
Ptítomno~

Rády a vyznamen~inL
iIlravdu,se svS'm zákonodárstvím o rádech a vyzna
menáních máme zkušenost trochu podobnou té, ja
t! mají L\merikáni se svými zákony prohibicními.
ovšem máme n:t omluvu okolnost, že zatrolený zá
C. (jI Z r. 1918, který zpllsohil tolik nesnází v tom

punktu, hyl prv.vm zákonodárn)TIl pokusem revoluc
Národního shromáždení a byl vyroben v dobe, kdy

e netoliko ješte postrádali všeliké zkušenost\ o tom,
dalekosáhlý bude náš prevrat, nýbrž kdy jsme ne

li ani vyzkoušených merítek pro to, co sluší delati
onem a k cemu je dobrá jenom resoluce.

aká to tenkráte, v listopadu 1918, hyla doba pro
zákonodárství, když ten vždy tak strízliv)T zpra
j zduvodnoval zbytecnost trestní sankce v zákone
že »záruka plné úcinnosti zákona bude spocívati
ve skutecném demokratickém smýšlení obyvatel
nežli v trestní sankci«! Referent tehdy ovšem vy-

oval kolektivní presvedcení vetšiny v)Tboru, nikoli
j osobní názor. Ale. celé jednání Národního 5hro
"dení pri této príležitosti dokazovalo, že zákonodár

více nežli o jasnou úpravu urcitých praktických
edku šlo o slavnostní projev nového demokrati

režimu. Jest jiste správné, jestliže nový režim,
Ž se uchopí státní moci, projeví. to durazne, uprím
a nepochybne. Ale vydává-li zákon predevším za
úcelem, aby demonstroval, prinese to vždycky ne-
"patné následky.

aková tedy byla koncepce tohoto zákona: projevit
i zásadní princip a vedome nerešit jeho dusledky
notlivostech. Po puldruhém roce byl zákon z r.
novelován (c. 243/1920 sb. z. a n.), a to methodou

e opacnou: snaha této novelky byla vyrešit jen nej-
'vejší nesnáze, které starý zákon zpllsobil; nebyla
ltsledná revise starého zákona ani s hlediska sta
ani nového nejakého pojetí - ackoli zákonodárce
ti 1920zrejme soudil již o vecech podstatne jinak

, v prv)'ch dnech po prevratu. Byl to kompromis
mžite nejaktuálnejšími prekážkami.

dežto tedy zákon z roku 1918 zrušil (vedle šlechti-
..a vedle titulu udelovaných j-ako pouhé vyzname
) rády bezvýjimecne, zákon z roku 1920 z toho

radu odznakl1 zaveden)'ch na pamet štastne ukon
boju za svobodu ceskoslovenského národa nebo

uznání za zásluhy a vznik a zrízení samostatného
ceskoslovenského. Osou to Ceskoslav. válecný

I revolucní medaile, cestné odznaky, pokud. byly zrí
pro ceskoslovenskau revolucní armádu v Rusku,
'le vltezství, cestné odznaky, jichž dobyli prísluš
• , vojsk od spojeneckých vlád za války). Tato

:fa \rycházelaze zkušenasti, že vyznamenání, ude
zahranicní vládou aneb spojeneckými vládami Z~

I jsou v príliš znacné vážnasti verejného mínení,
aby jich bylo možno zneuznati. Nebylo prece
, na pr. disciplinárne stihati státního úredníka,

oe, za to, že 28. ríjna 1919 se verejne objevil

s Ceskoslovensk:)Tm válecným krížem na prsou, ackoli
podle zákona z roku 1918 by byl mel býti disciplinárne
stihán. -

To byla tedy jedna palcivá nesnáz a její rešení. Do
vedeme si predstavit velmi zásadního odpt"1rce rádu a
vyznamenání, jenž by tvárí v tvár tomu faktu, že jsou
t~dy jistá residua z nedávné. vítezné minulosti -,
která se jeho principu prící, ale která jsou velmi hlu
boko zakorenena -- že výjimka nezabije zásady. Pro
minulost bylo možno ucinit výjimku, aniž by se sle
vovalo pro budoucnost. Ale zákonodárci z roku 1920
slevili i pro budoucnost, a ta hned ve dvojím smeru.
Našli si pro ta zduvodnení, jemuž nemužeme upríti
mechanické logiky; .ale podstata argumentu, jimiž se
opírají tyto další výjimky, jest prece jenom úplne jiná,
nežli podstata onech, které vedly k oživení rádu a vy
znamenání upomínajících na velkou válku.

Zákon z roku 1920 totiž pripustil, aby byla v budouc
nasti utvorena nová vyznamenání a rády jednak pro ci
zince za zásluhy o náš stát, jednak pro vojíny za st:t
tecnost, prakázanou pred neprítelem. Tato dvojí zmena
byla zduvodnována takto: je logické, abychom meli pro
vojíny, od jejichž vlád naši príslušníci prijímali vyzna
menání, neco na oplátkU!;!a jest lagické dále, abychom
meli prO'.príští prípadné válecné príležitosti zásobu no
vých rádu ~ vyznamenání, kdyžte se za práve uplynulé
svetové vojny ukázalo, že to není bez významu, a že
ani tak demokratická vojenská formace, jakou byla

, naše revalucní armáda, se bez vyznamenání neobešla.
Jak už receno: trebaže tytO' argumenty do jisté míry

» logicky~ vypl}'vají z drívejších, jsou prece jen pod':'
st::1tne jiné. Válecné rády a medaile stály pred zákono
dárcem z roku 1920 jakO' hotový fakt, který anul10vat
znamenalo dotknout se nešetrne citu, jež byly docela
u korenll naší samostatnos~i. AVŠ:lk tvorit nové rádv a
vyznamenání znamenalo znovu zakládat nové skutec
nosti, které s principem zákona z roku 1918 byly n:t
štíru. Tedy 'neco méne nezbytného, pokušení méne
naléhavé a nutkavé, jemuž podlehnouti predpokládalo
odalnost mnohem menší, nežli byla ona, která pripustila
respektovati staré revolucní rády .::1medaile. Zkrátka:
Lze si velmi dobre predstaviti, že by týž fanatickl'r zá
konodárce z roku 1918 byl pripustil výjimku ve pro
spech revolucních památek z velké války, kdyby se ve
svém zákone byl vubec býval pustil do jednotlivostí.
Ale naprosto si není možnO' predstaviti~ že by byl dal
podnet k navému zavádení .navých republikánských
rádu a vyznamenání. Zákonodárce z roku 1920, kter)'
ucinil i to, byl tedy již podstatne jinéhO' smýšlení nežli
pred puldruha rokem. (Není ostatne pro toto jeho
zmenené smÝšlení nic príznacnejšíhO' nad tu okolnost,
že skutecným motivem prO' zavedení nových rádu pro
cizince byla sn'lha vyznamenati cleny Hooverovy záso
bovací akce v CSR. Tedy k vuli americkÝm abcanum,
kterí sami doma rádu nemají, vzkrísila naŠe repu-
blika instituci rádl't a vyznamenání nanovO' 1) •

Zákon z raku 1920 krome tohO' zavádí i trestní sank
ce na nedodržavání techtO' predpisu; ta unáhlená víra
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ve spontánní z.'1chovávání demokratického zákona de
mokratickými obcany už zákonodárce také opustila.

Je tedy velmi zrejmé, že zákon z roku 1920 neucinil
jen prakticky nezbytný kompromis s nevyhnuteln)Tmi
skutecnostmi (to by bylo uznání udelených vyznamenání
z velké války a zavedení trestní sankce), nýbrž šel dále,
.ú prešel k novému principu: k principu restaurace ce
lého zrízení rádú a vyznamenání. Ale jen prešel a ne
došel. Jestliže zákon z roku 1918 - pokud jde o rády
a vyznamenání - jen slavnostne proklamoval velmi
demokratickou obecnou zásadu a vedome se zrekl je
jího provedení v podrobnostech, potom z roku 1920
vyslovil toliko nekteré, ne však všechlly, podrobnosti
principu méne demokratického, aniž jej formulova'l
obecne. Tento nový zákon udelal jen krok po naklonené
ploše nové zásady, další kroky však provésti se již ne
odvážil. Tyto další kroky pripravuje práve nyní posla
neclá snemovna, jednajíc o nové novele k zákonu o rá
dech.

Jestliže zákon z roku 1920 pripustil nové rády a vy
znamenání pro cizinu a pro vojíny za války, jest jasné,
že to nehylo více než provisorium. Nebot není státu,
který by trvale mohl udíleti své rády cizincúm a pri
tom trestne stihal své obcany, nosí-Ii rády, které jim
státy cizí udelily. A cizí stát nemuže pokládati za žá
doucí vyzn:lmenání pro své príslušníky, dostalo-li se
jim rádu od vlády, která doma, pro své obcany pokládá
vyznamenání a rády za vec škodlivou. Jsou vlády, které
nemajíce ráclú vlastních, nebrání sv)'m obcanúm, abv
prijímali vyznamenání z ciziny, když se cizine chc'e
udíleti jim je bez nadeje na vzájemnost. Ale ve smeru
opacném hylo Leskoslovensko rozhodne unikum na
svete.

Rovnež nebylO' možno trvale držet instituci rádú a
vyznamenání jen pro (domácí i cizí) vojenské osoby
za zásluhy válecné, aniž by pri tom byla uznána parita
zásluh obcanských a mírových s vá:Iecnými. Predstavme
si, že vojín, jenž za eventuální války privede neprátel
ského zajatce (kter)' se mu možná vzdá bez boje), bude
moci býti vyznamenán pro statecnost pred neprítelem.
Ale vojín, který se velmi vytrvale a statecne pot)'kal
s troskami zborené novostavby na Porící, nebo který
s nasazením vlastního život:1. bojoval s letošními sne
hovými spoustami; nebo civilní obcan, který zachránil
tonoucího, chytil nebezpecného vraha; lékar, který slou
žil padesát let v boji s tuberkulosou; horník, který za
dúlní katastrofy zachránil deseti soudruhllm život pri
záchranných pracích - ti všichni nemají nároku na
projev uznání se strany státní moci? Taková nesrov
nalost nemúže zústat trvale v platnosti. Zákon z roku
1920, který zavedl nové rády a vyznamenání pro cizin
ce a vojíny za války, byl toliko Janem Krtitelem zákona
nového, jenž prichází nyní. Predcházel mu, aby mu
pripravil púdu v myslích obcanstva.

Podle této projednávané osnovy budeme míti vedle
rádú a vyznamenání pro vojíny za statecnost proká
zanou pred neprítelem také rády ,'1 vyznamenání pro
osoby obcanské i vojenské za verejné zásluhy jakého
koli druhu. V tom smeru tedy jest chystaný zákon
toliko B k tomu A, které vyslovil zákon z roku dva
cátého. (V nekterých dalších vecech ovšem zachází
ješte dále, až tam, kde jej už nelze pokládat za prostý
duslede'k svého predchudce, ale to nesouvisí prímo
s predmetem této úvahy.)

Nuže, jak se nyní má postavit k této zmene ;:'Jovek
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demokraticky cítící, který má dojem, že v tom starém
zákone z roku 1918 bylo jádro opravdu zdravé, trebaže
pri své chtené prímocarosti, všeobecnosti a pri tom, že
zákonodárce pretáhl tetivu, když jej vysílal do sveta,
tento prvý revolucní zákonodárný akt nemohl zustati
bez revise. Kdyby revise byla vedena zpúsobem stejne
demokraticky zaujatým, ale pri tom s porozumením pro
opravdové konkretní životní nutnosti; kdybychom ji
podnikali v dobe prosté všeho rozvášnení a neklidu, jak
by asi dopadla? Dala by za pravdu zákonu z r. 1920?
A když ano, tož dal'1 by tedy své placet také prítomné
nové osnove, alespon potud, pokud je nezbytným du
sledkem tohoto zákona posléze receného?

Budiž tedy pisateli dovoleno konstruovati plán tl
kové revise, proti nemuž snad bude lze uvésti, že je
opoždený, takticky neproveditelný; kterému ale sotva
bude možno právem vytknouti, že by byl méne demo
kratický anebo stejne nebeštanský jako onen první zá
kon z roku 1918. -

Prvním clánkem revise by tedy byla rehabilitace vy
znamenání a rádll z velké války v tom rozsahu, jak to
ucinil zákon z roku 1920, jakož. i 2.wedení trestní
sankce pro verejné nošení vyznamenání cizích - ne
však i pro jejich prijímání! Cizí vyznamenání zustá
vejtež vecí, o kterou se stát nestará, pokud neslouží
k tomu, aby se jimi obcané vyvyšovali nad obcany, a

tím jednali proti ústavne zarucenému principu rovnosti.
Cizí vyznamenání, kter)Tch nemúže b)Tti okázale použí
váno, nechovají v sobe ,'1nionoho nebezpecí, pro než na
pr. švSTcarská ústava zakazuje federálním orgánllm pri
jímati pocty z ciziny: že by totiž svádela zdejšího ob
cana, aby pro lesk takového cizího vyznamenání za
pomínal zájmll své vlasti a dával pred nimi prednost
prospechu vhdy cizí.

Ostatne i ve Švýcarsku toto ustanovení dekuje za
SVllj vznik spíše historii zeme, v jejíž minulosti bývaly
prípady zaprodancll v cizích službách dosti casté, nežli
potrebám prítomnosti. A ostatne i ti nekdejší zapro
danci švýcarsk)Tch dejin zaprodávali se cizine za výho
dy hmatatelnejší nežli je prosté vyznamenání.

DruhÝm clánkem revise na.šeho zákona z roku 1918
by byla úprava instituce vyznamenání pro futuro. Není
pochyby o tom, že prímocará formulace zákona pred
pokládala obcany asketické. Stejne naivne, jako si teh
dejší zákonodárce predstavov.,t1, že »demokratické pre
svedcení obcanstva« zbaví republiku povinnosti zakro
covati tresty proti jeho rušitelum; stejne naivne mel
za to, že v nové republice budou konati lidé dobro jen
pro dobro, že se budou predstihovati v mimorádných
zásluhách o stát jen pro vnitrní uspokojení, a že tedy
vyhlídka na uznání, jehož by se jím za ne dostalo se
strany silné autority v tomto státe, byla by pro ne pod
netem zbytecným, ne-li urážejícím. V tom smeru si
náš revolucní zákonodárce ve slavnostní chvíli, v níž
zákon robil, spletl lidi s andely --- a proto nemohlo zll
stati pri jeho elaborátu pro všechnu 'príští, prevahou a
zpravidla všední a každodenní, budoucnost. Revise mu
sila prijít, ale nemusila vypadnout tak, jak ji uskutecnil
zákon z roku 1920, zavádeje nové rády a vyznamenání
pro cizince vubec a pro vojíny pred neprítelem; a jak
ji dobudovává nynejší novela, když nové rády a vyzna
menání zevšeobecnuje i pro civilisty, domácí obcany
a prOldoby mírové.

Podnítit obcanskou obetovnost vyhlídkou na uznání
a zavést rády a vnejší vyznamenání není vec jedna;} t",,,,
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Ale není-li tedy náš palitcký svet pro takovou revisi
pripraven, není tím recenO' niceha O'tom, že by nebyla
vecne možná. Nesprávné jsou zvlášte námitky ule
kancu, kterí se vecne ohlížejí, nejdeme-li do sveta prví
s nejakou nevyzkoušenou ideou. Necht jsou beze staro
stí, Nešli bychom prví. Nejen malé Švýcary, ale i vel
ké NemeckO' bylO'by v Evrope naším predchudcem.

Kdyby si zákonodárci 'z roku 1918 nebyli spletli
zákon s maximálním politickým programem a spolu
obcany se svatými a blahoslavenými; kdyby byl puvod
ní zákon hned sám býval utkvel približne na tom vec
ném stanovisku, které se zde vytycuje pro jeho revisi,
byli bychom bývali ušetreni toha pozdejšího kolísání
a byli bychom zllstali demokraty, ze kterého vlast
nosti nám chystan)" zákon prece jen nemálo ubere. Hle,
jakou lekci tu dostává náš politický svet O tom, že pri
sdelávání zákonu opatrnosti nikdy nezbývá.

E. Havlík.

yKIÁNzop
Anglické volby.

Ponevadž u nas Je vubec všechno zpolitisováno, je ctenár,
abychom tak rekli, tfídne zásobován, i pokud se významu
anglických voleb týká. Tak usoudil na pr. dr. Borský, že nej
vetší událostí anglických voleb je ten fakt, že nebyl zvolen
ani jeden komunista, a "Venkov« ohlásil katastrofální porážku
konservativcu tímto dvousloupecným titulem: Anglické volby
nesplnily nadeje socialistu. To jest ovšem náramne pošetilý
titul nad zprávami, že poprvé v historii tak konservativní zeme,
jako je Anglie, delnická strana stala se nejvetší stranou poctem
mandátu. To jest nejvetší událost v politické historii posled
ních let, a plachta ceskoslovenských konservativních novin je
veru príliš malá, aby mohla zakrýti tento fakt. Možná, že se
nadeje anglických socialistu opravdu nesplnily do posledního
putníku - ale jak je tomu s nadejemi konservativcu? O tech
je lépe nemluvit. Doufali-li anglictí socialisté, že již z techto
voleb vyjdou se samostatnou nadpolovicní vetšinou, která jim
umožní vládu bez koalice, pak se jejich nadeje do tohoto pun
tíku nesplnily. Nevíme však, že by socialisté byli mluvili
o tom, že již v techto volbách získají takovou vetšinu; mlu
vili o tom jen jako o faktu, který jednou prijde, v tech
nebo onech dosti blízkých volbách. Macdonald o tom mluvil
mnohokráte s, plnou duverou. Priznáváme se, že jsme ho po
kládali za optimistu a že jsme v to mnoho neverili. Macdonald
zná však lépe svou zemi, a naucili jsme se míti v úcte jeho
tvrzení. Poslední volby ukázaly, že Labour party má k tomuto
cíli již jen krok. Pozorujeme-Ii stálý, vytrvalý vzrust této
strany od voleb k volbám, naprosto nemužeme ríci, že politi
cká histori':l zavre rozhodne závoru pred tímto cílem. Po vý
sledku posledních voleb je zrejmo, že samostatná vctšina La
bour Party patrí do sféry reálních a nefantastických možností.
Nedojde ovšem k tomuto cíli asi prímo, nýbrž oklikou, pres
povestnou houpacku anglických voleb, která funguje dosti pra
videlne: po výkyvu doleva prichází výkyv doprava; ale ná
sledující výkyv doleva je potom vždy vetší a vetší, až z toho
bude jednou samostatná vetšina, toto nejvrelejší prání Labour
party. Úlohu levé strany socialisté již, jak se zdá, definitivne
prebrali liberálum. Je tedy tón "Venkova«, který z té okol
nosti, že anglictí socialisté v techto volbách ješte nedobyli sa
mostatné vetšiny, delá skoro jejich porážku, neco podnbného
štekání na mesíc, a je vysvetlitelný jen rozmrzením lidí, kte-

dy a vyznamenání se vyznacují vnejší okázalo
erá ty, kdož jimi byli podeleni, staví trvale a pro
u budoucnost (lec by ovšem nejakým trestním

d1remo to neprišli) nad ostatní obcany. Kdo bude
enán rádem - dejme tomu sv. Václava neba,

li, Rudého Kalichu - tomu se dostane nejen
í za dobr~' skutek a verejnou zásluhu, nýbrž i
odlišovati se od ostatních spoluobcanu až do
zpusobem zvlášte privilegovaným. Pravda, také
alina, který nosí v kravate zárivou jehlici s ka
, vyrytou do jakéhosi drahokamu, se odlišuje a

uje nad ostatní republikány. Ale, jestliže zítra
soused Malina apatrí si jehlici na vhs stejnou,
de panu Kalinovi, lec aby smutne svesil hlavu.
o bude-li nosit na hrudi nejaký ten udelený nový

bude moci na souseda, který se mu chce vyrov
ucinit oznámení na nejbližším kamisarství. -

ání, jehož by se obcanu za jeha zásluhy dostalo
v diplomu nebo medaile, kterau si nelze pripích

na kabát, by nebylo státem chránenou okázalastí
porovalo by tvorení spolecenských rozdíht

epodobne by se jím obcan také pochlubil svým
, kterí by k nemu prišli do domu. Dal by si je
Veknebo by si je vylažil na stole. Ale ve spole
styku by nemel nijaké distinkce oprati ostat

tom je rozdíl velmi poclshtný.
to jediná vážná námitka, kterou lze vésti proti

ci rádú a vyznamenání, ta, že zavádejí spolecen
nerovnost. Námitka, kter6 by nebylo proti temto

alým projevL'1muznání. Není v pravde námit
uvádí-li se, že o udílení rádu a jakýchkali vyzna
í budou rozhodovati casto ahledy jiné nežli

dov ké zásluhy. Nebot o všem na svete mohou
vati nepravé ohledy, a prece nezavrhujeme pro
t zneužití 111. pr. instituci, pensí z milosti, pove

í obcanu cestnými Ciplacenými) verejnými funk
atd. Také projevu uznání se strany státní moci

by se jiste dostati i asobám nezasloužilým. Ale
. by b)'valo možno pro deset spravedlivých 50
zachovat, nebyl by ji Hospodin zahubil pro deset
vedlivých. --

r á otázka, zda revise t;tkového druhu bYtla by
ješte nyní, zvlášte po vydání zákona z roku 1920

r kdy m základe toho zákona byl již u nás vy
r a veden v praxi rád Bílého Lva. Není po-
, že nyní by to šlo tíže, nežli kdykoli prve. Byla
manifestováním i pred celou cizinou, že se kor
odbocka, kterou jsme tehdy v roce 1920 ucinili.
by to k nutnosti mnohých výkladu a 'ruzných

jimiž by bylo nutno projevit vdecnost a uzmlost
ým cizím majitelum rádu Bílého Lva jiným

m a jinou príležitostí. Zkrátka, historie by to
elmi spletitá, jako je vždycky komplikovanejší,
. na naklonené ploše, vrátit se po ní nahoru,
jít proste dolu.

V)' odvrat nebyl by možný bez predchozí napro
eny 'vnitropolitických podmínek, jež by pron
vytvorila zákonodárné podmínky, jedmk by jej
ila proti cizine. Musili bychom se ve své vet

rátka vrátit k tomu živému demokratismu
mesícu po prevrate, a pri tom býti zralejší a

'ví, nežli jsme byli tehdy. Snad kdyby u nás jed
tal takov)r nejaký volební výsledek, jaký mají
Anglii - címž nechci vyslovit ocekávání, že i
té v Anglii budou rušit rády a vyznamenání.
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rým výsledek anglických voleb náramne stojí v ceste jejich
oblibenému tvrzení, že svet jde napravo.

Anglictí socialisté odnesli si tedy z voleb nejvíce mandátu,
ac nejvíce hlasu bylo odevzdáno pro konservativce. To jsou
následky anglického volebního rádu, který se až dosud vždy
cky na hony vyhnul principu pomernosti a který si v tomto
okamžiku nejhure odnášejí liberálové, jimž bere asi sto man
dátu, které by jim podle poctu hlasu patrily. V Anglii se volí
prísne podle vetšinového rádu: je zvolen ten kandidát, který
ve svém oluese dostane aspon o jeden hlas více než jeho proti
kandidáti. Tento volební rád muže dáti menšine vetšinu man
dátu a pracoval velmi dlouho proti socialistum. Byl obdivu
hodný klid, s nímž to Macdonald snášel. Nejen, že neprotesto
val proti tomuto volebnímu rádu: hájil jej dokonce. Predpo
vídal, že jednou bude prospívati delnické strane, jako až dosud
prospíval konservativcum. Klidne snášel po leta menšl zastou
pení delnické strany v parlamente, než by jí bylo patrilo podle
poctu hlasu, jsa presvedcen, že zmohutnelé delnické strane týž
volební rád jednou opatri spolehlivou vetši'nu, aby mohla sa
mostatne vládnout. Bylo k tomu treba velké viry v života
schopnost Labour party. Ukazuje se, že pocítal dobre. Tento
kráte prišla již chvíle, kdy socialisté za méne hlasu dostali
více mandátu než konservativci, a nekolikráte více, než by
.iim patrilo proti liberálum. Je nyní ovšem otázka, neuvedo
mí-li si konservativci a liberálové, jak dobre Macdonald po
cítal, a neutvorí-li koalici prímo s úmyslem zmeny volebního
rádu, aby tou zmenou znemožnili príchod ciste delnické vlády.
Liberálové, kterí pod dosavadním volebním rádem krute trpí,
volají již náramne hlasite po zmene. Záleží tedy na tom, bl!
dmI-li konservativci ješte na tolik verit ve své sily, aby se
ješte jednou pokusili o vítezství za tohoto volebního rádu. Ne
budou-li verit, presvedci-li se, že jejich úpadek je trvalý, pak
by mohla Anglie zažít zmenu svého staletého volebního rádu,
který prospívá stranám štastným a vzrustajícím, kdežto ne
štastné a upadající zatlac,u.ie do stínu.

Protože žádná ze stran nezískala vetšinu, svojí Anglie pred
nutností koalicní vlády, a to v této zemi, která na to nenl
zvyklá, pusobí velké rozpaky. Zatím vidíme plno neochoty ke
koalici na všech stranách. V delání koalicí jsme my proti An
glicanum hotovi mistri, a je to jedna vec, které by se u nás
mohli ucit. Jaká bude príští vláda, to závisí velmi na názoru
Labour party na situaci: bude-Ii chtíti jíti neúchylne dál na
své ceste za samostatnou vetšinou, jiste nepujde do koalice
s liberály a zustane v oposici, cekajíc, že príští volby jí dají
vytouženou samostatnou vetšinu. Pujdou-li do koalice s libe
rály a ujmou se vlády, pak ovšem jejich samostatná vetšina
bude oddálena: nebot ani socialistická vláda nebude moci
napraviti všechna zla, jimiž trpí britská ríše a která v podstate
nevyplývají ze špatnosti vlád, ale ze zvláštní situace- celé ríše,
jt\j~ž postavení pod tou ci onou vládou bude do velké míry
vždy v krisi - z prícin svetových, hlavne z té príciny, že
Anglie je pomalu, ale jiste vytlacována úspešnými konkurenty
ze svého hospodárského primátu, na který si zvykla a na který
se zarídila: potom by nespokojenost anglického lidu se obrátila
zase proti socialistum, jako nyní bila do konservativcu.

-fp·-
Co má delat Inteligence?

"Ležela zeme prede mnou, vdova po duchu, který odešel .. «
Na tato slova z ~aldových "Boju o Zítrek«, která v naší ge
neraci mela kdysi proslulost okrídlených slov, jsem si vzpo
mnel, když jsem nedávno cetl v "Prager Tagblattu« clánek dra
Peterse o thematu vccne starém a vecne novém: o krisi inte
ligence a zvlášte buržoasie. Autor nazval buržoasii starým že
lezem, ale dosud nežhaveným .. Jest roztríštena, sociologicky
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atomisována a tu~íž bez cíle, libuje si v úloze trpitele: obeti
rolnického egoismu nebo socialistického teroru, a nechce si
priznati, že jest do jisté míry sama vinna svou politickou bez
významností ... Nikdo v ní nedovedl vyvolat vedomí massy,
nikdo jí nespojuje duchovne ani politicky. Tato vrstva jest
jiste nadšenou obhájkyní nacionalismu. Ale proti aktivite ze
medelského lidu a odborových organisací jest mestský lid
v osudné pasivite. Netvorí vývoje, nýbrž dává se jím nésti.
To platí o obcanstvu ceském i nemeckém. Autor vidí v tom
veliké nebezpecí, protože kompromisy, uzavírané na úcet n'!--.
koho tretího, mohou vésti jenom k diletantské jednostrannosti.
Duchovní síly buržoasie existují však pres to, že jsou roz
tríšteny. Dr. Peters myslí, že tohoto zÍraceného respektu muže
obcanstvo získat velkorysostí. Jest otázka, co si autor pred
stavuje pod touto velkorysosti: charakteristika krise buržo
asie jest daleko výstižnejší, než návrh na její rešení, což jest
vubec typické pro všechny diskuse o krisi buržoasie. Roz

umím-li dobre dru Petersovi, chce ríci, že buržoasie se muže
držet jedine svou kvalitou. Má-li být jako celek politicky re
presentována, pak má asi autor na mysli liberální stranu, jak
se vytvorila v Nemecku. Pocetne sice nepatrná, ale shromaž
dující duševní elitu, stranu, o níž napsal kdysi Walther Rathe
nou, že má v politickém živote »Ihre gute Ecke«, to jest, že
její místo jest stabilní a že se s jejím vlivem pocítá, trebaže
nebyla pocetne veliká. U nás takové strany nemáme. Národní
demokracie byla by kdysi mohla být takovou stranou, ale
nedovedla si udržeti lidí tvurcího ducha. Udržela si v pod
state toliko inteligenci školskou, ale ta nerepresentuje ducha,
není-li tvurcí. Naopak ve veiké vetšine svých predstavitelu
representuje tento druh inteligence negativní pól toho, cím by
mela být. ~kolský inteligent, který se po absolvování škol
dále nevzdelává, ustrne. v duševní zkamenelinu a každý ctoucí
delník se stává inteligentnejším, než on. Taková zkamenelina
je však tím domýšlivejší, cím více ji pribývá titulu a penez.
Zesedlací-li na vsi venkovský farár, pak to muže ješte mít
dob.ré následky. Sblíží se s lidem a representuje lidovou i ná
boženskou tradici soucasne. Zploští-li mestský inteligent, pak
z toho kouká neúprosne denní návšteva vinárnicky ci hospody
a duševní strava na úrovni "Národa". Tvurcí duch u nás nejde
s buržoasní stranou a je to veliká škoda. Tím ovšem nemá
být receno, že by normálním stavem spolecnosti bylo, aby
tVl1rcí duch šel jenom s buržoasií. Ale cím jiným muže buržo
asie, ochuzená, politicky bezmocná ješte svetu imponovat, ne-Ii
vzdelaným rozumem?

Socialistl1m musí být priznáno, že se alespon o to snažili,
aby nejakého pomeru k inteligenci nabyli a že se za své ne
kvalilikované lidi, kterí se dostali leckams, kam se dostat
nemeli, alespoil umejí stydet. Agrarism však nepozbyl niceho
za své dravosti, aniž pri tom nabyl kultivovanostI. Zvláštním
problémem kulturním je strana lidová. U nás za Rakouska
v katolicismu mnoho kultury nebylo, protože bylo málo tvur
cího ducha a mnoho závislosti na cizích vzorech a príliš vlivu
cizí hierarchie. Kdyby lidová strana sem prinesla kus dobré
katolické kulturní tradice a universalismu, znamenalo by to
mnoho pro celkovou úroven. »Lidové Listy« v prvních roc
nících, dokud politiku v nich representoval Svetlík a kulturu
Bitnar, neco znamenaly pro zvýšení respektu vzdelaných lidí
ke katolictví. Ale beda dnes! Nebo se podívejte na "Lidovou
Akademik Na štestí však duch vane, kde chce a dovede jíti
mimo politícké strany, když politické strany špatne rozumejí
kulturní politice. Pod povrchem se tvorí nová politická i kul·
tu-mí skupenství, trebaže zatím jenom v podobe kroužku více
debatujících, než aktivních. Deje se tak nejenom v živote poli·
tickém a kulturním, ale i hospodárském. Tvorí se maffie proti
diletantismu a founovství, a její vyhlídky nejsou nejhorší. Ne-



kultury se mstí sám. Bud stokrát nic zabije osla,
osel provede na konce oslovi nu tak velikou, že se už na
6že nikdo dívat. Jedna prohraná kulturní kampan agrár
y je ješte v dobré pameti. Vivant sequentes!

A. Fuchs.

Reparacní dohoda a reparacní štvanice.
americkým tlakem (a nesporne také s jistými slibnejšími
ami) dohodli se v Paríži konecne veritelé a dlužníci
k o 1 i k a j a k se bude platit na úhradu válecných škod.

c. nezaplatí vše, ve<wlo se již dávno, a pred zaháje
porad odborníku bylo to i oficielne koncedováno, šlo tedy

to, a ž k a m s poj e n c i u s t o u p í resp. až.k a m se
c I od hod 1 aj í jít. Význam veci byl, že se tu již ne
aly jen politické ústupky jakýmikoli diplomatickými a

nskýmiprostredky, nýbrž že šlo konecne doopravdy o o b
d a bot o v é pen í z e. Tomu se ríkalo hospodárské re
proto byli poz"áni bankéri. Nemci pricházeli s vedomím,
co musí dát, že by nemelo smyslu dále se vytácet, na
tomu veritelé, hlavne Francouzi, byli zas již smírení
ými odpisy. Jest jen prí rozeno, že jednání bylo nesmírne
avé a plné »krisí", vždyf každý den, každá psycholo
chyba, každá ochablost nervu znamenala miliardy. Nem
e ncv~'platil jejich výpad proti stabilite hranic a jejich
o vyvolánl dojmu jakoby jim na výsledku nezáleželo.

cký rozhodcí vyslovil se tak proti nim, a nezbylo než
e a duklaune se prizpusobit. Tak Jsme se dostali k té
36 m iI ia r d zl. m., která se ukázala definitivní, proti
'ardám požadovaným a 26 nabízeným. Tech 36 miliard

Nemecko platit 58 let, nehledíc ke všemu tomu, co již za
dríve, lllled po prímerí, po prvním londýnském úctu, za
exekuce, na Dawesovu plánu a pod., což jiste není méne.
e t e d y n i k t e r a k t v rdi t, žeN e m e c k o p 1a
f p o v i n n o s t i u n i k 10, ne b o že z a p I a ti 1o jen

a trn o u c á st to h o, com e 1.o. Nesmíme zamenovat
t splátek s aktuální hodnotou dluhu. Císla stamiliardová.
se na pocátku uvádela, týkala se rocních platti a jejich
Vážne pocítalo se (r. 1921) s vydáním dluhopisu za 50

ci. Dlub, jak byl nyní stanoven, predstavuje financní zá
státu, kterS', i pokud nebude ihned mobilisován t. j. pro

Da svetových bursách, má povahu s k u tec n é h o z a
e n f, poncvadž prestává býti sporný a je príjmy dluž~

Dtležite kryt. Prumerne 2 m i I i a r d y marek t. j. 16 ml
. k. bude Nemecko k a ž d o roc TI e odvádet vítezum.
f srovnejme s tím nechutnou štvanici, která se zas už

proti ministru zahr. vecí a »osvoboditelum~ za to, že
e t a k ~ n e cím pri s pet TI a s tJ o lec n o u ú h r a-

tt e c n ýc h š k o d. Když se projednávaly mírové smlou
parlamente. nikdo se neozval proti financním závazkum,
1 projednávání pusobil ostatne vynikající merou dr.
. Teprve dnes, pod falešným predstíráním, že Nemecku
odpustilo a v naprosté ignoranci o tom, jak to vypadá

, zaclná se agitovat proti uznání dluhu, a, to se rozumí,
tahranicní politice. Naše verejnost musí si predevším

oma toho, že r e par a c e a f i n a n cní I i k v i d a c e
s vet o v é n e t Ý k a j í sej e n Nem e c k a, n e

vec I por až e n Ý c h. Jak jsme upozornili, Nemci pro-
ohli býti sami' zatíženi vším. Vítezové musili od po

vzlt na sebe znacnou cást bremene. Francouzové platí
než polovici úctu za znovuvybudování zpustošených

sami. Anglicani platí vše, co piljcili ze svého spojencum
války a chtejí, aby jim bylo hraženo jen co si pro ne
i v Americe a nyní tam vracejí. V š i c hni tedy pri
na áhradu bezpríkladných škod v letech 1914-18 napá
, bez ohledu, zda vyhráli ci byli poraženi, zda válku

vyvolali ci Se jen bránili. Lze však ríci, že Nemecko je nyní
zatíženo náležite. My ovšem ne u zná vám e z p u s o b n a
Í; í rán í, k t e r Ý s e u p I a tni I v e vec i n a š í f i n a n cní
od p o ved n o s ti na mír o v é k o n f e r e n c i, z a spr á v
n ý, a cís I a zde u vád e n á z a d e f i nit i v n í. Toho také
nikdo od nás nežádá. Jisto však je tolik, že jsme participovali
na zisku a: že budeme tudíž participovat i na ztráte. Prispeli-li
jsme svými obetmi k dosažení vítezství Dohody, prispela ne-
sporne i ona k dosažení vítezství našeho. R. P.

Prodaná nevesta - Praha - Paríž.

Na jiném míste zminuje se náš hudební spolupracovník o kri
tice, kterou napsal o parížském provedení "Prodané nevesty«
v Praze prof. Nejedlý do »Rudého práva«. Souhlasíme, že naše
chování pri té príležitosti neodpovídalo sebevedomí, na jaké
má právo národ, z jehož stredu vyšel Smetana. V proudu limo
nády a záplave plytké oficielní zdvorilosti pokládáme za zdra
vé ocitovati aspon výtah z Nejedlého clánku, ac jinak máme
k té moudrosti" která se objevuje v "Rudém právu«, pomer

~elmi zdrželivý. Ale zdaž nám má vaditi, že prav1a byla ten
tokráte otištena na papíre tretí internacionály? Pravda je
pravda. Prof. Nejedlý tedy píše:

"O co se jedná? Prý o uveder!í Smetany do ciziny, do nej
kulturnejšího mesta sveta, odkud Smetanovo dílo by se dostalo
i jinam. Tak mluví se o Smetanovi u nás v roce 1929. Jaká je
však skutecnost? Smetana je dnes všeobecne známý a uznaný
mistr, stavený vedle Mozarta. V jubilejním roce 1924 nebylo
zeme a národa, kde by ho nebylo s úctou vzpomenuto. Prodaná
nevesta pak se dnes hraje na více než 200 jevištích, na umc
lecky významných, na všech. Jedine Paríž ješte ji neprovedla.
Ale to delala Paríž vždycky. Všecka velká svetová díla prišla
do Paríže s ostudou. Zacalo to už s "Carostrelcem« a šlo to
pres Wagnera až tedy na "Prodanou nevcstu«. Není totiž
v hudbe obmezenejšího národa, než jsou Francouzové. Tem
stací porád ty jejich staré klinkavé opery, a ponevadž jsou pri
tom jedinecne domýšliví, dívají se na vše ostatní dokonce ješte
svrchu. Proto cizí díla uvedli vždy až tehdy, kdy to bylo už
doce1a mezinárodní ostudou, že se u nich takové dílo ješte
nehrálo. Ostatne oni ani ke svým vlastním velkým dílum necítí
žádný kulturní a mravní závazek. Taková je hudební Paríž.
A tak tomu tedy bylo i s "Prodanou nevestoL\«. I k ní byla Paríž
stejne netecná, i v dobe, kdy už se "Prodaná nevesta" hrála
po celém svete. Proto však to byla také jen její ostuda, a na
prosto ne Smetanova. Smetanovi Paríž nemuže naprosto nic
již pfidat ani na sláve ani na významu. Z ní také "Prodaná
nevesta« nikam nepujde, ponevadž už všude je. Bylo proto vccí
Paríže, jak chce tuto svou umeleckou ostudu likvidovati, a ni
koho jiného. Ale tu prišli Cecháckové a vytrhli Paríži trn
z nohy. Napred prosili, potom slibovali, až konecne Paríž mi
lostive svolila. Bylo to dokonce vyhlašováno za úspech Sme
tanuv, což je blasfemie prímo do nebe volající. Vzpomínám na
to, jak se Smetana r. 1882 bránil, když z Cech byl do Ham
burku poslán dekovný prípis, že Hamburk tehdy provedl "Dve
vdovy« .. Již to pokládal Smetana za urážku sebe a svého
umení, a to v dobe, kdy byl v cizine úplne ješte neznám. Co
by tedy rekl dnes tem svým »prátelum«, kterí takto dostávají
jeho dílo na cizí scénu. "Musím pak míti zato, že skladba má
nebyla prijata dle zásluhy, nýbrž že prokázáno mi jakési
dobrodiní,« napsal již tehdy. A což tedy teprve nyní! Tu by
musil býti tímto jednáním docela hluboce uražen, nebot dnes
takto propagovati Smetanu je asi tolik, jako kdyby mezi Nemci
dnes nekomu napadlo takto na parížské jevište dostat Mo
zarta.

Operní divadla v Paríži jsou vubec hluboko pod úrovní ce
ského divadla. To ví každý, kdo odchován naším divadlem,
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Pmomno~

prijde do Paríže. Velká parížská opera je, ciste umelecky mí
neno, velká šmíra, s velkým orchestrem a množstvím zpeváku,
ale bez jakékoli umelecké kultury. Opera comique bývala lepší,
ale jen pro úzký obor sentimentální opery francouzské, jinak
byla umelecky také pod úrovní velkých operních scén evrop
ských, i naší. A tento ensemble byl pozván, aby nám zde za
zpíval »Prodanou nevestu«. Dopadlo to ovšem, jak to dopad
nouti muselo, hodne pod naší úrovní. Jediná Marenka je zpe
vacka, která umí zpívati. Všichni ostatní clenové ensemblu jsou
pod úrovní nejen Národního divadla - o tom nemuže být ani
reci - ale i jiných našich prumerných operních sil a ensemblu.
Ale nebyla to jen nízká úroven zpeváku. Ješte více to zhor
šuje jejich nedbalost. Paríž sice vubec si nepotrpí na presnost,
a my jsme u tamejších zpeváku zvyklí na všelijakou nepres
nost. Ale co jsme museli vytrpeti pri "Prodané neveste«, to
bylo prece jen pres míru. Že nezpívají v taktu, že rytmus je
rozplizlý, to se u techto zpeváku rozumí patrne samo sebou.
Ale oni ani neovládají své party, Kecal každou chvíli si zpívá
neco docela jiného ne~ má, J eník, když se mu nechce nahoru
(chápeme ovšem proc), udelá si to pohodlne trochu doleji,
Vašek vubec nezpívá to, co napsal Smetana, nýbrž má patrne
zato, že to nestojí vubec ani za povšimnutí.

Byla to tedy hodne špatná pohostinská hra. Ale to nám
zde bylo provádeno dokonce jako jakýsi vzor, vzor umení a
snad i vzor pro "Prodanou nevestu«? Mám na mysli predevším
naše zpeváky, kterí cní nad parížské nebetycne vysoko. Ta
kový francouzský Kecal nesahá našemu Pol1ertovi ani po kot
níky, o jiných ani nemluve. Co .ie náš. Marák jako Jeník, náš
Stork jako Vašek, naše Nordenová jako Marenka! To jsou vý
kony, na než si pri francouzských zpevácích nesmíme ani
vzpomenouti. Však také když zacali naši, rIruška a rIoráková,
hned jako když se na jevišti rozsvítí. A tem snad meli oni hosté
ukazovati nejaké - umení? Ješte více mne však bylo líto na
šeho sboru a orchestru, kterí hráli s sebou. Ti totiž musili se
predelat na parížsko, což bylo pro ne jiste velmi trapné.

A nyní prosím, tato umelecká, národní ubohost byla prohlá
šena za' ceský triumf a tak také byla v pátek vecer prijata.
Je ovšem pravda, že tam naše hudební obecenstvo nebylo.
Byla tam mínisterstva, od ministru až do ministerských radu,
a lidé, kterí jinak do divadla nejdou, než na takovýto vecer,
kde sedadlo stojí 100 Kc a kdy hrají Francouzi. Proto ovšem
také úspech byl zarucený, docela predepsaný, nebot šlo prece
o - Francouze! A být Francouzem je pro Cechácky prece
více než být umelcem. Proto sláva ffancouzským zpevákum!
Zpívat sice neumejí, ale zpívají - po francouzsku!

NÁRODNI HOSPODÁR

In!5. Karel Andrlík:

Ješte Krumsín a Tavikovice.
Na muj clánek "Krumsín a Tavikovice« ve 4. císle

Prí tom n o s t i, pojednávající o hospodárských
cukrovarech v Tavikovicích a v Krumsíne, navázal
v l>Lidových Novinách« Dr. Václav Verunác úvahu,
o nedostatku penez pro ceskoslovenské výzkumnictví.
Úvaha tato, bohužel pravdive dotýkající se mnohého
našeho prumyslového odvetví, nemá však oprávnení
v SO'uvislosti s prumyslem cukrovarnickÝm. Stací vzpoo..
menouti na nákladne zarízený "Výzkumný ústav cu
krovarnický« na Vorechovce a na fondy, které cukro
varníkllm v nedávných létech konjunktury byly k dis-
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posici, aby zmizely pochybnosti o tom, že naše nejvetší
industrie po této stránce není vybavena náležite.

Proto také všeobecne prekvapilo, že nová výrobní
metoda Tavikovického cukrovaru nevzbudila práve na
tomto, snad nejpovolanejším míste tolik pozornosti, ko
lik by zasluhovala, a že iniciativy musila se chopiti Csl.
Akademie Zemedelská. Jest nespornO', že tato záležitost
náleží svým hospodárským charakterem pred forum in
stituce tak duležité, ale jiste mela býti predevším pred
metem zkoumání ústavu a industrie, jíž se specie1ne,
jako nová výroba cukru z repy, dotýká. Toto nepo
chopitelné stanoviskO' jeví se také v práve uverejnených
diskusích Csl. A. Z., v nichž cukrovarnictí referenti
potírajíce nový zpusob zemedelské výroby, neopírají se
ve svých duvodech ani somozrejmost, že by byli novou
metodu prakticky prostudovali dríve nežli o ní refe
rovali. Jest to tím pO'divnejší, uvedomíme-li si, že jed
nalo o vec tak závažnou, jako jest bezpecné a jasné zji
štení, že výroba cukru v Tavikovicích a v Krumsíne
zavedená obstO'jí pred vedeckou kritikou a zdali jest
prakticky upotrebitelná. Vývody cukrovarnických refe
rentu jsou pouhé dedukce z jejich predstav a obsahují
mnohé nesprávnosti, ale rozhodne nejsou jasn)'m reše
ním nového problému. Naproti povýšenému gestu
cukrovarnických referentu uvádí Csl. A. Z. klidné a
vecné referáty tech, kterí podrobne a delší dobu prak
ticky studovali nový výrobní zpusob a z nichž nikdo se
nevyslovilo nové metode odmítave.

Jestliže vedecké forum, takového významu jako jest
Csl. A. Z., zabývá se tak intensivne otázkou hospodár
ských cukrovaru, jde jiste o vec, která nezasluhuje se
strany velkocukrovaru tak povýšeného odbývání. Vždyt
tyto malé závody, pracujíce podle nové výrobní me
tody, jsou pro zemedelce prvým pocátkem zdravé re
akce proti cenovému diktátu cukrovarnického kartelu.
což v dobe krise našeho reparství jest vec nepopíratelné
duležitosti. Možno-Ii dnes prodávati denaturovanÝ cukr
ke krmení dohytka za ceny malému hospodári nedo
stupné, odporucovati sušení repy pro krmné t\cely, aby
se tím uhrazoval nedostatek krmiv a regulovala nad
výroba cukru, oc levnejší a úspornejší jest zpracovati
cukrovku podle nové metody, 1. j. cást cukru odevzdati
konsumu a cást zkrmiti v cenných odpadcích?

Tím ovšem není receno, aby se naše cukrovarnictví
rO'ztríštilo na tisíce malých cukrovárku, jak si kterýsi
naivní cukrovarník predstavoval, nýbrž jest tím dána
s mel' nic ek reš~ní ,cukrovarnické krise, nebot zav~
dením této metody do velkocukrovaru dala by se krise
vyrešiti hez hospodárských otresu.

Odmítavé stanovisko velkocukrovarníku k cukrova
rum nového typu má jiné pozadí než vecné, jinak by
jejich ornnis3.ce nevedla boj proti vynálezci tak
tvrdými prostredky. jako bylo podání žaloby u trest
ního soudu pro porušení patentu. V prvém svém clán
ku nazval jsem tento prípad "nerozvážností « 1. ackoli"
jsem byl presvedcen, že se zde o porušení patentu ne
jedná, prece jen jsem pochyboval, zda inž. Cuker ne
hude za své snahy, akademií i cizinou se zájmem sle
dované, odmenen kriminálem. Snad by se byl toho
i dockal, kdyby se byl dost energicky nehájil.
, Vždyt uváŽÍ-li se, jaký štáb techniku a právníku

UstrednÍmu spolku csl. prumyslu cukrovarnickému
jest k disposici, jaké má možnosti, aby do podrobností
si z.1.bezpecil správný postup ve sporu, v nemž se do
muže i soudního zabavení difusní stanice v Benja-



~u všech cukrovaru, byly na míste jiste pochyb
ti, zda se Krumsínu a jeho rediteli pod~rí doká-

ti, že se jim deje krivda. L,Tdálosti však ukázaly, že
S. C. P. C. mel strojne-technické i právní informace

ost~t~cné,n;bof p~ed. natentt;í .úrad prenesené rozoval11prokazalo, ze Krums1l1 byl pronásledován
rávem.

Nemíním komentovati morální stránku tohoto po
pu, ale zduraznuji: selhala-li tato organisace v tak
ladném sporu, jest jisto, že celý problém hospo

rských cukrovaru a nové metody posuzuje nes práv
a' že její odmítání jest dusledek nedostatecných in

ací, nedokonalého zkoumání a snad i bezdúvodné
uj1tosti. Rozhodne výsledek sporu zpúsobil, že ar

en~y cukrovarníkú proti cukrovarum nového typu
uzu]í se dnes již jinak.

Denním tiskem proskocily zprávy o tom, že na schú
ch cukrovarníkú ozývají se hlasy, aby se púsobilo
uzákonení zákazu stavby nových cukrovarú címž má
i zá~onitou cestou provedeno to, cO' se ~epodarilo

tentnlm sporem. Zákaz odúvodnuje se tím že mái zamezeno, aby celá výroba nových cukro~arú ne-
ta p'?u~ita pro domácí konsum. Tedy proto, aby ho

ar,ske cukrovary nemohly prodávati svoji nepatr
vyrobu v tuzemsku, z cehož plynoucí zisk beztak

sÍ dosaditi na svoji obranu, meia by se ubíti snaha
hto závodtl o prospech zemedelství a sobestacnost

'tu zvýš;ní;l1 produkce ptldní. Kde by byh záruka,
podohny zakon nebude brzdou pokroku a že jím ne-
de udušena nejsnadnejší cesta, jak poctive a pokro

, bez újmy státních financí a kapes poplatníkú
žno dostati se ze svetové cukerní krise? A nebyl
pod?bný zákaz také nebezpecným príkladem pro

el1l svobody podnikání i v jiných odvetvích prú
!yslových?
Rozhodne jest jisto, že ani tímto zpúsobem nevyváz
naše cukrovarnictví z tísnivé krise, jejíž rešb-ií ne
se do nekonecna prohhovati. Prohlásil-li dr. Preis
manifestacní schuzi csl. prumyslníkú:
'že by byla zcela pochybená· cesta našeho hospodárského
života, kdybychom i nadále žádali/aby na náš export stále
doplácel náš domácí konsum vysokými cenami, jež snižují
naši životní úroven, mzdy i výdelky, podlamují kupní mož
nosti domácího obyvatelstva a vyvolávají mzdová hnutí.,

mí býti tato vážná slova posuzována jako obvyklý
ocní projev o situaci, nýbrž jako memento zkuše
o národohospodáre, které na cukrovarnický koncern
o jako ušité.

ITERATURA A UMENí

. Hutter:

NeveVsta prodana'''."
rod.an~ nevesta« s. fr.~ncouzskými zp,eváky z Ko'-
mlcke opery velmI rozrušila lidi, jedny príjemne,

hé rozpacite, jiné roztrpcene. Že jde do živého
"no videt na ruzných vecech: ve vI á dní m liste

vedení referoval chefredaktúr, nikoli hudebník
I tak nadšen, že musel doznat, kterak mu péro pa~

Z ruky; nadšení u nehO' bylO' podepreno nemálo
okolností, že je h o list byl pri predstavení zdar-

ma rúzdáván každému návštevníku; - v liste, který
má Z~ referenta nejlepšího smetanovského z n a 1c e
a nejvyšší teoretickou a u t o l' i t .u, byl uverejnen
zdrcující pO'sudek (zatím co se v listech ostatních tan
cí obkrocákovým krokem); z tohoto clánku*) je po
trebí odecíst formu a dikci, nebot je"psart prO' lidi ur
cité úrientace, kterí žádají predevším prímé a nevy
kroužené slovO'; vecný' obsah a kritické stanovisko
stojí však v nem s bezpecnústí vedeckou, a jedine úto
civé stylisace clánku mohlo by být zneužitO' k úteku
od vecných postrehL~;i - potúm c h é f op e l' y, které
mu se zazlívá, že uznání ve vecech umeleckých pronáší
vždy v jednoduché vete oznamovací nebo jen poklep
nutím do r.~mene, je ppjednou podezrele usmevavý,
mnohoslovný, velmi roztomilý. samá vybraná slo
vesa vetšinou bez podmetú a prísudku; - a konecne
ob e cen s t v O' bylO' úrední, nikoli úperní; melo tedy
právo i povinnost chovat se podle úredního zájmu.

Nutno hned ríci, že na techtO' predstaveních nemají
hudebníci a milovníci ceho pohledávat, práve tak jako
pri provedení parížském, lecby chteli navazovat vhod
né a osobne prospešné známosti. Ani tu~ni tam nejde
o záležitost umeleckou, a hudebníci chtíc nechtíc, za
to, že chteli mít operu státní, musili navyknout pro
svoji Musicu pohostinské zásade východních kmenu,
že se žena pújcuje. Omyl vezí v tom, že se parížské
prO'vedení vyhlásilo za umeleckou vec, a že i ted zájezd
Komické úpery se traktu je jako pokracování tét0' ume
lecké záležitosti. Nle nebylo to umelecké setkání a
pres všechno ujištování jím není. Je to ujednání 0'1'
gánu miqisterstva zahranicních vecí v obchodní sekci
prO' duchové zboží. Proto Paríž nehrála »Prodanou
nevestu" roku 1924, když ·celý svet Smet'1nu hrál;
v Smetanove museu si. každý múže prolistovat do
klady, že není koutu, kde o Smetanove centenariu by
nebýval Smetana hrán, a že dokonce na ticho oceán
ských ústrovech byly radiem vysílány dva smetanov
ské koncerty; a kdo ví kde ješte, protože v museu jsou
doklady a památky v recech, jejichž písmo nedove
deme'1ni císt. Teprve pri státním desítiletíhyla »Pro-.
daná nevesta" dojednána, kdyžte pred tím Ostrcil a
Nedbal ji dirigentu Massonúviopetovne prehráli, když
jsme se velmi exponovali a odvdecili. Je to onen »vor
gang", který je u st:lrších státních divadel dobre znám,
že se vybírá vhodné dílo k oslave politické, osobní,
ale nikoli umelecké. PO' té stránce jsou poucny pameti
ume1<;:Ll,CO'bylo a kde a kdy a z jakých prícin hráno.·
Císari páni mívaJi rádi balet. Pro Paríž v ríjnu 1928
byla Komická opera najmuta, jakO' ted politikové od
hudebníkú najmuli naši operu. S t a v »n a j m u
té hod i vad 1a" bude i u nás castejší a castejší, jak
toho budúu vyžadovat rúzné povinnosti mimoume
lecké. To je proste jisté a nezbytné.

Neco jiného je umelecká expanse. I tu zná »Pro
daná nevesta«. Pred generací vyšla do sveta - neme
ckými scén'ami - a nyní je svobodná a silná. Tak
však cinili u mel c i, kterí se nebáli i proti svému poli
tickému okolí ceské dílo prosadit. Nezakrývejme, že
to byli a jsou Nemci, kterí se dovedou za dílo postavit
svou umeleckou osobností. A ti také dovedli dát ce
skému dílu svuj o s ob n í u mel e c kýl' á z podání
a pojetí, hodnotný i tehdy, když se nesh6dova:l s do
mácím; protože tu byly práve zájmy umelecké. Nez'l
pomenme, že my také; v opere se to ukázalo pri vel-

*) Clánek proL Zd. Nejedlého v »Rudém právu«.
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kých premier~ch Strausse, Berga, v symfanii Mahlera,
Strausse, Schonberga, v kamorní hudbe Ceské kvar
teta abjevilo Schuberta, navéha Beethovena, a po nem
každé mladší sdružení nové skladatele. Ta je s t a v
»vlastního divadI2«.

V:)'klad, jaké je kulturní a hudební rozvrst.vení
Evropy, vedl by daleka. My jsme v oblasti zaalpské,
kdysi pod vládau hudby nemecké, nyní sami v ní ve
doucí.. Predalpská vlast je nám vzdálena a doléhá pra
strednict.vím ahniska vídenských mistru. Mezi západem
je predel, na v:)'chad pres Slovenska vazba k slav1.n
ským hudbám. ProtO' každá t.ransplantace se západem
zustane planá, jako palní hruška; necO' urodí, ale prece
ta ovace není. A tady vzniká kolise mezi umelci a vy
jednávaci.

Jsme totiž ješte stále v prvotním stadiu. Pa prevratu
bylo treh1. západní arientace. Tedy ujali se jí ti lidé,
kterí jednak znali západní reci (což byla jejich vS-·
hada spalecenská) a jednak na západe nebyli známi ve
své schaRnasti (Nemci byli dabre informaváni; a ta
byla jejich VJ"hoda vecná). Takaví místa vÝvaje na
sadili radeji násilné ahledy. V menším se ta jeví ca
steji, 1. s jakým neporozumením, daložíme na t.éta prí
znacné drobnustce: parížské sdružení pro dechové ná
stroje byla pozváno na pražskou kanservatar a meli
ve tríde ukázat prafesorum i žákum tu pravau hru.
Dobre, ale k cemu ta? Cistá hudba je psána .pra ur
cité nástroje; náš lesní rah, klarinet - ten skvastn)'
z lidové hudby - hobojka, flétna jsau nástroje urcité
stavby a tedy i urcitéhO' zvuku a urcité b1.rvy. Fran·
cauzské se podstatne liší ve stavbe a tedy i ve zvuku.
N a.Ši virtuasavé jsau mistri na své nástraje, Ale nic
neplatila, že any nástraje se prO' nás nehadí, že jsou
i škadlivé, dakud skladatelé budou psát a myslit pro
naše nástroje, a že nezadáme ráz své hu.dby okamžité
mimahudební kanstelaci; profesari byli desavouováni
a hosté adjeli s roztrpcením na abau stranách, bez nej
menšíhO' výsled.ku, kram taha nejakéhO' rádu.

A tak ve velkém merítku je ta s »Pradanau neve
stou«. Pravedení je nesparne špatné, po v.šech strán
kách, vyjímajíc pevecké umení paní G. Féraldyav.é.
Bez prínasu jakéhakoli asO'bníha pajetí, technicky cha
bé, proste najmuté predstavení, byt i jednatlivci poci
tili jist)" a možná i nejživejší, zájem. Budiž, aritána
lita se prabíjí. Ale chyba, je, že se celý podnik vyhlásil
Z3. 1.}meleclryjev, zatím -CO' je prímO' typickýmclokla
dem »najmutého divadla«. V tu chvíli hudebnki musí
reagavat na padnik admítave, a je jejich umeleckou
poviQností, aby trvali na takavém stanovisku, které
z umeleckých prícin pokládají za nejvhodnejší k zá
brane eventuelních škad pro prirazenau umeleckau ex
pansi. Harší než uplatnená v),tb, že díla byla dávána
pod merítkem, které nepripouštíme, je p a I a v i c a
t a s t akce. To nebyla ani parížské provedení. ani do
mácí. Ze všehO' na rychlO' improvisavaná palavice,
v nedeli vecer víc na strunu ceskau. TutO' snahu bu
deme kvitovat. Ale za ta vytkneme divadlu sabatní
predstavení adpalední, hrané prO' hasty. Prac nebyla
»Pradaná nevest1.« hrána v našem nejlepším absazení.
prac práve v absazení, které má tak blízkO' k "prapa
gacním« kruhLlm. Výmena kytic a palibku, což dajala
prý deti, je a necO' mín, než, pozorná arientace k pra
veder:í ~ nejJepším slohu. Druhá palavicatast je
v, k r 1.t 1 C e. Jediný Zd. N e j e d I Ý rekl prímO'. Ostat
111 byh »spolecenští., caž je Z"lse O ta horší, že nejen
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my z Klubu hudebních referentu, ale i abecenstvo již
také ví, jak se kritika delá.

A tak nerazmyslnou zámenou spalecenskéha vecera
Z1. událast umeleckau vznikly ztráty, které bude ob

tížneji nahražovat, ?~.ž,bt!9d~lpusobit.

Franta J(ocourek:

První japonsl,ý vell{ofilm.
("Ve stÍ[11lUYoshii:Wary«)

Berlín 27. kvetna 19,29.

Zbesd;lý vitr címsi mrští ke s,tene stavby, kt,erá Sie zaU chveje. V rohu obrazu s;víti Jakási plocha, ·ale 'nemHete
se o nJi oph'lt, 001 ,zastavit, celý pWMor j'e zmítán, a ce'ká!e
naJj)jate vYÍ'a'Snenf.Ale marne, ostatne nejen tady na pocátku,
až db konce maI1!le cekáte na kousek jasu, na oddJech v prud
kém štvaní od místa k místu, od tváre k tvári, od marnQ<Sti
k l1111all'uostli.Taidy Ik!ruh zacíná a tady skoncí: cOlSi,00 bylo'
hozcTI/Oke zdiLjalk() hadr, je clovek, na jehož tváni je "veps.áno
prokletí tak: bezvÝhraooe, 'lleod'volatel'ne.

Ted se ocUevi] od steny: nebezpecí za ním táhne jako sHn,
treba nev,idlite,I'né,tl1:acího k zerrnn,budí hruzu každého i>eho·
SVialU,každiého záhybu jeho kostýmu, h-'terý je zcuchán jako
ker v bouri. Každou vterioo musí vtrhnout proná:sledov,a~d a
dblblt našeho cloveka, který pr·elé-t'1 ne<kollikmetru, aby s,;:
zn~J'VuprikJrcil do ~tJíI1ll».·'Konecne schody, snlad jsou spásou.
Me leží pr&kryty tÝmž šerE.'m, v nemž cíhá nebezp,ecí, v po
dobe n~jasnýc'h pruhu kalnéh()J svetl'a. ktleré se prelévá bez
mstá!ní z jedné zdál1i!Lvéfo'rmy dO' druhé. Snad jsou spásou,
snad se propaldlnlOUpri tr~tím Ik:roklU našeho cloveka,. Jde,
plllží s,e jakl() po,sHelený pták,' pod nevýslIovným tlakem, táhne
za sebou ubohé telo, oci ztmule vyValené a zkrivené, každ)'
ponyb dobrodru'žiství, každý !<Tok ku predu vítezství, jež se
v nejblližším zLomku vteriny muže zvráJtit.

NekoneCJ1,é:}e schodLš1e do, prVlI1lÍh-op-atm, nekO'necrtá doba
zkond'oosov:aná do okamžiku, v nichž prekrocuje práh, neko
necná mistlllO~t, jíž ))Il{)chází, aby s·e stretli s druhým c}ové
kem, jenž vztahuje na uvítanou pohled cerných ocí, lesklý
'Pohled plný otá~ek a sO'llci'tu.Je 00 ž.e:na, rozvírá lehce náruc
a sll(~á:ufTI<lJdnám odhran1nou ruku. Teprve ted vidíme, že PI()

následovanému tece krev z vlasu po tvári, která se láme
grimaslaJmi oo1estd, zomaJ'ství a haniby. Ale nejsou tu jcn dva
!~dé, n-e.ní tu j~' bratr a sestra, není ,tu jen O'Kiku a RikJiya,
je tu nebez'Pec,í, 'které má tisíc podob, jako ve snu, a proti
nemuž ocividne steny tohoto chatrného príbytku jsou slabé.
smgne sl'abé a prostup)ié jako sít. Není sem háren stín,
žádná vec se sy>mbolicky ruepohne. <liJevše je stínem 'sevreno
a všechno 'prosyceno k ZlaJl~tJU,tí.Rád~ bychom se vy)Uk!nuli,
utekli, nacdýchailliSlevzduchu, uv:idei\i s,[unce, ale n:emužome:
jsme priiPoután~ik svému místu stejne nemilosrdne, jako Riki'ya
o jeho sestra O'Ki1k,u.

Techto nekolik úvodních obrazovÝch akordu je nasazeno
s llIalpf'Os'toujdstotou a stací, -abyahom si uvedomLli, žle máme
tu cest se~námit se s necímb co jsme ješte ll.e'Vi~eIana plátne
];jI1LL. Velice rádi b,{chom to' k necemu pr,iTOVna1i,abychom
byli kJ,idnejší, a:le ve stínu Voshiv-ary s~ pred našima oc.i.ma
dejí nové a nlOvéveci. t. j. ros.tou no'Vé a no'vé obrazy, Vy
pl)'ávet dej? Také to' jde, <il11eÍ'enom ved~e oibrazu, j'aJkokomell
tár, docela tak, jakO' ,s~ to de~á v- ja'p(}nských biografech, ~lde
prednášec hlasite kl()mentuje fiJlm pri promítáiní, nebo tlIaopak
docela uvniitr {)Drazu, které vyjadrují daJIeko více llež dej,
Ik'terý .s~ dá vyprávet ,a I'a »obsah v:las.t:nfmisbovy« pri výklad.u
báJslní~a 'strední šJrolel. Nev,Ddímj'i:lIiOU,;:estu, než tuto druho:!:
zachyUiJt d~j t. J. lepic'ký p,ríbeh v pmudlu obrazu, jimiž první



PNtomnosL

velkutilm je vrchovate 'napl1nenIa jimiž se bez debaty
ui~ m:ez.i,'I1ejdok(ma~ejšífHmová díla.

:ze strany, z níž oci sestriny -cekají príchod nebezpecí, stále
JnlPrichá:z~je tedy kdY 11laI,plachéošetrení bratra: zpuso-

, Jemužzprvu dobre neporozumíme. O'Kilku nelomí rukama,
febfitá pokojem, nezdV;ihá ustrašen'e nadra. Stojí nad bra
, hladí jeho vlasy, stojí a dívá se, stále stojí. Prejeme si,
konecne šla, rycMe šLa, pnne·sl'a vodu, po níž RikiY'a vO'lá,

'4lIItvta jeho ránu. Ted se hl1lula,al1ek jiným dlverím: bratr
I OOIezavrít, nebezpecf má volnou cestu, musí je za

Jaik marné! ProcházímeJ spešne s ni, élJlezase se vrad-
r cbleji, protože na schod'tštl jd'e neprítel.

i~ho pol()ly~á hJiava, nlOs, vycneilé LíCní kÓlsti, potom
atpá ramena a v ruce pohrává necím, co asi rozbi'lo hLcwu
yaovu a co ji dotluce nadobro. Protože sem smeruje želez
cdt dosavadní dej, príblimJe prvních deset mJiinut,ik této
, která musí dopadnout, aby ukoncila, co nacala. Pokuste

'vet te)lÍO dej!

u zatím prišla k bratrovi s vodou, omývá obradne,
e bez vzruohu .a ukládá raneného k od'Pocinl\U. Ale
1 je na schodech. Dvere se 'Prudce odsunou - a vejdle

, usmeje se, prohodí vetu a odejde, zase vidíme shora
lebku, predmet v jeho rukou je sVÍcen a když sestoupí

s1ednlhoschodu, P'OPrvé,S1m(!Jt;emetrochu oddechnout ...
koncí jeden motiv, jenomže naid záverecným akordetR

koruna, a oclm krásné O'Kiku není dO'j)rán klid!.
motiv se uzavrel, ale víme, že je to klafll{rrý,.poloVic

,Aver. Nevyšli jsme ze stínu Yoshiwary, a vyrovnala-m se
r~ého bratra pO'priložení obki1adu, cítíme, že to dal<Cko'

ená mjr. Bylo-li nasazeno totO' bourlivé tempo, hned na
tku, je nemo~no, aby bylo uvO'lnováno v dalším prubehu,
II fIlOlrust, má-It se stU'j)novat, má-l!i jít k vrcholu. A to',

e videli dosud. nás nenechává na pochybách, že rcŽDsér
a zároven jeho autor, T·ein'O~uke Kil1ugasa, je

ec, který své veci dol'&ouaJ,eroz-umí. Víme, že nebudeme
árii, pres to, že to, co nám tu podává, je tak odlišné od
na co jsme zvykti. Víme, .že o'V'ládá to, co je pro film

a co film s.taví ze všech umení nejblíže k hudbe:
»La musJque des i!mages,« nazval mm francouzský

krltik E. VuilJlermoz'a to zmamená predevšfm »rytmus

kde jsme film O'P'ustii, po prvnifm motivu, je tedy 
hudební termÍ1llOl1ogiÍ- caesunab A druhý motiv za·

a prudceii, než jsme ·cekali. Motivtcké delení je
tipe fecerro VIllitrní, imenovartÝ mm ntmÍ dtlen nijak

ani na kapitoly, mi na ·dHy. Bez Prestávky piyne
1IIWfuodo poslediního 'obrazu, odž! ukazu,!e t'alkíéna jeho

koncepci: Delení l1a dHy,ja\k jlSlnte nan zvyk'H
aamencj{ém fiHml1,je ·skOro vždycky 'l1eorga-

,1IWYPItvá z látky, z prirozených vlas.tností námetu, ale
~fetely mechaJnickými a ryze vnejšÍlffii: aby se pred
aOlVe prodlou~N,o,aby bY'la ·prestávka, v neHepším
je myšleno MI mO'fu0st odpocinlku obecenstva. Ji'sto

fttšilla deleni na dflly'a prerušovámí pres.távkami vetšine
0J)I'lmhJ hodnotných, práve tak jako vetšine dramat

u látky, které proste nesnesou rozkouskovánf, nema
Jtrattt n:l své cene, t. j. predevšímnla úCirnku. 1'.aJkovou

Je také látka prvního jalj)()lntské'hoveJbkofjJmu: ;pre
Y, t. j. body oddechu a nabytí rovnováhy musí být vlo
pffnto do dlla. A 1lI10tLvickédeleni, komposicní cedky jsou

ik jll8llého,že nepotrebují rozderování na kapitoly neb:>
a cldovánf. Až uvid1"te "Ve stínu Yoshiwary« v Praze
lIVellenv podzimnd sezone), pochopíte' estetické výhody
& promítání, ooroq,sekají-\'i lQVšem.reditelé biografu

tracHoe ua JJlelrolikdfiu.

Riklilya pll'Oci'tne.A b'rzo uvidílrúe v jehO' lOclch svedectví, že
nebezpecí nebylb' zažeh~áIf1O',že t1rvál,lž\e ttend wnliknutíz okruhu
sHnu Yoshiwary, který nend niicím jiným, než I()kruhem osudu,
f.atalitou, 'proti niž jsou slabé všechny síly cl'oveka. úsmev,
který se objeVÍ na jeho oblicej, nepTIa!tísestre. která nad' ním
stoji jakQ andeL Zacínáme tuŠ'Í't z toho jediného úsmevu na
rtech a ncích ženu, která za I11IÍms,toif a Zal kteriou se Rriciya
pUSití nedbaie slabosti, nebezpecí, sestry. Andel je bezmocný,
teho IPOll,iUSzadržet neštastnfka je jen ná~nJaikový: O'K:iku se
desr o bratra, ale je prílJi'š moudrá., aby se stavela v cestu
,osudlu. Rikiiya už t1IeThísvuj, PlJpadne bohaté kimol1Jo,které
O'Kiku zhvtoViJla pm zákazníka, vymIZí ze dverí Il letí scho
ddštelm, letll uMcf, hnJáll vášni, jako byl pred tím hnán desem
pred smrtI. Nit není dosud vysl'oiVenÚla preoe všechnD víle:
souvislost mezli pITvním a druhým motivem je zrejmá, ackoliv
je vsugerována výhradne vnitrními prostredky, bez pomoci
jed~ného vnejšího Isymtbolu, s nimiž se ve filmu tak lehce pra-
cu·je a jdchž se toaik zneužívá. R~kJi'Ya[etí vstríc svému jDe
štestí, do Yo'sbi'wary, mesta llam~jbw, rozzárených cajOiVen,
hudby, tllince a tlslce vyraženl.

Tam nás ceká tretí hlavní O'soba tétlO Uhnové básne, v niž
dir3!illatac-no.str'Oste z l1l'e<jtypictejšílyriky, mis! se a vyt,lváfí
jedrné nerozlucné telo. Ale dríVle,netžlse s 1\11setkáme, všmnne
me sd p,redstavi:teli1 .prvl1lÍch d:\TQU hlla'Vnlch osob. Rtkiya:
J. Ba n dl()h. Je úplll1e mužem, pres tO', že se nám jeho, typ
bude zdát na prvn~ pohled ženským a stejl\1e\ieho vystutlQlVárrl.
celý jeho chatralklter. Vysoké cel'O smženo kšticí vLasu, scesa
ných do·iil k 'Obocí prohtrmt6mu docela obrácene, t. ,. lk!oncjl
naholf'u. Oci temné rnko vb~y a verriké, Pravlde:lná \ÍSta,
prímý nos, strednJ!' postava. Mekké Dohyby, nerozhodné ll1Iebo
ús ukva.p~né, nejistá chuze, veld'ká rozmalnHost gestikulacni
a neuveritelná 1Jtohatost mimická A. T ~ c h i h a y a hraie
O'Kiku. Nemužeme se vyhnout srovnání s Annou Mayou Wong,
která prišla z nebeMé ríše do tIolywoodu ukázat své vyspelé
limenlÍ, A, Tschihaya je zcela jiná. Zdálo se nám, že Anna
MaYaJ Wong omezi'la; své vÝ'razové PTostredlky ,na mi'ntmum,
že vlastne ani nehraje ve srovnáil]'í s americkými a evropskými
1Jvezda~mi.A. Tscmhaya je stejne vzdá'lena od A. M. Wong.
SrovnléÍ'n,as nf jallroby vubec nehrála. Je imposantne prostá a
jemná. Nen1 našim evropským· ocím tak kr~sll'á, jakO' A. M.
\Voll1.g.Je -méne 'oslnu.,jicí, ale vroto' jí lIteveríme méne. Je ne
odo<late1:nepúvabná a Iíbi s.e .;Dám pres to" že d:louhé k;imono
ji kryje úzk.ostlive od .brady k pt:SÍlim nožky. Má iivé, bystré
oci, ideákni drobnou postavu a ill'ehojí se ukáz.a't hQrem sestara
nou tvár, kdyi je treba. VerlRe roz'kY'máceného, roztekaného
a výbušné.1m RJ:1}rya-Barodoha,na nemž nen! iedtná 'p1J,oškaSltar

bt;lIlní'-3, ·vyrO'V1l'1il·lltá.znamená .O'Ki.kJ.I-TscJli1layav oh[edu 'd'Y
n<tmidkérn »'mvderato«, lž!i.Ve}klíduJejší, zátoku, jejíž vlny ovšem
nestojí 'Úp.ltnen.ehyq.oe. RLk:.iy.aje proklatec, jemuž 'není pOnlQCi,
marne se zmítá. O'Kiku je odevzda1l1á, ale Z'diViháse k b'oii
Is osudowstí, ackolilv cítí telí zákO'nitos,t a cítí, že je vše
ztraceno·.

Yoshiwara - vír obrazu stupiíující se od scény ke scéne.
Není to zápla'V'aiefektu, které se samy v sobe vycerpávají.
tllavní motiv je nepretržite v popredí a není ani na chvíli
prikrýván omamenltalitou rušných scén. AIJl3v mori úcastníku
radováJl1Ieknám .nemizí vedomí dramatidkého jáJdlra. Krok' za
kmkem s·e Rilk\iya b.J,lŽísvému l1Iebz-pecí,které se ze vš~ho
nejvíc podobá kotouci, jako je jich rada v Yoshiware, ko
touci, ke kterému se sjíž.dí po 'hladké ploše plQlélesku, roztoce
nému strCldlisku, v nemž už ,nikdy nenabude hlava pokoje.
Strediskem, hvezdou Yosruwarou, nejkrásnejší ženou mesta je
O'Ume, Y. O g a w a. BHe naUcená, s nádhelJ"llIÝmúcesem, vý
boj'ne usmevavá, procház.í se svým iklrálovstvím a kolem ní se
všechno tocí, doslovne, jako listy a smetí okolo víru pred
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vterinou, v 'tliž vír vše pohJltí. Muži, vytreštené, rozmilované,
rozdorvádené tváre odstupnov.alných typu krlou'ži kOllem bílé
tváre O'Ume, která ukazuje svuj dobrý a trochu špin'avý
chrup, zdvíhajíc ve frivollJÚmsmíchu delikátne malrovatlléobocí.
Jeto maska japonské svudni-ce, typ' beze zbytku yYkrystall
sovaný, be~p'ecný v lmlždiémhI11IUtí,/Drotože lPrísnJe dodržující
hranlice urCelné tYj)u, neC(},v cem je vune ritu práve tak, j.ako
v nábožeJ1JS,kýchobradeoh.

A odtud Zlpet' pocho,pfte, že ~ Rikiy;a je presne ohrwnic.má,
peCJllivedelaná maska a O'KilkU... Z vlnení úmámeného muž
ského davu, ze zmetd roztocených balonu, spirál, které ubíiejí
váš izrak, strhujíc,e vrus dlo :svého, vecne a rychLe opakov,all1iého
rytmu, z rozhýbaniých jPanáckugroteskne s~ klátících ll'a pro
vazech, z mjnohonásobného reje kioJ štestí a jiných atrakcí
zacíná vyrustat úsHeill:1í vraged~e, totiž její vrchol, protože
ona by ta! j)red tím a bude ,potom. alle ted dochází ke stretnutí,
k j)rusecíku.

Riltiya se blíží, v ruce bohaté kimonlO ukradené sestre, oci
pOl1'Ožoo.yna O'Ume, která je obiklo'Pooa smeckou obdivo~atel1u.
Uvidí ho a zavolá. Pri1letí zase tak bláznive, jakoby nekým
smýknut, jako jepli'ce k lrumpe. A všechno, 00 následuje, je
filmo,vý balet o jepici, 'která se mntá ko,lem p1amene, dorážejíc
tak dlouho, él'Ž zhy1re. MáJte 'PTávo predstaVl1t si pod temito
slovy nejbanálnejší filmovou scénu, protože jste videli ve
fiilmu odlstrašuj,rcích pripadu víc než' dost. Ve skuteooosti se
tento námet v prítomném filmu zdvíhá k nejcistši tragice, jaké
jste kdy byli v umení svedky.

Všechno vnejší j'e odhozeno, rrejsou tudiel<JOtrativnJÍprípraJVY
k tomu, cemu se ve svete filmaru rí.ká "le clou«, "hreb«,
ústrední sensace filmu. Pri tom je to dekorativne deláno bez
\I1aid\n,e,jiak se ostatne u jaiPonského filmu prostrednictvím di
vadla rozumí samo sebou. Neznám scénu, která by byla tak
di~adelne pathetická, tragická, zustávajíc soucasne ryze fillmo
vou'. Bod!!I1IOhamahercu jakoby byly vysoké kothumy starého
reokého d'ivad~aI.S~oVl11le'je úvšeml težko tuto scénu vyUcit tak,
aby V ní byla dlosi!atecllá mvena filmové a dramatické veJlitoo
sti. Rikiya, ubohý mladý muž, telesne slabý, s poranenou hla
vou a zmucený láskou ke krásné kurtisáne, odvode O'Ume stra·
nou chtivého davu a podává jí svuj dárek, sestrino kimono.
O'Ume z1«mmá 11Iejdlfívzna},ecky liak!ost hedvábí, ale nemá kdy
prijmout dar: veJtiká, s.iIláok'á!ruk1a dbpad:1iana ldmQnJOa mz
trhaJ!a je s ledovÝm :lctIidemna nef.rolik kusu. »Neprijme žád:ný
dar od tehe!« zahuct 'a už tu je sok Riltiy,aiUv,neI.JTítel,který
stá~' v IP'OzadJívšeho dJosavaJdlníhodejství vedJ:e stt~jti:ejen: na
znacené O'Ume. Je ovázán po bitce, ,také dostal od svého pro
tiv.níka a ted, 'když Ise vrátill, ho chce po~upit pred diváky.
Než se RjlJpya l1Iooeje, virhne mu souper mezi oci llopelovou
kouJli, st/alrý 1aponský trik, který nlal cas oslepí zrak Zdešený
Rikiya new1di, potácí e, hledlaje O'Ume. Úžasné obtazce roz~
kViétají v jeho zha'Slých ocích, hve:;,dy obludne ror->1Joucí,srá
žejlí se a jislk'rící temnJOtou r02-pr'ostíTlajícise státle dál a hlou
beji. Paprsky sestupují a kríží se s kružnicemi, za nimiž vy
vstává drahá tvár O'Ume, svetlo doznívá v propasti noci.

Rikiya newá vr'Ik, mysU, že navždy zi.ratiil zrak (a tancí ta11JeC
zoufalství, uvolnuje celou škálu gest, jež zrejme nejsou impro
visována, ale mají základ v mythologických a náboženských
formách tanecních. Od sloupu k sloupu, od cloveka k cloveku
tancí Rikiya svuj údes nad ztraceným svetlem, do nehož se
mísí touha po O'Ume a nejistota o odpovedi jejího srdce.
Chvíli se propadne do davu diváku, kterí se nemohou nasytit
smíchu, protože vedí to, co neví Rikiya a obecenstvo, že totiž
zase prohlédne, dav ho do sebe pojme, aby ho zase vyvrhnul
a Rikiya hledá O'Ume, až myslí, že ji našel a modli se k ní,
zaprisáhá, aby rekla, má-li ho ráda - ale je to jini nevestka
z Yorshiwary a O'Ume zatím promítá na své tvári všechny
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odstíny svých pocitu, od sadismu ke kreci vášne. Konecne
Rikiya, otlucený, usmýkany, zhanobený vytáhne dýku a hodí
ji smerem, ve kterém tuší protivníka. Ten se skácí, preds'tíraje,
že byl zasažen, a Rikiy'a prchá jako štvané zvíre domu, ob
klopen hruzou vedomí, že je vrah.

Druhá caesura, zase tak krátká, a tretí motiv zacíná: do
mnelý vrah v náruci sestry. Strašné, ošklivé, nelidské úi
masy; v tvári, která umí být tak harmonická (jak patrno
z umelcovy civilní fotografie). Sestra; která prijímá nové ne
štestí a hledá v sobe sílu, videt svýma ocima i na' bratra.
Vyzná se fí, že zavraždil ctoveka - v tom se objeví na scéne
dramatu ctvrtý a poslední herec, m'aska zvaná »muž s poli
cejním obuškem«, jehož predstavitel se jmenuje J. S o h m a.
Veliký clovek, nesoucí na svých bedrech, ve své tvári, v kaž
dém pohybu svých rukou, v každém otevrení svých bezzu
bých úst znamení zastupitelství celého jednoho sveta, sveta
zla, podvodu a zlocinu. Tento muž není policista, policejfií obu
šek jen našel na ulici po jakési rvacce, ale jako pravý syn své
rasy umí na této jediné malickosti založit svou kariéru. Pohrá
vaje si s policejním obuškem jedná jako policista a v O'Kiku
schoulenou nad bratrem, který se ji práve Priznal k vražde,
nalézá znamenitou korist. Jeho dábelská tlama z jedné,
kuplírcina z druhé strany" to je prostor, na kterém devce
O'Kiku bojuje boj o svou cistotu, protože lékar dává nadeji na
uzdravení bratra, dostane-li peníze, a také muž s policejním
obuškem slibuje zámlcení »vraždy", dostane-li od O'Kiku pe
níze a pujde-li s ním do jeho bytu.

Zatím co Rikiya. spí, zmožen únavou, jde O'Kiku se džbe
rem na dvur. Trojií.helník ohranicený domky, z niChž jeden
patrí kuplírce. Ta dívá se mlsne na O'Kiku, na její mladé,
sveží telo. O'Kiku klecí u studne a pracuje, u ní stoji nekolik
holých stromu. Zprava cíhá kuplírka, vlevo se zastaví muž
s policejním obuškem. Druhý trojúhelník, jehož vrcholem je
O'Kiku. V techto dvou trojúhelnících - dekoracním a figurál
ním - je vyjádrena celá situace v mocné dramatické zkratce,
která znovu - po kolikáté už? - odhaluje mistra filmové
režie. Nic se na tom dvorku nedeje vnejšne, je skoro bez po
hybu, ale jaké napetí vyzaruje z toho obrazu! Ješte pro neco
jsme vyšli za sestrou hrdiny z interieuru: abychom podtrhli,
že scéna na dvorku je všeho všudy ctvrtá dekoracní promena
celého filmu. Až do konce pribudou jen dve, je jich tedy celkem
šest. Sest l)romen v hodinovém filmu! To' zní jako nemožnost,
protože casté strídání obrazu je sama prirozenost filmov~
methody. Nuže, tento první originální japonský velkofiim je
dukazem, že to nemusí být pravda. Sest promen, to' uŽ je
jako' šest jednání, ci to jsme už jen krucek od klasické tra
gedie s peti akty! To není vše: film' je staven tak 'dusledne
zevnitr a všechny jeho výrazové prostredky' jsou do té míry
organicky spjaty s motivem, že ani techto šest promen nebylo
nutne treba. Mohlo se to odehrávat všechno v jednom, ne
urcite vyznaceném prostoru, a prece by nic film nebyl ztratil,
tak dokonale režisér a herci umeli sugerovat tuto hru o lásce
a smrti v rámci osudu.

O lásce už bylo mluveno; smrt prijde, se stejnou jistotou a
ve stejném rytmu, jako u jepice útocící na plamen. O'Kiku
svolila a odešla s mužem s policejním obuškem. Dohnána
k rozhodnutí, zápasila o své panenství proti hrozivé presile
rozšklebeného padoucha, který odhazoval všechen ostych se
zbesilou rychlostí pri pohledu na rozkošné díte, vtlacené do
kouta svého príbytku. Mezitím se Rikiya zbudil a ke svému
údivu otevrel oci a uvidel: nejdrív svetelný šíp, který ho pro
bodl a zanechal hlubokou bílou stopu v jeho smyslech. Potom
nejasnou prurvu, která se pomalu zaostrovala, až se z ní stala
jejich milá domácí svetilna. "Sestro!" musí ji videt, aby videla,
že vidí. "Sestro!" Jako opilec se rítí schodištem za ní. Opet



le je pozde, treba vám nikdo nic nerekl; uvidí sestru
u po tom, když probodla nožem muže S policejním obuš
Ze strachu, aby nebyl zatcen bratr, který nebyl vrahem,
odlala obetovat se muži, který mel tajemství v rukou,

rozhodné chvíli pri obrane se stala sama skutecnou vra
cf.

elf caesura a ctvrtý, poslední motiv: útek domnelého
a a opravdové vražednice, bratra a sestry. Prší, leje, na
ch O'Kiku je sta perel, když usedá s bratrem v opuštené
za mestem. Jako ptácek se u!dádá ke spánku pod ochra

bratra, který však je znovu zachvácen touhou po nejkrás.
lene Yoshiwary a utíká za ní, opoušteje sestru. Je temno
jine, jen dve cesty slabe svítí, križovatka v tráve a
. Yoshiwara je tak blízko milujícímu srdci! Pribehne 1(i
a uvidí: všichni odešli z místa veselí, ale královna zu

: O'Ume sedí s jeho sokem! Je tím pohledem zasažen jako
ern a chveje se na prahu, neodvažuje se vstoupit - jedna
ných rytmických prodlev, plne vyznívajících v kompo

obrazu. Ale musí pres práh, musí za svou láskou.
ona se zachveje, když ho spatri, znepokojena neznámou

s rozrušenou maskou frivolity, s tóny milujícího srdce
ny, která se bojí pomsty. Povstane v ocekávání a 1(i
v sok se vztycí za ní, nahore na galerii. Dole je 1(lklya,
úl blíž, ruce žebrácky, prosebne, trosecnlcky vztažené
rne. Co deje leží v tomto gestu, v tomto blížení, které je
no prízrakem konce, rytmicky, obrazove I fabulacne na·

Je kadence, neodvratne, jako voda. metr pred pádem se
u, jako poslední stopy verše.
te trcí ty prosebné ruce vzhuru, ješte se upínají oci k Ži)

posledním zasvitnutím nadeje, která se už sama v sobe
a padá k zemi. O'Ume ztrnula, její spolecník ztrnul,
no se zastavilo s 1(ikiyaou, všechno se s ním vzpíná k p'J

u výkyvu. Potom padá celý svet: zase svetelný šíp,
el probodl srdce, rítí se architektura milované tváre, rítí

elný úsmev zbožnovaných úst, roj hvezd klesá pozadím
hrst hvezd jako kvetiny když se sypou zvolna k zemi,
ozvena tváre O'Kiku, drahé, neštastné sestry .3. zase

dráha, ješte volneji padají hvezdy a potom už jen

a bázlive, dirigováni zvedavostí a soucitem, pristupují
hiwary k 1(ikiyaovi, který leží bez hnutí, tvár k zemi.
en nekoncí tímto obrazem, ale jiným, který uzavírá

Jako vyšší smírnejši akord, harmonie, jíž se uvolnuje
~niž se láme dej štastným koncem, motiv bez konce,
tón:

u se probudí v chýši. Bratr užu ní není. Jde prede
Noc. Ticho.

a! Rikiya!«
neodpoví. Je temh(}, jen dve cesty slabe svítí,križo

v tráve a strom.

Skeptik kritikem.
Uverejnili jsme již nekolik prekladu

z díla amerického kritika Menckena.
Uverejnujeme dnes o nem preklad
studie Chestertonovy z casopisu »1"0
rum«.

dce je zapotrebí trí. Jeden musí být smirovatelem.
Lidský vztek nemuže dosáhnout plné síly, dokud neza

taktne prítel obou stran. Vidím se sám v takovém po
pri debate o "Amerícan Mercury« a puritány; a pri
to s pocátku s rozpaky smíšenými se strachem. Vím,

odcí soudce muže býti roztrhán na kusy. Vím, že samo-

zvaný rozhodcí soudce má být roztrhán na kusy. A vím prede
vším, že tohle je zvlášt prípad, který v každém smeru shrnuje
mezinárodní vztahy.

Snad jedinou zdravou kritikou je sebekritika. Snad je to
ješte více pravdou o národech než o lidech! A chápu docela
dobre, že by mnozí Americané prijali návrhy od svých rodáku,
které by prímo odmítli od cizince. Mohu se omluvit jen tím,
že jsem se snažil zduraznit výborné vlastenecké heslo »Po
znej nejdríve Anglii« ve stejne vlastenecké parafrasi »Kritisuj
nejdríve Anglii«. Zamestnával jsem se tím dosti dlouho, abych
si jasne uvedomil, že exj,stují v Anglii zla, kterých pomerne
v Americe není; a jedno tam není docela urcite, jak ukázal

pan Belloc k prekvapení mnohých, a to je skut~cné, otrocké
a mystické zbožnování penez.

Ale co vyvolává námitky proti mne v tomto prípade, je, že
znacne sympatisuji s obema stranami. Tento. útocný postoj se
budu snažit zakrýt pokud možno taktne rozdávanými nadáv
kami na takové veci, které podle mého názoru skutecne na
dávky zasluhují, a puvabne predstíraným odporem k té neb
onéi cásti obou protivných stran. Ale skutecnou pravdou je,
že. kdybych byl Americanem, radoval bych se velmi casto,
když »American, Mercury« nekoho nebo neco napadne; a také
bych nebyl zarmoucen, když je »Amerícan Marcury« napa
den. Ale myslím urcite, že obe strany a snad hlavne obrazo
borná strana, potrebují, co potrebuje celý moderní svet 
pevný duševní standard i pro své vlastní duševní úcely.
Vyjádril bych to slovy, že mám velmi rád revolucionáre, ale
nemám moc rád nihi1isty. Nebot nihilisti, jak ukazuje ji~ jejich
jméno, nemají proc se bourit. S toho hlediska je málo co
dodat k podivuhodne zdravému, jemnému a pronikavému clán
ku T. S. Eliota i(Jiumanismus Irvinga Babbitta), hlavne k té
životní vete v nem, ve které praví profesoru Irvingu Babbit
tovi (který pripouští potrebu enthusiasmu), že nemužeme mít
enthusiasmus jen pro' enthusiasmus samotný. Myslím, že ná
hodou vím, co musíme mít. Profesor Babbitt je velmi ucený
pán; a já sám dovedu velmi málo latinsky a ješte méne recky.
Ale dovedu tolik recky, abych znal význam druhé slabiky
slova »enthusiasmus.«, a vím, že je to klíc k této a každé
jiné diskusi-

Dovolte mi dva príklady, které se týkají mého souhlasu
s obema stranami. Obdivuji srdecne Menckena" nejen pro
jeho životnost a vtip, ale také pro jeho prudkost a nekdy jeho
násilnost. Vrele mu blahopreji k jeho vzteku a .nenávisti k ve
rejné službe; a myslím, že pronesl historickou vetu, kdy~ pra.
vil: »Když.zacne tlupa agentu s pozemky, úpisy.a automobily
vzdychat po verejné služb'e, není treba freudismu k domnence,
že bude nekdo ošizen.« Nevím, proc by nenazval lopatu lopa
tou a' podvodníka podvodníkem. Nevycítám mu, že užívá spro
stých -slov pro sprosté veci. Ale upozornuji ná dva smery, ve
kterých negativnost jeho filosofie pusobí, že jeho kritika je
skoro povrchní. Predevším je zrejmo, že je takové satira do
cela bez významu, není-li podvod hríchem. A je stejne oka
mžite zrejmo, že stále klesáme do propastí »morálky« a )'po
božnosti«, je-li to hríchem. A druhý bod, treba méne samó
zrejmý, je stejne duležitý - že jeho zdravý instinkt proti
tucné pretvárce mu neosvetluje v pravém svetle jádro této
pretvárky.

S kultem verejné služby je to tak, že jako mnoho moderních
pojmu je modlou prostrednosti a zapomenutím rozhodnosti.
Je jako nárecí idiotu, kterí mluví o zdatnosti bez kritiky vý
sledku. Jirích verejné služby je hrích satanuv: hrích snažit se
být první, kde muže být pouze drúhý. Název jako Verejná
služba ukradl posvátné velké písmeno veci, které kdysi ná
leželo sloužit. Je smysl ve službe bohu a ješte popíranejší
smysl ve službe clovekt1J; ale není smysl ve službe verejnosti.
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Sloužit bohu znamená alespon sloužit ideální bytosti. I kdyby

to byla imaginární bytost, bude to ješte ideální bytost. Tento
ideál má urcité a dokonce dogmatické vlastnosti - pravdu,

spravedlnost, soucit, nevinnost, o. ostatní. Sloužit mu treba ne
dokonale znamená sloužit zvláštní predstave dokonalosti. Ale

clovek, který beží po ulici, mává rukama a hledá neco nebo
nekoho, komu by sloužil, padne patrne do prvního krámu se
škopky nebo do skrýše zlodeju a lichváru, a bude jim pilne
sloužit. TU vzniká hrozná myšlenka, že píle, spolehlivost, pres
ne,st a obchodní zdatnost jsou dobré veci; že pouhá ochota
sloužit mocnostem tohoto sveta je krestanskou ctností. To je

žaloba proti verejné službe, tak odlišná od kletby verejn~

služby, kterou tak srdecne a vzletne pronesl Mencken. Ale
vážná obžaloba se nemuže vznést, aniž by se opet vyskytla

otázka, má-li lidstvo vubec necemu sloužit; a nemelo-li by se
radeji pokusit vymezit to, cemu chce sloužit. Všechna ta hlou
pá slova jako verejná služba a zdatnost a prakticnost a ostatní
jsou chybná, protože chválí prostredky a ne cíle. Ale všechno
záleží na tom, zd 1'i chceme chválit cíl - dáváme prednost
pravému cíli.

Dve další charakteristické úvahy Menckenovy dokáží ostreji

ten podivný smysl, ve kterém postrádá vlastnfho názoru. Jed
nak se zdá, že hlásá co nejurciteji ciste osobní a subjektivní
ráz kritiky; delá ji individuelní a skoro neodpovednou. "Kritik

se predevším proste pokouší vyjádrit se; snaží se docílit pro
své vlastní vnitrní já prfj~mný pocit vykonávané, funkce, uvol
neného napetí. dosaženého procišteni, kterého dosáhl Wagner,
když napsal Walkiiru, a kterého dosáhne slepice, kdykoli snese
vejce«.

Až potud. je to všechno dosti podstatné; ale na neštestl do
chází Mencken k necemu, co s tím vubec nesouvisí. Podle uve
deného citátu propuká pak ve vltezný zpev, protože je nyní

v Americe nejen kritika, nýbrž i spor. "Dnes je poprvé za
léta v americké kritice boj - ukousané uši, krvácejíc1 nosy.

Padají rány nad i pod pas.«
Snad je. neco v jeho prípade, co muže v~'volat spor; ale

nemá to nic spolecn6ho s jeho ohhajobou tvurclho sebevyjá
drení. Píše-Ii kritik kritiku, jen aby se zallbil sám sobe, ne

záleží vubec na tom, že se nelíbí nikomu jinému. Ten nekdo
Jiný má plné prá','o ríci presný opak, aby se zalíbil sám sobe.
a hýt dokonale spokojen sám se sebou. Ale nemohou vyvracet,
protože nemohou srovnávat. Nemohou srovnávat, protože ne
mají 'spolecného hodu srml1ání. Ani já ani nikdo jiný nemuže
mít spOr s Menckenem o literature, protože není zpusobu, jak
kritLsovat kriticisrn. vyjma zeptat se, je-li kritik spukojen.
A tady debata koncí hned na zacátku, nebot nikdo ttemilže
pochybovat, že je Mencken spokojen.

Ale ahych si neudelal z Menckena jedinou 'obet argumentu
ad hominem. udelqm ten -pokus na bezcennejším tele a nabídnu

se sám k pitve. Rekl bych. že vetšina kritik, které napíši, je
skutecne vyvolána touhou po sebevyjádrení; a je jiste 'pravda,
že v sehevYiádrení je uspokojení. Mohu vzít to neb ono. o cem
mám presné pocity - jako na príklad filosofii Dreiserovu. a
mohu dosáhnout pro své vlastní vnitrní já príjemný pocit, když

n~píši;
"Popisuje svet, který 'pripadá jako tupá a bezbarvá il1use

neztravitelnosti, ne dosti jasná, aby se mohla nazvat nocní
murou; vonná, ale nevydávající plnou VU11i; zapáchající zvet

ralým plynem pri nezkušených chemických pokusech špina
vých tajnustkárských škol<Í.ku :- školáku, kterí trápí kocky
v koutech; bez pátere a bez ducha jako preraženy cerv; od

porne pomalý a namáhavý jako nekonecný slimák; budící zou
falost, ale ne dustojne; rouhaj.ící se, ale ne s odvahou,; bez
vtipu, bez vule, bez smíchu nebo povznesení srdce; príliš

starý, než aby zemrel, priliš hluchý, než aby prestal mluvit,
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príliš slepý. než aby se zastavil, príliš hloupý, než aby zacal

nanovo, príliš mrtvý, než aby byl zabit, a nemuže být ani pro
klet, protože za všechna ta dlouhá staletí nedosáhl veku roz
umu."

To tedy cítím; a jiste mi delá radost vyjádrit své pocity.
Vydal jsem to ze své hrudi. Vyprázdnil jsem se. Snesl jsem
vejce. Napsal jsem kritiku podle všech Menckenových definic
kritiky. Vykonal jsem dílo. Je mi lépe. dekuji vám.

Ale jaké mohou mít mé pocity vliv na Dreisera nebo kaž

dého, kdo nepripouští muj názor na pravdu a nepravdu, to ne
vím. Dreiser sotva rekne, že je jeho rozbor dryácnický, jak si
to já myslím - dryácnický bez životnosti, kterou ocekáváme

od dryácnictví. Nepokládá fatalismus za nízký a podllzavý.
j<Jko já; nepokládá svobodnou vuli za nejvyšší pravdu lidstva.
jako já. Neverí, že je zoufalství samo sebou hríchem, a snad
nejvetším z hríchu, jak si to myslí katolíci. Nepokládá rouhání

za nejmenšf a nejpošetilejší druh pýchy, jak si to myslf do
konce i pohaní. Prirozene nepokládá svuj vlastní obraz života

za nesprávný obraz, podobajfcí se skutecnému životu asi tak,
jako se holé linoleum podobá lánu živých kvetu, za jaký jej
pokládám já. Nepokládá jej za nesprávnejšf, protože se podobá
poušti. Pripustil .by snad, že je pustý. ale pokládal by to za

správné. že je pustý. Snad by pripustil, že je bezúspešný, ale
nevidel .by v tom nic zlého. že je bezútešný. Co já vytýkám
jako obžaloby, on by patrne prijal jako pochvaly.

Za techto okolností nevlm presne, jak bych já nebo kdokoli

s mými názory mohl mít spor s Dreiserem. Nenl tu patrne zpu
sob, jakým bych mu mohl dokázat, že se mýlí, protože on ne
souhlasí s mým názorem na to, co je omyl. Není tu patrne zpu
sob, jakým bych mu dokázal, že má pravdu, protože s ním
nesdílím jeho názory na to, co je pravda. Mohli bychom se

potkat na ulici a dát se do sebe; myslím sice, ,že jsme oba
težká váha, ale nepochybuji, že on je hroznejší. Již možnost

toho, že bychom se musili omezit na. toto neartikulované vy
svetlení, snad vrhne nejaké svetlo na pozoruhodný Menckenuv

popis nového literárního života v Americe. "Ukousané uši.,
pra.ví; a tato podivná forma kulturního styku je ~nad jediným
rešením, když již uši nejsou orgánem sluchu a není tu jiných

orgánu vyjma orgány sebevyjádrení. Ten, kdo má uši k sly
šelI! a nechce slyšet, si muže dát docela dobre líbit, aby mu
byly ukousnuty. Taková hluchota je patrne nevyhnutelná Pl:0

tvurcího kritika. který :ie lhostejný jako slepice ke všem zvu·
kúm vyjma svého kdáká~í 'nad snešeným vejcem. A slepice si
nekritisuji vzájemne svá vejce a 'nehá'zejí po' sobe vejci v poli·

tickém sporu. Mužeme jen r.íci, že zmínený spisovatel snesl
nepochybne obrovské a pevné vejce - neco jako pštrosí
vejce; a pak již není nic. co by zabrálulo pštrosovi skrýt hla.
vu do písku a tím nabýt pro uspokojení svého Vl1itrního já
príjemný pocit vykonanébo' díla. AlenemUÚme se s nim prít

o to. je-li jeho vejce špatné nebo jsou-li nekteré jeho cásti' vý
borné.

Pro nedostatek standardu konecných hodnot nemohou se
tedy ve všech techto smerech vykonávat nejobvyklejší funk·
ce. Nejen že se nemohou \'ykonávat s »príjemným po
citem«, nebo pocitem ulehcení, ale nemohou se vykonávat
vubec, Nemúžeme obvinit otroka verejné služby z pod·
vodnictví, protože nemáme jistotu, že je hanbou být podvod
níkem. Malé obraty v nekterých individualistických teoriích
Menckenových o povýšenosti mentality nad morálkou mohou

vzbudit dojem, že. podvodník je nadclovekem. Nemt"lžeme bo
jovat pro nebo proti pouhému ideálu verejné služby, protože
žádná strana dukladne neuvážila, cemu se má sloužit nebo jak
dojdeme k správným zákonum, jak tomu sloužit. Následkem

toho se v praksi muže ukázat, že stát s verejnou službou je jen
služebním státem. A konecne se nemužeme hádat o to nebo



popirá rozum stejne jako autorita; že jen pak bude poctive
jednat, protože jednání vede k cíli. Je to alespon pravdepodob
nejší predstava, že všechno to zatvrzující a beznadejné zoufal
ství intelektu z neho udelá nakonec jediného chodícícho a mlu
vícího obcana v meste paralytiku.

Jaký bude hospodái'ský vývoj v roce 1930~
Ve svém posledním clánku na techto místech jsem skoncil

upozornením, že rok 1930 bude ve znamení urcité hospodárské
depresse. Jeito prišlo z rad ctenáru nekolik dotazti, proc tak
suudím, odpovídám jen zcela strucne, jaké momenty mne vedly
k tomu, že posuzuji vyhlídky do príštího roku celkem málo
príznive.

Je známo, že hospodárský vývoj nejen jednotlivých státu,
nýbrž celých kontinentu, tedy celku, žijících za obdobných kli·
matických, politických a sociálních podmínek, vyvíjí se v ja
kémsi neustálém vlnení, že periody dobré konjunktury jsou
vystrídány periodami špatné konjunktury. Na tomto poznatku
je vybudována teorie konjunkturních cyklu a šetrením o vý
voji konjunktury zabývají se dnes zvláštní ústavy - u nás
vedecké oddelení Národní banky. Je dále známo, že rok 1926
byl rokem vyslovene nepríznivé konjunktury, kdežto v roce
1927 nastal obrat k lepšimu a hospodárský vývoj tohoto I ná
sledujícího roku byl neobycejne príznivý. Pocet nezamestna·
ných, který v prvním ctvrtletí 1927 cinil více než 80.000, klesl
koncem roku 1928 pod 30.000, pocet pracovních hodin pres cas,
který v roce 1926 teprve ve tretím ctvrtletí vzrostl nad jeden
milion, v roce 1927 se pohyboval stále nad puldruhým milionem
mesícne. Zahranicní obchod ve svém celkovém obratu vy
kazoval stálý vzestup. V roce 1929 pocíná se již jeviti jistá de
presse, zatím ovšem jen málo znatelná, ale prece jen patrná. Je
to konecne pravdepodobné, že PO dvou letech tucných prijdou
zase leta hubená, címž nemíníme ovšem návrat ke krlsl roku
1926 proste proto, že nutno pocítati s celkovým trendem, který
vykazuje rozhodný vzestup v souvislosti se zlepšením evrop.
ské hospodárské situace. Císla za první ctvrtletí o zahranicním
obchodu, pristavování vozu atd. v celku mnoho n'eznamenaií,
protože zde zasáhly velmi nepríznivé pomery atmosferické,
které zkreslily obraz.

Daleko méne príznivé jsou však z p r á v y, pri c h á:z;e
i í c í z Nem e c k a. Podle posledního výkazu nemeckého ústa
vu pro zkoumání konjunktury lze v Nemecku pozorovati další
pokles konjunktury, velmi silné napetí úverové a pres to, že
zamestnanost prtimyslu je zatím dobrá, je patný jistý pokles
objednávek. Nemecko je nejvetším odberatelem našeho zboží
a špatná konjunktura v Nemecku nemuže zustati bez vlivu na
ony prumysly, které do Nemecka vyvážejí. Dále zde máme
S poj e n é stá t y a z výš e n í c I a, které podváže náš ex
port v hodnote více než jedné miliardy Kc. Jestliže bylo do
kazováno, že konjunktura posledních dvou let byla zpusobena
hlavne konjunkturou nemeckou, pak také nemecká depresse.
s níž se dnes v Nemecku již urcite pocítá a která ostatne svtij
pocátek oznámila 'Zvýšením nemecké diskontní sazby, nemuže
zustati bez vlivu na vývoj našeho hospodárství. Ceskosloven
sko je státem, který musí asi jednu ctvrtínu až jednu tretinu
své výroby vyvézti za hranice, má-Ii prosperovati. Jestliže
bude omezen vývoz - podotýkáme, že je málo rozhodující
v tomto prípade, bude-Ii celková bilance aktivní ci passivní
nejen že ona cást prilmyslu, která pracuje pro export, musí
omeziti práci, ale nezamestnanost se projeví sníženÍtn kupoi

ODPOVEDIAOTÁZKY

Jiného, protože neni pravidel pro hru ddkazu. Není tu,
dokázalo, kdo vyhrál bod a kdo ne. Nemuže být "boj

erické kritice.; profesori nemohou "být donuceni obhájo-
c. To by vyžadovalo, aby se žalobci a obhájci objevili

nejakým tribunálem a podalL dukaz pravdy. Muže tu být
ale nemuže tu být sP9r.

rátka normální funkce· cloveka - úsílí, protest, úsudeK,
vedcení a duk~z - jsou vlastne spoutány a ochromeny te

negacemi skeptika, i když se s pocátku zdá, že skeptik
írá nejakou vzdálenou predstavu nebo nejakou zázrac

pohádku. Každá funkce musí docházet k nejakému konci,
mu dukazu, k nejakému rozlišení mezi užitím a zne
a to skeptik znicí tak dokonale, jak by mohl znicit kaž

povest nebo poveru. Vykonává-li se funkce jen pro uspo
vykonavatele jako v parabole o kritikovi a vejci, je

no hádat se, je-li to vejce shnilé. Stává se zbytecným
vat, budou-li z tech vajec kurata nebo snídane. Abychom
usne potvrdili svuj vlastní zdravý názor, musíme se
k nejakému všednímu problému, jako je· problérn staré

y, co bylo dríve, ~ejce nebo kurer; musíme skutecne jako
náboženství zacít ab ovo. Muže-li být tento prapuvodní

úsudek porušen, muže s ním být porušen celý prakti
vot. Lidé mohou být zmrazeni fatalismem nebo roz
anarchismem nebo usmrceni pesimismem; nebot lidé
u vecne pokracovat v tom, o cem cítí, že to je jen
A v tomto organickém a témer svalovém smyslu je ná
tvl skutecnou pomocí cloveku - ve smyslu, že je bez

kraine bezbranný, skoro nehybný. _
cken a Sinclair Lewis a ostatní kritikové patrící k hnutí
u .Mercury« jsou tak duchaplní a lIprímní, napadají tak
tolik vecí, které mají být napadány, odhaluií tak skvele

veci, které jsou skutecne podvodem, že v hádce
má clovek chut vyložit karty na stdl. Bylo by u mne

ti a skoro licomernosti, kdybych tu popíral fakt, že já
11mv specielní duchovní rešení tohoto problému, v spe-

duchovní autoritu nad tímto chaosem. Také zamestnává
šlenka ješte mnoho jiných myslí než mou. Profesor
I T. S. Eliot pripomínajl katolickou filosofii uctivými
a dokonce s jakousi nadejí. Nevykládám si jejich po-
patne a nechci je vylákat o krok dále než sami chtejí

Jenže pan Eliot dovedl profesora Babbitta radou bez-
logických kroku tak blízko k branám katolické církve,

byl nakonec docela nervosní, abych tak rekl, ze stra
oba neudelali další bezdeký krok a náhodou do ní

Mám zvHištní duvod, abych se zmínil v záveru o této
- ddvod, který prímo souvisí s tím podivným úcinkem

u, že oslabuje normální funkce lidské bytosti.
z nejskvelejších a nejzábavnejších poslednichknih
Lewise je misto, které cituji z pameti, ale myslím že
5 správne. Rekl, že se katolická víra liší od puritán
že nežádá na cloveku, aby se vzdal svého smyslu pro
bo svého smyslu pro humor nebo svých zábavných

:(kterýmípatrne mysll1 kourení a piti, což nejsou vtibec
ale že na nem žádá, aby se vzdal svého života a duše,
U, tela, rozumu a všeho ostatního. Prosím ctenáre,
I toto tvrzení tak klidne a nestranne jak jen možno;
fe vedle ostatnlch fakt o postupném zkameneni lid-

e základní pochybovacností naší doby.
mnohem pravdivejší ríci, že víra vrací cloveku jeho
li a rozum a vuli a jeho skutecný život. Bylo by
pravdivejší ríci, že clovek, který to dostal, dostal
taré lidské funkce, které mu již všechny ostatní filo
y. Bylo by bližší pravde ríci, že jen pak bude mít
fen pak bude mít vuli, protože jen pak uverí Ve svo-
li; fe jen pak bude mít rozum, protože pochybnost



Vážená redakce!

Clánek V. Štecha »Slovenský problém a slovenská literární
kritika« vyvolal novinárské polemiky, jakých jsme meli již
nekolik desítek. Není to první a jište ne poslední Prípad. Ná
rod slovenský bude ješte mnohokráte »urážen« tímto zpusobem
a ješte mnoho Slováku, casem vždy víc a více, bude ucteno
výrazem »renegák Jak smešne to zní, když bratr, prizpuso-

síly a zpusobí tedy další omezení výroby. Pokud jde o ob
chodní bilanci podotýkáme, že nejvetšího aktiva dosáhl náš
zahranicní obchod práve v roce 1926, kdy hospodárská si
tuace byla vyslovene nepríznivá. Velmi dobrým znakem kon
junktury je in d e x cit I i v Ý c h cen. Zjištuje se práve pro
citlivost, se kterou nekteré druhy zboží reagují na konjunk
turu. Tento index od konce brezna vykazuje po dvoumesícnim
prudkém vzestupu, vyvolaném hlavne vzestupem kovu, ná
padný pokles, který nemusí snad býti ješte rázu konjunktu
rálního a muže míti svoje príciny i jinde, ale který rozhodne
na jare je dosti nápadný. Také b u r s o vn í in d e x vykazuje
znacné oslabení, a to zejména u hodnot prumyslových a do
pravních. Je ovšem pravda, že loni v téže dobe vykazoval
bursovní index rovnež klesající tendenci, která se ve tretím a
ctvrtém kvartálu zmenila v pravý opak. Dále nutno pocítati
s tím, že s t a v e b n í r uch bude príštího roku tím slabší, cím
pronikavejší bude zásah do bytového hospodárství. Již letošní
stavební ruch je slabší a jestliže dojde by! jen k cástecnému
uvolnení cinží, muže to znamenati krisi stavebních živností,
které se namnoze zarídily na velkou konjunkturu mínulých
dvou let. Poslední mesícní zpráva Národní banky konstatuje,
že nezamestnanost klesá sice jako v minulých letech násled
kem vlivu sezonních, ale pomaleji a v menším rozsahu. Za
mestnanost prumyslu zustává v prumeru uspokojivá, ve vet
ším poctu odvetví nastal však pozvolný sestup nebo se zmen
šuje príliv nových objednávek. Stavební ruch je vše<;>becne
menší než loni. Situace je tedy jiste zatím uspokojivá, ale prece
jen jsou zde jisté známky projevující se ochablosti. V poslední
dobe konecne mez i n á rod n í k r i s e o b i I ní pusobí také
jisté starosti, trebaže ješte nemužeme ríci, jak se u nás projeví.

Jsem si vedom toho, že všechny zde uvedené znaky jsou re
lativní, jako jsem si vubec vedom nebezpecí každého pred
povídání konjunktury. Profesor W a g e m a n n, prednosta ne
meckého ústavu pro zjištování konjunktury ve své poslední
knize ostatne konstatuje hned v úvodu, že konjunkturní veda
!lení proto, aby vestila hospodárskou budoucnost. Lec proti ne
príznivým momentum, které ovlivnují príští vývoj, nacházím
jen málo momentu príznivých, predevším velmi dobrý cizi
necký ruch, stále ješte dobrý zahranicní obchod, uspokojivý
vývoj domácího penežního trhu - který ovšem jiste bude
ovlivnen svetovým vývojem, daleko méne príznivým - úspeš
nou tvorbu kapitálu a vyšší národní duchod, umožnující vetší
tuzemskou spotrebu. Mluvím-li »0 urcité depressi«, nemíním
tím prirozene, jak již jsem výše rekl, nejaký naprostý kon
junkturní prevrat, krisi v pravém slova smyslu. Nebo! do jisté
míry záleží to také na nás, jak si' pomery upravíme. Nepotre
bLIji snad zvlášte zduraznovati, že s tímto mým soukromým
názorem na vývoj hospodárské konjunktury možno velmi
úspešne polemisovati. Ostatne ujištuji, že bych sám byl velmi
rád, kdybych se mýlil. Jirí Heida.

Slovenský problénl.
I.

D o p I s y

bivší se svému bratru, jest nazván renegátem, zatím co tisíce,
žijících a topících se ješte v mori madarském, zustávají »rodu
vernými«. Kde hledati prícinu této neduslednosti?

B. tialuzický správne vystihl v Lid. Nov. (24. V. 1929), že za
dnešní doby nelze ješte bez bolesti a bez pocitu krivdy se
strany slovenské rozumne si pohovoriti o veci, zda je záhodno
a možno spisovnou slovenštinu nahraditi na Slovensku spi
sovnou ceštinou. Ale již podJe dnešních pomeru se zdá, že
k tomu v brzku dojde. Slovensko má dnes ješte své staré
vudce, k nimž mladší generace z úcty lne a nechce jich jen tak
opustiti, ale nová škola (škola i život) vedome i nevedomky
vychovává generaci jinou a nic, žádné »vlastenectví«, žádné
»renegátství« neodkloní ji od cest, které vedou k úplnému
splynutí Slováku a Cechu.

Duvody jsou jasné: starí odumírají, mladší nemají dost du
ševních sil a prostredku celiti zákonum našeho života, a nej·
mladší, i kdyby byli na nerozhodné ceste, budou se prece klo
niti více k ceštine. A nebude to politika, bude to jen rádný
vývoj, který mimodek podporuje dnes i Matice slovenská
i Spolek profesoru Slováku svým sep<e"atismem. Práce Matice
je prec jen práce laiku, bezvýznamná") (nemám zde na mysli
práci p. univ. prof. dra J. Vlcka a soukr. doc. dra V. Vážného)
a k vážné, povšimnutíhodné práci Spolku prof. Slováku dojde,
až nastoupí generace nová, která bude ideove zajisté jiná než
nynejší. Život je naucí, že bez Cechu a bez ceštiny budou sice
schopni tvoriti díla efemerní, ale ne díla, která se vyrovnají
ceským a vubec svetovým. A cím více bude tech del pribý
vati, tím vetší bude i vliv ceštiny na slovenštinu, jenž pro
sákne inteligencí slovenskou, tím více se sblíží tyto dve reci.
Vždy! dnes je až smešné, hledati rozdíl mezi ceštinou a slo
venštinou ve fraseologii, jako by snad bylo lepší užívati ve
slovenštine slova »vplyv« m. vliv, »pocu!« m. slyša!, »regula••
m. pravidlo atd.

Kdo slyší mluviti Slováky inteligenty slovensky, pozoruje,
že jejich rec je plná tak zv. bohemismu, že mluví skoro cesky,
což je prirozené, jelikož všichni, i ti starší, studovali z ce
ských knih a prejali mnoho ceských výrazu (odborných atd.).
A co teprve rec Slováku nestudovaných? Již i u lidu vesni
ckého je zrejmý vliv ceštiny. A co se týce neslovenských ná
rodností na Slovensku, je všeobecne známo, že tyto radeji se
ucí cesky než sl'ovensky. Ale nelze vubec mluviti o nejakém
»bohemismu«, jelikož fraseologie slovenská je v podstate to
tožná s ceskou a ceština vlastne jen obohacuje slovenštinu,
címž tato dostává se do stadia vývoje, který ceský jazyk už
prodelal.

Ideologie Slováku stran pomeru slovenštiny k ceštine je
ješte neurcitá, neklidná, až rozdráždená. Jsou Slováci, kterí
si ješte velice rádi »zamondokujú«, ve své reci užívají výrazu,
obratu a citátu madarských, ale jsou krajne nedutkliví, když
slyší Slováka mluviti cesky.

Kdo si pozorne precetl Štechuv clánek, souhlasí s ním do
poslední vety. Jím nemohl uraziti Slováky, jenom prinesl kus
zdravého a objektivního názoru, že nemá se hledeti na slo
venské veci pod heslem: všechno, co je slovenské, je dobré a
cenné. \ G. M. Dikant (Slovák).

II.
Pane redaktore,

rácte mi udelit slQovO'následujúce:
Slovencina alebQoceština? Otázka tá tDointenzívne páli. Spra

vedlnost káže, aby žiadon národ nebol vybavený lepšie než
druhý. A ostatní národolvia', chudáci, veru vyfasovali len po
jednom jazyku. Že akurát národ Štechov musí sa tak vypiate

*) Matice slovenská má jiste význam jako nakladatelství, ale
ne takový, aby se mohlo o ní mluviti jako o institucí vedecké.
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chove vyparádit: mat jazyky dva? Jeden všedný a je
v záloze. (Jako to navrhol .Ed. Lederer v "Ankete o cs.

omnosti«, slovenskými pokrokármi h I a s i s t i-p r ú d i s ti
pred vypuknutím Vel'kej vojny usporiadanej: Ceština

má slúžit ako jazyk pre vedu, obchod a pod. triezve veci
. Slovencina zase pre beletriu: aj na Morave a v (Ce

l). Jazyky dva pre národ jedon, tot veru prepych.
prepychu se platia dane. Dane sú nepopulárne. A Štech sa

e bojí žeby z tohoto prepychu zaplatil národ svojim
om. Nebud taký nervózny, Štechu. Prec s tvým nožom!
ldeš tú slovencinu vyoperovat? Pomaly! Najprv vypocujže

stanovisko riadkárovo:

ceštinou súhlasím, ponevác ona vobec nesúhlasí lež sou
f: - to máš toho (chrapúni hladošský!) hned o literu
, riadok m o let n e j š í. Súhlas1m' ešte s. - stop! hl'a

máš to ich "j e š t e«. Ten mak:cen na e Vám odpustím, ale
prebytocné j na startu, to nie. Pridáva Ti do šírky. Je riad

f, teda osožný pricinitel' náwdohospodársky. Už Rie
komandoval: Slováci, hledte zbohatnout! Zbohatnút?

dl Ale jako na to? Nuž takto? Pre ceštinu som dalej
e -, stop! tu sme ti toho slovenského, drotársky skú
»so m.: Však ani j sem moc toho Ti neprilepší, ale

I len trošku dalej ta popodžugne, popostrkuje n:a ceste
prlstavu milionárstva. Teda: ceština all right. Potialto.
nie dalej. Bo s tým Vašim dál e to o mnoho dalej ne
hneme! Mr sme zachovalejší, s I a v i a n s k y (nie skúpo

ova n s k y«!) štedrejši, šírociznejší (aby som neriekol:
fnejšl). - Slovenská výhoda je tun á, nie zde, ac
k - pst! aj to kacírované zde je írecité slovo slo
é »jak repa«! Ved Pechán nie je predsa žiadnym cecho
Adresuje sa vlastne "Pechány«, štátna (voláka stredná)
v Pešti. A vydal svoj slovnik slovenský hodne pred pre

tom. Nebola mu teda kynula vtedy pražiadna konjunktura,
lemu don, do svojho slovníku, slovo zde j š í. Slovo

sfce zde není, ale odkial' pošlo zde j š 1? Bez otca nieto
- (úhlavným nepriatel'om slovenského svoj

a slovenskej samobytnosti je ten Váš "n e p r 1tel" [no
h I a vn Ý m. li I a v n é ho nepriatel'a si vobec nevší

J.e príliš krátky na to]. Do boja za tú našu slovencinu
e sa len s tým úhlavným nepriatel'om ne prí tel e m).
fazy (vousy) nad tým Vašim R.f Clovece, mrazy nám
prchajú, co ho len uzrieme. Tobož (natož) podujíma-Ii

aJaký odvážlivec z nás ho vyslovit, to si dá najprv je
ój jazyk p o i s t i t. Do všetkých rohatých s tým Va

i'ohatfm písmenom! - No', za úbytok tohoto indianskeho
ntu odškodnujeme sa príbytkom tucných litier:

iu·li to vo vel'lkom, máš z takého r i aditél'a viac než
ného síce, ale nemej moletného reditele. Solídne rozlo
r i a dicovi doverujú Slováci viac než prchkému r í di

A vydáva on ten rladic viac riadkov. Apropos: 
ov. Teda nie rád k u! - Aby sme ul'ahcili svojej biede,

e baladu o bieda o 50.000 riadkoch, v ktorých sa vy-
bieda aspon 5 raz do ri.adku. Nota bene: žiadna bída.
vnate vytrvanlivá, výmluvne bez ostýchavosti naširoko
vyprávajúca bieda.

vldlš, Štechu, netreba operovat. Žiadon »pajazyk,d žiad-
aznané vyberacné distinguovanie! Lež svarenie! (ci

enné??). Reku: žiadna operacia! Jazyk, tot n'ajdrahšl
národa. Má-li k tomu ešte nejaký taký »zbytiak« viac
radom ležiaci, - dajže mu pokoj. Nevyradýruj ho! Ty

eš: - Co revete? Ved ja nic necítim! Mna nic nebolí!
a, sú l'udia, ktorých to bolí a vel 'mi. - Jako ten »zná
statok národný vypadne???
lava. dna 26. mája 19;29.

V hlbokej úcte J. D, AusterUtz.

Projev Masarykuv o svatováclavských
oslavách.

Vážená redakce!

Prihlásil jsem se k tem, kterí nechtejí a také nebudou se
svatým míti nic spolecného. Nemlcím tedy ani nyní, když
president Masaryk použil oznacení »sv. Václav«, trebas pak
mluvil již jen o »václavské a reformacní idei« a nikoliv
o svatováclavské. Ale nechme chytání slova prihlédneme
k projevu presidentovu blíže. Není mi projevem, který by
schvaloval všechny ty projevy pro svatost. Není to ani mezi

rádky, ale spíše \jest tam to, že veci nemely tak daleko dojíti,
abychom se o to hádali. President Masaryk se dívá na oslavy
svatováclavské ciste s hlediska politického; což výstovne rekl,
a nikoliv s hlediska kulturního. Jen si dobre všimneme toho
odstavce, kde praví, že s býv. min. predsedou Švehlou již pred
dvema léty si rekli, že milenium knižete Václava bude treba
oslaviti a vyzdvihnouti státne, politicky; dále pak praví, že se
bohužel tak nestalo.

Tím rekl president velmi jasne dve veci: Predne nestalo se
to, co se Švehlou si predstavovali. Nestalo se tak proto, že
Švehla z verejného života odešel, a ti, kterí prišli po nem, ne
dovedli vec chytiti za pravý konec. To jest podle mého skrom
ného mínení výtka celonárodnímu výboru, který dávala do
hromady dnešní koalice. Tento výbor nevykonal to, co meli
president se Švehlou na mysli. Divím se, že dosud nikdo to
hoto momentu z projevu presidentova, tak jasného, nevyzvedl.
Celonárodní svatováclavský výbor nevykonal pro politickou a
státní oslavu knížete Václava velmi dlouho - a tuším i dosud
- nic. Tím se prípravy k mileniu zvrhly tak, že této necin
nosti využily klerikální výbory pro své ciste klerikální oslavy.
Techto klerikálních výboru nebylo treba a nemelo k nim dojíti,
jednalo-Ii se všem o oslavy celostátního rázu. To, co chteli na
Václavovi katolíci slaviti církevního, meli slaviti v rámci
církve, a na to jim mel staciti rámec církve a nikoliv sepa
rátní .svatováclavské výbory, které svými mnohými projevy
v tisku i jinak jen pokrokovou verejnost provokovaly. Videl
jsem v tom - at mi to prominou anebo vyvrátí - úmyslnost!

Práve temto klerikálním svatováclavským výborum dostalo
se od presidenta druhé výzvy, že mají také vinu na tom, že se
to, co chtel president se Švehlou, neuskutecnilo. Myslím, že
jest na míste toto konstatovati. Dále nutno otevrene ríci, že
pokroková verejnost, orientovaná proti kultu svatého, vystou
pila teprve tenkráte, když byla provokována, když zacaly
klerikální noviny psáti o tom, že by se melo už jedenou prestat
hausírovat s Husem, že Hus národ jen rozbíjel a rozdvojoval,
ale Václava jeho idea spojovala a podobne. Pokrokoví intelek
tuálové vystoupili také na nátlak zdola, byli žádáni lidem, aby
na klerikální štvanice - at již s orelskými oslavami anebo
jinými - lidu vyložili, jaká jest pravda a kde jest pravda! Iilá
sím se k tem, kterí již v nescetných prednáškách na výzvu
z ruzných prostredí o dobe a vláde Václavove, pak o vývoji
tradice, vždy podle pravdy, vykládali. - Lid jest již na tolik
rozumný, že chce míti v každé veci jasno, a to jasno mu ne
dával ani celostátní svatováclavský výbor, tím méne ruzné
ty výbory klerikální. - Klerikálové ovšem bijí do pokrokáru,
že oni vše udelali, ale pri tom nereknou, proc se nespokojili jen
celostátním výborem svatováclavským a proc zakládali ne'jen
v Praze, ale i na venkove své svatováclavské výbory, do
nichž si pribrali z tak zvaných pokrokových lidí nekolik po
hodlnejších volavek, aby jimi zastreli svuj ciste stranický ráz.
Celostátní svatováclavský výbor dosud nikde svých odbocek
nezaložil, a prece se to po všech mestech naší vlasti svato
václavskými výbory jen hemžÍ, Tu jest jen prirozené, že po
kroková verejnost si založila proti temto své výbory, a jsme

35J



• dli'il.· t' op • • '. l' - •...< r 1 ~tl-
.. - "~l ' '••".1••1' ' ••' '_' •••y;;,;- ••_'~~

Vážený a milý pane,

do'll'Ís obchodní reditelky Moderního studia, sl. M a I' i e
Vor lov é, uverejnený v pí edešlém (2L) císle Prítomnosti,
me mrzí ze dvou duvodu. Predevším je jasno, že se na me
sl. Vorlo,vá opravdu zlobí. To znamená, že už sotva kdy od
ní dostanu na vecery Moderního studia a: Voicebandu volné
nebo aspo,n režijní kreslo, jež mi až dosud vždycky ochotne
obstarala.

Za druhé je tu zrejmé nedarozumení: nemel jsem ani z dál

ky úmysl "uopustit se nevlídnosti vuci souboTu« Modernlho
studia, ani psát proti nemu invektivy. Víte sám, že pred od·
jezdem do, Paríže jsem Vám nabízel clánek o Moderním ~tu
diu, že jste ho však s díky odmítl, rka prorocky: "Bojím se,
že byste je nezkritiso,val tak, jak si tO' zasluhují.« O nek,oilk
málo' týdnu pozdeji jsem byl velmi rád, že clánek o. Moderním
studiu nebyl uverejnen, J}rortnže teprve z cizího prostredí jsem
si uvedomil nekteré slabiny Moderního studia, k nimž shoví·
vavo.st není nejlepší službou veci. Cástecným výrazem tohoto
názoru byl muj clánek "Jaké má být avantgardní divadlo«,
otištený v 19. císle Prítomnosti. Jakýmsi dukazem, že jsem
nemml proti Modernímu studiu, je titul, jaký jsem dal clánku
já: "Oaston Baty a no'vé divadlo«. Titul, jak jste ho zmenil,
ovšem vec zahroti!. Ani tu však není možno mluvit o invektive
»nehodné sloupcú Prít omnOisti«, která podle pisatelky spocívá
v mém tvrzení, že je ponekud choulostivé pouštet do sv~ta

zprávu, že "poslední premiera (Moderního studia) bude ctyri·
cátou premiemu za nekolik mesícu trvání«. Když jsem psal
slova ~za nekolik mesícu trvání«, byl jsem si vedom skutec

nosti, že Moderní studio existuje ctyri leta. Jirí Frejka sám

zase u toho, že tu máme vše možné jen ne to, co chtel kdysi
president se Svehlou. Snad zase se nám pokrokovým lidem

vytkne, že jsme nemeli techto výboru zakládati. - Jako znalý

pomeru reknu, že jsme nemohli ciniti nic jiného. Celo;;tátní vý
bor mlcel, s žádným programem nepricházel, a klerikální svato
vác1avské výbory nejen cila pracovaly, ale jeHch prední ci
nitelé starali se velmi peclive o ruzné ty provokace pokro
kové verejnosti. Nevím, komu se pri tom všem jednalo o vzpo
mínky na ty doby, kdy kníže Václav žil a vládl, uprímneji, zda
jim anebo nám!

Uzavírám, že se netajím nikterak tím, že projev presidentuv
znamená urcité kompromisnictví, ale také víme, že by národ
dnes v této otázce vyhlížel docela jinak, kdyby bývalo presi

dentovo Iwmpromisnictví do písmenc splneno! V tom jest tedy
dnes zásadní rozdíl, a proto tech výtek dostalo se daleko více
tem, kterí to spackali, než nám, kterí jsme se pak postavili,
stojíme a budeme státi na nekompromisním stanovisku. Vždyt
i z projevu presidentova vlastne vysvítá, že po tom spackárlí
nemužeme jinak! Dnes myslím, že kompromis jest nemožn~ a
také k nemu nedojde. Tím neríkám, že pri vetší políti.cké
obratnosti nebyl možný dríve, aniž by nejak ublížil zásadne
pokrokovým zásadám! - Jak si každý z projevu presidentova
vybral jen to, co se mu hodilo, jest patrné z toho, že se ho
pro zásadne rozdílná stanoviska dovolávali a dovolávají tak
mnozí!

Zásadou však melo býti hned od pocátku: Kdo verí ve sva

tost, at si ji oslavuje, ale nevymýšlí žádné nové; kdo v ni ne
verí, at si pripomene to, co si poctive pripomenouti podle
svého svedomí muže! Nutiti však všechny do jednoho anebo

do druhého jest nemožné. - A proti tomu jsme se bourili
u bouríme!

Fr. Louhal.

Moderní studio.
V Berlíne, 3. cervna 1929.

byl tak hodný a histOrii ModerníhO' studia mi nedá-vfl!o v pre
hledu vylícil. le se na veci mnoho' nemení pri zmene casu,
vysvitne nejlépe zotázh, kterou dávám slecne Vorlové do
cela prátelsky, tedy vubec ne jako invektivu: kolik mesícu
se v tech ctyrech letech soustavne a intensivne, pracovalo-?
K ní nutnO' pripojit jinou otázku, která vec osvetlí s druhé
strany: koHka mesícu práce by byla treba, aby se mohlo
poctive nastudovat ct y r i c e t her? Odpoved nejlépe ukáže,
jak nízká merítka v divadelní práci jsou u nás docela samo
zrejmá. Cemuž se ríká bída, jíž trpí Frejka víc, než usaze,

nejší Osvobozené divadlo. Byl,o by neSl1ly slem delat invektivy,
když se chystám na spolupráci. V tom vidím jeden z léku:
sjednotit li nás síly, které ted jdou mimo sebe nebo proti sobe.
Praha je tak malá! A vybudovat je dno silné avantgardní
divadlo, kolik schopných lidí ho potrebuje! Kolik ješte spra
vedlivých »invektiv«?

Zdraví Vás srde,cne

Franta K.ocour-ek.

NOVÉ KNIHY

Josef Kopta: Jak vznikala »Tretí rota«. 5 Kc. Vydal »Cin<\
nakJ. družstvo cs. legionárú v Praze. Koptova "Tretí rota«

a její pokracování »Tretí rota na magistrále« jsou z nejroz

šírenejších našich románú,; první vyšla v desátém, druhá vy
chází v sedmém vydání. Proto vzbudí jiste zájem široké cte
nárské obce Koptovy také tato knížka. Ze zábavné formy,
kterou autor licí jak se stal spisovatelem, prechází od vzíliku
svých prvních prós k uskutecnení touhy predvésti revolucn~
osud dobrovolcu ruských legií s jejich lidskými podobami,

který ztelesnil v obou »Tretích rotách«.

E. Capek: Oc beží pri chystané reforme strední školy? Kra·
tické pouceni o duležité veci. N. Pokroková revue Nové Ce·
chy. Kc 2'-.

Oknem do dílny našeho osvobození jsou práve vyšlé "Doku

menty«, které jsou III. svazkem "Svetové války a naší revo·
luce« a nutným doplnkem válecných pametí ministra Beneše.
Jsou v nich vzkazy vymenené mezi domácími a zahranicními
revolucionál'i a dokazujicí jednotu obojího odboje domácího

i zahranicního; jsou tu ukázky korespondence, memoranda
o ceskoslov. otázce, úrední dokumenty a významné akty
diplomatické, které mají základní význam pro vznik našeho
stáh~ a jejichž cena vyplývá práve ze spojitosti s ostatními
uokumenty zde uverejnenými. Vydání techto dokumentu jest
obstaráno odbornými historiky, kterí zarucují peclivost výberu
i pcesnost pretištených dokumentu: Jaroslav W e I' s t a d t
otiskuje tu dokumenty, které svedcí o cinnosti "Maffie« a o je
jich stycích pozdejších s Mafíiany zahranicními, casove zabírá

léta 1914-1917,; Jaroslav Pap o u šek zredigoval dokumenty,
t~lkající se ceskoslov. veci na Rusi a .Jan O poc e n s k Ý uspo
rádal ostatní listinné doklady, zejména dokument diplomatické

akce csl. iZ roku 1918. Jen váz. za Kc 90'--. Vydal "Orbis«
"Cin« :(Praha XII.).

Nové svazllY pctikorurwvé knihovny Pandory: S me ta na,
Dopisy; B e e t h o ven, Jeho život v dopisech; Na p o I e o n,

Výroky; Leg e n d y o sv. Frant. z Asissi. Smetanovy dopisy
byly sestaveny Dr. Dolenským a jsou po prvé knižne vydány.
Dopisy Beethovenovy jsou v ceštine po prvé preloženy a ob
sahují též proslulou jeho závet. Výroky Napoleonovy jsou vy
brány z dopisu a memoiriJ, z nichž každý ctenúr pozná osob
nost velkého císare. V ctvrtém svazku Pandory je peclivý

výber nejkrásnejšich legend o sv. Fr. z Asissi.


