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PfítomnosL
Život a instituce

•• ~rolJl (M oskva):

ohlavniživot v sovetském Rusku.
olili jsme si toto thema s úmyslem odhaliti na zá
pramenl! i na základe vlastního pozorování onu
nou roušku, která zakrývá ostatnímu svetu in
život pohlavní dnešní mládeže, jež žije, rozvíjí

roste v sovetském Rusku. Chceme podati klidný,
nný a 'výstižný obraz onoh'U obrovského kad
v nemž taví se, mísí a vytvárí nová budoucnost
'ho státu východní Evropy, v nemž roste k bu-
, cinnosti mládež' prevážne sice slovanská, ale
íšená pri tom vémer stem národností jiných, a
poskytující tím poocnejší a mnohotvárnejší i za

vejší rozhled na tomto poli života.
Yedeslati však musíme aspon nekolik myšlenek.

lní život v Rusku byl odedávna mnohem vol
í a do jisté míry prirozenejší než kdekoliv jinde

rope. Bohatá zeme, plodná pl!da, zdravé, avšak
olno ti nutící podnebí, primitivnost života ven
kého, nedostatek prumyslu - to všechno byli ci
" kterí zde projevili svuj vliv ve smyslu vetší pu
sti, vetšího uvolnOvání' sexuálního napjetí a tudíž
myslu klidnejšího a otevrenejšího názOru na tyto
a vášne, pokud nepresahovaly normální meze.

usku i smrt prijímá se klidne}i než kdekoliv jinde
ledí se na ni jako na neco strašného a výjimec

. A rovnež tak ani zrození cloveka a v dusledku
i jeho pocetí, a jdeme-li ješte dále, tedy i sám
sexuální není pecím tajemným a tajuplným, ne

í se na toto všechno s onou dávkou prl1derie, jako
nohých zemích jiných. Napríklad volná láska
\' Rusku již dríve zjlevem mnohem castejším než

e, a nemužeme-Ii to ihned il1usttovati císlicemi.
eme aspon ríci, že názor na dvojice, žijící volnou
ou, byl mnohem lidštejší a jemnejší než v mno

státech puritanismu. Dl1kazem toho mohoU' na
sloužiti i nekteré veci Turgenevovy, ba znacná cást
é literatury vl!bec.
elká intensita pohlavního života ve vyšších vrst

b)'Yaléruské spolecnosti - u dvora, aristokracie,
ostatkárstva, velkokupectva - jest zajisté známa.
nicila casto s v)'strelky, prepjat'Uu vášnivostí, ba
vní zkažeností a zhýralostí. Bohatá spolecenská

mela zde tolik vlivu, že behem vývoje vynutila
to veci i urcité ústupky v ustanoveních nábožen
h. V)'mluvným toho dukazem muže sloužiti i po-
e snadn)' dostup k provedení rozluky a rozvodu

žel~' í v pravoslaví. Systém dvou a nekdy i trí
• SJ lcasne nebyl u ruských mužu z aristokracie
boha -ho meštanstva tak rídkým zjevem, jak by se
o. T ovšem neznamená, že by polygamie byla
alov: ,a nebo dokonce dovolena. Pouze to uk a
, že ,e na ni hledelo shovívave a kde by-la moc,

Iraly r,e pred ní obe oci.
nižších tríd intensita pohlavního života jevila se

cíSLO !o.

neobycejnou plodností obyvatelstva, casným vstupor
váním v manželský svazek - vzpomenme jen na stu
dentská manželství - volností daleko vetší, než na
príklad ve strední Evrope, a hranicící leckdes až s ne
vázaností a rozpustilostí. Intensitu sexuálního života
v Rusku <.:harakterisuje zajisté i to, že práve zde se
zrodil typ Sanina, zdravého, l,idského samce, polyga
rnického typu, a že práve zde byl vytvoren typ Máni,
polyandrické ženské bytosti, kterou nakreslila Verbi
ckaja ve svých »Klíckh ke štestí«. A což zvyk ru
ských mužu i žen koupati se nazí, at již oddelene da
leko od sebe, ci oddelene blízko sebe, nebo dokonce
spolecne, neukazuje na mnohem znacnejší volnost se
xuální, než jsme jí privykli u nás?

Všechno toto a mnoho jiného musíme si predem
uvedomiti, Ichctem~-li nepredpojate podívati se na
všechno, 'co se v oboru sexuálního života dnes v so
vetském Rusku deje.

Prišla válka svetová a po ní revoluce, spojená s vál
kou obcanskou. Revoluce veliká, jdoucí na samé ko
reny dosavadní spolecnosti, chtející naprosto vymýtiti
ducha i rozvrstvení spolecnosti dirívej,ší a založiti spo
lecnost novou, socialistickou, komunistickou. Otres
tento musil zasáhnouti i oblast života sexuálního, po
nevadž zasáhl bez výjimky všechno a každého zvlášt.
Revoluce byla vskutku taková, že dnes není v Rusku
nikoho, kdo by žil stejne jako žil dríve. Již to je du
kazem její velikosti a rozsahu. A i když v leccems,
ba v 'mnohém se život postupne vrací k formám drí
\'ejiŠím, prec j.en nelze ríC1, že 'by vliv revoluc'e na pod
statu lidského individua i cel,é spolecnosti ruské mizel
asi tak, jako mizí deformace pružného telesa, pomi
ne-li tlak, deformaci pl!sobící. Nikoliv! Ani individu
um, ani spolecnost neukázaly s'e do té míry elastický
mi, aby ruská revoluce po devíti letech trvání neza
l1t1cihalana ni,ch svých stop. pr,ecast'O ve forme hlubo
kÝch brázd.

o V oblasti sexuálního života je techto stop a brázd
velmi mnoho. Budeme míti ješte príležitost ukázati.
dO' jaké míry znamenají chorobu a cla jaké znamenají
pokrok. Zde chceme ríci pouze, že pozorujeme-li pec
live sexuální život mládeže, jak vyšla z revolucní v)-
hne roku 1917 až 1922, musíme konstatovati, že život
tento neulohl se ješte do pevného a regulovanéhO' re
cište, nýbrž ze je nanejvýš chaotický, rozptýleni'.
zpreházený.

Stát sovetský pristoupil po provedení hrubé práce
revolucní k snahám o výstavbu socialismu. Je 'ved
lejší, jestli úspešne ci neúspešne, není duležito, jde-li
v této snaze vpred nebo krácí-li zpet. K výstavbe so
cialismu ve sv,ém státe maj.í vedoucí cinitelé sovetští
prec jen thearetické podklady, jak pokud jde a politiku
vlastní, tak o hospodárství, fil'Us'Ufii, literaturu a pod.
Mají jich však již méne, pokud jde O tvorení nových
hodnot mravních, a nemají jich takrka vubec, pokud
jde o vybudování zdravého, nového, lepšího, refor
movaného života sexuálního. Ani Marx, ani Lenin
nemeli casu ci schopnosti všimnouti si tétO' duležité
stránky ži\'ota spolecnosti. JedinS" Bebel svým dílem



P'ltomnost146

»Žena a socialismus« snažil se podati aspon zhruba
teoretický nástin sexuálního života ve spolecnosti so
cialistické, ale ani on nemohl vybudovati velkou stav
bu, jaké by dltležitost této otázky vyžadovala. Mimo
nej jedine ješte Enge1s muže sloužiti svou prací
»Puvod rodiny, soukromého majetku a státu« za cá
stecnou smernici pri tvorení zásad sexuálního života
ve spolecnosti socialistické. Z eelého Lenina pak mož
no vzíti nanejvýše to, co zachovala ve svých vzpo
mínkách na Lenina Klára Zetkinová.

Podle ní vyjádril se v roce 1920 Lenin takto:
»Ackoliv jsem méne než kdo jiný zachmurený asket,

prec jen zdá se mi tak zvaný »nový pohlavní život«
mládeže a zacasté i dospel:)Tch pouhou obmenou do
brého 'buržoasního verejného domu. Všechno to nemá
nic spolecného se svobodou lásky, jak my, komunisté,
ji chápeme. Vy ovšem zajisté znáte proslulou theorii
o tom, že v komunistické spolecnosti ukojiti pohlavní
instinkty a potre'bu v lásce je stejne prosté a malo
významné jako vypíti sklenici vody. V dusledku této
theorie o »skleniiCi vody« se naše mládež stala prímo
zbesilou. Tato theorie stala se zlým osudem mnoha
jinochu a dívek. Prívrženci její tvrdí, že je to theorie
marxistická. Dekuji pekne za takový marxismus!
Považuji proslulou theorii »sklenice vody« za napro
sto 'nemarxistickou a nad to za p\rotispolecenskou.
V pohlavním živote projevuje se nejen to, co dáno
bylo prírodou, nýbrž i to, co pripojila k tomu kultura,
at již to je povznášející nebo snižující. 'Engels v »PU
vodu rodiny« ukázal, jak je duležito, aby pohlavní ži-

_vot se rozvíjel a stal se pO'rádným. Nech-ci svou kri
tikou hlásati asketismus. Ani na mysl mi to nepri
chází. Komunismus má s sebou nésti nikoliv asketis
mus, nýbrž radost ze života a bodrost, která mimo
jiné je pusobena naplnením života láskou. Avšak, podle
mého mínení nadbytek pohlavního života, který nyní
pozorujeme, nenese s sebou radosti ze života a 'bo
drosti, ba naopak, zmenšuje je. V dobe revoluce je
to ošklivé, docela ošklivé! Mládež zejména potrebuje
radost ze života a bodrost. Zdravý sport, gymnastika,
plování, výlety, telesné cviky všehO' druhu, mnoho
tvárnost duchovních zájmu, studium, analysa, výzku
my, a všechno toto pokud lze soulcasne. Všechno to dá
mládeži víc, než vecné prednášky a diskusse o otázce
pohlavní a tak zvaném vyžití života. V zdravém tele
- zdravý duch! Ani mnich, ani Don Juan, ale také
ne nemecký filistr, nýbrž tak neco uprostred. Znáte
prece mladého soudruha X. *) Výborný, vysoce na
daný mladík. Mám obavy, že, nehledíc na všechno
toto, nic z neho nakonec nebude. Zmítá se hned v jed
né, hned v druhé milostné historii. To se nehodí ani pro
politický boj, ani pro revoluci. Nerucím .též za spo
lehlivost a pevnost v boji tech žen, u nichž osobní
román proplétá se politikou, ani tech mužu, kterí be
hají za každou sukní a dají se Ulchvátiti každou mla
dou holkou. Ne, ne, to nelze spojiti s revolucí .. , Re
voluce vyžaduje soustredenosti, napjetí sil, jak u mass
tak i u osobnosti. Ona nesnese orgiastiekých stavu,
podobných onem, jal<!é'bývají u dekadentských herou
a heroin d·Annunziových. NezdrŽielivost v pohlavním
živote je zjev iJ:mržoasní, jest príznakem rozkladu.,

Proletariát je trída, jdoucí do výše. Nemá zapotrebí
opojení, které by jej ohlušovalo nebo vydraždovalo.

*) Mínen je zde jeden z vynikajících dnešních komunistu,
který prijel soucasne s Leninem ze Svýcar.

Nemá zapotrebí ani opojení pohlavní nezdrželivostí
ani opojení alkoholem. Proletariát nesmí a nech
zapomenouti hnusu, kalu a 'barbarství kapitalism

Cerpá nejsilnejší pobídnutí k boji ze situace své trídy,
z komunistického ideálu. Potrebuje jasnost, jasnost
ješte jednou jasnost. Proto, opakuji, nemá býti žádn'
slabosti, žádného marnotratnictví a nicení sil. Sebe
ovládání, sebedisciplina - nikoliv 'Otroctví. Tech je
zapotrebí j. v lásce.« (Klára Zetkinová ve své brožure
»0 Leninovi.« Vzpomínky a setkání, Moskva 1925.)

Pouze tolik vyslovil Lenin o tomto thematu a to
ješte prostredni.ctvím tretí osoby. Jak patmo, je v tom
vÍCe kritiky než positivního vytycování nových smer
ni'c mravních.

Pristoupila-li tedy sovetská revoluce k provádení
válecného komunismu, pristoupila-li pozdeji k nové
hospodárské politice, šla pri tom pres všechno tápání,
pres všechny omyly, chyby a nedostatky rprec jen za
urcitým cílem, jednala podle urcitého úmyslu, plánu
a programu. Ale pro úpravu nového mravního života
svých clenu, ba i svých vlastních stavitelu, pro vytý
cení cesty, na níž práve nová spolecnost fysicky se
tvorí - sovetská revoluce žádného programu nemela,
zde se poddala slepe živelní síle, zde nevybudovala je
šte ideálu, zde nevrhla se dosud plným proudem do
agitace pro lepší príští osvobozeného lidstva. Tento
nedostatek revoluce je zde, všeobecne se pocituje a
vyvolává snahy, aby bylo dohnáno, ,co bylo zamešká
no. Vzpomínka Zetkinové na rozhovor s Leninem je
toho výmluvným a nejpádnejším dokladem. Lec kdož
ví, zda nebylo zameškáno již príliš mnoho, zda nebyl
zanedbán okamžik obrovského otresu v prvotním sta
diu revoluce, a to jak k vypracování a vytýcení ideálu
nového, svobodnejšíhE:>, štastnejšího a zdravejšího ži
vota pohlavního, tak i k jejich popularisaci a prová
dení. Kdož ví, zda toto zanedbání VÚdcll a tvurcu
není vecí nenapravitelnou, zda revoluce zde nevedla
zatím prímo na scestí!

Pohlavní život sovetské mládeže stojí zajisté
v první rade pod vlivem vlastní epochy revolucní a
dále pak pod vlivem všech tech okolností, které tradicí
byly preneseny i do prostredí dnešního. Nelze-li ríci,
že by ve veci pohlavní vý'chovy epocha predválecná
dala mládeži náležité smernice mravní a sociální, lze
to zajisté tím méne tvrditi o bolševické revoluci. Re
voluce prišla mimo jiné s heslem rozvrátiti buržoasm
rodinu, »která je prototypem šosáctví, vykoristování
ženy mužem, útocištem instinktu soukromovlastnic
kých«. Jako ideál nesla na své nejhoreJší pene jakési
slad~é tóny o volné lásce, svobodném materství, spo
kcné výchove detí z prostredku verejných v nádher
ných domech pro kojence, díte, školáka - ale ve sku
tecnosti porodila takový chaos ve všem, že hlavní ná
por vedla sice na rodinu, jako sociální sloup starého
rádu a snažila se rozvrátiti ji, ale místo ní neposkytla
zatím niceho nového, krome všeobecného uvolnení
mravu, legalisace umelých potratu, trochu útulku ma
terských, trochu detských domu, staJckích tak asi pro
jedno procento vešker,ého dorostu. Rodinu nerozvrá
tila do základú, zejména na venkove nikoliv/nýbrž jí
pouze otrásla a byla prinucena snažiti se, aby j'í byl
dán aspon- nový obsah. Revoluce zahájila tedy novou
politiku i v této oblasti, prešla od nadšeného hlaholu
osvobozeného sice, ale ta~é nezodpovedného 'pohlaví,
jak je hlásala Alexandra Kollontajová, ke strízlivej
šímu pretvo-rení b:)Tvalé rodiny buržoasnÍ v ro-
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• u novou, v níž všichni clenové mají býti svobodni,
de nevládne ani patriarchát ani matrimonium, nýbrž
e každý clen a všichni dohromady jsou vedeni sna
u prispeti svod tvurcí prací, vzdeláním, mravností,
všeobecnému po'vznesení socialistkkého kollektiva.

ylo vskutku neobycejne zajímavo slyšeti, jak na prí
ad nynejší komisar vnitra, Beloborodov, pri projed
'vání nov·ého zákona o manželství v Ústredním vý
onném Výboru, snažil se veškerou pádností svých
uvodu hájiti instituci rodiny v této nové moderní
orme. Ale i to znelo proti drívejší pohlavní anarchii
woti mnohým dnešním názorum sovetských sociál
ích bourliváku úplne nove, zejména vycházelo-li to_
úst pevného a vynikajícího komunisty. Tím vším
šem nechceme ríci, že v Rusku za revoluce vskutku

ály se veci, které svého casu probehly si'ce ,celým
etovým tiskem, byly tisíckráte omílány a nakonec
ázaly se pouhopouhou pomluvou: míníme zde onu
vestnou »socialisaci žen«, provedenou prý formál

im dekretem kterési místní vlády a vynalezenou pro
te v redakci londýnských T i m e s.
Pohlavní anarchie za revoluce nesla se docela ji

ným smerem, než dekretováním všelijak)'ch nápadu
dividuí, casto dedicne zatížených. Rekli bychom, že
sla v sobe stopy válecné éry, avšak znásobené všemi

v i zjevy, které provázejí práve válku obcanskou.
vule války obcanské preJlesla se zajisté i na pole se
uální. neprátelství vylévalo se všemi póry a láska
rojevovala se nejen láskou k veci revoluce ci proti
evoluce, nýbrž i styky pohlaví, prevážne ovšem let

mými a prechodnými. Že tato atmosféra byla špatnou
názornou výchovou pro revolucní i revolucionisujíd
mládež, jest na bíledni. A práve mládež se obcanské
války nejvíce aktivne zúcastnila. Nedostatek konkret
ního programUJkomunistu v otázce sexuální, nedosta
tek nové revolucní ethiky vedl k prepínání a prehánení
všeho pokrokového, opravného a revolucního, co Be
bel i Engels snažili se aspon rámcove pro budoucí
spolecnost socialistickou nacrtnouti. Názor na veci
sexuální pocal v prvnkh dobách revoluce hrubeti,
stával se drsným, výlucne materialistickým. Trpely
tím ovšem v první rade dívky a ženy. Ranná mater
ství, pohlavní nemoci, umelé, ba lépe receno, neumelé
potraty, staly se hromadnými zjevy.

Ale jako ve všech živelních bídách, které potkaly
sovetské Rusko za prvé epochy revolucní v letech
1917-1920, tak i zde rozpoutaní besové jakoby najed
nou sami pocali se uklidnovati. Tento zjev - auto
matické mizení epidemií, bez nadprumerných zákroku
administrativní a jiné moci - byl patrný za revoluce
mnohokráte. V dobe nej'V,etšího rozmachu cholery na
jihl1 a jihovýchode Ruska, kdy zdálo se, že stát bude
jí záhy celý zaplaven, najednou z cista jasna zacalo jí
rychle ubývati. Stejne tak bylo se skvrnitým tyfem,
se všeobecn)'m vpádem vší, s katastrofálním rozmno
žením polních škudcu a konecne i s hladomorem 1921
1922! - V epidemii pohlavní rozháranosti a leckdes
i pohlavního besnení nastoupil kol roku 1921 podobný
bod obratu. Uhasnutím obcanské války a likvidací
vše:1 front jakoby nastoupila také ponenáhlá likvi
daCI"sexuálnÍJch výstrelku. Není náhodou, že práve
konc TI roku 1920 vznikl výše citovaný výrok Leni
nuv, .<terý jakoby podával resumé všeho nepriroze
ného prepjatého, vzepnutého, co revoluce ve vecech
sexu' .ního styku prinesla a nekoEka slovy, nejistými
sice, málo zkušenými, ale prec jen prímými a 'pocti-
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vými, jakoby se snažil uvésti tuto preduležitou oblast
na jiné, lepší koleje.

Mládež, která bojovala v revoluci at již na fronte
I proti neprátelum, nebo doma proti hladu a epidemiím,

skoncením války prišla domu a vlila se bud do obcan
ského života nebo do škol. Její prevážne anarchisti
cké a nesporádané nazírání na život sexuální splynulo
zde s novým jej~m okolím, zacasté nikoliv lepším, než
byla sama. Tak mládež ve mestech prichází pri tom
do styku s prostitucí a uzpusobuje svuj život po
hlavní také podle ní. Zrejmý ovšem úpadek a zhru
bení je toho následkem. Mládež venkovská vklouzá
do života vesnice a vystupuje casto inÍJCiativne všude
tam, kde podle jejího mínení zustalo ješte mnoho ne
dotceného, zastaralého, šos·áckbho. Ale toto rozkladné
ptlsobení mládeže, jež prožila a aktivne vedla obcan
skou válku, je postupne paralysováno jak uklidnujícím
vlivem 'Venkova a jehO' staletých tradic, tak i vlnou
široké agita.ce komunistického vedení ve mestech, kte
ré nyní, takrka v hodine dvanácté, vrhá se na tuto
obhst a snaží se zachrániti, co možno. Vytvorení po
litické organisace komunistické mládeže, tech známých
komsomoku a komsomolek, ukazuje zde nové per
spektivy. Ackoliv jejich pohlavní život nese v sobe
nejen mnoho uvolneného, nevázaného, prepjate svo
bodnárského, prec jen shledáváme se v nem
s mnohou nezkušeností, mladickým tápáním, omlu
vitelnou nezodpovedností,. Budeme míti ješte prí
lditost illustrovati tyto zjevy konkretními príklady.
Zde pO'uze pO'tvrdíme, že práve v organisaci komso
molu, v nemž smíšen je živel mužský s ženským a
prostredí delnické a rolnické se studentským a úred,..
nickým, zrací se nejlépe a nejcharakteristicteji dnešní
stav pohlavního života sovetské mládeže, se vší
jeho rozháraností, prudkostí, však též. zdravou
touhou po nalezení správné cesty. Práve v komso
molu mužeme nalézti 'dnešní typické nazírání na
oblast sexuálních vznetu i na oblast jejich ukájení,
práve tam nalezneme a rozlišíme stopy, které zane
chala revoluce a které jest treba považovati za de
dictví epochy predchozí. A analysO'u všeho toho se
probijeme nakonec k otáz,ce poslední: Lze ocekávati
lepší príští v sexuálním živote sovetské mládeže, ci
prin~sla zde revoluce škody nenapravitelné a deka-
denci úplnou? ,

Prof. dr. Bok-uš Tomsa:

Krivi svedci pred našimi soudci.
Je lidskou vlastností, že se rádo uprí'lišnuje, a že

zejména stinným stránkám a vadám jednO'tlivce i spo
l,ecnosti radeji se pridá než ubere. Dojmem takového
pessimismu pusO'bil také na mne clánek Dra Drábka
(v 7. císle Prítomnosti), nadepsaný »Kriví svedci
pred našimi soudci«. Neodsuzuji uprílišnování, pone
vadž vedle stinn)Tch stránek, jež zkreslují pravdu, mái své dobré vlastnosti; tím, že zvelicuje, upoutává zá
jem o veci, které by jinak zustaly nepovšimnuty. Snad
tuto zásluhu bude míti i uvedená úvaha a vyburcuje
naše sO'udce Uakožto nejpovolanejši, aby k otázce,
o niž jedná, zaujali stanovisko. Prece se mi však zdá,
že autor clánku šel ponekud príliš daleko a proto chci

pripojiti nekolik poznámek. .Clánek tvrdí, že míra krivých svedectví, vydaných
pred našimi soudy. a to jak civilními tak trestními,
dosahuje pomalu stupn~, který možno naz'vati straš-
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ným. Pisatel uvádí, že zná radu advokátu i soudcu,
kterí tvrdí, že 50 až 80 procent složen)'ch soudních
svedectví je krivých. Kdyby byla tato císlice správná,
pak musila by 1P0dvrátiti všecku dLIVeru v konání

spravedlnosti a lépe by bylo tomu, kdo byl ve svých
právech at civilne nebo trestne poškozen, aby s,e pred
soud 'vubec neodvažoval. Autor sice utešuje, že zdra
vý a logický úsudek inteligentního soudce dovede pre
ce jen zpravidla rozeznati pravdu od lži; ale to je úte
cha slabá, ponevadž soudce, kdyby mel sebe zdravejší
a presnejší úsudek, prece jen velmi casto nemuže

pravdu rozeznati od lži, ponevadž k tomu není ani
príl,ditosti ani predpokladu. Soudce nezná objektivni,
~kutecný stav veci, a proto je pravdepodobné, že vel
mi casto uvízne v tenatech svedkovy lži. Ucinte si jen
približnou predstavu, kolik procesu musilo by býti
špatne soudcem rozhodnuto, kdyby 50 až 80 procent
svedku lhalo.

Mám' za to, že tento odhad krivých v)'povedí je
hodne premršten: Pri nejmenším je to tvrzení vzaté
ze vzduchu. O množství krivých výpovedí nás totiž
nemuže pouciti' ani advokát ani soudce. Advokát pro
to, ponevadž stranou, kterou zastupuje, jest casto ne
správne informován, soudce, ponevadž 'se dovídá
o skutkové podstate rovnež z drVhé ruky a nezná tu
díž, jak jsem již rekl, pravdy objektivní. Proto, ríká-li
z,e dvou svedku v procesu volaných jeden' a, druhý b)

a jsou-li jejich výpovedi stejne pravdepodobné a
svedci stejne spolehli ví, nemi'!že soudce casto posou
diti, na cí strane je pravda. Mimo to pravda neváží
se poctem 'svedkó, vždyt je možno, že jeden svedek
mluví pravdu, a ctyri lhou. O co se má soudce pri
posuzování objektivní pravdy v takových prípadech
opríti, není-li tu mimo svedky nic jiného (na pr. li
stiny, posudek znalce, corpora delicti), co by ho o ní
ubezpecilo? Tvrdím tedy, že veškeré odhady lživých
v)'povedí svedeckých' mohou b),t naprosto nespolehlivé
a nepresné, a mám za to, ž·e i v daném prípade jsou
libovolné a silne prehnané.

Je pravda, že mravní cítení následkem válecných a
poválecných pomeró silne pokleslo. Je to patrno ve
všech oborech spolecenského života, v politice, v ná
bc,z.enství, pri plnení obcansk)'ch povinností i' jinde.
Ale že by pokleslo do té mí ry, jak autor clánku tvrdí,
to prece jen milosrdná skutecnost vyvrací. Dnes ju
stice, až na jisté v)'jimky, neztratila na svém respektu
a vetšina svedkLI se približuje k soudci se stejným ve
domím vážnosti svedectví a prísahy. jako dríve. Jestli
obvod nekterého soudu zahrnuje 'mravne méne cenné
obyvatelstvo, jak tomu bývá na periferiích, v jistých
str,ediscích prumyslových a pod., z nehož rekrutují
se obzvlášte cetní kriví svedkové, prece jen na tyto
prípady treba se dívati jako na v)'jimku a ne jako na
pravirdlo.

V clánku, na který navazuji, jde patrne o omyl, kte
rý nebývá: rídk)T' ani u 'soudcu: že neciní dobre roz
dílu mezi svedeckými výpovedmi, jež byly nepravdivé
ú mys 1n e (lži v pravém slova smyslu, krivé sve
dectví), od tech, 'kdy svedek mluví nepravdu, a niž
bys i t o h o byl ved o m. Tím se ocitáme u tež
kého problému' soudní psychologie. Jeho prícina je
v nedokonalosti 'lidské pameti, v neschopnosti uch 0
'vati si vzpomínku, která by se verne shodovala s tím,
co svedek videl, slyšel, nebo v neschopnosti tuto

vzpomínku sdeliti. Mnohdy má se za to, že svedek
lže, ponevadž mluví nepravdu. A prece jeho' charakter

i jeho svedomí jsou tak cisté, jak si jen možno práti.
Svedek v dobrém presvedcení udává, že videl osobu,
kterou mu predstavují jako obvineného, 'v dobe krá
<;ležena míste, kde byla spáchána, a na konec se ukáže,
že ji videti nemohl, ponevadž v té dobe byla osoba ta
v nemocnici, v ústavu choromyslných nebo odpykávala
si trest. Takových prípadu zná historie soudní síne
radu. Jindy do' skutkové podstaty, o níž vypovídá,
priplete svedek okolností, které v ní ve skutecnosti
nebyly; presune je tam z jiné situace zpravidla po
clobné. Proc? Ponevadž ho oklamala pamet.

Je treba jen' nahlédnouti do nekteré soudní psycho
logie, abychom si uvedomili, .co ruzných okolností
zasahuje do pameti svedka, rozrušuje jeho vzpomínky
a ciní z nich zvrácené obrazy skutecnosti. Nedokonalá
pamet, prílišná fantasie, ruzné zájmy a zájmecky, pu
sobící na svedka, aniž je si toho vedom, tisk, sugge
stivní vlivy pred i pri výslechu - to je jen nevelký
v)'sek neprátel, které i 'svedomitého svedka svádejí bez
jeho vule, ba proti jeho vuli na cestu nesprávné vý
povedi, ohrožuj ke zdar soudního rízení. A což te
prve výpovedi dítete a osob abnormálních, jichž ve
funkci svedka dostává se .pred soud více než si lze
predstaviti. Díte, i nejlépe 'vychované, jest vždy ne
bezpecným, nepravím ješte špatným svedkem, a nemé
ne epileptik, alkoholik a hysterická žena. Kdyby bylo
zde dosti místa uvádeti prípady nepravdiv)'ch, ale v nej
lepší víre složených výpovedí, at již os'obami zdravý
mi nebo duševne nenormálními, detmi n,ebo ženami,
nacházejícími se v jistý-ch výminecných stavech (men-
ses, tehotenství, klimakterium), užasli bychom, jak

velká nebezpecí musí prekonávati spravedlnost, aby se
vyvarovala težkých omylu. Dotýkám se jen mimocho
dem známých procesu proti ucitelum a kat.echetum
pro ciny proti mravopocestnosti, 'spáchané domnele na
dí vkách. Proti obvineným svedcila casto celá rada
devcat a podivuhodne souhlasne, na konec se však
zjistilo, že zažalované ciny zkonstruovány podrážde
noUJfantasií dívek, nacházejících se v periode puberty.

. Vše to uvá:dím proto, abych naznacil~ jak nebez
pecno je' v prípadech, kde jde o nes p r á v n é sve-
decké v)'povedi, mluviti pouze o k r i v )' c h V)'PO

vedech; jak nebezpecno je neciniti rozdílu m.ezi
ú mys 1n e a ne ú mys 1ne nepravdivým 'údajem
svedkLl. Predstavte si, že by 50 až 80 procent sve
cJeckých výpovedí bylo vskutku krivých,· pripoctete
k tomu ješte ty, které jsou nesprávné bez svedkova
úmyslu, a obdržíte císlo. které celou' justici prevrátí
hlavou dolu a uciní ji il1usorní. Kdyby tomu bylo tak,
pak by slušný 'advokát musil raditi poctivé strane,
která nedovede si zjednati svedku neb je zpracovati,
aby k soudu nechodila a necinila si vedle doznané
škody' ješte soudní útraty.

Mám za to, že Dr. Dráhá ve svém škarohlídském
clánku prehlédl rozdíl, kter)' jsem uvedl, ocenoval sve
decké výpovedi príliš '[jednostranne a patrne sevše
ohecnil pomery, s nimiž se seznámil jen u urcitých
soudu. Pri tom ale uhodil na vysoce' dlJležitý a za
nedbávaný problém, o kterém se u nás sice stále
mluví, který' se však nebere dosti vážne - totiž na
otázku soudcovskou. Tato otázka má vlastne nekolik
tvári: hospodárskou, technickou, mravní a pedago
gickou. Její požadavky daly by se vtesnati asi do této
formule: soudce budiž náležite hospodársky zabez-

pecen; budiž mu technicky umožnen náležitý výkon
spravedlnosti; budiž mravních 'kvalit, jaké žádá jeho
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*) V di~kusi O' clánku Dra Dr á b k a byl jsem upozornen
také na to, že disciplinární opatrení autarem tu navrhavané
skrývalo by v sabe nehezpecí, že bv soudce mahl snadnO'
predstihovati konecný svuj výrak a dastávati se se stranami dO'

castých a nepotrebných konfliktu,

( Politika

venuje "se dosti pozornosti tak duležitému problému,
jako je problém psychologick)r. A tento nedostatek
považuji za jednu z nejvážnejších trhlin v soudcove
kvalifikaci a jím samým' nezavinenou. Dnes, kdy se
uvažuje reforme právnického studia, sotva Jze 'Pres
tuto skutecnost prejíti mlcením a nevzíti ji v úvahu
pri sestavování nové ucebné osnovy.

Zdá. se snad, 'že cine poznámky k clánku Dra
Drábka, jsem s,e vzdálil vlastnímu predmetu a prešel
na úplne jiné pole. Nikoliv, nebot mám za to, že jeho
clánek je také do jisté míry ná:Sledkem nesprávného
ocenování s\"edecké 'výpovedi po psychologické strán
ce, a že tudíž psychologické proniknutí otázky sve
clecké leccos by v nem postavilo do ;iného svetla, než
jak 'to pisatel lící ve svém clánku. Dokladem toho je
mi i j,eho požadavek rozšíriti discipllinární právo
soudcovské v tom smeru, že by soudce mohl na míste
trestat 'Pokutou i 'vezením svedky, kterí zjevne se vy
krucují, hl,ec1í vec zatemniti a vypovíc1ají nepresne,
aniž by bylo možno již proto je stíhati pro krivou V)'
poved. »Takovým treba jen :"-0 Kc Ipokuty «', pq-aví
autor, »ihned splatn)lch, 'by jiste leckterému svedkovi
oživilo' pamet«. Predstavte !Si, jak osudné následky
mohla by míti tato moc v rukách psychologicky ne
zkušeného soudce, dkter~r nedovede vystihnouti všecky
odstín~ nesprávných výpovedí a jejich motivy. Pred
stavte si, co zla by zpllsobi,lo toto vynucování 'sve
decké v)'povedi. když prece sOllc1cp nemllže zpravidla
bezpecne odhadnouti, co pravdou je, co jí není, nýbrž'
teprve tuto pravdu hledá.*) Vubec mám za to, "že stá
lými formálne procesními reformami mnoho se ne
zlepší. Dob r Ý s o li d c e, d je muž Je dán a
m o ž n o s t rád n é h o v ý k o n u spr a v e d l
n O s t i - to je hlavní problém justice, ponevadž za
tohoto predpokladu zmírní se i nedostatky nedokona
lého zákona.

Vubec jsem toho ná'zoru, že pri reforme soudního
rízení musí se vyjíti od soudce. '

Mezi ruskou emigrací, jejíž situaci jsme zde ne
dávno vyl~cili, ozval .se pred casem hlas, který vzbudil
neobycejne živou odezvu v celém emigrantském tisku,
ba v tisku sovetském a který - jako hlas kacírský 
zabušil silne na vrata emigrantského života. Pražská
eserská revue Vol jaR o s s i i poskytla s výhradou
volnosti vlastního stanoviska místo serii clánku A. V.
Pešechonova o .emig'ran.tské otáZJCea o smírení s tím
stavem vecí, jaký v Rusku je. Pešechonov sám je starý
kacír - zllstal v Ru ku tak d10uho, dokud opravdu
nemusil emigrovati; ]:0 svém príjezdu mezi emigraci
napsal jí kacírskou knížku Pro c i sem e mi g r o
val, ve které vykládal, že se vystehovat nechtel a že
jeho presvec1Jcením je, ž,e se má pracovati doma v tech
podmínkách, které tam jsou. Jeho clánky ve Vol j a

V. Koenig:
Vrátit se ci nevrátit do Ruska?

volání, a dostaniž se mu náležitého vzdelání a mož
nosti vzdelání. Dotknu.se j,en poslední stránky, po-
nevadž souvisí s naším predmetem. \

Presvedcil jsem seve své praxi i' mimo ni, že jsou
oudcové v)'borne vzdelaní, kterí rozširují svuj obzor
tál)'m studiem, snaží se poznati život a cloveka a

užíti takto 'nabyt)lch zkušeností na soudní praxi. Vím
vak rovnež, že jsou jiní, kterí se spokoií s tím, co
'získali fakultním studi,em, a kterí ctou jen nové zá~

kon)', jež se jich bezprostredne dotýkají a bez jejichž
znalostí byli by nemožní. 'Je prirozeno. že tito soud
cové nemohou sv)rm povinnostem uciniti zadost. po
ne\'adž praxe sama a životní zkuš:enosti nejsoU' ta
kové, aby jejich nedostatky doplUJ,ily. Uznávám, ze
casto, zejména u soudu venkovských, nespadá od:po
ednost za to jen na soudce. Dostati se do styku s 'po

kroky právní vedy i 'ved pomocn§ch je mnohdy' pro ne
velmi obtížné již proto, že nejsou dostatecne honoro
áni, takže nemohou si zaopatriti dnes drahé pomti

cky k dalšÍm11vzdellávání. Uznávám rovnež, že jsou
pretíženi prací a že nezb)'vá jim mnohdy casu "odložiti
soudní akta a poohlédnouti se po tom, ,co jim ona ne
poskytnou. Ale to na veci niceho nemení. ŽalostnÝ
fakt tu jest a treba pomHleti na jeho odstran.eni. .

Nyní zase naváži na okolnost výše uvedenou, tý
kající se' nesnrávn)'ch V'edeck)'ch výpovedí. Je to bo
lestn)' problém justice a problém u nás ješte nedo
ceií.O\'an)·. edocenovaný proto, ponevadž se soud
cum nedostává náležitého psychologického 'vzdelání,
které muže umožniti správné hodnocení svedecké vý
povedi. Svedecká vÝnovecf není totiž :skutecností,
která by se 'dala kvalifikovati toliko právnicky. ale
která musí býti merena i psychologicky, pri nejmen
ším stejne tak, jako právnicky. Proto nevyhnutelným
požadavkem'je, ahr soudce dobre ovládal psychologii
svedka a svedecké 'výpovedi. ·A ta je li nás bohužel
ješte v plenkách. Težko si predstaviti, jak mttze hod
notiti svedeckoU'výpoved ten, kdo nezná duši' dítete,
epileptika, alkoholika, *) ženy, a kdo nezná nebezpecí,
která se pro soud v ní skrývají. Rád bych vedel, jak
lze kvalifikovati nesprá:vnol1' výpovecf svedkovu jako'
Id, neznáme-li vratkost lidské duše, nedokonalost pa
meti náklonnost lidskou -podléhati n'hným vnejším
podnetum, komolícím obsah, který pamet uchovává.
Ovšem dnešní soudce to znáti nemuže, lec z neúplné
praxe životní, ponevadž o tom nebyl informován ani
behem svých studií universitních ani našimi právni
ck)'mi casopisy. Dostalo-li se mu z techto pramenu
jisté informace, byla tak sporá a nedostatecne zduraz
nená, že brzo prikryje ii prach casu a zaoomenutí.

oudee má vzdelání právnické, ale ne psychologické
- a konec koncu platí to o našich právnících 'všech.
Platí to proto. oonevadž výchova právnického dorostu
u ná'Sjest príliš jednostranná. 'právnicky dot;matická,
htz životní náplne, hlavne bez náplne psychologické.
Tu ceká hlavní úkol reformu právnického studia i' re
formu soudcovského vzdelání.

Shledal jsem se 'v soudní praxi se soudci, kterí
\t:,leckou výpoved dítete brali na stejné vážky se sve
eLkOllv)rpovedí dospelého, kterí si nevedeli s obvine
'm duševne ménecenným rady, kterí tuto skutecnost,
byla ocividná, prehllédli nebo dokonce pres ni pre

, To jsou následky toho, že v našich pomerech ne-

0) Pri tam nemám na mY31i prípady, kdy je zapO'trebí pri
brati znalce z aboru psychiatrie.
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R o s s i i navazují pnmo na tuto knihu. V podstate
:rí:k'áPešechonov toto:

Jásám jsem se rozhodl za svou osobu vrátit se do Ruska
pri první príležitosti, yonevadž vycházím z presvedcení, že je' ,1

to má vlast, ar v ní vládne kdokoli, ponevadž k ní patrím a
ponevadž radeji budu živorit doma, než bych živoril v cizine.
To je mé osobní presvedcení, které nikomu nevnucuji. Je
marné cekat, až Rusko otevre emigraci své brány. Rusko se
bez emigrace obejde" ale emigrace se neobejde bez Rusk:l.
Je však nebezpecí, že naj de Rusko jiné, než jak si je pred
stavovala, nebot má pred ocima stále to Rusko, jaké bylo a
jaké už není. Ta poslání, která emigrace spatruje ve svém
emigrantství, jsou vesmes pochybená. Nejprve byly tu snahy
povalit bolševismus obcanskou válkou. Ta se však už dávno
skoncila naprostou porážkou odpurcu sovetu. Emigrace se do
mnívá, že pokracuje nyní v boji proti bolševismu, :tle ne
pr~vem, ponevadž faktický boj nejen už dávno nevede, ale ani
vésti nemuže. Ve skutecnosti jen sedí a 'Ceká, jak to v Rusku
dopadne. Skládají se nadeje v možnost nového boje s bolše
viky, ne-Ii na »vnejší«, tedy alespon na »vnitrní fronte«. Uvnitr
je boj možny a nekteré jeho známky jsou patrny (clánek byl
psán pred rokem a otišten pred posledním kongresem ruských
komunistu). Chyba však je:, že se emigrace domnívá, že tentO'
boj bude sveden ve znamení drívejších hesel, kdežto ve sku
tecnosti je takový boj možný jen na ptlde, dané dl~ešními
pomery, a podle hesel, které vyplynou z techto pomeru. At oi
emigrace klade jakákoli jiná poslání, jako na príklad zachovati
ruskou kulturu, všechna tato poslání ztroskotaj í na stejné prí
cine, že nemají správného pomeru k tomu procesu, který se
v sovetském Rusku odehrává. Emigrace se odtrhává od Ruska
a její snahou by melo být, aby našla cestu k tomu Rusku,
jaké je. Dnes je emigrace ve slepé ulicce a musí si uvedomit,
že z ní nenajde východu obecného. Tento problém lze rešiti
jedine osobne: kdo chceš a mužeš, vrat se!

. Tato úv.a:lm.Pešechonova vzbudila ovšem v emigraci
yelíký rozruch a diskuse trvá už témer ctvrt rokUJ.
Valnou cástí di'skuse ta zabývá se j.en jednou stránkou
pr'Ublému, kter·é Pešech'Unov nadhodil, t'O jest otázkou
samého návratu, a jen v malé míre stránk'Uu druhou,
kterou bych za svou osoblll pokládal' v dnešní situaci za
mn.ohem závažnejší, to jest kritikou pomeru ruské
'e111igrace k výv'Uji vecí ve vLasti. Pešechonov sám
'Ovšem usnadnil polemiku se svými, vývody tím, ze
celou složitou otázku »emigrace a vlast« príliš zúžil
a zjednodušili. Aby ukázal chyby emigrace, vybral
v ní stránky nejcernejší, vyšel z predpokladu, že sko
"[o celá emigrace smýšlí prave, na druhé strane pak
z dnešního stavu vecí v Rusku v)'lbral stránky ne}·
svetlejší, mnohé veci ohladil, pres stíny preše1. Ko
necne pak nedal v otázce návratu samé ni jakých kon
krétních záveru. Za nejvetší prednost P.ešechon'Ovy
{lvahy, dlužno pokládati, že vycházejk ze skutecnosti,
'že emlgrace prohrála obcanskou válku se sovety a že
nadeje na brzký pád bolševictví jsou velmi málo
oprávnené, ukazuje na to. že emigrace vri vytvárení
'Svého pomeru k Rusku nesmí bráti za základ to
'Rusko, jaké bylo pred bo1ševilck,ou revolucí, nýbrž to
'Rusko, jaké je. To j,e snad nepopulární, ale jiste ne
upre t'Umuto stanovisku oprávnenosti. kdo vychází se
stanoviska politické reality.

Ve své kritice chce Pešech'Unov ukázati na to, že
emigrace nemá správných informací o Rusku. To jle
'Ostatne bolest, která se netýká jen emigrace; hledat nit
pravdy vne Ruska o Rusku je velmi nesnadno i prO'
toho, kdo ji hledá i bez jak>éhokoli zaujetí. Tím pocho
pitelnej'š'í je to u. emigrace. P·ešechonov ukazuj,e, že

emigrantský tisk podává krivé zrcadlo: »jednostranne
zvelicující a v nekterém dbledu i zkresluj'kí«. Uka
zuje však z-ároven na to, že i sovetský tisk podává
ctenári zrcadla krivé: krivé nejen tím, že všechen je
tiskem jedné strany, ale i tím, že je: ta tisk bojující.
Jeho formulace, že »sovetské listy bud naríkají nad
nejakými nedostatky nebo vytrubuj-í úspechy sovetské
správy«, je zcela prípadná, treba že bych poradí obou
techto manýr preradil opacne. Jisto je, že sovetské li
sty neuzavírají své sl'Uupce lícením nedostatku, a práve
z techto z.práv a údaju S'Ovetského tisku cerpají nejvíce
všichni publicisté, kterí ,chtejí videt v dnešním Rusku
jen negativní stránky; u nás dávají toho príklad N á
rod n í L i sty. Ale pouze a jen tyto zprávy o nedo
statdeh a závadách nemohou prece podati správný
óbraz skutecnéhO' sovetského Ruska po osmi letech
jeho existence; kdyby tam byly jen a jen takové nedo
statky, pak by se ovšem už musel, tentO' stát skutecne
dávno vnitrne zhroutit. Proto nej,en emigrace, ale kaz
dý vubec, kd'U chce utváret svuj. pomer k sovetskému
Rusku reálne, nesmí zavírati oci pred tím, co je
v Rusku kladného, naopak musí snažit se powat to,
v cem muže toto Rusko hledat svou sílu. Pešechonov
sice emigraci ríl<Já, že této pravdy v cizine nepozná,
ale v tom už je kus jeho tendence; pravdy se domakat
je sice težké, ale nikoli nemožné. Jednostranná ne
kriticnost je však vždy škodlivá a pešechontlv poukaz
na to velmi vcasný.

Poukaz:uje-li Pešechonov na jedné strane, že nedo
statek ",ecne správných informací z.astírá pred ruskou
emigrací obraz vlasti, jaká ve skutecnosti je, pripo
míná zase na druhé strane, že emigrace, která nechce
se odtrhnout od vlasti, assimilovat se v cizine a od
národnit se, a to je dnes až na malé výjimky celá
ruská emigraJce, musí kráceti s ,celým ruským náro
dem. jehož je jen zlomkem, a to i v tom prípade, chce-li
vésti boj, muslí postupovati tím obecným smerem,
kterým jde národ ve svém celku a prožÍ'\rat spolu to.
co prO'žívá ruský Ed.

»Není pro mne pochyby,« píše Pešechonov, »že život
v Rusku nezamrzl ani pod sovetskou vládou. Naopak, tam
jde velké hnutí. Ovšem že se deje v nových formách, že se
ho úcastní nové síly, že snad i jde novým smerem. Po
ostrém a hlubokém prelomu, provedeném ve všech sme
rech revolucí, nemtl7.e ani jinak býti. To se snažím vy
lícit ve form~ pokud možno názorné. Zustavujíc na této
strap.e prehrady a delajíc z ní barikádu, emigrace není
ani s to videt toto hnutí. Ale ve skutecnosti, aby se ne
odtrhla od Ruska, musí se tohoto hnutí úcastnit. Jinak
ruský lid se od vás vzdálí, vzdálí neznámým smerem.«

To je pripomínka velmi vDasná, treba že nejsou plne
oprávneny výtky, které Peš.echonov emigraci ciní, že
vychází totiž z prO'gramu starých, které po vývoji, jejž
Rusko prodelalo, patrí dO'starého železa. Dnes vidíme,
že politické strany ruské emigrace zacínají si již vší
mati nekterých základních zmen v celém skladu ru
sk·ého života a alespon z cásti jsou 'Odhodlány vzíti je
za základ. Ovšem že míra tohoto prizpusobení reali
tám ruského života se mení v ruzných smerech od
prava do leva, ale príznacné je, že pred nekterými sku
tecnostmi nemuže zavírat oci ani smer nej-pravejš>Í,a
dokonce i monarchisté se musí zabývat na prí.\dad
otázkou pozemkové refarmy.

Nicméne je pravda, že skutecný vývoj pomeru se
nejen nesnadno odhaduj,e, aIe že i ty proudy, které
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Rusku nejsou bolševismu pnznivy, vysvetlují se
usta pod zorným úhlem OO1i:grantských snah. Obec
lze pozorovati, že vŠ'echny prGudy v sovetském Ru
prizpusobují se, jlak jinak ani nelze za diktatury,
formám verejného života, které pripouštejí daný

"im, a v dusledku toho zase tyto fGrmy zapouštejí
é koreny, zejména tam, kde vystupují nové sHy 
prvé rade na vesnici, probuzené mGhutnou srážkou
odve:~élethargie. Vzhledem k tomu, že v emigraci
tyto premeny ocenují jen z cásti anebo nedosta.-

"ne, emigraJCeje skutecne v nebezpecí, že kdyby se
naskytla možnost vrátiti se a pU'SGbitve vlasti, shle

" že je v nových pomerech a že'si rekne s Jeseninem
»mne nikdo už zde n,ezná«. Bez prizpuSGbivosti

daným skutecnostem pozbyla by ovšem emigrace
ždého politickéhG významu. Pešechonov sám je vu

skeptický k politickému významu emigrace, jejíž
'tuaci vylicuje temito slovy: »stríleli na bGlševiky
del, pak utekli z dostrelu a posílají nadávky.« Pe'še

nov ovšem ponekudgeneratisu}e, ale pocitu, že
o charakteristika má v sobe mnoho oprávnenosti,
neubráníme. Jen negativne se boj' proti bolševictví

, ti nedá. Pešechonov -poukazu}e zejména na to, že
ahy emigrace poškodit sovetskou vládu, pokud
-šero je vubec v silách emigrace neco takového pro-
, t, jsou vetšinou vedle a místo sovetské vlády zasa
ují ruský lid. Trpí-li ruský lid hospGdárskými nedo

tky a nedostává-li se zahranicních úveru pro obno
ruského hospodárství, pak je naprosto pochybené,

skytují-ti se v emigraci snahy poškodit úverové
ce sovetské vlády. I kdyby se emigraci podarilo

dražit zahranicní úver O jediné procento, nebude toto
ocento platit sovetská vláda, ale ruský lid.
Prípadná také je Pešechonova pripomínka ruské
igraci, aby neprecenovala svuj význam v boji s bol-

victvím. Volání po strízlivosti také v tomto smeru
zbudilo v emigraci mnoho zlé krve a polemik, ackoli
trízlivé ocenení vlastních sil je jednou z hlavních

dmínek úspešného boje. PešechGnov tal' do živého
jména tím, že emigraci rekl do ocí, že nehraje úlQlhu
erzenovu a krome toho j'Í pripomnel, že i Herzenuv
von« prestal v Rusku zníti k lidu, když bylo zru
no nevolnktví a Herzen rídil svuj casopis tak, jak

O odpovídalo jeho názorum, které si odnest do emi
race z Ruska nevolnickJého. Herzen by mohl a mel
, i cten emigrací práve dnes s velikým zájmem i v ji
ých cástech, než o kterých se zminuje Pešechonov 

o kapitoly o evropské emigraci, která se uchýlila
osmactyricátém rocedó Anglie, jsou dodnes svr

ovane zajímavé a pro každé emigrantství poucné.
ezní ruské emigraci až dodnes chmurná sl'ova, která
apsal její velký predchudce v šedesátý'ch letech o sou
obé emigrad?

»Pri tom ani kroku vpred. Oni (t. j. emigranti v Lon
dýne), ukazují jako versai11ské zámecké hodiny jednu ho
dinu, hodinu, kdy umrel král ... a také je zapomneli, jako
v rs<\illské hodiny, natáhnout od chvíle smrti Ludvíka XV.
LI 'zují stále jednu událost, jeden skon urcité události.
O . em mluví, o nem myslí, k nemu se vracejí. Když
se ttkáš s temi lidmi, s temi skupinami - po trech,
še, ' mesících, po dvou, trech letech - je ti hrozne - trvají
stá' ~ stejné spory, stejné osoby a výtky, jen vrásek, vy
hloubených chudobou a strádánim, je více; kabáty a zim

níky se ošoupaly; je víc šedivých vlasu, a všechno do
hromady' je starší, kostnatejší, zmracenejší... ale reci'
stále stejné a stejné.«
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Strízlivé odhadování vlastních sil a poznanI, že
dlužno pocítat s vývojem vecí ve vlasti, který se deje
bez pusobení. a vlivu emigrace, vede prímo k otázce
návratu do vl'asti. Peš'echonov sám si na tuto otázku
odpoví'dá kladne a vyslovuje osobní názor, že by emi
grace se do vlasti vrátit mela. Vec má jen jeden há
cek. Už proste jen za svou osobu nemuže PešechonGv
ríci »chci se vrátit do vlasti«, aniž by zároven nedo
dal »pri první príležitosti, která se mi naskytne«. To
je dodatek velmi závažný, nebot nejde jen 'Oto, chce-li
se emigraJce vrátit, ale i o to, muž·e-li se vrátit. T0'uto
otázkoú, jak se má emigrace vrátit, se Pešechonov ne
zabývá, stejne jako nemuž·e on sám ve své osobní
otáz'c.e dáti si jasnou odpoved. Nejde jen o t0', že, se
nemohou vrátit· do vlasti politictí cinitelé, kterí byli
mn0'hem prudšími odpllrci než on; vždyt musil do
emigrace pres svou vlastní vuli i on, 0' kterém Trockij
v dobe nejvetší aJgitace bolševické, v dobe, kdy Peš'e
chonov byl ministrem zásobování, rekl, že kdyby ve
vl'áde sedelo dvanáct Pešechonovu, byla by tQl vláda
prijatelná. Odhodlání emigrace k návratu do vlasti
je ovšem samo o sobe otázka závažná; vždyt nebyla
to jen emigrace, která chtela vtáhn0'uti do Moskvy
s' »vlajícími prapory« a myšlenka prijíti tam s pra,pory
nevlajícími musí se ješte z velké cásti probojovávat.
Avšak odhodl'ání vrátit se nesta,cí ješte 'ke skutec
nému návratu ani u Pešechonova sama, ani u politi
ckých cinitelu, ani u dvoumilionové masy prostÝ'ch
emigrantu. I ti, kterým ve vlasti nehrozil prímo
kriminál nebo Sibir, mají návrat do vlasti ztížený tak,
že skutecne nelze mluviti za dnešní situace o hromad
ném návratU'. Hnutí S m 'e n a V ,ec h vz'niklo v d0'be,
kdy sovetská vláda postavila emigraci pred otázku,
jakou pozdeji po jejím vzoru postavil Muss0'lini svým
politickým odpurcum v emigraci: bud mne uznáš za
svou zákonnou vládu neibo prestáváš býti státním ob
canem své zeme. Emilgrace, která tehdy byla ješte
v plném žáru rprotibolševického boje, byla tak posta
vena pred 'Otázku uznání sovets~é vlády se své strany
de iure. Kdo z emigrantu se neodhodlal tedy uznati
sovetskou vládu za zákonitého representanta rus~ého
státu a žádati jli, aby mu priznal'a státní obcanství,
byl donucen pripustiti, aby jej sovetská vláda už dále
nepokládala za svého obcana. .Toto odhodlání mela
z celé emigrantské masy jen malá s~upina S men a
Vec h, která se priznala býti sov,etskými obcany a
z velké cásti se vrátila: ostatní emigrantská massa,
vycházejíc se stanoviska, že sovetská vláda svou moc
neprávem usurpovala a vzpecujíc se uznati ji za vládu
ruskou, nepodrobila se, nechtela se prohlásiti za ob
cany sovetské a pokládala s,e dále za obcany ruské.
Lhuta pro zažádání o sovHské obcanství prošla a
v Evrope žijí dnes dva mil'iony ruských emigrantu
bez státního obcanství. vývoj jde tak, jak šel i v me
zinárodní politice: nejprve neuznání sovetské vlády
de iure, pak její uznání dle facto a konecne prece jen
uznání de iure. Emigrace ve svém obecném celku, jak
jsme ukázali, je ve stadiu, kdy zacíná uznávat sovet
sk,é Rusko de facto. Kdo chce dnes se 'vrátit do Ru
ska, je možný jen dodatecným zažádáním o státní ob
canství. Je dosti ruských emigrantu, kterí se doda
tecne k tomuto kroku odhodlali, avšak jen malá cást
jich se dostala ·domu. Formality, spojené s povolová
ním návratu, jsou dnes tak složité, že sovetská vláda
muže se za ne se z'c.ela nevinnou tvárí s'chovati a ko
mukoli návrat znemožniti. To se deje také ve vetšine
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prípadu. Emigrant musí zládati o priznáni sovet
ského obcanství u príslušného sovetského zastupitel
stva, které však jeho žádost tiŽ nevyrizuje samo, jako
ve zmínené obecné lhllte pro uznání sovetského ob-,
canství, n~rbrž posílá žádost úrední oestou centrálním
úradllm, kde se vyrizují žádosti cizincú o státní ob
canství, krome toho pak žádost emigranta o povolení
r.ávratu na základe uznání státního obcanství. Je po
chopitelno, že tato složitá a daleká úrední cesta muže
trvati, mesíce, ba roky, a že tam. kde se to hodí, múže
trvat nekonecne. Mnoho emigrantú skutecne ceká již
celé roky na vyrízení své žádosti a velká cást j'ich do
spívá k presvedcení. že povolení k návratu nedostane.
Nej:sou to vetVino'Lllidé. kterí byli f)rímo nebo neprímo
politicky angažováni: znám nekolik prípadú. kde jde
o lidi, kterí jdou jen a jen za existencí, již vidí v Ru
sku, když: u nás hud vystudovali nebo nabyli odbor
ll)'ch inalostí. které doufaJí doma uplatnit. Podle pa
rížského »Socialisti'ckého Vestníku« (orgánu sovet
ského) bylo v parížském sovetském konsulátu podáno
lO.OOO takO'V")'chžádostí za poslední rok, z nichž bylo
»už« vyrízeno 2.000. Kdyby vyrizováno bylo takovým
rychlým zpusobem, jaký naznacuje ono »už«, trvalo
by to další ctyri roky. než by byly vyrízeny ostatní
žádosti z minulého roku a vubec do nekonecna by se
táhlo vyrizování z roku letošního, príštího; než by
byla zlikvidována dvoumilionová massa ruské emi
grace, trvalo by to desítky let. Nelze predpokládati.
že by hyJ,o možno, a'hy se dnešní prakse tak dlouho
udržela a sovetskJé úrady budou jiste nuceny ji postu
pem doby zmírnit, ale pres to nutno pocítati s tím. že
ruská. emigra'ce bude na dlouhou dobu zjevem trvalým
a že zmizí jen postupne. nestane-Ii se nic mimorád
ného.

Pocítat s mimorádnými událostmi ve verejném ži
vote není prozíravé a na sovetském· príp'adu se to uká
zalo již nekolikrát. Vedlo by príliš daleko dokazovat,
že katastrofální politika v tom prí'j)ade vedla hy k je
.šte horším dllsledkllm pro Rusko. emigraci i Evropu.
Pred emigrací: i pred státy, ve ktedcht žije, stojí pro
ste otázka, co bude s ruskou emigrací za takové si
tuace, jaká je dnes a jak rešit tuto emigrantskou
otázku.

Zcela správne bylo v rúzn~"ch polemikád1 emigrant
ského tisku s Pešechonov'em poukazováno na to, že je
treba rozlišovat emigraci politickou a emigraci nepo
Etickou, prosté obcany, pro kteroé není první otázkou
politika, ale existence. V takovém rozdelení byla by
otázka formulována celkem dosti snadno. Politická
emigrace by zustala za hranicemi, nepolitická by užila
zmínené legální cesty k návratu, treba težké a nesnad
né. Avšak politictí cinitelé ruské emigrace snaží se, a
jak vidíme, s úspechem, organisovat massuemigrant
skou politicky a hos'j)odársky, snaží se z této massy
ucinit skutecne emigra'CÍ politickou. Proto diskuse. ve
dená o Pešechonov~Tch úvahách, i pri rozlišování' poli
tické a nepolitickJé emigrace, ukazuje na to, že není
možno proste kapitulovat tem, kdo usilují o jiné rády
než bolševické, žte presvedcení také zavazuje k jednání
a že do nepolitické emigrace patrí lidé naprosto nepo
litictí. Tytu hlasy mají svou ozvenu. A. A. Kizewet
ter protestoval na príklad v tisku proti tomu, aby do
ní byli pocítáni »ti emigranti, kterí nepíší clánkú a ne
recnují na schuzích«, ale pri tom si zachovali »du
ševní sílu a mravní pevnost«. Právo mravního odporu
dlužno priznat ovšem 'každému, a tyto složky budou

spolu s po.litickými ciniteli tvorit politickou emigraci
i když nebudou recií.ovat na schúúch. Pres to my
slím. že ",etšina ruské emigrace se zaradí do emigrace
nepolitické. Jest jen otázka. zda sovetští cinitelé bu
dou ochotni uznat i tuto cást emigrace za nepolití
ckou. Zdá se, ž,e v praksi tomu tak nebude, Pešecho
novy clánky mely svuj ozvuk i v sovetském tisku,
který je prijal ovšem hlavne jako satisfakci a v tom
videl jejich význam: jinak bylo stanovisko sovetského
tisku k návratu emigrace záporné - mluvila z neho
obava, že emigrace bude pusobit doma rozkladne pro
tibolševi'cky. 'Návrat emigrace se spojuje namnoze
s predstavou »trojského kone«, kterým se má dostat
záludne clo sovetské Troje to. co nemohlo ztéci úto
kem její hradby. Sovetské úrady chovají se k emi
graci stále s nedllverou a obavami a bojí se jejího ná
vratu ve velkých rozmerech. ne proto. že by se obá
vali nebezpecí nei'aké akce, ale proto, že by emigrace
mohla Pllsobit ruzné neprí'i,emnosti, míti aspoií. z cásti
vliv na verejné mínení, že'by byla nevítaným obcanem
ve státu. To je asi také hlavní prícina nesnází s po
volováním Ž'ádostí emigrantu o státní obcanství a ná·
nat. Sovetské úrady snaží se zmírnit a prosadit tok
re~migrace tak, aby príliš prudce nevrazil do voelso
vetských a aby jej bylo možno bez obtíží zdolat.

Lze tedy ocekávat v emigrantské otázce asi tento
v~'voj: Delení emigrace na politickou a nepoEtickou
hucle pokracovat. NepoEtická emigrace bude se z men
ší Icásti prizPllsobcrvat životu v cizine, z vetší cásti
bude žádat o návrat do vlasti a postupne, pozvolna
bude tam odcházet. Jntensita návratu bude záviseti na
tom, jakým vývojem plljde sovetské Rusko a jak rych
le bude tam postlllpovati vnitrní 'konsolidace. Pro mne
není pochyby o tom, že tento vývoj jde a pujde sme
r,em k demokratisaci. treba pomalu a snad obcas
i s novými pokusy o prerušení takového vývoje. Ne
verím v náhlé zhroucení bolševismu, proto také sou
clím, že ruská emigrace bude se stále více prizpusobo
vati skutecným pomerllm ve vlasti, že z politické emi·
grace nastane také preliv do nepolitické emigrace a
tím i postupný návrat do vlasti: zárov,e11ocekávám,
ž,e politická demokratická emigrace bude své snahy
stále více uvádeti v soulad s vývojem pomeru ve vla
sti. 70e nabude rozhodného !vlivu v politickém živote
emigrace a vrátí se do Ruska v ideální chvíli. kdy její
vývoj se sejde ve stejném bode s v)'vojem vecí ve vla
sti. Emigrantská otázka nebude se tedy rešiti násilne,
ale cestou prirozeného vývoje. Tento vývoj lTIlIŽe
trvati \'elmi dlouho a ukvapené nadeje na jeho rychlý
chod budou asi zklamány.

Literatura a umení

Helena Capková:

o naši tradici.
Krise naší dnešní kultury, hlavne ovšem literární,

jeví se desorientací, bezradností a roztríšteností; a jen
velmi obtížne pokoušíme se dohlédnouti konce toho
di vného chaosu. Snad je dovoleno to vyrknouti: zdá
se, že jsme se ponekud prekonali v negaci všech vce
rejlších hodnot a držíme se již chvílemi svou kritickou
povýšeností, která stává se nebezpecným tlumítkem a
bolestí všeho nového konání, místo aby ~edla k roz
machu a myšlenkovému zdraví. Naše politika, žurna-
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listika, literatura, cinnost kritiku z povolání jen vel
mi zrídka kdy vydechuje širokou a povzbuzujíd blaho
vulí štedrého ducha a ta'ké sotva kdy vulí k onomu
~Iodnému podnecování ~vencí, které je ustavicn}'rrí
f..opudemk tvorbe nových hodnot. Jakoby ti nás líž
až na ty nejaké dva-tri tucty mládcu vyvolených 
ani nebylo v nikom oné neklidné prelétavosti ducha
a rozumové statecnosti a jakoby nikdo jin}r už: ani ne:
umel cítiti po svém. I když duch{wní hmota vre, ne
kryslalisuje, nenab~'vá tvarLI, protože se bojíme výtek,
že realisace je odstálá a vcerejší, dávno prežilá, a ne
hodí se již pro tuto dobu. Myslící clovek tvurcí, ne
ní-Ii zrovna posedl)' démonickou snahou po indivi
<1uálnosti,proti své vuli je nucen k samotárství, nebot
marne domáhal by se schválení, povzbuzení ci di
kusse, která by mela ráz opravdovosti. U nás je pre

konaným stanoviskem již takmer vše a málokomu po
darí se dockati se neceho lepšího než jasného (oh. jak
promplního!) v:\'poctu vlastních nedostatkLI. Stává se
nekdy též, že zralí lidé necháva j,í se ukricet nezralými
a prejímají jejich nehotové a improvisované názory.
Kdyby nám bylo dopráno projevovati se svobodne,
byt to i neslo nekdy spíše pecef ušlechtilého amatér
ství. než pracne vypoceného modernisml1'; kdyby ne
hylo po nás žádáno, abychom stlacovali svu j mozek
poclle nejmodernejší fasony. kdybychom nemusili se
delat napolo hloupými, aby nám hylo porozumeno,
kdyhychom mohli mluviti ve vlastním tónu a kdyby
chom bvli pres to chápáni a ne ironicky škatulkováni
_. tu by snad rázem byla nalezena tradice dnešní,
spojující se se vcerejší.

My - a je doMe s,i to priznávati - ac se hono
síme. že jsme srdcem Evropy - nejsme vlastne nicím
jin:\'rn. než jeií precerpávací stanicí ve vecech kultur
ních. Nemeli jsme skorem ani nikdy casu dožíti urci
tou etapu ducho\'ního v}'voje až do konce. tak aby vy
tvorila zcela vyhranené a (lltsledne vystavené typy.
Tášduchovní vývoj byl príliš rychl:\' od idyly probu

zentcké k dnešku: jaké prekotné strídání hesel za osm
drs;tt let! Naši dedové a otcov,é nemeli ani skorem
cas se orientovat, natož nstaviti se svou vnitrní by
tostí na nckterém ze stu11'MIvývoje a prilnouti k ne
mu: prolo také usilování o naši národní tradici vy
znelo tak casto na prázdno. Literatura. tento »mano
metr na kotli dohy«. skorem nevykazuje tYPLIdozrá
l:\'ch,vecloucích a pravdive žijících lidí: jsou obycejne
jen schematv. stylisovan~'l11i podle poslední módy; sku
tecní lidé té které 'epochy sotva kdy odpovídali autoro
V:\'111fanlasiím. Jádro. to pevné, zcl,ravé jádro zllstá
\'alo nez111eneno«stále t~'ž ceský clovek, polo mešták,
polo venkovan. málo vytríbený duchovními zažitky.
protože byly tak prchavé a nezustavovaly valné stopy.
Složitá a jemná kultura meštáck~rch vrstev nemela cas
vyrusti. nebot na to nedostacu}í jedna ci dve gene
race: a prece všude jinde práve ona pomáhala tvoriti
a uchovávati nejdokonalejší veci. Tinde. kde typu in
telektuála predchází rada desíti i více' intelektuelne
7:ijícíchgenerací. mohla vzniknouti tradice živá a pre
s\ vdcující: u nás pohled zpet na minulé generace ne
. \lze vyvolati urcitého celistvého dojml1l.

Celá témer v:\"Chovaa vetšina zvykLI v dnešním na
;t 1 pro tredí je cestou k 'více méne omrzelé kritice
d, '"lácíchhodnot: nic jiného se už ani vlastne nenosí.
. ,wmu nevadí, zdá se, ž'e duchovní síla národa je tím

SI ;e zatlacována než povzbuzována k volnému vyzaro
v~ní; snad se vskutku ses.chla tak, že nikde z míry
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nevybocuje. Nic nenutí nás prozatím, abychom si uve
domili, jakou tyranii nad námi vykonává kriticnost
a odmítavost ke všemu v,cerejšímu. Položili jsme tu
kriticnost jako vyschlou houbu doprostred našeho
»mravního khmatu«; a houba se napila a roztáhla a
my jsme vyschli. Uvedomili jsme si až príliš záhy
»naléhav~' postulát modernosti a za každou cenu umí
nili jsme si žíti v prímém styku se základními tenden
cemi dobového kollektiva - ve snaze, nežíti proti do
be a jeií v~'vojové nutnosti.« Proto pryc se starou tra
dicí vcerejška: a nemáme-li sv}/ch nových vlastních,
musíme píti z pramenLI cizích, jichž je príliš mnoho.
Malé i velké veci, myšlenkové odpadky i pornogra
fická tríšf v ohavném nekdy nadbytku, príliš mnoho
"šeho, co musí zpracovati naše precerpávací stanice,
srdce Evropy! Je potom podivné, že tvorba domácí,
neschopná preskakovati rázem tolik mezer a proto na
vazující na vcerejšek, je prijímána zcela vlažne a se
všemi znaky nevdecnosti?

Bylo by správno dopráti tvorícím duchum mezi ná
mi, aby nabrali zhluboka dechu, porá.dne z. pln~'ch plic:
jsme organismem tak ješte mladSrm, že naše dechová
cvicení mela by b~·ti pestována methodami trpelivej
šími a prozí ravejšími. Jenom t.ak podarí se snad do
cíliti radostných a nebojácn~',ch cinLI a sveže oriento
vané fantasie, která se naucí vlastníma ocima videt
podivuhodnost našeho malého sveta, uzavreného mezi
CIZI110U.

Potrebujeme toho velmi, my. lidé dneška. kterí si
ríkáme trochu melancholicky »obetovaná generace« 
potrebujeme však pri nejmenším útechy alespoií je
diné: ž,e totiž naše obetování muže se ukázati i zi
skern v tOml smyslu, že jsme t.ím nejlepším. co podarilo
se nám dáti. pomohli stvoriti alespon nekterý. trebas
jen jediný clánek národní naší tradice. N echf se i ukáže
nakonec. že llyl skován težkopádne a nešikovne. pro
tože nan bylo vypF,tváno zbytecne mnoho práce 
prece jenom tato úsoba Sipolecn}'ch IidskS'ch hodnot
bude rozhodne príšt.ím generacím pochopitelnejší. než
dnešní prím{) až pathologický negativismus tvorby p'Ll
vodní, k jehož vadám a vinám nesmíme b}rti déle slepí.

lan Klepetár:

Hitarovo dílo režisérské.
IV.

I] ilarovy slovanské režie jsou nejzajímavejší cástí
jeho díla. Hilar nevyšel ze slovanství; Jeho celá du
chovní oblast, na kterou meli vliv z pocátku Karásek
a Arnošt Procházka, byla orientována západne. Mezi
dekadentními autory, které oni k nám uvedli. byt Po
lák Stanislav Przybyszewski. A mlacl:\' Hilar redukuje
slovanskou literaturu na polskou a ceskou; ceskou pak
potud, pokud v ní nalézá to. co by mohlo nás priblí
žiti svetovosti.

Od pocátku není nadšen Rusy. Fantasie, která s,e
napájela z dekadentních studní, vzpírá se úzkému rámci
realismu. Hilar dává dramatický podnet k provedení
Turgeneva, dává hráti Gribojedova. Arcybašev se st~t
Yá úspechem za jeho vedení cinohry, Fon ViZlll je
k nám uv,eden snad v{lbec poprvé mimo Rusko, ale
to vše nestací, aby bylo možno mluviti o tom, že si
Hilar vytvoril k ruskému dramatu vnitrní pomer. Ru
ské drama a ruský román jsou -psychologické. Hilar
nebyl vychován v literárním ovzduš-Í, kde by vládla
psychologie. Celá dekadence je literatura dekorativní.
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Jde jí predevším o tvar a teprve pak o obsah. Buys
mans' vyplnuje celié stránky popisem pokojo"ého za
rízení dekadentního šlechtice a jásá nad krásou sta
rého porculánu, zatím co po dejové stránce je prázd
ný a plochý. U nás Karásek ~Íše verše, které co do
formy vzbuzují obdiv, ale jinak ciší z této poesie mrtvý
chlad. Bilar se dostal dál. Neustrnul na techto vzo
rech, ale popošel k Lerberghovi a Verhaerenovi. Roz
díl mezi dekadenCÍ a temito dvema básníky, kterí z ní
vyšli, je patrný. Je to reak,ce na vnitrní prázdnotu de
kadence a touha po zdraví smysluvém. N ávrat smysl~
nosti a životní-ho opojení predstavují Belgicani.
Srovnání Huysmans-Verhaeren by ukázalo vývojovou
linii, kterou Bilar prodelal. Je to také onen vývoj,
který u neho vede od stylisace scénic~é k vnitrku.
.od formy, která pusobí chladne, k žáru vášne, kter~'m
naplnuje I.režni »Romea«.

Dekadence tedy obrátila jeho pozornost k Polsku
a zmínené již prátelství s Osterwou jeho zájem jen
utužilo. A proto dve jeho velké slovans'ké režie patrí
dvema velkým básníkum Polska: Krasinskému a
Slowaokému.

Predstavení »N.ebožs~é komedie« je zásadní cin re
žisérský a cin jím samým nejvíce cenený. Znamenalo
vlastne objevení Krasinského nejen pro nás, ale i pro
jeho vlast, v níž nová a na Praze závislá výprava ~éto
hry zpusobila rozruch a úspech. kterého Krasinski
pred tím nikdy nemel. Bilar mel pro Pankráce zna
menitého Vydru, pro Leonarda výtecné ideklamacnÍ
schopnosti Karenovy, a tím, že zamestnal nekteré herce
ve dvou rolích, zvládl s vinohradským souborem dílo
pro režiséra tak nebezpecné a pred tím vubec nevy
zkoušené co do úcinu. Pres to byla »Nebožská kome
die« úspech nejen umelecký, ale i divadelne-obchodní.
Nálada doby, do které predstavení zapadlo, zajistila
jí pocet repris do ~é doby nebývalý.

Predstavení »BaIIadyny« je s predstavením »Ne
božské komedie« spjato ideove, ale ukazuje i etapu,
kterou Bilar se bral k scénickému kubismu, jÍmžl je
predstav,ení »BaIladyny« tak výz11éllcné.Hilar v clánku
uvádejícím toto predstavení vysvetluje svuj pomer
k slovanskému repertoárp vubec. Praví:

»Slowackého »Balladyna« zarazena do repertoaru Nár.
divadle z týchž dramaturgických duvodu jako pred casem
vsunuta do ceského repertoáru KrasitÍského »Nebožská ko
medie«. Ceské divadlo, které klasickému dramatu anglic
kému a do jisté míry i francouzskému venovalo plnou po
zornost, nalézá v polozapomenutých a obtížných drama
tických projevech klasických literatur slovanských vdecné
pole po stránce umelecké, ale i kulturní. Osvobození ná
rodové slovanští uvedomují si potrebu pracovati spolecne
k vytvorení nové umelecké kultury slovanské v pomeru
k mocným a tradicním umeleckým kulturám západním. Je
samozrejmo, že na tomto poli nemuže býti pracováno jen
z predpokladu starého divadelnictví romantického, tím spíše,
ježto nejen v dramaturgii, ale ve výtvarných i hudeb
ních umenách slovanských pricházej í k slovu snahy uplat
niti lidové prvky básnivé a výtvarne tvorivé umelecké duše
lidové, která hlavne u slovanských národu jak v bohatýr
ských zpevech tak národních zkazkách, v umení hudebním
i výtvarném je mocným zdrojem umelé tvorivosti.«

Bilarovi na slovanském dramatu lidová de'korativ
nost vadí. Odstranuje ji stylisacÍ v »BaIIadyne« a pri
bližuje-li se Rusum, ciní tak dekadentním dramatem
»Nu«. U neho není vune pudy, která tak vábila Jaro-

slava Kvapila. Bilar je clovek mesta a jeho kultury,
je prekultivován a predrážden, jeho predstavy mají
tempo velkomesta. Jeho pomer k »BaII.adyne« jakožto
problému režisérs~ému j,e ve zmíneném clánku vyjá
dren takto:

»Ceská režie, vyzdvihujíc tento lidový, primitivní a pri
tom citove cirý ráz takové »Balladyny«, která pres mocný
vliv Shakespearuv zapouští koreny až do naší národní ba
lady Erbenovy, volila pochopitelne za své spolupracovníky
jak výtvarné tak hudební ony umelecké zjevy, které svými
snahami navazují na fantasii a inspiraci bezdecných lido
vých umen slovanských. Odtud prudká barevnost scén po
hádkových a veselých, odtud tvrdá gotická strohost a pri
mitivní nehnutost baladických scéru tragických, odtud plošné
rešení scény, kostýmu a gesta. Ze tyto režijne-maHrské
snahy, cerpající otevrene z nevedomé tvorby slovanských
umen lidových, používají soucasne režijních i výtvarných
podnetu a intencí nových, ba dnešních, netreba podotýkati.

Tvorba, která nechce pouze prejímati a rozširovati uza
vrené a dovršené formy, at umení lidového nebo umelého,
nýbrž hledí k výrazu vlastní doby, používá a zpracováv!
ony další a nové umelecké prvky, které práve pokládá za
umelecký projev a výra.z prostredí i epochy, v níž žije
a tvorí.«

Tedy: aktualisace starého slovanského dramatu a
v dusledku toho stylisace jak režijní tak výtvarná byla
Bilarovým programem pro klasiky slovanské. Mel na
ladenu svou vnímavost smerem na západ. Styk s pol
skou literaturou obrací jeho zájem ponekud na východ
a Bilar, který si východ predstavoval jako panství rea
lismu, je poután fantasií a hloubkou vrcholných del
polských básníku. Celá podivuhodná bytost Slowa
ckého, 'který »byl obdaren pocitem odporu proti vše
mu, co je nehodné, ponižující- a ohyzdné, ale zároven
i nesrovnatelnou, pyšnou neodvislostí, kterou se vzne~;
jako samostatná skála nad plytkou hladinu lidských
starostí«, to byla pro Bilara nová zeme. Na »BaIIa
dyne« pracoval protO' g, chutí dvojnásobnou. Piloval
scénu za soénou, odstinoval fantasknost od reality, trí
bil prednes, scénickou hudbou a osvetlením dostihoval
fantasie básníkovy. »BaIIadyna« je z tech jeho režií,
kterým bylo nejvice ukrivdeno. »Balladyna« byla
úplná kampan, tažení proti Bilarovi. Odsuzována
výprava Xenie Boguslavské, svetové a velké umel
kyne, odsuzovány v:)'kony, vytýkány papírové kosty
my, jež Bilar úmyslne pro hru volil, zduraznuje tím
její pohádkovost, ods'l1'Zován nejostreji Bilar, ktery
privedl Boguslavskou do Prahy.

Režii Dymovovy »Nu« nelze témer priraditi k slo
vanským režiím. Hra sama }e dekadentní a meziná
rodního námetu. Jeto jediná ruská hra, kterou Bi
lar osobne uvedl na jevište. A je to jedna z tech málo
ruských her, které mohly vyhoveti jeho umelecké pred
stave. Celá vec nebyla rázu zásadního a je zde uvá
dena spíš pro úpll1ost. .

Bilarovi se vytýiká, ž·e si málo 'Všímal ceské tvorby.
Bylo poukázáno, že toto tvrzení je nepravdivé. Budiž
doplneno, že mimo piivodní hry, které sám režÍroval,
dal i radu dramaturgických podnetll pro autory do
mácÍ. Chtel ceské drama pozvednouti na úroven sve
tovosti. Videl, jak u nás se prijímají kdejaké vzory
z dziny, }ak se lepí dramata bez žáru a bez tvurcího
nadšení, jak schází' technika a nitina divadelní, jak
nemužeme vyváznout z lo'kálnosti a z napodobování a
jak tím vším se vzdalujeme toho, co on videl jako



Cestmír J erábek:

Ceský autor a detektivka.
Nedávno zde spisovatel Fr. Langer pronesl stesk na

nedostatek dobré ceské literatury detektivní, anebo spí
še nežli stesk podiv: Proc se ceský autor zrovna tak
poverecne a štítive vyhýbá detektivce? Diagnosa páne
Langrova vyznela, soudím, správne: u nás proste do
brých detektivek psáti nedovedeme, nebot kdybychom
to dovedli, dávno bychom tento vdecný (a i výnosný,
praví pan Langer) literární obor nenechávali ležeti la
dem. A pak ješte neco: Ceský literární puritán se stydí
poskvrnit svuj. »cistý štít« obskurní (jak verí) produk
cí, jež je dobrá nanejvýše pro nejakého toho skladatele
Cliftonek, nikoli však pro vážného a dustojnosti stavu
svého dbalého ceského literáta, jemuŽ' naskakuje husí
kuže pri pouhém pomyšlení, že by mohl býti pokládán
za neco jiného než za tragicky vážného kandidáta ne
smrtelnosti.

P. Langer uvedl mého »Lidumila na kríži« jako
jednu z rídkých ukázek ceské knihy s námetem detek
tivním, a tu bych chtel ríci k veci nekolik slov. My
slím, že je to prece jen stále ješt,e více literární I))ru
derie nežli nedovednost, jež brání 'ceskému autoru
sáhnouti po motivu detektivním. Ceská literatura 
a bylo to už casto zjištováno - trpí stoprocentní váž
ností, ale kdyby to aspon byla opravdová vážnost a ne
jakási tartufferie! Karel Capek je jedním z tech, kterí
zacali tu tartuffovskou masku s ceské tváre strhávati,
avšak zatím - zdá se - není ješte pevné nadeje, že
hychom ji dostali dolu nadobro. Nejsme a nemužeme
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etu ceského dramatu: zauJetí rovnocenného místa tropila. Všechna slova, jež nejsou provázena doklady,
dramatické tvorbe svetG've. Jako režisér hledal ale-vypadala by jako slova záští.

pon ve starší ceské tvorbe - nenaIézal.<irVrátil jakoo, Cizí, dramatikové mají za sebou tradici staletí. U nás {
ramaturg divadlu Štepánkova »Cecha a Nemce«)lq lze' o dramate mlmriti asi petaosmdesát let. Je- priro
troupežnického »Naše furianty«, Mikovcovu »Záhu- zeno, že tak mladá dramatická vLde musí n3Jbýti nej-

rodu Premyslovcu«, Klicperova »Zlého jelena«, ale' prve formální jistoty a technických j)'redpokladu. Je
O vše nebylo ceské drama, jež by v souteži se sveto- trapné, když: náš dramatik traktuje velkou a svetovou
, i dramaty hledalo odpoved na otázky všelidské a ideu zpusobem, který svedci o neznalosti dramatické
ucasné. abecedy. Naši autori bývali poboureni Hilarovými ná-

Pres to, že režijní práce Hilarova lákala ceské au- vrhy oprava úprav, ale nevedeli, že nejvíce rozrušen
ory, nestvorila u nás dramatu. Nemáme dramatiku, musí být ten, kdo chtel svujl životní osua spojiti se
ves to, že se li náSl píše dosti dramat. Asi proto, že službou ceskému dramatu a kdo ceká jen na dílo,
aše prostredí je velmi nedramatické. Meli jsme udá- jež tak dlouho neprichází. S jakou radostí a svežestí
ost velmi dramatickou: prevrat; nenašel se autor, se vrhal na Lomuv »Prevrat«, jenž byl oasou v pou~
• nž by z neho byl vytežil velké drama. U nás se dr a- šti; jak nadšen byl hrou »Ze života hmyzu« od Capku,

atisovaly veci každodenní, které se priházejí ,všude, jak stále hovoril o tom, že ceskému autoru je nutno
šude na vesnicích jsou statní mladíci, kterí si delají dát príležitost, aby videl svou vec provedenu, a toto
rávo na devce a bijí se pro ne, všude na svete jsou vnitrní presvedcení bylo to jediné, cím obhajoval pred
erolomné ženy a neverní mužové, všude na s1Vetežijí sebou i pred verejností prijetí puvodních her, jež ne-
a periferii prostitutky a pasáci svým osobitým živo- kdy nemely dostatecných kvalit.
m, všude, kde jsou lesy a potoky, lze napsat idylu. Hilar úsilovne hledá v ceském dramatu pro sebe re-
eské drama (s výjimkou vesnického) se nezmohlo ani žisérské podnety. Probírá starší literaturu, novejší,

prvl'J"lma'soulcvasne'autory k provozova' n'l a sa'm vedea to, aby tomu všemu vtisklo osobitý ráz a provanulo režii tech her, u nichž tuší nekde uloženu iniciativu,
necím, co jinde nemají a co by bylo príznacné pro

ás. Chorvaté také nemají dramatu, ale baladický jež není sice dílem vytežena, ale kterou autor alespon
akord takové »Smrti matky Jugoviéu« je tak osobitý, naznacil. Hilarovi podnet stací. Prepra'covává nekdypuvodní práce od základu, mení porad scén, svádí
ze mu není možno dát zaznít v jiné zemi. U nás hi-

S autory prav·e' bOJ'eo slova. Ukazoval u na's, že delatitorická dramata jsou kronikárská. Naše dramata (až divadlo není ani zá:bava ani odpocinek, ale houžev-nekolik z doby posledn,i) jsou významu casove vel- .
''>; natá, vytrvalá práce, namahavejší než ostatní a [l-

ml omezeného. Zijí tech svých nekolik predstavení po sk~l11tnejší, než ostatní. Jeho celé dílo byla vlastne
remiere a zanikají. Chceme míti ceského Moliera, ustavilcná hra s existencí. Chtel-li 'nám ukázat »Peer

ceského Ibsena a ceského Shakespeara a ani nevíme,
jak hlLÍbokotím vlastne tkvíme v ideologii napodobo- Gynta«, musil se zarucit za úspech, a kdyby bylo, predstavení selhalo, koncila tím snad Hilarova diva-

aní. Tato psychologická zvláštnost se odráží také delní kariera.
V naší divadelní kritice. Ta jen zarazuje a prirazuje.

oho hodí na krk Pirandellovi, onoho Strindbergovi,
tretího treba Ibsenovi a všude konstatuje, že dotJlcný
autor nedostihl svého vzorL1~ Bylo by nejaké štestí

1'0 naše drama, kdyby toho vzoru dostihl? Bylo by
pro nás hlavní trefou, kdybychom místo pana Bartoše

,eli druhého Pirandella a místo pana Konráda treba
druhého Artura Schnitzlera? Takto sice víme, že ten
& ten dramatik to a to prevzal, ale je obycejne ješte

eco v jeho hre, co neprevzal, a máme možnost se
ešiti, že jednou napíše drama, které bude celé jeho.
U nás, vystoupí-li tak originelní a hotový talent jako

arel Capek, neptají se kritikové, jak to ci ono domý-
lel, jak k tomu ci onomu došel, jak ho to ci ono na
adlo, ale ze zvyku vrhnou se na neho s otázkou, kde
O vzal. A když jim nemuže odpovedet a vyjmenovat
olik a tolik vlivu, uzavrou se do svého podezrení a
utora si dále 'Valne nevšímají. Píší o všem možném,
le o nem naschvál nenapíší ani brožurky. Je jim ne
ochopitelno, že v jejkh stredu žije clovek, který ne
á jen lokální význam, ž,e je tu dramatik, který pro-

iká do sveta, že je tu talent, který neobjevili oni, ale
censtvo a cizina. Je to divný stav, v nemž se oci
e s naším dramatem. Kritika chce mermomocí vy

!Jaticeské Moliery a Ibseny a autori se podle toho
H, ac by mohli psát lépe, kdyby psali podle svého.
'ká divadelní kritika je palcivou otázkou našeho
turního života. V ceské divadelní kritice jako celku

ní dosti odvahy vystoupiti proti zjevúm, které pod
ají její vážnost. Musí být jednou nalezena príleži
t dokumentárne doložiti, co všechno ceská divadelní
'tika se sv)'m doyenem z »Ceského Slova« se na-
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zajisté býti proti vaznemu názoru na život a umenl,
ale, u dábla, nemuže clovek ríci vážnou vec 'bez tra
gi'Ckého patosu? Mohu prece na príklad vykreslit hru
zu a odpornost války, aniŽ! bych pri tom mracil tvár
jako službu vedoucí šikovatel. Mohu líciti des prole
tárského života, neužívaje slov, dráždkích k dávení.
Málokdo podal tak dokonalý .obraz bed ruského života
v devaten<Í!c.tém století jako ruští humoristé. Zrovna
tak, jako lze bolestneji raniti slovem klidným a na
polo žertovným nežli rvavou nadávkou, lze i urcité ži
votní a umelecké pravdy priblížiti lidskému vnímání

. úspešneji tichou !písní nežli vyz.ývavým válecným po
krikem. Jenže u nás máme stále ješte radeji ten vá
lecný pokrik nežli tichou písen. Stále ješte se radeji
tváríme jako ti šikovatelé, nežli jako veselí šprýmari.
A odtud potom, probírají,ce se ceskou literaturou,
máme pocit, že se procházíme podzemní kryptou upro
stred syrove studených a bezútešných náhrobkt't

Jeden zjev je zajímavý: Bacilem seriosnosti jsou in
fikováni netoliko autori, o jichž umeleckém významu
není S'Poru, ale i takoví, o jichž diletantství povídají
si i vrabci na streše. Co by takov)r literát, jehož nej
vyšším trumfem bývá nacechraný titulek a rvavá
obálka, riskoval, kdyby vyrábel místo príbehu »ze spo
lecnosti« a místo er-otických sekaninek detektivky?
Byly hy zajisté chatrr::é, ale i kdyby byly stejne ,chatr
né jako jeho novelly ci romány, oc by byly zajíma
vejší! Avšak nikoli. Náš »spisovatel« si nezadá. Proc?
Snad proto, aby ho nejaký pan Frabša nepominul pri
skládání obrázkov)nch dejin literatury? Je to zkrátka
zakorenený predsudek proti »seriosnímu« námetu a
ten predsudek nebude tak hned vymýcen.

Jsem dalek toho, abych si pripisoval zásluhy obje
vitele. Mluvila-li kritika o tom, že »Lidumil na kríži«
je jaksi prvním umelecky hodnotným pokusem o ceské
zpracování detektivního motivu, bylo to asi pokynem
ostatním, aby' následovali daného príkladu, a tak tro
chu i zaslouženou výtkou onem puritánum, kterí pro
samou mravopocestnost div už nezemreli umeleckými
souchotinami. Jak j'sem se dostal ke své detektivce?
To je otázka, již muže právem položiti ten, kdo sle
doval tápání a krise mladé ceské literatury po válce
a kdo byl snad desorientován práve její pocátecní
smrtelnou vážností. Celý ten expressionismus, jenž
u nás vedle zanícených vyklaclacll teoretických nalezl
i radu horlivých realisátoru básnických, ale i ,celý ten
proletarianismus, nebyl nicím lec umeleckým projevem
zakriknutÝ'c:h duši<Cek,které verily, že by všechno 'PTO

hrály, kdyby nehledely do sveta ocima pohrebne váž
nýma. Tahle nadmerná vážnost je vLlbee asi prízna
kem mládí, jako je usmevavá lehkost statkem, dosa
žiteln~'m zralé zkušenosti. Není tragictejších milencu
nad šestnáctileté mladíky. Není lehkomyslnej'škh nad
muže ctyricetileté. Chtel bych skoro prísahat, že i Che
sterton ve veku sedmnácti, let míval chvíle sebevra
žedné melancholie. Ocekávám, žel bude pobíhati po
londýnských strechách, až mu bude sedmdesát. Ne
pochybuji, že i Wolker by byl našel bezstarostný
úsmev a veselou básnickou notu, kdyby nebyl umrel
tak mlád. Nebot mladý zrak nemá sp'rávné predstavy
o proporcích života. Vidí drtivou závažnost tam, kde
stojí pred· vecmi celkem jednoduch~mi. Svet leží pred
ním j<akonocní krajina plná taj'emn)"ch stínu' a prízra
ku. Teprve zralá zkušenost, poucená o životních vzta
zích a rozmerech, dovede jíti touto nocní krajinou bez
starostne a hvízdajíc.

N uže - »Lidumil na kríži« je výsledkem PQznam.
že vážné veci lze ríkati vesele a bez nudy. Temto trem
složkám mé ddektivky (vážný ideologický podklad.
tlumocený 'bez tragických grimas a v rámci poutavého
'Príbehu) bylo celkem málo porozumeno, a - jak pri
razeno! - zarážel nejvíce onen nedostatek šikovatel
ské »seriosnosti«. Coz pak ten poli'cejní reditel je "u
bec nejaký policejní reditel, když se chová jako potrhlý
chlap? A ten lltis, sou!kromý detektiv. UcinenÝ hlupá
cek, jenž neví, že opravdový detektiv musí být straš
ne presný, neomylný a zamracený. A tak dále a tak
dále. Zde se zkrátka zase objevilo to naše certovo ko
pýtko, které souvisí s krecovitou snahou zdát se za
všech okolností zamestnán jen a jen smrtelne vážný1ni
problémy, jež nepripouštejí jiného umeleckého podáni
lec akademicky vážného. Ono vnitrní veselí, o nemž•
tak výstižne mluví Guyan ve své »Beznáboženskosti
budoucnosti«, je u nás dosud ješte príznakem jakési
ménecennosti. Nejde však j.enom o to, že detektivka
už sama o sobe nutne ukazuje cestu z onoho za'éaro
vanéha kruhu nudné vážnosti, jímž byla literatura
našeho poválecného expressionismu a proletarianismu
- detektivka ucí autoca, zvyklého plýtvati slovy, ne
malé výrazové úSlporn06ti a tím i pregnantnosti.
Chran bLvh, ahych po té stránce stavel »Lidumila« za
vzor! Byl to první' pokus. a nedopadl-li nejhure, ne
znamená) to, že by opravdová umelecká detektivka ne
mela státi o nekolik stupínkll výše. Záleží na tom, kdo
ji bude psát a jakou metodou (nebo, chcete-li, s ja
kými úmysly): Bude-li to detektivka cire sensacni
nebo bude-li míti vyšší cíle umelec.ké po zpusobu ta
kOViéhoC. Doyleho ci posléze bude-li detektivní námet
jen ~jakousi zásterkou »postranním« umeleckým za
myslum autorovým (nad temi postranními zámysly
ceské detektivky - které? - se ondyno v kterési re
vui kdosi rozciloval. dokazuje tak jenom svou kriti
ckou prostomyslnost, jež by ráda detektivní útvar na
cpala do nejaké uniformní formulky). »Lidumil« patrí
k onomu tretímu druhu a myslím, že mu to není na
škodu: N e1Jot lze-li naráz vyjádriti Vedí dvé, lze-li sou
casne vylíiCit napínavou detektivní prílohu a demon
strovat jisté filosofické poznání. if.lroc to neucinit?
Je-li mezi obema živly rovnováha, kniha nemuže lec
získati. Ale nevylucujme ani ostatních dvou možno
stí. Až se naši autori, vyrábející knížky pro dámské
budoáry a pro rodinné týdeníky, zbaví falešné pru
derie, budou moci ukázat své vypravecsk,é schopnosti
na detektivkách lépe nežli v kterémkoli jiném oboru.
Není ostatne nebezpecí, že by se u nás detektivní lite
ratura nekdy nejak nebezpecne rozrostla, nebot (jak
tu již upozornil p. Langer) není to métier snadné a
kdekomu prístupné. Nedostatek dobré detektivní lite
ratury jenom ukazuje, jak málo máme dobrých vypra
vecu, umejících málo slovy mnoho povedeti. Leská
detektivní literatura rozroste se sotva nekdy nad roz
troušené výtvory príležitostné.

ferzy Borzyck'i:

Hvezdy filmu.
Uuplynulo 30 let od chvíle, kdy v r. 1895 v suterénu dnes

již neexistující parížské kavárny »Grand Café« poprvé bratri
Lumierové predvádeli své kinematografické snímky. Dnes je
kino všelidským jazykem. Nejduležitejším cinitelem je v nem
clovek. Prohlédneme trošku filmové hvezdy.

Tak M ary Pic k for d o v á vnáší do každého obrazu tolik
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i. vzrušující uprímnosti, tolik morálního zdravi, jasu
a cistoty ducha, že je zcela oprávnene považována za

árnejší filmovou hvezdu. Jej í muž, D o u g 1a s F a i r-
S, je nejlepším predstavitelem z plejády hercu-sportovcu"

dosahuj í v Americe neslýchané popularity,

ný úspech, kterého dobyla v posledr..í dobe P o I a
r i. vdecí hlavne svému typu, tak odlišnému od prllmerného
Americanky, Je to silná individualita, vnucující svoji vlIli

okolí a neznající ome~ování ve Výbuších svého tempera
Vytvárené jí typy tanecnic, dozrálých pod žhavým ne

španclským, nebo apacek z parížské dlažby jsou jakoby
vyrvané ze života. Její silný talent dramatický a ne

jný mimický výraz se nejvíce projevily v posledním
ltJen za hotové«.

Ikou její je Gloria Swansonová,-jež je v Ame

obecne považována za »ukazate1ku módy«. Její úspech za
i v Evrope není zcela pochopitell1Jý: Gloria není prece

á a nádherné toilety, které Jí stojí rocne celé statisíce do
nejsou schopny nahraditi prirozených daell, tak potrebných
mu, Talentem, krásou a elegancí muže se pochlubiti nejedna

, které však pres to nemají takového úspechu. Mám na
· Normu Talmadge, Colleen Moor, M;agdu Bellamy, Cminu

thovou a radu jiných. Ukazuje to, že mimo talent hrají
. ou roli ješte i jiní cinitelé: styky a vlivy v elegantním

vševládná protekce atd.

ale prostou, uprímnou a milou v každém pohledu, sladkou
ždém úsmevu prekrásne zkrojených úst je taková A I i c e

rry, dríve partnerka Rudolfa Valentino, nyní Ramona Na
. Nejvíce vynikla ve "Ctyrech jezdcích apokalyptických«.

ležitou roli ve filmu ~ plasticností a svobodou pohybu,
- hrají tanecnice, kterých vynikla celá ráda (Mae

ay, Nita Naldi, Betty Compsonová, Alla Nazimova). Vy-
aly dríve na podiích rozmanitých music-hallu v druhu

-yorkského »Ziegfield-Follies«, a obrátily na sebe pozor
premnohých vládcu z Los Angeles, hledajících sveží príliv

své podniky.
ále je rada tak zvaných žen démonických, ci »upíru«. Jsou

typy rafinovaných svudnic, šfrících zkázu v radách zbožno
I~, neznajících hranic v rJJáhlých výbuších svého nezkrot

temperamentu - je to bývalý výlucný obor krásné Víde-
Lucy Doraine, dnes zastoupené Nitou N aldi a Barbarou

Marr. ITle, co praví o tom sama Nit a N a 1 di:

Povó.ha moje nedá mi hráti povrchních rolí, ale proc mám
, stále upírem? Zpozorovala jsem prece, že skutecne démo-
é ženy mají svetlé vlasy a l1t:besky nevinné oci. Když jsem

ješte tanecnicí ze, »Ziegfield-Filllics«, nejvetší zkázu
srdcích clenu orchestru i v prvních radách kresel šírila ja
. loutka s modrýma ocima. Chtela bych hrát tragické role,
což je možno? Cecil B. de Mille mi káže být upírem.«

jvetší sílu svého talentu projevila Nitta Naldi ve svém
u »!I1ilrncové primadony«.

Za to Bar bar a L a Ma r r, ai v životc, ai pred objektivem,
vždy zlovestnou krásou. V Hollywoodu vzbudil obrovskou

ci její rozvod s šestým mužem - filmovým úmelcem
'em Dougherty. Je zajímavo, že už sám její príjezd do

Hornie byl spojen s hlucným skandálem. Úrady jí nechtely
iti právo pobytu v Los Angeles z duvodu dosti originál
· Teií krása zdála se jim být príliš fascinující' a nebezpec
. '\Ic bezpochyby nebylo toto všecko nicím jiným než chytre
· ~nou reklamou. Postací, že Barbara zustala v Holly

t vdala se a sice nikoliv jednou, ale šestkrát. Pátý muž
cdávllO, a šestý je jakoby povolán k tomu, aby ustoupil

_ beztoho nepríliš pevné - místo nástupci, známému mi
á. Ben Finneyovi, kterého už ted jmenují sedmým

lel,l«,
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Jiná tanecnice duší i telem, M a eMu r r a y, je bez krásné
tváre a výrazné mimiky, ale tyto nedostatky se snaží nahraditi
táhlým tancem. a nadužívá toho do takové míry, že svojí jed
notvárností zacíná diváka až denervovat. V soukromém živote

je rovnež taková jako ve filmu. Poslechnete jen, jaký radi
kální prostredek vynalezla pro navracování dobrého humoru;
»Kdykoliv jen pocítím nevolnost, nebo když mne trápí jakási
starost, jdu z domu do sveta, prímo pred sebe. Jaká je to
rozkoš toulati se za dešte! Chodím ráda za vecera, za noci,

jen nikoliv za slunecního úpalu. Ráda se též válívám v tráve.
nebo v písku a vdychuji pri tom plnými plicemi sveží vzduch.
Potom se cítím silná a sveží. Nemám-Ii pod nooama trávu

nebo písek, válím se po kobercích ve svém pokoji. Radost ze
života roste v téže míre, v jaké se približujeme k prírode. 'Vítr,
déši slunce. mesíc, cesta, stromy, zeme, tráva, voda, kvety,
hudba, láska - láska ke všem a ke všemu - to je ono, co

miluji a co je mi potrebné k životu.« Zajímavý je rovnež
vztah této exa1tované ženy k hudbe. Praví: »Toužím po hudbe,

nebot mne privádí do dobré nálady a veselého vznícení. Ale
musím priznati, že dávám prednost hudbe prvotní, prosté, di
vošské, dokonce barbarské.«

Zcela jiná je sladká, nevinná ovecka, vtelená andelská do
brota - Lil i a n a G i s h O'V á. Hle, co praví o Liliane její

partner z »Bílé sestry«: »Liliana je nadšená a je nadšením. Což
muže muž vzdáti žene vetší chválu?" Tato Madonna filmu je

ve skutecnosti útlá figurka s ruckama skríženýma, složenýma
k modlitbe, s velikou slzou, zvolna splývající po bledých tvá

rích, tulící ke svým prsoum umírající deiátko - tak, jak ji
vidíme v »Mucennici lásky<<.

Podobným zosobnením subtilnosti a citovosti je Nor m a
T a I m a d g e. Všech dojmu dobývá pomocí nejprostších pro
stredku - tak prostých jako prirozených _. že jí mužeme

považovati za nejkulturnejší a nejcílevedomejší filmovou he
recku. Ale jaké vlastnosti--vycituje v Norme její partner Comvay
Tearle: »Delikátnost cítení, pripomínající dobrou hudbu, cosi,

co není príliš pozemské, ani príliš éterické, ale neobycejne

prosté.« Z evropských herecek byla druhem svého- talen.tu a
zpusobem vypadrování citu jí nejbližší španelka Raguel Meller
a ovšem i Natalie Lisenková a Benny Portenová.

L i s sen k o v á, kterou uvidíme v této sezone ve filmech
»Afiš«; »Podvojná láska« (za režie Epsteinovy), podává vždy
hru hlubokou, promyšlenou do nejmenších podrobností. p1noL1

tragiky. realismu a prostoty.

Druhou ·Ruskou jeN a.t a I i e K o van k o v á, predstavuj ící

plastickou krásu ženy, obklopenou aureolou žhavého, smyslného
Východu. Je partnerkou Jl'fožuchinovou v novém filmu »Carllv
kurýr« .

Charakteristickým príznakem nejprednejší americké pro

dukce je dnes to, že nejvetší režiséri, jako Ceci! B. de Mille a
D. Griffith, vyhýbají se pro svá nejvetší díla angažování nej

proslulejších. casto príliš rozmarných hvezd prvního rádu, VY

hledávaj íce uprostred mladšího hereckého pokolení jednotky,
kterým sverují odpovedné role. Takovým zpusobem se vy

vinul pod otcovským krídlem Griffitha neobycejný talent Li
liany Gishové, pod vedením Cecil B. dl" Mi1lea vyvinuli se Bea
trice J oy, Betty Compsonová, Rod la Rocque a jiní.

Nelze nezmíniti se ješte o jiných hvezdách sídelního mesta

filmu, Hollywoodu. Je to predevším »divoká kocka« ocí blýska
jících se jako rozžhavené uhlíky, nezapomenutelná v »Dívce
ze Stambul u« P r i s c i II a D e a n o v á. Dále jsou to
C c,II e e n M o o r - svudná v »Dívce v dobe shimmy«, pre

krásná blondýnka modrých ocí Wanda Hawley, a potom Mabel
N ormand, Viola Dana, Bebe Daniels, Constance Talmadge, Mary

Philbinová, Laura-La- Plante jakož i Estera Taylorová.
Režiséri americtí se nespokojují školením svého cetného ume-
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leckého personálu. ale pozorným okem hledí stále do Evropy,
a díky síle dolaru pritahují do svých dílen všecko, co se zde
zablýskne a je schopno využitkování. Nedávno podepsala smlou
vu filmová herecka nemecká Lia de Putti, se skromným pocá
tecním platem týdne 2000 dolan"l. Predpovídá se jí kariéra
podobná kariére Poli Negri.

Sláva herecek ja~o Asta Nielsen, Francesca Bertini (od dIa
od filmu a stala se vzornou matkou rodiny), Mia May, náleží
už minulosti.

Dosud jsme nemluvili takrka niceho o silnejším mužském
pokolení, z nehož je nejznámejším Ital, vystupující v Americe,
1{ u d o I f Val e nt i n o. Historie jeho života je více méne ne
pravdepodobná: syn zámožných rodicu, který rychle promrhal
majetek a konecne musil odejít do sveta. Vybral si Ameriku,

zemi širokých možností. kde si musil vydelávati živobytí jako
tanecník z povolání v .»Café Maxim«. Svojí elegancí obrátil
'na sebe pozornost a nikoliv bez vlivu zamilovaných žen dostal
se do filmového atelieru. Kariéra byla hotova. O popularite
Valentinove mezi ženami svedcí nejlépe ten fakt, že byl nucen

najati si zvláštního osobního tajemníka, který by odpovida,j na
listy jeho zbožnovatelek. Rudolf Valentino je v Americe p0
važován za druhého »arbitra elegantiarum« (pnrním je kníže
z Yorku) a nošené jím strihy oblekli se bleskurychle šírí sve
tem. Po dvouleté prestávce, zpusobené svatební cestou do ltalie
s krásnou atašou Rambovou, vrátil se znovu do Ameriky a hrál
hlavní roli ve stylovém filmu llMonsieur Beaucaire«.

Zatím získal sympatie Evropy nový favorit - krásný R a
m o n N a v a r r o, který se letos objeví v neobycejném filmu
za režie Freda Niblo »Ben-Hur«. Na nedostatek zbožnovatelek

nemohou si rovnež naríkati Antonio Moreno a Gajdarov.

Mezi predstaviteli druhého druhu herell, kterí poutají pre
devším silou svého neobvyklého talentu, je nutno hlavne jme
n0vati znamenitého tVllrce »Keana«, I v a na Mo ž uch i n a.

Možuchin je mistrem, ovládajícím krajní hranice mimického
výrazu; pri hre toh::Jto nejznamenitejšího virtuosa filmu pod
léhá divák sug-esci do té míry, že mu není možno odtrhnouti
ocí od plátna. V této sezone budou obdivovány jeho filmy »Le
lion des Moggols (s Lissenkovou) a »Carllv kurýr<<. Nemeckého
Co n rad a Ve i d t a uzríme ve filmech »Ruce Arlaca« a
"Hrabe Kosta«.

'Dopisy

Komu patri Moderni galerie?
v Praze, 13. brezna 1926.

Pane redaktore,

v c. 9. casopisu "Prítomnost«, který redigujete, objevil se pod
znackou -o- clánek, ve kterém je pojednáno o Moderní ga
lerii a pri tom zárovei'í je napaden spolek Mánes. Nechceme a
Ilemáme práva dotýkati se té cásti Vašeho clánku, kde mluvíte
o kuratoriu Moderní galerie. Ozn<:mujeme Vám však, že po
depsaný výbor cítí se osobne uražen a jest presvedcen, že celý
spolek Mánes byl tímto clánkem napaden.

Protože jsme považovali doposud »Prítomnost« za list vážný,

žádáme Vás se vším durazem, abyste namíste všech paušálních
obvinení proti clenum našeho spolku a proti jeho celku uvedl
presne všechna fakta nepatricného, pokoutního a zištného spo
jení jednotlivých clenu nebo celého spolku s vedením Moderní
galerie. Soudíme dále, že bylo by povinností útoku vecného
uvésti všechny umelce, kterým se dostalo nezasloužených výhod

~·t strany kuratoria Moderní galerie proto, že byli cleny Má
nesa, a že dále mel byste vyjmenovati všechny umelce nebo
všechna díla, která do sbírek Moderní galerie nebyla prijata

proto, že nepocházela od clenu našeho spolku. Tenor Vašeho
clánku tak zní. Proto se této veci dotýkáme, jakož i proto, že

spolek Máne :i'vždy"považoval z~ svou povinnost hájiti zájmu
J'ttmení, to jest kvality, proti komukoliv. ri r

Vec jest príliš vážná, než abychom se spokojili prohlášením
nejasným neb dvojsmyslným, zvlášte pak žádáme za presné vy.

svetlení obvinení, že »stává se dokonce, že od starších, nežijí·
cích již malíru ceských koupí Moderní galerie obrazy jen v tom
prípade, že je dríve koupil nekterý clen »Mánesa«, a prohla
šujeme, že dukaz1"!, nebo satisfakce budeme se domáhati všemi
cestami a všemi prostredky.

Za spolek výtvarných umelcll »M á n e s«:

Oto Novolný, Vi·/lcenc Beneš, Karel Dvorák, Emil Fi/la, losef

(,ocár, Jan Lauda, Dr, A. Matejcek, Jan Rambousek, la'n Sla·

vícek, V. Spála, O. Spaniel, O. Gutfrellnd.

(P o z n. r e d a k c e. Na tento dopis výbaru »Mánesa« odpo
víme v císle príštím.) *

Vážený pane redaktore,

velice vítám a se mnou mnoho tech, jimž osud Moderní

Galerie není Ihostej ný, clánek, který Jste uverej nil v poslední
Prítomnosti. Bude jiste kuratoriu težko uvésti neco podstat

ného proti obsahu, jak co do veci, tak záveru, z clánku vyplý
vaj ícího: takto složené kuratorium a snad kuratorium v našich
pomerech vubec úcelu nevyhovuje a budiž rozpušteno a nahra·
zeno sborem nebo lépe reditelem '7-O<1povedným, povinným vy

tvoriti skutecný, pravdivý a úplný obraz rozvoje domácího
umení výtvarného.

Doufám, že clánek dá dobrou príležitost k rózvinutí diskuse,

doufejme plodnej.ší a úcinnejší než byly všecky ankety a pro
testy minulé. Bylo snad potreba, aby tento v samém základu
nemožný stav byl priveden k absurdnosti. S podobnými po.
mery se však setkáváme ve všech institucích príbuzných pri
rešení otázek, pri nichž umelecká hlediska úzce souvisí s hospo
dárskými.

Slyšíme a casto i v tisku setkáváme se se stížnostmi proti
V .. odd. ministerstva osvety, kde, díky ministrovi Srdínkovi,

prišla již otázka nestranného úradování na pretres, a jest to
i obsazování stolic profesorských na umeleckých školách našich,
jichž sbory jsou doplnovány nebo se doplnují zcela podle zásad
praktikovaných v kuratoriu Moderní Galerie, které se ovšem
také doplnuje (jak v poslední dobe až okate zjevne se stalo),
podle zásad... atd. Ono to ale vlastne všecko velmi intimne
souvisí a namnoze setkáváme se všude s týmiž lidmi. Proto,
usilujeme-li o nápravu, nesmíme se klamati o lehkosti této
práce. Vec pujde ztežka. At otevrete okno na Akademii nebo
v Galerii, v ministerstvll nebo na Umprum, budou to tytéž
povedomé hlasy, na každý pád a zcela urcite hlas vždy a všudy
prítomného dra V. V. Stecha, které budou kricet, že »to táhne«.
Bude proto velice záslužnou cinností a polem pllsobnosti P r í
tom n o s t i, jestliže se stane forem pro výmenu názoru a pro
kritiku, která, dík znacnému vlivu cinitelu ovládajících tyto
dllležité instituce, byla v tisku prístupném širší verejnosti
takrka nemožna. Uslyšíte zajisté, jako tomu bývá pri po.
dob!!ých príležitostech, se strany postižené reci velmi mnohé.

Budou se bíti v prsa a ujištovati Vás, že jen umelecké své·
óomí bylo vždy vodítkem umelcu Zasedajících ve sboru Ga
lerie. Ze si máme vážit instituce spravované umelci zcela samo

statne, vždyt konec koncu: až prij dou na radu ti, jimž je dnes
ubližováno, budou si ta moci vynahradit a ubližovat zase
jiným.

Nehlede k tomu, že život tech, kterí ubližují, bývá oby·
cejne pomerne velmi tuhý, a tech pak, kterým je ubližováno,
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" je ta prece jen živatní názor panekud nemravný a

za. ta, že ubližavání ve vecech umení v našich pame

cIala by se pri dabré vuli a jen umeleckém pr~svedcení
lmu odpovedných cinitelu stlaciti na minimum a to ,ye

vzpomenutých adbarech.

e se mluviti a stínech demakracie. Damnívám se, že

III{lhly práve razbujet dO' takových kriklavých pomeru
prata, že naše mladá demakracie se o ne vubec nestarala

d se a ni stará nár. demakracie v asobe svéhO' vudce

K, Kramáre, predsedy kurataria Maderní Galene, stará se
e velmi jednastranne a neinteligentne,

men a v s y sté m u a rád u a namnaze i z men a

b, ta je požadavek, který uplatnujeme ve všech zrízeních
blikánských, kde se nejaká neplecha a neparádek zahnízdil.

e trvat na tam, aby p r á v n í s t a v nadace Maderní
'e byl zjišten a presne definaván, aby byla jasno, komu

galerie patrí, kdO' má vliv na slažení 1(urataria a komu

tarium je zadpovedné. Správa maderní galerie musí kaž-
ne k I á s t i ú c t y verejnosti, jak haspodarila s aduvad

m celéhO' nakupovacího plánu. NutnO' žádati vyúctování
obné. i Co' do stavu jmení. Aby se nemohly státi zby

bezplánavité nákupy, jak tamu bylo nedávnO' se sta ti-
'm nákupem z pozustalosti P i r n e r o vy, *) vystavené na
ve »Manesa«. Aby se nákupy dály pri vhodné príležitasti
S a ne až z tretí ruky, predražené. I v clánku vzpome
a pochválený soubar A I š u v je zde velice názarným

ladem, jak se hO'spodariti nemá. Z celé velké kalekce Alšo-
del, jež jsO'u dnes majetkem galerie, nedastala se Alšovi

o z galerie ani krejcaru až na asi 40'0 Kc za jednu kresbu,
Sv. Václav. NebylO'-li tuhatových del v majetku mi

" mela kuratarium pavinnast takavé objednávkou prímO'
at. Vzácné a jedinecné díla V I a s t mohli jsme dnes míti

ena a n:l celé príští veky zajištena, místa pošpinených
stecne znicených kartanu, -jež s velkou pietou dnes abdi

eme a apatrujeme. Bahužel i zkázau techtO' kartanu je
o kuratO'rium z valné cásti i v dnešním svém slažení. Pa

á léta pres všechny protesty a valání pa náprave ležely
ptide MO'd.galerie, kde na ne pusabil mráz, vlhko i déšt a

; jak zejména videti na »nejkrásnejším ceském aktu«

ta v e«. Slzy mne vstaupily do ocí, když j sem shledal pred
• tentO' kdysi klenat a vrchalné díla ceskéhO' umení pani
• jakO' by byl pradelal vpád vandalu ve svetavé vojne.
atuji se, jakým prímO' carovným kauzlem pusabil na naše
á srdce v race 19II bezvadný tehdy kartan na výstave
ve, porádané O'mládlým Výtvarným odbarem Umelecké Be-
I Již tenkrát byla naléhave žádána zasklení a dustajné

stení AlšO'vy V I a s t i, ale marne. Všecky i pazdejší výtky
adbývány výmluvO'u, že by tO' stálO' mac penez. Tenkrát
ahla být maximálne 30'00' a dnes stála úprava pres 10'0.000'

Ta je jen príklad haspodarení a stají za zmínku i protO',
peníz zaplacen)' je i na dnešní pamery zrejme preplacený.

Ule týž zjev: není penez na úcelné a vcasné nákupy prO'
• velmi castO'zbytecné, nehaspadárné a zacasté kamarádské
pozde dahánené.

ude mnaha dacílenQ, bude-li kuratorium pavinna vykaza-
• každarO'cne prehledne a systematicky vedle navých ná

i celkavý stav sbírek, aby byl zrejmý plán zakupavací
aby byla mažna kantrola patreby každaracníha prírustku.

že duležitau roli pri nakupování hrají
nta, která ze zakoupených del na výstavách, porádaných
esem«, plynau dO' spalkové pO'kladny. Vlídné porazumení
entu Manesa, avládajících Mad. Galerii, pro výstavy

materskéhO' spalku, muže míti vzhledem k této skutcci jiný podklad než ciste umelecký. Ze ta muže míti vliv
event. nekriticnast výberu a ceny zaplacené, je velmi

epodobné.
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Porádání úcetní zprávy a stavu jmení, dluzích atd. zdá se
pri nadaci požadavkem samazrejmým.

Na techto reformách by se ovšem prestati nesmelo. Macen

;;ká prevaha tétO' spalecnosti musí býti uvedena dO' 'vavnaváhy
se: všemi kladnými slažkami ceskéhO' mad. umení, a to pri
dabré vuli je možné.

Zdar Vám, pane redaktare, že Jste se nebál tutO' Jíchu na
orat!

V ám uprímne addaný
. R. K.

Velevážený pane redaktare!

V »Prítomnasti« c. 9. ve clánku a Maderní galerii zminujete
se a záležitosti veru velmi naléhavé. Hlásím se ke slavu, ježto

clánek zminuje se také O' zakrocení Syndikátu výtv. umelcu,
které jsem sám vyvolal pred lety jako clen výboru Syndikátu
a· predseda haspodárské komise syndiká tní. Když jsem tatiž
prastudaval statut Maderní galerie, shledal jsem, že tu jde
vlastne a nadaci, jíž padle platných zákonu nelze zmacniti ,se
tak, jak se stala v tomto prípade. Prajevil jsem svého casu
v Syndikátu prání, adevzdati celau záležitast právníkum a do
cíliti rozhodnutí soudních instancí.

V prípade Moderní galerie jde a nadaci založenau dvema
miliony pre,lválecných stríbrných korun a a ma jet e k u m c
I e c k Ý c h del, která byla z nadace zakaupena a jež repre
sentují dnes znamenitý kapitál! J cst na snade, že ceští vý
tvarníci se zajímají o asud tétO' nadace a že nesau težce, je
stliže s majetkem, který má býti k užitku celé abci výtvar
ných umelcu ceských, zachází se apravdu - jak stojí ve Va
šem clánku - jakO' s válecnau koristí!

Kanecne davoluji si upazorniti vzhledem k Vašemu
clánku - že není ta spalek Mánes, jakažto spolek výtvarných
umelcu, jenž kalí vody a nemiluje svetla, ale jest ta dabre
známá »Mánesácká klika«, t. j. spalecnost, jej íž clenavé jsou:
nekalik architektu, socharu a malíru" vetšinau dobre zabezpe

cených, jeden nakladatel, tri »kunsthistorikové«, jeden adba
ravý prednosta, tri až pet ministerských úredníkll a jeden zná
mý reklamní agent. TatO' »Mánesácká klika« avládá skutecne

také spolek Mánes., jehož ostatní clenové výtvarníci trpí špat
nými pamery práve tak, jakO' ostatní výtvarnická obec ceská,
anO' tím více, protaže jsau od prípadu k prípadu »klikau« proste
znásilnaváni. Mnazí se arci nedali a odešli z Mánesa, na pr.
pred lety Jas. Capek, v posledním case malír Zrzavý, sachar
Kubícek a jiní, ale vetšina zustává zde v podrucí, veríc,' že
»extra Mánes nan est vita«, i když karyta jest tesne obsa
zeno.

Dekuji Vám uctive za Vaši pozornast a Vaše pochapení ba
lestí kulturních delníku ceských a dávám Vám tytO' své rádky
zcela k dispasici redakcní. V dakonalé úcte

Emil Pacovský,
redaktor Veraikanu .

R. U. R. na Národním divadle.

V Praze, 8. brezna 1926.
Vážená redakce!

K dopisu p. Fr. Khola o Capkove hre »R U. R« v Nár.
divadle dovaluji si kanstatavati následující:

Pan Fr. Khol za daby své dramaturgie v Nár. divadle pred
mým príchodem Capkovu hru neodmítl, ale také nevymahl
jejího intendancního schválení a predevším nezaradil jí dO'
repertairu. Namíste »R U. R« byla k zahájení puvodníhO'
repertairu sezanního zarazena na podzim 'T. 1920 KrejcíhO'
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S pozdrayem

Místní Organisace Národní Strany Práce.

Ve Zlíne, 9. brezna 1926.

Tit. Redakce casopisu »Prítomnost«.

Clenové Národní Strany Práce, shromáždení na valné schuzi
místní organisace, usnesli se podati Vaší redakci tento dotaz:

V 6. císle Prítomnosti zpusobem naprosto nezodpovedným

napadl neznámý pisatel zamestnance a práci závodu firmy T.
& A. Bafa ve Zlíne. Odsuzujíce co nejresolutneji tento na

prosto bezpodstatný a nezasloužený výpad, vyslovujeme zá
roven svuj podiv, že list tak vážený propttjcuje místo nezod

povedným anonymum, a tážeme se, zda-Ii redakce Vašeho li~tu
ztotožnuje se: s obsahem zmíneného clánktL

(P o z n. r e d a k c e. Vážení pánové, sledovali-li jste trochu
rubriku »DopisLI« v Prí tom n o s t i, bylo Vám jiste lehko
poznati, že tato rubrika slouží volné diskusi mezi ctenári a
že tito ctenári casto polemisují s mínením redakce. Jest tedy
.zbytecno ptáti se zvlášte, ztotožiíujc-li se redakce s obsahem

dopisu o Ba(ovi, který Vás tak pobouril. Prirozene se nezto

tožiíuje, už z toho duvodu, že, jak nedávno pripomnela, sama
není dosti informována o pomerech v Batových závodech a

nemuže si utvoriti samostatný úsudek. Proto jsme si také
vyžádali o Batovi clánek od p. dra Verunáce. Tolik po stránce
formální. Jinak vyslovujeme podivení nad pobourením, jež se
ve Zlíne nad tím dopisem strhlo. Je asi Zlíl1' po této stránce
puda obzvlášte nedi'ttklivá. Podle na~eho názoru je možno disku
tovat o všem, prirozene duvody proti duvodum, nikoliv pou
hými protesty, které vzdálenému ctenári mnoho nepo'vídaj í. 
Máme sympatie k Batove práci, protože znamená oduševnení

kapitálu. Ale proto ješte nepokládáme Bafovy závody za svá
tost, která nesmí b);ti potrísnena diskusí.)

po Kc 110'-, 120'" 150'" 160'"
180'" 200'· a výše dodává na

šest mesiVnich splátek

a opravy všech soustav provádí

Ing. J. PELLER, Praha III.,
Harrachovo nám. 4/-XIX. S._

Ufednlkllm a o8obil.mv pevném zamé·t
nil.nf zašlu ochotne nekolik per na Výber.

upton Sinclair: Metropole. Známý americký socialistický
spisovatel, který patrí k nejctenejším v Americe, lící v tomto
románu korupci v kapitalistických kruzích hlavního mesta své
zemc. Autorisovaný pl'eklad Stan. V. Klímy. Nákladem V.

Petra, Praha-Bubenec, Socharská 334. Stran 250.

V. Leibniz: MonadO'logie. Nová »Knižnice filosofická«, která
pocíná vycházeti nákladem SFINX v Praze, za reda;kce E.
Capka a F. Pelikána, vytkla si za úkol vyplniti mezeru, která
vznikla v naší kllltur.e pocínajíc XVII. stoJ., kdy byla naše
tradice prervána. Práve vyšlý první svazek prináší vynikající
dílo filosofického klassika V. Leil)llize v prek1:ldu E. Capka.
Teorie monád nabyla nyní netušeného významu objevy fy·
sikálními a prírodovedeckými a vývvjem filosofického \my
šlení smerem k monadismu. O tom vykládá prístupne v úvodu
k této knize univ. prof. dr. K. Vorovka. Monadologie obsahuje
zhuštený nástin celého systému Leibnizova a náleží k nej
slavnejším jeho spisllm. (Cena Kc 8'-.)

A. E. rV. MasoH: Tajemství šípn. Detektivní román. Pretú

žila E. K. Skrachová. Obálka .T osefa Capka. Za Kc 3-f50. Vydal
»Cin«, tiskové a naklad. družstvo cs. legionárú v Praze. Nová
detektivní dvojice laika a odborníka je tu nove vykreslena: Fro
bisher, anglický diletant v umení detektivním a Hanaud, od
borník paríŽ3kého policejního reditelství, duchaplný Francouz.
Stat autorovu o detektivních románech, která vyšla v známém
literárnepolitickém týdenníku anglickém »The Nation«, a která
rlává nahlédnout do duševní dílny romanopisce, prípojila prekla
datelka ke knize velmi vcasne v dobe, kdy se v našem tisku za
calo debatovat o tom., prOC se u nás. nepíšou dobré detektivky.

Dr. Jan Herben: Matej V. Kmmérius. Monografie o osvícen

ském novinári a buditeli. Jev ní zachycena i celá doba probu
zenská a- zápasy, které tehdy musili naši buditelé svádeti proti
reakci. Nákladem »Volné myšlenky<(,

A. C. Nor:' Opilé poVídky. Nová kniha produktivního mladéh()
at;tora, jenž dvema romány upoutal na sebe pozornost. Obálka
A. Heythuma. Portrét autortlv od V. Maška. Nákladem Václava
Petra, Praha-Bubenec 334.

TVillia11í Sha.kespeal'e: Hamlet, král1'7/ic dánský. První svazek

nových prekladll dramat ShakespearoV'ých, jež vydává Fr. Rt)

rový. Preložil Boh. Stepánek. Za Kc 10'-.
Zdenek Cintl: Svobodné ::ednárství. Dejiny, ucení, znzenÍ"J.

neprátelé. Zednári v literature. Kniha zejména sleduje kon
struktivní smysl zednárské práce u nás. Nákl. »Volné mYšlen
ky«. Za Kc 8·50.

Nové knihy.

o Batu.

S veškerou úctou

K. H. Hilar, šéf cinohry Nár. div:tdla v Praze.

;

»Jelení skála«, která jiste musela se již pri cetbe jeviti
tehdejší umelecké správe N ár. divadla mnohem méne slibnou,
nežli hra Capkova. Nechápu tudíž dodnes, proc odkládali tehdy
~R. U. R.« až do mého príchodu, když hra byla podle tvrzení
p. Kholova prijata a pripravena a když o mé nastoupení v Nár.
divadle se prece jednalo již celý podzim 1920. Pravdou tudíž
ZLtstane, že »R. U. R.« zustalo neprovedeno až do mého prí
chodu, a že na intendanci provozovací klausuli jsem vymohl
teprve já. Bývalý intendant udelil mi· ji teprve po urcitém
zdráháni a námitkách, chovaje obavy o osud této originelní
hry v tehdejším konservativním repertoiru Národního di
vadla. Pripouštím, že p. dramaturg Khol režii »R. U. R« p.
Novákovi slíbil, avšak pridelit; úredne musel jsem ji teprve já,
ježto žádného úredního opatrení prede mnou ucineno nebylo.
Co se týce Feuersteina, pokud se nemýlím, byl tento objeven
a pro inscenaci »R. U. R.« získán autorem samým, a nebylo

tudíž žádného dLtvodu tomuto prání autorovu nevyhoveti ..
Podnet k výtvarné úcasti J os. Capka na kostýmní výprave »R.
U. R« byl dán mnou. Dále neodpovídá skutecnosti, že byly
úlohy do hry Capkovy rozdány pred mým príchodem, nýbrž
podle protokolu stalo se tak až na pocátku ledna 192 [, kdyžte
jsem se ujal úradu formálne a provedení Capkova »1{. U. R.«
do mého príchodu odkládané úredne ustanovil.

Ctenári t. I. zajisté prominou tyto príliš podrobné údaje,
týkající se prijetí Capkova »R. U. R.« do repertoiru Národního

divadla. Zaznamenávají jenom históricky osudy této sveto-
známé ceské hry v ár. divadle.



epíše o našich knihách
,Uková: O našich lídoch. Sestnáct oovídek v náreci

tském. Vyd. Fr. Bor o v Ý v Praze ..
to povídky v pravém slova smyslu, spíše anekdotické
zachycující s potrebným množstvím predmetnosti a

Iné vlídnosti, smešnosti a hríšky hanáckých vesnicanu
ch prostredích jejich svérázného, o vezdejší dary dobre
života. Auktorka, která obratne odposlouchala dialekt

lidicek v ruzných odstínech veki't a situací, neidealisuj e
kého cloveka, jeho prostomyslnost, požívacnost, myšlen
težkopádnost predvádí v dejích, jimž leckdy do plné
ti chybí pointa, která by ozrejmila dosah té které
ti v životní praxi. Nekteré príbehy tu jsou jakýmisi

tkami, které stanoví jen jeden charakteristický postoj
O exempláre, jejž bychom rádi videli v celém životním
, v plastické trojrozn,únosti. VZ. (Zvon, c. 20, 1926).

"DECKÉ DILO LÉKAAsKÉ

o ÍENSKÉ
NEPLODNOSTI

Napsal

Dr. FRANT. PACHNER,
primár gynaekologického oddeleni státní nemocnice

na Ostravsku.
*

Obsáhlá kniha, pojednávajicí v cásti první a druhé
všeobecne o ženské sterilite, její aetiologii, diagnose,
prognose a therapii; v cásti treti uvádí všechny prí
pady steri1ityz chorob ženských rodidel. Dílo, obo
hacující puvodní vedeckou literaturu medicinální,
praktická prírucka pro lékare a ucebnice pro mediky.
Stran 528,s obrázky a barev. prílohami za Kc 100,-.

V nakladatelství

FR. BOROVÝ,
PRAHA

a u všech knihkupcu.

tlmet; Antala Staška, nej staršího žij ícího ceského spiso
e, vyšly práve v nakladatelství F-r. Borového v Praze.
a má skoro 600 stran a tvorí první svazek memoárové
ovny vydávané Cs. Akademií. Staškovy pameti jsou zají

~ literárne i politicky a obsahují mnoho cenných vzpo
k na Nérudu, Eima, Masaryka, Smetanu a cetné spiso
e, wnelce a politiky, s nimiž Stašek mel styky. Snad nej

fmavejší je charakteristika Masarykova, psaná roku 191I
Yedpovídající,že prof. Masaryk své životní dílo ješte ne-
cil. k. Lidové Noviny, brezen 1926.

Tfi roky pri Tichém oceáne.« Pod tímto záhlavím vychází
nakladatelství Fr. Borového v Praze bohate illustrované,

é cestopisné dílo univ. Prof. dra J. V. Daneše, býv. gen.
u1a naší republiky v Sydney, hlavním meste australském.

bždé kapitoly mluví k nám uprímná radost nad dosažením
politické samostatnosti. Ceský ucenec vypráví nám tu

no prístupným slohem o svém tríletém pobytu u proti
d. S napetím sledujeme autora <li jeho chot vlakem do
tu, na výlete po bratrské Dalmacii, pák pres Benátky do
isí a Port-Saidu. Dr. Daneš srovnává zmeny, povstalé

IO let, kdy poprvé konal tutéž cestu a dále vede nás

Rudým morem do Monsunu, zastavuje v hlavním prístavu
italské kolonie Eritrey v Massave, povestné jako jedné z nej
horších výhní sveta, s bohatými arabskými obchodníky a kolo
niálním vojskem italským. V dubnu provázíme spisovatele na
oasu šejka Osmana a do mesta Adenu, kde vidíme všude ješte
stopy války. -

Konecne jsme na Cejlone, ostrove kypícím hýrivou silou
tropické prírody a bohatém obrovskými historickými stavbami
jJuvodních obyvatelu. Cejlon, veliký asi 60.000 km2, tedy vetší
nežli Cechy, je nazýván ostrovem vecného jara pro svoji nád
hernou tropickou vegetaci. Prožíváme mohutné vzrušení, jež
vyvolává navota všech dojmu a požitku, které tropická prí
rada a spolecnost vyvolávají ve vnímavé duši. V Colombu,
hlavním meste ostrova, opravdu tropy oslní každého nove prí
chozího spoustou velikolepých poznatku. Ješte jsou tu sveží
dojmy, vyvolané našimi ukáznenými legionári, vracejícími se
ze Sibire k domovu., kterí zde koncertovali a sehráli nekolik
footbalových zápasu. Úcastníme se nádherné výrocní budhi
stické ~lavnasti "Perahera« v Kandy, posledním hlavním meste
nckdejší Singhalské ríše. Vidíme ohromné plantáže skoricní
kové, rýžová, kaucukové, cajové, kávovníkové a j., umelé vodní
nádrže a kanály a konecne - trapický prales. Velice dobré jsou
prehledné mapky, vsunuté do tekstu.

Dále vede nás autor kolem ostrovu Kokosových na austral
skou pevninu do prístavu Fremantle" pak vlakem do Perthu,
hlavního mesta západní Australie, jež vzrostlo behem deseti
letí 1911-21 ze 100'.000 na 162.000 obyvatelu. Le.snatou cástí
Záp. Australie k jižnímu pabreží stavíme v Albane, prístavním
meste pri zálivu krále Jirího na jižním úrodném cípu, krajem
v celku málo zalidneným. Dovídáme se o tragickém zmaru
ceských kolonistu behem svetové války; australští kolonisté
britského puvodu nebyli nikdy tuze prátelsky nakloneni osad
níkum jiné národnosti, zejména znali-li málo anglicky a ne
dovedli-li se rychle prizpusobiti životním názorum v britském
svete obvyklým.

Sledujeme ekskursi k umelé vodní nádrži Mundaring:Weir,
I I km dlouhé, z níž cerpá se voda do obrovského vodovodu,
zásobujícího zlatonosnou oblast v okolí Kalgvorlie a jsme
prímo ohromeni náhlým :hospodárským vzrustem,- kraje. Na
zlatých dolech v Kalgvorglie setkáváme se s bratry Jihoslo
vany. Podle transaustralské dráhy po:wrujeme zubožené domo
rodce, houfce mužu, žen a detí, netrpelive cekajících na ad~
padky z jídelních vozu. Projíždíme krajem, kde jen jednou
za nekolik let spadne nekolik vetších lijáku za sebou a poušt
se zazelená a rozkvete. Cesta železnicí z Adelaide, hlavního
mesta jižní Australie, zvaného australskými Athénami, do Mel
bourne vede jednotvárnou scenerií a mcsty podobajícími se
jako vejce vejci. A konecne Sydney, nejvetší z australských
mest, úrední sídlo našeho generálního konsula.

Nejzajímavejší jsou jiste výlety na Novou Guineu na sever
a do Tasmanie na jih.

Z prospektu vydavatele cituji: "S napetím sledujeme autora,
ovládajícího. mistrne všechen široký a hluboký program svojí
výpravy na Cejlon, pak do Sydney, odkudž podniká precetné
ekskurse po Australii do akolí i dO' dáli, lícené poutave, žive,
s plným porozumením vysoce vzdelaného vedce, který ví, ceho
si všimnouti a co ze svých poznatku sdeliti modernímu cte
nári - jsou to v malebném popise zabrazeny a diskutovány
jak divy prírody, tak záhady politické a sociální.

Australie se svojí prírodou, tak význacne odlišnou od ostat~
ního sveta, s obyvatelstvem, které razí smele své vlastní cesty
na poli sociálním a ;hospodárskérn, je velmi vdecným pred
metem pro cestovatele a zvlášte v dobe poválecné, nebot i tam
svetová válka zpusobila zmeny velmi pronikavé a poucné pro
celý svet. Ale všechny tyto konciny jižní polokoule, ona "nej
mladší pevnina« i nescetné ostrovy, jež se od ní rozbíhají na
tisíce kilometru, jsou prece jen pro nás Evropany nekonecne
se obmenující pohádkou a legendou. Vedle svrchované demo
kracie jednech stojí nejdivocejší kulty druhých; život na jed
nom míste je ovládán všemi \vymoženostmi nejmodernejš,í
techniky, aby na tisíci jiných místech byl rízen jen nejprvaí
nejšími pudy hladu, lásky a desu: krajní výboje belošské
civilisace jsou tu nejvetším kontrastem prastarých forem di
vošské kultury. Pro vzdelance naší doby není kouzelnejší a
jímav:ejší oblasti nad souostroví tichomorská a jejich veliké
jádro. A1,1.stralie.«

Nic zde není prehnáno a proto s opravdovou dychtivostí
cekám na druhý díl cestopisu, venovaný Novému Zélandu,
ostrovum Havajským a Japonsku. .

F. J. H. v Csl. Republice 5. 3. 26.
Nákladem Fr. Borového v Praze 11., Jindrišská, vyšly Ferd.

Peroutky: "Boje o dnešek«, souhrn autorových clánku Z let
1920-1925. Je treba precísti a prQ5tudovati tuto knihu i tomu,
kdo s jejím obsahem nesouhlasí - je to dokument nynejšího
myšlenkového kvasu, a to dokument hodnotný, který nelze ne-
všímave prej íti. "Osveta Lidll« XXVIII., 85.
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ZATVA
SBíRK~ PUVODNÍ BELETRIE

podává práce pouze domácích autoru
ve výberu zvlášte

peclivém.

I. IVa1~ Olbracht: Žalár nejtemnejší.
Román. . . . . . . . . . . Kc 15·

II. K. M. Capek· Chod: T 11 r bi ti a.
Román. . . . . . . . . . . Kc 48.

HL R. Tesnohlídek: Poseidon ... Kc 52.~
TV. A. M. Tilschová: Stará rodina.

Román. . . . . . . . . . . Kc 33·~
V. R. T eStlOhlídek: Kolonia Kutejsík Kc 46.

VI. R. Weiner: Netecný dillák a jiné
prózy. . Kc 8.-

VIJ. K. Šarlíh: Úšklebky sexu. Prózy Kc 21.
VlIT. B. Benešová: Clovek. Román. Díl

1. Kc. 15.-. Díl II. Kc 30.-.
IX. Ivan Olbracht: Podivné prátelství

herce J esenia. Román . . . . Kc 30.·-

v, X. Vojtech Mi'.r;a: Dívkv. Deset ero·
y tických povídek Kc 15.-

\! XI. Rob. Saudek: Diplomati. Román. Kc 36.-~ XII. A. M. Tilschová: Vykoupení. Rc-
V, mán. Díl I. Kc 21.-. Díl II. Kc 21.-
Y XIII. Vera Vášová: Holcicky a jejich
"" svet.. . . . . . . . . . . Kc 18.-
V, XIV. Josef Jahoda: Bílá Terinka . . Kc 30.-
Y XV. Vojtech Mixa: Námluvy . . . Kc 27.-
Y XVI. A. M. Tilschová:" Dedicové. Román Kc 33.-

X XVII. R. O. Brožová: PiYrodnice. . . Kc J2.-
XVIII. Václav Štech: Retez. Román.. . Kc 45.-

X XIX. R. Tesnohlídek: Vrba zelená . Kc 40.-

Grafická úprava knih ŽATVY je dokonalá,
literárne a umelecky je to sbírka

nejhodnotnejší.

Všech devatenáct svazku knihovny ŽATVY cítá 6602 stran

a stojí brož.

Kc 596°-
v prekrásné puvodní zlacené celoplátené vazbe

Kc 848"-
Duveryhodným osobám též na mesícní splátky a

Kc 35"-

U všech rádných knihkupcu


