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Miloslav Kohák:

Fašismus ve studentstvu.
II.

J a,k s e a g i t u j e. Let á oky.

Své agitacní útoky soustredují fašisté na strední
škalu, kde je pro ne nejživnejší puda. Zmínil jsem se
již, jak pro fašistickou agitaci jakoby neplatil 22. para
gra'f Skolského rádu stredních ško,l, jehož druhý od
stavec zní: »Jakákoliv politická agitace ve školách jest
nepripustna; rovnež nebucliž do školy vnášena jakákoli
stranickost politická.« A dále: »Cleny spolkLI a jiných
organisací mohou se státi jen žáci nejvyšších dvou tríd
se svolením ucitelského sboru.« Zmínil jsem se již, jak
fašistickou a'gitaci ulehcují národne-demokratictí pro
fesori. Ciní to n3m110Zeneuveriteln)'t11 zpusobem. »Prá
vo Lidu« prineslo< zprávu, že mu byla dorucena »Pri
hláška k fašistickému studentskému sdružení«, kterou
rozdával na jedné strední škole sám
trí dní u cit e I! Za takov)'ch podmínek se ovšem
nelze divit, že se fašism tak snadne mezi studenty šírí.

Nejoblíbenejším prostredkem fašistické agitace jsou
letáky. Setkáte s,e s nimi všude, jako s fašistickými
nálepkami, jež vylepují na plotech, domovních dve-

Je divné, že se nekdy nedáme nahlas dO' smíchu sami
sobe. Naši katolíci jsou jednak rímští, jednak se ná
padne podobají liberálním francouzským katolíkum.
Naše liberální demokracie, pokud nejakou máme, se
jednak dovolává Anglie, jednak vrele doporucuje
obrátit pozornost k Americe a k jejím methodám. Je
diná vec, která zustává ponekud nejasná, je, co tedy je
ješte ceského v politických hnutích této republiky. Uká
zalo se, že není nic vážného, co by delila ceské, nemecké
a madarské agrárníky. Jen ceští socialisté, budiž po
pravde receno, se nehlásí k žádné ciZÍ'nebo mezinárodní
vlajce; snad je to proto, že vlastne nemají žádného
programu.

Tím nechci ríci, že bychom meli StLljco stuj vymýšlet
nejakou politiku, která by byla 'naší národní kuriositou;
míním jen, že bychom meli být trochu opatrnejší ve
svých debatách o nacionalismu. N acionalism není
v první rade otázka programu, nýbrž otázka dustoj
nosti. Dovedu si predstavit nacionální komunism, kter)
by se stydel být pouhou dependencí nejakého prespol
níhO' komanda; dovedu si predstavit, že by lidé z nacio
'!lalismu nosili žínená roucha, ale zaráží mne, volí-li
místo toho košili jiného národa. Má-li mít nacionalism
vubec smysl, má se odehrávat ve všech stranách jako
forma a bohatO'st života, jakO' radost z iniciativy, jako
sebevedomí, jež ukládá cloveku, aby nebyl opickou ani
medvedem, pa celý život tancícím podle cizí melodie.
Nelze nic namítat, abychom nehledali poucení, kde
koliv ve svete lze; ale prevzít cylindr nebo nankinové
kalhoty tak jako africtí domorodci, to není poucení.
Prevzít celé cizí programy, to je jako prevzí t cizí jazyk. '

Politika

Panevropa.
Kemínímtu Panevropu pana Coudenhova-Kalerghi,
brž naši domácí, ceskoslovenskou. My sami jsme
evropa.Naše malá sice, ale požehnaná zeme se po

lustává první synthesou Evropy. Jsme stará puda,
kterése v dejinách setká:val východ a západ, sever a
; že se toho nesetkávalo víc, tím je vinen jen nedo
tek dalších svetov)'ch smer LI. Máme v sobe svou

talii;máme v sobe své Rusko. Papež a Luther ješte
nás nevyrídili svuj spor. Máme své Panslávy i s,vé
angermány.Ríká se, že jsme národní stát 's nejakým
emeckým,madarským a polským okrajem. Avšak zdá
, žeceskoslovenská ethnografická mapa je daleko pe-
rejší; mohlo by se ríci, že jsme koperdeka Evropy,
nížnechybí žádná z bežných barev, které se nosí na
litickýchvlajkách jiných zemí.
Kdyžjsem pred nekolika lety videl po ltalii behat fa

i ty, nebylo by mne napadla ani ve snu, že by nekdo
nás mohl nosit tento druh vlašského národního své-

'zu. Musel bych se tomu tehdy smát, jako kdyby mne
nekdorekl, že budou u nás lidé jezdit na oslech nebo
nositkalaberské širáky. Dnes už bych se tomu nesmál;
dnesjsem ochoten verit i tomu, že rozvine-li Hedžaskýi
ultán s úspechem zelený prapor prorokuv, rozvine
i\I nás treba dr. Hodža zelenÝ' prapor prorokuv a bude
irit spontánní lidové hnutí panislamské. Naši fašisté až

dotechhrdel a košil prijali lokální barvu jistých talián
sk)'chnárodních zvyklI. Dokonce se snaží prijmout
i jejich horkokrevný a trochu kriklavý temperament.
Zdáse, že u nás bují jakási italská kolO'nie.

Na druhé strane si nejsem plne jist, je-li komunismus
u násopravdu komunistický; ale za to je zcela nesporne
moskevský.Cekal jsem s jistým napetím, urodí-li se
v našem komunismu jediný nápad, který by nebyl už
drí"e proveden v Moskve. Od politických zvyku až po
otázkykonstruktivistického divadla ovládá patrne naše
komunistyjediná starost: aby to bylo dosti moskevské.
Celáctižádost tohoto hnutí je, aby bylo co nejmoskev
'tejší; rozumím-li ponekud dogmatickým sporLlm v této
strane,považuje se za blud a kacírství vše, proti cemu
lzevytáhnout nejaký moskevský výrO'k.

Jsme národ opicek. Cekám, že se slovenští autono
mistébudou organisovat po vzoru irských :sinnfeinistLI
a prohlásí De ValenI za svého Y..l~ldce.Nevím, proc se
u nás konserva:tivnejší elementy dosud nesemkly pod
praporempana Prima de Rivery; ale ta se ješte mLIže
tát. Krestanští lidé by mohli následovat pana admi

rála Horthyho. Také Riza bej by mohl být zvolen za
patrona nekteTé politické strany. Rádi ríkáme, že »doba
je vážná«; ano, je tak nesmírne vážná, že v ní ztrácíme
smyslpro smešnost. Zavádíme si národní ruský inter
nacionalismstejne jako jakýsi mezinárodní nacionalism.
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rích, poštovních schránkách, okenních rámech, želez
nicních vagonech, rtabulkách) sekretariátt':t politick)''Ch
stran fašismu neprátelský,ch atd. Podobné letáky za
plavují i studentstvo všude, kde je jen trochu ochotno
venovati jim svou pozornost. Není to, jejich novota'.
Své ucitele komunisty v tom ohledu sotva predcí. Le
ták je dobrý prU'str,edek, kde jde o pusobení na množ
ství. Toho si jsou i fašisté vedomi. Kde jde o vlivné
jednotlivce, na nichž a jejich penezích více záleží než
na jednom studentovi, tam fašisté vystupují zpusobem
parádnejším. K jednomu zámožnému pánovi se dosta
vila s prihláškou do národní obce fašistické trojclenná
fašistická deputace v cen1)'ch košilích, v lesku všech
fašistických odznaku a za parádního tresku zbraní.

Prectení fašistického letáku, podobne jako vyslech
nutí fašistického' recníka vám sice pomlHe uciniti si
presnejší predstavu o tom, jakými ubohostmi lze u nás
del'at politiku, je vám však úzkU' pri pomyšlení, že se
temito hloupými a dutými frázemi, které zplodila cho
robná ješitnost a nenasytnost politických dom)'šlivcLl.
dají svésti lidé naivní, trebas spravedlive rozhorcení,
kterí je berou za bernou minci. Fašistické letáky volají:
»)Musíme pracovati k nastolení národní diktatury nej
lepších lidí« - a zatím jimi myslí ·odpadky našeho po
litického smetište. Volají: »1\Iusíme bojovati pro silnou
vlast, musíme prinést všechny, i ty nejtežší U'beti pro
národní stát.« A to volají kapitalistictí nenasytové, kte
rí delnictnl vycítají »nejhrubší materialismus«, nepre
stávajíce ze sebe delat chudáký, úpející pod »obrooVsk)'
mi danemi, které tíží poplatnictvo tak, že zmizela chut
ke všemu podnikání«.

StudentLlm jsou rozdávány všechny letáky. Ty, které
jim jsou prímo adresovány, jsou psány tónem jaksi
slušnejším. Leták adresovaný »V Š e m ver n Ý m
C ech ú m a S lov á k LIm« ríká pekne neomalene a
siln)Tmi vhazy:

"Zeme ad prí rady bohatá a schapná uživiti své deti, jako

je naše Vlast, stala se hríckau politických stran, které znají
pauze svuj prospech.

Ne n í u nás rad a s t i, ne ní s p 00 k a jen a s t i,
ztrácí se nadeje v lepší budOoucnast.

D e 111 00 k r a c i e jet e ž cen e m 00 c n á, u 111 í r á a
umre.

DOosavadní systém vládnutí skancil
b a n k r a tem.

Republika je hríckau náhady a núlady palitických saeia
listick)'ch žralaku, kterí pred prevratem nemeli porádných
kalhot a bat, kterí se nedavedli poctivau prací nikdy uživit
a žili z milaoari:t dtlverivéhOo delnictva.

Dnes má tato navá šlechta vccr'ejších

sacialistických bezkalhOotníku miliOonavé

ma jet k y, p s i I1i C e, z á vad n í stá j e, n á d her n é
v iI y a h a r é m y. A t. d.

Jedine ve znamení fašismu nárad se
udrží a zvítezí ... PrOohraje-li ta v téta
težké histarické dobe ceskOoslavenský

Ia š i s m u s, p r a hra jet a' d e f i nit i v 11 e a n a v e k y
r e p u b 1i k a. P r 00 hra jet 00 .P- á rad. A bud e
k a n e c.«

Leták Fašistického sdružení studentského, zvoucÍ na
ustavující SChllZi sdružení a nadepsaný »Bratri a se
stry, kolegové i kolegyne«, to vyjadruje touto p:lsáží:

»V paválecném chaasu myšlenkavém, zavrhujícím lásku
k vlasti a k náradu pra mátožnOou mlh()IVinu lásky k celému
lidstvu, za saucasného hlásání bezahlednéha trídníha baje
a kruté nenávisti všech proti všem, v dabe nejhrubšího

"'
J

materialismu, prázdnéhOo j akékaliv tv,divé schapnosti vy.
budavati pevnau záklaonu k lidsky dllstajnému soužití
všech vrstev nárada, prichází myšlenka fašismu logicky
presná a kriticky pr'ísná, osVOobozující ze zmatku dneška a
ukazují nové cesty, vedaucí k lepšímu príští našeho
nárada.«

Charakteristickým znakem studentského letáku je zdu
razií.ování sebevedomí. Již v citovaném odstavci re
vete: »M yšlenka fašismu je logicky presná a kriticky
prísná, osvobozující ze zmatku dneška«, cítíte jasne
sebevedomí. To vystupuje jasne v dalších vetách:

"Fašism ... ravná lidem jejich pokri-

ven a u pal i t i c k a u p á t e r a tVOorí z atroku tríd
navé, h r d é abcany, vedOomé ncjen svýeh práv, ale i zod
povednosti ... «

Ústrední sdružení fašistického stuclentstva má tvoriti
»strediskOo, kdež mládež bude vychavávána k poctivosti,
cestnasti, práci, k h r d é m u s e b ev e d 00 111 í .... Kdo
s námi souhlasíš a 111 á Š 00 d vah li, prij d mezi nás.«

A jejich heslo:
13Iaho vlasti budiv nejvyS1;ím zakanem.
Práce - kázet'í - - a d vah a.

Proti ioei ideu, prati pesti pest.

TU' zduraznování sebevedomí a odvahy je charakte
ristický pubertální znak. Uvádím tyto citáty k ilu traci
toho, co jsem reklo fašismu již predešle.

Nic tak dobre necharakterisuje fašistické myšleni,
jako letáky. Je heslovité, mlhovite abstraktní, formulo
vané tak, aby vyhovelo citovému rozhorcení, jež .e
zmocnuje lidí v dnešních jiste ne potešujících poli
tických pomerech, rozhorcení, které však nezkoumá
príciny, nesnaŽÍ se klidne analysovat, pokusit se o dia
gnosu, ale které si ciní program ze svého rozcilení.
Hubuje, nadává, vznosne' se rozciluje - a lék neví. A

tak vypadají fašistické letáky. Nepovedí nic urcitého
ani v kritice, natož positivne o cílech.

Jak se projevují?

Nejbezpecnejším znakem, podl.e nehož poznáte mla
dého fašistu, je sebevedomí. Objevuje se v reci i v cho
vání. Student fašista chodí se zdviženou hlavou, s tvári
naladenou jaksi neprí vetive, ba zlobne. U vetšiny je to
jen hloupoucká parádní pósa, jak netreba ostatne již
zvlášt pripomínat. U fašistu je postaráno i o vnejši
dekorum. Mohou nosit odznaky Obce fašistické a ital
ské »fasces«, dekorované po prípade trikU'I,orou. Mohou
se honos ne proháneti v svém cerném dresu, ovešeni
všelikými cetkami. Jejich sebevedomí imponuje, že mo
hou choditi na schLlze, kde za prítomnosti nekterého
z vúdcu se domnívají rozhodovati o osudech republiky.
A ty schuze se nekonají jen tak !edakde. V)Tborové
schLlze Faši'stického studentského ,sdružení se schá
zely, jak oznamovaly vývesky, li »Zlatého tigra«. (Snad
to není symptomem, že »Žlutý tigr« byl od nedávna
zamenen za »Zlatou husu«.)

Jejich sebevedomí se obycejne projevuje siláckým ge
stem. U mnohých fašistLl studentLl vidíte, že jejich pesti
jakoby stále byly pripraveny k útoku. Není treba, ahy
své bojechtivé naladení sb-)'vali a tlumili. Mohou no it
fašistické zbrane a uplatnit sílu svých paží v ú d e r
n Ý c h cet á c h. U žívají gumov~Tch obušku rthn)'ch
tvarll, užívají však i jin)'ch zbraní: železných pružin,
které pri prudším pohybu rukou vybehnou z kovového
pouzdérka - jakési dutky. Nástroje lze užíti obrácene,
uchopit za pružinky a uderit pouzdrem - tak se zptt
sobují rány neznámého puvodu. Svou pLlsobnost rozví-
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údernécety hlavne na fašistických schllzích oraa
jíceulicky,kterými z nich vyvádejí ty, kterí' si do
nesouhlasits vývody recníkovými nebo se jen od

, jevit nepokoj. Jak dovedou takové lidi ztrestat za
i svých cet, o tom již každý aspon slyšel.

i1áctví,zvrhající se v hrubství a sprostotu osved
I kdemohou. Je to patrno i na tisku: Uvádím jen

charakteristický doklad: Studentská rubrika» J á
í Republiky« prinesla tentO' referát o provolání
inárodního výboru socialistického studentstva:
»Program je psán dosti šikovne, že si z nej muže vybrat

kdo chce co chce. Ale myslíme, že by se tak hnusne stu
dentstvo n.alejvat nemuselo. A proto voláme jejich práci
hromovécééf;t!«

ako studentská organisace neprojevilo fašistické
ženídosud cinnost žádnou. Fašistictí studenti hlav

participujína podnicích své Obce. To ovšem není
ost jež by vyžadovala práve studentLl. Ti však jsou
i naclšeni.Jeden p r á v n í k se na pr. nerozpakoval

ti fašistické výrostky ze Žižkova pri útoku na ne
)' clum. Bude asi velmi težko, aby fašistická sdru

í vubecvyvinula nejakou cinnost jako jiné student
'organisace politické. Jsou na to nesourodá, mají

bemnoho mladého živlu, príliš rozcileného a roz
jícíhose, výbušného. a neukázneného, než aby mohla

'ítat na vytrvalost a klid, jichž k takové práci je
trebí. První, ustavující schLlze fašistického sdru

í pusobila dojmem strašného duševního mrzáctví.
jinako sobe dosud nedalo vedet.
dpovíclácelému jejich rázu, že mladí fašisté spíš
jako celek svuj fašism projevují ve všem svém

tllpování a recech príležitostnými poznámkami,
piíovanýmiod mírného rozhorcení k pust~lm nadáv
. Co je zejména prozrazuje, je jejich a n t i sem i

ID 11 s. Na židy nadávaj'i všude, a soudíc podle je-
kritiky, jsou židé praprícinou vší naší bídy.

Jak proti fašismu ve studentstvu?
Fašistickéstudentstvo j'e jen cástí fašistického hnutí.
, e-li se po prostredcích, jimiž proti nemu praco
i, nesmímena to zapomínat a musíme brát v úvahu
ika povahu celého hnutí v našem politickém živote.
ze odpovedeti lépe, než ucinil prof. dr. Jaroslav
llabv Lid O v ý c h n o v i n á c h:

"Tatáž zbran, která nás !TI1!že jediná zbaviti dnešních
našich politických nesnází, potre sama také fašismus. Jak
mile zakotví 11 nás vecné uvažování o politice, jakmile lidé

pochopí,že v politice nejde o tajnou vedu, prístupnou jen
nekolika zasvecencum, nýbrž že tu jde o zdravÝ lidský
rozum, jenž dovede odhadnouti, cemu rozumím a v cem
se musím poraditi s nekým, kdo tomu rozumí, a o poctivost,
abych pod záminkou služby státu nehledal úkoje vlastních
sv)'chzájmu, jakmile tyto prosté vcci pochopí aspon znac
nejší cást národa, pak zanikne fašismus jako obce obecného
posmechu, pak však též vetšina tech prícil!, jež dopomohly
u nás fašismu k životu, odpadne.«

li z techto slov patrno, že problém fašismu vubec je
evšímpedagogickým problémem našmo politického

,ota,platí ta dvojnásobnou merou o fašismu student-

l stuclentuje fašism predevším nebezpecím pro du
ní vývoj. Období puberty je nejtežší starostí všech
ktických pedagogLl. Ví každý, nejen otec, vy-cho
e!a ucitel, dnes' si to uvedomují všichni, kt'erí prošli
ba škoLouskautingu, jak je težké zpLlsobiti n~bo

n usnadniti správný duš'evní rozvoj mladého clo-
a. Aby se, na jedné strane, naucil pocítat se sku-
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tecností, aby jeho fantasie nebyla prekrucována a aby
však, na druhé strane, nevedl jeho umele vyvíjený
smysl pro skutecnost a ,odvracování od blouznení
k hrubství a neurvalství, k opovržlivému pohrdání vší
duševní kulturou a k hrubému zbožií.ování fysické síly.
Fašism živí obe tato nebezpecí, jimž se má správný
vývoj vyhnout. Podporuje u mladých studentu sklony
k nejasnému myšlení, lehkému uprílišnenému genera
lisování citove motivovanému, k myšlení blouznivému.
Pri dychtivosti, s jakou se studenti hesla fašismu chy
tají, muže se stát v'elmi vážným nebezpecím pro jejich
intelektuální vývoj. Fašism pak svým zdurazií.ováním
pestí, síly, násilí, moci je neodolatelným pokušením pro
ty, jichž vývoj se kloní k jednostrannému pestení te
lesné síly.

To však není vše. Jde o- to, že fašism je hnu t í p 0'

I i t i c k é. A že lidi tak vyzbrojené ci lépe nevyzbro
jené a nevyvinuté privádí do politiky. Ta je jehO' smysl.
Snad tragický u jeho svedených príslušníku - jiste ne
u vúddl, jimž jde o veci jiné. Že, sám chorobný plod
našich chorobných stranických pOmerLl, pubertální doby
naší mladé demokracie, chce napravovat chyby tím, že
je zvetšuje. A do politiky privádí lidi, jichž dispasice
jsme výše .charakterisovali. Do politiky, kde nikdy není
dost klidného, objektivního pozoroyání, nikdy dost jas
ného myšlení, analysujícího rozumu, chladné rozvahy.
Do beztak již neklidných pomeru palitických ješte více
zneklidií.ující prvek nespokojencu, kterí pri svém mládí
nemohou praste ješte chápat smyslu politických událo
stí a dávají se vésti .citovým enthusiasmem.

Dáti odpoved na otázku, jak pracovat pr,oti fašismu
ve studentstvu, je dosti težko. vývoj by se mohl brzdit
dosud nedúsledne provádeným paragrafem 22. škol
ského rádu. Je ovšem jistú, že zákazy mnoho nezmo
hou. Velmi malý praktický v~rznam má vystupovati
proti fašismu na manifestacních schLlzích. Takové
slavnostní okamžiky sice mohou demonstrovat sílu
protifašistickéhO' tábora, ale nejsou úcinným bojem. Na
opak, fašistum mllže zcela lichotit, že se jim podarilo
postavit proti sobe bojovnou frontu. Nesmíme zapomí
nat, že fašisté jsou ve stálé jakési válecné pohatovosti,
cekají na každý impuls, kde mohau vystoupiti. A proto
takové více méne slavnostní radení šiku pokrokových
jejich nálade jen vyhovuje. A to jsme ješte ani nevzali
v úvahu, že mnoho vojáku protifašistických patrí vlast
ne do tábora fašistického (rada ceských socialistu, lw
munisté). Takové vystoupení nemá ovšem význam
skoro žádný. A zvlášte ne pro studentstvo.

Taková volání »Budte pripraveni« a »Zavoláme vás«
mají v sobe mnoha laciné bojovnosti, než aby se faši
stum nelíbila. Pri tom však studentstvo sociálne demo
kratické má jiste nejspíše právo postaviti se proti fa
šismu. Neslwnale vetší, než komunisté. Komunismem
proti fašismu bojovat nelze. Jsou bratri pres všechny
rozdíly, i zejména pres mnohem vážnejší mravní zá
klad kamunismu.

Proti fašismu ve studentstvu nelze jít invektivou a
útokem. To jej jen posiluje. Nesmíme zapomínati jehO'.
psychalogického základu, zvlášt u mladších studentu.
Ti si vždycky budou hledat neco, kde by mohli dát prú
chad sklonum, probouzejícím se v jejich bytostech.
Otázkou je, jak ty sklony prevésti na pale méne nebez
pecné. Nelze tu pusobit jinak, než osoLním vlivem a
autoritou. Rozumové dllv,ody, zvlášte jsou-li pronášeny
s tendencním zahrocením, pusobí na ne spíš opacne.
Je to atázka praldické pedagogiky, nelze predepisovat,
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Že je název »žurnalistic~ého primitivismu« oprávn
ný, plyne také z následujícího: jest známo, že ma
deti si nedaveclou predstaviti kominíka· jinak, n
umounenéhO' - zcela abdobne splynul panu Moudré
pojem K. Capek a pojem pragmatismus. Kdybycho
chteli užíti bežné logiky, která je ovšem v žurnalist
ckém zápase podobného stylu naprosto neprístupná, d
šli bychom k zajímavým záverum. Zaprvé by se obj
vilo, že abcan, támjící se pruvodcího: »Vy myslit
pane pruv'adcí, že ta tramway jest precpána?« 
pragmatistou, nebot: 1. jeho otázka jest formál
shodná s otázkou p. K. Cap'ka, adresovanou p. pres'
dentovi, 2. projevuje snahu po' poznání, což dle od
vedi p. Moudrého p. K. Capkovi je v Ý I uc n Ý m zn
kem pragmatismu.

Následky jsou nedozírné - spor o príbuzen, t
pragmatismu, který si beztak privlastnuje kde jakéh
filosofa, j1est definitivne rozhodnut, nebot dle této ci
finice každý clovek, snažící se o poznání, jest pragma
tistou. Zaplacte všichni valuntaristé, probabilisté, ske
tici i positivisté - váš osud jest zpeceten, jste pouh
odrudou pragmatismu, který absáhl celý svet, nel
všichni lidé jsou pragmatisty.

V poctu docíJených bodu claleko za p. Moudrým z·
stal anonym zNá rod n í c h I i s t LI, který píše, •
cílem Penklubu jest parádání prasecích hodu, Jest t
výkon sice také obdivuhodný, ale celkem bežný, - mz
hodne postrádá originality, Jeho puvod spadá kam
do šerého dávnoveku, kdy se poprvé sešly dve div
hodne pres ctyricet a daly se do povídání.

Mnohem zajímavejší jest prípad p. Herbena. (»Mn
volají již dávno na presidenta Masaryka, aby prove
nejakS" takovS' prevrat, jako Pilsudský v Polsku. l\lnoz
volají po diktature jeho« citovaly N á rod n í I i st
p. Herbena.) Pan Herben k tomu sice dodal ješte nY

kolik slov, ba celý delší clánek proti tomuto nápadu
co ale znamená nekolik takových rádek pro N á r o cin
I i sty - a pan Herben ml1že prosit i hrozit, 
poví se mu stereotypne -: »Rekl jste tenkráte, že n'
rodní demokracie je stranou cistých, nebo ne?«

Nevím, do jaké míry je propracována sociální psy
chopatologie - individuelní dosáhla znacného úspech
i v diagnostice i v terapii. Znal jsem jednoho dobréh
cloveka, kterS- dL!sledne na jakoukoliv otázku odpoví
dal: »Holub má dve nohy, ale žába ctyri«, - byl pJra
noik.

Nestrannost vybduje, abych se zmínil ješte o astat
ních souperích, kterí dle svých sil se cestne umístili
»Ceské Slavo« rozhodne v mnohém zápasí o prim'
s N á rod ním i 1 i sty. Prišlo na novou metodu »v y

C h o vá v á n í« svých politických odpurcu a' sice n
tu, že jako výchovného' prostredku užívá vzdávání s
111andátu svých vlastních poslancLl. ZpL!sob jest roz
hodne originelní, ale vzhledem k úžasné nevychova
nosti politických neprátel lze se obávati, aby ze všec
ceskosocialistických representantL! nezustal nakonec v
strane samO'jediný p, Jirí StríbrnÝ.

Bylo by lze ukázati ješte i na to, že se nikdo najedno
nechce priznati k paternite novinárských boju v. t. zv
afére Gajdove, - dalo by se mluviti o zajímavém stylu
jehož používají á rod n í 1 i sty, aby dokázaly. Y

p. ministr Bend je opravdu »postradatelný« a ješ
o mnohém jiném. Avšak všeho moc škodí
jen ješte neskromnou otázku: Jak to asi bude vypada
po zahájení parla:mentu, když již v mrtvé sezone n'
pp. žum::t1isté pripravují takovouto zábaH!? M. U,

Vysoký styl demagogie.
K. Capek se ukázal docela prostredním systematikem

- jeho »Dvanáctero figur zápasu perem« daleko nesta
cí na zarazení vš{X;h tech pozorností, jimiž se v posled
ních trech nedelích Mši žurnalisté oblúují.

Nechci nikomu krivditi - presné pocítání bodu by
vyžadovalo odborníkCl a casu, ale myslím, že v posledni
dobe byl prekonán rekard N á rod ním i L i sty, kte
ré nejjednoduššími prostredky dosahují výsledku sku
tecne obdivuhodných. Naprosto nový a pri své jedno
duchosti úžasne úcinný styl v tomtO' ušlechtilém spom
- zápolení perem - zavedl pan MoudrÝ zNá r o d
Il í c hli s t u.

Methoda jest skutecne tak jednoduchá, že témer svá
dí, abychom napsali pojednání o rodícím se žurnalisti
ckém primitivismu. Záleží proste v tom, že v nejomeze
nejším prostoru opakujeme dO' omrzení jedno slovo, je
hož význam jest celkem vecí vedlejší (muže to být prá
vc tak »idealista« - jako »nepostradatelný«, »Chester
ton« - jako »subjektivní«). V konkretním prípade vy
hral si pan Moudrý v clánku »Unaven« (jenž byl namí
ren proti poslednímu projevu presidentovu) slovo
»pragmatismus« ve všech tvarech a odvozeninách a
uvedl 'je v jednom sloupci celkem jedenadvacetkráte.

Podotýkám znavu, že na v5'znamu celkem nezáleží
:a dokonce ani autorovi nemusí býti srazumitelný - lze
tím zpusobem mluviti jedním dechem o pragmatistovi
Capkovi a zároven o histarickém pragmatismu. V záj
mu tohotO' nového primitivismu je litovati, že pan
MoudrÝ nepropracoval svoji methadu ješte hloubeji a
že zapomnel na pragmatickou s'ankci, na služební prag
matiku a na auto »Praga«.

Následek tohotO' stálého opakování je naprasto týž,
jako když si v duchu rychle ríkáte za sebou treba slovo
»vždycky«. Poslední význam slova se úplne smazal a
namísto taho dostanete jakousi nestvuru, kterú vám již
nic nepovídá a jen se vám pošklehuje a vysmívá. A tak
úcele jest dosaženo: po prectení clánku stojí pred vá
mi pragmaticko-pragmatistický pragmatista p. K. Ca
pek, táz~ajíd se pragmatístickou metodou, a pan presi
dent, také pragmatista, odpovídající dle poclstaty prag
matismu, - ne již jako lidé, ale jako neco úžasne prag
matisticky podezrelého a nejasného. Vlastní záver clán
ku pana Moudrého je již. celkem zbytecný a je jen
ústupkem starým, prežilým metodám - p. Moudrý
ostatne, jakO' témer každý veliký vynálezce, nebyl si
zpocátku jistepochálností svého objevu a proto se utekl
i k metode tradicní.

jak se tO' má dít. V každém prípade se musí postu
povat jinak, individuálne. Všechna práce proti fašismu
pak bude tím úspešnejší, cím se bude pracovat nená
padneji s plným vedomím osabní adpovednosti. Proti
autorite fašistických hulvátu autoritou zdravého roz
umu. Proti násilí odzbrojujícím neohroženým klidem.
Proti rozcilení klidným adhodláním s,ilnýd1 osobností.

Boj proti fašismu u všech studentu má být cástí
sebevýchovy. Bojovat proti wbe samému, v sobe pre
konávat, co tvorí príznivé podmínky pro fašisl11. Ta je
zbran nejúcinnejší. Nebot nesmíme zapomínat, že Ía
šism vznikl jako r e a k c e a bude žít jen potud, pokud
nebudou odstra11eny podmínky, za nichž vznikl.
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Literatura a umení

C. Nor:

Romanopisci se predstavují.
vého~asu,- a není tomu dosud dávnO' - se vy
ovalycaste stesky, paukazy a vždy více nebo méne
pticképoznámky a narážky na to, že mladá gene

dosud nedala velkéhO' díla. Nebylo rozsáhlého rO'-
u, nebylo velkého dramatu. Mladá generace se
tne do velkých vecí z pacátku pauštela, jenom jaksi
da. U románových 'Celku a u dramat zi'lstala dlau-
všeckopri pokusech. Zdá se, že k udržení této

pro mnohé neexistovalo Knapovo »Ztracené j'a
~.by~r;ouhý 'pakus v nejo~emetnejším slava smysLu,
nchazelyv uvahu dramatIcké snahy Bartoše Vlcka
tmíra Jerábka, Lva Blatnéha - a když už mladJ

,ze dal Vladislav V'ancura první parádnÝ román
».P;kari,Janu Marhaulovi«, ješte se dlouho vyskytaly
Jnezml11kyQ tom, že mladá generace postrádá ro
nopisclla dramatiku.
Alenajednou próza dostala kurs. Mnazí z mladých
ton'!,ktúí dosud byli známí jen jako drobní pro
lové a lyrikové po výtce, presedlávají. Píší prózu.
uštejí se do románu. Presedlávají spíše z jiných
nuteknež z vnitrního nutkání. Nebot pa vlne 'mladé
nické generace, jež vrchalila Wolkerem a z níž
nými cestami domohli se v lyrice slušných a nekdy

nadprumerných výsledku predevším Jaroslav Seifert,
ít Nezval, Konstantin Biebl a A. M. Píšai (pokud
to SVLljlyrický fond neomezoval kritickým zasa-
váním dOlproudu tvorby), prišla: jakási druhá vlna
eracní - ona, která jdte dorustala, zatím co její

Vedvojjiž se na literárním poli uplatn'oval. Clenové
, o podgeriera,ce',nekalikrát už oznacení CD literární

drost« nové generace (dnes už je to patrnO'), jsou
erne silní v próze, nacisto selhávají v lyri'Ce -
šem,až na rídké výjimky, jako u první vlny takavau
'fimkou,jež sdhala v lyrice a píše prózu, je Vancura,
ž ostatne je do znacné míry vekove i stylistickým

loženímsvé tvarby urcitý outsider, který skoro ani
patrí ke generaci, jsa jaksi en passant, címž jedinei vysvetlíme jehO' extravaganci, prO' kterou práve je
'jimkou v ciste lyrické generaci. .
Tedy tatO' druhá vlna generaoe prinesla prózu.
róza zacala vést, lze nyní mnohé padezrívat z my
ní: proc bychom ta nezkusili. I nakladatelská pa
ávkašla ve smeru prózy, o verše odjakživa nikdo ne

tál. Je tedy jista, že máme-li dnes hatavau záplavu
ladé prózy, je to vedle vlny citu a vedle po výtce
rosaickéhonadání také z velké cásti konjunktura. Po
d autory vedla cesta od drobné prózy k vetší, pokud
byli vylož,ení prasaikavé, není zde nic, co by je

ehodnocovalo. P.okud se lyrik pustí do prózy, ani
de nelze hned mluvit o diskvalifikaci. Ošidné jsou je
om okolnosti a ješte ašidnejší bývá výsledek.
V~imnemesi však, j.akou úrodau najednou se zahý
h, pole prózy. Prihlásil se s ramánem Benjamin
li~J1 a byl tu brzy s novým. Milaslav Nohejl dopsal

; , Josef Chaloupka tiskne románové kapitoly.
ek 1 Dvorákova predlaží publiku 'cO' nevidet nový

víse' tránkový román, Milena N ovákova vedle drob
é pl ózy dokoncuje román. Predstavili sew ramano
isci Vítezslav Nezval a Adalf Hoffmeisber. Lyrikové
aroslavBednár a Konstantin Biebl pracují už drahný

ca~ o románech. Fr. Kovárny prvotina je ramánavou
sktzzou a :redle Cestmíra Jerábka, jenž vydá každ}'m
rokem, zda se, nov~ ~'omán, uplatnuje se na poli de
tektivního ramánu Karel Hradec. Autor tahoto clán
ku je též už autorem dvou ramánu. Fr. Kropác bude
konecne také jednou debutavat, a to hned ramánem.
Karel Sc~ulz ~hystá »Dámu u vodotrysku«, což snad
bude roma~ovy debut,. když »T'egtmaierovy železárny«
lze zde pravem opaml11aut pro malou vnitrní i ume
leckou pravdivast a kvalitu a též protO', že v pomerne
krátké dobe nacal Schul z svuj druhý ramán z docela
jin~h? soudk~. Tam to byl soudek vodky, pálenky
horke, zde mame obavy, abychom se nedockali soudku
limonády. A jsou jdte jiní, kterí píší nebo už napsali
ramány. Hledáme prozatím marne mezi temi všemi
jen jména Lva Blatného. Pakud není treba tato všecka
f~kta pr~Cís.ti na vrub. okamžikové harecce, já nedá
drlu dorush kance a Jež mu nedá ani spatriti svetlo
vydání, lze z prehledu bezpecne míti za to, že snaha
a rozlehlé dílo románové zrejme je zde a že vydává
plody. Ted je tedy už bez opory námitka, ž,e mladá
generace má strach pred románem, že se bojí zkoušeti
své síly na velkém poli. Otázkou a námitkou zatím
zustane hodnota techto pokusu, nebot nelze hned' na
poprvé prijít s vecí vynikající a dokonalau a je snad
z cásti pravdau, co tak mnozí ríkají: ve dva'Ceti letech
prece po nás: nechtejte zázraky. V'e dvaceti letech ne
muže clovek napsat románovau epopej ani životní díla.

Už A. M. Píša vyslovil pred krátkým casem v »Ho
stu« pochybnost, zdali mohou vyložení lyrikové spasit
prózu. Podle Píši jest to podívaná zrovna smešno
~rdinská, pokoušejí -li se o ta tak jistí lyrikové, jako
JSou Nezval a Haffmeister. Chtel jsem 'O tomto témate
'Psáti už pred Píšou a chtel jsem totO' mínení formulo
va,ti stejne záporne. Pricházím pa Píšove tvrzení po
n~ku.d.opozden~, al,e pravda zustane táž. Pro lyriky, j'a
k~m~ jS10?a zustanou Píša, Seifert, Nezval, Biebl, ja
kyml byh Wolker a B. Vlcek, nekyne štestí v próze.
Já proste neverím a neuverím, že A. M. Píša napíše
r;yní rozsáhlý dobrý román, a napíše-li jej, neverím,
že bude stežejním dílem byt jen jedné Píšovy éry. Ne
verím, že jej' v dohledné dobe napíše Nezval. Seifert
se už o to, tuším, dosti dávno pokusil a zustalo pouze
pri tajném pokusu. Biebl hodne mluví o svých pró
zaických plánech, ale tady js'em v silných pachybno
stech, premýšlím-li o Bieblovi-prozatérovi. Ostatne, zde
lze aspa11 spoléhat na autokritiku.

Je mažnO! zde se mýlit a budaucnost ukáže dosah
i rozsah techto omylLl. Neciníme všakdiagnosy pro
vccnost. V literature tak tvárlivé a menivé, jako je
tvarba paválecné generace, je ostatne každá diagnosa
pouhým dohadem. Ale prece možno tyto domnenky
dokumentovat aspoJ1 na dvou, tr,ech príkladech.

Vítezslav Nezval byl v minulé saisone nadobycej
plodný. Mimo novou sbírku lyriky a mima konfesní
knihu intimit a zápisku prišel poprvé prímo s belletrií,
ramanettem »K a r ne v a 1« (vyšlo v edici Odeon
1926). A tento. pseudoromán má tolik chyb, kolik jich
mlrže mít próza lyrikova. Sensacní lyrické obrazy, ki
nematografické a filmové momentky, dej logicky a
psychologicky vypadávající z os, zbytecná nádhera
slovní i myšlenková, to vše mimo j\iné je dekorace, na
hrnutá sem z lyriky. Epicnost a próza tétO' knihy se
stretá v krížku se sentimentální rozbredlostí a lar
mayantní romantikou. Není-li to kniha prózy casové,
není to predevším kniha prózy' vLlbec. Bylo pro autora



Prítomnost454

poc~ybením psát ji. (A v závorce: Promíjejí-li se lyri
k~vI '::hyby grammatické jako poetica licentia, nemy
sltm, ze by tomu tak melo být i v próze.)

Konec koncll Nezval podal svou visitku pwzaika
skromne. »RomanettO'« je uprímný podtitul »Karne
valu«. Zato Adolf Hoffmeister dal své šedesátistrán
kové .knize »Obratník kozor1o\ha« (vydalo
Aventmum 1926) hodne honosný a stej,ne hodne
nárocný náz·ev: r orná n. Snad nežádá toto s,]0

V?, ~::ov~~ ~lrcitou dé~ku, rozhodne však je to jistý a až
pnlts urclty druh prozy, než abychom na první pohled
nepoznali, že »Obratník kozoroha«' románem nenÍ.
H offmeister je štastný v okamžitém nápadu ne v kom
1?osici. Je hotový žongler v nápadech. Prot~ jsou nám
Jako ct,enárllm i jako umelcllm milé jeho knihy »Abe
ceda lásky« a sbírka postrehu, brillantních fejtonu a
výtecný~h epig-~amu »Cambridge-Praha«. Kdyby byl
H offJ?elster prmes:! z Paríže též tríšt takových pozná
mek Jako z .C~mb~l;Jge, ,bylO'by to stejne štastné, jl1ko
by, bylo st~Jne nestastne, kdyby ze svého cambridge
~~.:ho studia ,chtel udelat román, jak~ jej udelal z Pa
n ze »Obratnlkem kozoroha«. Co to Je kostra a struk
tura románu, Hoffmeister nemá ponetí. Jemu dej pri
šel ex post, jádrem a strukturou jeho románu jsou
Hoffmeisberovi jeho postrehy z Paríže. Jak titerne
nešikovne užívá Hoffmeister trvale termínu »básník«'
jakoby šlo o urcení remeslného stavu! »Obratník ko~
zo~oha« každým svým rádkem zapírá epika a prozra
zuJe autora v epice zcela diJ,etantského. To konecne
není príhanou, ale pravdou rozhodne. A když už hle
dáme argumenty, rekl jsem je shora.

Všimneme si jednohO' z mladších. I Hoffmeister
i Nezval patrí svými pocátky do hlavního proudu ge
nerace. A zatím co oni jisou už léta literárne cinní
prichází druhý proud - proud, jak už bvlo receno'
prozaický. František Kovárna je z druhé ~lny gene~
race a typické jsou u neho znaky, jež prozrazují na
první pohled prozaika. Kovárna vydává letos romá
nový debut »Ž i v í a m r t v í«. Proti Hoffmeisterove
~ Nezvalove próz~ jeví se i tento slabý román hned
Jako skutecný román, jako pravá epika. Má 'obrys, má
hrany, má predevším epické jádro, kostru a konstruk
ci - veci, jež próza v prvé rade žádá a jež predchozí
autori ocividne opomíjeli. Co se týce Kovárny sa
mého, chybí jeho tvorbe prudkost, živelnost a - passez
le mot - živocišnost. Je príliš thematický a statický.
V Kovárnove románu jle mnoho rozvávenosti, prílišné
kvantum intellektu, což je podle mého náZ'OHIu mla
dého cloveka spíše minus než plus. Nejak brzy se clo
vek takto stává starým.

Karla Hradce' je težko raditi k tem nebo onem. Vy
stoupil asi uprostred mezi obema trídami generace
soucasne s: Jirím Landou a Fr. Kropácem a všichni
tito tri znamenají v mladé generaci' neco nedt'Hežitého
a šedive bezbarevného. Hradec zkoušel své štestí verši
poetishcky ladenými, vydal prvotinu lyrických próz a
nepochodiv ani tím ani oním, našel si jiné pole, jež je
málo obdelávané, ale jemuž je pwrokována ješte ted
dobrá budoucnost: detektivní román. Zdá se mi, že je
to útoc.ište z nouze. AJ,e to, co Hradec podal, není tak
slabé, Jak bychom cekali. Je zde videt, že pusobnost
mladé generace se rozlévá do všech oboru, a ne ne
~spešne. Mám-li mezi temito ctyrmi romány mladých,
Jež uvádím jako doklady mladé románové produkce,
vyzvednouti' ten nejlepší, je t'o ku podivu tento I-Irad
cuv detektivní »Mesiášský príbeh inženýra Graye«

(nakl. A. Král, 1926). Trebaže se nám už prejíd
všecky fantastickoobludné zkriveniny sveta a byt b
chom meli proto a priori nechut k cetbe tohoto druh
prece dlužno priznati Hradcovi velké kvantum šiko
nosti a životnosti v j.eho románu. Je tu na závad
ovšem žurnalistický chvat (jejž, zdá se mi, povNil
Hradec na svuj výraz a legitimuje se práve jím, t.
žurnalismem), je kardinální 'chybou, že hned na zac'
ku víme, kdo je puvodcem celého zlocinu v Bank Ro
a kdo je oním Neznámým, který znicí celý kapita
stický starý svet, aby na jeho troskách postavil hu
nistické a socialistické Spojené Státy Sveta, je min
sem knihy metoda pruzracne erenbuli;ovská stej
jako lec šedá, bezbarevná, beze vznetu a obraztJ, .
divne kontrastuje s preplnenou a zamlženou ornamen
kou Hradcovy prvotiny »Svet ve zbrani«, je
chybením uvádeti tolik pruhledných a naivních záp
tek, pri nichž zbývá nám pouz,e se diviti naivnosti
neduvt&pnosti detektivlt, 'V j~ných lc1etailechobstojn
obratných, je už zcela nesnesitdným rozbrecený, ty .
cky hradcovský konec knihy. Ale plus této knihY•
její tep, její životnost, na kterou jsme li Oeskéhór
mánu tohoto druhu málo zvyklí.

Jaká je tedy bilance mladého oeského románu? My
slím, že aktivní, byt se našlo tolik kazu, vad a omyl
Už tato chut, jež je v pocátcích mladého ceskéhor
mánu, a, odvaha k cinu jej representuje slušne. Je v'
predevším treba, aby se lyrik našel v lyrice a prózaab
cekala na své lidi. Jinak bychom byli zbytecne de
orientováni. Doufejme však, že tímto nebylo o tomt
témate promluveno naposled.

Jan Klepetár:

Zanikne drama?

Není možno popríti, že otázka budoucnosti drama
uvádí všechny, kdož o veci vážne premýšlejí, do roz
paku. Až dosud byly pojmy »divadlo« a »drama« t
úzce spj1aty, že nebylo možno jedno od druhého si O

mysliti. Drama bylo kostrou, na níž se budovala di
clelní iluse. Drama bylo tvorivou inspirací režisérov
a hercovou a konec koncu i impulsem, který míval du
sledky sociologické, nebot drama jakožto kritika s
lecnosti, formovalo tuto spolecl1'olst V intencích, kter'
by byIo lze shrnouti ve výraz 'ces ty k p r a v d e. T
dy mimo dosah umelecký byla tu dusažnost mravní
nebot všechna dramata všech veku smerovala k tom
aby dokázala, že tragický konflikt lze zameziti jediný
elementem: silou mravní presvedcivosti. Aristote1esa
Boileau f'Ú'rmulovali základní formové principy dra
matu v pravidlo trí jednot: deje, místa a casu. Doko
nale zachoval tyto tri jednoty svetové literature dra
matické snad jediný Racine. Všichni ostatní odbo'
vali. Hledali nový tvar a pro nový tvar nový výraz,
nebot životní skutecnost se menila rychleji než este
tická pravidla. Spolecnost mela vždy problémy o st
let dríve, než se jimi drama pocalo zabývat, protože
drama ztratilo ono poslání, které melo v antice: obj~
vitelské.

Zápas 'O moderní, o n O'v é drama není zápas jen
o formu. Zdá se, že pocíná být zápasem o z á s a du
Revue ukázaly, že podstata divadla není dramaticnost
ale divadelnost a že principy dramatu a principy diva
dla jsou dve ruzné veci. Je-li však utvrzeno mínení,ž
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vue jsou budoucností divadla a že prekonávají dra
. hledají-li se revuální prvky v Shakespearovi .. aby
tor, jehož veškerá váha tkví v jeho smyslu filosofi
ém a básnicky-estetickém, byl prenesen na pole esf.e
y ryze smyslové, pak je nutno ríci, že tyto názory
potrvaj'í cllouho, protože prO'ti nim mluví zkušenO'st.

'spcch'revuí by n~kdy nebyl tak veliký, kdyby v nich
• bylo zahaleno. Dobrých padesát procent úspechn
vuí patrí nahým girls. Jsem presvedcen, že kdyby
o atrakce byly vrazeny dO' nejnudnejší hry nejstar

.ho stylu, stane se rázem i »Jelení skála« nejúspeš
ejší hrou Národního divadla a bude velkolep)"m ZPL1
bem uhrazovat divadelní deficit. Je jisto, že smyslo

ost této doby si vyžádala zmenu fO'rem i principu, ale
otázkou, je-li to opravdu klad a je-Ii to stadium,

ž by bylo vhodné státi se východištem da,Jšího v~
oje, Zdá se, že dionysství této doby je príliš upocené
honemza penezi, než aby mohlo probuditi antiku. Mi
o to BiUl Dionysos zpravidla nevyhledával mastné

ueehursovních spekulantiL aby jimi procházel k svet
ké rozkoši, Zásadnost Bjornsonova purit;lI1tství zd;í.

mi pro lidskou spolecnost plodnejší a užitecnejší než
mnohost revuálních prec1stav,ení F o I i e s ber g e l' e.
To neznamená -ani hlešn)" stud, ani pózu mravo1<árce,
ani zachranování dr:llnatu za každou cenu. V zánase
tak krutém, jak)' veJe dnes revue s dramatem, ~uže
zvíteziti jen ten, kdo prokáže vetší schopnost životní.
Mám dojem, že to hude rozhodne drama,. Je možno
važovati o tom, co 1mde dále drama delat, ale otázka.

zda drama bude dále existovat (arci jako projev ži
votne-funkcní), bude patrne zodpovedena kladne. Pr,ed
casem »Vossische Zeitung« položila tuto otázku ne
mecln"mdramatikLlm, režisérLlm, hercum i filmarum, ;l
je zajímavo. že ani filmari nepochybovali o zdrav)'ch
princijech dramatické práce. Rozdíl mezi prací revu
ální a dramatickou je rozdíl kombinacních principu.
Drama respektuje zákony logiky a psychologi.e, kom
binuje ve sfére duchovní; revue pOlllžívá tvaru a zvu
kll, její podklad je náhoda dobrého nápadu. Revuální
principse vyžije drív než dramatický, protože mnohost
motivll smyslových je nescíslnekráte menší než mož"
nost kombinací psychologick)'ch. Lásku vyjádrí r,evue
vždy t)'miž prostredky a vždy tato »láska« bude neco
ztrnulého a standar.tního. Drama mLlže lásku rozvi
nout ve všech ()dstínech, ve všech psychologických zá
hybech,ve všech logick}'ch dLlsledcích, mLlže domyslit
<l dotvorit náznak sílou hercovy presvedcivosti, muže
vykombinovat nejlZajímavejší situa.ce a muže to vše
prodchnout silou básnické fantasie. To jsou prednosti,
kter}'Chnedosáhne revue, a veci, které mL'Jžedrama vy
jádrit, budou tak dlouho zajímat, dokud lidé sami bu
dou míti zájem o svá vlastní nitra.

Príva,l smyslovosti a zájem o objevy na poE ved
exaktních prenesl drama do sfér sensacních her, ve
kter5'chse mu dariti dlouho nebude. Dostalo však im
puL)', jejíchž dom)'šlení bude znamenati novou dra
matickouéru. Pokusy Steinach- Voronovovy vnesly do
dp'natické literatury soucasne u nekolika národu
v '1 ·é forme problém vecnosti a nekonecnosti lidského
h 'ta, biochemie Abderhaldenova inspirovala hry
O 0derních Golemech, sugesce a hypnosa, moderni
O{ \ ctivní technika lékarská, chemie drahých kOVLJ,

aT!nistika - to vše se stalo podkladem k metafysickým
zá, irum autOrll dramat. Drama bylo 'Ovlivneno soucas
n}'m životem tak, že nedovedlo se dosud ,vymaniti ze
sfé~y pri z p L'Js o b i vos t i. Transponovat impulsy
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do oblastí vecne lidsk)'ch, nebot v nich je jediná zá
ruka (trvalé živO'tnOlsti dramatu. Drama bude vždy
uvádeti v pohyb I i d s k é síly a pudy, I i d s k é dení
a konání, jeho vyjadrovací zpusob musí na této basi
spocinout. Expresionismus se snažil o metafysiku ná
silím páchaným na realite. Jeho prínos je jen výrazová
stroOlhost a úsecnost, jeho význam pro drama není
v principu, ale ve forme. Pirandello je zjev principiel
ní, jeho klad je v zpusobu rešení problému dramatu
vLlbec. Cesta dramatu nesmí jíti ovšem za ním, ale
nad neho a pred neho. Dokázal možnosti obrody dra
matu v hodine dvanácté. Jako jeho protipól O' eill.

PirandellL'Jv systém dramatické práce je nenapodo
bitelný, protože každá napodoba by byla hned kopií.
Prolínání skutecna a neskutecna bude nutno zvlád
nouti novou technikou, bude-li urcena cesta pred Pi
randella. O'Neill oproti nemu seschemati5'OIval pudy,
soustrediv je v jednosmernou, mohutnou živelnost.
U neho treba touha po penezích je v jedné postave
tak vybicována, že její rozmer nepripo,uští vedle sebe
žádné jiné touhy. Láska je tak isolována, že nepri
pouští jin)"ch zájmL'J, síly jsou vLlbec ocišten.y na tolik,
že vystupují co jedin~' nepretržitelný proud "me.
O'Neill je dramatikem životní vLde, Pirandello životní
prícinnooti. Dva póly, v nichž je soustredena kapacita
soucasné dramaturgie. Principielní požadavek obou:
záchrana, ne záchrana - obroda dramatu, s t v ore n í
nového dr'J,matu.

Situac·e, do jaké se drama dostalo, dává zdánlive za
pravdu prorokLlm jeho zániku. Svetová produkce dra
matická nebyla (pri vší mnohosti, kterou se vyzna
cuje) tak chudá na skutecné dílo jako dnes. Jediný
John Galsworthy zachoval takov)' klid ve víru proudtl
a názoru, že žulové balvany jeho dramatick)'ch staveb
mají stále pLlvab cisté mohutnosti. Francouzští l111a
nimisté od Vildracova »Korábu Tenacity« nepodali
díla, jež by si žádalo pozornosti. Jemecko produkuj·e
veci líbivé, a snad jediný Rehfisch je dnes jméno, které
mezí nemeckými dramatiky posledních let proniklo i do
ciziny (nemám na mysli generaci Kaiser-Toller-Ha
sendever, která není dramatickou soucasnos;tí Neme
cka), severská vlast lbsena a Bjornsona vytrvale mlcí,
Po,lsko má nekolik veseloher, Rusové dramatisují ro
mány, Španelsko se stále pripravuje k projevu, drama
tická Evropa neprodukuje nic, co by melo smysl pru
boje, objevu anebo alespon v)'znam dobré, zajímavé
hry. Dramatická stagnace je tedy skutecne veliká a
opravdu kyc se roztáhl po jevištích tak jakOl nikdy
pr,ed tím. Skutecná umelecká divadla prohlašují kon
kursy, a štedrí prátelé umení, jak se zdá, úplne vy
mreli. Pres všechnY' tyto zjevy, které nelze ani popríti
ani omluviti, pesimismus, který prirozene z této situace
plyne, je v té míre, jak se projevuje, neoprávnen. Vpád
revuí velmi otrásl posicí divadel s umeleckým reperto
ánem, ale nikoliv na trvalo. Reakce, které na éru smy
slovo sti prijde, bude tím silnejší a houževnatejší, cím
déle tato éra trvá. Dnes dramaturgové divadel, která
mají umelecký program, špendlíckem vyhrabávají tu
a tam dílko, jež má jakous takous závažnost, aby je
jich divadla alespo~1 neco prinesla z moderní tvorby.
Návrat ke klasikum je dnes jedinou cestou, která di
vadlL'Jmzbývá. Není nutno zapírat, že se to deje z nou
ze, aLe není chybou, predstavují-li se velcí dramati
kové minulosti malé dramatické soucasnosti.

Není-li otázka po zániku dramatu definitivním od
souzením tohoto útvaru a veríme-Ii pevne v jeho ob-
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rodu, vynoruje se nová otázka, j a k é vlastn'e to nové
drama bude. Elementární síly soucasného života bu
dou se križovati v novém dram(J.tu, a je-li tendence
doby prort:itragická, lze prorokovati nejlepší budouc
nost frašce a ·veselohr,e. Odpor doby proti tragice má
duvody sociologické. Individuelní konflikty po tak tež-
kém kolektivním konfliktu, jak'ol byla svetová válka,
znacne ztratily na zajímavosti. Nové drama sotva bude
se zabývat problémem treba manželské nevery, protože
tento problém tolikrát již rešený jednak znacne ztratil
na pusobivosti, jednak ukázal se vl:astne dokonale ne
problemati'ckým. Lidé se po válce dovedli dohovoriti
o vecech daleko težších než je tato, lidskSTživot vubec
nabývá znovu ceny jen ve smyslu prek'oinávání prll
meru. Tedy: bud drama individualit (a to nebude
nikdy tak zvané drama intimní, nebot individuality se
nezabývají prllmerne všedními problémy) nebo drama
prostredního celku, kolektiva. Rozhodne ne psycholo
gické drama ve s,tarém smyslu slova. Žádná renesance
Ibsenis!1).u, ale nový Ibsen, nOlVá psychologie. Ta je
ovšem jiná a její základy pocínáme teprve vytušovat.
To drama, které nás celý vecer nudilo studií paralysy
nebo tabes dorsalis, nás už nudit nebude, nebot urcite
zajde. Žádné pathologické studie na jevišti! S patho
logií do prednášk'olv:íTch síní lékarsk:írch fakult!

V novém dramate necht se odráží to, co nás nej.
více uspokojuje v této dobe, v·e d o m í c e'l k u. Z to
hoto uvedomení musí plynouti smysl pro etiku v dra
matu.

Není možno mluviti o zániku dramatu, dokud exi
stuje jeho p o s lán í. A toto poslání není ani foto
grafie skutecnosti ani dramatisace zpráv ze soudní
síne ani dramatický verismus s,e všemi detaily: poslání
dramatu je .predevším posláním étickým, nebot smysl
literatury a umení vllbec je etický. Prokousávání se
k neprozkoumatelnému tajemství, približování tohoto
tajemství reálnímu chápání - tot smysl umení, at již
tajemství spatruj'eme v kosmické mechanice, v bioche
mii životní nebo v logické prícinnosti myšlení a pro
jevu centrálního nervstva. Úkol dramatu je vzbuzo'
vati nejbezprostrednejším zpúsobem naše psychické
reakce. Kouzlo a úcin, kterým drama pllsobí, je v nás.
Pr,olto ta ruznost reakce rozdílných individuí na týž
umelecký proÍ'ev. A protože naše reaktivnost podléhá
vlivum prostredí, jež se vývojove mení, je problém
nového dramatu dán tím, aby bylo uhozeno na tu stru
nu naší psychy, ,která by v náSl vzbudila maximální
a nejpríjemnejší res,onanci.

V tom je celá vec a k t u a I i s a c e dramatu a v tom
je odpoved na otázku drama-revue-film.

ÚkoIem dramatu je nalézt a využít novou psycho-'
logii, jež se vytvárí. Odpovídat na nové problémy,
které jsou jiné než dríve, uvést je v krystalisaó (a ta
nemusí znamenat r e še n í) :a soustredit je na jedno
duchou hru sil. Konec koncu jsou pravdy, které lze
nazvati vecne lidské a pro než jednotlivé dobové epo
chy hledají jen nejvhodnejší výraz. Na techto pravdách
stojí literatury již po tisíciletí a na nich leží základy
dramatu. A tyto skutecnosti znamenají pro budouc
nost dramatu nejvetší bezpecnost.

B. T. Wilson:

Charlie Chaplin, básník a dramatik.

V nejnepohodlnejší židli svého prepychového apartemen
v »Ritzu« sedel Charlie naproti mne. Nechal mne pred tlm

cekati hodinu venku ve Ispolecnosti svých vešákit Co chvili.
objevil se Kono, jehO' velmi diplomatický a roztomilý japonský
sluha, který mi sdelaval s odzbrojujícím úsmevem: "Mistet
Chapliu - hned býti hatov.«

V této predsíni byly ,tri klobouky a hul. Tyto klobouky cha·
rakterisují ho znamenite. Tu jsem si hned predstavit Chaplina
s j:eho razpláclýma nohama a dlouhými kalhotami, kter); má
na hlave cerný tvrdý klobouk, jenž nyní melancholicky odpo
cíval na vešáku. Ten druhý klobouk patril Chaplinovi básnic
kých predstav a tichých sn.u; ta byl'klobouk poetftv, A konecne
videl jsem Chaplina mladého, vkusne odeného, s modrýma
ocima a prošedivelými vlasy na spáncích. Tomu patril anglický

plstený klobouk, který, visel nad holí .
.•.

Kdybyste jej po,tkali na ulici, nikdy byste nerekli, že je to on.
Spíše by vás upautal co dobre odený gentleman. Mluvíte-li
s ním, ztratíte tento dO'jem. Premenuje se v piH tuctu docela
odlišných bytostí.

Je to chameleon .. Sám to priznává. Je egoistický jako díte.

JehO' egogismus je však tak milý, že jej nelze kritisovati.
"Ca vlastne jste?« optal jsem se ho po chvíli.
"J sem anebo alespon myslím že jsem - bfIsník,« odvetil.

"Nepíši sice veršLl, ale snažím se prinášeti do všeho, co delám,
básnické hodnoty. Je mi lhostejna, jakého thematu sc mi dostane.
Zajímá mne jen ona hloubka, která je za vším. Chci, aby mé

práce mely velký lyrický rozlet, který by byl patrný v celém
filmu. Rozumíte mi? Snažím se, aby každý, kdo vidí mé práce,

pocitoval se mnou onu hloubku.«
Gestikuloval pri tam velmi charakteristicky rukama.
"Ta jsou velká slava, že ano,« usmál se. "Musíme ríkati

tak velké fráze, abycham vyjádrili tak jednoduché veci. Zivot
je mi velkou komedií. Abyste mi špatne ner~'Zumel: zdá se mi
totiž, že ty nej jednodušší veci. události všední a každodenní
poskytují nejlepší themata pro' film. Myslím také, že v tom

je prícina mého úspechu, Lidské starosti a radosti a zejména
to, co lidé pro tyto radosti a z techto starostí ciní - to musí
prirozene každého zajímat a já se nikdy nespouštím tohoto

poznání. Zustávám veren pravde; a mne nikdo nemuže ríci, že
hych byl vytvoril necO' neprirozeného' nebo nepravdivého.«

;Vzpomnel jsem si na jeho oblíbený pudding, na zlomyslne
laskavá rýpnutí do žeber, na jeho odmerený krok a prerušil jsem
jej: },Casto vás obvinovali, že jste príliš všední, príliš vulgární.

PrO' urcitý druh prejemnelých lidí Xste zosobnením vulgárnosti
a vyslaví-li se pred temito lidmi vaše jméno, otresou sc, Je

ovšem málo lidí tohotO' druhu - ale víte prec sám, že se vám
vytýkalo, že se ocitáte castO' na hranici dO'voleného, že ano?«

"To je pravda - ale CO' je vlastne vulgární?« pravi1. "Nic mile
tak nerozzurí jako tento predsudek. Za doby Shakespearovy
byly dovoleny veci, za než by se dnes octl clovek ve vezení.
Ukazuji-li lidstvu pravdu o nem I'amém - a každý ví, že to
je pravda - jsem proto vulgární? To by mohli býti stejne
narceni všichni velcí básníci sveta. Lidé, kterí ríkaj í o mne, že
j sem vulgární, tvrdí totéž o Shakespearovi. Nepreháním lid
ských mravu a zvyku, aživuji je pouze, a jsou bohužel stále
ješte lidé na svete, kterí si neuvedomují, že j,sou živi,«

'"

)}Víte, myslím ,si, že clovek: nemuže tak snadno ríci neco
o tom, co chce a co nechce. Jsem fatalistou. Uprostred fil
mové práce, práve v okamžiku nejrozhodnejším, prepadne mne

casto pocit bezúcelnosti v,šeha; zmizím na nekolik dní, abych
nevidel lidí. Pak se zase vzpamatuji a vrátím se k práci. Ale
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't prenáším i do svých filmu. Moji lidé jsou lidé
emohu pomýšleti na muže a ženy jakožto na dMežitá
- vždy( vlastne nikdo z nás není celkem Mlležitý -

• jako se já pokouším docíliti toho nejlepšího s darem,

dali bohové, snaží se o to i lidé mých filmtl; nepred
ných velkých hrdinských cinu, protože takové ciny
výjimkou. Moji lidé nejsou románové figury, ale

vé a živé ženy, a vielí-li je i ostatní lidé tak jako já,
spokojen se svým filmem. Je-li tomu jinak, pak si

ji, že jsem nekde pochybi)'«

se 11 vás, že Í;ste velkým žákem Shakespcarovým a že
• ním je, hráti jednou Hamleta. Je tomu tak?
Miluji velmi Shakespeara;, ale nejsem jeho žákem. Mám
• rád recké tragedie a Euripides je mlti milácek. tet!
rojaiíanky" tolikrát, že je umím zpameti. Nectu vubec
a o moderní literature nevím nic. Ctu mnoho, ale témer
topisy, vzpomínky a klasiky. Ani mne nenapadá, abych
OltHamleta. Za živého boha se nechci státi diva.delním
Nenávidím divadelní obecenstvo -- onen cizí chuchvalec

lidí, kterí na cloveka uprene hledí a kritisuj í každý
Pred obecen~tvem je clovek bezbranný. Herec je jim
zcela lhostejný, chtejí se jen baviti a rozptylovati. Jsou

uajrdení a sedí v divadle jako hlídac stájí v cirku. Prás
• m a clovck by jim mel neco predvádeti tak, jak oni
a když ne - tedy v nich vznikne nenávist. Mimo to na
se nemiiže umclec projeviti tvorive. Každého vecera

mé, dell co den, týden co týden v pul o~mé. NekdO'
knoflík a vy musíte ven a musíte prcdríkávati táž

o vcera, delati tytéž posunky, smáti se týmž smíchem,
tJ·též <;lzy. Jak je možno vytvoriti tu skutecne necO'
? Není nic spontanního v divadelních hercích a také

uže být. Oh, za nic na svete bych se nevrátil zpet
u. Proto miluji tak svou práci. Pri ní jsem, bohudík,
astním pánem. Mohu si delati, co se mi líbí, mohu si

veti vše, nac mám chuL Dnes mohu pracDvati až
" mohu tVDrit a uskutecnit vše, co mne napadne. Zítra

posedávati, hlavu ponorenu do dlaní, obet težké melan-

tr filmovati ještc vážná dramata?"

f nikoliv. Jsem štasten, rozesmeji-li lidi, jsem štasten,
ibýti komický. Býti komikem v pravém slDva smyslu je
e stejne velkým a zodpovedným životním úkolem jako
Ikým malírem nebo hudebníkem. Míti schopnost, se
na nekolik minut s lidí živDtní tíhu, míti schopnost roze

cloveka,který ke mne prijde se spoustou st:lrostí _ to je
bájecné!"

Psychologie

O' souladu v manželství.
Ernst Kretschmer, profesor v Hei

dc1berce, muže býti nazván zakladate
lem mDderní vedy povahopisné, která
oproti drívejším poetisujícím dohadum
postavila své zkoumání na prísne ve
deckou základnu. Studium jeho knihy
"Korperbau und Charakter« lze co nej
duraznej i doporuciti. Zde prekládáme
zajímavý clánek, který napsal do
"Zeitschrift fur die Menschenkunde«,

rozumnými i nerozumnými duvody, jež se
za pnClllY, proc jsou manželství uzavírána nebo 1'02

a hraje stále <Ytázka telesné »krásy<' nebo »ošklivosti«
sicenejhllre zduvodnenou, ale pres to rozhodující. Vítezí
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v zápasu pohnutek k manželství velmi casto i nad ciniteli tak
význacnými jako j:sou peníze a kariéra, inteligence a charakter,
Prosazuje se jako jedno z duležitých ohnisek erotické prítažli
vosti a odpudivosti a pusobí vždy svou živelnou, prírodní silou
k tomu, že pri rozhodování o vstupu v manželství má vetší
váhu než ony ostatní rozumové duvody. Všude, kde se s tako

v)'mito »iracionálními« prvky lidskéhO' konání setkáme, na
rážíme na hluboké biologické problémy, které se pres Dsobní
zájmy a osudy prenášejí do kosmu.

Devce prohlásí príkladne svým rodicum s naprostou rozhod
ností, že se za urcitého pána neprovdá, protOlŽe se jí zdá straš

livc oškliv)'m; v tom okamžiku jsou nejlepší rozumové du
vody zabity. Osobne pojato je to její nálada, nadosobne to je
projev instinktu. Snad je to pro ni nejvetší hloupost celého
života, aJe jako v každém pudovém dení je i v tom ukryt velký
,1, tajemný smysl. Stejne jako za módní krásou, tak i za po
citem ošklivosti je v pozadí všeobecná regulace instinktu, sme
rující k udržení rasových kvalit. Pocitování ošklivosti smeruje
soustavne k tomu, aby byla omezena možnost plemenení a aby.
tím také ~ll1jzely biologicky ménccenné varianty. Je-li tohoto
cíle pri dnešních složitých kulturmch.-pom.erecb všude dosaženó"
nebueli.l zde rozhodováno.

Kt('ré jsou ony povahy, jež se vzájemnc eroticky pritahují a
hodí se tudíž k manželství? Všeobecne rozšírené mínení tu

neni dost jasné a v nekterých vecech si elokonce odporuje. Na
jedné strane slyšíme mínení, že starší manželé si jsou po
t10bni a tato podobnost že se stále zvctšuje, jak co do jej ich
povahy, tak Cf> do zevncjšku; na druhé strane se tvrdí, že
protiklady se pritahují i v manželstvÍ. Neco jasného a vybo
cujícíhO' z oblasti nahodilého powrování se tu zj istit ned;l.
Sebral jsem proto materiál od jednoho sta manželských dVDjic,
u nichž znám oba manžele jak CD do povahy, tak co do ze
vnejšku velmi dobre; vetšina jich je z kruhu vzdelancu a vy
konává povolání, k nimž bylo treba studií; tak zvaná »roz
umová« manželství, uzavrená z duvodu pC11~ních nebo pro za
opatrení, byla z pozorování úplne vyloucena. Celý materiál jsem
na základc moderních hledisek povahopisnlých a nových názoTu
na biologickou konstituci roztríclil, propracoval a statisticky
urovnal. Pri tom, že byl brán ohled na všechny prechody a ne
urcitosti, rozdelil jsem svuj materiál podle šesti základních
povahových tYPl! na povahy hypomanické (velmi živé), synt011l1
(chladne realistické) a težkomyslné na strane cyklothynní; na
strane ~chisothymní se pak octli sensibilité (jemní, idealistictí
estéti), schisothymové strední polohy (chladne energictí, klid!

aristokratictí) a pak povahy chladné (r.ervosne-chladní, po
divíni).

Pro získání všeobecného prehledu byly všechny manželské
cl.vojice od nekolika znamých dukladne posouzeny. zda jsou si
po stránce duchovní manželé podobni ci nikoliv; úsudky byly
pak protokolovány Pri tom ze zmíneného sta manželských dvoj ic
bylo oznaceno 13 dvojic za dvojice s podobnými vlastnOGtmi
ObDUmanželu, 63 dvojic za manžele s rúznými vlastnostmi a 24

dvojic za manžele s vlastnostmi cástecnc podobnými a cástecnc
ruznými. Aniž bych chtel tento vÝsledek jakkoliv standartiso

','ati, bude pre;: nápadné, jak prevládají ony dvojice, které každý
z jejich znám)'ch oznacil na první pohled za povahove nesou
rodé, nad dvojicemi, jež mely povahy podobné. Mnohé dvojice
z tech »nesourodých« mají povahy prímo kontrastnJ a pusobí na
sebe jak pri spolužití tak s ohledem na dedicnost svých vlast
ností, projevující se u detí, jako povahy vzájemne se doplnu
jící, komplementární.

Je témer samozrejmo, že lidé, kterí v celé své duchovní sfére

nema,jí stycných bodu, se nehodí prO' to, aby vstoupili v man
želství; v našem materiálu se také nevy,skytuj í. I ti, kterí velmi
kontrastuj í maj í namnoze urcité cásti svého duchovního založení
Sjy,!ccné a tyto spolecné sféry jsou pak mostem vzájemného do-
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rozumeni; velmi casto se toto spolecné plateau vytvorí i u lidí,
kterí jsou si úplne nepodobni a to spolecenskými vztahy, spolec
ným svetovým názorem, náboženským presvedcením, i když by
jeden i druhý úplne rLIZJ1e touž vec poeitovali a zdurazií.ovali.

Ješte jasnejší a urcitejší se 'stanou tyto výsledky, jestliže
každou osóbnost oceníme jednotlive podle jejího povahového
typu. Tak mezi našimi dvema sty lidmi je 17 osob vyložene
hypomaniekých (at již celou povahou nebo Její prevládající

cástí); J 3 osob z techto sedmnácti má telnatý ráz tela. Z techto
17 os,ob se ani u jedné nevyskytuje, aby druhý manžel mel byt
i jen v náznaku hypomanickou povahu. Jak se zdá, vykonávají
na sebe hypomanikové (pres to, že se jiste náhodne! vyskytnOt'
i manželství dvou hypomaniku) velmi malý erotický vliv, jenž
by mohl pocítati s delším trváním. To je opet velmi pozoru

hodná vec, která se dá pochopiti jen po stránce instinktivní;
vždyt práve u techto velmi družných, veselých, eroticky velmi
snadno vznetlivých povah by se dalo predpokládati, že se budou
casteji vyskytovati ve dvojici. Nedeje-Ii se to, musí tOopsycho
loga prímo udivit. - Manželé hypomanikú bývají vždycky
povahove úplne opacne založení, mívají povahy hypomaniky
vhodne doplnující; vyrovnanou povahu jsme našli II dvou, syn
tonní s klidným, prátelským chovánfm byli 4, težkomyslp'
(znacne nervosní príchuti) I, ,schisot"hymnlí strední polohy (lidé
chlag;,', dusledne energictí, aristokraticti) se vyskytly u ctyr,

~sibilní (jemní, nežní) byli 3, chladne nervosní 3. Cili jinak
receno: našich 17 eyklothymních hypomanikLl vstoupilo v mfln
želství v prvé rade (v 10 prípadech) s úplne opacne založenými
schizothymniky, v druhé rade (v 5 prípadech) s cyklO'thymiky
úplne jiné povahové skupiny a to zvlášte s klidnými, rozumnými
syntony a konecne ve 2 prípadech s lidmi taktéž vyrovnané.
smíšené povahy,

Težkomyslné, s melancholií hranicící pOovahy, mekkého, cyklo
th"mního typu, jsou v mém materiálu zastoupeny velmi spOore
(pouze 3 ženy). Jedna má vysoce inteligentního, extrémne ener
gi,:kého, schisothymne chladného muže - manželství je velmi
neštastné; druhá má též velmi energického optimistického hypo
manika - manželství srdccné, ale s velmi nepravidelne se vy
skytujícími vzájemnými neshodami. Tretí manželství s velmi
rozumným, klidne syntonním mužem je štastné. Manželství dvou
cyklo,thmymne težkomyslných jsem nenašel. Tato tl-i manželství
:sou více n'éne velmi kontrastní.

1\a protidllkaz hypomaniktun sebral jsem také zc schizo
thymních povahových skupin více extremne založené povahy, lidi
stojící na hranici abnormního a sice všechny težce autistické
(do scbe uzavrcné), autisticky jemné i pokroucené. Takových
silných schizoidu jsem našel 14 (z toho 12 melo vysoký vzrLlst).
Tito ncrvoví, lidem se vyhýbaj ící a nepraktictí lidé si libovali
v energických partnerech pw manželství, 12 z nich melo také
takové manželské druhy: tedy naprosto prevažující procentO'.
7 z jejich manželu bylo vyloženc cyklothymních (4 hypoma
nikové, 3 syntonní), ostatních 5 bylo povahy realistické a cino
rodé. Jen 2 ze 14 schizoidu si zvolili prevážne schizothymní
chote. V obou prípadech beží o pozdní schi:widní manželství,
které se tu a tam vyskytuje. Oba muži váhali až do ctyriceti
let s manželstvím, takže byli pO'važováni za staré mládence.

Jeden z nich si vzal pak klidnou, ideální milenku z mládí, druhý
se oženil více z »rozumu« S nepraktickau, esteticky zalaženou
dívkau z dobre situované radiny.

Tu jsme na prechaclu k lidem, kterí zustáv:Jjí svobodní,
k »rozený'm« starým mládencum a pannám, kterí se vyskytují
zvlášt hojne mezi silne schizoidními a bývají velmi uzavreni.,
erotickéha zalažení velmi komplikavanéhO' a casta erC'ticky málo
impulsivní, s vlahami pro samatárství.

Prehlédneme-Ii veškeré výstrednejší povahy, které se vyskytly

v našem materiálu, tedy hypomaniky, težkomysln':' a silne schi
zaidní -- je jich dahramady 34 ze 200 -- musíme konstatovati,

že sklan k manžt'lství s pavahove shadnými lidmi je tu •

mizivý a že prevaha vylažené kontrastnich manželstvi je t
že je ji možna pokládati za pravidla.

Také v našem materiálu jak již bylo receno, jsou maní

shodných povah v naprosté menšine. Zkoumali jsme tech
manželství, jež byla oznaceno za povahovc shodná. S výj"
cnech dv0'u schizoidních pozdních manželství beží tu \
o lidi strední duchovní polohy a povahy velmi vyrovnané.

4 prípadech jsou pO'vahy prechodného rázu, jeden prípad je
jice elegantních lidí ze spolecnosti a podobne. V neméne
7 prípadech byli oba manželé syntamní, vetšinou pyknickés
b)" tela. Tyto pyknicky-syntomní dvojice jsou také náhodll
pazorovateli známy a jsou základem anech p()zorování,
tvrdí, že stárím se manželé vzájemne pripodobnují, pokud
ovšem není míneno pripodobnení pohybu na podklade

vém. Tyto pyknicky-syntonni dvojice js0'u svou duševní a
lesnou shodností prímo nápadny, sehrávají se ve svém zpu
života na konec tak dakanale, že jejich ehLlze pl'ipomíná

dobre jdoucích hodin; slunecní, vyrovnaný klid a atmosféra
vov}'ch podnosLl je obklapuje.

Výsledky našich p0'zoravání dají se shrno1)ti v tyto vcty:
V smíšeném materiálu zdravých lidí" jsou kontrastní ma

ství v rozhodné vetšine. Cím extremnejšf, cím jednoslran

pavaha je, tím více si žádá k0'ntrastního manželstvÍ, Krll1fo
manželé jsou vetšinou u stredních p0'loh povahových, zvl

u syntomních.

Stojíme tu jaka pri úcinku "krásného« a )}oškli,,~hoc
pred podivuhodnými instinktivními regulacemi, pred nad
ními principy, které se nedaj í vubec odvoditi z individ
psychologie, ba které jdou z cásti proti veškerému oceká
Také prevaha kantrastních manželství, tím silnejší, cím vý'
pohybujeme na stupnici povahové, pusobí proti pl'enášer,íh'
gických extremních variant do príštích generací; cclí to
mnahotnému vzrustu bialogických útvan\ jež by byly

chroženy. Kontrast1ú manželství sráží obávaný vzrLlst ext
a vede v príští generaci k tvarúm smíšeným: kontrastní m
ství prizpusobuje extrémy hiologicky úcelnému stredu.

Ta jsou všeobecné funkce k0'ntrastního manžeistvÍ, Mim
má ješte duležitý individuelní v}'znam a sice pri pcstovhl
sokých duševních kvalit, zvlášte pak pri plození genill.
rada. vynikajících osobností - vzpomínám jen Goetheho a
mareka -- byla zplozena ve zvlášt kontrastujících manžel
Goethuv otec se svou SUChO'll,pedantickau vážností a panl
dová se svým kypícím hwnorem jsou dva polární proti

A pri z'nalosti komplikovaných individuálnc-psychologichch
vislostí nep\Jsobí zvláštních obtíží, oba rooicovské vlivy s
vati celým básníkovým životem: vznešený klasicismus, vál
di'lkladnou uceneckou a sberatelskou píli na jedné stranc,

skající, nevázaný temperament, citovou vrelost a schopnostI'
na druhé strane. Obojí se v jeho živote i díle cástecnc s
cástecne se to projevuje v oddclených fázích témer napro;,to
souvislosti úplne vedle sebe. Podobne i u Bismarcka kontr
tvrdá realita a junkerské instinkty se sublimní jemností d

pacházející se strany matcipy, se strany ucenecké rodiny s
lou její neklidnau nervositou, vznetlivostí a upjatým chla
Kdybychem srovnali více takových príkladLl, došli bychomk
veru, že pro vznik nadaných a geniálních lidí má kontr
manželství dvojnásobný VÝZl1am. Vytvárí se jednak slou'
nepodobných vlastností v takových prípadech neobycejná'
duchovního zorného pole a rozširuje se akruh citových

nosti; jednak roste z ostré protikladnosti v nitru téhož clo
ona vnitrní problematika, komplikovanast, neklid a duševni

pjetí, kter.éha je práve treba pro geniální objevy. Prece
deti, pocházející z kantrastních manželství, nejsou vždy
trastních vlastností. Namnoze se vyvinou strední formy,
ca urcitá cást má prevládající vlastnasti bud strany mat
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otecké. Schopenhauer videl velmi dobre prevahu instink
nad osobne rozumovým pri erotickém ptlsobení a tuto

ost hluboce domýšlel. Vidí ve štestí mladých manželu
druh klamu, podvod prírody, která jednotlivci predstírá

lIIdividuelništestí, zatím co beží jen o »smysl rodu«. Tento'
mizí prý po spojení, kdy manželské štestí ustoupí velmi

ojiv,Í·m pomerum v manželství. Eroticky se prý nepri
f li lidé, kterí by se individuelne k sobe hodili, ale takoví,
ž vla~tno ti se v potomstvu mohou vzájemne doplnovati.
nnf vi,1c prírody sloužiti co nejúcelneji rodu projevuje
na úcet individua. a jeho živo1:ního štestí.

to. že se Schopenhauerem v mnohém souhlasíme, ze
pak v tom. že instinkt se prosazuje pri vstupu do man
i u dndního kulturního cloveka, prece jen nelze nevideti

trannost Schopehauerova pojetí, jednostrannost, která vd
e ~ouvisí se sarkastickým pesimismem jeho životního ná

U Schopenhauera se rozdílnost cílu I"odových a individuel
priot;trlljc v konflikt, který vyúsfuje tragicky: nicí štestí
oovo.

Takové protivy však mezi obema cíli neexistují. Indivi

í volba chote se pmjevuje vetšinou jako vedomý ci pod
,Í"kompromis mezi ruznými citovými proudy, které jsou

ti více osobního z cásti více rodového prízvuku. Rozumové

tinktivní impulsy se tu mísí, instinkt ovšem vctšinou pre
Ale instinktivní není totoŽné s rodove zájmovým a roz
s individuelne zájmov}'m. Mnoho instinktu neslouží rodu

inrlividllll.nýbrž práve naopak prospechem individua, pod-
jeho osobní vitality a vhodného prizpilsobení se životu.

tak nás ucí práve presné pozorováni a psycholo~ická ana
že u vetšiny manželských dvojic to, co je úcelno ve smyslu

tní rodu, znamená casto i príznivé podmínky pro udržení
·dua. že príkladne instinktivní sklon ke kontrastnímu man-

nemísí jen vlastnosti potomstva., nýbrž, že dopliíování se
mostí obou jednotlivcu je jim ku prospechu i pri jejich ži
m zápasu. Toto doplnování vzbuzuje u nich trvalý pocit
'"nmo štestí a stává se podkladem klidného soužití, zatím
odpuzování nestejných vlastností se vybíjí v episodických
"livých kriskh. To jjC nejcastejší prípad kontrastních man

. - Neštastných manželství je ovšem také dost. Avšak

z cásti lze prícinu nesouladu svésti na ono Schopenhauerovo
konfliktu zájmu individu~lních se zájmy rodovými. Vet

jsou tato manželství tvorena dvema psychopatickými
alespo,í duševne špatne vyrovnanými lidmi, kterí sami
mejí svému životnímu štestí a v nichž rodové instinkty se

y jaksi na scestí. A jestliže se rozejdou takovíto manželé
v tom tragiky, ale naopak 1e i v tom znáti »vmi rodu«.

bývali jsme se otázkou kontrastních manželství, respektive
plemcntárního chování obou manželtl pod zorným úhlem
becného povahopisu. Mimo ta vynoruje se tu však ješte

otázka týkající se souladu obou povah po stránce sexuální,
o roli pohlavnosti v manželství. Teruto problém souvisí
i úzce s celým komplexem otázek o urcení pohlaví, o vy

I pojmu »mužský« a »ženský« a O' zjištení eventuelních

orlních forem mezi obema; tedy je tu souvislost s naukou,
od Schopenhauera a Weiningera až k Hirschfeídovi a

chmirltovi byla propracována po stránce filosofické, lékar
i s hledisek zoologických a která se v moderní biologii stala

stredem zájmu. Nemužeme zde rozvinouti jednotlivosti
léto oblasti vední, nýbrž jen formulovati myšlenkový po

I který se dá vyjádriti asi takto: muž a žel'a nejsou abso
protiklady, naopak v každém individuu jsou faktory »muž
i 'ženské« a záleží na tom, které prevládají; tato prevaha

muže míti ruzné stupne, takže prísne vzato neexistují muži
Y. nýbrž individua s prevahou mužskou nebo ženskou.
e mezi mužskostí a ženskostí dají se tak rozlišiti, že mezi

konecnými body je celá rada »sexuálních mezistupnu«
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cili »intersexÍ1«, v jejímž stredu by byly ony vzácné formy pra

vého hermafroditismu, o nichž pak nelze s jistotou ríci, patrí-li
k mužské nebo ženské strane.

Tato theorie, kdyby se dala opríti o dokladový materiál, stala
by se rámcem pro vysvctlení celé rady problému kkal'-ských a
všeobecne biologických.

Nehlede k této specicIní formulaci lze ríci s jistotou, že mezi
pohlavními znaky a to jak telesnými tak duševními je celá rada

variant, které pripomínají typ druhého pohlaví, celá rada ma
skulinismu u žen feminismu u mužu. - Na duchovním poli mu
síme pro svuj úcel rozeznávati dva okruhy pohlavních tYPL';
jeden (užší) okruh vlastnC5tí, které se vyznacuj í zaujetím ta
kového postavení vtlci manželi, jež odpovídá pohlavnímu urcení
individua a které se projevuje v odevu, povolání etc. Kolem
tohoto okruhu, jenž s pohlavností úzee souvisí, je akruh druhý,
daleko méne vázaný na pohlavnost, do nehož zarazujeme vlast
nosti, projevující se v zevním boji o živo·t, vlastnosti intelektu
ální a povahové, které se shrnují pod pojmy energie, odvahy,
síly, tvrdosti a které se dají oznaciti co »chladný rozum«. Jiste
i tyto vlastnosti mají souvislost s pohlavním založením, vždyt-

se dalcJ~o hojneji vyskytují u mužt, než ti žen. Je ale z§Jí~o,
že nejdou soubežnc s užšín11pcrvahovYmi-vlastnu~zavislými
na pohlaví. Ve válce bylo možno pozorovati, jak velmi ener
gictí a nebojácní dustojníci byli velmi frigidní vuci ženám;
dej inný príklad tohoto druhu ]e Bedrich Veliký. Je možno uci
niti príležitostné pozorování, jak tito »opravdoví muži« vyko
návají sice veliký erotický vliv na druhé pohlaví, ale jelikoož
jejich frigidita jim brání užívati ovoce svého vlivu, pocifují
erotické zbožnování jako prítež, které se nemohou zbaviti.

Varianty v užším okruhu pudových vlastností jsou známy
z oblaiSti pathologie. Prece však nekteré jemnejší odstíny, které
zkušené oko pozná, vyznívají nekdy štastne v manželství. Ne
mluvíme tu prirozene o príležitostných. rozumových zámerech
lidí perversních s úplne zvráceným pudovým chtením, nýbrž
o daleko zajímavejších maskulinismech a feminismech, které
se projevují u manželských dvoj ic duševne zcela normálne ra
žených, ale u nichž pozorujeme casto záhadné sklony citové, po
divuhodné projevy sympatie a antipatie. Podivuhodná je nekdy
jisto1:a instinktivního pusobení, která svádí dohromady dva je
dince dokonale komplementámích vlastností. Težké prípady
tvorby intersexních variant vedou casto k neštastným manžel
stvím, protože se prizpusobení duchovních elementu, které jsou
vzájemne v kontrastním postavení, nezdarí. Ti, kdož mají ta
kové vla~tnosti, jsou sami v sobCl velmi rozháraní a disharmo
nictí a trpí nerealisovatelnými predstavami v oblasti svých ero
tických a všeobecných ducho·vních vztahu. Tato neprimerenost

a nesplnitelnost koOllJ1:rastníchprání vede v manželství k nejhor
ším ruznicím; tyto ruznice jsou nejhorší, jestliže se sejdou dvc
nekomplementární varianty a jeden manžel jest normálne o'rien
tován, zatím co druhý hraje výstrední roli.

Strindhergova manželství jsou pathologickým prototypem du
chovních zmatku, pokud beží o vztahy intersexního muže k žene.
Muž, který své feminismy prílišným zc!ttrazncním mužské role
premáhá, jemuž se boj se ženou, ženská otázka vLlbec stáyá stále
nove se ukazujícím problémem jeho vlastního života; muž, jenž
proto hraje úlohu proroka v moderním boji o moc, protožo
»mužské« a »ženské« bojuje stále v nem samotném, protože pa
novacnost a rozkoš z podrízenosti jsou v nejnesnesitelnejších
kontrastech skloubeny v jeho vlastním dedicném založení. Proto
jsou jeho vlastní maa1Jželství stále nove se rozvinujíd nicivé tra
gedie, ohiíostroje afektu, pohybujících se mezi ledem a ohnem,
vrelou zamilovaností a chladnou nenávistí, jsou to pomery plné
neklidu, brutálnosti, horecky, soucasné rozkoše z mucení dru
hých i sebe -samotnéhO'.

Úplne opacný pomer nacházíme velmi casto a nepripadá iIlám
- s výjimkou extremních prípad1\ - nijak vzácným, ba nemá
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pro životní boj a pro manželství samo rádných stinných strá

nek, naopak velmi úcelne obojímu prospívá. Míníme ty prípady,
kdy žena v urcitých vecech predcí muže svými kvalitami, ze
jména energií, tvrdostí a ostrou soudností. Manželství tohoto
druhu je mezi mými sto dvoj icemi približne jedenáct. Ozna
cujeme tentO' typ manželství, kde je abrácena, maskulinní a fe

mininní rale, .jaka F.-M.-typ. TytO' F.-M.-manželství poskytují
pregnantní speciální prípad kantrastníha a kamplementárníhO'

manželstvÍ. které nám padla dO' aka již pri všeobecném pusO'bení
instinktu na ruzné pavahy. Ze ctrnácti mužu našehO' materiálu,
které lze oznaciti za mekké a mála energické, mají všichni až
na tri velmi energickou ženu. - Krajní prípad F.-M.-manžel
ství je kombinace »backmovéhO' hrdi!;1y s X antippau«, typ, který
hyl literárne aJ kreslirsky využit až k omrzení a který je astat

ne velmi vzácný; mám mezi item dvajic jediný vyložený prípad
tohotO' druhu. TentO' krajní typ nen.í jen normálním povahovým
doplnením, al~ není myslite1,ný bez souzvuku perversních in

stinktu ze skupiny masachisticko-sadistické. Úplne opacne oproti
verejnému mínení mohu ríci, že F.-M.-manželství jsou pravi
delne velmi štastná a harmonická a že v dakonalém doplnení
duchovních vlastností pusobí i na vnejšek velmi sympaticky.
Zdrave cítící a dobre vychované ženy nevypadr'Oll v takovémtO'" ." I I .' ,~
n)anže'lství njkdy ze-své -ženské: role; i ženy, které j sou od okolí

no~á,dá:nyza tvrdé a surové, chovají se-k~vén:1l1 muži tak. že

~j spíše idealisují než poni7.ují; svuj ženský charakter, který
- chce k muži vyhlížeti naharu, si tyto ženy hledí zachavati; ne-

kdy prichází jejich chování k muži v roli matersky pecující
ženy. Pamatuj i se na príklad, kterak taková žena, jež byla v do
mácnosti velmi energická, svéhO' ostatne chytrého, pracavitéhO'
a dobr-osrdecného muže velmi ctila a, ješte ve stárí jej každého
ritna doprovázela zahradou až k vratum.

Muži, kterí se žení s takavýmito energickými ženami, mívají
mnohanásobnc pregnantní konstitucní typ: jednu skupinu tvorí
mekcí a dabrosrdecní cyklO'thymikové pyknické konstituce te
lesné, druhO'u skupinu, prvé pa duchovní stránce velmi nepodob
nou, jemní a nepraktictí schizothymikové.

Oddanost a témcr materská péce ženy o muže je jen tehdy
v takovém manželství rušena, když .. žena je príliš chladná nebO'
beztaktní vuci muži ci je-li muž naprosto slabý a neschopný pro
život, takže jeho idealisace v duši ženinc se nezdarí; mimO' to

ovšem, jsou-li tu známky sexuální inverse, metatropní pudoV'é
nesou1ady, nebo oboustranná sadisticko-masochistická touha po
mucení.

Postavme proti tomu typ »domácího tyrana«, muže, který své
vudcí postavenJ v rodine extrémne zduraznuje. Takovíto muži
jsou prevážnou vetšinou v starší generaci patriarchálních ná

zoru, neboe tento typ je znacne »nemoderní«, a i muži, kterí
mají sklony tohoto druhu, se dnes vlivem do-bových názgru o po
stavení ženy v tO'm smyslu neupla.tiíují. Pres to máme O'5m prí
padu v naší seriÍ,. Beží u techto »domácích tyranií« o zcela roz
dílné psychologické struktury. Vetšina jich je i v živote po
vahy pánovité, jsou to silní organisátori ve vynikajícím posta
vení. Ostatní jsolu neurotikové, egoistictí slaboši, neurastheni

kové, ).<:tcrí SVLIj zdl1raznorvaný nárok na ženinu ohleduplnost
prekompensovali a kterí si jen svými hysterickj;mi triky udržují
r;odinu v poslušnosti. V jednom, zlém prípade, kde nekolik žen
duchovní tyranii podlehlo, zdá se, že hrají úlohu témcr rozho
dující sadistické motivy - tento zvláštní prípad nechme bez
dalšíhO' povšimnutí.

Jaké ženy se hodí pro despO'tické muže? V polovine našich
prípadu se vyskytují vyložene komplementární povahy, to;Již
pyknicky-syntonní ženy, mekké, ale nikoliv zaražené osobnosti,
které muže zahrnují dobrotou, jsou ohleduplné a svým humo'

rem jej do jisté míry i rídí. - Také ona tri manželství jsou
vyložená konstra1<tní manželství, avšak nešfastná; žena neudrží
krok s despotickým mužem a je jím duševne utlacována. Jedna
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z nich, chot imposantne schizothymního muže nejširšího

chovního formátu, nedovedla se prizpusob,iti jeho sociál
vzestunu a muž j i vnitrne se sebe setrásl, ona sama, vylo
pyknického typu, více težkomyslné, nerozhodné mckké

a jednoduché duchovní struktury, upadla dO' trvalých depr
ních stavíi. Obe ostatní ženy jsou klidné, nevýznamné schizoi
úzkého, bledého obliceje, nervosní, neklidné, úplnc vykolej
a žijí ukryty pred lidmi v pO'za,dí sv'ých domácností.

Povolání a záliby.

Jirí Beneš:

Nezamestnaná inteligence.
Byl jste nekdy bez zamestnání? Jestliže nikoli\',

nemáte pravdepodobne ani ponetí o tom, co je to
zamestnanost. Jakousi mlhavou predstavu o neza
nanosti a; jejich následcích pro jednotlivce máme všic
ale kdo ji sám neprožil, jiste se nedovede vžíti do
tuace cloveka, který je ochoten a schopen praco
šestnáct hodin .denne, aby ~živil sebe a· svoji rodinu,
který má hlad, protože jeho prki nikdo nechce. P
tom n o s t uverejnila pred casem živou rozmluvu
zi nezamestnaným absolventem strední školy a neko
representanty tech štastných, kterí nezamestnan
dosud nebyli. Bylo prímo ža'lostné, jak málo porozu
ní se onomu nezamestnanému dostalo a s jakými s
patiemi se setkala obvyklá fráze najedených, že
c h c e pracovati, jiste práci najde. Neverím, že neco
dobného by mohl ríci clovek, který poznal na vI
kuži, co to vlastne znamená, je-li nekdo bez zam
nán.í.

Povím príklad: Absolvent obchodní akademie
úredníkem prúmyslového podniku, který v deflacní
si utrpel takové ztráty, že byl donucen k likvidaci. O
úredník byl pak jeden a púl roku bez zamestnání.
cerpal všechny své úspory, ale místo úrednické nenal
Žil osmnáct mesídi z ruky do úst. Asi tri mesíce
tervenoval pro ruzné podniky na pražském celním'
de a vydelal za celou tuto dobu 1400 Kc. Pracoval
jakúu dobu jako pridavac u betonáru na stavbe pra"
mestské knihovny. Celou zimu živil sebe a- svoji"
psaním obálek pro kterýsi podpurný spolek. Leto
jare rozšíril své 'príjmy o plat biletáre v jednom vi
hradském biografu. T,o je clovek, který chtel praco
a který proto zamestnání nalezl. Ale uvažujte 
sím - o tom jeho zamestnání. Jeho služné Medn
prumyslového podniku cinilo 2.1.10 Kc mesícne. H
na to však musel vystaciti se ctrnácti sty korunami
ctvrt roku t. j. s prLlmerným mesícním príjmem 466
Zkusili jste již nekdy, jak se žije s patnácti korun
na clen? A když chtel v zime vydelati aspon techto
náct korun, musel napsati denne na 400 obálek. Ne
však o jejich napsání. Pro dva lidi je to práce na
kolik málo hodin. Ale úkolem bylo nalézti nekoho,
napsání 400 obálek denne objedná. Myslím, že te
úkol byl nejtežšíl)1 úkolem onoho muže. Rozhodne
ším, než nakládati beton osm hodin denne na pá
llOsterový výtah.

UvedenÝ príklad je dukazem pro frázi, že kdo c
jiste práci najde. Ale. v Ceskoslovenské republite
v dnešní dobe asi 27-30.000 studovaných lidí,
závistive hledí na tuto výjimku. Muž, který bez ohl
na své absolutorium z obchodní akademie míchá
nebo píše obálky a- jehož žena varí denní polévku
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zeleniny,již nalezla na Uhelném trhu pad stán- v'enské, vznjkající z {akta, že náš prLlmysl byl zarízen
avacek, clovek, který ctyri léta studaval, aby pro ahramnau vnitrazemskou bezcelní 'Oblast a novým
živilutrháváním kupanó vstupenek v biagrafu, pomeróm prizpósabuje se v prvé rade restrikcí, ale je
etemzávisti 30'·0'0'0' jiných abs,o.IventLlstredních saucástí i stále navého'problému strojó a lidí. Nedosta-
'ch škol, kterí nemeli taha štestí a kterí jsa'\.1 tek odbytu a nezbytnast nahraditi i kancelárskau práci

e hez zamestnání. pokud mažno prací strajovau stál,e zmenšují pacet
le statistiky z roku 192:) byla na ceskaslavensk}Th úrednických míst, a neabycejne razmnažené strední a
ích školách zansáno 114.0'0'0' hachLl a devcat. vysoké škalství chrlí na druhé strane navé a navé zá-
že roce bylo v Ceskoslav,ensku 29.0'0'0' pas.Juchacó stupy s.(udavané inteligence, aby zvyšovaly j'en bídu a
sokých.V pazdejších letech se tentO' stav jiste krisi starších. /

il. Znamená ta, žekaždaracne nejméne osm až Prímá podpara nezamestnaných bude vždy apatr€ním
tisíc studo.vaných lidí vychází ze škal, a:by nalezlo nedastatecným. Pred yede-ním gentského systému
'ckénebO'podobné zamestnání. A ta v dabe, kdy ravnaly se její výsledKY nule. Moudrost státních ar-
ázánaprijímati dO'státních služeb navé úredníky, gánu uznávala, že státní padpara nezamestnaným patrí
na 30.,0.0.0. starších úredníkó bez místa a kdy pri- jedine delnictvu, a žádasti úredníkLl ukládala proste
ati existenci v so.ukramých službách pres 20'.0'0'0' ad acta. Teprve gentský systém prinesl jakousi nápra-

gavaných úredníkó a zrízencLl, jejichž adbytné vu. Úr,ednické adbo.ravé 'Organisace pachapily ihned vý-
pensenestací k živabytí. hady padpary nezamestnaných na podklade pajištava-
o restringovaní zvlášt nebezpecne kankurují sau- dm a využily plne mažností zákana a gentském systé-
trn.úredníkLlm.Byl~ jich prap~lšt~na pr~s :)o.~ao. mu. Ministeu;-tvvs-ociál12í péce u~erejnil;o pr~~ nel>al}ka~

~~~mabyla, tak zrala prO' ,?e?SI, ;e n,ave z~m~st- dny statistiku a 'p~dpa~e nyez.ames~nanych ~rednlkJJ.AT
JIZ neohled~.Ale dvacet tlSIC byv<:.ly~h,statlllch _ Gelníkó. Ze stab~tlky ~I~~{~~lý~~ ';fš~~~edtnancu ma pensI naprasta nedastaCUjlCI a hlecfa nické paskytly svym neza enum pns.1?~vek

. vedlejšípríjem, nebo prijalo odb~n€,-které-dal>o tri krá t e až ct y r i krá t ev y š š í, než jaký 'pa-
rok existenoe a dnes je vycerpáno dO' pasledníha skytavaly arganisace delnické. Ceskasacialistické delni-
e, cké orO'anisa'oe vyplatily jednamu nezamestnanému prll-
.tní úredníkyn~pazna: nikd~ nezaI.?est,na~,o~t, prata mernt 257'89 Kc padpary, saciálney demakJ~at!ck~
,se z.~ekl~d~1Ujev~hl:dkaml n~ prr~hazejlcl bldu a 326'02 Kc, krest~nsk?-saci~!ní 21:)'10' Kc, ~amumstl<:ke
1.SVOJI,prac; z~ kaz~ych ~admmek, Jen ,aby se ~C?y- 258'86 Kc, ale úre~m~ka;-znzene~ke ar~amsace sdrouze:
sechuredmlm a znzencu v sauk.ramych sluz~ach né v Odbar'Ovém ustredl vyplatlly na jeden padpurny
i27?~ao~.P!n~ch I I prace?t .z t;,lch Je bezy~I~ta. prípad prumerne 966 Kc. 16 ? Ne?by~ejl1e v~saká pod-
oracnepnbyva na 10.0'0'0' Jedmcu, rozmnazuJlclch para úrednických argamsa'Cl nem dana avsem pauze

ta nezamestnanosti, a všem kankuruje 20'.000 bý- vyšší pécí techtO' svazLl a své clenstvo, nýbrž i mnahem
h zamestnancLIstátních, nabízejících svaj i práci delší dabou nezamestnanasti úredníka prati pomerne
t casto.znacne nižší než je mzda nádeníkava. Vše krátkadabé nezamestnanasti delníkove. Vedle aclbar-a-=:.----....-_

omadymusí nezbytne vésti a také vede k všeobec- vých arO'anisací a státu paclporuje nezamestnai'lé mecl-
sní~eníživatn.í úr?vne celého stavu.. y, níky i Všeoheený pensijní Úy~t~v,ale veš~e~é .tyta pad~

ezamestnanost mtehgen.ce vede v praxI k p;:lpa- pory nestací a nebudau stacltl, neuskuteclll-lt se dastl
, které se ctau nek?y JakO' anekdaty. N ~ pnkl~cI razsáhlé apatrení preventivní.

I jsem,d? r~kot:; vys~edek .k,ankursu o mlsta ,;rat- Je avšem 'Otázka, v cem by tatO' preventivní op~tr~ní
,v palacl,byvale~'O. slechtlce. Na mal.al;! ~,Yzvu mela záležeti. Vyskytl se názar, že ne}l~pší~ !'e~elllm
a r ~ dni y~ a ~1 t IC eo pa~lala 690 hcl~ zacl?st je umažnavati naší inteligenci zamestnam v 'Clzme; Ale
• mlsto; Tn z z~date.1u byh 31'bsalv~.ntyvysokych v které cizine? Amerika povaluje ve'1mi amezeny pa-

I sest melo. matu~.lt~l, Je~el\,byval u5Itel~n:- na a~,- cet pristehavalcLl. Anglie, Nemecka, Francie mají po-
í ,škole,ya d:ra. Jmi .?Jh .dnve zamestn~n,1 v pru- mery pr'espríliš padabné pamerum našim, Jugaslavie

U pkyo.u:edn}cl. .Uv~r:1 )se~, tam~to vY,sledku ,te; vyváží praste naše príslušníky za hranice. Zbývá snacl
,kdyz ml ukazah an~m~l~ za~astl. I stat, pama?a Rusk'O. Ale Ruska mllže pamaci jen urcitým obarúm.
tnool;~erou praletansan },ntehgence" Spr~ya' stat- Má-Ii tam elektwtechnik nebO' sládek trikrát až šest-
daluJ,ev ta~to ahledu pn;na, vzornym p~lklad~m krát takavý plat jakO' prafesar, pak mllžeme pasílati clo
ostatl1lp.odntkate~e. N a ostatlllc~ dalec~, J;t veh<:,e Ruska snad sládky a elektratechniky, ale vetšinu astat-

• ~á skupma ,~ame,st?ancu, k,ter~,n: se ,nka ,s ~ e- ních bycham jen prestehovali z bláta dO' lauže. Ostatr:c
ft. Jso.u ta ured111cI',vykonava?cl praoe y v~h.tad- v Rusku asi príliš nepadparují ,obcany státu, který Je
'r~dn}cké,ale ,správ~ 0a~~1'Odmlt!a' .Je z~radltl. ~y~ dasud neuznaL Jedine tím mllžeme si vysvetli~i, že
l1Iekekategane a dava JIm 1enlll plat c~stay 111ZS1 všechna slušnejší místa jsau již 'Obsazena NemcI.
je mzda delníkava Saukrame padmky s uspechem . . . o. I N b dobu'í ríklad stá'tní správy. Podnik prapustí na- yS vývoze~ mtehgen<:e .t?, te~y .asl, nepu]c e. I e ~l .~

)t) t t' h 'rYednl'kuo a pri intervenci vsak ani mazna uskutecmtl faslstlcky navrh a vyveztl
ouaz nce pracen svyc 'u ' . y h' ) t y, I' " v,' l' Ih' o b'd y' y., e peYt že však J'e za hramce vsec ny Clzazemce, < en za )lra]1 naSllTI Ic'em

zastupcu na I ne, ze Je pnJm z, . , . d y C k I k' Y t
že musí se snížiti režie a že prata mahl by je m,lsta. Je Slee ~r~ v a,!;e Vy ,eksoos lavens Y. J~ ~ame,s -

J • d ' k' latných pro delníky nano 217.000 CIZIChpnslusnl u, a e v cmne Je vlce
'butldpauzeyza IPa mt·lntete')'Pkterau zasta'vali J'ak~ než dvakrát tolik Cechoslovákó. Kdybycham vyhave.liI u o.u ovsem <!OnaI u z, y. " d 1 b " I'· I e,. p y . .. y tI' y YtY' st')'e faslstlcke snaze asta y y nas CIZazems<e Iepresa I
ICI. o.mery Jsau JIZ a<ave, ze ve sma po lZ - d y o • y y' h y, h' d 'I y., O'pameru .Jeste arslc.
novepo mlll<y pnJme. .',. y y.. Yk I '
lý problém nezamestnanasti int~ligence j~ velrt;:11 ~ást ydenmha tls:ku dap?~uca~ala z~ens)tl s O'styl.

o rešitelný, Zdá se, že pro nyneJsí generacI se vu- Sveha casu s~ velmi razr;tsl!a zpra~Ol~. ze ,mar:t:,o 4.0'0'0'

rešitijiž neclá. Je saucástÍ' nejen ~elé .hospadárské s~redoškolskych ~t~dentu, VlOe,,nez tnkrat vetsl Fran-
povál,ecnéa specielní prómyslave knse ceskas1a- Cle, Ale amezem skalstvI by znamenala nu m e r u s
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c Ia u s u s se všemi jeho dusledky a mohla by se státi,
že bycham vyháneli dábla belzebubem.

Ministerstva sociální péce zrídilo pred casem zvlášt
ní adbar, který se mel zabývati haspadárskou krisí
v inteligenci. Bahužel úredník, který' agendu vedl, ane
macnel a byl advezen dO' ústavu pro duševne charé. Od
té daby zLlstala akce ministerstva saciální péce ne
tlmuta. Odbar,avý rada dr. Stem, který se otázkau za'
býval ex privata industria a který - tuším - by mel
dasti energie, aby se bránil ruzným palitickým lidem,
jejichž sacialismus se vyvinul tak, že cO' stací delní
kavi, musí podle nich staciti i inteligenci, odchází dO'

Saciální pojišfovny-a tak není na4eje, že z této strany
by mahla prijíti pamac. Zdá se, že není ani dasti vule
pamaci. Tisk, státní správa, politické strany a astatní
instituce zabývají se atázkau nezamestnanasti úredníkLl
jakO' zajímavým saciálním zjevem, ale tím koncí jejich
starost. Pravdepadabne si ani neuvedomují, že neza
mestnanast nejbezpecneji vychavává k balševictví.
Prata také asi nechápau, v jak zlé situaci by se acitl
stát, kdyby nezamestnanastí a' s ní spojeným 'Sociálním
úpadkem vychavaná inteligence prišla k názoru, že rc-

~?1tOU o v' v ~mu rádu nemiHe nic ztratit, ale že
. " muze vse. ----

Nacionalismus a obchod ve sportu.
Není príjemné z:abÝvati se aférami, jimiž se preru

šuje kladná práce spartavní, je ta však nutnO' nyní, kdy
v naší kapané vládne režim, který byl prijat s obavami
a neduverau, ješte než vzniknu!. Zní ta paradaxne, ale
je pravdO'u, že tentO' režim se pripravaval dávnO' pred
pádem staré, talerantní vlády, jež se nepakaušela zne
mažniti jej týmiž zbranemi, jimiž se nový režim prabí
jel z temnat kaváren a tajných príprav na svetla denní
- které mu však nesvedcí. Dnešní vládcavé kapané šli
dO' ba jil valntcl~<ou prakticnastí; aby
mahli zvítezit, nebylo apamenuta užít nejruznejších
effektu. Pa vlastech ceských - jedním z nejvykrikava
nejších hesel byl práve hlasitý nacianalismus - razjeli
se pred valnými schLlzemi ústredí agenti, kterí prasili,
slibovali i hrazili, aby sehnali patrebný pacet hlasLt,
z nichž pak vznikla »demakratická« vetšina - a navá
vláda. Vznikla, nebat v kapané není dnes dastatek pra
cavníku, schapn~Tch pastaviti se zcela za svuj názor,
schapných vážiti slava a ciny a predvídati jejich úcinky
a následky. Je velmi težkO' bojavati prati zpusabu, ja
kS'm se tehdy agitavalo. Agitace mela svuj úspech, ale
brzo se ukázala, že není schap11'a prinésti dastatek da
brých sil v prastredí, jež vytvarila. Ta je asud našeho'
spartu, zvlášte kapané, že akamžitý záchvat, mála kdy
padlažený ideálními myšlenkami, stvarí nadšení, pre
plnené asobními slažkami, z nehaž se tvarí jednatky,
mající dirigavati spartavní živat. BrzO' prichází achla
zení, asabní (klubavé) razpary a zdánlive pevná stavba
se rítí, aby byla nahražena necím stejne vratk)rm. Kdy
by se parídil seznam asab, které dnes zárily v plném le·
sku, aby zítra byly praste vyhazeny oknem, byla by ta
slušná rada. Za techtO' okalnastí je na snade, prac je
v ústredí kapané tak mála lidí, jakých by si tam byla
práti.

Brzo pa prevratu zacal vládnout v stredaceské faat
ballavé župe, která má razhadující vliv na utvárení se
pamerL~ve vyšších ústredích - ve Svazu a v Assaciaci
- »režim železnéhO' župana« (predsedy župy) J. Fanty.
Již tehdy se ríkala, že je patreba vládnaut pevnau ru-

kau. A vládlo se tak; jenže železná ruka nebyla \'
dastatecne inteligentními mazky a protO' nestacila
davati dabre. PO' dlauhých bajích, které vynesly na
\Tch raztrhanau marálku, nastala trachu klidu, z n
vznikla éra, jíž mažna nazvati Hencl-Pelikáno
Z drabnéha cinavníka mimapražského, prof. Pelik'
stal se predseda Cs. A. F., jemuž k ruce byl vý
slibující azdravení pamerLl, nevyhýbající se disk
hledající navé, cistší cesty prO' rearganisování tak
likéha abaru spartavního, jakým je kopaná. Te
jsme vedeli, že mužeme prijmaut padávané ruce, že
se damáhati padpory pastiženým, že lze doufat v s
vedlnast a ocekávat nápravu. Tehdy byli celkem
kajeni všichni, i jinanáradní složky arganisace. Ov"
tehdejší režim nemahl se ihned zbaviti skvrn minul
a stále musel pacítati s temi, kterí se nemohli smt
s jehO' ravnou, jasnau cestau. T'ento režim padl, nem
zvítezit v letašním hlasavání, pripraveném zmínen
zpLlsabem. Nekterí j'eha clenové, bezúhonní a inteli~
ní pracavníci, byli astatne rádi, že si mahou odpocin
pO' rade šikán, v nichž musili žíti. Tak zacala n
ém, která v podstate slibO'vala dve veci: spravedln
zachavání nejceštejšíha rázu. Ale spravedlnost se od
necekala a baj za jakési paceštení sportu byl zbyte"
zustal jen škadliv~rm, prázdným heslem. Nebylo niko
kdo' by byl chtel spart panemcit, pažidovštit nebopo
darštit. - TO'lik byla asi potrebí ríci úvadem, p"
vlastním tématem, a afére t. zv. zlatéhO'poháru.

Nynejší Cs. assacia'ce faatbalavá se brzo po svém
staupení zacla znacne zatežavat financne. Nekolik
jezdu do daleké ciziny, jichž se úcastnila prumerne
jejích clenLI,ac stacila satva polavicka, znamenala z
nau ztrátu financní, takže asi ze 160.00'0' Kc jejíhoi
ní brzO' ubyla palavicka, snad více, když bylo i nu
daplatit na vyúctování mezináradních zápasli a jej'
predmatchu, () nichž se verejne mluvila jakO'o odšk
není tem, kterí Associaci pomahli na nahy. Hleda
navé príjmy, chapila se Assaciace sletavé príležito
Narídila kluMm: Slavii, Sparte, Viktarii a nemecké
klubu pražsk~rch Nemcu D. F. C. sehráti footb,llo
turnaj, jemuž dala prívlastek »sletový« a k nemuž
novala pro víteze zlatý pohár. Hned po vypsání s
tež'e se upazornavala na nevhadnast, aby turnaj, po'
daný u príležitasti všeslavanskéha sletu, hrál také
mecký klub, nebat se predvídaly komplikace. Zllst

však pri pLlvadním plánu a spartavcum kanecne ne
dila úcast klubu, kter~r v republice se vždy osvedcili
layální clen sportavní abce; v celku nebyla proti D.
C. vubec námitek, prýštících z náradnostní nesnáše
vasti. Pahár se tedy zacal hrát 28. V., zápasem SpaT
D. F. C. (2:0'), který pak dal vlastne záminku k afé"
V celku nebyl pohár aranžaván tak, aby se nedalah
dat zadní vrátka. Navržené termíny matcM se cas
menily, nebyly úredne jasne oznámeny praposice,
prý bylyadhlasavány, nebyly vcas vyrizavány prote
a schváleny zápasy. Avšak padle plakátu, padle pol
úredníhO' S par t a v n í h a v e s t n í k u, podle tradi
a padle pravidel soucasne jinau skupinau »klubu« h
néha »paháru stríbméha« bylo jasna, že se turnaj h
je padle rádu ligavéha mistravství, caž vlastne t
úredne nebylo papreno. Nebyla by b~rvalo spartl v té
veci, kdyby se byl pahár rozvinul tak, jak se acekával
Pa financní stránce nebylo joednání bez baju. Pri prv
úrední zmínce, 16. dubna, chtela Assaciace SO proce
pro sebe, panechávajíc prO' 4 kluby druhau palovic
O 10 dní pazdeji došlo k navému smlauvání. Associa
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Poznámky

Ano, byl stisknut knoilík. Jak jsme již v minulém cí
sle se zmínili, vyznamenaly se »N árodní listy« nedávno
clánkem »Unaven ... «, V nemž polemisovaly s posled
ním interviewem presidentov)·m. For.ma tohoto clánku
predstavovala to nejnižší, co kdy u nás bylo proti Ma
sarykovi napsáno. Proti tomu se ozvala rada listLl. »N á-

protest Viktorie, teprve pak vznikla situace, že Sparta,
majíc stejný pocet bodu s DFC. - byt horší score 
mohla být znovu ucinena favoritem souteže.

Prišla rada na protest DFC., ac - jak již bylo vy
svetleno, vlastne již neexistoval, jsa nedoložen a od
volán. Pres to, že tedy chybel pro jednání právní pod
klad - 'O sportovním se tu vLlbec nikdo ani neodvážil
mluvit - bylo o protestu jednánO' na návrh cestného
clena Sparty, kter)' prý mluvil, že se tak musí klubLtm
odvykat protestování. Technická komise hlasovala 3:3
a predseda J. Fanta rozhodl svým hlasem pro-- DFC.
Bylo zle. Jiný clen SpaJ:.ty--~itda'l])roto mtevZDlmí veci
znavu výkonnému v)'boru CS. A. F. Tam se znovu hla
sovalo, opet nerozhodne 5 :5. A tu inž. Svoboda, clen
Sparty, se ohradil prati oprávnenasti hlasu náhradníka
za neprítomného nemeckého clena výboru c1ra HuH
nagla, ac je spolkav)rm dávným zvykem, že náhradník
má v takových prípadech hlasovací právo, ackoliv hlas
téhož náhradníka pred tím byl uznán v jin)'ch prípa-

dech, byla mu najednou vzato hlasovací p'r;'I\~'o.Tak byl ..--
ov.šem pacet hlasll S A. Tím se rozhodlo, že zápas S -.
ta-DFC. se anuluje, že se musí s~hr.á.i-m' Jl.ový,
tím se dala Sparte nová ~ pohár dobýt, nová;
možnost, aby DFC. prohrál. Také vlast byla asi za
chránena. Pánové se tak zabrali do své veci, že zapo
mneli se poohlédnout kolem sebe: co tam u r'eknou spor
tovní rády, co sportovní marálka, ca nemectí clenové
utrakvistické org:lI1isace, co cizina a jak se po takovém
rozhodnutí objeví vážnost CS. A. F., vlastne celé cesko
slovenské kopané. Match byl narízen, zajisté to nebylo
tentokrát príjemné predsedovi J. Fantovi, což dokazuje
jeho snaha zachrániti regulérnost zápasu nabídkou vMi
DFC., že k soudcování má být event. povolán soudce
z ciziny, ac tato koncese je proti všem zvykLun a proti
smlouve Associace se Svazem soudcLl. Potvrzuje to
tak-é zpráva, že predseda chce nehorázné usnesení za
stavit a dát vec rozrešiti mimorádné valné schuzi CS.

A. F. To je asi strucná historie osudu víteze zlatého
poháru u povestných zelených stollt, nebot nelze zachy
tit všechny složky, jež tu spolupltsobily.

Pokud jde o sportovní stránku veci, je na snade, že
narízený nový zápas bude se hrát za okolností podstat
ne jiných. Rozhoduje tu, ž·e DFC. již nemá stejné muž
stvo, jiná bude kandice teamu a jiná obecná nálada po
nespravedlivém zrušení regulérního výsledku. O celé
afére jednal minulou nedeli nemecký svaz footbalav)-,
a usnesl se pratestovati u Associace proti jejímu rešení
a zároveií. clenové jeho výboru resignovali na své funk
ce do doby vyrízení záležitosti. Postižený klub sám pak,
nemaje jin)'ch možností, obrátil se na zmínený svaz
o ochranu a zkoumá, je-Ii možné domáhati se práva
i právní cestau - to by bylo karunováním aféry, jež
hrozí zltstati jednou z velkých ostud cs. kopané. wy.

pro sebe 40 procent. Na konec, když Sparta i
nejevily ochotu hráti za jiných podmínek, bylo
uto, že se bude delit nikoliv celkový Lisk, ale
ežek každého' zápasu zvlášt a z neho že Asso

ol1akluby dostanou jednu tretinu. Tím se i vy-
námitkám, že D. F. C. by pri delení zisku ce
naje dostal víc, než kolik by odpovídalo množ
o puhlik3, jež ovšem naopak ochotneji platí vyš
né (sedadla, tribunu). Tak se sletový turnaj za-

nen~m zpllsobem, avšak práve do hlavních sJe
dnu hyl zarazen jen jediný zápas sletového tur-
oF. C.-Slavia, a rozhodnutí padlo až po sletu.
ládaJo se, že zvítezí Sparta, pak Viktoria, ale

oF. C. udelal nemilosrdný, ale poctivý škrt pres
y nejvyšších prorokll, poraziv v rozhodné chvíli
i. Celkem vznikly tyto v)'sledky: Sparta-DFC.
rta-Viktoria Žižkov .s A, Sparta-Slavia 3 A,

a Zii.kov-Slavia 4:z a Viktoria Žižkov-DFC.
ak e stalo, že Sparta i DFC. dobyly po 4 bodech,

. mel leTlšípomer dan)'Ch a obdržen)'ch branek
rta, 5:3= 1'66. Sparta 10:8= 1"Z5, a stal se

tzem souteže. Viktoria Žižkov mela z bod' .

9:[[, Slavia 2 body, score 6:8. turnaji byly
ány 2 protesty. První podal DFC. jednak proti

nutím soudce, jednak pro nedohrání zápasu, kte
v 1. p')!ocase zkrácen o 3, ve II. o 8. min. Pro

nehyl doložen zoo Kc, jak je predepsáno, a již
ylllcplatn)·. DFC. jej pak dokonce ješte odvolal.
protest, také nedoložen)', podala Viktoria proti
se Spartou proto, že Sparta v zápase s ní vy
za hry 2 brankáre, což je proti ])ravidlLlm i hra

dUI11a v lize znamená ztrátu z bodu a trestné

:0 pro soupere. Protest DFC. byl podán po zá
oV. t. r. a zacal tajemnou pout, z vetší cásti ve-
, neznámou. V úrední zpráve z 19. cervna, tri

o.udném matchi, se oznamuje, že protest DFC.
zdává trestní komisi es. A.. F. Pak je ticho
i ty(lny, až úrední zpráva z 10. cervence hlásí,
e t hyl odevzdán technické komisi tentokrát spo

dávno podan)-m protestem Viktorie Ž. Se
dohu od zápasu, proti nemuž DFC. protestoval

), až do zmíneného 10. VII., dostáváme dobu
, behem nichž ze záhadných duvodll Associace
nevyrídila. Ješte podezrelejší se situace protestu
vá proto, že Associace se k protestu vrací
1., práve vecer po posledním zápasu turnaje,
DFC. neocekávane vysoko vítezí. Takorvý zpl't
jednáv{ll1í sporných záležitostí je kriklavou a
ukázkou, jak se postupovat nesmí, aby se za
úplnému rozvratu sportovní organisace, zne

j psan)'ch i nepsaných zákonll sportovních.
racuje ješte zajímaveji: teprve po 10. VII. je
t protest Viktorie proti menení brankáre Spar
vody? Byla prý dovolena výmena brankárlt;
do neví. Tu je videt, že zacíná jednoduchá hra

dly. Jak by byla mohla protestovat Viktoria,
yla vedela o možnosti výmeny hráclt? Není bez
u podotJ-nout, že práve Viktoria je v úzkém
í se S1'artou, takže nemela vltci Sparte zlých
Kdyhy však byl její protest schválen, byla by
a octla najednou na pasledním míste tnrnaje a
t není hez významu v celém j'ednání, uváží-li

é tlmné klubu do Ameriky. Když byl zamítnut
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rodní listy« na to odpovedely poznámkou, že prý asi
byl stis,knut knoflík a sluhové se ozvali. To jest jedna
z forem teroru, kt'erÝ tento orgán už pO' nekolik let
provádí. U nás je dovoleno psáti pro cokoliv a hájiti
kohokoliv: hájíte-li Kramáre nebo Stríbrného, Živno
stenskou banku nebo lichváre, píšete-li proti sociálnímu
pojištení nebo obhajujete-li bankére, obvinené ze spe
kulace proti ceskoslovenské kO'rune, to všechno mužete,
nebot to je vaše presvedcení. Zle je však, napíšete-li
neco na obranu politiky Masarykovy nebo Benešovy:

~lJ národne demokratický orgán nikdy neuzná za v)'raz
vašeho-tll-es-ved&ní, nýbrž vždy jen za fo'rmu vašeho
služebnictví a za známku toho, žestojite v žoldu hradu:
s Masarykem a Benešem nemt'He u nas souhlasiti ni
kdo, leda za peníze. Kolikrátkoli byla dislruse-.o Bene
šovi, vždy se chovaly »N árodní listy« tímto Zpllsobem:
N yni pocínají castovat temito methoc1ami také Masa
ryka. Jejich fašistické vlastenectví nedovoluje, aby
v tétO' zemi byl urážen Mussolini; za to dovoluje hojne,
aby byl urážen Masaryk, a kdo si chce posloužiti tím..to
smerem, nalezne v »N árodních listech« vždy vlídné pri
jetí >-NáFeE1ní-li.s,ty« mají v jednom pravdu: ano, byl
stisknut knoflík. Ne ten však, kterým se zvoní na slu
hy. Byl stisknut takový knoflík, který je v mysli sluš
ných lidí stisknut pokaždé, kdykoliv se stane neco oškli
vého. Je to knoflík, na nemž soustredeny jsou dráty
verejné morálky. A bylo by smutno, 'kdyby tento kno
flík zustal v klidu, je-li hanebným zpt'isobem urážen
muž kvalit Masarykových. Bylo by smutno, kdyby
u nás bez protestu bylo dovoleno komukoliv sápati se
proti nemu' zpusobem, jakým se to stalo minulého úter
ka v »Národních listech«. Dokud tento knoflík funguje,
je to svedectvím, že jádro verejného mínení- j'e dosud
zdravé. Možno prozradit národne demokratickému or
cránu-že-tt-souKtmTIjChlícrr;Kterí nechodí se svým mí
~ení~ do novin, fungoval knoflík ješte daleko, jadrneji.
Chápeme snahu národní demokracie, tento knoflík ne
jakým zpusobem polámati. Fungoval až príliš zvucne
pro národne demokratické uši na sletu i za poslední
cesty presidentovy po Cechách. To je pro n~rodní de
mokracii tím bolestnejší, že knoflík, který tiskne ruka
Kramárova, ukazuje cím dále tím méne úcinnosti. Je
národním zájmem, aby knoflík, který fungoval za út~
ku na Masaryka, zLlstal v dobré cinnosti: vede k neJ
lepším citt'im národa, a funguje zadarmo. Jev,to. t~ž
knoflík který je stisknut neznámou rukou, spatn-1t n<1
rod své nejvyšší statky v sázce a své nejlepší lidi ohro
ženy. Zac bychom stáli, kdybychom nedovedli už 0])
hájit ani Masaryka proti neomalenostem!

Dopisy

Naše a americké úradování.
V ážeoo redakce!

l:lánek p. doc. Dr. Netušila mne velmi zaujal svými bystrými.
postrehy. Je v nem také mnoho poucného pro nás. V prvé rade
pokud jde () O'rgan~saci práce v úradech. V Americe jak se zdá
jsO'u skutecne úredníci tím, cím mají býti, tO' jest temi, kterí vy
konávají urcité funkce kO'l1ektiva, jimiž celek se nemuže neb
nemá chuti zabývati a je jim proto sveruje. Proto je tam také

tolik úredníku vO'lených. U nás bahužel dosud rakouský, »šiml«

29. cervence

blahé pameti ješte stále vesele poskakuje a radostí ržá v

jení byrokratickéhO' »l'art-paur-l'artismu«. Z nejjednod

vecí delají se veci nejkomplikovanejší, a když se nekde
zjednoduší, .hanem se ta musí na druhé strane zkompl'

Príklaoem tak briliantním, že nemuže býti lepšího, je vy

pasu. Za lhkauska jsme, jak známo, jezdili více méne bez

a celkem jsme jich nikdy nepotrebovali. Pak prišla válka

bylO' O'všem zájmem Rakouska, aby prechod pres hranice
stjížil0, nebOt už v DrážcTanech bylo možno koupiti ne

i jiné naviny, z nichž by se byl mohl trpelivý poddaný

dO'vedet, jak to ,stají s tou c. k. vajenskou slávou. I v p
letech republiky jsme kanecne nedivili se tomu" když se s

chadem hranic delaly formality. Evropa nebyla ješte k

dována a všelijaké živly lovily v kalných vodách. Že v·
vec neupraví m.O'udreji ted, je nepochopitelné. To neplatí

o vlastním pasu, jeho,ž vydávání má policejní reditelství

nisf}'Váno vzorne, platí to ale >O t. zv. ber ním pro h I áš

Jakým právem berní úrady mluví do ciste soukromé zálež'

jakou je volný pohyb obcana, zarucený prec nejzáklad

obcanským právem? Proc ješte dnes, kdy republika bude ml

sebau pomalu desítiletí, nebylo ješte odstraneno toto neslý
znásiliíování O'byvatelstva?

J sou takové prípady, že paní, která jela do ciziny na

venou a mela všechny dané do krejcaru zapravené,

slyšet poznámku: »Tak cO', máme ji pustiti, nebo máme
kauci?« Tedy prosím, i pri 2!aplacených daních se muže

že bude žádána kauce. Jaký to má úcel? Vždyt máme

práve z nedávna príklady, že clovek, chce-Ii a dovede.

muže prenést pres hranice penez co chce! A ty šikany,
clO'vek ta herní asvcdcení dostane! M.ne s,tmotnému, takto

žistovi, který tohO' mnoho nemflže prenést a který plece

na! státu, bylo, než jsem dostal berní osvedcení, navštíviti

kráte nhné berní úrady, jelikož jsem se prestehoval z

jedné berní správy do druhéhO'. A ježto se tam úraduje

paledne, racte si spocítati, kolik pracovních hodin jsem
meškal, a ta vše k VLtli s t u d i j ní c e ste, na niž od .
niceho nedostanu. - Berní správa a berní úrad, aby
podO'bne ta ješte ztížily, urcily si pro obecenstvo alternujld

takže pri nejlepší vuli není mažno vcc poríditi najednou.
policii jsau avšem dO' té míry rozumní, že úradují také
ledne. Je zajímava', že náš denní tisk se a tuto vcc vllbec

stará a že je t.0' jen nemecký tisk, který na tuto anomalii,
ale vypadá velmi podO'bne promyšlené zlomyslnosti, pou

DC's~d avšem bezvýsledne. - Ocekával jsem, když se stal
n~strem financí p. Dr. Engliš, muž zajisté velkorysý a nik

malicherný, že v tétO' veci uciní nápravu. Ale dosud nej
se nic nestala, nýbrž veei Jsou cím dál tím horší. - Snad

nebuoe nemístna, opet jednou na tuto vcc, tak ostre zavá
asvíceným absolutismem, i v ceském listu poukázati.

Váš pilný ctenár

Nové knihy.
Josef Sv6tek:, Pmha,a l?ím. RO'mán ze století XVI. Druh

dáni. Vychází v Sebraných spisech Svát!rových nák1. F. ~

v Praze. Díl II. Stran 594 za Kc 26.-.
AI. Malyšl~yn: Pád Dairu. Legendární dobytí Perekopu v

padu 1920, pád Krymu a, rozvrat armády vVrangelovy je su'
tétO' pavídky, která práve vyšla jako druhý svazek »Kniho
Plamja«. Autor, bývalý námorník cernamorské flotily
úcastnil se sám tažení na Perekop. l:eské vydání v preklad
rího Weila má 56 stránek a prodává se za S Kc.



"!clat' ~ole T novém rQn~e.
c ta v a S o I c e. Pantheonu kniha XXI. Vydal B.

• V Praze 1926, nák!. Fr. Borového. Stran 396.
vzpomínkách clenu pokolení Ruchovského, které de

Icdesátýchletech, vrací se obdivná elegie, posílaná za
oeobnostípevce Prvosenek, Václava Solce, a ve všech
ft1ikých nadejích skládaných do dalšího vývoje toho

ého ducha. básnického. Stacilo tricet let po pred-
~olcove, aby se postava soboteckého bohéma stala
dární a aby zájem o jeho pohnutý lidský osud pre
t k jeho jediné knize veršu, dávno rOlZebrané.Te

1905 postaral se Sokuv ctitel a vrstevník, L. Quis.
'skem Prvosenek o to, aby mladší generace poznaly

; soucasne se stal V. Solc predmetem zkoumátú lite-
• ného, jež presne vytklo vývojové místo jeho na
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Nakladatelství

Fr. Borový
a knihkupci

ci od Nerudy k Svat. Cechovi. Prispevatel Mikov-
ra a spoluredaktor Almanachu ceského studel1ltstva

i vývojem uprostred mezi Májovci a Ruchovci a
jejich myšlenkové úsilí i jejich umelecké snahy zpu

Ý je práve pro leta šedesátá príznacný. Se skupinou
te sdílelo živý zájem sociální, projevují~í se baladami

i; stejne jako ona hroužil se rád do rozporu hrdé
tQužfcíhosrdce, výbojných smyslu a citové melancho

o snení a ironické skutecnosti;, s ní usilovalo hutnou
U formu písne i meditace. Ale anticipoval a pri

básnické výboje Ruchovcu a zvlášte mladistvého
jehož Janem Krtitelem muže býti právem nazván ~

ké inspiraci pridává prvek politický; nachází sprí
i formy na východe; pocíná vzdorným a svobodo

duchem své doby naplnovati silne kolorované básnické
Dárodníchdejin; predevším je pak první, kdo vnáší

poetického~Iohu prvek reC1ucký, pripínaje ceskému
krídla kovového úderu. Pri tom podivuhodný ume

VÝr.Izu v lyrice i v epice, v duverném projevu krehké
plachého smutku i ve vetvité chansone urcené pro

'fYUŽfvajícínejštastnejších pomucek lidovosti, v útlých

ghazelech virtuos jemných rukou, v mužných »svatováclavských«
sonetech vlasteneckých statecný rétor pádné rány a j iskrivého
ohne, obcas i humorista zdravého smíchu a kresby drevorytove
pusobivé ... Kolik nejbuj:ncjších slibu, ale také již kolik bás
nických cinu ! Václav šole je z umelcu, k nimž se generace vra
c.ejí a jeho dílo nestárnoucí ve své zdravé svežesti opravdu
zaslouží, aby bylo trvale prístupno jako jeden z pilíru naší bás
nické tradice; bylo zcela ona míste, že jeho dílo bylo zaradeno
do Pantheonu a že mu vydavatelsky i typograficky byla venována
péce zvláštní.

Mlady literární dejepisec Bedrich Vencovský, který slicný
tento svazek usporádal, pojal svuj úkol odpovedne a svérázne.
Jeho vydání emancipuje se nejenom od záslužné, ac kusé edice
Quisovy, ale i od knižní formy, kterou svým Prvosenkám dal
básník sám. B. Vencovský, opíraje se o dukladné studium textu
Šolcova, jehož výtežky podává také v cenném chronologickém
soupisu, otiskuje básne v jejich puvodním znení a v porádku jak
vznikaly, pokud to ovšem bylo možno zjistiti. Dusledne však
toto chronologické radení provedeno není, nebot jednak nevíme,
kdy vznikly básne pojaté :nove do obou vydání Prvosenek jak
r. 1868, tak r. 1871, jednak poradatel sám uznal, že cykly, a to
práve nejduležitejší, na príklad Ghazely a zpevy svatovác1avské
nelze trhati; principu chronologického bylo tedy použito jenom
neúplne a cástecne. J ežtd pak takto porušena dosti promyšlená
struktura Prvosenek, jejíž autorství prece nelze V. Solcovi
upríti, pokládám Vencovského pokus za nevhodný a nezdarilý;
myslím, že Quis vydavatelsky si pocínal prípadneji, když vyšel
od definitivního znení Prvosenek a básne do neho nepojaté
odkázal do dodatku. Vencovského zásluha tkví jinde, jednak ve
velmi peclivé revisi textu, jednak v jeho úplnosti; i prvotiny
(mezi nimi též památné Písr,e o bledé dívce a t>rosa Pohádky,
ze starého zpevníku) oti)3kují se všecky a. ani na sporné básne
nebylo zapomenuto; zvlášte si vážím toho, že nyní v Pantheonu
poznáváme duležité cykly Písne v bouri, Ghazely a Zpevy Rvato
václavské celistve. Méne príznive bych soudil o literárne histo
rickém doprovodu této edice z pera vydavatelova, at jde o pred
mluvu, at o Z<Ívcrec:noustudii Šolcuv život a jeho dílo; nejen
že zde není pokroku proti pracím dosavadním, ale ani jejich
výtežky nejsou zpracovány, takže karakteristika Solcova díla je
velice hubená a mdlá. Omylem je opetovné tvrzení Vencovského"
že Šok nema prímých vztahu k žádné generaci, leda že byl
prímým následovníkem Nerudovým; jeho prukopnický vztah
k Ruchovcum dlužno dnes považovati za historickou skutecnost,
urcující správnou orientaci. Nevkusný a pošetilý je vstup Solcovy
karakteristiky u Vencovského, kde se ohrívají nechutné polemiky
o So1ce mezi Pokrokem a Národními Listy v r. 1871; k cemu
znovu vyvraceti poŠetilosti bezvýznamných pisálku, jež dávno
historie hodila na smetište zapomenutí?

Prof. Dr. Arne Novák, Lidové Noviny, 23. kvetna 1926.

»Vzpomínky« Antala Staška (nákladem Fr. Borového v Praze
1926, stran 576, cena neudána) vyšly jakožto prv:ní svazek
nové knižnice o názvu: »Pameti«, vydávané III. trídou Ces.
akademie ved a umení a redigované univ. prof. drem Miloslavem
Hýskem. Možno tvrditi, že obsáhlou touto memoirovou knihou
zahájena byla nová duležitá knnhovna velice štastne· nebot
Antal Stašek je literární osobnost velkého významu a m~jí tedy
jeho memoiry hlubší smysl a mimo to sloh jeho je tak sveží
a poutavý a zájem jeho tak široce rozvetvený a pestrý, že
dovede získati i ctenáre, který snad puvodne do cetby knihy
té pustil ,se s nevalnou chutí. Po petadvaceti kapitolách rázu
ciste vzpoDÚnkového a namnoze zároveií charakterisacního pri
dává autor svrchovane zajímavou stat o své tvorbe literární,
dávaje nám tak nahlédnouti do své duševní dílny. Tu se na pr.
dovídáme, že Stašek tvorí nejsnáze a nejradeji na jaI-e, nej
snáze v breznu, dubnu a kvetnu a potom též v podjeseni, když
kvete vres, a pocátkem podzimu, kdy na stromech horí rudá
záplava barev; v léte se mu prý nedarí zhola nic a v rodišti svém
Stanove nenapsal pry ani jediné kloudné rádky, jakoby domácí
skrítkové zapuzovali od neho každou myšlenku i každý pocin.
Ze svých románu pokládá za; nejlepší: »V temných vírech«
psan!ý prý takrka krví srdce autorova. Ze bude sp:Sovat, roz
hodl se již ve 12. roce veku 'Svého. K autoritám cítil vždy odpor,
ba témer neprátelství - jenom básník Jan Neruda, byl tu vý
jimkou. Vzpomínky, které tu jsou sebrány, vycházely v nej
ruznejších casopisech v posledních 30 letech. Autor usiloval,
jak tvrdí v predmluve, o to, aby »podal méne sebe a více své
prostredí, v nemž žil«, COž se mu také znamenite podarilo.
Obvzlášte skvelé j;sou tu nekteré literární podobizny, jako na pr.
Svatopluka Cecha a Jana Nerudy. - Kniha opravdu velmi
pozoruhodná!

Dr. Viktor Ncwák, Vídenský Denník, 15. V. 1926.
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FILOSOFIE, LITERATURA,
POLITIKA

Einstein Albert: Theorie 'relativity specielní i obecná. (Se zvláštní
predmluvou autorovou k ceskému vydání). Stran· 103 Kc

Flscher Josef ludvlk: Arthur Schopenlzauer. Genese díla. Str. 157 l>

Di/ar Dugo ff.: Boje proti vcerejšku. Essaye o divadle. Str. 279 »

Chalupnj Emanuel: Josef Václav Sládek a lumírovská doba ceské
literatury. Drevoryty Fr. Bílka. Stran 142, drevorytu 6 .•

Janácek Leoš: Pohled do života a díla. Usporádal a vydal Adolf
Veselý. Stran 201 s mnoha obrázky. Vázané v hedvábí l>

Vázané v kuži s vlastnor. podpisem mistra janácka .. l>

Klineberger Bohdan, JUDr.: Náboženský cit. Rozbor hodnoty
náboženství. Stran 448 . . . . . . . . . . . . . . . »

Klosse Antoninl Dr.: lliIyšlenka a síla v dení sociálním. Stran 100 .•
Kropotkin Petr: Anarchistická morálka, komunism a anarchie,

velká revoluce. Stran 137. . . . . . . . . . . . . . . l>

Mladým lidem. Sto let cekání. Stran 68 .... l>

. na lepším papíre l>

lenln Nikola/: Stát a revoluce. Stran 147 l>

na lepším papíre l>

Halj Rudolf J.I Dr.: Svet v bohu. (N. Malebranche). Tendencní
monografie. Stran 167· l>

Ne/edlj Zdenekl Dr.: Dr. Kramár. Rozbor politického zjevu.
Stran 65 l>

Neumann St. K.: At žije život. Volné úvahy o novém umení.
Stran 247 . . . . . . . . . . . . . l>

Novák Arne, Dr.: Problémy moravské literatury. Stran 15 »

Olbracht Ivan: Obrazy ze soudobého Ruska. 3 díly. . . »

Peroutka Ferdinand: Boje o (lnešek. Politické stati. Stran 288 . »

Procházka Arnošt: Rozhovory s knihami, obrazy a lidmi. Str. 219 »

SuarlJs André: Dostojevský. Stran 64- . . . . . . . . . . .. »

Šlllda F. L: Básnická osobnost Dantova. Stran 31· . . . . . . . »

Ya/tauer Em'l Dr.: Kališníky a ceskými bratry k socialismu. Str. 58 .•
Lidská duše. Všeobecné zákony duševního pro-

Jevu. Stran 195 . . . . . . . . . . . . . . . .. . .•
Revoluce a diktatura proletariátu. Stran 93 . . »

*
Na mesícní splátky

dodá nakladatelství

FR. BORO vÝ, PRAHA
a každý knihkupec.
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