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Politika

Ferd. Peroutka:

Koalice a pokrok.
})Jelikož pro pokracování spolecen

ského života musí staré trvati tak

dlouho, dokud nové není hotovo, jest
ustavicný kompromis nevyhnutelným

doprovodem pravidelného vývoje.«
H. Spencer.

Jest taková politická doba, že za první politickou.
cnost se pokládá rozcilení: rádný 'Obcan má býti zmítán
silami nové doby a z jeho mysli se má stát jakési desné
bojište. Lidé, kterí se nerozcilují, potkávají se témer
s despektem. Ctete-Ii neKteré noviny, zdá se vám, že
typickým politickÝm ideálem dnešní doby jest pena
u úst. Vecne rozcilení, v zajetí svých nervu úpící lidé
mají se za povýšené a radují se: prišla jejich doba; za
vzor obcana pokládá se typ, kterému se v psychiatrii
ríká bojovný neurotik. StranicKý tisk žádá od svých
ctenáru, aby se aspoií. jedn'Úu týdne mohutne r'Úzcilili;
neuciní-Ii ctenári tak, žaluje tisk na apathii lidu.

Toto ovzduší, v nemž klid už skoro docela pozbyl své
obcanskéceny, jest do nejvetší míry odrazem bojovných
method komunistických, které znamenite prispely k roz
šírení a hodnocení zbesilosti. Zachovávající, udržující,
organisující složky velmi poklesly v oblibe. Drobní spi
sovatelé zvykli si vybojovávat ostruhy útokem na neco,
ne obranou neceho. Stací fakt, že existuje nejaká pevná
instituce, aby to vzbudila nelibost u uvolnen)'ch a vrat
k)'ch mysli. Drobní spisovatelé, nazývající se pokroko
vými, roznesli by svet na špickách svých plnících per,
kdyby jejich slovo melo moc státi se skutkem. Jsou
podráždeni jako revmatik za vlhkého pocasí. Pan prof.

ejedlý zastává se zdarem roli ekrasitu. Druhý pan pro
fesor, RádI, poskytoval po nejakou dobu divadlo podi
vuhodné lability, jen aby se nezdál zastaralým. Velká
cást inteligence pozbyla pravého pomeru k silám kon
servativním a utužujícím, které jsou pro vývoj práve
t~k duležité jako pudy pokrokové a uvolií.ující.

Jest prirozeno, že útvar stojící tak v popredí naší po
litiky jako koalice, musil na sebe ,soustrediti mnoho
z nahromadené nervosity. Stal se oblíbeným predmetem
pokrokových prostocviku. Clánek proti koalici stal se
nejrozšírenejší formou politického debutu. To proto,
že nicí vady nelze tak lehce odhaliti jako vady koalice.
Není nikQho, kdo by mohl nepoznati, že jest kompro
misní útvar, a tak radikální spisovatelé mohou, stojí-li
o to, získávati neustálé úspechy zjištováním, že koalice
delákompromisy a že se nehýbe jedním smerem. Vadou
techto intelektuálních úspechu jest tQ, že se opíraji
o tvrzení všeobecne známé a velmi dobre povedomé
i tem, kdož koalici delají. Myslím, že na pr. pan Švehla
jest si ješte daleko vÍoce vedom toho, že koahce jest
útvar kompromisní, než p. prof. Nejedlý, který o tom
stále píše. Koallce má týž osud jako všechny reálni
útvary, vzniklé v praktickém živote na základe souhrv
skutecných sil a nestrižené podle jedné theorie: lze ji

velmi lehko kritisovati s hlediska, které se zalíbilo ciré
a osamocené fantasii.

Jsou ovšem také velmi presvedcení vyznavaci koalice,
mezi nimi dr. Kramár, jenž napsal letos na jare pone
kud vzrušene, že musíme potomkllm odkázati koalicní
myšlenku jako »jediný pravý výraz 'Opravdové lásky a
oddanosti k státu a národu«. Dr. Kramár má nepo
chybne pravdu v tom, že vidí v koalici kategorický im
perativ naší politiky. Tomu se 'Ovšem nesmí rozumeti
tak, že by kategorickým imperativem naší politiky byla
práve koalice s národními demokraty. Bylo by na pr.
možno také, až se Nemci rozhodnou, na kterou židli si
definitivne sednou, udelat koalici s nekterými nemec
kými stranami. Snad se ukážou pozdeji na obzoru vše
lijaké možnosti koalice, ale nikdy nebude koalicní sy
stém znamenati nic jiného než systém ústupku a zdlJu
havých vyjednávání. Protiví-li se vám to, toužíte-li jíti
jedním smerem, jste povinni ukázati na zpusob, jak do
pomoci tQmuto smeru k absolutní prevaze nad druhými.
Ale dosud nikdo, theoretiky obcanské války vyjírr.aje,
nepovstal, aby nám narýsoval nový jasn)' plán, jímž
bychom se mohli ríditi. Není zcela srozumitelno, jak
mohou si práti 'Odstranení koalice ti, kdož váhají dopo
ruciti nám methody obcanské války: v takovém prí
pade jde patrne o pouhé bezcílné podráždení citové.

Lze vážne pochybovati 'O existenci politiku, jimž
myšlenka koalice by byla vrozena a kterí by s ní už jaksi
pricházeli na svet. Každá politická moc touží vláqnouti
pokud možno sama. Rácí-li vejíti ve vyjednávání o
kompromisy, uvolí-li se.deliti se s nekým o držení vlá
dy, jest to z tak zvané »horké vážnosti života«, nikoliv
ze záliby. Pan Švehla proslul jako velmi konciliantní
koalicní politik; nemlIže však býti pochyby o tom, že
by pan Švehla radeji vládnuI sám. Jednání o agrární
cla bylo by p2.k podstatne jednodusší. Také pan dr.
K ramár, jehož slova o odkazu myšlenky koalicni poli
tiky jako jediného výrazu pravé lásky a oddanosti k stá
tu a národu jsem v)'še citoval, by byl radeji, kdyby mohl
odkázati potomkum dogma o prirozené nadvláde ná
rodní demokracie. O touze strane lidové zaríditi po
mery v tomto státe tak, aby president republiky chodil
se klaneti príbramské Bohorodicce, bylo nedávno mno
ho psáno. A nelze predpokládati, že by pudy p. Stríbr
ného a p. Bechyne byly v té prícine krotší a slabší. Vy
týkáme-li tedy temto vudcum, že delají kompromisy,
vytýkáme jim zcela nepochybne to, C'Úoni sami mají
velmi neradi. Nebot kde je vudce, který by se nechtel
zalíbiti svému houfu?

Koalice, jako každá vláda, není nicím jiným než sku
tecným výrazem mocenských pomeru, jaké jsou ve stá
te. Chcete-li, aby byla jiná nebo ustoupila necemu jed
nosmernému, musíte dríve premenit reální skutecnosti.
Koalice není dílo filosofa, nejaká ideologická nad
stavba, není to nic, co by si byl nekdo jednoho dne vy
myslil. Nikomu se v ní nedává místo z ústupnosti
nebo ze záliby: živnostníci se do ní dostanou, ale jen
proto, že až tak daleko sahá reální moc jeji'ch positivní
organisace. Rozmanitost a nevybarvenost naší koalice
(mimo v ohledu národním) je výrazem rozmanitosti a
nevybarvenosti pomeru v republice, výrazem doby pre-
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chodné, v níž staré ješte nezemrelo a nové ješte není
hotovo. Žádati v této dobe jinou vládu znamená žá
dati ne výraz skutecných pomeru, ale ideologickou nad
stavbu. Politika není nic jiného, než »cást boje v prí
rod~, j~mž si jednotlivec zajištuje život«. Kdyby naše
spolecnost nebyla tak složitá, nebylo by treba koalice.
Ale je jisto, že násilné potlacení nekteré spolecenské
síly, která se dosud nevyžila, jest jedním z nejtežších
podniku. V naší spolecnosti jsou zastoupeni lidé, kterí
chtejí, aby byly placeny vysoké dane (to jsou státní za
mestnanci, kterí z nich žijí), i takoví, kterí žádají, aby
nebyly placeny pokud možno žádné dane (to jsou vý
robci); jedni verí nesnášenlive v Pannu Marii, jiní
vefí. stejne nesnášenlive 'V jakýsi svetový mechanismus
bez boha; jedni se hluboce urážejí nad tím, že ve· škole
nevisí kríž; jiní se neméne urážejí nad tím, že tam visí;
jedni chtejí kupovati mouku lacinou, druzí sní o tom,
že ji budou draho prodávati; cást si preje míti otevrené
hrani'ce, druzí' by rádi zrídili vysoké celní hradby; ti
velebí konsumenta, oni producenta; jsou, kterí pokládají
stav živnostenský za nejduležitejší a nejpuvabnejší;
jsou zase jiní, kterí verí, že vše má uhnouti s cesty, po
niž s·e berou delnické zájmy vpred. A tak není žádné
veci, jíž by si nekterí lidé vášnive nepráli a jíž by jiní
nebyli uráženi a rozbolestnováni. Jest to celý pestrý
kolotoc vlivu a zájmu; staré a nové se mísí a sráží,
jako dva mraky, které vpluly do sebe. »Ceta vyslou
žilcu«, napsal anglický politický spisovatel, »potácí se
již do poslední hlubiny, zatím co ceta nejnovejších
brancu se všemi svými neoznacitelnými a nevypocíta
telnými nadejemi se tvorí.«

Celý tento cha:os a boj skupin je uzavren v koalici,
jež nemuže býti vy,'asnenejší, urcitejší, usmernenejší
než sama doba. Jsou prípady, že lid na pr. žádá, aby
jeho udcové v koalici nepovolovali klerikálním náro
kum. Aby však vudcové mohli nepovolovati, k tomu je
treba, aby lid 'sám dríve klerikalismus v zemi oslabil.
Vudcové mohou státi jen na té výšine, na niž je lid sám
postaví. Jejich ciny jsou následkem, ne prícinou. Lid
casto si preje, aby vudcové 'V koalici za nej vybojovali
boje, které on sám ješte nevybojoval. Dr. Nejedlý ve
noval mnoho casu tomu, aby se vyptal socialistických
vudcu v koalici, co hodlají uciniti, aby byl kapitalismus
definitivne poražen. Tito vudcové mohou se právem
zeptati naopak, co hodlá p. prof. Nejedlý uciniti k tomu
cíli, aby vetšina lidu uverila v socialismus. Nebot je
jas no, že dríve nemuže prijíti konecný pád kapitalismu.

Spolecnost není jedn'0duchá a nepracuje dle plánu,
který jí byl nejaký buh vložil v mysl. Co vidíme, jest
chaos a boj zájmu, jež všechny jsou dobrezakorerieny.
Myslím, že nejpodstatnejší omyl, jehož se dopouštíme
ve veci vývoje, jest prání, aby na svete existovala .a
pusobila pouze síla pokroková. Proud života, který se
rine vesmírem, vykonává svá podivuhodná díla jen tím,
že musí prekonávati odpor hmoty. Pr'0ud pokrokovo
sti, který se rine lidskÝmi dušemi, vykoná díla trvalá
pouze tehdy, vyrovnává-Ii se v ustavicném zápolení se
silami konservativními. Pokrok sám mohl by 'se rozbeh
nouti rychlostí myšlenky a zanechávati za sebou pole
trosek, polovicatých, nevyspelých, nedohotovený'ch
útvaru. To jest asi stav dnešního Ruska. Každá síla,
má-Ii býti dukladnou, musí prekonávati nejaký odpor;
své svaly cvicíme tím, že pro ne umele vyhledáváme
nejaký odpor a nesnáze. Skutecný pokrok, který známe
z historie, nedel se nikdy jediným smerem, nýbrž ko
respondencí mezi mohutností pokrokovou a mohutností

konservativní. Jeden smer sám o sobe nemá nikdy ce
lou pravdu. »Jen celé lidstvo dohromady je pravý clo
vek,« rekl krásne Goethe. I katolická strana vyjadruje
jakousi spolecenskou realitu, na niž musí býti brán zre
tel;1 kdyby takové realitý nevyjadrdvala, nepochybne
by vubec neexistovala. ZdravÝ spolecenský vývoj je
možný pouze v souvislosti, a jsou to konservativní síly,
které pecují o tradici a souvislost. MorIey píše ve své
knize »0 kompromisu« o tom tato slova:

»Politika jest ume'ní. Úspech v politice, jako v každém
jiném umení, zakládá se predevším na zn:dosti materiálu,
s nímž jest nám jednati, a na takovém polevenÍ, jaké jest
povaze materiálu nezbytno. V politice zejména máme umení,
v nemž rozvoj závisí na drobných zmenách. To jest správná
stránka konservativní theorie. Honiti se za logickou doko

n:~lostÍ jest ukazovati se neznalým materiálu oné sociální
stavby, s níž jest politikovi jednati. Pohrdati vším, co ne
znamená organickou zmenu v myšlení nebo zrízení, jest za·

slepenost. Ono osudné francouzské porekadlo, že malé
opravy jsou nejhoršími nepráteli oprav velkých, jest v tom
smyslu, v jakém obycejne se ho užívá, formulí spole
censké zkázy.«

Jest treba se dohodnouti, jsme-Ii stoupenci nauky vý
vojové. Je-Ii socialismus dobrá myšlenka, jak by bylo
možno, neprosaditi ji behem doby? A jak se muže uká
zati, že jest to myšlenka dobrá, než pozvolnou praxi,
pomalým vzrustem socialistické organisace? Krestan
ství, reformace, kapitalismus, které vzrustaly ve svete
podstatne primitivnejším, vyžadovaly celých staletí prí
prav. Souditi o socialismu tak, že predpokládáme mož
nost zavésti jej jednoho krásného dne z cista jasna zá
konem, znamená souditi '0 nem povrchne. Kde je nejaký
zákon, jímž bylo zavedeno kapitalistické období? Marne
se ohlížíme po takovém zákone. A prece tu kapitalismus
pojednou stál, pevný a hotový, nebot vyzrál zvolna
v tune spolecnosti na základe hospodárské skutecnosti
a úcelnosti. Socialismus nemuže prijíti žádným jiným
zpusobem. Ve volné konkurenci, pod hledisky hospo
dárské úcelnosti musí zvíteziti nad starým rádem.

Koalice má v sobe obe složky: pokrokovou i konser
vativní. Pr'0to má více pravdy než ten nebo onen smer
sám o sobe a dovede lépe vystihnouti rozmanitou sku
tecnost naší doby. Koalice má dále více pravdy než jed
notlivé strany, nebot strana, práve proto, že je to stra
na, nemuže míti úplnou pravdu. Kdyby nám vládl pouze
jediný muž z petky, bylo by nepochybne hure s naší
svobodou, než když nám jich vládne všech pet. Dr.
Kramár je úctyhodnejší, zavesil-li se mu Bechyne na
paty, a p. Švehla je zárukou pomerné rozumnosti mi
nistra Šrárnka. N a druhé strane opet rozširuje p.
Stríbrný podstatne '0bzor p. Švehluv, a ministr Šrámek,
slavný autor výroku: »Dohodli jsme se, že se dohod
neme«, pllsobí rovnomerne na všechny ostatní, aby se
vzdali jisté cástky ze svých prání. Neodvažuji se ríci,
že by každý z tech peti mužu, kdyby vládl sám, vládl
liberálne. Ale takto, držíce se v obetí a strkajíce se sem
tam, potácejí se více méne po stezce liberalismu.

Kdyby u nás od prevratu vládla jediná strana, byla
by nepochybne nadelala více chyb než koalice, která za
rucuje mírný stred prání a jakousi normálnost vývoje.

Koalicní systém, jak se u nás vyvinul, má také ovšem
své težké vady. Jsou to zejména vady na poli myšlení.
V koalicních vudcích vyvinul se neprir'0zený sklon, po
kládati myšlenku za detinskost a monopolisovati moud
rost pro sebe. Opravdu demokratická diskusse není
u ní v uprímné zálibe. Zejména p. Švehla jest toho .1á-
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zoru, že taková diskusse zbytecne prekáží. Velmi casto
se stává, že koalice, jista si svou mocí, odhazuje sluš
nost a ohleduplnost. Ale tolwto thelTla vyhradíme pro
nekteré príští poje,dnání. M~me-li zmeriti zisk a ztrá
tu, musíme ríci, že koalice udelala dosud více dobrého
než zlého. Zejména provedla naše hospodárství dosti
bezpecnepoválecným chaosem.

Dosavadní výsledky tríštení v politických
stranách.

Návrat centristu do sociální demokracie, jejich vy
stoupení z nezávislé strany socialistické dává podnet
k tomu, abychom se zamyslili nad vývojem ve stranách,
nad vývojem formací, které vznikají odštepením se od
stran starý-ch. Soudilo se a soudí, že tato tríštení sta
rých stran jsou jakýmsi korrektivem, opravou, kter.ou
si vynucují pomery a vývoj, aby dnešní schema našich
politických pomeru bylo uzpusobeno Poválecným poli
tickým pomerllm.

Centristé návratem do sociální demokracie se zavcas
zachránili pred tím, aby se nedostali zcela na písek.
Nebyla to jediná politická skupina, která vznikla od
štepením se od staré strany a která dostala se do ne
snází. Stejne tomu jest se stranou nezávislých socia
listu. Je otázka casu, kdy se rozejde a kam se její stou
penci prichýlí. V jednech žije ješte stará láska k anar
chistickému hnutí v severních Cechách, nekterí tíhnou
ke komunistum a nekterí snad zajdou k sociálním de
mokratum. To je nezdar formací, které vznikly odšte
pením v poslední dobe. V rozdelení sociálne-demokra
tické strany, ve vzniku strany komunistické nemužeme
spatrovati proces podobný tomuto tríštení stran. Soc.
dem. strana a delnické hnutí musilo projíti touto vlnou
komunistického hnutí; byla by jen otázka, zda musila
b)'tikomunistická strana tak silnou aspon pocetne, jako
tomu bylo ješte pred casem. Ale i v minulé dobe mu
žeme pozorovati, že skupiny, které se odštepily od
stran, zakolísaly záhy a ztratily orientaci. Byla to na
pr. skupina Modráckova, která se pozdeji rozdelila,
cást vrátila se k sociální demokracii, pos!. Hudec za
chránil se u nár. demokratu (kam prešel i dissident
Vrabec od slovenské strany ludové), skupinka lidí za
niká pod názvem pokrokových socialistu kolem »Sla
vie« (p. Šnepp) a neco žije u malých stolecku Národ
ního hnutí. Na tomto prípade je videt, jak chaoticky
se dálo toto tríštení v mnohý<:h prípadech. U lidové
stranybyl to Kaderka, jehož politické vystoupení dosud
nelzeplne odhadnouti. • . .

Trochu jednodušší byly pomery v tábore nemeckém,
kde snad až na odštepení Stenzelovo od nemeckých
nacionálu nedoznaly strany tríštení, ovšem však na
druhé strane staly se znacné mocenské presuny mezi
stranami, zejména mezi komunisty, hakenkreuzlery a
soc.demokraty. Tam, kde strany jsou vzdáleny aktivní
práce, kde mohou dodržovati program, nejsouce v ne
snázích, aby musily jej opravovati dle skutecností, tam
není tolik prícin k rozporum, jako ve stranách, které
musí se snažiti svuj program vteliti v positivní práci,
resp. posuzovati, zda a jak tento program odpovídá
skutecným pomerum a zda jest jej možno v plné míre
provésti.

V tomto tríštení starých stran, bylo videti cosi prí
cinného, že totiž strany neodpovídají dnešním pomerum
a že touto cestou, vnitrní oposicí, tvorením krídel levicí
i pravicí, posléze i exodem a tvorením nových skupin
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politických hledí si vývoj uzpusobiti dnešní strany, vzá
jemný jejich pomer tak, aby odpovídaly pomerum, hledí
mezi nimi vytvoriti mezistupne, trvalé ci prechádné,
které byly by mostem k novým 'tvarum ci kooperacím.
Vidíme-li na druhé strane, že tyto skupiny vzniklé od
stepením ztroskotají, zdálo by se na první pohled, že
premissa horejší je nesprávná, že naopak dnešní strany
jsou dobré, že odpovídají pomerum a že proto musí
ztroskotati každý pokus, který by chtel v tomto smeru
neco napraviti. Pri této úvaze musíme však uvážiti
nesnáze, které byly spojeny s vystoupením a.formová
ním techto samostatných skupin.

Strany vznikají z rozporu zájmu a ideí. Oposice,
pocátky tríštení uvnitr stran· a vystupování a tvorení
se skupin nových vznikají opet uplatnováním rozdíl-·
ných a protichudných nazírání na taktiku strany a na
nazírání v jednotlivých aktuelních otázkách. Postup
tohoto tríštení nezávisí jen na vecech ciste ideových.
Co hlavne pusobí nezdar techto akcí jest, že v rámci
strany nezískávají mocenského postavení, které by jim
umožnilo mocenský boj proti mechanismu strany. Na
rážejí na konservativní cítení u straníku. Stranníci
v celku jsou dnes znacne znechuceni politickým živo
tem, než aby hledali nové smery a nové methody stra
nické práce a proto houževnate podržují bežnÝ stav.
To je konservatismus stran. Konservatismus casto se
vysvetluje a porovnává s pessimismem, pokrokovost
pak s optimismem. Konservativní clovek dívá se nedu
verive na nové útvary, prichyluje se radeji k útvarum
trvajícím. Na tuto neduveru, na tento konservatismus
narážejí tyto akce, které s pocátku chtely by zmeniti
pomery ve strane a když to shledají nemožnými, hledají
vlastní ces'ty.

Prícinou nezdaru techto nových akcí je jejich nevy
jasnenost. Nepodávají jasného a presného obrazu, co
chtejí. Omezují se na negaci dnešního pojetí strani
ckého a bojují proti dnešním stranám. Není v nich nic,
co by svedcilo, že za tímto tríštením stojí silné hnutí,
které by dovedlo udržeti novou stranickou formaci. To
bylo nedostatkem centristu, že nedovedli najíti jasnou
linii, že chteli delati neurcitý stred mezi sociální de
mokracií, na ní nelíbila se jim vládní politika, mezi ko
munisty, se kterými jíti nechteli. Prostý clovek má
rád jasno, bud - anebo. Prichyluje se k výraznému
smeru, at již je to pravice ci levice. Proto centristé
nemeli pudy pro svoje hnutí mezi dvema smery soc.
demokratickým a komunistickým, tak protichudnými.

Vystoupení V rbenského stalo se v nevhodný psycho
logický okamžik. Melo by snad úspech, kdyby navázalo
na nespokojenost ve strane, vystoupilo však v boji
o vec, která mela - pro normálního straníka - ráz
ciste abstraktní, jako byl zákon na ochranu republiky.
Ukázalo se to, co se ukazuje pri predloze o jednomleté
mouce; že není u nás takové politick~ výchovy, která.
by vedla k zájmu širdKý'ch vrstev i o politické problemy
rázu zásadního a snad i abstraktního.

Prehlížíme-Ii takto vývoj techto jednotlivých akcí,
vidíme, že nedorostly do té výše, aby mohly korrigo
vat i stav dnešního stranictví. Tím není receno, že této
korrektury by nebylo zapotrebí. Naopak, není snad stra
ny, v níž by nebyla oposice, která by byla práve stálým
pripomínáním, že strany neodpovídají pomerum. Stra
ny dnes tvorí tak silné organisace mechanické, mají
skutecnou moc a vliv, mají stabilitu, která není odu
vodnena jedine jejím myšlenkovým základem, ale ta
kovou, která je zarucována touto mechanisací stran,
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takže reformní pokusy techto malých sKupin, at ]tz
v rámci stran nebo mimo ne, je neobycejne stežována.
V zpomenme, jak volná byla struktura politických stran
pred. nekolika desítiletími, jak naproti tomu dnes žijí
ze setrvacnosti, ponevadž meniti je, to neznamená je
nom pusobiti na jejich myšlenkový smer, to znamená
bojovati proti tisku, sekretárum, lidem, kterí stranám
dekují za existenci, lidem, kterí stojí pod materielním
vlivem stran.

Proto nezdar techto cest k novým stranám nezna
mená sankci dnešních stran. »Venkov« spatroval
v tomto nezdaru (v návratu skupiny Brodeckého do
soc. dem.), že dnešní schema politicKých stran je dobré
a že existence malých stran je bezúcelná a proto ne
možná. Prošla pred nedávnem i tiskem zpráva, že pri
zmenách volebního rádu má být znemožnena existence
stran malých. Práve tak, jako na jedné strane je preko
nán systém jedn~ nebo dvou stran, práve tak na druhé
strane nebylo by dobre, aby politický život roztríštil se
v radu drobných skupin; snad by to usnadnovalo od
prípadu k prípadu snazší kooperaci, ale v celku by to
politický vývoj stí žilo. Na druhé strane dnešní stra
nické pomery nejsou u nás nikterak tak hotové, aby
strany mohly a mely právo petrifikovati svoje posta
vení. To znamenalo by, že by umele se ustavovaly a
upevnovaly naše stranické formace, které neodpovídají
pomerum a které by bránily vývoji.

Z nezdaru jednotliv)'ch akcí tvoriti nové skupiny po
litické vyplývá, že mohou míti úspech v našem stra
nicko-politickém živote jedine tehdy, když budou ne
seny opravdovým hnutím, najdou opravdové vltdcovské
osobnosti, když nespokojí se s negací dnešního stra
nictví a hašterivým svárem se skupinami z nichž vzešly,
které by dovedly prekonati dnešní konservatismus ve
stranách. Tyto akce nutno spíše preložiti dovnitr dneš
ních stran, ponevadž steží mimo strany je možno re
formovati dnešní strany. Tyto akce vznikají z chaosu
v dnešních stranách a ukazují, jak jest nutno chaos ten
prekonáva~i. Ne však chaosem, Který docasne unese
malou politickou sKupinku, ale vytvá:rením formací,
které by znamenaly po všech stránkách vyšší stupen
vývojový než predstavují strany dnešní. K. T.

Národní hospodár
Lev Pazvolský:

Civilisace a petrolej.
I.

Bylo to pro civilisaci velké štestí, jak dnes víme, že se dne
28. srpna 1859 v Titusville v severovýchodní Pennsylvanii prišlo
náhodou na naftu. První pramen dával denne toliko 15-40
barelu. Nepatrná kapka proti stu milionu, jež o šedesát let
pozdeJji teží jenbm samotné Spojené státy! Ale z toho skrom
ného podniku' vzešel svetovÝ prumysl petrolejový. Nebýti oné
náhody, nebylo by nikdy došlo k úžasnému rozvoji lidského
pokroku v druhé polovine XTX. století. Tento rozvoj je repre
sentován stroji. A stroje nejsou možné bez mazadel - a jedi
ným zdrojem mazadel, pokud víme, je nafta, pro niž je tech
nickým názvem petrolej. Všechny naše dopravní prostredky, naše
vlaky, parníky, motorové vozy a aeroplány; všechny naše stroje,
jež umožnily výrobu ve velkém a s ní neslýehanou úsporu
lidské energie a rozmnožení svetového bohatství; všechny do
mácí technické pomucky - všechny tyto veci, jež behem neko
lika desítiletí tak zvýšily pohodlí a príjemnost lidského života,
nebyly by nikdy vznikly bez nafty.

Zpusoby, jimiž se dnes nafty pOUZlva, jsou velmi rozmanité
a velmi duležité; ale naše zásoby této drahocenné látky jsou
omezené. "Petrolej," praví F. K. Lane, "je surovina draho
cenná, protože ji nelze nikdy nahraditi. Stromy mohou býti
znovu vypesteny na pude, z níž byly vykáceny. Ale jak vyrábet
petrolej? Príroda potrebovala veku, aby jej vy.ddtilovala ve
svých podzemních laboratorích. Nám ani' není znám< zp~s.ob,
jakým tak cinila. Snad se nám podarí najít za petrolej háhradu,
ale dosud ji nemáme. Nafta je dnes vlastne jediným mazadlem
sveta. Bez ní by se neotácelo jediné železnicní kolo. Svetlo a,
teplo mužeme vyrábet energi Í hydroelektrickou, ale velké tur
bíny se otácejí v cepích zavlažovaných petrolejem. Z petroleje
získáváme prudce výbušné plyny, jež jsou pro motor a létadlo

tím, cím je vzduch pro lidské telo. Pro prllmysl, zemedelství a
pHjemnosti života je dnes petrolej vecí nezbytnou.«

Nebo, jak praví J. E. Pogue, jeden z nejlepších )1aftových
odborníku, v' svém vynikaj ícím díle T h e E co n o m i c s o f
Pe t r o I e u m: »N aftový prumysl vzal na sebe povinnost za
opatrovati nezbytné potreby moderní cívilisace; bude treba jeho
svrchovaného úsilí, aby této povinnosti ucinil zadost."

První a nejduležitejší povinností naftové industrie jest hledeti
k tomu, aby bylo s dostatek nafty, již potrebuje naše civi·lisace
na své rozmanité produkty. Petrolejové zdroje se staly nej
duležitejším merítkem národní moci. Byly doby, kdy hlavním
objektem souperství mezi národy byla území. Pro ne se vedly
války. Dnes se nejvetší a nejostrejší soutež mezi národy sou
streduje k petroleji. Zítra - to jest v príštích desíti nebo
dvacíti letech - se tento zápas o petrolej ješte zostrí.

Již od doby, kdy byla nafta po prvé objevena na americké
pude, zaujímaly Spojené státy ústrední a dominující postavení
v priimyslu petrolejovém. J SOUItaké nejvetším konsumentem
petroleje na svete. Dnes využívají Spojené státy v svých hra
nicích plné polovicky svetové petrolejové težby. Za te'ch šedesát
let, co se petroleje užívá, p.rispely k svetové težbe jedenašedesáti
procenty.

Ale touto ohromnou výrObou, težbou, jež dostupuje nesmírné
cifry ctyr set milionu barelLl rocne, došly Spojené státy témer
k samým mezím svých petrolejových zdroju. David White a
'jiní znalci Geologické spol(\Cnosti Spojených státu odhadují sve
tovou zásobu nafty, jíž bude lze v budoucnosti použíti, na šede
sát bilionu barelu. Z tohoto množství je na pLldel Spojených
státu sotva jedna sedmina.

Vzrust spotreby petroleje byl ve Spoj. státech tak rapidní a
rozvoj petrolejovétežby tak ohromný, že se po techto stránkách
situace v posledních nekolika letech stávala opravdu hrozivou.
V I. 1910-1920 se dál ve Spoj. státech proces, který byl se
zretelem k nafte nesmírne -duležitý. Potreba nafty a jejích
produktu se zvetšovala tak rychle, že jsme pres veliký vzrust
težby byli svedky prechodu od nadvýroby k nadpotrebe. Na
pocátku tohoto desíti letí dodávaly petrolejové prameny Spoj.
státu k reservním zásobám rocne patnáct milionu barelu; na
jeho konci brala potreba z reservních zásob témer dvacet mil.
barelu rocne. Po všechna minulá desíti letí si zeme hradila:

všechnu svou potrebu a zásobovala ostatní svet petrolejem z velké
cásti sama. Dnes neprodukuje dosti ani pro vlastní potrebu.

E .. Mackay Edgar, anglický znalec, vylícil nedávno situaci
takto: "Práve, když si Americané zvykli spotrebovávati deacet

krát tolik petroleje na hlavu jako Velká Britanie; práve, když
vynálezy nesmírne zvýšily potrebu letroleje v prumyslu; práve,
když se stalo stejne bežným jako pravdivým, že »petrolej je
král", jako byla pred dvacíti lety královnou ocel; práve, když
se dospeJlo k bodu, kde 'petrolej vládne penezi, místo aby peníze
\'Iáóly petrolejem - shledávají Spojené státy, že hlavní zdroj

uspokojující domácí potrebu, pocíná vysýchat a že se blíží
doba, kdy už nebudou vládnouti Svetovým petrolejovým trhem,
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nýbrž budoLl musit soutežiti s jinými zememi o svuj podíl
v surovifle ... Amerika zlravuje své domácí zásoby petroleje

a je nucena poolliíieti oe po príštích reservách v cizine.«

Mají-li si Spojené státy uchovl~t své dnešní postavení nej
vetšího prtlmyslovélw státu na svete a pokracovat v pomeru se
vzrllstem obyvatelstva a znásobením potreb, stává se pro Spoj.
státy naléhavou nutností, aby si zajistily co možná nejvetší

podíl ze' svetových p:rírodních zásob nafty. Tyto zásoby jsou
rozdeleny témer stejne mezi západní a východní polokouli.
Jejich hlavní strpdiska jsou ve Spoj. státech, v Mexiku, v Rusku
a na Blízkém Východe. Na západní polokouli je, pokud známo,

tém~r 85 procent všech jejích zásob jižne od rovníka, to jest
hlavne ve Spoj. státech a v Mexiku.

Nebudou-li Spoj. státy míti jiných zdroju krome svých vlast
ních, pocítí už v tomto desítiletí znacný úbytek. Budou-li mít
v rukou faktickou moc nad ostatními duležitÝmi poli petrole

jovými na záp. polokouli, nenastane možná tato lÍseií. dríve než
za padesát let. Zatím snad bude vyroben petrolej bitumínásní,
jakožto náhrada za surovinu tekutou. Ale to by vyžadovalo
ohromnÝch pocátecních nákladu a mnohem vetšich ješte ná

kladu težebních ve forme lidské práce. Spojené státy mají snad
nejvetší ložiska naftových bridlic na svete a primerené zdo
konalení výroby nafty z bridlic by vyžadovalo takové vybu
dování dulní soustavy, jakou dnes mají pro težbu uhelnou.

*
Je tedy zrejmo, že jde predevším o dokonalejší zužitkování

hodnotnejších a potrebnejších prodnktu surové nafty. Jinými
slovy, je nutno posouditi peclive ruzné zpusoby hospodárského
zužitkování nafty, aby se. pak dala prednost potrebám naléha
vejším. Petroleje se užívá k osvetlování, k výrobe' energie a
za úsporou energie k redukci trení v pracujících strojích. Který
z tohoto trojího zpllsobu užití by me! míti prednost?

Dr. G. O. Smith, jedna z nejvetších svetových autorit v oboru
užité geologie, praví: »Venujeme veškeru pozornost výrobe ener
gie pro potreby prumyslu a dopravy, a všímáme si príliš málo
jedinecné funkce nafty, jež záleží v úspore energie. Stroje si
nelze mysliti bez mazadel; primerené mazání šetrí energie a
uvolnuje ji pro jin.é úcely; prodlužuje také život stroje.«

Stroje potrebují k pohonu energie. Tu lze získati transfor
mací energie padajících vod v energii elektrickou, nebo zužit
kováním rozmanitých paliv, na p'r. dríví, uhlí a: pod. Nejekono
mictejším palivem je nafta. Težba a transport tekutin:)' nevy
žadují takových nákladu jako jíné hmoty, vyjádríme-Ii náklady
lidskou energií. Nafta je také nejkoncentrovanejší zdroj ener
gie. V podobe gasolinu a petroleje muže býti prímo promenena
v hybnou energii, tak zvanými stroji na vnitrní spalování.

Všechny tyto zretele 'ciní z nafty velmi žádoucí zdroj energie.
.Il1e stroje vyžadují krome hybné síly také látky, jež by

od~tranovala ztráty energie z nezbytného trení, p~ovázaj ícího
cinnost stroj'~vých s01Jcástek. V každém mechanismu jsou sou
cástky, jež se o sebe trou, když stroj pracuje. Tre-Ii se kov
o kov, poškocí se obcj í povrch a rychlost stroje se zmenšuje.
Obe tyto závady odstranuj í mazadla.. Jsou to látky, jež se
vprayují mezi troucí se soucástky stroju, aby se zabránilo trení
povrch I! C) sebe. Tyto látky musí být »olejna.té«, t .j. musí být
s to, vytvorit mezi troucími. se povrchy kovu vrstvu a ucho
vávati tuto vrstvu neporušenu, i když se povrchy kovu stlací
tcsne k sobe a stroj pracuje velkou rychlostí. Jinými slovy,
v namazaném stroji se kovové soucástky trou' o olejnaté vrstvy
tP.tzi nimi, a nikoli o sebe navzájem. Není-li soucástka stroje
vllbec namazána, ztrácí se tretina hybné síly, vkládané do stroje,
a soucástky se rychle odrou a znicí. V dobre namazaném stroji
se ztráta síly trením redukuje· na mizivé témer kvantum a po
vrchy hmot se témer vubec trením nenicí.

Než byla objevena jakožto zdroj mazadel nafta, užívalo se

za mazadla ruzných živocišných a rostlinných tuku, jakož i

hmot nerostných, jako tuhy. Užívá se jich podnes, ackoli jejió
upotrebení je nepatrné proti upotrebení mazadel naftových. Tuhy
a jiných mazadel nerostných se užívá jen v nekolika málo prí-

padech. Živocišných a rostlinných tuku, smešovaných obycejne
s mýdlem a vodou (mazadla »polopevná«), užívá se pri stro
jích volného chodu nebo pri zvláštních strojových soucástkách.
Ale stroje rychlochodné potrebují mazadel tekutých, jež lze
získati jen z nafty.

Takto bY'1umožnen veš1<eren vývoj naši strojové civilisace be
hpm poslennich padesáti let: použitím nafty na tekutá mazadla.
Všechen budoucí vývoj civilisace závisí na tom, budeme-Ii si
moci opatriti dostatecné mnol.ství techto mazadel.

Zdroje energie jsou 'cetné a rozmanité. Ale nafta je jediným
zdrojem témer všech mazadel. Živocišné a rostlinné tuky nejen
že se nehodí pro stroje rychlochodné, nýbrž maji i svou zvláštní
nevýhodu: mají náklonnost slucovati se s kyslíkem ze vzduchu,
okyslicovatí se, takže casto žerou kov, s nímž pricházejí ve
styk. Krome toho se také srážejí a priliš se zahrívají, címž
vzniká nebezpecí ohne pro bavlnené odpadky a jiné látky, jež
bývaj í vždycky poblíže stroju. Mazadla petro1cjová nemají
techto vad.

Nelze si také predstaviti, že by bylo lze získávati rostlinné
tuky v množstvích tak ohromných, jakých vyžaduje dnešní pru
mysl. Jenom když povážíme, jak velkých osevných ploch by
bylo treba na pestení olejnatých bylin, pochopíme nebezpecí,
jež by vzniklo pro svetovou výživu, která už taj jako tak pu
sobí do budoucnosti vážné starosti.

Problém mazadel je tedy problémem naftových zásob a hospo
dárné a úcelné rafinace nafty.

Literatura a umení

Antonín Veselý:

Hovory s herci.
(I. Leo p o I d a D o stá lov á.)

Bydlí na nábreží Legií proti jezum. Z dvou komnat,
z nichž zadní je pracovnou, utkví návštevníku v pa
meti vitriny se sklem a starožitnostmi. Pracf)vna má
otevrené dvere na balkon, na jehož zábradlí jsou kve
tiny. Jezy plní oba pokojíky svou jednotvárnou nepre
tržitou hudbou.

Sedí prede mnou u psacího stolu, postaveného vedle
dverí na balkon. Její tvár je v klidu. Zrejme odpocívá,
zatím co je v cinnosti oko, Které merí pozorne zve
davce, pricházejícího s tolika otázkami. Je ovšem po
nekud v prítmí, nebot usedla zády k oknum, takže vi
dím jen bledou silhuetu, skoro vzdušn)T prelud, nesený
hudbou jezu.

Takovou bledou silhuetou bude také tento zápis. Do
vede sotva naznaciti, jak prítmím zastrená tvár chví
lemi se poodhalila, prerušila sVllj odpocinek, vkládajíc
se cele do odpovedí na nekteré zásadní otázky, aby p')
mžikovém rozzárení a uprímném neafektoy;ném
oživení vrátila se - ale jíž ne tak do klidu jako do
opacného extrému, do ztuhlé tragické masky, patrne
bezdecné to reakce, dostavující se u tech, kterí dali své
telo y službu pretvárecího umení, když jsou vytrženi
z prosté lidské potreby sdílnosti.

- N e m Ý I í m-I i s e, o s I a vít e, m i los t i v á
pan í, b r z y ctv r t s t o let í s v é u mel e c k é
cinnosti?

- Ano. Jak to rychle ubíhá. Sama jsem ješte na to
ani nepomyslila.
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- Jak jste se dostala k Národnímu
divadlu?

-..:.Bylo to r. 1901, kdy jsem jako žacka Banny Kva
pi10vé hledala príležitost k vystoupení. Nehlásila jsem
se hned do Národního, ponevadž by to bylo vypadalo,
jakobych žádala si protekce manžela své ucitelky. Ale
když ve Svandove divadle, kam jsem se obrátila, rozpa
kovali se pripustiti mne k vystoupení, šla jsem prece
rOVnou do N árQdního. Ale nešlo to tak jednoduše, jak
jsem si predstavovala. Predcházely zkoušky pred redi
telem zvlášt a pred režiséry u prítomnosti reditelovy,
než mi bylo dovoleno vyst'Uupiti r. 1901 na podzim
v »Maryši«. Brzy po tomto vystoupení byla jsem anga
žována ..

- Mys '1í m, ž e j s t e vol i I a spr á vne z a
v s tup n a s vou d i vad e I n í d r á h u »M a r y
Š u«. Bylo to d '0 b rým z n a m e ním pro váš
u mel e c k Ý v ý voj. V ž d y t »M ary š o u« d o
s t a I a j s t e s e hne d k e s v é m u o bor u t r a
gických hrdinek.

- Tak hned to nebylo. Po svém angažování musila
jsem si svuj obor vybojovati. Nekolik pocátecních let
byla jsem nucena hráti ufnukané holcicky, ale to bylo
vše. Mohu s uspokojením konstatovati, že mému vý
voji nestavely se v cestu žádné velké prekážky. Dostala
jsem se záhy k své práci a to hned ve velkých rolích.

- M o h I aby s tem i s del i t i n e j dul e ž i
tejší zažitky vlastní z techto velkých
rolí -asp'Un jména svých divadelních
lásek?

- My herci neradi vzpomínáme. Jdeme vpred, ži
jeme jen tím, co ješte není v nás hotovo, co teprve pri
pravujeme, upínáme se stále jen k tomu nejblíže prí
štímu, co má z nás vyjíti, aby zazárilo svým jepicím
životem ve svetle ramp. Míníte-li snad svou otázkou,
co jsem nejradeji hrála, i tu bych nechtela vraceti se
daleko do minulosti.

- Na které role shakespearovské na
pr. nejradeji vzpomínáte?

- Bylo tech Shakespearu mnoho, a mám--li z nicn
vybírati, bojím se, aby má v'Ulba nerídila se úspechem,
který jsem v té neb oné roli mela. Abych tedy správne
rekla, úspešne a ráda jsem hrála na pr. lady Macbe
thovou. Dále kritika ocenila k mému uspokojení na pr.
Annu v Richardu II. Ack'Uliv hrála jsem vedle techto
s radostí i jasné typy ženské, na pr. Violu, a to v obo
jím zpusobu obsazení: Violu samotnou i soucasne se
Sebastiánem. Ale myslím, že bych se zbytecne šírila
o této cásti své cinnosti, která již náleží historii.

- Prosím jen abyste mi rekla neco
je š t e o s v Ý c hro líc h v d r a mat ech a n
t ic k ý c h.

- Tato otázka je pro mne již životnejší. Nebot do
týká se výkonu, které dosud tvorím nebo s kterými
jsem se ješte nevyrovnala. Takovým nevyrízeným
úctem je mi dosud Euripido.va »Medea«. Ne()dnesla
jsem si z ní mnoho. Nevím, cím to bylo. Zpusobilo to
snad kvapné nastudování. V každém prípade to byl vý
kon, za kterým jsem nestála celá a Který mne také ne
odmenil hlubším zažitkem. Bylo mi na rychlo se roz
hodnouti mezi Racinovou Fedrou a Euripidovou Me
deou. Ackoliv mne mohla Medea uspokojiti jako velká
parádní r'Ule, jako sólový výstup, naprosto neobmezo
vaný režií, která jen k jeho zarámování upravila a sty
lisovala ostatní provedení, minulo mne toto furioso
citu, toto sopecné vyvrení vášní jaksi bez užitku.

- V i d ím n a v a š e m s t o let e x t »E I e k
t r y«. C o z n a m e n a I a p r '0 v á s ta t o r o I e?

- S »Ele~trott"« n~?ll~b j~em ;kušeností ,zcela jiných,
Byla mou neJradostneJsl udalosti z posledm doby. Take
pred ní jsem se rozpakovala. Byly totiž chystány EleÍ<:
try dve. Vedle Sofoklovy též z V er haerenovy »Spartské
Heleny«. Pred Sofoklovou mela jsem jisté obavy. Ne
chtelo se mi do ní. Role vtelené spravedlnosti, šlapa
ného, trebas bourícího se ženství, takového pokladu ne
hy, skrývajícího se v bourení fanatické mstitelky 
tolika svými vlastnostmi zdála se mi nepriléhati. Ale
na naléhání p. Kvapila precetla jsem si text ješte jed
nou a pak jsem se rozhodla. Jak dopadla premiéra,
víte.

- V i del j sem v e v a š e m v Ý k o n u n e j

lep š í m o ž n Ý z p u s o b poj e t í a n t ic k é r 0

I e. C o s i n a p r. Nem c i n a I á m a I i h I a v y
tím top rob I é m e m. A h I e, v e v a š í E I e k
tre podán byl takrka výtežek názoru
n e j lep š í c h z n a I c u a n t i c k é hod i vad I a,
p'U dep r e n Ý ne cím, c o s e vy m yK a Ion e
m e c k é s f ére, s v Ý m s I o y a n s kým poj e tím
neh y žen s tví, s v Ý m ob e m k n u tím p r o
p a s t i, k t e r á se r o z vír á v I i d s k é d u š i
mez i dve map rot i k I a d y: m sty a od p u
š t e n í. Mys I í m, že v a š e E I e k t r a s t a n u I a

. u pro s tre dme z i a n t i k o u a ž i v o tem m o
der ním, mez i tím, com í ním e k I a s i c i
s m e mat í m, cím m u s í být i n a poj e TI

k až dýh e rec k Ý výt vor, c h te j í c í st a
nouti na dosaženém stupni umelecké
k u Itu· r y: syn t h é s o u d o s a vad n í e rud i c e,
v níž bys e o z Ý val z r e tel n e tep ž i v é,
v r o u c í s o u c a s n o sti.

- Mínila jsem vše zcela proste. Antické divadlo
obnoviti nelze. K tomu bylo by potrebí mnohého. Skra
bošek, dutého povýšeného tónu v prednesu, vlastne zpe
vu, kothurnu, divadla v prírode, výpravy omezující se
na nejprimitivnejší náznaky atd. Myslím však, že pro
naše poznání antické divadelf!í kultury, pro naše zu
žitkování jejích výtežku stací, když budeme se snažiti
o takové oživení postav antických tragedií, které by se .
dobralo jejich všelidského jádra. Nechtela jsem tedy

. obnovovati antické divadlo, nýbrž hledala jsem v pa
mátkách, které po sobe zustavilo - cl'Uveka. A pri
tomto hledání byla jsem myslím nejštastnejší práve
v »Elektre«. Muj typ vášnivých žen, ocitajících se na
okraji desivé propasti zlocinu, byl zde podchycen tou
vysoko povznášející silou umení, kterou je - zlidštení.

- J s t e s p'U k oj e n a s ohl a sem, k t e r Ý

mel tento váš výkon?
- Zúplna. Kterýsi úsudek upíral mi sice onu míru

zlidštení, o kterou jsem usilovala, tvrzením, že na mém
výkonu ulpely stopy hilar'Uvského t. j. dekadentního po
jetí antických r'Ulí, ale nemohl zviklati mého presved
cení, že jsem našla to pravé. Pan Kvapil, mám-li ješte
neco dodati k historii nastudování této role, chápal
»Elektru« jako sólový part a spolehl v jeho nastudo
vání úplne na mne. Jakmile jsem roli ovládla, po dvou
ci trech zkouškách následovala premiéra. N a zkouškách
všechno se rídilo podle mne. Všechny výkony byly mi

. podrízeny.
- Jaké máte zkušen'Usti s režií?
- Mohu ríci, že dobré. Vyvíjela jsem se ovšem

v ére K vapilove. Kvapil vykonal mnoho pro výpravu.
Jako režisér pibobil sice znacne na inteligenci hercovu,
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ale nikteraK neomezoval hercuv výkon. Mela jsem
štestí, že jsem se mohla vyvíjeti dle svých schopností
a tak jíti svou cestou. Nastala sice n6vá éra úcinnejší
režisérské spolupi-áce na herébve výkonu, ale já mela
nadále postavení dosti vý~ucné. Odešla jsem od N árod
ního divadla k Vinohradskému, ale tam zachytila jsem
tuto novou éru jen krátce, nebot Hilar brzy potom byl
povolán k rízení naší první scény a mne na Vinohra
dech dána nadále plná volnost. Nepochvaluji si tuto
volnost na úkor nového smeru. Mám k práci jeho pred
stavitele úctu. Vykonal mnoho pro zvýšení úrovne
souhry, pro utvárení té výplne herecKých výkonu,
která vedle sólových výstupu dosud obycejne se zane
dbávala. Nesouhlasím ovšem se vším co delal. Neuspo
kojila mne na príklad jeho Balladyna. Ackoliv mne
tehdy presvedcoval, že ceské divadlo nutne musí projíti
vlnou kubismu, nemela jsem potešení ze svého vystou
pení,kde snad poprvé jsem se podrídila režii tak, že múj
v)'kon byl stlacen na funkci oživené dekorace. Trebas
mnoho z puvodnkh návrhu, mnohem divocejších než
ty, které byly uskutecneny, odpadlo, na pr. kašírované
dekorace kostymu, byla to pre<: pro mne obtíž, když
jsme se meli s Karenem dostati k objetí. Šlo to jen
jednou stranou. Pres nekteré takové extrémy vážím si
Hilara pro jeho intensivní propracování hereckého po
dání, pro spoustu režisérských nápadu,' jimiž zrovnct
srší. Dle mého názoru pro divadlo je štestím, když in
dividualita režiséra setkává se s rovnocennoU' indivi
dualitou hercovou. Nestane-Ii se to, dochází k zápa
sum, které neposlouží úmyslu režisérovu a odnímají
herci chut k práci.

- Co soudíte o MOSKevských?
- Práve u Moskevských shledávám prepínanou práci

režisérskou. Jejich umení, jak jsme videli a jak jsme je
dovedlioceniti, je umením souhry. Ale také výtežkem
režisérské dresury. Ta prekracuje casto meze, vytcené
príprave k vypestování umeleckého výkonu. Zachra
nuje detail, aby casto poškodila to hlavní. Vede k ume
lecké nesamostatnosti, která v umení, kde rozhoduje
svoboda individuality, je jiste kletbou. Uvádím príklad.
Mluvila jsem s Ba'i<:šejevem, kterého si vážím. Chteli
jsme ho získati myšlence pohostinského vystoupení ve
vinohradském divadle. Slíbil, že by mohl vystoupiti te
prve za dve léta. »Proc byste nemohl vystoupiti hned
po svém návratu z Ameriky?« - ptám, se ho. Uvádí
pro dvouletý odklad duvod, pro mne nepochopitelný.
Musí prý roli, v které by chtel u nás pohostinsku vy
stoupiti, dríve nastudovati se Stanislavským. V hovoru
všechclenu družiny Moskevských stále vracelo se toto
jméno jejich vudce, vyslovované bud s láskou nebo
s hnevem, ale vždy tak, že tvorilo jakousi mez, kam se
svoboda techto ruských hercu mohla odvážit. Miluji.
ano, prímo zbožnují ho a stežují si nan, nenávidí ho,
ale ze všech techto projevu sympatií a antipatií je patr
na naprostá jejich závislost na nem. Bez neho vypadali
by jako nesamostatní žácci bez ucitele. Nesnesla bych
této závislosti. Nemohla bych pokládati za umení to,
co bych pod takovým diktátem tvorila. Pro mne je
umení výrazem individuality svobodné, nicím nespou
tané.

- O ctI i j s m e s e uhl a v n í h o pro b lem u.
N u ž e, c h tel b y c hon e m s 1y š e t i o d v á s
víc e. Cím j e her e c 'i<:é u men í? Jet o p r á c e
za stálé kontroly intelektu ci je to
z v I á š t n í vy t r žen í, kdy u mel e c pod d á v á
se, a niž s e k o n t r o I u j e, s t a v u, d o k t e r é ho

s e v ž i I, a v tom t o v Yt r žen í j e d n á, m I u v í,
tvá r í s e, krá t c e bud í i I u s i ž i v ota. Cet I
jsem o tom leccos a zajímaly mne ovšem
z p o ved i her c U. Com u ž e tem i r í c i o po d
state svého umení?

- Jsem presvedcena, že intelekt a jeho kontrola jsou
nutny. Aspon pro prípravu, vypracování, které je
vlastne již hotovým vytvorením. Bylo by to prílišné ha
zardování, spoléhání na neco nejistého, težko na ráz
zvládnutého, kdyby si herec nechal teprve pro prove
dení vyvolání toho stavu, do kterého se vžívá a v nemž
jedná. Musím hned pri studiu role videti se v ní. Už
tehdy, když roli ctu, stojí postava prede mnou, mluví,
pohybuje se. '

-Avýraztváre? Jaktenkontrolujete?
V i dít e t a k é jej z r e tel n e pri tom t o s t u
d iu?

- Težko ríci. To snad prijde až potom. Je to jakýsi
vnitrní diktát, který nepotrebuje zvláštní kontroly.
Aspon u mne ne. Tak a tak jednám, tak a tak mluvím.
Výraz tváre musí se nutne dostaviti sám jako na zavo
lanou. Nemohla bych jej kontrolovati na pr. studiem
pred zrcadlem. Myslím, že by mne to mátlo. Ponevadž
musila bych kontrolu svou kombinovati - jakousi nad
kontrolou, která by mi jen prekážela. Musila bych se
stále ptáti: udelala jsem to tak dobre ci nikoli? Vidíte,
že zde nemám ani zrcadla, abych vyhnula se jeho svo
dum.

- O p r a v d u, ne vím, m á m-l i ver i t i s v Ý m
ocí m. J e m o ž n a p r a c o v n a her e c k y 
bez z r cad 1a?

- Dostala jsem od tatínka zrcadlo k svátku, když
jsem byla angažována k Národnímu divadlu. Ale nikdy
jsem ho nepoužívala. Válí se nekde na pude. Spoléhám
výhradne na prípravu, v které studuji hlas a pohyb.
Výraz tváre je jen. jejich doplnkem, jakýmsi souctem,
který overí, že jsem pocítala správne. V nem se ovšem
projeví to hlavní, cím herec vládne. To hlavní, nelze
však nastudovati. Tím je vlastní hercuv pretvárecí dar,
který se vyjádrí bezpecnou jistotou mimiky. Její úcit}
kontroluje' nikoliv zrcadlo obycejné, nýbrž zrcadlo ima
ginární: nejprve režisér pri zkoušce, pak diváci. To je
mé zrcadlo, v tom se obrážím, v tom se kontroluji.

- Rád b y c h ved e 1, c o jev á m v 1a s t ním
i ní pu I sem k her e c 'i<: é'in u t v ore n L J a k s e
rozvíjí,U vás celý proces?

- Nevím, jak bych vám to rekla. Hlavním prucho
dem je jistý stav rozcilení, napetí, ponekud i jistá zve
davost. Bez tohoto žhavého pruchodu nebylo by u mne
dalšího: hry, jíž se zplna oddám. S takovým napetím,
v takovém stavu rozcilení jsou podávány mé výkony
ovšem jen pri premiére. Pri první reprise, jak vám po
tvrdí vetšina mých kolegu, je patrné vždy jakési ochab
nutí, a proto dopadnou výkony vetšinou špatne. Pri
dalších reprisách lze leccos zlepšiti, lze se opet do tóho
prvotního stavu dostati, ale umelecký zisk je již ne
valný. Nelze alespon ríci, že by se výkon opakoval.
Ten neselhávající takrka matematicky presný mecha
nism opakování, kterým nás oslnují Moskevští, nepo
kládám za zvláštní umeleckou vymoženost. Pravý ume
leéký výtvor se neopakuje. Mohu vám z vlastní cin
nosti v poslední dobe uvésti príklad. 1\fú Elektra není
vždy táž. Kolegyne ríkají mi po pr~J~tdvení prímo:
Dnešní Elektra byla zcela jiná než ty dosavadní.
V hlavním se ovšem výkon nemení. Ale dle stavu na-
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petí, dle té rozcilující prípravy se utvárí hned tak hned
onak, krátce - se zmenenými detaily.

- J a k é z k u š e n o s t i m á t e s e s v Ý m i p u
sobišti?

- Vrátím se, jak snad již víte, zase tam, odkud jsem
vyšla - k Národnímu divadlu. Zustanu ovšem nadále
vázána po jistou dobu k vinohradské scéne - mohu
uprímne ríci - hrála jsem vždy ráda. Hraje se mi tam
nejak prirozeneji, volneji. Mám tam pocit, že jsem
blíže divákum a nejak diskretneji na ne pusobím, že
jsem mezi nimi jako doma. Scéna Národního divadla
vyžaduje vždy od herce, aby neco pridal: na hlase i na
pohybu, aby tedy byl stále v jakémsi strehu, kontroloval
intensivneji úcin svého výkonu.

- A venkov? Jaké,máte zkušenosti se
svými pohostinskými zájezdy?

- Práve jezdím s »Elektrou«. Mám nejradeji stu
denty, kterí si pripraví pro predstavení vše s láskou a
vyjdou mi ve všem vstríc. Dávala jsem »Elektru« se
studentskými ochotníky na pr. v Kromeríži. Vyžádala
jsem si scénu presne dle v:)'pravy Národního divadla.
A studenti mi vyhoveli. Sami vystaveli schody, do
konce puvodní plán ješte zlepšili, udelali si na pr. se
stup chóru. Také v Jicíne jsem hrála »Elektru« a nyní
v Hradci Králové. Méne radostná je práce s ochotníky.
Jsou príliš samolibí a neradi se podrizují práním hosta.
A nejméne mne uspokojovaly zájezdy k venkovským
spolecnostem. U jejich clenu není ctižádosti, hrají re
meslne a nedbale. Ale všechny tyto zájezdy na venkov
konám s láskou, i když nebývá vždy pochopena.

- M i I u jet e t e d y ces k é d i vad I o, kdy ž
d o v e d e tep r o n e obe t o vat i t o I i k v o 1
ného casu!

- Miluji je doslovne. Odpovídajíc na vaše otázky,
kterými chtel jste na mne vyzvedeti jména mých diva
delních lásek, nevyslovila jsem ješte jména jedné své
velké lásky. Její jméno je: puvodní dramatická pro
dukce. Neco jako materský cit prostoupí mne,' roz
proudí se ve mne vždy, když se obírám výtvory ceských
dramatiku. Vím, že jsou casto slabé, neduživé, ale toto
vedomí dovede jen zvýšiti mou nehu a péci o ne.

Stav a vyhlídky francouzského filmu.
t.

A d a pta cel i t e r á r n í c h del pro b i o g r a f a f i
n a n cní o t á z k 'y.

lnterviewová anketa o filmu, již podnikl nedávno mladý
francouzský spisovatel André Lang a jejíž výsledky uverejnil
v R e v u e H e b do m a d a i r e, vzbudila bourlivou odezvu
v kruzích filmové industrie i v tisku. Vzrušeni vyvolal bývalý
reditel Odeonu André Antoine svým téme;r bezvýhradne odmí

tayým stanoviskem k biografu. Sám pred tím utržil fiasko
s filmem vlastní tvorby, což by vysvetlovalo mnoho. Nicméne
výtky jím ucinené byly tak závažné, že se postupne ozvali na
padenÍ.

Antoine prohlásil v podstate toto;

"S biografem je to dnes velmi zlé.... hloupost filmových
námetu je dnes pode vši kritiku... Dlouho to trvat nebude,
ponevadž obecenstvo má dnes ješte potrebu chodit se dívat na
plátno .... Ale jednou prijde reakce, ovšem kdy? jak? Dnes

jsme zatím ve psí, ve vleku sentimentálních pitomostí, dobro
družných seriálu, boulevardových krváku ... Jedno gesto udel
l~lo križ nad celou ~ou:casnou tvorbou; druhé vitá slavnostne

dilo, jež nutno teprve vykonali. A jaké pole k pokusum a

25. zárí 1924.

možnostem! Vše je rázem jiné, jakmile zaklepeme u spisova
telu a umelcu ... Spisovatelé a umelci by mohli zachránit kino,
ale nedá se nic delat. Podnikatelé se jim vyhybají, bojí se

jich ... Firma 'P a t h é, kdylJ jsem pro ní pracoval, svolila obe
známit se se scenariem, které napsal Alexandre Arnoux. Jme
nov.alo se K a t e d r á I a, a bylo to ohromné, detský vek a
život Remeše· po celá staletí... a pak konec pod údery gra
nátu . .. Neco neslýchaného, úžasného... A vidíte, nechteli
to . .. Rostand meli nádhernou myšlenku! M a r s e 'i , I a i s c,

propagacní film, neco nebývalého ... Ani slyšet o tom nechteli,
ani stát, ani Pathé, tot se rozumÍ. Príliš nákladné prý, vecná
písnicka ... Sto tisíc franku na nový námet se nenajde, ale
Diamant-Berger, ten chlap prohnaný, dostane miliony, aby na
tácel své Tri m u š k e t Ý r y, na kterých není nic ...

Vidíte, to je nebezpecí, proti nemuž težko bojovatí, .že re
žisér sí zamane sám tvorit a hraje si na spisovatele. Podívejte
se na pr. na Griffitha, krále mezi všemi. Rozumí filmu, dovede
mu propujcit spád, život _ vzpomente jen na I n t o I e ran c e

sám dohlíží nai vystrihování a skládání .- což jeta hlavni!
- nic nenechá náhode nebo nenadálým prípadnostem, ale nac

se vycerpává všechno to úctyhodné úsilí? Na smešnou povi
áacku, na sentimentální oslovinu. Prihlédnete blíže k náme
tum jeho nejúspešnejších filmu a shledáte, že to jsou ubohosti
až k pláci. Douglas Fairbanks ji jiste sympatický hoch s tím
dojmem zdravé síly, která z neho jen srši a svým roztomilým
smíchem :reznického pomocníka, a líbil by se stejne v každém
music-hallu jako na plátne biografu. Ale jako autor scenarií ...

Na jedné strane se vrhá až hruza na osIoviny; na druhé
strane máte až chorobný strach z riskování nepatrných sum,

není-li výnos naprosto zarucen ... Ach, to musí jednou prask
IJOllt, to takhle dál nepujde, ale prozatím jsme v mízerné
dobe ... «

Vsadil bych se, že tento interview s p. Antoinem vzbudí leckde
zlou krev, ale myslím, ž'e pres to neodvede ani jedinéha náv
števníka nejhloupeJjším filmum týdne. Pravdou ovšem je, že
Antoinova výtka proti vykoristovatelum literatury je z nejzá
važnejších, které proti kinu byly v[tbec kdy proneseny. Plenení
literárních del je dnes ve filmu' samozrejmou vecí. Režisérum
se hodí mistrovské dilo stejne jako prostrednost, knihkupecký
úspech jako divadelní kus, o nemž se mnoho mluvL Prostý lid,
který necte, nebo cte špatne, získá tak ovšem jakési ponetí
neponetí o nejlepšich a nejhorších autorech soucasne, eož je
ovšem povážlivý zpusob lidovýchovy. Ale jsou ješte zajímavejši
dusledky! Vycházejí laciné knížky s textem techto podiV11ých
adaptaci. A tyto historie se nabízej í naivnímu ctenárstvu jako
nové. A u t o r o voj m:é n d iS e u Ž n a: 11 i c hne u;v .á d i,
a zustaló jenom upravovatelovo nebo režisérovo. Až dojde ve

filmu na Ma dam e E ov ary nebo na Car m e n - nebot
všechno je možné - budeme pak mít dvojí versí techto ume
leckých del, a až jich vyjde tolik a tolik vydání, na.jdou se
v p,ríštím století možná ctenárky, které si oboje popletou ...

•
André Lang obrátil se rovnou na p. de Baroncelli, vzdelaného

muže a b)'Valého žurnalistu, který je s Leonem Poirier, upra
vovatelem Lemartinových textu, aby pO'Vedel sám, co má na
obranu literárních adaptací pro film.

"Predevším vec není tak zlá, uvážíme-li, že jsme v prechodné
dobe, a že dosud není vynalezen t r val Ý fílm. Jínak je prav
da, že zpracovávám nejcasteji literaturu (zvlášte z obchodních
duvodu, s cimž se nemusím tajit), ale hledáme v nich Sel svýmí
spolupracovníky pouze príležitost uplatnit krásné obrázky. Pod
l1ikateli'lm se ovšem vytýká, že se neobracej í na. spisovatele a:

básníky, aby jim sepsali nová krásná sc~naria, a nám, že se
odvažujeme sahat na. naši literaturu.

Ve filmu se tocí vše kolem otázky penez. Otázka autorské
ochrany filmu není upravena. Nemužeme proto ve Francii
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Dr. Jar. Ludvíkovský:

Antika, Cechy, parlament a evropská
tradice.

J.
Pan autor váhá, má-Ii se omluviti za to,

že prichází s thematem, ve kterém sc vysky
tuje ca~to pojem klassická filologie. Redakce
se své strany tuto omluvu bez váhání pro
náší, nebot je si vedoma, že verejnost bývá
k této otázce chladná jako le&. Uveirejnuje
me-li prece tuto úvahu, tedy proto, že autor
dovedl o svém thematu pojednati s VyŠŠího
a zajímavého stanoviska, a že táž otázka je
velmi aktuelní prítomnou otázkou v Anglii,
Francii a Americe. Nepochybujeme, že v od
poru proti klasické filologii je mnoho po
vrchnosti. Snad není z klassické filologie
užitek tak ocividný a bezprostrední jako na.
pr. z matematiky a brambor, avšak psycholog
kultury ví, že kultura !casto musí delati veci,
které bychom mohli nazvati obradem, a jichž
užitek neleží hned na dlani. Snad nesouhla
sime doslova se vším, co tu praví p. autor:
ale v takové veci je dobre príspeti minorite,
která streží urcitou cást kulturní tradice, jež,
o tom nemuže býti pochyby, udelala Evropu
Evropou.

Cekáte snad omluvu, že pricházím s thematem tak
starým do týdeníku, jenž si ucinil heslem prítomnost.
Odpustte, že nesplním vašeho ocekávání. Jsem príliš

Zcela podobne se yyjadTuje p. Louis Aubert, velkovýrobce a
maj itel cetných biog';afu v Paríži a na venkove. Jeto bonvi

vant, pj'o nehož, rozumí se, není jiné otázky krom financnÍ.
- Ano, jsem obchodník, a nevidím v tom nic zlého. Kricí

se, jak hloupé jsou ty filmy. Dostávám listy, které si na to
stežujÍ. V jednom tuhle se mi píše: "Tak jednou za mesíc máte
dobrý program.« Ale to je zcela dobré: jeden z.e ctyr.; to ujde.
Považ~, co to znamená, menit týdne. program, mit ohledy p'ri
tom na censuru, pamatovat, že politíka je zakázána, že policie
sleduje mravnostní stránku - jako kdybychom porádali samá
detská predstavení - a prece jen dokážete: I: 4. Tri tedy jsou
hloupé? Možná, ale vaše divadla :n~boulevardech nejsou o nic
chytrejší.

Místo posmechu a krik-u: »Biograf je pitomost. Nechodte do
biografu!« meld by se spíše pomýšlet, jak nám pomoci: Kdyby
vláda chápala, jakým nebezpecím je pro náš prumysl konku
rcnce Nemecka nebo Ameriky, poskytla by nám ješte subvence.

_ Co soudíte o umeleckých snahách moderních našich kino

režiséru, jako L'Herbier, DelJuc, Gance?
- Jsou velmi užitecné. Je velmi hezké, že hledají neco no

vého; já jsem rád že nepracují pro mne, ale zajímám se ve
lice o jej ich pokrokové novoty. Jenže, to víte z obchodní stránky
to je žalostné. V našem métier jde jen o jedno: amortisovat,
prodávat a prodávat hlavne! do ciziny. Já prodávám filmy, aj
netajím se tím, a nežárlím nijak na divadla a jejich reditele.
J sem jen obchodník.«

P. Louis Aubert to povedel od plic!

v
Zivot a instituce

tálu. Francouzský film pracuje v stísnených pomerech. Když
Douglas Fairbanks nebo Griffith prišli pracovat do Francie a

videli naše ateliery, vrátili se domu.
Kino je soucasne umení a prumysl. Nutno hledat pojítko

mezi prumyslníky a umelci, pudu, na niž by se vzájemne! sešli.
Najde se také. Nesmí však každý sedet jen ve svém koute a
nechtít slyšet druhého.

- Myslite ~edy, že se pokrok kinematografu bude dít 1'[1

rozeným vývojem vecí a že snad tedy je chybou urychlovat
pokrok a vyžadovati po režisérech hledání novÝch cest ...

- »TO! neríkám. Naopak, nutno podporovat prllkopníky v je
jich usilovánÍ. Ale mám své výhrady: predne, že nové úsilí
má jít za jednoduchostí, ne hledat nové komplikace. Technické

pokroky, to je všechno velmi hezké, ale zašli jsme v tom už
trochu daleko. Nutno zustat prostým a opravdovým a dbát více
dojmu než ohromování novými zázraky.

Myslím, že vel svete filmu je pochybením delit kino na elitní
a na lidové. Je jen jedno kino. Je nesprávné opovrhovat šir
ším obecenstvem a zanedbávati je, odbývati je nejapnými a
spešne zhotoveným i výrobky pod z~111inkou, že cenné filmy
jsou urceny jen pro vybrané diváctvo. Uznávám nové prukop
níky pouze potud, pracují-li pro celek, ne jen pro sebe a úzký
kruh. My jsme solidární, pracujeme pro obecenstvo vtlbec, které
není aní zdaleka tak hloupé, jak si to pánové nekdy predstavují
a tito estéti sedmého umení, kterí se pokoušejí o zmonopoliso
vání jemných filmO'V~!ch požitku, nepristupných obycejným

smrtelnikí'lm, projevují velmi detinské snahy.«
*

platit ani zdaleka takové honorá;re, jako Americané osve1ce
ným spisovatelum. A obracet se na mladé, kterí by' s nadšením
pracovali pro kino? Težko se sveruje 100.000--200.000 franku,
které stojí vypravení filmu, nekomu, k.do dosud nepro)<ázal, sec
je. Pravda, melo by se více sázeti na mládež, na její odvahu
a sebeduveru. Ale risiko je velké a omyly se nevyplácejí.

A zase jen penežní duvody vedou režiséry k tomu, aby sa
llali po látkách literárních nebo aktuálních. Filmy, nesoucí titul
románu nebo divadelní hry, jsou mnohem prodejnejší než jiné.
Tomu nezabráníte. Kinová adaptace má už predem postaráno
o reklamu, a to není k zahozenÍ. Prosím vás, uvažte jen toto:
Spisovatel, kterému se nepovede román, ztrácí jen tri nebo
ctyri mesíce své pra.ce a výlohy mel jen za papír a inkoust.
Nezdarený nebo neprodejný film znamená ztrátu malého jmení.
To ovšem stoj í za úvahu. Nesmí se jen tak beze všeho bít do
literárních filmu. Do d v a c e t i let b u die st e j n e I' o
II i c h. Dnes jsou však nutné. V prechodné dobe, kterou pro
žíváme, je však pro režiséry jen dobrodiním, mohou-li pokra
covati opírajíce se o scenaria obsahove hutná, vyilatá, s plným
a uctivým šetTením autora, jemuž získávají jen nové prátele,
lIebot naši odpllrci by nemeli prehlížet, že filmové úpravy li
terárních del mají velmi príznivý vliv na prodej knih.«

*

Pan Henri Diamant-Berger se stal tercem nejvetších útoku

tisku pro své filmové úpravy Dumasových Trí mu š ke t Ýr u.
Antoine ho popravil oznacením: »Ten prohnaný chlap.« Ma
zaný chlapík by snad ješte ušlo, ale prohnaný chlap bylo panu

Diamant-Berger trochu. silné, a uvidíme, co na to odpovídá.
Je mlád a mel rychlé úspechy. Tomu pricítá útoky na svou
osobu.

- AllO tedy Antoine. N ej radej i by mne utopil. Tot se ví!
Vybrali si radeji mne než jeho na režii Trí mu š k e t Ý r u.
Firma Pathé ztratila milion na jeho pokusech. Se mnou vy
delala jich pet ... Jeto také ~rirozené. Obdivuji ho jako re
ditele a divadelníka, jako polemika a kritika, ale jakmile pocne
mluvit do filmu, pravím mu: "Mlcte, pane, nedokázal jste ni
ceho.«

" . Tri mu š k e t Ý r i, na kterých prý není nic? .. Možná,
ale meli prece u francouzsk{~ho i cizího obecenstva nejdozna
nejší úspech. Že pracuji pro široké obecenstvo? Že vyrábím li
dové filmy? A co má být? .. Není penez pro autory sce
narií, ponevadž výrobce steží kryje režii. My také máme zapo
trebí ne tak umelcu, jako odvážných podnikatelu, kterí by se
!leháli riskovat ohromné sumy. Vše se tocí jen a jen kolem

ptnez. Vše ovládá otázka vložených nebo získatc1ných kapi-

25· zárí 1924.
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presvedcen o tom, že toto thema musí zajímati kaž
dého, kdo si ponekud uvedomil, že prítomnost stojí na
minulosti a má odpovednost za vývoj vecí budoucích.

''Když se jednalo nedávno ve francouzském parla
mente o otázce klasických studií, byla z toho politid<á
debata prvého rádu, debata sledovaná poz,orne celou
verejností. Snad za nedlouho dojde k takové debate
i u nás a bylo by zlým znamením, kdyby úroven parla
mentního jednání byla u nás nižší a zájem verejnosti
menší. V prvním bode mám vážné obavy. Myslím, že
to není pesimismus, domnívám-li se, že politictí cini
telé jsou o techto otázkách vetšinou málo informováni.
A prece jde o vec velikou, o naše postavení v kultur
ním svete.

Dosud se zdá, jako by byly na stredoškolské reforme
interesovány jen dve politické skupiny, socialisté a li
dovci, a obe velmi jednostranne. Lidovcum jde prede
vším o zachování náboženství v ucebné osnove strední
školy, socialistum o demokratisaci vzdelání, již si
predstavují zpravidla jako nivelisaci. V Bechy
nove-I-Iaškove reformním plánu se projevila tato ten
dence zpusobem tak neprijatelným, že stacilo nekoli'~
ostrejších kritik, a návrh - ostatne nedomyšlené torso
- byl uložen do archivu.

II.
Je príznacné pro naše tesné pomery, že u nás antika

budila a budí zájem zpravidla jen v souvislosti se škol
skou reformou. Aby se ceský clovek zbavil obvyklého
úzkého obzoru a odvážil se hledati na vlastní pest
vecné hodnoty v antické kulture, to je velmi vzácná
výjimka. Takovou úctyhodnou výjimkou, jež také vzbu
dila mimorádnou pozornost, byl, jak známo, prípad Ma
charuv.

Nejpopulárnejší výsledek Macharova pojetí antiKY je
prpotiklad hellenského slunce a jedu z Judeje, silného
Rímana a ustrašeného po.ddaného I-Iabsburku. Bás
nický mluvcí realismu chápal antiku ironií osudu ro
manticky. Nebot jeho ucitel Nietzsche je se svou ví
rou v krásnou a vykupitelsky silnou antiku pokraco
vatelem onoho romantického' smeru, jejž zahájil
Winckelmann a v nem pokracovali Schiller, Humboldt
a další predstavitelé t. zv. novohumanismu. Machar je
ovšem príliš silná osobnost a príliš zakorenená v ceské
pude, aby se byl mohl- státi pouhým epigonem neme
ckého a prevážne esthetického hodnocení anti~y.
U neho vítezí zájem mravní a jeho antika má mnoho
spolecného s antikou Drtinových universitních pred
nášek. Presto dovedla realistická musa Macharova vy
tvoriti z antické inspirace veci prosté, ryzí krásy.
Prece však realistické cešství se všemi kladnými i zá
pornými prívlastky prehlušovalo vetšinou ohlas 'antické
velikosti v duši básníkove. Predevším tragicky velká
Nietzscheova nenávist ke krestanství prijala ryze ce
SKou formu protiklerikálního boje. Z toho vzniklo
ú nás nebezpecí, proti nemuž se musí ctitelé antiky brá
niti, trebas se cítí Macharovými dlužníky a trebas si
uvedomují, že udelal i žurnalisticky u nás pro antiku
více než celé generace klasických filologu dohromady.

V našem kulturním svete, jenž nemá renaissancní
tradice, zamenila se rázem Macharova antika za antiku
vubec. Kdybychom meli Danta, Shakespeara, Goetha
nebo Shelleye, nebyla by tato osudná zámena možná.
Pred Macharovým temperamentem zbledla však re
naissancní poesie V rchlkkého a bohužel upadlo v za
pomenutí i plodné a kongeniální chápání reckého ducha,

k nemuž o generaci dríve dospel Tyrš. A tak se uká
zalo v polemikách o Rím, že jen nekoliK lidí bylo schop
no správne rozlišiti, co je na Macharove antice macha
rovského a co opravdu antického. Velká vetšina bud
prejala nemyslive antiku za symbol protikatolického
boje nebo zase prenesla na antiku své antipathie k rea
listické poesii. Tím se stalo, že úkolem nových vykla
dacu antiky je predevším odstranovat! predsudky ne
kolika minulých let.

Antiku možno bud hodnotiti subjektivne nebo chá
pati historicKY, objektivne. Hned treba poznamenati,
že objektivní chápání je mOžno až dnes, nebot teprve
moderní veda dovede sestrojiti jasnejší obraz celko
vého vývoje stredovekého lidstva. Proto byly to dosud
jen jednotlivé fase staroveku, v nichž renaissancní
proudy videly svuj ideál, a byli to jednotliví geniové,
k nimž se Evropa chodila ucit podle dobových potreb
a dobového vkusu.

Ale ani dnes nepozbylo subjektivní chápání antiky
významu a nepozbude ho nikdy. Clovek se nikdy ne-

. vzdá snahy vyjádriti abstraktní zkratkou ducha urci
tého národa a smer doby, tím méne, když jde o národ,
jehož dejiny jsou již uzavreny. Chápání antiky jako
jednotného kulturního typu bude zkrátka vždy psycho
logickou nutností a vedle nezbytné tendencní jedno
strannosti bude se vždy vyznacovati osobním kouzlem
a životností, jsouc svedectvím o lidech a ideových
proudech soucasné doby.

Prof. Fr. N ovotný vyložil ve svých hlubokých úva
hách o recké kulture (»Gymnasion«), že onen zpusob
myšlení o antice, o kterém jsem práve mluvil, má své
oduvodnení v samé recké kulture, která smerovala
k ideálu, k typu, kdežto kultura moderní hledí na svet
dynamkky sub specie nekonecného vývoje. N ovotný
sám se vydal statecne za svým ideálem a ucinil výcho:
diskem a stredem svého názoru na antiku Platona.
Styl, tradice, kázen, která vychovává sílu, vedomé ome
zení v umení, živote osobním i obcanském - to jsou
hesla, jež charakterisu jí jeho stanovisko a zároven pro
zrazuJí, jak mu splynula antika se soucasným životem.
Vedecký badatel o staroveku, bystrý pozorovatel sou
casných krisí, clovek milující krásu a hledající štestí
lidského kollektiva nemohl jíti jinou cestou. Platon je
duchová velmoc. Bez Platona je nemyslitelná evropská
kultura jako je nemyslitelná bez Krista; vždyt kre
stanství samo je na pul odkazem Platonovým. K nám
do Cech jen neKolikrát, vždy abych tak rekl na skok,
zavítal Platon. U Palackého, Tyrše a Masaryka se
shledáme s jeho jménem. Ale vždy, jak verím, zanechal
znatelnou stopu v jejich díle. Platonský Eros, touha po
vecnosti, neopouští již duše, do které sestoupil. Propa
govati Platona, vedce nesmírného intellektu, nábožen
ského genia neobycejné tvurcí síly, básníka ukáznené
krásy, to znamená rozmnožovati víru ve smysl života
v lidských srdckh a vychovávati aristokraticky silné
a láskyplne zodpovedné strážce kultmy a demokrati
ckého rádu.

Rozhovoril jsem se tolik o Platonovi, jenž se stává
dnes predstavitelem renaissancních snah 'jako jím byl
v XV. a XVI. stol. Cicero nebo v XVIII. RomeI', aby
byl ctenári patrný rozdíl mezi tímto chápáním antiK)',
jehož výmluvným a osobitým tlumocníkem je u nás
Novotný, a mezi oním, které je známo z Machara.
Mravní a národne politický zájem je obema spolecný,
rozdílu je mnoho. Revolta potlacených mluví z antiky
Macharovy, konstruktivní touha svobodného obcana se
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ozývá u N ovotného. U N ovotného je o tolik antického
ducha víc, Oc vetším právem mluví jménem antiky
Platon než Tacitus. I. " •

Presto, že ,Novotného}i privedl' ,Platon nepG>chybne
k samému ohnisku reckého myšlení, prece, jak N ovotný
sám v úvode upozornuje, nejsou jeho stati synthetickým
výkladem o recké kulture. Jeho antika je sice antika
vedeci<y ovládnutá, ale podaná s umeleckou a mravní
tendencí pod zorným úhlem platonismu. Není však po
chyby, že Demokrituv naturalismus, sofistická skepse,
Aristoteluv vedecký positivismus, Epikuruv hedoni
smus a Plotinova mystika (abychom se omezili na fi
los~fii), že to vše jsolJ také právoplatné prvky recké,
antické. Je faktem, že se pred objektivní historickou
kritikou pojem »antika« rozkládá v množství proti
ch~dných jevu, menících. se nad to tisiciletým vý
vOJem.

Poslední desítiletí porušila leckter'0u ilusi novohu
manistickou, ale v celku není ceho litovati. Zisk prevy
šuje zde ztrátu.

Moderní veda zbavila antiku zázracnosti, ale nikoli
velikosti; znicila dogma o klasicnosti, ale objevila pod
troskami životnejší krásu; znicila predstavu o štestí
jako prirozeném stavu recké duše, ale naucila nás spa
trovati v recké kulture herojské prekonávání vrozeného
pessimismu a ovládání mystických sklonu; naucila nás
hledati v úmerných formách reckého výtvarného i slo
vesného umení nápln vášnive prožívaného života.

Historická kritika poborila konecne i zed mezi anti
kou a krestanstvím, starovekem a stredovekem. I kre
stanská askese a odpor k vedeckému badání mají ne
sporne prameny v nekterých smerech recké filosofie.
To naprosto neznamená, že mizí všechny rozhranico
vací linie a mezníky evropskýd1 dejin, ale· prece jen se
upevt1.ujevedectejší predstava o plynulém toku naší ci
vilisace.

Objektivní výklad 'O jednotlivých složkách antiky po
dává Ot. Jiráni v knize »Recká a rímská vzdelanost ve
vývoji evropském«. Ucinil težištem své prá'ce výklad
o tom, jak všestranný a trvalý byl vliv recké vzdela
nosti na život všech dalších veku. Je prirozeno, že ten,
kdo chápe antiku jako široký kulturní próud, je s to,
aby poz'0roval, jak se tento proud rozléval dál a dále po
Evrope a jak i my, aniž o tom vetšinou víme, stojíme
uprostred jeho vln. To není treba abstraktne dokazo
vati, stací vývojove osvetliti historická fakta. Jiráni
dovedl obratne užíti této methody. Jeho kniha nezauja
tého ctenáre presvedcí a poucí ho predevším i o tom,
že dnešní vykladaci antiky, varováni minulostí, ne
chtejí míti antiku normou, absolutním vzorem, nýbrž
vnitrním kvasem, semenem a živnou silou naší kultury,
jak to formuloval Th. Zielinski, ucitel našich klasických
filologu.

Novotný nazval v jednom referáte knihu Jirániovu
útechou cloveka vzdelaného. Útecha zde ovšem nesmí
znamenati resignovanou útt.chu poraženého, nýbrž po
silu k boji. K boji za evropskou tradici. Nebot to po
kládám za nejcennejší výsledek této objektivní knihy:
konstatování evropské tradice. Antika jako základ
evropské tradice - v tom je její nepremožitelná síla.
Toho si byl zajisté Jiráni vedom. V jeho objektivním
chápání antiky je méne urcité filosofické tendence než
na pr. v Novotného Gy m n a s i u, ale je v nem neméne
víry. Vke historismu, ale neméne lásky. Jiráni verí
v prometheovský los ReklI a miluje strádající lidstvo,
jemuž tento Prometheus prinesl '0het1.vzdelanosti.

Kdo jen trochu hloubeji pronikl do smyslu evropské
kultury, musí si uvedomiti, že tvorí s antickou kulturou
nerozlucnou organick'0u jednotu. Tato jednotnost se
stane i laiku samozrejmou, když srovná evropskou kúl
turu s egyptskou nebo cínskou, indickou nebo japon
skou. Srovnáme-li pak všechny tyto kultury co do stárí,
shledáme, že evropská kultura je 'Kultura mladá. Recko
se nám v této perspektive približuje témer na dosah
ruky.

To bych chtel hlavne zdllrazniti jako výsledek prede
šlý,ch úvah, že antika není pro nás minulostí, nebot
znamená evropanství. Odmysleme si antické prvky
z evropské kultury, nebude to již evropská kultura. An
tictí myslitelé, básníci a umelci nejsou již predstaviteli
svých národu, nýbrž symboly jednotlivých složek evro
panství, symboly vytvorenými prací a láskou století.

Problém antika a ceskosl'0venská kultura, nekolikrát
nadhozený, ale nikdy dosud plne nerešený, mení se mi
v této souvislosti v problém Evropa a my. Dovolte
ješte nekolik subjektivnkh poznámek k této identifikaci.

Všechny velké národní kurtury dnešní Evropy
vznikly synthesou kultury antické a národního tempe
ramentu. I my, západní Slované, stali jsme se úcast
nými toho processu, ale jen neprímo. Prijímali jsme
a prijímáme dychtive evropské myšlenky, ale chybí nám
organický historický základ. Nemajíce vlastní tradice,
primykáme se jednou k nemecké, po druhé k francouz
ské nebo anglické. Odtud vratkost, úryvkovitost, po
vrchnost naší kultury. A ješte jeden nedostatek. Ne
prošli jsme ocistným ohnem opravdové renaissance.
Meli jsme humanisty, filology, básníky, právníky a
pedagogy, ale nemeli jsme žádného renaissancního
genia, jenž by byl našim predkum ukázal, co je to plnost
života. A tak se pojem kultury u nás zúžil na jediný
kulturní smer. Náš úzký, príliš ceský a málo evropský'
historismus zpusobil, že jsme ochotni to, co se nesho
duje s naší predstavou o ceské povaze, hned úzkoprse
prohlásiti za méne ceské nebo neceské. Zapomíná se, že
geniové mohou býti jedn'0smerní, nebo i církve nábo
ženské a trídní, ale nikoli pravá kultura. Kultura ne
znamená ochuzení života, nýbrž harmonii nejruznejších
sil, soulad kontrastu. .

Humanita založená jen na evangeliu není humanitou
v plném rozsahu. Humanita dnešního cloveka nevylu
cuje smyslu, nevylucuje Epikura, chcete-li. Italové mají
Boccacia i Savonarolu, Francouzi Rabelaisa i Pascala,
Anglicané Wiklifa i Shakespeara, Nemci Luthera
i Nietzscheho. A prototypem všech techto kultur a je
jich ucitelkou je recká kultura se sv)'m Platonem i Epi
Kurem, Diogenem i Alexandrem.

Nejsem tak pošetilý, abych ocekával od tudia antiky
zrození nejakého radostného genia v Cechách. Ale je
nezbytno a možno vytvoriti i u nás takové prostredí,
aby se našim pohanum' stejne dobre dýchalo jako kre
stanum, opravdovým protestantum jako opravdovým

. katolíkum, mystikum jako positivistum. Aby se nikdo
nemusil stydeti za to, že jest takový, jaký jest, aby n~
bylo tolik pretvárky. O cešství se nemusíme báti, t'0
nám bude pridáno a bude volnejší a radostnejší než
bylo dosud a svetu srozumitelnejší. K tomuto do-

-obrození naší národní kultury potrebujeme více evrop
ské tradice. Cítí se to snad všeobecne po peti letech
svobody. Ale nevím, proc bychom ji meli hledati všude
jinde a jenom ne u Rei<:u, kde jest její pramen cistý a
nezkalený.

A ješte jednu, spíše osobní poznámku. Velebil jsem
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ve sportu

ceská polovi
rešení otázek

Platona, a nyní jsem nekolikrát vyslovil jméno Epiku
rovo. OceÍÍ.oval jsem :snahy po nadosobním spolecen
ském rádu, a nyní toužím po radosti a plnosti života.
Není to pošilhávání na dve strany? Doufám, že nikoli.
Platon sám ztotožnil dobro a krásu a paj( - u nás
jde napred o to, vytvoriti takové prostredí, aby z neho
Platon nemusil hned zase odejíti pro nedostatek svetla
a vzduchu. *)

Nevím, pokud se mi podarilo vás presvedciti. Snad
uznáváte historický význam antiky, ale pokládáte na
vazování naší kultury na reckou za utopii. Budsi! Snad
si vážíte Platona, ale neveríte, že jeho ideje by mohly
léciti dnešní krise. I to je vaše právo. Ale nezvratným
faktem, biologickou skutecností zustává, že antika je
základem evropské tradi'Ce, že recký duch tvorí s evro
panstvím nerozlucný amalgam a že tedy jsouce Evro
pany jste eo ipso i podílníky na dedictví antiky. Pro ty
však, kdo antiku hloubeji poznali a myslí na osud svého
národa ponekud dále do budoucnosti než je zvykem,
není, - opakuji to znovu - antika necím cizím a mi
nulým, nýbrž organickou a životnou cástí naší vlastní
bytosti, setbou skrytou a nezužitkovanou, která však
muže i u nás za príznivejších podmínek vydati ješte
hojnou úrodu.

Povoláni a záliby.
Jaroslav Adolf:

Okolo amatérstvi a profesiona1ismu.
Názory na význam sportu v kulture moderní doby 'se zhusta

naprosto rozcházejí. Jedni - tak trochu v souhlase s teoriemi
Osw~lda Spenglera - vidi práve ve sportovním živote moderní
doby s jeho profesionalismel1l, sázkami a podobnými jevy prí
znak zrejmé dekadence, úpadku, druzí oproti tomu, pohlížej íce
na sport zorným úhlem dob slavné antické kultury hellenské,
vidí odtud ~richázeti obrození.

Težko prohlásiti, která strana má »pravdu« a která má jen
»rccht«. Vždyf ani nej lepši znalci otázek sportovních netroufaj í .
si odpovedeti urcite, jasne a bez výhrad, a nej radej i se léto
otázce vyhýbaj í.

Nejjasneji - pokud mi je známo - vyjádril tuto nejistotu
v nazírání vynikající znalec sportu, jeden z vedoucích cinítelll
v oboru státní telovýchovy nemecké, Dr. C. Diem. V úvodním
clánkU k t. zv. »nemeckým válecným hrám sportovním« r. 1922'

napsal toto: .. , »Zda opravdu nelze zánik zeme zastaviti? 
Jest opravdu potlesk tisícu a desetitisícu pri sportovních závo
dech znamením úpadku, dekadence? --..:...Anebo se prec jen vy
vine (v budoucnosti nekdy!) z toholo hnutí nová kultura plná
života, která snese porovnání s' dobami nejvznešenejšího výkvetu
reckého? - Kdo tu troufá si rozhodouti? Protivy se srážeji ...
Dobro zápasí se zlem ... «

Diem není pouze teoretik, prošel prakticky ruznými obory
sportu a je dosti dobrý výkonný sportovec, je tedy, aby se tak

*) Aspon v poznámce uvádím pametihodné priznání Romaina
Rollanda z dopisu F. X. Saldovi (viz Leské Slovo 8. VI. 24):
);·Byl jsem dotcen pronikavostí, s níž jste postihl bytostni rysy
mé myšlenky: tu smes ironie a víry, která jest ne.postihnutelná
vetšine i nejlepších duchu jin!ých ras (i mojí dnes, propadlé
jednookým fanatismum všech stran), ale jejíž harmonie je
prece tak prirozená u pravých synu kultury recko-Iatinské.«
Slova, jež by zasluhovala komentMe a pozorností našich socia
listu a modernistu.

reklo, »odborník skrz naskrz«. Je proto veru velmi zaj ímavé,
že na tyto otázky: je sport kladnou složkou kultury? - vede
nás dnešní sport k vyšší, nové kulture? -- nedovede a nemuže

odpovedi, jinak, než že 'I)protivy se srážejí, veo má dobré i zlé
stránky«.

Nesporným jeví se každému pouze to, že sport v prítomné
dobe stal se tak neodlucite1nou složkou života, že jest treba

priznati mu a vyhraditi mu urcité místo v úhrnné kulture mo
derní doby a je nutno pocítati s ním stejne jako s jínýmí prou
dy a smeJry doby. - - ~

Rozhodný neúspech a do j is~é míry dokonce skandální jevy,
ukázavší se v ceském footbal1u pri I'etošních olympických hráó,

donutily sportovní kruhy pristoupiti. konecne jednou k poku
sum o rešení stále ožehavejší a bolavejší otázky »amatér ci·
profesionál? "

Otázka tato neni vlastne jen problémem tak docela úzce spor
tovním, je to do jisté míry problém »obecný«, nebof i v politice,
ve spolcích a vubec v organisacích všeho druhu setkati se mu
žeme s lidmi, kterí pracují, jak se lze vyjádriti, bud nmater
sky« nebo »professionálne«, anebo - stejne jako dnes ve sportu
- predstíraj í snahy a cíle a pohnutky, kterých v pravde nemaj í.
Ar už pak je to ve sportu ci jinde, všude tací polo-amatéri

profesionálové znamenají škodu veti, takže konecne i mimo
spor~ by snad mohl býti zájem o tuto otázku, její rešení a du
sledky jej ího rešení.

Dosavadni luštení otázky »amatér-profesionál«

u nás je typické pro ceské pomery vubec. Stará
catost, pohodlnost a neuprímnost, dobre známá z

náboženských a politických, jeví se i zde.
V úvahu pricházeli by tu hlavne ovšem prímí naJemci« na

této otázce, t. j. zhruba asi trojí druh lidi, kterí s vecmi spor
tovními pricházej í ve styk více i;i méne bezproslrední. Jsou to
»vedoucí cinitelé", je to tisk a jest to posléze verejnost, obe
censtvo, které sportovní hríšte navštcvuje a sportovní rubriky
tisku cte.

O t. zv. »v e cf o u c í c h cin i tel í c h« by mohla býti ne

jedna, ale deset kapitol a ješte by nebyla celá ta látka vycer
pána; také není receno, že by to byly veselé kapitoly ... Struc
ne lze cinnost })vedoucích cinitelu" vyjád:riti pozmeneným he
slem »omia ad maiorem -- Clubi - gloriam«,. Címž se tedy
rozumí, že nade vše, i nad prospech sportu co celku je vždy

predevším prospech af už financní, af už jiný, krátce jakýkoli
prospech jednotlivého klubu. Proto každá snaha vycházející
z nekterého klubu nebo od klubovních cinitelu je a priori ne
úcinna. Dokud prospech klubu vyžaduje mlceti o té oné veci,
dotud se mlcí a taj í vše, co není dobré, a teprve když zase pro
spech klubu by mohlo znamenati to nebo ono »odhalenÍ«, te
prve pak se najednou })vynáší«. Proto všechna ta })odhalení«
doby poslední i dob minulých jsou zpravidla neúplná, tendencní
a vždycky i více méne osobni. Ješte! horší však jest, že 'í ná
zory »vedoucích cinitelu« v otázkách t. zv. ciste zásadních jsou
diktovány jen a jen prospechem klubu. Tak zvané zásadní pre
svedcení vedoucího cinitele-amatéra pro tu nebo onu veJc zna
mená, že dotycný je presvedcen, že ta ci ona vec prospeje jeho
klubu. A to znamen;Í, dále, že ideové a vecné rešení otázky

»amatér ci profesionál« od vedoucích lcinitelu nelze cekati po-
llevadž se: jejich presvedcení mení dle okol~lostí. '

Lze se pak diviti, že ;)Sportovní Klub X.« ceká, co (rozumeJj
l:lavne chybného) uciní »Atletic Klub X.«, a tak na konec
Praha ceká na Pešf, Pešf ceká na Víden a Víden zas na Prahu
a všÍchni dohromady cekají na mezinárodní ústredí... Není

to ponekud veselé, že naši »vedoucí cinite!é« cekají, až je »PO
mriry nekam dovedou«, že cekaj í, že »nekdQ« z konkurecní ci

ziny prijde pomáh~lti ceskému sportu na nohy?
Druhý faktor, t i s k, ž u l' n a I i s t i k a neslouží také príliš

k objasnení vecí. Až snad na »Vecer« a »Lidové Noviny« píše
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se hk »politicky«, že lze vždy brzO' uhodnO'uti, v kterém asi
klubu dotycný redaktO'r má styky, odkud asi cerpá své infO'r

mace anebo kde je asi iClenem. PrO'to' zprávy prinášejí se už
tendencne »upraveny«, CO' se~rhodí se 'podtrhuje, co se nehodí
bud se úplne zamlcí anebO' nejak šikO'vne zaobalí k nepoznáni.

Není divu, že za techto okolností tretí nejduležitejší cinitel,
s p o ( t o VlTí v e r e j n O' s t, je zmatena, cástecne znechucena
a zustane-Ii vše ph starém, bude pozvolna utikati od kopané
a prípadne i O'd sportu vubec. Aspon presun diváku k tenisu
a pomerne vubec menší návšteva zápasu posledl1í dobou by
k tO'mu ukazovala. - - -

Heslem nápravy však nemuže býti »vy dobrí jdete pryc ad
špatného sportu«! Když už sport jest jednou ze složek kul
tury, pak platiti mi'!že jen jedna zásada a' jedna hesla: ceský
sport musí býti cO' nejlepší!

Sport v podstate není nic více a nic méne !lež zápas, boj, hra,

závod at už na hríšti ci závodní dráze neb jinde. Anglasaští
pedJgagové-spartavci tvrdí a hlásají (mimachadem viz na pr.
celé snaženi typíckéha jich representanta Pipala u nás 'r. 1919),
že sport je prupravau a nácvikem, jak se s ablibou vyjadrují,
»pro závady života«.

Je,l ta jedna z nejrazšírenejších teorií maderní daby, která
ucí, že »vše jf' baj«. 1 když tatO' tearie, jakO' žádl1á tearie vi'!

bec. nevystihuje vše, a i když)e dobre uvedomiti si, že s he
slem., vše je baj, je nekdy velmi težko pravádet v Ý s t a v b u
s p o lec n a s t i I i d s k é a s t a v b u j a k o u k a I i v i'!b e c,
prec jen nelze pop,ríti, že baj, at už o cíle ideavé CI a 'cíle
hmotné, zi'!stává jedním z význalcných rysu maderní daby.

Anglosasavé nelibují si príliš v mlhavé mystice a zejména
jejich výchava nese se výlucne ideave-praktickýmí smery. A tak
ríkají; kclyž už tu jednou boj a zápas je, tak at jest ta aspan
boj a zápas poctivý. Ta je základní idea dabréha sportu vubec.
Fair play! Pactivá hra!

Poctivá hra je j.ednak i d e á lem (obecne), jednak je (spe
cielne, cástecne) m e t a d a u v ý c h ov n a u. I když snad CD'
ideálu nebývá »fair play« zejména v živote vždy dosaženo, prec
jen tatO' zásada vane celým anglasaskÝm ovzduším aspan dO'
té míry, jakO' v nelkterých zemích jiných na pL zásada »tridní
nenávisti«, hlásaná nekdy rovnež ve škDlách ... CO' jinéhO' jest
lIa pr. ona známá salidnast a~glického obchadavání než »fair
play v abchadní hre«? I když samozrejme nelze vše bráti da
slova, prec jen by se nalezla ;rada typických anglosaských ctno
sti nebo p,rednastí, které maj í svuj url::itý vztah k této zásade.

Poctivá hra však zásadne a principielne jest mažna jen tehd'a,

když z.á k I a dní pad m í n k y hry jsau prO' O'be strany
ci pro aba prativníky úplne stejné. ProtO' si vymenují v polO'
case strany navzájem paloviny hríšte, protO' se váží a kan
troluji baxerské rukavice, pratO' platí upazDrnení startéra pro
obe strany saucasne, prata jsau v baxu a zápase kategarie dle
telesné váhy, atd'. atd. všechna pravidla vubec jsou tu za tím
úcelem, aby boj mahl býti poctivý, rovný.

Ne r a v n Ý z á p a s, tot s hlediska lidskéhO' vubec 'neco níz
kého, necestného, demaralisujícíha, a sympatie budau vždy na
strane slabšíhO'. Neravný zápas je však také tehda, když z á

j m y i d e O'v é a m a r á I n í j s o u r u z n é a - zde je tel.
žište celé veci! - když pad m í n k y prO' v Ýcvik j s o u
fI'lzné!

NaprostO' není necestné býti placen za práci jakéhakali druhu,
tedy n e n í n e ces t n é být i p I a cen z a p r á c i n a
h r í š t i a pod., z a hru cop r O'f es í on á I!

Ale necestné je, když na jedné strane stojí nekdo, kdo ve
nuje (muže venavati ba vlastne! musí venovati!) výcviku celý
svuj cas a na druhé strane staj í nekdO', kdO' musí stráviti denne
nejprve osm a více hodin v dílne, tO'várne, kancelári a teprv
po tétO' práci muže venDvati zbývajíd volný cas výcviku na

hríŠti. N e ces t n é jej i n Ý m i s I a v y, závodí-li profesionál

(trebas jell tajný!!) proti amatétl~!

Zde nebeží jen a peníze. To je práve ten nejcastejší omyl
všech tech, kterí razumí spO'rtu jen co' diváci, kterí sami nikdy
poctive necvicili a nezávodili. Nestací jen rozumet co d i v á k
pravidlum hry, znáti t e O'r i i. V Anglii a Americe vetšina lidí
prašla aktivním sportem ve školách, ale v EvrO'pe?

V které zemi evropské (mimo Anglii O'všem!) diváci znaj í sport
ze své vlastní zkušenasti, z dob svého vystupavání. v tom ci

anom spartu? Z vlastl;Jího trenování a vlastní casto tuhé práce?
- Pravda, ve Spanelích chadí tisíce diváku na býcí zápasy, ale
- z tech tisíci'! diváku snad stý díl kdysi v dobách ranného
mládí - honil nekde v ahrade _ tele ... V Cechách zase ti

ske diváki'! chadí se dívati na kopanDu a z techtO' t,isícu nad
šených »fanaušku« satva tak desátý díl kdysi v ranném mládí
kopal nekde u zdi - hadrový míc. V bDXU je po celé Evrope
inclusive Francie a s výjimkou Anglie tatéž. Za to ovšem máme
v Evrape mnohO' a premnahO' výbarných teoretiku-znalcu, lidí
kterí se treba ješte »pamatují« na Koška a Belku atd. a kterí
tedy »musej í tO'mu prec prO' t o razumeti«. Z rad takovýchto
teoretických znalci'! mi'!že se ovšem pak vynoriti tak nehorázný
nesmyslný' návrh jakO' byl návrh }}VeCerDvéhaamatérstvÍ«.

Když napíše - n. b. jiste v nejlepším úmyslu! - na pr.
známý ceský dramatik: »prísahám vám, bude se pozdeji neb
dríve platiti i »amatér« verejne(' ... pak každý pochopí, že píše

ta nekdo, kdO' vubec není ~artavec jak kO'necne sám daznává
a procež mu také odpustíte, ale prijde-li spo-rtavec s návrhem
»vecerí« jako nekde ve stadionu?

Je videti, u' nás se myslí jedine na stránku penežní jako
rozdelující prqfesial)ála a amatéra. Byla by dobre upazorniti
i sportO'vce znovu na pravidla. Di'!ležité je zde mimo ideového
stanaviska i právnické vyjádrení. Ve všech rádech amatérských
Drganisací zprvu se vyslovuj e i dle a a mat é r s tví, která
v ruzných rádech ruzne fDrmulavána v pad sta te vyznívá v ten
smysl, že »amatérem je ten, kdo provozuje hru ze záliby a bez
jakéhakali financního prospechu osobníha«.

A ve vše c h rád ech pak následují vymezení a urcení
za jakých okolnastí amatér »prestává býti amatérem«. Opet
snad ve všech' rádech je v podstate d voj í m o ž n o s t z t r á
ty a mat é r s tví. Za prvé ztrácí titul amatéra ten, kdo má
ze hry jakýkali už financní praspech (pamatováno i na rekla

mní zisky neprímé a pad.). A za d~uhé ztrácí titul amatéra i ten,
kdo bez j a k é h a k o I i z i s k u u tká s e spr a f e s i o n á
1 e m v e v e r e j n é m z á p a se!! T e ciy i n e z i š t n é u t k á-
n í s e spr a f e s i O'n á lem z nac í d i s k val i f i k a ci \ !

Ovšem jsou nekdy zvláštní výjimecné utkání »exhibicnÍ« a
jiná, ale pri techtO' vždy musí býti predem schválení vyšších
instancí a je ta vždy jen od prípadu k prípadu! Proc to? Nu,
to je prec v ocích anglosaských naprasto »unfair« zápas, je
t, z á p a s z a pod m í n e k nes t e,j n Ý c h. Predstavme si,
že by nejaký amatér vyzval k verejnému zápasu tako'vého
Dempseye. který denne cvic, - je tO' jehO' povalání! - kolik
hodin s nekalika partnery aby se udržel ve forme!

~cdávlla prošla novinami zpráva a aglickém princi a jeho
t1tk~ní v golfu s tajemníkem horníku. Predstavte si, že by mí
sto tajelllHíka harnÍku byl to nejaký trainer galfu, cvicitel, pro
ffsianál. Myslíte, že by se sjelO' nekDlik tisíc divákll na nerov
ný zápas? Snad by prijel nekterý evropský divák, který by se
zajimal ne tak o hru jakO' ·0 tohO' prince, ale lidé, kterí gO'lfu
rozumí a kterí ha sami hrají - i starší Anglicané hrávají ješte
na hrištích - ti by zcela jiste neprijeli.

Tem by ta pripadalO' stejne, jako by ten princ, rekneme, se
chtej] vážne utkati s takovým Dempsey-em. Ješte tak v nejaký
»exhibicní« nebO' »dabracinnÝ« zápas bylo by lze veriti, ale na

pactivÝ boj nejakého amatéra s pactivým profesionálem rázu
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Dempsey-ho nelze veriti. Jaký pak sportovní požitek možno míti
z nerovného boje?

Anglickou povahu výborne karakterisuje i veselá historka,
která pred casem probehla tiskem. Jedná o Franku Suggu, lan
cashirském hráci cricketu. Frank prý se vždy pred hrou mo
dlil, aby vyhrál. Ale pozdeji se prestal modliti a když se ho
tázali, proc už se nemodlí, rekl, že myslí, že by nebyla to fair
play handicapovati protivnou stranu zasahovánim Všemohoucí
ho do hry. - Veru je-Ii ceskému cloveku obtížnejší poroz
umeti takovémuto anglickému cloveku se stránky náboženské
nebo se stránky sportovní ... N ebot není sporu o tom, že takoví
Frankové v Anglii a Americe existují!! - - - _.

I v literature anglosaské možno nalézti obcas vyjádrení typi
ckých sportovních anglosaských zásad. Uvedu aspon strucný, do
sti karakteristický citát z románu »Úsvit na cedrové hore« od
Thompsona Setona (viz str. 237-8).

»- - - Boxer-hostinský Mike premohl kdysi hrdinu románu,
kazatele Hartigana a po rade let se oba zas náhodou sešli. »Chcí

vám ríci« - rekl H., »že tenkrát, když jste mne srazil, byl
jsem ješte díte. Prísahal jsem ale, že se s vámi jednou utkám
a zmeríme znovu své síly. N uže, v posledních letech jsem již

trochu s~sí1il, a tak až vám bude libo, mohli bychom spolu na
vléknout rukavice.« - M. se zarehta1. »Chcete snad ríci hne d?

Proc bychom to nezkusili hned?« a ukázal do svetnice ješte
dále v pozadí. »A lep o v í dám, n e j s tep r á v e v t I' a i
n ing u?« »Ne, a vy?« »T a k é n e.« A tak ihned navlékali
rukavice ... «

Ano, k fair hre a k fair zápasu je Anglosas hned pohotove.
Proc si navzájem nerozbít treba nosy, když to je v poctivé hre?
Pipal kolikrát se zvláštní oblibou vykládal v kursech, jak mu
pri jednom zápase rugby prerazili nos. To prý byla nádherná
hra! Taková, až mu v zápalu hry nos prerazili a prec prý to
byla bájecná fair hra!! Ješte ted po rade let má z té hry radost,
kdy mu nos už dávno srostl ....

- - - Ale namítne se, že pomery anglosaské jsou ponekud
jiné než pomery v ostatní Evrope. Je to do jisté míry pravda,
ale jinou pravdou je, že sport je v podstate mezinárodní a tak
nekteré hlavní zásady sportu musí zustati ve všech zemích stej

né. Anglosasy nekteré otázky sportovní už dávno netrápí, pre
konali' je a dl1es je trápí zas jiné veci než nás. Tak otázka

»amatér ci profesionál« Anglosasum není více otázkou, a. kdyby
v Evrope bylo obecenstvo cinno sportovne-prakticky touže me
10U jako v Anglii nebo v Americe, byla by otázka ta u nás
jinak rešena a už rozrešena.

V posledním císle );Prítomnosti« uverejneny byly nekteré
stati H. Decoina, pojednávající mimo jiné i o )>nebezpecí sportu
a o amatérech a profesionálech«. Jest to ode mne snad trochu,
odvážné, ale prec bych si skoro troufal vyvorovati z techto ne
kolika, - jinak velmi dobrých statí, - že pisatel není anebo
nebyl nikdy opravdu výkonným sportovcem. Jinak by sotva na·
psal, že »všichni vudcí cinitelé, všechna sportovní sdružení,

všechen odborný tisk sportovní mají svou prední povinnost, bo
jovati proti vzmáháni se profesionalismu«.

Ne bez pec í s p o I' tun e ní z pro f e s i o n a I i s m u. De
coin sám píše:' »Profesionální sport nemuže zmizet. Jeto prav
da. Je dnes tu a bude stále«. Bylo by to zlé, kdyby opravdu
z profesionalismu hrozilo nebezpecí, kdyžte tedy ten profesiona
Hsmus nedá se nijak <X!straniti.

"ebezpecí je ze špatného amatétství a ze
š pat n é h o pro f e s i o n a I i s m u st e j n o u me r o u! Mezi
dobrými amatéry špatný amatér nemá budoucnost stejne jako
mezí dobrými profesionály se neudrží p,rofesionál šjpatný!
Spatný profesionál __ boxer Battling Siki byl možný ve Francii,
ale neobstál v Americe stejne, jako tam neobstál ani dosti dobrý
evropský profesionál Carpentier, pres všechnu tu šikovnou re-

klamu svého managera. Evropské pomery jsou dnes tam, kde
.c\nglosasQvé byli pred radou let.

U nás ješte staví se sport amatérský proti sportu
pro f e s io n á I ním u 'místo v 'fl dle sebe a ríká se, (pr.
i Decoin) že »sport amatérský tof jedine cistý, ušlechtilý, nefal
šovaný sport«, jako by se ipso tedy sport profesionalní vubec
ani nemohl býti také cistý. Což pro f e s i o n á lne m u ž e
mít i rád s v é p o vol á n í, t e d y s por t?

Pravdou je ovšem, že v pro f e s i o n á I ním s por t u j e
vet š í n e bez pec í pro nezkušenou ml á d e ž, ale to netkví
tak dalece ani v hrácích jako v divácích, v hysterických mu
žích a ženách, lacných sensace, sázek a pod.

Kterou cestou jíti za tím »nejlepším sportem«? Nemohou
nám býti vzorem pomery v zemích románských vubec. Je tu

Španelsko, kde se sice dobre kope, ale kde je procento negra
motných tak veliké, že lze ve;riti s klidem zpráve jednoho našeho
listu, který psal, že prý tam byl objeven pri nekterém zájezdu
sportovní referent negramotný (!), který své zprávy prý díktuje
osobe jiné, gramotné! Nebo jest tu ltalie, kde amaterské spolky
inserují v curyšském casopise »Sport« asi takto: hledá se foot
balista - nabídky s udáním platu na T. B. Piacenza. A jest
tu posléze Francie, kde p I a cen Ý tI' e n é 1', u;:itel telocviku
G. André mohl býti posta,:en dokonce co vzor atleta-amatéra,
aby skládal olympijskou prísahu za celek! !

Nechci tvrditi, že zrovna anglický nebo americký nebo fin
ský sport je nejlepší. Težko to ríci. »Dobro zápasí se zlem«
... všude, mezi amatéry stejné jako mezi profesionály, stejne
v Americe nebo v Evrope,

Nejlepší jest sport nej!\epší pocti:vé hry! Fair
play! Poctivá hra! Tam, kele se bude hráti vždy ta nej
lepší a nejpoctivejší hra,' tam bude nejlepší sport, sport, »který
snese porovnání s dobami nejvyššího rozkvetu antické kultury
recké.«

Poctivá hra však vyžaduje, aby byli odlišeni a oddeleni od
sebe p oe t i v í a mat é r i a p o' cti v í p I' o f e s i on á lov é,
a od techto poctivých hrácu obou kategorií aby byly odlišeny
rad y len o c h U, kterí poctivé práci v živote i na hríšti v zá
pase a treningu se vyhýbají a rádi by byli na útraty a na škodu
sportu »co amatéri od sportu živi«.

*
Jak z takovýchto »lži-profesionálu« delají praví »amatéri« a

jakých praktik a úskoku kluby l'ri tom užívají, mohlo by býti
obsahem jiné kapitoly.

Ministerští úrednici - anebo roboti.
Paní Zemínová, když byla v plném proudu protestu na své

nedávné pražské verej né schuzi proti moucné predloze svého
kolegy z klubu, ministra Frankeho, spatrila náhle v auditoriu

sekc. chefa v ministerstvu zásobování dra Heindla, pregnostu
oddelení, které osnovu pripravilo, a obrátila rázem rapír své
výrecnosti proti této obelti. Až dotud prítomné obecenstvo bez
toho z celé reci pí. poslankyne nemohlo nabýti dojmu, kdo
ukládá o jeho blaho a kdo je spasitelem. (Jest »vinna« vláda?
Ale vždy! vládní poslanec tak buší do osnovy! Jest spasitelem
ceská strana socialistická? Ale vždyt po datelem osnovy jest
ceskosocialistický ministr!) Val' rozcilení prítomných, podne
cován ohništem slov recnící paní, nebezpecne stoupal, marne
hledaje ventilu, kdy by bezpecne vyrazil proti pravému viníku.
Snad i na :r€jcnické tribune bylo již z tohoto nebezpecného na
petí horko a proto, jakmile zrak paní Zemínové padl na nešfast
ného sekcniho chefa, nerozpakovala se »ukázati jej lidu<<. vý
sledek byl, že svatý hnev massy vyrazil proti tomuto terci silou
tak živelnou, že paní poslankyne sama sotva stacila jej vysvo
boditi z nebezpecné situace. - Zcela podobný prípad udál se
krátce po té na schuzi legionárského pos!. Davida, který zase
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bouril shromáždené za známý výnos ministeflStva vnitra:

o »Sudetendeutschlandu« proti chefu príslušného oddelení tohoto

ministerstva, min. r. Rotterovi, tentgkráte, bohudiky, nepn

tomnému. Zdá se tedy, že prjeJlází do t;rlody vydávat ministerské
úredníky morálnímu - ne-Ii i fysickému .- Iynchování, a to
se strany politiku vládního bloku, za akty úradu, pro než' nikdo
nemá odvahu interpelovati v par1amente prísíušného clena vlády,
po pr. vysloviti mu za ne neduveru.

Tomuto IlJOvému zpusobu uplatnování svrchovanosti lidové
vlHe cestou, na kterou ústavní listina patrne zcela zapomnela,
mela by býti venována soudnou verejností pozornost ponekud

yi&!:ší,nežli se dosud stalo.
Predpokládejme, že ministerští úredníci nejsou ze dreva,

nýbrž z krve i masa. Predpokládejme, že nejsou roboty, nýbrž
lidmi s kusem osobní hrdosti a jistého smyslu pro spravedlnost.
Lze-li tento predpoklad uciniti alespon 9 jistou dávkou pravde-'
podobnosti, tož v nové methode, jaké pocínají užívati poslancové
oproti úrednictvu, jest vážné nebezpecí.

Dosud platilo totiž, že ministerský úredník byl orgánem sobe
nadrízeného ministra. Mel ovšem míti iniciativu v podávání
návrhu svému chefovi a v administrování resortu v rámci che

fových rozkazu - ale to byla celá iniciativa. Proto také mini

sterský úredník mel fOImální odpovednost toliko oproti svému
ministrovi, nikoli prímo vuci verejnosti. Vuci verejnosti a jejím
ústavním orgánum, zejména Národnímu shromáždení, odpoved
nost za veškerou jeho cinnost mel ministr sám. Toto jakési

ústraní, do nehož byl ministerský úredník postaven, melo pron
své prednosti a nevýhody. Pro osoby ctižádostivé, toužící, aby
jejich práce mela vždy autorskou masku, byla ovšem odrikavá
cinnost ministerského úredníka spíše obetí nežli službou. N ebot

osobní zásluha zustávala pri ní zcela utajena verejnosti; ba,
úredník také nemohl svoji vec úcinne propagovati na verejnosti,
aby nekrížil plány svého ministra a nekomplikoval jeho poli
tické postavení. Tiší pracovníci naopak ocenovali výhody tohoto
zákoutí, v nemž byli uše~reni prímého politického vetru a,
mohli - byt jen s relativní a neprímou úcinností - pripravo~
vati své náVl hy. Pro ministerského úredníka vlastním forem
uplatnení i odpovednosti byla pracovna ministrova. Tak tomu
bylo a jest. také v duchu naší ústavy.

Tento rub a líc funkce ministerského úredníka privádejí nyní
z rovnováhy poslanci, které jsme jmenovali, svými pokusy vy
táhnouti ministerské úredníky z jejich dosavadního ústraní do

verejné diskuse. Ministerští úredníci, j sou-Ii lidmi a muži,
reknou si: »Dobrá, proc ne! Pujdeme tedy na verejnost. Se

stoupíme do diskuse a ukážeme tam, co umíme,« Rekno}! to
asi ti sebevedomejší; ti, kterým eztoho bylo lcasto trudno,
videli-Ii, že mnohý jejich dobrý návrh musil zustati v tajnosti
úredních zásuvek jen proto, že z politických kruhu nikdo nemel
odvahu oduvodniti jej verejnosti, a že byrokratictí autori ne
smeli sami s ním vyraziti ven, aby politické kruhy jejich mi
nisterských chefu nebyly ru$cny. »Sestoupíme do diskuse 
reknou si - ale na celých sto procent. Není-li šetreno naše~o
ústraní, tož využijeme celého práva verejné diskuse. A naši
ministerští prednostové, kterí nás nedovedli ochránit proti vzru
šené nálade nesvedomite rozvášnené ve;rejnosti, pozbývají práva
zavazovati nás jak);mikoli ohledy, zacneme-Ii mluviti sami s ve
rejností.«

Není pochyby o tom, že taková rec ministerských úredníku

odporovala by duchu naší ústavy. Ovšem, odporovala by mu
na coul stejne, jako když paní Zemínová anebo pan David celí
námitkám verejnosti, kterou sami pobourili, tím, že jí hodí na
,ospas ministerského úredníka. To by byl zase jen rub a líc
téže veci, a nemuže odsuzovati rub, kdo neprotestoval proti líci.

Ovšem, kdyby se ministerští úredníci zacínali vemlouvat
prízni verejného mínení pres hlavy - a bez ohledu na hlavy _
svých ministrll, dockali bychom se pomeru velmi pohnutých. To

by byla hotová naklonená rovina. Ale na prahu této naklonené
roviny octli bychom se té chvíle, jakmile by ministerský úredník
pocítil, že jeho povolaným soudcem jest verejnost, a že, je-Ii
pred ní yolán na soud, jeho ministr mu nevstoupí do cesty,
aby rekl: »Milá verejnosti, neplet se mne do mé kompetence.
Milj sekcní chef jest odpovedcn mne, ale já ovšem ti za neho
nastavuji svá prsa.« _ Dejí-Ii se nyní takové veci, máme prede
dvermi nebezpecí zmatku a rozlomu naší administrativy na
jej í byrokratický a politický prvek, z nichž každý sám o sobe
bude usilovati o prímý vztah k verejnému mínení ...

*
Prospí-Ii se clovek, hlava mu schladne.
Autor této úvahy, dopsav ji o hodine pulnocní, odebral se

na: lože a prospal se. A když se prospal, procetl ji ješte jednou
a pokládá nyní za svou povinnost pripojiti k ní tuto kor~kturu:

»Naklonená rovina« není tak naklonená a »nebezpecÍ prede
dvermi" není tak aktuální, jak se mu zdálo vcera. Ba, nebezpecí
pro rovnováhu ústave odpovídající vlastne vubec není, a zustává
vše pri starém. Nebot o nebezpecí dalo se právem psáti toliko
za p,redpokladu, že ministerští úredníci »nejsou ze dreva, nýbrž

z krve a masa«. Že »nejsou roboty, nýbrž lidmi s kusem osobní
hrdosti«. Kterýžto predpoklad však musíme opustiti, jakmile
jsme se prospali a schladla nám hlava.

Jest jakýsi »Svaz státních úredníku 3 vysokoškolským vzde
láním«; jest také jakýsi »Spolek ministerského úrednictva kon
ceptnÍ služby«. Tyto organisace podnikají cas od !casu, pokud
víme, mnohé intervence v záležitostech všelikÝch prídavkil,
vysokoškolských, prednosteqských a jinÝch. Výborná to vec,
trebaže casteji bezúcinná. Že by však bylo úkolem nekteré takové
organisace, aby zmobilisovala v prípadech podobných onem

dvema nahore dotceným, nenapadlo nikomu z její vedoucích
lidí. Že jsou to prípady, ve kterých bylo sáhnuto na samy koreny
úrednické funkce, a že úredníci v té chvíli byli postaveni pred
osudné bud - anebo, nikdo z nich nepoznal. Tito »všemohoucí«
byrokraté nedovedou obhájiti svoji posici ani natolik, aby do

nutili ministra, jehož úredníku se VlX prihodila, vysloviti ve
rejne politování nad prípadem. Nedovedou si dobýti tolik, aby
ministr musil ríci, že si dovede udelat porádek ve své domác
nosti sám pod vlastní ústavní odpovedností. Jsou to mužové?
J sou to roboti? Jsou to roboti, mužete, paní Zemínová, pokra
covati v této methode bez nejmenší újmy na své státo-
tvornosti . . . L.

Dopisy

o ceské tíze.
Pane redaktore,

chtel bych k Vašemu clánku o vážnosti a žertu v literature v c.
35. »Prítomnosti« poznamenati, že tak o naší zakriknuté vážné
povaze soudíme i my v Bratislave. At vezmete našeho ceského
cloveka z kteréhokoliv stavu, všude se shledáte s tou tak zdarile
Vámi zachycenou »ceskou tíhou«. Náš delník sotva vyrazí
z továrny, už zamírí k nejbližšímu kiosku, aby si koupil noviny,
a potom zaboren do potištené plachty, spechá s vážnou tvárí
k domovu, zatím co jeho madarští a nemectí kolegové plni hu
moru a bezstarostného smíéhu honí se po ulici anebo i docela
od plic si prozpevují. A vecer? Z vináren a kaváren jiné písne
neuslyšíte než madarské a nemecké, a jaké krásné, divoké me
lodie! Náš 'clovek, když už se podívá více na dno (jindy jej
zpívat neuslyšíte), zpívá vám .stále o své milé, kterou mu už
vedou od oltáre, ale. tak táhle, že byste se všichni rozplakali.
Madar, Slovák? Postaví se mezi hosty anebo i na stul, tleskne
dlanemi, výskne a ve chvilce pul kavárny, cigány i personál v to
pocítaje, krepcí a zpívá spolu ... A my v koutku - jestliže
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rychle (evšem abycejne jen ze ševinistické závisti) nezaplatíme
- se zatrpkle usmíváme na zárící eci madarských hestu. _

Cím ta je, p. redaktare? Co' je prícinau naší vážnosti, jež nám
castO' tak mála sluší?

Pratože jste se a tem ve svém clánku nezmínil (estatne ta
vybocavala z jehO' rámce), davoluji si pripajit malý príspevek,
a nelmž myslím, že je jenam cástí celéhO' tohO' kemplexu prícin
našeho zakriknuti.

J sem jakO' sta a sta jiných príslušníku naší drebné inteEgence
synem malickéhO' damká;re z ceskemoravské vyseciny. Vyrestl
jsem uprestred zádumcivých strání, mezi lidem težce se lepe
tícím ed slunb dO' slunka. DO' gymnasia v P., vzdálenéhO' ed

naší dediny témer sedm ctvrtí hadiny, chodíval jsem pešky a
témer pet rekli válecných sám anebO' skero sám. Pemery na
ústave (a sice tradicne) byly takové, že ucebnice byly pujce
vány jen »tichým, hedným« chlapcum, skramná 50--100' K
stipendia praplljcevána jen tem, kdaž ebdrželi doparucení páne

katechetova. (Peznamenávám, že ta byl clevek zlatéhO' srdce,
poclivec, který žil tak, jak mluvil.) Osvobazení a j. úlev se
destalo vždy jen studentum, kterí »se drželi zpátky.« (Užívám
vesmes jen termínu v tehdejší debe na ústave bežných.) Rodice,

jestliže mne a podebným nemahli kaupit ani knih, nemehli pri
razene dávati ani ebedy, ani na ruzná prilepšení«, která naše
eke s tajenou detskou závistí vídala u druhých kolegu. N ezbý
vala než kondicemi, žádostmi na všechny strany a jiným hrbením
hrbetu (nebO' CO' jinéhO' jsau kandice na malém venkovském
meste?) nejaký krejcar si privydelat a koupit si aspan ty ne
zbytné soucástky odevu.

A dema? Rodice, pricítajíce bláheve všecky úspechy svéhO'
synka n:l s\ll(liích tem cetným dabradiním, byli. nejštastnejší,
kúyž jejich díte byla liché. ProtO' lpeli až úzkostlive na železné
discipline a nedavolevali díteti nic, v cem by se projevila jehO'
prava detská letora.

Pochapíte nyní snadnO', že student, kterému se stále pred oci
ftaví j~he chudaba, kterému se vyhrožuje, že prípadný detský
žert a malé škalní darebáctví budau míti vzápetí ednetí po
sledníhO' dabrodiní, která rek cO' rek musí se žmO'ulící cepicí
v ruce stát u meštanských dverí a prosit O hubenau kondici,
nemuže býti ne zakriknutým. Pripoctete-ji k tomu jehO' osamo
cené uvažování (verejne anebo druhému se sotva takový hach

sverí, nebot - verte mi - a ni(cem se s takoveu bolestí a ed
porem nevypravuje jakO' a nezavinené chudobe a závislesti na
druhých!) a dajmy, jimž je vystaven jehO' zrak pri pahledu dO'
castO' neplodnéhO', ba i hýrivéha živeta druhých, š{astnejších
kalegu, máte všechnu tu harkast, již si takový student ednáší ze
strední školy a jež jej petam provází na všech cestách jehO'
živeta. Petem ovšem nelze< cekati ed nehO' veselejších slov,
radostných úsmevll a trochti uprímnéhO' vtipu v jehO' prajevech,

A ješte jeden ebrázek: Není ta jen mesta, jež pusobí tak
neštastne na naši pevahu, nýbrž i venkov. Podívejme se zase

trochu na tu Ceskomoravskeu vysecinu a sravnejme ji s jinými,
dalekO' méne kulturními zememi. Byl jsem v Uhrách, v Ru
munsku, znám dasti i slovenský venkav, ale nikde jsem ne
uvidel tolik lepety a takevÝ spech z práce i do práce jakO'
u nás doma. Pripauštím, že žijeme pamerne daleka lépe než
lid v Debrudži nebO' na uherských pustách, ale ec veselejší je
clevek sedmihradský nebe ze Žitného estrova, než náš!?! JakO'
malý chlapec jsem ješte slýchával nekO'lik chasníku pri seu
mraku družne zpívat na našich zahradách, ale dnes? J akeby jich
ani nl"bylo! A ty písne naše a písne v Uhrách! U nás senti

mentalita a »beHnství« (tak prekládal j,eden náš prefeser ing!.
viÝraz »spleen«), tam temperament, spád a ehen!

Cím to je? Snad preto" že je nás více a že ten boj a skývu

chleba .nám nedoprává té bezstarostnesti a tehe srdecnéhO' veselí
sedláku v uherské puste .. ,

Nevím, pane redaktare, kolik je pravdy v mých slevech, nebat

jsem jednak prO' ustavicné zaneprázdnení nemel telik casu, abych
se mahl klidne zamyslit nad prícinami naši vážnasti, jednak
se necítím ani desti pevalaným ani edberne pripraveným tytO'
zkoumat; ale prosil bych Vás, zbude-li Vám cas, abyste jim
laskave veneval trochu pozornesti.

S tím jsem Vám eddaný
-jI.

Bratislava, 18. zárí 1924.

Representace.
V áženÝ pane redaktere I

Pezoroval jsem ve Vámi rízené revui, že každý a jakkeli
psaný PlOjcv jest Vám vítán. Zasílám Vám priložené rádky,

a presím o uverejnení. Jest to hlas varevný a nepríjemný, kt:rý
by snad jiude nebyl uverejnen, leda snad v »Rudém Právu«,

kde by llt'splnil žádaného úcinku. N ebet myslím, že pero::
umítl", že clánek není psán proti esebám, al'e proti systému, který
se pad pláštíkem demekracie nadýmá a roztahuje.

Hle, oc se jedná:
»LegiO'nár bydlí na zahrade, a tam v malé beude a trech

metrech ctverecných se za 24 hadin vyspí na 15 eseb. Spí
eblefeni a spí v zahrade v sude ve smenách." (T r 1 b u n a, 18.

zárí 1924.)
MinistrevI Udržalovi bylO' pevoleno pres milion Kc k vypra

vení jeho kanceláre a ministrum budeu zarízeny byty.
Ta mluvi za celé knihy. Lid nemá kde hydleti, nezamestna

nest a draheta panuje, ale nahore se representuje. A prorepre
'scntuje se mnohO'. Nebot kdyby prišel nejaký cizinec, Co by si
o nás pomyslil. Pan ministr sl'ého hasta uvede, ukáže mu svoji
kancelár, a ten mu' jeho za'rízení pechválí. A venku v cihelnách,
pod mosty, v zahradách, v dešti ',byL1lí« lidé ve skrýších, edkud
by i pes utekl. Kebo{ to jest demakracie: »Vy jste si nás
zvolili, a vy nesete za to zodpovednest, co my si deláme.« A
zarizují se ne zle. Za cizí pen~ze jim nic není príliš drahým.
Daufám, vážen.ý pane rerlaktore, že tytO' rádky uverejníte a kon-
cím se vší úctau. F. M.

(P O'Z n. r e d a ke e: Otiskujeme tyto rádky, ponevadž si
pisatel tehe tak duraznc preje. K veci pripemínáme, že byl
zrízen byt pouze ministru Udržalovi, s jehel. úradem jsou
spajeny representacní povinnosti, a že se nepon'\ýšH na ta,
zaríditi byty i ministrum ostatním.)

Výsady pohlaví.
V Litomyšli, 19. 9· 1924·

Vážený pane :-edaktore,

v pesledním císle »Prítemnesti" v rubrice »2ivet a instituce«
v clánku p. Beneše jest citeván § IO/í. naší ústavy. »Výsady
po h Ia v í, redu a povalání se neuznávaj í.« A není vlastne
v Ý s a d o u pehlaví ženskéhO' ta ekelnast, že žena-vdeva pe
úredníkevi pod pensí pensi bere, kdežto muž ženy ped pensí,
umTe-li tato žena - pensi nebere?

A z jakéhO' dlivedu?
BylO' by zaj ímavé nyní pri té etázce zavedení coelitá~u Stl

c tem zmíniti - nepsal-li už nekdo O' tem.
Uctive

J.P.
*
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