. jestliže nekde vubec je
tendence na míste, pak jiste zde. Dokonce každý, kdo o tom dovede
mysliti bez tendence, nesplnuje svou duchovni povinnost. Poklá
dáme si to za cest, že o válce mluvime jen s tendenci. A se shá
ncním drsných momentu a strašidelnosti jiste žádný autor válecného
románu nebo režisér válecného filmu mnoho práce nemá: stací
proste pootevri ti vrata oné k prasknutí plné sýpky drsných a straši
delných faktú, jíž jest válka, a lezou z toho zla jako ze skrínky

Pandoriny. Vzhledem k tomu všemu, "Národní politiko", není pred
vádení pacifistického filmu žádným aktem mezinárodní kurtoasie,
nýbrž aktem mezinárodniho svedomí; nejsou v tom žádné ohledy
k Nemecku, jak se pošetile domníváš, vidouc trávu rust a všude kvésti
ústupky Nemecku a vidouc pod vlivem náhlého zakaleni rozumu ta
kové ústupky i v tom, že u nás se predvádi film, který samo Ne
mecko neodváží se predvádet. My si ten film nepredvádime z mezi
národní ani žádné jiné zdvorilosti, nýbrž proto, že souhlasíme s tím
názorem na válku, jenž je v nem obsažen. "Venkovu" zase film

zdá se býti jednostranný. Možná, že je i jednostranný, ale asi jen
proto, že válku verne predvádi. Deset miliontt mrtvých, které za
sebou nechala svetová válka, je veru také dost velká jednostrannost.
"Na západní fronte klid" je jednostranný obraz jednostranne kru
tých události. Že tech deset milionu mrtvých nešlo do svých hroM
bez urcí té "jednostrannosti", bez "nejdrsnejších momentu", bez
"strašidelnosti" a bez "sensacnich události", zdá se býti také jisto.
jestliže zrcadlo ukazuje samou krev, je to ovšem ponekud jedno
s tranné, ale nemuže za to zrcadlo, nýbrž ten, kdo krev pred nim prolil.
Co to vlastne chce "Venkov"? Preje si, aby byly predvádeny také
humoristické scény z války, nejaké ty výjevy "drsného vojáckého
veseli?" Prikazuje} aby bylo také trochu videt, že válka je "frisch-

/frohlich"? O státní predstavitele, kterých se prý film také nešetrne
dotýká, žádnou starost nemáme. Pokud víme, mluvi se ve filmu
nešetrne o tech státnich predstavitelích, kteri lehkomyslne ženou
lid na jatky, a ti tedy v Remarquovi dostávaji práve tolik, kolik
jim patri. Dokud naši státní predstavitelé nejsou takovi, tedy se
jich to netýká. Kdyby byli takovi, pak by jim to také patrilo. Ale
zdá se, že "Venkov" má strach, abychom pacifistickými filmy ne
podlomili v lidu ideu obranné války. Nemusi se obávat niceho tako

vého. Považujeme dokonce vzrttst pacifismr u nás za prospešný
duchu obranné války, kdybychom kni nekdy byli dohnáni: bude-li
silné a vlivné pacifistické hnuti kriticky posuzovat všechno pocínání
naši vlády, bude v tom aspon záruka, že vláda neodváži se sáhnouti
k válce z tech starých frivolních duvodu, z níchž se dríve zacínaly.
Bude-li vláda pod vlíveln pacifistického verejného míneni, odváží
se jedine té obranné války, jejíž spravedlivost bude každému zrejma.
A vedomí o spravedlivosti a nezbytnosti obranné války je pro ve
dení války cennejší než dvakrát tolik del, kolik jich máme. Ve veci
války nechceme jen býti vládou trpne vedeni, nýbrž chceme sami
také vládu vésti. Proto nemáme nic proti šírení pacifismu všemi
prostredky, tedy i pacifistickými filmy. V silném pacifismu vidime
záruku pro obcanstvo, které se nechceme vzdáti. -tp-

S cím souhlasíme,.
C e hoj e n e j v i c e z a pot r e b i. "Postupujíci hospodárská

deprese vynucuje si stále vice tlvah o jejich vlastních prícinách. Ne
zamestnanost stala se tématem, o nemž uvažuje kdekdo. A tak stali

jsme se svedky zjevu, že hospodárské otázky jsou nyní stredem ve
rejného zájmu a lidé o nich uvažují v míre dríve netušené. Také od
borní politíkové cíti nyni, že ne I z e již pro voz o vat i p 0
lítiku bez porozumeni pro hlavni hospodárské
pro b I é my. Bohužel, že toto poznání prichází trochu pozde. Pri
cházi teprve v dobe krise, zatím co úcinné a úcelné prostredky' k je
jímu zmírnení nutno je pripra'vovati již v predcházejicí dobe kon-

52

junktury. V h o s pod á r s k Ý c h vec ech ne I z e i m pro
v i s o vat i. V programu verejných investic je nutná dlouhodobá
a vytrvalá prípr~va technická a financní, ve financni polítice je za·
potrebi jednotné linie po celou radu let, v obchodni politice potrebu.

. jeme duslednou práci a žádné zbytecné konflikty, vyvolané casto

krátkozrakým egoismem nekteré skupiny a nervositou politických
intrikánu. Velké hospodárské a kulturní zájmy národa jsou konstan
tami, jež od docasných držitelu moci vyžadují, aby jim sloužili.
jestliže polítikové chtejí, aby jejich pokleslá vážnost v národe ne
poklesla ješte vice, pak musi se vykázati produktivni cinností, která
príhlíží k'velikým a trvalým hospodárským a kulturním hodnotám,
jimiž moc a pokrok každého národa nebo státu stojí a padá. V cin
nosti každého jednotli'vce lze velice dobre rozlišiti tuto cinnost, pri
spivající k rozvoji produktivních sil, od ošklivého parasítismu, který
sverené politické mocí zneužívá k vlastnímu obohacení nebo k neplod
né stranické nebo trídní prestiži. Rešení težkých hospodárských

otázek vyžaduje nejlepších sil a hlavne vyžaduje, aby mnozí polití
kové opustili svúj optický klam, jako by hospodárstvi a stát, verejné

pokladny a pod. zde byly jen proto, aby politika mela z ceho cerpat
prostredky pro svoje stranické, osobní nebo prestižni potreby. Chte
ji-Ii politikové znát potreby hospodárské, budiž jim receno, že první
potrebou hospodárskou je, aby i v hlavách všech poslancú se konecne
ujalo presvedceni, že poctí'vá práce na hospodárském a kulturním
rozvoji je zvlášt v dobe krise duležítejši a prinese i odborným poli
tikúm trvalejší úspechy než stranické intriky. Toho je nejvice za-
potrebi." ("Hospodárská politika".)*

("P o e s i e a p o I i t i k a.") "S tímto názvem prinesly "N. L."
z 25. prosince anketu o "osobním vztahu" nekterých politických
ceských osobností k poesii, umení, vede; ale ovšem "osobního" z nich
skoro nic nedobyly, jen fráze zcela neosobni. Odpovedi, které naši trio
bunové lidu podali, rozesmály by velmi casto nejen Olymp, ale i Tartar.
Všichní ovšem jednosvorne se dušují, že jsou tolik pretíženi politíckou
prací, že jim zbývaji pro umení jen chvilky v noci. A všem je spo
lecný podivný nedostatek kriticností, jakož i neschopnost, ríci neco

opravdu svého a ppdstatného o predmetu svých umeleckých nebo
vedeckých zájmu a lásek - spokojují se zcela bežnými, otrelými
frázemi. je priliš patrné, že vetšine tech pánu je poesie a umení He
kubou a že zájem o umeni a lásku k nemu vylhávaji, jak je již jasné
z frázovitého a nalíceného zpusobu, s jakým se o té veci vyjadruji. Co
rící o politikovi, který dovede napsat vetu: "V. j. Sládek, F. X. Svo
boda, Dostál-Lutinov, Sova, Machar, Wolker, Brezina a Durych jsou
autory mých sntt"? Básnicky bezvýznamný Dostál-Lutinov vedle
Sovy a Breziny! Veru, není treba závidet tem nekolika dObrým bá
sníkum spolecnost, do níž se tu dostávají, a ješte méne, že jsou "autory
snu" páne ministrových. Myslim, že tim bezdeky jsou nuceni soutežit

. se sklenicí dobrého plzenského, která asi pravidelne tuhletu závidení-
hodnou funkci zastává. Na otázku, co miluje pan ministr víc, zda
literaturu klasickou nebo moderní, odpovedel touto sibylinskou mou
drostí: "Klasickou literaturu bych hodnotil se svého subjektivního
stanoviska nad moderní. vývoj moderni zdá se mne nedokoncený."
Inu, to je božská pravda, nesporná jako bílý den v poledne, kterou
popírat nenapadne ní koho a pri níž je zcela zbytecné reservované "zdá
se mne"; to ví každé nemluvne; pro tuhle moudrost nebylo veru treba
interviewovat mínistra. jeden minístr dává za príklad kulturnosti
a umenímilovnosti dra Kramáre, "který tak vloucne miluje svt'lj rodný
kraj, chutná (!) s takovým porozumením a procítením jeho krásy,
staví si nade vší tou krásou krásný zámek, aby tyto krásy mohl po

skytnouti svým prátelum" - nu, tu je krásy taková knedliková misa,
že ji ani spolknout nemt'lžeš, a je nebezpecí, že ti i s tím krásným zám
kem uvízne v krku. Entusiasm pro krásy prírodní, který vede k stavbe
krásných zámku, je mne ponekud podezrelý, jako prírodymilovnost
jednoho mého známého hokynáre, který ze samé prírodymilovnosti
žádal od svého zelináre co nejvetších otýpek celeru a mrkve. Velikou

politickou moudrost pronesl ceštinou ponekud kostrbatou jeden pan
mínistr: "Není to vždy vdecné pracovati se zorného úhlu zítrka a
zítrku, jest vdecnejší zalíbíti se dnešku a k tomu není zapotrebí hledat
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Ferd. Peroutka:

Parlamentní elegie.
II.

Nyní o druhé, veliké, hluboko zakorenené a širokodaleko rozvetvené prícine úpadku našeho parla
mentarismu, o takové prícine, kterou sotva zmttžeme
svým premýšlením, nebot v politice casto zájmy si vy
kracují nekolik mil pred myšlením, i když idealisté, se
dící v príkopu u cesty, delají o tomto poradí mezi zájmy
a myšlenkami pronikavé kritické a hanlivé poznámky:

2. Systém stavovsko-stranický. Žijeme v parla
mentní soustave, jejíž teorie jest ješte neznáma a nevy
pracována, ale žijeme už v ní. Tato soustava dovolila si
vyrttsti bez teorie, praxí. Není možno citovati žádného
vynikajícího muže, který by byl doporucil žíti v této
soustave; je možno citovati radu vynikajících mužtt,
kterí se o ní s odporem vyslovili. Ale kule, které vystre
lovali na tuto pevnost, jí neublížily. Byl to zrejme jeden
z tech prípadu, kdy život jde pred teorií a pred právními
normami, at už k lepšímu jde nebo k horšímu. Všechna
teorie, kterou má nynejší soustava za sebou, je obsažena
v nekolika úvodnících "Venkova" .. To, jak každý uzná,
je malá hromádka, nebot ve "Venkove" myšlenky
vždycky mely ponižující postavení chudého príbuzného
a vypadají tam uprostred stavovských zájmu jako hu
bený mezi tlustými. Ale toto pramálo zvítezilo. Nikoliv
v zápolení ducha a v boji dttvodtt, nýbrž profana via
faeti. Myšlenky, jež "Venkov" pestoval ve zmínených
úvodnících, byly tyto: jednak je doba stavovských
stran a jednak je vttbec doba stran; v nynejších casech
politická strana provází cloveka od kolébky do hrobu,
a jest tak dobre a jinak ani býti nemá. Nejsou to dvakrát
hezké myšlenky a nemohly by se odvážit do konku
rence ideové krásy; ale jsou zavalité a každá z nich je
jako porízek.

Kdykoliv oprávci, mluví o reforme parlamentních
metod, mají pred o'cima posvátný obraz starého libe
rálního parlamentu a usilují vrátiti se k jeho podobe.
Ale, prátelé, placte: tento starý liberální parlament
slavné tradice již neexistuje. Neuvedomujeme si to
dobre jen proto, že nikoho nenapRdlo nám poslat úmrtní
oznámení. Tiše a bez vykládání byl odsUhut parlamen
tem stavovsko-stranickým, který pohodlne leží v linii
ducha doby. Duch doby byl pak už od války takový:
ty, individualito, nech si svoje perí; potrebujeme mo
hutných organisací a velkých celktt, abychom uhájili
své místo na slunci; organisace jede, individuum jde
pešky; strana, pevne vykracující za zájmy, jest všecko,
jedinec s prehánkou esteticko-ideových dojmu ve své
duši jest nic; jsme století elektriny a stran; není treba
podrobne diskutovati o právu stran, jestliže už mají
moc. V tom shodovali se socialisté i nesocialisté. So
cialisté vnutili svým odpurcum kolektivní nazírání:
proti jejich pevným, bojovným stranám musila bur
žoasie postaviti organisace podobne spolehlivé, nemel-li
socialismus býti jako tvrdé v mekkém. Agrárník nebo
živnostník není dnes o nic menší kolektivista v nazírání
na politickou stranu než socialista. Když pred posled
ními volbami agrární strana svolávala príspevky na vo
lební fond, ucinila tak zpttsobem, že v ocich divákových
docela mizel rozdíl mezi politickou str~mOll ti obchodním

vyšších hledísek v literature, nýbrž spíše znáti názor ulice a nejbližší
kavárny." Konecne tJprímnost! Jak je osvežující, slyšeti v té poušti
vylhaného entusiasmu a jalové šroubované novinárské ceštiny, do níž
se na chvíli vnutilí ti politictí herci a cIowni, hlas nezfalšovaného po
litického živnostnictví a ryzi lídské živocišnosti! To osvetluje pomer
ceské politiky ke kulture pravdiveji než celé stránky rádo-by-sociolo-
gic kých povídacek a ríkacek." (F. X. Šalda v "Zápisniku".)

*
Jen n e p r á tel e rac nám p o n ech a t, Ó b o že! "Uka-

zuje se, že Evropan prese všechnu bidu v isolovaných hospodárských
státech prece jen nechce Evropu. Domnívám se, že jsem prišel na
to, proc. Myslim, že Evropan nechce žíti bez svého odvekého ne
pritele. Myslim to vážne. Myslim, že J;:vropan nechce, aby ho organiso
vaná Evropa oloupila o jeho vecná neprátelství. Clovek jest upoután
na své zamilované predstavy. A k zamilovaným predstavám evrop
ského cloveka patrí jeho národní neprátelé. Nemysli na to, aby se
na veky zrekl svých neprátel. Nemcoví je starým milým zvykem
vésti válku proti Francouzum; Francouzi sí zvyklí miti v Nemcích
dedícné neprátele. Celé neštesti dnešní Italíe vysvetluje se tím, že
ztratíla svého drahého starého dedícného neprítele, Rakousko-Uher
sko. Nyní hledá ltalíe krecovite svého nového neprítele, nejakou moc,
která je tak veliká, aby mohla dnešní ítalské velí kosti posloužiti
jako rovnocenný neprítel." (W. Rode v "Prager Tagblattu".)

*
R e p r e sen t a n t c i d uch o v n í v u d c e ? "Denním

tískem prošla zpráva, podle níž má býti zvolen po odstoupivším
Dru Scheinerovi starostou Ceskoslovenské obce sokolské minístr

vnítra Dr. Slávik. Nechceme jiste upíratí nynejšímu ministru vnitra
jeho smysl pro myšlenku ceskoslovenské jednoty, ani nechceme po
chybovati o jeho agilností. Ale svého casu jsme již vyslovili pochyb
nosti, zda je vhodné stavetí do cela našich celonárodních korporací
a významných spolku práve politiky v žívote státním tak expono
vané. Proto máme za to, že by mu dosavadní jeho funkce - jest
predsedou Svazu cs. dustojníku a prvním místopredsedou Klubu cs.
turistu vedle jiných predních funkcí v ruzných korporacích - po
stacily. Ceskoslovenská obec sokolská podle našeho soudu potrebuje
spíše duchovního vudce, muže srostlého s krásnou ideou sokolskou,
a níkoliv pouhého - trebas významného - representanta."

("Demokratický stred".)*

Je š t e P. V. V. "C e s k á n á rod n í ne moc ,r e p r e
sen t a c e' vyžádala si zas porádnou obet. Pacíent jsou Pražské
Vzorkové Veletrhy, a lécení bude stát pres 100 milionu Kc. - Zdravá

'myšlenka seznamovat ceskoslovenské výrobce s domácímí i cízími od-
berateli byla pokažena naším neblahým velikášstvím. Podnik vele
trhu prospíval v ubikacích na výstavišti. Jenže zakladatelum vele
trhu se pomalu stával jarmark, na kterém se prodávalo zboží z krám
ku drobných žívnostníku. Pro tenhle jarmark pocaly ubikace vý
stavní nedostacovat. Zakladatelé veletrhíl rozšírílí plochu veletržní
o provisorní budovy mimo výstavište, a prikrocilí k stavbe veletrž
ních palácu - pomýšlelí na dva. Zatím stojí jeden - ohromný kolos
z betonu, skla, a z dluhll. O tom, jak se stavel, se snad neco dovíme
z vyšetrování, které bylo nedávno zahájeno, když akcíová spolecnost,
majitelka tohoto domu, upadla do fínancních nesnází. Jisto je, že se
palác veletržní stavel bez ohledu na to, jak se bude vyplácet - stavi
telé tohoto chrámu boha Merkuria '11 Holešovicích postupovalí jako
ministrí, když dávají stavet ministerské paláce: Co to bude stát, to
zaplatí stát. Jen aby to bylo co nejrepresentancnejší, aby každý cízí
nec nejen z Balkánu, ale i ze západní Evropy zahanben stanul: "Ne,
tihle Cechoslováci!" Zatím cizinci ctou jeden den o tom, že rozpocet na
tento palác byl prekrocen o víc než 100%, druhý den pak zase, že roz-
pocet prekrocen nebyl, protože žádný nebyl atd. Je nejvýš na case
ukazovat naším lídem, co znací a kam vede nehospodárnost, která se
honí za jepícím zevním dojmem na nezasvecence, ale je vykupována
težkými a trvalými ztrátamí na morálce i na majetku národa."

( .•Naše dana".)
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podnikem: div že prímo nevypocítala všechna ta hojná
procenta, jež každému sedlákovi prí~pevek na volební
fond ponese. Nad tím vším je zajisté možno se rmoutiti
a z mnohých duvodu dokonce jest treba se rmoutiti.
Bohužel však zármutek sám rady neprináší. Truchlíme
pred balvanem na ceste, nevedouce, jak jím hnouti.
Anglícan Bagehot napsal už v zacátcích moderního
anglického parlamentu: "Demokracie nikdy, leda po
hrozné katastrofe, nevrátí, co jí bylo jednou ponecháno,
nebot kdyby tak ucinila, priznala by, že je ménecennou,
o cemž se nedá nikdy presvedciti, lec nejakým témer
nesnesitelným neštestím." Ponechali jsme jednou své
demokracii systém stavovsko-stranický, nedovedli jsme
zabrániti, aby v jeho dusled.cích klesla do onech "splih
lých forem snemování": zda ješte kdy bude ochotna
vrátiti tento dar, i kdyby mnohdy nevypadal lépe než
jako generální povolení nedbalosti ve snemování?
Smysl opravných clánku dra Stránského jest tento:_jen
úzkou branou vcházejte do parlamentu! Ale zda je na
deje, že ti, jimž jednou bylo dovoleno hrnouti se branou
širokou, sami dobrovolne a z vlastních nepotlacitelných
duševních sil rozhodnou se pro princip brány úzké? Zda
mužeme doufati, že sami budou volati po nesnázích a
prísnosti v tom, co nyní jde tak lehce a pohodlne? Je
nejlépe tady souhlasiti s Bagehotem: obrat, prijde-li,
neprijde bez nutnosti.

K tomu všemu, co se stalo, pracovaly síly vetší
než jest rozumování. Pusobila tu zejména jedna mo
hutná a primitivní síla, již není možno vyvrátiti uvažo
váním ani pádnými duvody z oboru parlamentní este
tiky: boj o život. Nynejší stavovsko-stranický systém,
který je otcem i matkou všech nedostatku našeho sne
mování, je v podstate zkamenelina, jíž se do svého okolí
vtiskl poválecný strach o živobytí. Byla to bourlivá
a chaotická doba, a individuum tehdy neslýchane po
kleslo na cene. Nebot co znamenal jedinec v zákopech,
v obcanské válce, v davovém hnutí a pri hlasování?
Cenu individua je možno obezretne zabezpeciti v dobe
sporádané, a je nutno o to dbáti. Tehdy se však po
hyblivý svet znovu rozdeloval. Nikoliv ovšem mezi
jedince, nýbrž mezi národy, trídy a stavy. Stav, který
nebyl organisován v tomto boji o místo na slunci, dostal
se pod kola. Stát dbal jen velkého císla. Boj o živobytí
nemohl jedinec vybojovati sám ze svých sil: jakousi
nadeji mel jen jako clen dobre organisovaného davu.
A protože žaludek je košile a hlava je jen kabát, svoloval
jedinec dosti ochotne v té dobe, kdy konkretne šlo o jeho
chléb, státi se disciplinovaným vojákem svého stavu
nebo své trídy ci své strany a nevybíhati t rady. Sta
vovsko-stranický ráz parlamentu byl dán v té dobe a
zustal nám zachován. Nebot svet stále ješte není defi
nitivne rozdelen. Vidíme práve nyní, kterak zemedelská·
a prumyslová výroba mezi sebou zápasí o vetší podíl
na národním príjmu. Duvody pro mobilisaci stavovství
dosud nepominuly, a prumerný volic radeji pošle do
parlamentu disciplinovanou armádicku, která bez roz
paku bude se bíti za jeho stavovské zájmy, než shluk
svobodných inteligenttt, u nichž vetrí nebezpecí, že by
interesy jeho živobytí zastupovali jen s hamletskolt ne
rozhodností. A prumerní volicové rozhodují, nebot jest
jich nejvíce. Až také v tomto velikém davu zacnou
se ozývati nárky nad stavem našeho parlamentu, pak
teprve mttžeme doufati v nápravu. Do té doby jsme my,
kterí se lopotíme svedomitým uvažováním, co by v par
lamentu melo být a co by se tam rremelo objevovat, jen
osamelé belorucky. Ale at jsme, co jsme, a at naše vy
hlídky v prítomné chvíli jsou jakékoliv, o tom není
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ani na chvíli pochyby, že tento stavovsko-stranický
systém, který zavedl nejen imperativní mandát ve sne
movne, nýbrž i stejne imperativní místa v novinách,
potrebuje protiváhy. Nedostane-li se mu jí, rozkous
kuje definitivne národ na nekolik stran, poruší potreb
nou souvislost mezi clovekem a clovekem a vychová
z nás sedm nebo kolik stranických stád. Ta proti
váha, o kterou zatím, než neco jiného se stane, mužeme
usilovati, jest v svobodném tisku a v organisaci silného
verejného mínení. Politické strany sice také ovšem ze
všech sil organisují verejné mínení; avšak nikoliv po
ctive, nýbrž stranicky a pro své speciální cíle. Je treba
mužu a institucí, kterí by tak cinili poctive a bet po
stranních a bázlivých myšlenek, komu a kolik to vy
nese hlasu pri volbách. Bud' se nám podarí vytvoriti
tak silné samostatné verejné mínení, že i i politické
strany lépe uciní, budou-li se ho bát, nebo budeme na
konec všichni zcela na milost a nemilost vydáni poli
tickým stranám. Melo by svrchovane nepríjemné ná
sledky, kdyby strany se nemusily vubec pred nicím
ostýchat. Upevneme v nich tedy aspon ostych pred ve-
rejným mínením. '

Budoucí historik bude musiti nazvat naši dobu vekem
politických stran. Vláda stran není zatím propracována
teoreticky, nebot teorie mimodek vrací se k starému
parlamentu a ryje se ve vzpomínkách; také, jak pro
fesor Weyr u nás mnohokráte upozornoval, nemají ty
strany, jež obraz svobodného poslance odnesly ve své
domácnosti ze salonu a trložiIy na pude, ješte docela
žádné postavení ve svete právních norem. Ale to docela
nic nemení na jejich, skutecné moci, a jednoho dne
budou se i právní normy musit ohnout a nejak vy
jádrit tuto novinku. Nejvlastnejší puvod vzniku a roz
šírení této moci je v podmínkách hospodárských, v boji
stavu o místo na hospodárském výsluní. Fakta jsou
taková: rekli jsme sice oficielne, že Marx nemá pravdu
a že trídní boj neexistuje, "ale pak jsme se prece jen
pokud možno trídne organisovali. A toto trídne-hospo
dárské složení našeho parlamentu v dobe, kdy ješte
trídy a strany ná sebe narážejí ve velkých bojích, je
prícinou, proc jednotlivý poslanec s duchem svobod
nejším a pohledem povznešenejším \ musí v parlamente
bloudit rozpacite a cítit se tam neštastným, jak se uka
zuje z parlamentní elegie o devíti dílech z pera smutného
poslance Jaroslava Stránského. Ale býti smutný v tomto
prostredí, které kolika jiným stací bud' k uctivé a re
signované, nebo dokonce k bujaré spokojenosti - to
už samo zakládá nárok na cestné postavení v ríši inte-
lektu. •

3. Duvod obecného poklesu poslanecké
úrovne. Je to velmi veliký duvod, ale vyplývá z prícin
již uvedených. Poslanec nedostává se do parlamentu
jako jedinec, jehož inteligence a charakter získaly mu
duveru. Prichází tam husím pochodem, jako clen strany
a jako trochu šíreji rozvedené císlo na kandidátní listine,
to jest jako císlo, k nemuž pro ozdobu ci ze zdvorilosti
ke kandidátovi nebo pro llchlácholení individualistu
bylo pripojeno také jméno. Vedlo se už mnoho sporu
o to, co je duležitejší, zda císlo ci jméno: jak praxe vo
lebního soudu, tak praxe politických stran vždycky
pádne rozhodly, že císlo je duležitejší a že jméno se
muže jít schovat. Proto je poslanec zcela naplnen po
citem vlastní malosti, která se jen kmitá jako prechodný
zjev na ,úpatí velikosti strany. Nedovoluje si mnoho
dupat, aby mu klenba volebního soudu nespadla na
hlavu. Tu varí se nápoj resignace a zapomnení. Dríve
nebo pozdeji každý poslanec svolí položiti si níže cíl
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svého usilování. K tomu pridejme: ponevadž politické
strany na své kandidátní Iistiqy mohou konec koncu
jmenovat koho chtejí, odmenují tímto zpusobem na spo
lecné útraty státu a volicstva své agitátory. To je brána
široká, jíž se do snemovny hrne ménecenný materiál
poslanecký a senátorský. Tomuto materiálu stací sedeti:
více si nepreje. Není jej treba žádným spiknutím pri
pravovati o lepší a dustojnejší stránky poslaneckého
úradu: není ani jisto, zda mu bylo dáno chápat ty
stránky. je-Ii opravdu na retezu, není videt, že by jej
napínal. Tak vzniká takový stav, že i socialistický mi
nistr muže v ministerské rade bez velkého vynášení a
celkem pravdive mluviti o "mých poslancích". Nekdo
míval "mé národy", jiný má ted "mé poslance", a dokud
si to národové a poslanci nechají libit, mel i ten drívejší
a má i ten nynejší svatou pravdu.

je duležito opakovati, že parlament nebyl priveden
do nynejšího stavu žádným zlomyslným spiknutím:
jsou-Ii formy snemování splihlé, je to zejména proto, že
duch snemujícich je splihlý, a vnejší stav jen fotogra
fuje stav vnitrní. Vetšina poslancu nemá co pozoruhod
ného ríci, ani co dobrého poradit. Vytýkáme, že nikdo
nechce poslouchati reci ve snemovne: ale dáme-Ii po
starém zpusobu ruku na srdce na znamení, že ted
chceme býti uprímni, vyleze z nás, jestliže se velmi ne
mýlim, priznání, že sami bychom byli' neštastni, kdyby
nám bylo nakázáno všechny ty recnicko-ctenárské vý
kony vyposlechnouti. jen ta literatura se cte, která za
neco stojí, a jen ty reci se poslouchají, ve kterých neco
je. jestliže reci našich poslancu nenalézají publikum, je
to možná truchlivé s hlediska parlamentního, ale je to
naprosto spravedlivé a dokonce potešitelné s hlediska
duchovního, a žádná jiná scenerie než pusté luno prázd
ných lavic se k nim ani nehodí. Kelsen rekl, že v parla
mente pojí se sebeurcení s nutností delby práce. Vetšina
poslancu nevykonává v parlamente žádnou reální práci:
prítomností své vážené osoby representujítam jen
princip lidového sebeurcení. jejich tvár je jen demokra
tická manifestace. jsou tam proto, aby lid mel dojem,
že vládne prostrednictvím svých zástupcu. Sbor trí set
mužu ani nemuže pracovat ve svém celku; tri sta mužu
je mnoho na jednání. Tak velký pocet zrejme má funkci
netoliko jednací, nýbrž i representativní. Má posky
tovat demokratické uspokojení, že lid je dostatecne
zastoupen ve vláde nad sebou. Proto je parlament
nikoliv jen místem jednání, nýbrž také místem mluvení,
kde se hovorí a bourí jménem lidu. Mnozí poslanci
svými recmi opravdu nesledují žádný jiný cfl než cfl
ukázat, že jsou také tady: sami neodváží se jim prikládat
hlubší smysl. Má jen býti pozorováno, že X. Y., zástupce
lidu, bdí a jest na svém míste. Nemají tedy reci techto
specialistu lidové representace o nic vetší význam než
takový formální akt, jako je treba odevzdání visitky
nebo zapsání do presencní listiny. A pocituje se to jako
obtížná povinnost, jako hra, která má to neštestí, že
o ní všichni dobre vedí, že jest hrou. Zachází se s tím,
jako se vubec zachází s obtížnými povinnostmi: nedbale.
Zpusobilo jednou trochu sensace, když pozorný parla
mentní zpravodaj odhalil, že rec p. poslance Dubického,
beda, složena byla z desíti doslovne ctených výstrižku
z ruzných novin. Pan poslanec se tehdy hájil, že skoro
všichni jeho kolegové vyrábejí takové mosaiky, a že je
to tedy jaksi právo vydržené. Komu chcete uložiti tak
krutou povinnost, aby toto musil poslouchati? Zteles
nené výstrižkové kanceláre nemají právo na pozornost.
jiní poslanci pokoušejí se vlastními slovy reprodukovati
obsah úvodníku orgánu své strany z po sledního tYctne:

tomu také ovšem není žádná radost naslouchat. Mu
žeme vzíti za pravidlo, že jen dobrá literatura a dobré
reci vynucují si prirozenou pozornost. A jen v priro
zeném zájmu jest asi hledati spásu. Není možno na
nikom, ani na poslanci nikoliv,' žádati, aby napjate a
uctive poslouchal, jak se pred ním mlátí prázdná sláma.
Byl by to dokonce hrích proti duchu. je možno ostatne
pozorovati, že dobrí recníci, kterí mají co ríci, nemusí si
stežovat, pokud se posluchacstva týká. Nemusí si,
myslfm, v té veci na pr. stežovat ani sám autor parla
mentní elegie, o níž zde pojednávám. Hlavní podklad
nápravy nemohou býti tedy technická opatrení pred
sednictva, nýbrž taková duchovní promena v parla
mente, po níž se tam opravdu bude neco skutecného dít
a nikoliv predvádet smluvená representativní stínol1ra.
Prirozená pozornost je cennejší než povinná. Nikdo
- ani pod prísnou predsedovou diktaturou - nebude
s prirozeným zájmem sledovati, kterak se pred ním nic
rozvíjí.

Není tedy pokleslost našeho snemování hlavní vinou
ani vlády, ani nebyla hlavní vinou Petky nebo jiné
úskocné instituce, nýbrž je to predevším vinou malé
životnosti a nepatrné samostatnosti poslancu. je pravda,
že jsou vedeni, ale není videt, že by meli mnoho
proti tomu. je otázka, je-Ii možno sebe dumyslnejšími
technickými a jinými prostredky donutit nekoho, kdo
není osobností, aby se jí stal. Takto to ostatne mají
páni poslanci pohodlné, a v jejich myslfch to není malý
argument pro setrvání v nynejším stavu: jaká moc
muže je donutiti, aby se sami hlásili o širší výmeru
svých práv a povinností, cili o menší výmeru pohodli?
Snahy oprávcu nikdy nebyly vyvráceny v putce duvodu
s duvody. Zanikly jen v mlze poslaneckého nezájmu
o tyto veci. jestliže vetšina jest neaktivní a ospalá, má
to ovšem vždy stejný následek: v parlamente vede
aktivní menšina. Proti tomu se nedá nic delat.

Nerad bych mel dojem, že oponujeme stavu našeho
parlamentu jen z estetických dojmu. Každá oposice
y politice musí míti na mysli praktický cíl a vykonání
práce opravdu potrebné. Zdá se mi, že tato oposice není
bez podobného cíle: nevážnost k parlamentu stává se
veru dosti praktickým motivem nápravy. Prumerný
poslanec nesnadno chápe duvody, jež jsou pred ním
rozvíjeny ve prospech reformy. Nesnadno chápe hlavne
proto, že se dal premoci svou pohodlností a necítí
živou potrebu vytrhnouti se z její náruce. Veci teprve
tehdy se zmení, až budou všichni videt ve zmene prak
tický prospech. S tím musíme pocítat. CfI náš tedy
jest jasný: parlament má býti v mysli verejnosti živou
a úctyhodnou institul;í; je hanba, že i zasedání praž
ského mestského zastupitelstva vypadá živeji. jde
o vážnost parlamentu, a to jest velmi praktická vec,
nebot na vážnosti k snemovnám je založena demo
kracie. A kdy budou poslanci schopni a ochotni vzíti
za svuj tento cíl, jejž zatím zarazují do nižší kategorie
estetických požadavku? Nepochybne teprve tehdy,
až i oni pocítí nezbytnost toho. Tehdy, kdyby vážnost
parlamentu dalším drobením úcty k nemu tak upadl.§l,
že by tím byla ohrožena i demokratická soustava. (Ze
se takové veci dejí, vidíme kolem sebe.) Nebo tenkráte,
až vyvstane nejaká silná a cilá oposice, s níž vláda bude
musiti svésti boj o verejné mínení. Pak se nevystací
mlcením, hlasováním a disciplinou. Pak bude treba
ctností aktivních. Tak, jak dnes si pocíná, muže k-oalice
zacházeti s verejným mínením jen proto, že o ne nemusí
zápoliti. Chybí konkurent v podobe nejaké nebezpecné
oposice. Ale byly doby jiné. R. 1925 koalice obzvlášte
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byla ohrožována oposicí. Tehdy povstal verejne sám
clen Petky Rudolf Bechyne proti Švehlovým metodám
vládnutí a parlamentarisování. Ukazoval, jaké nebez
pecí je pro každý systém v tom, jestliže právo živosti,
akce a verejného projevu prenechává oposici. A po
volbách r. 1925 sám Švehla ucinil pokus o nápravu,
zejména odstranil Petku, která tehdy byla nejvetší
prekážkou samostatného života parlamentu. Budeme
tedy na parlamentní reformu asi cekati tak dlouho,
dokud dnešní systém snemování nebude ohrožen ne
jakým nebezpecím; dokud proti vládní vetšine nepo
vstane silná oposice a nesvede s ní boj o duši lidu. 'Pak
i prumerní poslanci pochopí, že je v zájmu systému,
aby parlament živeji promlouval k verejnosti a aby
nebyl jednou z nejnudnejších insjitucí ve státe. Do té
doby však pravdepodobne budou páni poslanci spát
klidným spánkem moderních nespravedlivých.

NÁRODNí HOSPODÁR

Z niceho neco udelati.
v

Cím ministerstvo zásobování nejakých osm let bylo,je každému dobre známo: resort ménecenný, který
se jednou té, po druhé oné strane pridával k mocenské
posici jako prívažek. Ministr zásobování byl tak trochu
ministr krajan; ackoliv jeho portefeuille mel štítek s po
j menováním, prece každý ministr zásobování byl více
méne ministrem bez portefeuille a sloužil k tomu, aby
prítomnost jeho tváre v ministerské rade upokojovala
jeho velectenou stranu v tom okamžiku, kdy prišly na ni
pochyby, je-Ii ci není-Ii spravedlive zastoupena ve vláde.
Byl to representant, nikoliv pracovník, a po radu let
vycerpávala se cinnost jeho úradu tím, že na podzim
stanovil ceny jablek a o vánocích vyhlásil ceny ryb.
Potom úredníci nemeli nic na práci, i kdyby byli po ní
toužili. Není divu, že se zacalo mluvit o 'zrušení této
nepotrebnosti; kdyby strany nemely vždy tolik kandi
dátu na ministerská kresla, že bylo jim všem milé, že
gylo o jedno kreslo více, bylo by k zrušení dávno došlo.
Ze v této vláde prevzal poslanec Bechyne správu tohoto
místa nudy a nicnedelání, pocitovalo se obecne jako
osobní obet: chtel tím umožnit, aby nemectí sociální
demokraté nemusili vstoupiti do vlády s uzardením
jakožto strana, jíž se nesverilo více než úrad skoro už
nefungující. Ku podivu zdrcující vetšiny pocal se za Be
chynova ministrování tento polomrtvý úrad hýbat a po
hybuje se v poslední dobe dokonce tak cile, že všechny
konservativní hospodárské organisace vyrobily proti
tomu už aspon jeden protest s thesí, že je slušno, aby
mrtvý nevstával. Panu Bechynovi podarilo se ruinu
oživit. Bylo k tomu treba dvou okolností: osobního
temperamentu, který si Bechyne prinesl s sebou a který
ho pudí k cinnosti, a príznivé situace. Toto slovo
o príznivé situaci je treba ovšem chápati relativne: je
to príznivá situace pro ministerstvo zásobování, ne pro
nás; my na tuto priznivou situaci máme všechno právo
si stežovat, nebot není to nic jiného než hospodárská
krise. Cím více je rušen normální hospodárský obeh,
tím lepší je príležitost pro aktivitu ministerstva záso
bování a vubec každého takového ministerstva. Be
chyne dovedl vycítit tohoto ducha doby a prišel s plá
nem premenit staré ministerstvo zásobování, jehož
význam nehorázne poklesl od té doby, co už nebylo
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treba dovážet mouku a maso, v moderní ministerstvo
spotrebního hospodárství.

Nad tímto plánem, který proveden dovedl by tento
úrad rázem posunouti mezi nejvýznamnejší vládní
úrady hospodárské, verejne se zježil už kdekterý vlas
na lebi vyznavacu volného vnitrního obchodu, cili na
lebi výrobcu .. Proti plánu byly zmobilisovány všechny
starické liberální argumenty, jež i my, ani na chvíli ne
zapomínajíce, že také jsme liberály, musíme s polito
váním ci bez politování oznacit za odbyté a Za takové,
o nichž by se už melo vedet, že jsou odbyty. libera
lismus nám není zálibným setrváváním v hospodárské
anarchii, nýbrž snahou o svobodu lidské osobnosti.
Je-Ii této svobode možno prospeti hospodárskou orga
nisací, budeme, jak mužeme, prispívati k tomu, aby bylo
organisováno. Ostatne se divíme" že liberalismus od
purcu nového plánu ministerstva spotrebního hospo
dárství dovoluje jim nic nenamítati proti kartelum vý
robcu a jen je nutí protestovati v tom okamžiku, kdy
se zdá, že i konsumenti by se mohli a chteli nejak orga

nisovat. Náš liberalismus má na pa~eti naopak každou
formu svobody, tedy i svobodu vuci kartelum výrobcu
a jejich diktátorskému zacházení s cenami. Kdyby
v tomto bode nové spotrební ministerstvo dovedlo vy
konati neco podstatného, nikterák se v nás nebudí
dojem, že by to odporovalo našemu liberálnímu pro
gramu.

Ale podle našeho mínení nebyla by v tomto hlavní
váha cinnosti nového ministerstva. Ani nám mnoho ne
imponuje sdelení, že prebudování ministerstva záso
bování patrí mezi koalicní závazky. POZnali jsme už
také nedobré koalicní závazky a zajímáme se tedy více
o správnost než o koalicní legálnost tohoto plánu.
Hlavní vec, kterou bychom od puvodcu plánu chteli
slyšeti, jest tato: mají-Ii za to, že schopnost konsumu
muže býti podporována, a co pro to hodlají ucinit. Ne
obtežujeme je veru žádnými akademickými otázkami:
máme na mysli neco, na cem po našem pevném presvedcení
závisí celé rešení hospodárské krise a budoucnost vý
roby. V pocínání výrobcu, kterí proti spotrebnímu
ministerstvu protestují, je konservativismus tak krátko
zraký, že potrebuje brejle aspon o peti dioptriích. Ne
mýlíme-li se, nerozprodávají si páni producenti své
výrobky mezi sebou, nýbrž apelují na široký dav kon
sumentu. Výroba bez zajišteného konsumu jest tart
pour tart. Pro výrobu je konsum nezbytný jako je
nezbytná puda pro strom: to i ono musí v necem kore
niti. Nemužeme tedy dosti dobre pochopiti, proc vý
robci všechnu péci o konsum pokládají nejen za zby
tecnou, ale i za škodlivou. Bud bude míti mohutná vý
roba za sebou mohutný konsum - nebo není žádné
východisko z dnešní krise, která vznikla práve tím, že
výroba vyrostla rychleji než schopnost spotreby v širo
kých vrstvách. A to se nám zdá býti dosti velikým
duvodem pro ministerstvo, které by se plánovite obí
ralo otázkami konsumu. Dnes opravdu nám není treba
ministerstva zásobování, které bude dovážet mouku
a zmrzlé maso z Ameriky; ale je nám treba ministerstva,
které by se snažilo opatrit výrobe konsum. Dnes nikdo
se už nemusí starat o oživení výroby: je tak oživena,
že se toho všichni lekáme a že Z toho vzniká vetšina
našich potíží. Ale potrebujeme se starat o oživení kon
sumu, aby tato tak výtecne probuzená výroba ne
vyrábela do prázdna, nýbrž pro nekoho, kdo se dovede
na výrobky nejen dívat ve výkladních skríních, ale
muže je také koupit. O to prece nemuže býti žádný
spor, že výroba sedí na vetvi konsumu. Nemá se tedy
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k tomu, kdo se chce starati o zesílení této vetve, obra
ceti s nevraživostí, nýbrž s vdecností. V tomto smyslu
bylo by ministerstvo spotrebního hospodárství nejdu
ležitejší prací, jež pro blaho produkce vubec muže býti
vykonána. Výrobci, chtejí-Ii se vyznati v dnešní situaci,
ani na chvíli nesmejí poušteti z pameti, že krise, která
jim sahá nepríjemne na hrdlo, nevznikla z nejakých
nedostatku výroby, nýbrž z celkové nedostatecnosti
konsumu. Víme dobre, že soustavnejší péce o spotrebu
je v této zemi novinkou jak v oboru praxe, tak i v oboru
teorie. Ale mysli výrobcu je povinna býti tak pružná,
aby dovedla vlídne pojmouti tuto jí tak prospešnou no
vinku. Má-Ii nadeje, že navrhované ministerstvo by
dovedlo prispeti k posílení konsumu, v sobe aspon
trochu oprávnení, meli by výrobci proti nemu nikoliv
protestovati, nýbrž o ne prositi. Modlili by se o své
všechno.

Na konec ješte slovo puvodcum plánu: doufáme,
že znáte své nebezpecí a nechcete opakovati staré
chyby, které pred desíti 'a jedenácti lety státní hospo
dárství pripravily o vubec všechnu reputaci a tak ji
zdiskreditovaly, že nakonec i socialisté si oddychli,
když dokonalo. Tato chyba je veliká, ale dá se 'vyrknouti
jedním slovem: byrokraticnost. Budete-Ii takoví, jako
byli ti pred vámi, Qudete sprave~live sdíleti i jejich
osud. -tp-

LITERATURA A UM~Nr

Otto Rddl:

Úpadek amerického filmu.
1. Krise patrí k dobrému tónu.

Nezapomente, že mluviti o krisi amerického filmubylo stejne jako dnes aktuelním i pred desíti nebo
dvaceti lety. Skoro celý vývoj filmu nebyl než radou
stupnujících se krisí, sotva obcas prerušovanou dvema
ci tremi klidnejšími roky. Celé poslední dvacetiletí, do
nehož spadá onen úžasný rozvoj nového svetového
umení, je naplneno strašnými zápasy, letící prekot
ností, bezohledností konkurencní, denne se predstihu
jícími obnovami technickými, které rázem znehodno
cují všechno vcerejší. Umelectí pracovníci jsou nuceni
pocítati ve svých ukvapených dílech s každou minutou,
podnikatelé se ruinují hazardními sázkami v nevypoci
tatelné loterii úspechu a celá mašinerie obchodní orga
nisace letí nezadržitelne a stále prudším tempem v úsilí
o odbyt a prodej stále vetšího množství výrobku. Ší
lení spechu, které ovládlo Rusko v takovém fanatickém
tempu oné strašné iluze "petiletky", to vlece americkou
filmovou tvorbu již celých dvacet let.

2. Pdni Laemleové a Lemlíckové.

Obchodní a hospodárské zápasy techto v každém
druhém roce se obnovujících krisí prumyslu, pracují
cího pod ustavicným vysokým tlakem a s preexpoMo
váním všech sil, se vybojovávají v pozadí amerických
burs a obcas k nám doléhá již jen stlumenými nárazy
jejich ohlas. ješte težší umelecké úpadky amerického
filmového prumyslu však zakusí spolu na svém tele
stejne naivní návštevník australský, náhodný divák
v Kapském Meste nebo clovícek v nekterém naš~m ma
lém meste ve svém sokolském kinu o stopadesáti se-

dadlech (pokud ovšem sokolské biografy nedávají hor
livou prednost filmum nemeckým). Tak se stává ume
lecký úpadek americké tvorby filmové, k níž náleží
devadesát procent celé svetové produkce, težkým a
obecným problémem kulturním.

Težko by kdo mohl tvrdit, že by vedoucí hlavy tech
to amerických závodu pro výrobu všesvetové zábavy a
podívané vynikaly nejak nápadnou prozíravostí ume
leckou nebo nejakou ohromivou inteligencí ve volbe
stylu a námetu. Spíše naopak: Americané se bezhlav~
vrhají na každou knihu, jež se cte, na každou myšlenku,
která kde našla ohlas, a pri vší souteži vychrlí v ne
uveritelne krátké dobe vždycky jen všechny firmy veci
navlas sobe podobné. Vycítíte z toho uprímnost jejich
prekvapení, proc se filmy nedají delat tak pekn~. stan
dardne jako vecne stejná holicí želízka, která jsou prece
vždycky stejne znamenitá, jako vždycky táž žvýkací
guma, která nikdy nezklamává svým odbytem. je jim
hrozne trapné, že je treba delat filmy ustavicne jinak.

3. Neštestí neprichdzí nikdy samo.

Máte z toho opravdu tragikomický dojem, že Ame
ricané usilují o nalezení nejen standardní umelecké
techniky - k té již dávno dospeli, - nýbrž i standard
ního filmového námetu. Obcas si užuž myslí, že tepto
kámen mudrcu našli. Nejaký Francouz, pan Robert
Flaherty, ·udelal v Americe film "Moana", film o pri
mitivním ostrovním ráji pod tmavomodrým nebem a
štíhlými palmami, na nádherném pobreží, jehož more
rodí perly, film s krásnou divoškou s malými tvrdými
nadry, bílými zuby a naivní oddaností. Tento film do
sáhne úspechu na celém svete. Prispechá spolecnost
Metro-Goldwyn-Meyer a pošle tohoto pana Flahertyho,
k nemuž pribere ješte pan Van Dycka, na jiné ostrovy,
aby udelali ješte takový film. Nyní se to jmenuje "Bílé
stíny", je to již ponekud líbive nasládlé, ale stále ješte
silné a ryzí. Hle, vec má ješte vetší úspech. Spolecnost
pošle tedy pana Vana Dycka ješte na jeden ostrov, k ne
mu dá prívažkem božského Ramóna Navarra ("So
schon und so blOd", ríká Pallenberg), a nazve to nyní
"Pohanská písen lásky", a hle, s úspechem již je
to nejak nejisté, ale penez je z toho stále mnoho. Aha,
praví United Artists, a vyvesí "Rudé perly" (vlastne
Pekelný prístav "Hell harbour"), opet s naivní di
voškou a opet s malickými nadry. Dravé mládí kouzelné
Lupe Velezové, silná reálnost príbehu a príjemné klima,
film je dokonce lepší než predchozí, ale skoro nenajde už
diváku. Pan Fox, který zkusí zase totéž s "R u ž í j iž
ních morí", však už propadne docela: ostrov, divoška
a décolleté pod palmami už docela nic nepusobí.

Tu se dají Americané a s nimi jejich pražští reditelé
do vrtení hlavou nad strašne nepochopitelnou vrtka
vostí obecenstva, které zaryte trvá na tom, že prý dva
krát totéž není totéž. Kterému prý clovek nemuže nikdy
vyhoveti, jednak proto, že je zlobní a zásadne nespo
kojení kritikové vytrvale matou, jednak proto, že samo
neví, co vlastne chce.

4. Zeme všech možností bez jedné.

Ale to je práve na veci hezké, že obecenstvo nemá
ani tušení, co by chtelo. Víme jen, že pujde urcite na
neco nového, neotrepaného, napínavého, neco, co bude
humorné i strhuj ící, predevším však strašne krásné.
Nic bližšího se nedá ríci: ale to bližší by práve Ameri
cané chteli znát.

Nebot této veliké zemi standardu a racionalisace,
této zemi všech ostatních možností chybí, jak se zdá,
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úplne jedna schopnost: objevovati jednoznacné a noy~
námety, nalézati dosud neznámá prostredí, posta~lt~
pred nás príhodu dosud nevypracovanou s nevšedmml
karaktery, objevovati nové pohledy na svet, nove vy
svetlovati smysl vecného vztahu cloveka k lidem. a clo
veka k vecem - všechno to, co je práve nejvlastnejším
predmetem umelecké tvorby. V Americe, vidín:e 0plný
opak pomeru mezi umeleckou produkcI a dlstnbucl,
než jaký je v Evrope: zatím co zde prevládá ve všech
oborech nabídka tvurcích umelcu, hledajících casto
marne možnost obchodního odbytu svých del, vládne
v Americe katastrofální nedostatek umeleckých ná
metu a tvurcu, takže hypertrofická filmová organisace
obchodní je nucena semílati smetí i slámu, jen aby
udržela celý rozsah odbytový.

Pri pohledu na práci techto nesmírných továren na
svetelné obrázky máte -dojem, že Amerika docela och?t
ne sama priznává, že se jí jedná jen o prumyslove a
obchodní ovládnutI nebo' vykoristení celé svetové
tvorby filmové a že je si dobre vedoma svých nedostatku
ideových i umeleckých: N~bot ~meri~a ~ede~al~. v, ce
lém dvacetiletém období filmoveho vyvoJe mc jJl1eho,
než že na všech ctyrech koncích sveta, a zejména v Evro
pe, s neúnavnou vytrvalostí nakupoval:. myšlenk>-:,.~á
pady, díla i talenty, aby nasytily strashvy hlad JejIch
stroju, které se nesmejí zastaviti. .

5. Evropo, pomoz: 1914.

Nezapomínejte, že v dobe svých stagnací Amerika
importovala evrop~ké ume.Icye tiž pred v~lko~.,
Vzpomente, že to byh v prvn~ ra~e Fr,ancou~l, kt.er~
zahajovali první vlnu techto Immlgracl. A tito hde
vývoji filmu také necím prispeli. ., , ,

Maurice Tourneur zacal nejen svym zpracovamm
Modrého ptáka" radu divadelních adaptací filmových,"

již r. 1914 prinesl)eden z prvníc.h s~riálu: "Bílý kruh"z
objevil pro Amenku genre exoticky v dJ!ech "Na dne
oceánu" a "Ostrov ztracených lodí", byl z prvních re
žiséru Mary Pickfordové v jejím druhu sentimentality
a roztomilosti (" Une pauvre petite Riche"), ukázal
k dobrodružné literature v "Ostrove pokladu" Steven
sonove i Posledním Mohykánu" Cooperove a našel
r. '1918 s~ým dílem "Žena" (Paramount) baladickou
formu filmových obrazu.

Luis Gasnier, rovnež Francouz, objevil sám onen

slavný americký seriál ve svých fil~ových ~adách: "Ta
jemství New Yorku", "Sedm perel a "TaJemstvI dvo
jitého kríže", které patrí ve své dobe k nejslavnejším
filmovým románum na pokracování.

V tomto prvním období americké krise umelecké,
v níž domácí film težce chradl jednotvárností svých
absurdních grotesek a nezajímavostí svých "velikých
podívaných", zatím co evropští režiséri již prekypovali
nápady a objevy nových možností n~jmladšího umení,
povolali Americané r. 1915 k sobe nejen Alberta Ca
p ell a n ih o, který realisoval radu dobrých filmu, me~i
nimi podivuhodné dílo "Venku z mlhy" s Alla!1 Nazl
movou ale i Léonce Perreta, jenž zhotovJ! celou
radu filmu, které byly základem bežného repertoiru,
mezi nimi detektivku "Trináctá židle", jež se dockala
vzkríšení opet dnes ve zvukové forme - a také Fit~:
maurice, Archaimbauda a Chantarda, kten
vedli režii celé rady pozoruhodných pocátecních del,
a konecne i dva režiséry prvního rádu a dlouholeté
spolupracovníky Chaplinovy, jimiž jsou j ea~1 d e li
m u r a duchaplný režisér filmu Adolfa MenJoua, A b
badie d Arra st.
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6. Amerika v nouzi: 1918.

Tak byla Am~rika casto v bíde se syý~i vlastními
schopnostmi. Doslo k tomu hned po konCI val.ky. V ~me
rice se objevil Nemec Eric von Strohelm, Nemec
josef von Sternber.g aomál,op?zdejiN~mec~rn;s~
L u bic, kterí se vznesh na prvm mlsta mezI amenckyml
režiséry. Str oh e i m vytvárel svá geniální, strohá a
nelítostná díla jež patrí k nejvetším, lépe receno k málu
velikých del,' jež film vubec vytvoril. jeho "Zákon
hor" Bláhové ženy", "Drevené kone" a "Greed"

, " . Manebo ultrarealistický román Franka Nornse " c.
Teague" - všechno to jsou díla mohutná a abnormální,
s nimiž si americtí výrobci nevedeli rady, na nichž
Stroheim svéhlave lpel a která si reditelé firem musili
proti své vuli dát líbit, chteli-li ho získati pro režii své
"Veselé vdovy". Sternberg se pono~il,do tragiky ~ej
všednejšího života a proti šablonovlte u~lazenostl a
líbivé romantice Americanu postavil své fIlmy z pro
stredí špíny a zoufalství: s titanským Bancroftem vy
tvoril Noci chicagské", "Soumrak slávy", "Razzii",

Pods~etí" V dokách newyorsky' ch" (filmy, které" , " ,..,
dívcí citlivost naší osvícené censury nam skoro vesmes
zakázala, na než se však mužete bez nebezpecí pro svou
ctnost podívati kdekoli v Paríži). Lu bic si prinesl
mezi výrobce kalendárových príbeh,u s j~jich ~eod.ol~
telným sklonem k mamutské pompeznostJ, mezI pnml
tivní povídkáre a naivní deti, jež verí svým povídackám
a trochu z nich mají samy strach, neco z ~ul~ury y~t~
rého sveta, co bylo Amence naprosto nezname: reZlse
rovu ironii. jeho "Vejíre Lady Winderm;ero,:é" .neby~~
nikdy ani zdaleka ~osti~eno" a ~eza'p0mente, ;e SI~ubl,:
ješte dnes v takove vOjenske prehhdce "Parady l.as~y
i v rade jiných míst tropí hlasite smích z amencke~o
vkusu tam, kde nemá moci jíti svou cestou. Bude za)í
mavým, až budeme jedno~ míti p~ ru~e filmový arc~lv,
zjistiti, co všechno dekUje amencka produkce vlivu
této troj ice.

Rok 1920-1926 znamená osamostatnení Americanu:
cizí pracovníci byli pokud možno vymýceni. Byla vy
tvorena veliká díla, ale dech rychle docházel. Rok 1926

predstavuje již vrchol bídy: výroba uvázla v. pís~u
šablony, opakuje se vecne táž konvence typu I deju,
obecenstvo celého sveta, a predevším americké, je zne
chuceno.

Americtí reditelé balí po tretí svá zavazadla na cestu
pres more.

7. Nikdy není tak špatne, aby nemohlo být hure: 1924 až
1926.

Po období výlucne francouzském a nemeckém je ano
gažován honem kdekdo: dva Madari, Paul Féjos a
Michel Kertesz, nekolik severanu, Victor Sjo
strom, Benjamin Christiansen a Mauri~e Sti!:
ler, Rus z Nemecka Dmitri Buchowetzkl a dalsl
Nemci: Paul Leni, F. W: Murnau, E. A. Du
pont, Alexandre Korda i jiní.

Tato internacionální pomocná akce ve prospech
Ameriky však tentokrát už úplne selhává: Fejos pri
nesl sice svou krásnou "Samotu", plnou prostoty a
uprímnosti všedního života dvou lidí uprostred opušte
nosti newyorské, s jejich detskou radostí i zoufals~vím,
ukázal také nekolik objevu v ovládání osvobozene ka
mery, ale zustal již až po takovou svou "Broadw~y"
stlacen do úrovne všední produkce. Kertesz (Curtlss)
nedovedl rovnež povznésti tuto strašnou váhu výrobní
mašinerie až k volnejším výšinám umeleckého tvorení,



Prítomnost,

Láska na vesnici.
I.

Stopovat lidský cit na jeho ceste lze bezpecne v jeho
projevech. Projevy lásky jsou milostné dopi~~.

Chtel-li jsem zde predvésti obraz lásky na VeS11lCI,
mohlo se tak státi obrazem z autentických dopisu
selských. '

Tyto milostné projevy jsou prirozene tak soukromé,
že je treba upozorniti na námitky proti tomuto prí
mému pohledu do selské duše:

Byly sice otiskovány milostné dopisy královské a CÍ
sarské, nikoliv však obycejné selské. Ale pres to nikdy
nebyla oprávnena výtka, že na milostné dopisy patrí
ružová stužka a mahagonová skrínka. Milostná kore
spondence není jedinou z tajností lidských, do níž se
obcas nahlížíl A proc upírat verejnost selské lásce?Io ní se mužeme dovedeti jiné veci, než jaké nám byly
dosud k vedení predkládány.

S vetší odvahou pak lze predstaviti verejnosti sel
skou lásku ve vlastním zrcadle, nebot je v ní méne pi
kantnosti než v príbezích královských ložnic.*

Verím, že není duše lidská na vesnici tak zatvrzelá
svým "zemitým" prostredím (jak se tvrdívá), aby ten

pres zajímavost své "Dcery cirku" nebo "Zlocinu
slunce". Sj ost 1'0 m (Seastrom) ukázal se bezradný pri
americkém zpusobu tvorení, "Ten, který dostává po
lícky" i "Cervené písmeno" nedosáhly výše jeho skan
dinavských filmu. Teprve - a jedine - jeho "Vítr"
s kouzelnou Lilianou Gishovou byl geniálním dílem ve
své evokaci atmosféry unášeného písku, šílenství a
smrti. St i IIe I' zemrel predcasne po svém príchodu do
Hollywoodu. P a u I Len i, tvurce slavného nemeckého
"Panoptika s voskovými figurami", nedosáhl daleko
svého významu ani v tragikomických dramatech, ani
ve fantastických filmech strašídelných, ani v poledním
a zklamávajícím "Muži, který se smeje". Také on ze
mrel. Mu I'n a u, jenž dosáhl svetového jména nemec
kým "Posledním mužem", vytvoril v Americe nád
herný "Východ slunce", polevil svými konvencními
"Ctyrmi dábly" a po "Chlebu našem vezdejším" se
vrátil do Evropy. D u p on t se rozezlil na americkou
pracovní metodu tak, že se vrátil pres more, nedo
konciv sám ani prvního filmu: "Miluj mne a svet je
muj". Buchowetzki, inscenátor velkých historických
filmu, v Americe selhal a Alexandre Korda tu udelal
jediný film, svou "Trojskou Helenu".

je to docela presná paralela režisérského osudu,
který chystal r. 1931 Paramount S. M. E i sen st e I
n ov i, a od nehož ocekával velice hlasite i sám
fairbanks, jenž mel pro neho prichystáno angažmá,
své vlastní omlazení. Velikému Rusovi zarucili sice
Americané plnou svobodu tvorení, úplnou svobodu
ideovou, vypláceli mu po celé mesíce tisíc dollaru
týdne, predkládajíce mu stále nové námety a se stálým
smlouváním, v nadeji, že nakonec prece jen povolí
a nabude trochu amerického mozku Marne, Rus zustal
Rusem, rozzlobil se, ujel jim a tak ,Zustala i Amerika
r. 1931 nezachránena, jako jí nebylo pomoci od re-
žiséru r. 1926. ( Dokoncení.)

Jan HertI:

o o B A A L ·1 o É

cit, jemuž se ríká láska, zkamenel v zvírecí bezprostred
nosti, jíž jsme castováni v podání Vrbu a pod. Zhospo
dárštený cit se tomu ríká, a chcete-li bez dlouhých vý
kladu vejíti in medias res, stujž zde tedy tento citát:

Ve Vrbove Doline na str. 47. na námluvách: "Michael Gruber
dlouhou chvíli ješte hladil kusy1) a posléze se zárícíma ocima se
obrátil k vyckávající Mariáne. Mel dlane ješte plné tepla vol
ských tel, ješte svíraly se mu ohmatem svalu a šlach, když po
plácal jimi nevestu po zádech, ruce od ramen dolu svirave jí
ohmatal a boky prílnave jako volské slabiny stiskl. Div, že prsty
vesele nezaluskl. Mariána byla ženská samá pevná kost, tuhý
sval a tvrdá šlacha - taková hospodyne vydá na gruntu za tri
nádeníky. Naprosto se nenapálil! Radostne ji objal a poceloval."

je ustáleným názorem ethnologu, ucitelu a faráru
všech vyznání, že erotický cit sedláku jest sice mocnou
pohnutkou jejich života, avšak tak podrízenou celkové
bytosti sedlákove, že není na vesnici lásky, lec prak-

,tické, t. j. strucné, živocišné, bez erotického opevání
a sladké poesie milostné. jest jen pocet krav a rozloha
pozemku a teplo volských boku (viz Vrbu), nesenti
mentální strízlivost.

Otázka musí býti postavena tvárí v tvár citátu
Vrbovu a záverum sociologicko-národopisným. Láska
sama o sobe nevyplývá z hospodárských pohnutek 
ani na vesnici. Podklad vzrušení erotického jest v sobe
samém. Vystací si láska s vlastním zdrojem. Má svoji
vlastní predstavivost a stupnovatelnost. Nemuže být
v podstate rozdíl mezi láskou na vsi a láskou vemes~e:
Zamilovaný podléhá sentimentalite stejne na VeS11lCI
jako ve meste, je stejne podrízen premíre vyjadrovací,
neodolatelné touze, žárlivosti (hle, vetší rozdíl než:
mesto a vesnice, jest: brunet nebo blondýn?). Láska na
vesnici si vypomáhá týmiž obrazy jako ve meste, tý
miž pohledy, týmž chvením, úzkostí a vybocením ze
života všedního. I na vesnici je láska mnohomluvná.
Zamilovanému jest zapocíti s vyvoláváním obrazu,
které pokládá za nejsvrchovanejší dekoraci svého citu.
Píše zamilovaný na vesnici:

"Bylo to tak v príjemné tíšine lesa, kde materídouška a tráva
vonela, divoký holuby vrkaly a lesni ptactvo zpívalo, ve vy
hrátých skalách, sladce jahody se usmívaly. Svet byl krásný,
slunce líbalo vše, co v cestu jemu prišlo, i nás oba." Atd.-

Láska na vsi v bezprostrední blízkosti prírody stává
se uvedomelejší a na druhé strane nevyhnutelným pri
blížením se nejpodstatnejší základne selského charak
teru .- soukromému vlastnictví - pozbývá .na své
pravdivosti, stává se bud tragickou nebo bezobsažností
znehodnocenou. '

*
Rec Iá s k y na vsi jest prirozene lidová. Casto jest

cistá jako dobrá rec básnická. Píše milá milému na vsi:
"Vždy denne líbám prsten, který jsi mne zaslal, proc onen

kámen je tak prosvitný, proc na dne kaménku Te nevidím?"

Láska je "vec velice krásná". I sedlák jednou za ži
vot touží býti básníkem.

Ú p I'a va m i los t n é hod o P i s u od prvé písmeny
a prvého slova urcení na obálce "Spanilomyslné ... "
jest peclivá, s písmeno u "S" v barokní hýrivos.ti tvaru.
Papír jest vybrán s vynaložením všeho krasocltu, v le
vém rohu nahore kyticka a na té kyticce ptácek. Do
všech ctyr rohu jest šikmo vepsáno: "miluji Te". Ke
každému dopisu budiž pripojena sebemenší básen,
nebot rec vázaná udržuje citlivou duši ve vetší roze
chvenosti.

1) t. j. dobytek.
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"Pomnenka je kvitko,
které zloby nezná,
když vukol všechno vadne,
volá: nezapomen na mne."

"já zasvetila lásku svou jen
Tobe jedinému,

až prijdeš, cistou odevzdám ji
zase jen srdci Tvému.

(nezlob se, že je to tak namazané!)"

Objevu každé dokonalejší úpravy milostného dopisu
je nedockave užíváno.

"Vždy dobre prohlédnu každý Tvuj dopis i známky kolikrát
jsem odtrhla, ale tato me prekvapila. Frantíku, to je dnes mo
derní psát pod známku, od dnešního dne píši také."

*
Sen t i m e n t a I i t a jest krasocitem inferiorním.

Sedí v nejskrytejším koute duše, aby ospravedlnovala
a vyvažovala chudobu a nedostatek sebevedomÍ. Jest
barvou fialovou, zkaženou smesicí hýrivých barev.
Koncí tam, kde pravé umení ješte nezacalo. Láska v ne
rovnosti majetkové jest zastrena tímto fialovým flo
rem. Skutecnost jest sentimentalitou znešvarena tak,
že na sentimentálním obraze lásky jsou ustálené kom
binace: oci modré a cerný hustý vlas. Zklamaná milka
na brehu cerného jezera.

"OBET.

Paprsek slunce tiše lesy zlatil,
vojin sedel sám a tich.
jedinou devu, kterou miloval, tu ztratíl,
niž hlavu sklonil a vzdych.

již bude vecer, prijde k vodám piti
srnec s jelenem úzkou pešinou.
Proc znicil Buh, jenž všechny tvory syti,
mou lásku drahou jedinou?

Buh lásky prý je spravedlivý,
proc nici lásku, které žehnal?
Byl v kraji vecer prohrátý a snivý,
za lesy slavíka zpev se nes!

Vstav náhle vojín, setre slzu s oka,
divoká bolest sevrela mu hrud.

Po chvíli zaznel výstrel v temnu lesa
a vojín kles na kyprý mech."

*
"jasná noc byla, hvezdy svítily,
mé oci modré ve vzpomínkách bloudily.
On modré oci mel a cerný hustý vlas,
já neuslyšim už nikdy jeho hlas.
Dávno je tomu, co me miloval,

vecír pri mesicku lásku sliboval.
Atd."

Prirozene že odloucení, odchod, vojenská služba
živí tuto nejprimitivnejší formu smutku. Ale jest i mnoho.
jiných vnitrních duvodu, aby lidé na vesnici a všichni
lidé bez uvedomelé estetické orientace byli sentimen
tálnÍ. Nebot i v tom jest jejich ars amatoria. Nekdo byl
inspirován Shakespearem nebo Máchou, na vesnici
však se nedostali zatím dále než k Brodskému.

"Naposled miluji již, v živote svém budu-Ii zklamána, pak
chci v hrobe býti hned. -
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"Nerada, ba ano nerada bych byla, zemrela bych, kdyby naše
láska mela zemríti.

Ne, tísíckrát ne!" -

Dopisy psané vecer jsou psány smutkem nejtežším:
, ..Piši Ti dnes pri svitu bledých hvezd v tichu jako v hrobe,

co jenom mé choré srdce chce nésti Tobe." -

A nevadí-li lásce nic, nestojí-li jí v ceste ani rozdíl
majetku, ani život vojenský nebo jiné odloucení, i ten
krát je láska pravou láskou, je-Ii smácena slzami. Slzy
jsou její ozdobou.

"Tvoje láska jest tak krásná ke mne, že clovek musí a musí
plakat." -

"Každý dopis smácim slzami, než jej napiši." -

*

C h udí I i d é jsou lidé boží, rekl Durych. Nejdelší
kapitola o lásce by patrila jim. Pocit úzkosti ze ztráty,
pocit ménecennosti, n.ezmenitelnosti, skromnosti a po
nížení jest ozdobou lásky chudých, tak draze vykou
penou. Buh nechává vyznávat chudým jejich touhu,
bohatým pak tklivé dojetí nad neštastnou láskou. Jest
dvakrát tolik slz. A bohatý sedlák brání nerovné lásce
své dcery a jiste že i on ronil slzy nad obecne známým
osudem nerovné lásky, avšak ucíme se - my i on, bo
hatý sedlák - že je tu "zákon pudy", který brání,
aby nevesta byla o groš chudší ženicha ci naopak.

Tak vznikají dopisy o pokorné lásce. Vzdor chudého
milence probudí toliko opilá muzika.

"Neb Ti píši, ale možná, že budeš hubovaná, proto mi to spra
vedlive piš a já ti psát nebudu, abych Ti nekazil štestí." -

A tehdy, když je list psán v premíre ponížení, proud
reci prochází jedním dechem, aby se zarazil teprve tam,
kde zdá se leží dusledek všeho ne-štestí:

"Tísíceré diky za dopis, který si me zaslala aní nevíš jakou
si mi radost uci:1i1a nep sem mislel že mi odepíšeš abych ti ne
psal vždyt sem ti nikdy neubližíl spíš ty si me si leckdy pucíla
a já te prece mel rád a proto se nediv že mi kamaradi rikali že

sem ti jen pro blázny a já tomu nechtel verit až když sem to
sám uznamenal vždyt se jiste pamatuješ když jsem šel z fitraf
tehdy v nedeli když ste se všecky hnevaly a ty si semnou stála
u zahrady Marena na tebe volala aby si šla domu abys. Tehdy
mne to zarazilo nep sem se domníval že seš hubovana že se
mnou mluviš a pak tehdy jak sme tancovali pred okny co sí
mi rekla když jsem pro tebe šel to mi bylo tehdy lito to se ne
div mi když se mi potom devcata smáli že za tebou lezu a ty že
mluvíš s H. já že te zde jenom obveseluji tak sem proto ti
nechtel kazit štestí ponevac sem k tomu nemel povahu a pak
mi te bylo lito že bys byla hubovaná a když A ríkala že s ní
mám mluvit a ty víš když clovek mluví a mysli jinam nedív
se když si me ty rozpustilá tak privítala že sem sí prál abych
ze vs í odešel.

Emil Ludvig:

TI starého Edisona.

V tazích osmdesátiletého starce poznal jsem ihned obraz hocha,kterými ukázal muj otec, když jsem byl malý a rekl mí: na svete
je zeme, v níž se muže stát mladý prodavac novin velkým clovekem,
ta zeme se jmenuje Amerika. Tak silná je stále ješte nevinnost a mládí
v tomto lidském oblicejí, tak privetívém a veselém; a zatím, co starci
vypadly zuby, co mu sluch vypovidá službu úplne, zrak jen pri ctení,



Pt{tomnost,

zárí stále ješte jako duch a dobromyslnost, veselost a mužný úsudek,
gcnius a šibal; v tomto nezapomenutelném oblicejí tríumfuje duch a
charakter.

Tady máme velký príklad toho, jak síla cínu, zapletená v mnoha
bojích, muže se rozvit v prátelstvi k lidem, aniž by je od zacátku
vyhledávala; jak se produktívní clovek promenuje v carodeje a pak
ke konci vysvetluje s úsmevem svuj carodejný kousek; jak moderní

magik stále ješte bojuje proti živlum jako ve stredoveku, premáhá je
a nutí je, aby byly užitecné, ale vždy se snaži otevrene dokázat, co
skrývá jeho postup. Tomu dlužno pricísti veselé a volné vzezreni této
hlavy, zatím co Líonardo v záveru ukázal zvetráni krále Leara a
doktor Faust mluvil v nocních dialozích s duchy. Edíson, nikoliv
mcnši kouzelník, který stiskem ruky pozvedl dum ci mesto z noci do
svetla, který naucí I stroj mluvit, obraz se pohybovat, a který tak
zvecnil pohyb a hlas cloveka: tento velký dobrodinec naší doby, jehož
duch se rozzáril v pustinách a na ledovcich v mé kapesni lampe, ne
priblížíl se nikdy mystickým praživIúm, nevytáhl do boje aby pre
mohl ohen nebo vodu. Spiše, podle Goethova zpusobu, prikrocil od
pozorováni nejakého predmetu, který mu ukázala náhoda, k zveda
vosti, od té k pochybností, od té k rozhodnuti jít veci na kloub. Nut
nost mu kázala, aby zlepšoval veci; podjal se toho úkolu a zápasil, až
konecne dosáhl zpravidla vítezství.

"jako mladý clovek," vyprável svým vysokým veselým hlasem,
"vynašel jsem nejdríve hlasovaci stroj. Šel jsem do Washingtonu a
predvedl jsem jej; všichni senátori a poslanci mohli jim najednou neco
odhlasovat pouhým stisknutím prstu. Pánové se na to dívali a usmí
vali se, jeden z ních mi zaklepal na rameno a rekl: ,Velmi dobre. Máme
však duvody, jako stranici, abychom sí nepráli takové jednomyslnosti.
Vezmete sí jej opet, tento aparát je pro nás prílíš inteligentní.' Šel
jsem a predsevzal jsem si, že nebudu vynalézat nic, co je nepotrebné
a ceho si lidé neprejí."

Takové veci vycházejí s urcí tým mladistvým šibalstvím a když
se podívá se strany na svou ženu, zdá se jako by ríkal: ty jsi prožila
celé to divadlo se ninou. Ani v jednom slove nezrací se svetová pro
slulost, nebo jen vedomi ohromného výkonu; každý okamžik se mu
zdá, jako každému velkému muži, být jen pripravou druhého, každá
myšlenková práce stupnem rebríku, který nikde nekoncí. Na tomto pri
rozeném cloveku je všechno originální. Nikoliv jen to, co mysli, a jak
to formuluje; nýbrž také jak se vyjadruje svým zpevavým hlasem,
podobným z jeho gramofonových desek, když je príliš rychle nato
cena; jak precházi kolem nás malými, rychlými kroky, nebo .jak
zdraví komicky hlubokými poklonami své prátelé. Po šedesátiIetém
životním zápase neni to však muž, který se umele udržuje v rovno
váze, který se vystríhá temna, aby mohl lépe užívat svetla; není to
filosof, který zamlcuje své deprese, nebo dokonce starý pán, který se
již nechce zlobit. A prece týž muž vypadal na obrázku, vzatém pred
padesáti lety - bylo to po trech dnech a trech nocich práce na fono
grafu - vedle prvni kladky s voskem jako generál Bonaparte.

"Pak jsem potreboval osm mesícu, než jsem dostal ze stroje
hlásku š. A potom to prece jen trvalo deset let, než lidská rec znela
s desek úplne císte, se všemi vysokými tóny. Jak jsem na to prišel?
Docela jednoduše. jako mladý telegr.afísta pokoušel jsem se cist stále
rychleji znamínka, která se tehdy pohybovala na cívce; nechal jsem
je proto stále rychlejí bežet a pak jsem si všíml, že vydávají jakýs
tón. Od této chvíle bylo všechno jednoduché, bylo však ješte nutno
vec vypracovat. Inspirace? Dve procenta inspirace, ale osmadevadesát
procent potu!"

Opravdu, zacíná to náhodou, jako všechny dobré boží myšlenky;
pak ale ceká dlouhá cesta pokusu, zklamání, zoufání, nových pocátku
a nového zklamání. jen veselý, ze života se tešíci charakter, jen verící
detinský temperament vydrží.

V poledne nejí, nebot, "cloveku stací tolik, jak velká je jeho pest"
a proto sedí jen jako divák u tabule a škádli lidi, kterí tak mnoho spo

trebují. Nic neslyší, dívá se do sebe a vytasí se obcas s nejakou myš
lenkou.

"Dobré nápady pricházejí v teple. Když je zima, nemohu níc vyna
lézt. Nekdy pricházejí rovne se shora komínem. jednou mne dlouho

nechtelo nic napadnout: tehdy jsem snedl trochu cukroví, pak to opet
chvíli šlo. "To všechno ríká trochu šibalsky ukazujíc, jak príležitostná
a proti vedecká je stavba tohoto skrz naskrz vedeckého' života: je to
umelec, který by mohl citovat Goethova slova: "Bylo mi vždy jedno,
zda jsem delal talire nebo klíce."

"Nikdy jsem docela nepochopil, proc neco nebylo už dríve vynale
zeno; všechny složky tu byly, bylo jen potrebí je dát dohromady.
Vedel jsem také velmi zridka, zda nekterý vynález se hodne rozširí."

Co Iíši Edisona od všech ostatních vynálezcu je mnohostrannost jeho
úkolu a rozluštení. je pravda, že nevymyslil a neudelal všechno sám;
také Napoleon nebojoval všechny své bitvy sám, Bunsen neanaly
soval sám spektrum, Schopenhauer ani Einstein nekonstruovali své
systémy bez predchudcu. Mnohé, co jde k dobru jeho"jména, rekla
muji pro sebe také jeho odpurci; svedci o tom rada procesú, které
vedl. Myslím, že osud dal venec Edisonoví proto, že jeho druh byl
plnejši a žhavejší.

"Pred nekolika lety sedel jsem se svými práteli Fordem a Firesto
nem v horách. Tehdy mi rekl Forestone: "Odjedu do Líberíe, abych
zvetšil své plantáže. - Proc ne zde? ptal jsem se. - Prílíš drahé
mzdy. - A co když bude válka? - Pak nebude v Ameríce gumy. 
Už jsem o tom slyšel. Rekl jsem, že musíme gumu dostat ze subtro
píckých rostlin. Oba tvrdíli, že to nejde. Ale snad to prece jde. Chcete
videt, jak to delám? Príliš težké? je to malickost, to pochopit."

A už je u nejbližšího gumovníku, narízne jej, nechá téci bílé mléko
pod korou, mluvi v císlicich a procentech a pak jde pred námi do
jakési stodoly z kvetin. Vede nás do laboratore: dve chladné míst
nosti se starýmí opotrebovanými stoly, na nichž byla již vynalezena
žárovka a gramofon pred jedním nebo dvema lidskými veky. Nyní
na nich stojí láhve, dva míkroskopy a kníhy.

Tady ted stojí ten osmdesátiletý kouzelník, naklání se nad svýmí
preparáty a ukazuje nám se zamilovaným pohledem láhev, do níž
kape štáva listu: "Tohle je tedy hlavní vec, to je chlorofyl."

V osmdesáti letech se zacal po prvé dukladne zajimat o rostliny.
jaká to podivaná na vývoj lidského mozku! Listuje ted v knihách
a studuje botaniku? jen tolik, kolik jí potrebuje vedle skutecnosti,
nebot také ted mysli predevším ocima. Když jsme s ním jeli na
procházku, dal dvakrát zastavít, vystoupil, když se mu nejaká
rostlina zdála cizi, odrízl ji a vzal s sebou. Dává hledat rostliny

obsahující gumu, všechny je analysuje, od oleandru až k zimolezu,
destiluje a váží, pri cemž delá všechno otevrene, bez tajemstvi. Což
nedal pred ctyriceti lety pátrat v polovine sveta po rostlinném
vláknu, které neshorelo, když se do neho vpustil elektrický proud,
až konecne našel bambus, který žhnul 48 hodin, aniž by shorel?
Proc ne guma?

A to všechno náhodne, príležitostne, skorem bez systému a úplne
bez mechanisace. Muž, který jako nikdo druhý zvetšil mechanisaci
sveta, který ji má skorem na svedomí, sám jí utíká; on, který pri
vedl reprodukci na nová pole, sám se nikdy nereprodukuje. Utiká
dokonce od svých vlastních vynálezu, nebot ackoliv vynalezl mikro
fon pro telefon, zakazuje toto zarízení ve svém dome a když jsem
mu chtel neco oznámit, musil jsem k nemu poslat posla, jako ve

starých dobrých casech, kdy aní BeH ani Edison ješte nepracovalí
pro spojeni sveta.

Od nekolika let je posedlý gumou, jako byl dríve posedlý otázkou,
jak možno zužitkovat Rontgenovy paprsky bez fotografie. "Dnes
máme štestí," riká druhého dne. "Opet tri nové rostliny s gumou!"

Myslil jsem v té chvílí na slavnostní vzezreni našich ucencu, kteri
si plným právem ríkaji tajní radové; tady však privetivá povaha
uvolnuje opet pouta, která mu cas od casu dala jeho náruživost.

Z takového temperamentu vyvinuji se také jeho myšlenky o prí
rode. je to jakýsi druh atomové teorie, kterou si upravil a vybu
doval na nerozlucitelných prvcích; oživují každý organísmus a preží
vaji jej; upomínají trochu na Leibnizovy monady. "jak bych si
jinak vysvetlil," ríká, "proc tygr skáce na gazelu? její vnitrní obsah
prece neusmrcuje!"

."Máte tuto teorii pro to, abyste zachránil'boží dobrotu?"
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H. Ripka:

Jak je to s Pekarem neboli jak je to
s naším dejepisectvím?

III.
Nedostatek filosofického a sociologického zájmu a

erudice byl také jednou z prícin Pekarova válecného
omylu, stejne tak jako jeho až príliš positivistický kult
faktu, pod jejichž tíhou zlomila se jeho schopnost k osvo
bozujícímu, rozhodnému cinu. Ale tento nedostatek zpu
sobuje také zarážející jeho nedomyšlenosti v jeho vý
kladech ceské historie. Pekar je opraydu jediný z pred
ních ceských historiku (i v tom nad ne vyniká), který se
pokusilo svou formulaci smyslu ceských dejin. je známo,
že za vedoucí myšlenku ceského· dejinného vývoje po
kládá myšlenku národní. Tento jedinecne sugestivní
stylista s požehnane umeleckým darem slovesným do
vedl pro ceský nacionalismus, zbavený jakékoli nízkosti
šovinistické nenávisti, nalézti výmluvná slova, jímave
rozechvívající každé ceské srdce: "jen tam, kde z dálek
minula zazní nám hlas nadeje národního vedomí, obavy,
modlitby nebo hnevu, jen tam rozumíme a cítíme všichni
synové národní rodiny, že jsme duchovne za jedno s po
koleními predku dávno vymrelých, jen tam uvedomu-

*) bougainvíllea j~ rostlina z celedi nocenkovítých ..

"Nikoliv. Bylo by to však jinak všechno príliš strašné." Napíšete-li
mu takové otázky, vytrhne vám cedulku z ruky, pochopí po neko
lika slovech a hned odpoví. jen jeho družka zná bod jeho ucha,
který dosud prijímá pozemské zvuky.

"jsou vám ted, ve stárí, problémy jasnejši? Nebo temnejší?"
"jasnejší. jsou však tak komplikované, že jim prece není možno

rozumet. Proc stoupá tento kaktusový kvet tak vysoko do vzduchu,
ackoliv by mel dole mnohem pohodlnejší zdroj potravy? A k cemu
se na svete hodí tato bougainvíllea?*) Pro krásu, ríkáte? To je
možné. Snad dobývá svou krásu nejakého vnítrního vlivu na naší
cinnost. To je možné. Ale ten kaktus - to musíte priznat: je príliš
nesmyslný, pri nejmenšim je špatne organisován."

Poutá ho všechno duševní, o všem sí udelal své mínení, vždy se
hodí ci k celku: mluvi prirozene pro republiku a proti králum, nebot
jejich hladovost po sláve a po zemích vede k válkám. Nebo vypra
vuje, jak Shaw mu kdysi pomohl zavést elektrícké svetlo do Lon
dýna. Chválí pak nemeckou techniku a riká, že je solidnejší než
francouzská, ale trošku težkopádná, vypravuje nádhernou hístorku
o Vilému I I. a fonografu a když mluví o židech, nasadí vychytralý
úsmev a riká:

,,židé mají praktickou povahu; mají však ídealistícké oddelení!
Zajisté, že jsou príbuzní s Araby, jak ríkáte, a práve proto jsou
s nimi znepráteleni. Tatáž rodina. jako ruže a jahody. Ale jahody
se staly obchodníky!"

Takové nápady v nem rychle vyrustají a podle zpusobu, jak je
ríká, poznávám, že je brzy zapomíná a jíste už neopetuje. Když
v zahrade skocil po pomeranci, aby mí jej podal, nedosáhl ho však
a když se zdálo, že mí lehkým pokrcením ramen ríká: Podej si jej
sám!, byl bych ho jiste objal, kdyby mí predtím nebyl vyprável
o svém údívu, když príšcl jednou k nemu francouzský ucence a
pri uvitání ho políbí I.

Pred problémy stojí tázave jako umelec, nerozhodne, problema
ticky: "Ctu nejradejí fakta, nevím proc. Vim o tolika vecech, které
delám, níkoliv však proc."

v E O A A P R Á C E

jeme si cele a bez rozdílu, že jsme cástí duchovního kolek
tiva, žijícího od staletí a do staletí budoucích putujícího
s touže základní snahou zachovat, zesílit, zušlechtit svou
individualitu mezi národy. Smery, smysly, programy a
cíle, jaké volí jedna každá kulturní oblast minulosti, aby
rozvila a uplatr:ila svou touhu po zvelebení a zethisování
národním, jsou rozlicné a casto si nepodobné, podle
myšlenkového a citového obsahu doby, jejž diktuje
Evropa; po té stránce bychom si s predky svými již roz
umeli málo nebo nic a po té stránce by oni nerozumeli
nám, jako nebudou rozumeti budoucí. jen vedomí, že
jsme údy téhož kmene, téže rodiny národní, která spou
tána je od staletí nejen jazykem a pudou, vlastí fysickou,
ale i vlastí tradice dejinné, poutem spolecných osudu,
vedomí, že každé generaci je rešiti za okolností zmene
ných a prece v jádre podobných tytéž problémy, jež péce
o zachování vlastní bytosti ukládala predkum našim, je
nemennou základnou, jež postupuj e a vskutku nese naše
dejiny. Lze proto ríci, že myšlenka národní je smyslem
našich dejin? Odpovídám, že je, ta že je více: je pod
mínkou jejich, je duvodem jejich, je krví jejich, bijícím
živým srdcem jejich. Nemohli bychom zajisté mluviti
o smyslu ceských dejin, kdyby to nebyly dejiny ceské."
Které ceské srdce bylo by tak tvrdé, aby nezjihlo v po
hnutí touto výmluvnou apotheosou ceského naciona
lismu! A prece - až pomine hluboký a slastný dojem
bezprostredního úcinku, kterým pusobí opravdová zaní
cenost tohoto ušlechtilého vlastenectví, neuniknete do
terným, a rád priznám, nepríjemne pochybovacným
dotazum. je-Ii tou "nepretržitou kontinuitou národního
života a vule pres všecka staletí vedomí národní", co
bylo a co jest jeho obsahem? jedine podle jeho ideové
náplne mohli bychom rozeznati, v cem se lišil a liší
ceský nacionalismus od nacionalismu druhých národu,
u nichž bychom prece mohli také vytknouti národní
myšlenku za vedoucí a spojující motiv jejich dejinného
eposu. A mení-Ii se v dejinném vývoji všechno, nemení
se i vedomí národní? Pekar neodpovídá na tyto otázky.
již v tom jsou nejzranitelnejší slabiny jeho koncepce
smyslu ceských dejin: její nedostatecnost ukázala se
prece i v tom, že historikovi ceských dejin v nejrozhod
nejších chvílích, kdy se jednalo o osudu národa na sta
letí, nepomohla k správné orientaci a akci. jen nacio
nalismem nevysvetlíte a neobsáhnete velikolepého dra
matu, kterým jsou ceské dejiny: jejich jevištem je prece
Evropa. Smysl dejin národa, který byl aktivním spolu
tvurcem evropské kultury a který, sotva osvobozen,
znovu se dychtive napíná k této úloze, dustojné jeho
veliké minulosti a úmerné jeho tvorivé schopnosti, musí
býti prece hlubší; a také hl4bší je.

Mluvíme tu stále o Pekarovi, ale máme na mysli i jiné
prední naše historiky, témer celou t. zv. Gollovu školu.
Konstatuje-Ii se, že Pekar ve válecné zkoušce neobstál,
nesmí se zapomínati, že neobstáli ani druzí. je známo,
že pri této zkoušce propadl predevším vudce celé nové
historické generace, profesor Goll. Bidlo, profesor slo
vanských dejin, horoval pro federalisaci monarchie
ješte v r. 1918 v cláncích, uverej novaných v aktivistické
"Ceské svobode". Šusta se neozýval. N ovotný prispel do
známé Tobolkovy ruskofilské publikace "Das bohmische
Volk" clánkem ovšem obsahove nezávadným; sluši se
však pripomenouti, že se projevil usporádáním Husovy
výstavky v r. 1915. Pokud vím, byl to z predních našich
historiku jediný Krofta, který stál za války otevrene
v revolucní fronte; a není náhodné, že ceská historická
obec dala republice jedine v Kroftovi historika, který
rozšíril a spojil svou historickou cinnost s aktivností poli-
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tickou, stav se vynikajícím politikem, dorustajícím výše;
, státnické - je to nejlepší vysvedcení i pro vynikající

Kroftovy kvality historiografické. Jako Pekar mýlili se
za války i jiní historikové 1. zv. Gollovy školy se svým
vudcem a ucitelem v cele; jako on, i oni pochybovali,
a místo aby události predvídali, usmernovali a rídili, byli
jimi predstihováni a vleceni. Nebyli motorem historic
kého deni, nýbrž vlecnákem. Pekar není osamocen. Po
dobne myslili, cítili a jednali - pokud vubec jednali 
vetšinou i ostatní Gollovi žáci; Pekar, který nad ne vy
niká jak svou rázovitou osobností, tak celým svým život
nim dílem, vynikl nad ne i v tom, že s mužnou otevre
ností a statecnou dusledností hlásal svoje presvedcení a
za ne bojoval, zatím co jiní dali prednost opatrnickému
mlcení.

Príciny techto omylu a desorientace u vetšiny prísluš
níku Gollovy školy jsou celkem tytéž, které jsme de
monstrovali na Pekarove prípade. Pekar je nesporne
nejvetším z žijících historiku; nejlépe a nejvýrazneji
predstavuje ducha a smer gollovské historiografie. Histo
rismus, který minulostí potlacuje nebo zatlacuje živou
prítomnost, úzký a omezený positivismus, upadající
v hyperkult faktu bez pronikavé schopnosti postihovati
jejich dejinný smysl, prehlížení filosofie dejin a socio-

. logie, zastaralá metodologie - to všechno vyznacuje
toto naše dejepisectví, tím vším toto dejepisectví stune.
Dekujeme za nekterá podivuhodne krásná díla, v nichž
se plasticky lící nekteré obrazy naší minulosti (- ne
mýlím-li se, Šalda oznacil za nejlepší ceské historické
romány Pekarova Valdštejna a Šustovy Dve knihy ces
kých dejin -), dekujeme mu za neobycejné rozmnožení
a peclivé prostudování historické látky a presnejší zna
losti minulosti. Ale nenasycuje našeho hladu po hlubším
pochopení dejinného vývoje.

Pekarova zázracná schopnost historické plasticnosti
dala nám díla, v nichž v malebné barvitosti a životní
sytosti oživují obrazy a rysy zašlé minulosti; ale jeho
schopnost selhává, pokouší-li se vyrvati této sfinze její
vlastní tajemství. A Pekar aspon dorážel na historickou
sfingu, aby rozluštil její hádanky. Jeho pokusy ztrosko
távají, ale dráždí aspon ke kritickému myšlení a ponou
kají k. pokusum novým, bezpecneji a smeleji založeným.
Jeho druhové nevystoupili ani tam, kam Pekar. U nej
vzdelanej šího ceského historika, profesora svetových
dejin Josefa Šusty, nestacíme se podivovati všestran
nosti a šíri jeho erudice, bystrosti jeho postrehu, ostrému
charakterisacnímu umení historických osobností a epoch,
podivuhodne pronikavé ve vyhledávání a vykládání
dejinných souvislostí, zdánlive nejvzdálenejších; ale
z jeho obsáhlého díla vane jakýsi mrazi.vý dech skepse
a podlamující ironie, jeho ucené dílo zanechává nás
v bezradnosti, hledáte-Ii v nem odpovedi na znepoko
jující otázky, jaký je smysl toho svetového dení, které
nám predvádí v kaleidoskopické pestrosti a bohatosti.
Nemužete neuzn,ati velikých zásluh, kterých si Novotný
svou mravencí pílí a kritickou minuciésností získal, roz
množiv a utrídiv poklad historických faktu; ale pres
všechno jeho práce jsou jen zrídka více než peclivým
a zprehledneným prepsáním archiválií. A mohl by vám
neco podstatného povedeti Bidlo, který proslul až
anekdoticky pohrdavou nedbalostí k filosofii dejin?

Gollovsko-pekarovské dej episectví je príliš ideove
chudé, potácive nejisté a bezradné, aby bylo gejzírove
prudkou inspirací k životní aktivnosti a tvorbe. Slouží
nedostatecne životu. A protože z neho vychází málo
nových, ideove silných podnetu, verejnost se topí v za
staralých historických názorech a v neplodném histo-

·:rismu. Historického zájmu je u nás dosti, nekdy až
príiiš. A toho zájmu neubude, a bylo by jiste národni
škodou, kdyby vymizel. Nebot byla-li nám historie po
silou na ceste k osvobození, chceme a mužeme z ní cer
pati poucení pri budování a spravování svého státu,
který je prece státem ne novým, nýbrž obnoveným.
Takového poucení nám zatím naše dejepisectví mnoho
nedává. Proto ani dostatecne neusmernuj e a neživí na
šeho obecného zájmu historického. Velikost ceské hi
stolie zasloužila by si vetších historiku. Velikost a ne
snadnost úkolu, pred než je postavena naše generace,
volá po novém Palackém. Vzejde nám z našich mladších
historiku? Necht se jejich ctižádost rozletí k cílum nej
vyšším! Cesta k nim je vyznacena: vyzbrojeni duklad
nejším poznáním minulosti, za které vdecíme škole
Gollove a Pekarove, necht naváží na dejinne filosofickou
inspiraci Palackého!

OTAZKY A ODPOVEDI

OtiskU jsme generáluv clánek .
Vážený pane redaktore!

Poslal jsem Vám sice již svuj doslov k debate o pacifismu, ale
ta okolnost, že uverejnil jste v cís. 3. míneni nekterého našeho
generála o veci a hlavne poznámka Vaše, pripojená k tomuto clánku,
me primela, abych se k vecí ješte znova vrátil. Ješte nežli jsem

zapocal clánek cístí, precetl jsem samozr~jme Vaši poznámku, a tu
jsem si rekl, že mínení p. generála bude pro posouzení veci asi práve
tak málo smerodatné, jako bych se optal reznika nebo uzenáre na
jeho minení o výhodách vegetariánské, výžívy anebo výcepníka
koralky na jeho mínení o zavedení prohibice. Dále jsem si rekl,
že pan generál bude asi hledati nejaké mravni odúvodneni pro svoje
povolání, nebot každý a zvlášte ten, kdo jest placen z verejných
penez, hledá rád nejaké mravni oduvodneni pro svoji cinnost.

Když pak jsem clánek precetl, presvedcil jsem se, že jsem se
skutecne nemýlil v jednom ani v druhém smeru. Ale také ve tretím
smeru me clánek zklamal. Byl jsem totiž opravdu zvedav, jak
p. generál oduvodní to, ceho si v jeho clánku tak vysoko ceníte,
že totiž armáda má býti prostredkem míru. Presvedcení o tom, že
armáda není prostredkem míru, nýbrž prostredkem k vyvolání
války, je tak obecné, že oduvodnovalo dostatecne mou zvedavost.
Musím Vám doznati, že jsem byl docela zklamán. Nedovedel jsem
se nejen niceho nového o armáde jako prostredku míru, nýbrž
naopak posílil jsem svuj názor, že udržování armády vede urcíte
k válce. Nechci se ani širiti dále o tom, že clánek obsahuje z pre
vážné cásti opet hledáni mravních hodnot v udržování armády,
ježto o tom bylo v debate receno více než dosti, ale podotýkám,
že uverejnením tohoto clánku v cís. 3. jste vecí, kterou hodláte
hájiti, nikterak neposloužil v ocích svého ctenárstva. Když jsem
debatu svým dopisem ze dne 1. listopadu m. r. zahajoval, nemyslil
jsem si, že Vás zatlacím až tak hluboko, že uverejníte a budete
vysoko ocenovati i clánek "Co ríká armáda obcanstvu", který jest
dle mého názoru vyvrcholenim kampane zahájené clánkem p. Šnobra
"Mládeži, chceš býtí zbabelá?" Lituji toho, nebot tak hluboko jsem
Vás ve Vašem vlastním zájmu videti nechtel.

Jsem s výrazem své dokonalé úcty

Váš oddaný
Ing. R. E.

*
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Pavel Wolj.

NOVÉ KNIHY.
Puvodní ceský román A. j. A I ex e "Cernošedé oci", poctený Ces

kou akademii stipendiem ze Zeyerova fondu, vyjde v nejbližší dobe
v kníhovne moderní beletrie "Križovatky". Román je psán ve forme
denních zápisku hrdiny románu, malire Ivana Klena. Autorem ro
mánu je význacný ceský malir a své dílo doprovází vlastními ilustra
cemi. Cena Kc 16'- brož a Kc 24'- váz. Nakl. A Svecený, Praha II.,
Hybernská ul. 7.

Vážený pane redaktore!

V clánku "Prípad profesionální", který byl otišten v minulém
císle Prí tom n o s t I, bylo naznaceno, že na prípadu Svobodove
má S'Vllj znacný podíl také žurnalistíka, která snad proto, že má
ve vetšine sportovních rubrik príliš mnoho místa a ne tolik látky
a vynalézavosti, je nucena mlátiti prázdnou slámu. je také prirozené,
že se pak mnoho bezvýznamných vecí zbytecne nadouvá, vedome
precenuje, až k nechutnosti se mává státní vlajkou. Neverim, že
profesionálum jde vždy tak vrele o slávu vlajky, pod níž startuji,
jak se ctenár vetšinou docitá v. seriálech oslavných statí, casto
psaných ze zájmových ohledi'l nejruznejšího druhu. Prípad Svo
boduv, který mel býti vlastne v první rade obchodni záležitosti
dvou klubu a jednoho hráce, byl nevhodne povýšen na clou sezony
jiste ke škode sportu. Sportovní žurnalistika, která se lacne vrhla
po tucném soustu, ukázala ve vetšíne prípadi't, že ji šlo o vše jiné
než o sport. Snad by bylo dobre, kdyby ted také premýšlela sama
o sobe. V úcte

ysIp

Sport a žurnalistika.

oo

prosím, že, at už máte pravdu Vy nebo já, nejde zde o príncipíelní
otázku zachování míru, v cemž oba jsme zajedno, nýbrž jen o pro
stredky, které k tomu cili nejspolehliveji mohou véstí. já práve
proto, že jsem presvedcen, že známost naší pohotovosti k obrane
muže nám ušetrit útok ciziho státu, který by se jínak nerozpakoval,
pokládám Vaše radikálne pacífístické rozhlašování, že my se nikdy
bránit nemáme a nebudeme, za škodlivé, nikoliv za prospešné míru
této zeme. Polemisují proti radikálnímu pacifísmu a nebránení zlu
práve ve prospech mím. Kdyby celý národ tak si pocínal jako Vy,
melí bychom nejaký útok na krku už za pul roku.

A proto mi dovolte ješte tuto poznámku: naznacujete opet, že
provádím jakousi válecnou kampai'l, která byla prý zahájena clán
kem p. Šnobra a je prý vyvrcholena nyní clánkem generálovým.
Poprel jsem,' myslim, dosti srozumitelne existenci nejaké takové
kampane, pokud toho vubec bylo treba pro ty, kdo mne znají.
Musíte mí tedy odpustiti, jestliže Vašemu opetovanému tvrzeni
o kampani upírám už charakter slušnosti a primitivni zdvorilosti.
Tuším, že bych sám nejlépe o tom musil vedet, kdybych nejakou
kampai'l chtel vésti. Vy ovšem si mi'tžete pomysliti, že lžu. V tom
prípade však "výraz dokonalé úcty" ke mne, jimž koncíte svuj
dopis, vubec není na míste, a dovolte mi, abych Vám jej vrátil.

-jp-

Vážený pane,

odpustte tedy, prosím, že jsem se odvážil clánek otísknoutí. Dovolte
mi však aspon, abych z té hloubky, do níž jste mne zatlacil, zakvílel
neco o duvodech, jež mne k tomu vedly. jsem totiž presvedcen,
že i když jsme pacifisty a nic jiného než mir nechceme, nemltŽeme
prece jen vi'tbec se nestarati o armádu, když už ji jednou máme
a asi ješte dlouho budeme mít. Do armády rukuje rocne tolik a
tolik tisíc mladých lidí, armáda nás stojí rocne tolik a tolik notných
procent z našeho rozpoctu, a Vy jste presvedcen, že to všechno
dohromady ani za náš zájem nestoji, a že už i pouhý interes o to,
jak naší generálové smýšlej i, nás potrisnuje. Tohleto je neco velmí
pribuzného zavírání obou ocí. Vaše i moje ignorováni armády by
dohromady bylo priliš slabé, aby mohlo tuto ínstituci ze sveta
sprovodit. Ostatne ve mne zájem o armádu a o smýšlení generálu
vyrostl z velmí konkretního podnetu, kterému asi aní Vy nebudete
moci spravedlivost upríti: ukázalo se pred ctyrmi lety, co to zna
mená, sed i-li v armáde na vysokých mistech muži rázu Gajdova.
Ignorovat armádu tedy nebudu, ani když si tim privodim Vaši ne
libost, nebot je jisto, že armáda pod vedenim lidí rázu Gajdova by
nám naše ignorování nesplácela, nýbrž by nás všechny hnala do
obetí. I k armáde musime míti pomer positivniho zájmu jako ke

každému jinému pakta. Zavíráním ocí nic nezlepšíme. Vaše
stanovisko mi pripomíná vetu, kterou jsem cetl tento týden: varujte
se fanatíku; jsou všeho schopni, ale niceho jiného. Váš zákaz debaty
o armádnich vecech považuji za svrchovane neplodný i pro náš
spolecný cíl udržení míru.

Byl byste mel, prosím, uvéstí, co vlastne z generálova clánku Vaše
pacifistické smýšleni tak hluboce uráží. Rekl-Ii jsem, že si cenim
kvanta obcanské rozumnosti generálovy, mel jsem na mysli tyto

jeho vety:

"V prvé rade má muž v prvni linii, jako každý clovek, právo
na mir ... I voják musí vedet, že nezbylo nic jiného, než vzit
pušku nebo kulomet a jít; že všechny ostatni prostredky, za
chovat státu mír, selhaly ... jste to vy, poslanci, kteri rozho
dujete o míru. My, dustojnici, válku nevypovídáme. Ale chceme,
aby vojáci vedeli, že jste uciníli vcas vše. Aby tímto vedomím
byl proniknut muž v první linii ... Voják musí býti presvedcen
o nezbytnosti cili spravedlivosti války. Každý, kdo volá po
svévolné a lehkomyslné válce, je zlocinec ... Snad je to prece
nejlépe, aby muž z první linie, s nachem krve na bluze, se
neptal marne nás, vzdelancit, s nachem na limci neb toze,
jestliže jsme všechno udelali, aby neumiral zbytecne."

Opravdu nevim, proc toto by melo probouzet pacifistickou ne
di'ttklivost. Reknete mi, . co jste v tom nalezl hanebného. Ovšem
Jl1i:'lžetepredpokládati, že generál lže a pretvaruje se. Možná, že tak
uciníte, ponevadž asi i o mne neco podobného predpokládáte. 
Kde a jak prý mluví generál o armáde jako prostredku míru?
l\-W jsem na mysli tyto rádky:

lIje-li armáda a ostatní obranná opatrení státu C tak silná,
že prevyšují volnou neb uvolni telnou sílu napadajicího státu A,
zi'lstane nedotknutelnost a neutralitu státu C zachována."

Vy tomu ovšem neveríte, kdežto já za dnešniho evropského stavu
ješte citím povinnost tomu veriti. O to práve mezi námi se vede
spor. Vy tvrdíte, že odhodlání níkdy se nebránit nás nejlépe ochráni
pred válkou, a já naopak verim, že vedomí o naši pohotovosti k obrane
zdrží dobrodružného souseda od lehkomyslné války. Vyložil jsem
už, proc podle mého presvcdceni nemáte pravdu. Ale všimnete si,
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mravního citu, dílem vedomí i svedomi básníkova. Proto také na
rozdíl od dojimavých proletárských žámu Seifertových nalezneme
u Hory typické podoby sociální skutecnosti, zachycené se skulptlJ-' _ l
rální názorností a sevrenou monumentalitou. > - •

Srdce a vrava sveta - již tento název vyjadruie základni motiv
ct~~té sbír!Cy ~oro~y, která .jest :zá.roven dokla~em btt~íkovy I!ds~é

upnmnostl: bOJovmku, pohlcovanemu hlomoz~. ~~".!l- vzrusenlffirevolty, zastesklo se po tichu, ne.ze, hlasu housliateple:dómova. Je!io
pohled prodlužuje- se za hranicepracujíciho a z~~~iclho dne; jeho
duše cítí, že musí ,',dál a..yýš,· ~e príšla z dávna"; a JltiMe zazní ten
motív casu, plujícího·k vecnu, jenž se pak rozeZVltcl';Y~ vrcholné ~
sbírce príštího období Horóva. To jest do jisté míry4J.redj~l:o již z4e,

ve v~rších inti~ního pianisi.ma, z~elodi~ovaný~h a"~~i~ních; \Iarozdtl od ctvrte plasticnosti ve sblrce predchozl odhníotpuJe se zde "
Horuv pohled, jeho verš pabývá fluidností - i tam, kde s~raci k sb
ciální tragíce sveta: vedle hutného drevorytu bídy vy tvári tu Hora
prudkou evokaci dusné, zjitrené atmosféry, naplnené revolucní tu
chou a touhou. Než již zde a zvýšenou merou v Bourlivém jaru ohro
žuje plnost a ryzost lyrického hlasu Horova nebezpecí tendencní slu
žebnosti, která zúžuje jeho obzor a ochUzuje jeho vnitrní svet. S vý
jimkou nekolika císel nalezneme v Bourlivém jaru vetšinou vetché
improvisace, v nichž prevládá ideologie a didakse:

BásníckÝm i umeleckým obrozenim stala se Horovi cesta do Italie,
podle niž také nazval svou šestou sbírku. Octl se tu v slunném pro
stredi, po nemž toužily jeho smysly již ve Stromu v kvetu: na výsluni,
které jest omlazující lázni jeho sensíbílity i obrazností, smývá s jeho
zraku šed všedního dne, vyprošfuje ho ze svírajícího postoje zápas
níckého a hlasatelského. Celá tato Italie je prosycena kríštálovým
jasem a dojmovou svežestí, prostupuje se v ní svítívá plastícnost na
ziraných tvaru se vzdušnou hudebnosti odhmotnených predstav.
Lec ani zde neprestává Hora na pouhém smyslovém rozkošníctví,
opojeném tancem barev a svetel. I tady zustává básníkem drama
tickým, jenž proniká v dynamickou podstatu skutecnosti a zmoc
nuje se její vnítrní polarity. Asketický, medítativní severan, jihnoucí
v milostném objetí jihu; tvrdý muž, roztesknený po ženské neze;
sladké kouzlo ženy a proti nemu preludné vábeni dálek - tot nekolik
ukázek protíkladné zkušenosti básníkova nítra. Odvaha a bohatství
básnického zraku, zvýšená vítální temperatura, ryzí a plná vyzrálost
výrazu - tot základní znaky této sbirky. Lec ku podivu, tvárí v tvár
té živelné pohode jíhu procitá v Horovi metafysický neklid, jenž nad
nekonecným vlnobitim more klade mu na rty mucí vou otázku po
smyslu bytí. A zároven tvárí v tvár tisícileté minulosti probouzi se
v básníkoví, ztravovaném prítomnosti, hlas skepse, jenž dosud jen
plaše se ozval v jeho veršich. Nyní však, v ironícké perspektive hísto
rie, mohutní v hlas dejinného pesímismu: vždyt domnele mrtvý Rím
žije dál, vždy znova, se svýmí imperátory a pontífiky, í s bednou,
temnou masou otroku ...

Od oné otázky, položené vecnu, i od tohoto pohledu v perspektivu
casu není tak daleko k základnímu motivu další Horovy sbirky,
jímž je mucívé opojení z casností lidské exístence. Lec jak prekvapu
jíci jsou tyto Struny ve vetru, v nichž odvrací se Hora od pritomnosti
k vecností, od denní reality k metafysícké skutecnosti casu. To, co
zde Hora vytvárí, tot poesie halucinovaných chvil, propadajících se
do bezdna vecnosti: tot lyrika závratne prudkého výboje, jenž spájí
reálný prostor s duchovým v novou, ctyrrozmernou skutecnost; tot
obraznost snového jasnozrení, v nemž clovek jako by vystupoval ze
svého já. Visíonárské zduchovení, jimž se vyznacuje tato Horova
sbirka, nemá však níc spolecného s hymnickou extaticnosti Brezinova
mystícismu. Hora je mnohem konkretnejši, nervnejší, bezprostred
nejší: jeho verše se podobají magnesíovým výbuchum, bleskne o~a
rujícím temné vlnobití casnosti. Proto také není zde ani popisu ani
výkladu, jen nahý dotek pocítu, horecný záchvev vytržení. Rafino
vane sensitivni náznak pojí se v ní s odvážnou zkratkou, duverná me
lodie s dramatickou intensitou. A predevším: prináší-Ii tato poesie
zduchovení reality, s jak dravou, útocnou konkrefností dovede pro
jádrit nejabstraktnejší pomysly a predstavy! je to mocný výboj bás
nického zraku a výrazu Horova, jehož zdrojem však byl snad i pod
vedomý pud úníku z prítomné reality, která prinesla básníkovi horké
rozcarování ze sociálne revolucního snu. Rozcarování, stupnujicí se
v otres celé jeho životni víry a jístoty a otevírajíci dokorán bránu
jeho skepsi a melancholii. '

Vyzpovidal se z neho ve sbirce Deset let, jejíž název jíž sám na
znacuje retrospektívni podklad autorovy inspirace. Hora jako by
zde navazoval na predchozi kníhu jak neklidem prednesu, neseného
plápolavou vísí, prostého retoriky i konstrukce, zimnicne artiku
lovaného v okamžiky úzkosti a trýzne, tak extatickým jasnozrením,
pronikajícím nad osud prítomnosti k perspektívám absolutna. Drama
tícká názornost príznacných fakt a zjevu prostupuje se s prudkým
duchovním vírem v techto veršich, v nichž Hora vlastní zkušenost
typísuje v údel celé doby. Pocínaje obrazem válecných hruz licí zrod
socíálne revolucního kolektívismu, do nehož prchal clovek ze samoty
citu a myšlenek; sleduje postupný rust desiluse; evokuje pocity
prázdna a zmatku, jež prepadají cloveka v zaslepeném chvatu mo
derního žití; a vyvrcholuje tragíckou vídinou staronového sveta, na
pojenou chmurným nihílismem sociálnim a dejínným, beznadeji nad
osudem cloveka, proti níž vztycuje nevedoucí úsmev detí jako symbol
žívota, proudiciho bezstarostne a vecne v propast nícoty.

je to bolestne palCivá kníha, jež zároven žhne a mrazí, teskní a
.bicuje.Jí zatím vyústuje dílo básníka, jehož vývoj, vyznacený u~ta

vicným vzestupem umeleckým, byl spolu križovou cestou cloveka!
elementárne prožívajícího údel doby s typickými vznety a kriseml
jejího lidstvÍ. (Cin c. 12.)

A. M. Píša:

Josef Hora, jenž v~kove nepatrí do ,nejmladší básnické generace,
jest nicméne nejvýznamnejší osobností' naší poválecné poesie; jeho
lyrika má protí Nezvalove mnonem více lidské plnosti, prozrazujic
témer každým veršem bytost úzce, osudn'e sžitou 8 životni realitou.

Je to básník vnít.rne složí tý, neklídný a prece syntetický do té míry,je pusobí dojmem prostoty a jistoty; lyrik, jenž ani netápe, ani se
n~askuje, ani si nehraje, nýbrž podrnanuje Iídsko,u pravdivosti
a mužnou silou. je to básník, jenž má vždy jasno o sOQe,nebot jeho
bytost se vyznacuje zralou syntesou cítu a intelektu, smyslu a vule.
Základním rysem jeho lyriky jest podívuhodný soulad názQru a obraz
nosti. V tom tkví také Horova odlišnost od poetistíckého surrealismu
mladších vrstevníku: jeho obraznost neupadá nikdy v samoúcelnou
hru odpoutaných predstav, nebot ohniskem jeho ímagínace zustává
osudný vniterný zážítek skutecnosti. Hora stojí od pocátku obema
mhama v žívote, pojatém jako skutecnost pospolitá, vázající cas 0
':vý:n i prostorovým poutem množství bytostí a jevu. I tehdy, kdy se
Hilra hrouží v samotu, prožívá ji jako výsek celistvého 'bytí, jako
protiklad k svetu, k jehož osudu se vždy znovu vraci. Tím jest dán

• pJdstatný znak a vice: sám živel Horovy poesie - jeji sociálnost.
. H3ed první Hilrovou sbírkou, proste nazvanou Básne, vine se jako

vudcí motív opetovné prí znání k žívotu, k jeho úplnosti, mnohosti,
družnosti. Není pochyby, že tato nadšená vyznání vítalisty, bézvý
hradne se oddávajícího promenlivé vlne žívota a dychtícího zmocnít

: se celého sveta a prolnout jím, odpovídala namnoze dobovému I~
dcni. Leclíšila se od neho tím, že Hora byl prost naívního optímismu,
0:1 pocátku dramatícky založen: nejen príboj smyslového opojení,
ale i perspektíva duchovního poznání, tucha tragíckých poloh"živoJa
vyznacují jíž zde Horovu bytost. "A nebudeš níkdy štasten. "f a ne
nalezneš klid. Budeš jen plakat a smát se, milovat, nenávidet, budeš
jen Žít. .. " temíto heroíckýmí slovy predjímá básník svuj príšti
údel již v této prvotíne, která í jínak tvori predznarJ;lenání jeho dal
šího vývoje; motívem cítení pospolitého; touhou zmnohonásobit

· svou bytost bohatým prožitkem sveta; tlumenou melancholickou
'. notou, jakoby vyverajicí z podvedomého stesku absolutna. A ac zde

Hora ješte spíše formuluje než sug,~ruje, ac misty tkví v zajetí akade
mísmu a jinde prílíš napodobuje, prece tento debut prekvapil jístotou
výrazu í formy a na nejednom míste podmanil plastikou básníkova

, zraku a svežesti jeho sensibility. '
Zato Strom v kvetu rozrustá se už do plné tvurcí svobody, byt

i sem ješte zaléhaly ohlasy sovovského patosu a Verhaerenovy-Neu
mannovy poesie civilisacni. I tady zrací se Horu v vi talistícky živelný
vztah ke skutecnosti; lec neni to jednoznacná apoteosa, nebot Hora
n~kolikanásobne dramaticky diferencuje svuj základní pocit život
niho hladu a kladu. Predevším: v zajatci nívelisujícího velkomesta
prudce procitá touha po prírode a sobestacnosti. Po druhé: dobyvac
ného milence tohoto sveta prepadá tucha zmam a nicoty. Po tretí:
v mílostnou tvár sveta kladou se mu jíž zde vrášcíté stíny lidské bídy,
socíální tragiky. Pri tom nikde tu není u Hory pasívní poddajnosti,

• s níž by se ztratí! sám sobe v mnohotvárné skutecnosti: uchovává si
stále vedomí a jistotu svého já, opetovne stanoví souvztažnost mezi
sebou a svetem. A zároven zde vyslovuje z:í.kladni zkušenost svého
dvojdomého založení: "jsem ten, jenž líbá, i ten, jenž se dívá ... "
V techto slovech tají se klíc k nejcharakteristictejšímu akordu Horovy
poesie, k onomu vyvažování bezprostrednosti a odstupu, "znetu a
sebevlády, víry a skepse, chvíle a vecnosti. Prínosem této sbirky jest
posléze i typ moderní lásky, jejž v ni Hora vytvárí: lásky, která se

. neuchyluje v zátíší, nýbrž rozvíjí svuj osud v drsném nárazu všed
ního dne, jehož hrany a hroty heroicky taví svou melodii. u~c nej
krásnejší básne jsou zde ty, v nichž smysly básníkovy, sevrené šedi
okolní skutecnosti a roztoužené po exotickém podnebí, r.ozžívají se do
slunné pohody, plné svetelného jasu a tetelivého žáru. jsou to verše
vylehcené obraznosti a hutné plasticno"sti, jakož vubec lze v této
sbírce pozorovat jakési jarní kypení básníkovy sensibility, jež se ra
finovane zjemnuje a zároven zintensivnuje.

Jak rozdílný je však ovzduším i prízvuke:n od této sbírky Pracující
den. Mel-li tam HofUv pohled, i ve verších s:nerujících k archítekto
nickému vznosu, jakoby olJlou líní i uzrálého plodu, zde jsou jeho
verše sama hrana a vryp, sám strohý tvar a pros tor, vytvárený moc
ným dynamíckým napetím. Není to slastná krivka žívotní vlny, ale
náhle "ztrnutý chvat", chvíle prudce vynatá z casového proudu a
rozložená mnohostranným, znásobeným pohledem. Tyto verše prímo
praskají pod množstvím jevu a deju, je'!. zde básník úžasným tlakem
stesnal, srazil v prostor jedíného pohledu, jediné "blouznívé chvíle".
Palcívý žár obrazností probíhá temito zdánlive suchými slokamí, jež
zároven poskytují klic k organíckému vývoji tohoto sociálního bá
sníka k sociální revolucnosti. Horuv prožítek samoty vyústuje tu
evokací hrllzné isolovanosti cloveka prepadeného bídou, neštestím,

~. ením. "Tvuj bratr, tvá žena, tvuj-soused jsou pod vodou, sami1eQjína ruku vztaženou ku pomocí ... " Tato podaná ruka, tot prímo
stinktívní gesto básníkova lidství, vysvobozující cloveka, jenž je
odloucen ode všech, sám a sám", a vracející ho opet pospolitosti

družné'a spolu bojovné, Ležíf už v pojivé schopnosti a nutnosti Ho
rova pohledu poznání, že "deset bolestí sectených, sto tisíc hladu
spGjených,!'lition rukou zhroucených jsou sila a jsou kladivo". Nuže,'
odpocátku jest jasno, že sociálne revolucní patos Horuv jest založen
V jeho sociálne lidském etosu, jenž je však u neho prost Wolkrovy
problematiky osobnostní kázne. Lec stejne jest Horoví cizí prole
táfský primitivismus Seífertuv, plný cítové naivity, nebot sociálni
revolucnost Horova jest predevším výsledkem reálného poznání a


