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Prehled svetových posic delnokracie.

Je treba rozlišovat posici demokracie v politickémverejném mínení sveta a její mocenské posice v po
litické aktualite. Zatím co ostrá kritika demokratic

kého zrízení, která ješte pred dvema lety zurila na
mnoze i ve vážné mladší literature, se už silne otupila, •
ponevadž jsme dockali casu nevyhnutelného rozcaro
vání z fašismu a ruzných forem diktatury, skutecné
pomery ve velké vetšine státu vypadají hure než kdy
koli jindy. Rusko a Italie se predem vylucují z úva
hy. To jsou semenište proti demokratických ideologií,
jež se den ze dne více sbližují práve tak jako jejich po
litická prakse. Mussolini práve letos ohlásil zmenu tak
tiky: fašismus stává se rovnež mezinárodním, zarizuje
se na získávání proselytu na všech stranách - a jako
Napoleon prorokuje, že Evropa bude bud kozáckou, t. j.
dnes bolševickou - nebo fašistickou, í. j. italskou.
V Nemecku setkávají se obe profese zpola jako kon
kurence, zpola jako aliance. Nemecko je obléháno a
obletováno, kdekdo je potrebuje, bez neho se nedá nic
delat, s ním vše. Válka i mír, bolševismus i fašismus ~
i demokracie. Na Nemecku záleží, budeme-li tu mít za
pár let zas jatky a blázinec ci konecne klid, zdraví a
porádek.

Ale dríve, než posoudíme situaci v ríši, která je velmi
složitá a nehotová, podíváme se, jak to stojí s demokra
cií v okolí. Dlužno naléhave doporuciti, aby se neope
rovalo v žádném prípade s nadejemi, s domnelým, ba
ani skutecným "hroucením" diktatur. Diktaturu vy
strídá sotva kdy co jiného než zase diktatura. Kdyby
i nakrásne bolševická a fašistická diktatura !,podlehly
hospodárským nesnázím, s nimiž zápasí, prišly by nej
prve na radu režimy velmi divoké, které by mohly
ovládnout chaos jen zcela mimorádnými prostredky.
Je pravdepodobno, že bychom se tak dostali jen k ja
kési výmene posic. V Moskve by prišla k moci reakce,
v Ríme revoluce, tam carismus, zde bolševismus.

Praktický príklad takové likvidace diktatury s pre
k4žkami máme pred ocima ve Španelsku. Tam Primo
de Rivera byl nucen vykliditi pole, ale prechodný režim
generála Berenguera nemuže se pro stálé hašení pla
menu vzpoury dostat k všeobecným volbám a obnove
parlamentarismu, trebaže docela presné datum bylo
již nekolikráte ohlášeno. Není pochyby, že zde je dobrá·
vule jistou formu lidového zastupitelstva obnovit, po
nevadž lze spoléhat, že se zde z konservativního ven
kova dostane do snemovny potrebné množství konser
vativních a oportunistických živlu, které budou bez
pecnou oporou trunu. Ale práve proto nechtejí zas re
publikáni rádné volby, které by prirozene, i bez ohledu
na vlastní jakost volebního rádu, byly zcela v rukou
krajských prefektu. Španelsko potácí se tudíž stále
mezi reakcí a revolucí, má výjimecný, ovšem "pro
visotní" režim a nemá rozhodne demokracii. V sou

sedním Portugalsku je až dosud normálne fungující
demokratická soustava naprosto neznáma. Jistý porádek
je tu na delší dobu myslitelný pouze pod silnou rukou ne
jakého generála, treba se tituloval presidentem republiky.

Na druhé strane Balkánje rovnež klasickým územím
násilných vlád, at již v jakékoli formální podobe. Tento
krát vidíme všude, až na Rumunsko, "ustálené" osobní
režimy, které mají máloco spolecného s vulí lidu, vy
jádrenou hlasovacím lístkem. Z cehož ovšem neplyne, že
by byly nutne v rozporu se sm)'šlením a cítením širo
kých vrstev lidu. Rozhodne však nemuže tu býfi
reci o svrchované ú(asti organisovaného verejného
mínení na vláde. V Recku starý chytrák Venizelos
má dnes - ovšem s urcitou pojistkou proti nepredví
daným událostem - všechnu moc na doživotí v ru
kou. V Bulharsku vládne Ljapcev parlamentem i vol
bami, které posud nikdy neprojevily pravého smýšlení
volicstva. V jugoslavii máme již dva roky vojen
skou diktaturu pod prímou egidou královou, která má
vznešené, ale ponekud chimérické poslání vytvorit
narychlo jednotný národ z kmenu tisíc let odlišne se
vyvíjejících. Demokracie považuje se zde za nežá
doucí, pokud toto Herkulovo dílo nebude úplne prove
deno a zabezpeceno. Rum u n s k o má vládu, která vyšla
vítezne z voleb, o nichž se musilo priznat, že byly aspon
populární, a ani nejzarytejší odpurce nemuže tvrdit,
že by selská, caranistická strana nemela za sebou v zemi
vetšinu; ale i zde je težko mluvit o rádné parlamentní
hre. Oposice je umlcována, pokud se nekonformuje,
pokud neuzavre s vládnoucími predepsaný pakt. Roz
pory jsou ovšem vetšinou osobního rázu a návrat krá
luv - který sám si dosud pocíná zcela ústavne - je
ješte rozmnožil. Teprve nyní smrt Vintily Bratianu
uvolní snad cestu vecnejšímu a demokratictejšímu po-
stupu v rumunské politice. .

Madarsko je, jak známo, velká doména rozdelená
mezi nekolik magnátských rodu. Titulárním správcem
zeme je býv. admirál Horthy, skutecným hrabe Beth
len. Národ je z 90% v postavení doslovne podružském,
nesmí myslit na nic a prát si nic jiného než obnovu
lesku a slávy koruny svatoštepánské: ku vetší cti a
sláve boží a svých pánu. Parlament je až na nekolik pa
rádních sociálních demokratu ~ pouhá kulisa. P o I s k o
je vojenská republika. To je stát, kde vládnou vojáci,
kterí zbožnují svého generála. Maršálek Pilsudski je zde
všemocný a ponevadž má silné sympatie a antipatie,
presne vyhranené predstavy o dobrém a hlavne o zlém,
nevidí sice patrne sám dost jasne, co chce, ale za to
si uvedomuje ostre, co nechce, vzniká z toho cosi, co se
nejvíce podobá tyranii. Nejhorší však pri tom je, že snad
v Polsku opravdu nic jiného není možné, nemá-li zas
dojít k anarchii, že tato neštastná zeme má v režimu
Pilsudského, jemuž jiste nelze uprít nejlepší úmysly,
jen co zasluhuje. - V Litve po vyhnání Valdemara
sove není tolik slyšet o diktátorské ivuli, ale normální
pomery tu pres to také ješte nezavládly.

Zbývají zámožné a sporádané státy severské.
Zde demokracie má úkryt nejjistejší. A to je príznacné
- a doporucující. Demokracie - tot porádek, klid,
blahobyt. Nedostatek fantasie možná, nedostatek so
ciálních a jiných experimentu, nedostatek heroismu, ale
také zmatku, prevratu a válek. Švédsko, Norsko,
Dánsko, Holandsko a ponekud ješte i Belgie jsou



Prítomnost,

Nemecko je rozhodne chorý národ. Prožívá zeJmena
nyní težkou duševní krisi. Musíme uvážit, že vlastne
teprve nyní má po vojne, t. j. teprve nyní, když
je válka úplne likvidována, neprítel opustil zemi, vidí,
že bylo poraženo a jak bylo poraženo. Teprve ted muže
srovnávat. jaký rozdíl proti roku 1914! Nemecký národ
nebyl oslaben, podlomen, ohlupen. Byl pouze ochuzen,
odzbrojen (pokud to šlo) a zmaten. Je dnes s to vyvádet
nejhorší zbesilosti, zvlášte když hmotná bída se pripo
juje. Je to však prece jen stále národ kázne a dobrých
mravu. Umí poslouchat a disponuje vždy dostatecným
poctem lidí, kterí mu dovedou uložit svoji vuli. Dokud
má Nemecko Hindenburga - který sám dává nejvetší
príklad poslouchání - a takového Bri.ininga a Brauna,
z nichž každý na svém míste a svým zpusobem delá
svou povinnost, není nic ztraceno. Ale demokracie?
je to demokracie? Není. Ale není to také její opak.
Ríkáme, že nic není ztraceno. Nedeje se nic, co by brá
nilo obnove demokracie v dobách normálních. Dostaví
se zcela automaticky s návratem k normálnosti. Všechny
formy jsou posud zachovány. A ponevadž v politické
teorii, i na pravici, je dnes v Nemecku ideologie fašismu
již prekonána - a to v zemi Hegelove znamená mnoho
- je vše koncentrováno v heslu: vydržet!

Rudolf Procházka.

Celý tento týden deje se v jednom pražském biografu potešitelná
vec: obecenstvo se smeje. Kdyby se smálo veselohre, tedy by se tím
ješte nijak nevyznamenalo. Ale ono se smeje truchlohre a vyvrací
tímto osvobozujícím smíchem zatvrzelé podezrení pesimístlt, že

jest vubec beze všeho vkusu. Pro patriota, který všechno ceské má
rád hezké, je méne potešitelno, že tu publikum smichem reaguje na
ceské filmové drama. Ale podle našeho nejuprímnejšího názoru do
stává se tak ceskému filmu práve toho, co mu patri. Bylo by
hure, kdyby ho nepotkala tato mstící spravedlnost. Prí znáváme se,
že se zlomyslným zadostíucínením slyšíme o každém fínancním krachu
dosavadního ceského filmu: je to sice bolestné pro podnikatele, ale
povest našeho vkusu se tím zachranuje. Dosavadnímu ceskému filmu
(snad až na dve výjimky) totiž nic jiného než krach nepatrí. Dosud
naši filmoví podnikatelé, režiséri a herci ráci Iinás považovat za stádo
obmezencll, a podle toho produkovali beze všeho ostychu. Smích,
kterým bylo uvítáno "Tajemstvi lékarovo", ukazuje, že prece jen
nejsme tak hloupí, jak si panstvo myslí. Trapné na celé události je
pouze to, že ve filmu je exponována herecka kvalit paní Sedláckové
a herec povesti pana Vydry. Ale budíž to naším divadelnim hercllm

poucením, aby k filmování pristupovali opatrnejí a aby, dríve než ješte
jednou se k tomu propujcí, žádali radikální zmenu celého prostredí

osobního, ve kterém se ceský film až dosud pohyboval. Nebot s tímto
prostredim se nemúže dojít jínam než k blamáži. (Úspech ,.Polního
maršálka" je založen toliko na osobe Burianove, a, pokud jeho se
týká, je to spravedlívý úspech; ostatní také nestojí za níc.) Méne
cenný zpusob predstav, jež má o hereckém umení mladil<, který
v "Tajemství lékarove" delá partnera pí Sedláckové, jest i na naše
skromné pomery poburující; a hra oné dívky, jíž patrne bylo naká·
záno, aby predstavovala komornou ctveracivého charakteru, sama
o sobe stací, aby udelala filmu ostudu.

Takto tedy, jak se po "Tajemství lékarovu" ukazuje, to s ceským
filmem nepujde. Je nutna dúkladná reforma celého prostredí. Lidé,
kterí na filmovém poli po celých deset let nic nesvedli, v jedenáctém
nebo dvanáctém roce patrne také nic nesvedou. Dosud bylo ovzduši ces-

Publikum se smeje.

státy spokojené, prosperující, oddané rutine všedního
života, v hospodárství i v politice. Parlamentarismus
zde funguje tak dobre jako ostatní obory a instituce.
Obcanstvo podržuje vládu vecí svých - ponevadž se
mu dobre darí, a darí se mu dobre, ponevadž podržuje
samo vládu vecí svých. Kde je post ergo propter? Je
to totéž.

Na západe, v Anglii a ve Francii, se o demokracii
nikdy nebude pochybovat. Lidé tam byli jí vychováni
a porídili si ji k obrazu svému. jen s úpadkem civilisace
mohl by se tam dostavit úpadek demokracie. Ale to ne
znamená, že by dnes parlamentarismus nezápasil i na
západe s težkými nesnázemi konstitutivní povahy.
V Anglii je to existence trí stran. Ruší tradicní soustavu
strídavých homogenních vlád. Až dosud obe vetší·
strany, konservativci i labouristi, odmítaly uznat novou
skutecnost a pokoušely se absorbovat nebo rozštepit
stranu liberální, nyní prebytecnou. Úspech byl však
pouze relativní. Liberálové byli sice privedeni témer
k bezvýznamnosti v parIamente, ale podrželi milionové
volicstvo v zemi. jestli konservativci mohou dosáhnouti
nekdy samostatné vetšiny, Labour, zdá se, že nemá
v dohledné dobe na to vyhlídek. Proto priklání se nyní
k jistému uznání pevninského systému koalicního, který
byl dosud v Anglii tak nepopulární, a chce opatrit libe
rálum pomernejší zastoupení reformou volebního rádu.
je to rozhodne jakási ústavní krise, která soucasnou
krisí hospodárskou a politickou stává se ješte kritictejší.

Ve Francii zase strohý systém uzavrených legisla
tivních period a nekolika garnitur osvedcených politiku
ocítá se v koncích pred zjevem rostoucího socialismu
a pred osudnou otázkou míru ci války - odzbrojení a
revise ci nová zkouška, nové risiko? To je trochu silné
pro parížskou politickou spolecnost. Francie je jiste nej
solidnejší z evropských zemí ve svém spolecenském zrí
zení, hospodárství i národní kulture. její prosperita byla
dosud nejméne dotcena nynejší svetovou krisí, ale práve
jako "nejblaženejší z majících" je nejvíce na ráne, a není
pochyby, že stojí pred silnými otresy a zásahy do samé
struktury verejného života.

Bojištem demokracie a v hlubším smyslu filosofie
dejin, mužeme ríci humanismu, humanitního názoru
životního, víry v cloveka, v nekonecnou hodnotu každé
duše a tudíž její osvobození, hmotné zajištení a kulturní
povznesení, jest však, jak již receno, strední Evropa.
Zde se rozhodne, jestli lidstvo zustane verno dosavadním
ideálum a bude se vyvíjet na tradicní dráze, trebaže
i na té jsme unášeni k povážlivému urcení, ci zda pro
padne druhému barbarství pozdních civilisací s otroc
tvím mechanisace, cesarismu a nekonecným svárem ko
ristných kmenu.

Pro náš stá t jeto otázka života a smrti. jsme na
nejlepší ceste státi se podobným sporádaným, nero
mantickým, hospodárským útvarem jako Holandsko
nebo Dánsko, i když jsme politicky ješte daleko od vzoru
švýcarského. Nikdo si tu nepreje prevratu a válek, ani
Nemci, ani bolševici, vezmeme-Ii si každého zvlášt a po
díváme se peclive do jeho ledví. Demokracie je také
u nás v bezpecí a prosperita se nás drží spíše nežli ji
ných. Ale jsme vklíneni do Nemecka a nemectví,
nemužeme se fysicky úplne vybavit z té "Schicksal
gemeinschaft". Budou-li se Nemci chtít bít, budeme se
musit bít také. Vznikne-Ii v sousedství nejaký Malstrom,
strhne nás s sebou. jaké jsou vyhlídky demokracie a
míru v Nemecku? Krátce lze ríci jenom: špatné. Pri
cemž je hubenou útechou, že v druhém nemeckém státe,
Rakousku, byl nápor reakcního radikalismu odražen.
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kého filmu ménecenné: nevíme, jak z toho vybrednout jínak než zme
nou osob a systému. Když už o tom systému mluvíme: divíme se
Cilsto, jakých cest bylo potrebí k tomu, aby ten pán nebo ta slecna
hráli právc ve filmu, místo aby sí vydelávali chléb v obchode nebo
v kancelárí. Možn:) to vysvetlit jen systémem: níkde nepanuje tak
velké a bezohledné protekcíonárství jako práve v ceském filmovém
podnikání. Páni a dámy nejsou vybíráni pro hran i proto, že se k tomu
hodí, nýbrž proto, že se znají s tím neb oním nebo že chodí do ka
várny, kde je shromaždište filmaru. Velmi nás teší, že publikum sí
tu už nechce dát líbít a brání se zatím aspon smíchem. -!p-

Zastaralé pojmy.

Mluvívá se nekdy o prirozených hranicích, o prirozeném spádu 
atjiž rek nebo zemí - atd. Stále se používá techto pojmi:'!, ac s vývo
jem techniky se jejich význam a váha zmenily. Aviatika, rozhlas ne
znají prirozených hranic; pohorí, které v drívejších dobách mohlo mit
velkou strategickou cenu, ztrácí ji v dobe, v níž se mluví o leteckých
útocích, o flotilách letadel, které letí ve výši nekolika kílometru. jsou
prí rozené vodni dráhy, ale technika dovedla vésti trati a silnice, které
prekonaly velké obtiže. Utváreni se pudy hraje v dnešni spolecností
daleko menší roli než v dobe predchozí. Pohyb obyvatelstva, výmena
názoru není tak vázána na povahu hor, rek atd. jednotlivých státu.
Cena, význam techto "prirozených" faktorLI, s rostoucí techníckou
cívilisací silne poklesla, protože techníka dovedla vytvoriti nové
komunikace zboží i duchovních proudu, v kterých tyto prirozené
hranice, prí rozený spád nejsou žádnou prekážkou aní výhodou. Bylo
by potrebí revidovat dnešní význam techto "prirozených" cinítelu.

Do této kategorie názorLI zapadají také nekteré názory, které sou
vísí s populacní otázkou a které se ohlásí, až budou známy výsledky
scítání lidu. jsou totiž jednotlivci, kterí sílu, váhu národa odvozují
hlavne od poctu obyvatelstva, od jeho absolutního i relativního prí
rustku. Nelze popírat souvislost mezi poctem clenu národa a jeho va
hou. Ale nezáleži jen na jeho poctu. Nezáleži jen na prirustku. Neroz
hoduje pocet, rozhoduje kvali ta, rozhoduje duševní stav národa, vzde
lanost, podnikavost; v dobe, kdy clovek má k disposici tolik stroju,
energie mechanické atd., nezáleží jen na poctu jednotlivci'!, ale také
na ~om, jakou energii dovedou vyvinout. V tomto smeru ty rtlzné
úvahy, které stavejí jen a jedine na prírustku nebo úbytku u té ci oné
rasy nebo národností, jsou jednostranné, nebot pocet, pocetní prí-
rtlstek není vše. V. G.

Foxtrott na indexu.

Církevnictvi je rozhodne na postupu. Zatim co Vatikán stále ostreji
dohlíží na život svých ovecek a prísnými zákazy udržuje jej v kon
servativnejších formách, dospelo také bolševictví k názornému
utvrzení své církevní povahy: zakázalo na oficíelnich oslavách petí
let~y tancití foxtrott. Tento tanec, který zároven s expresionismern
byl pred nekolika lety nadšene uvítán jako výraz moderní doby,
upadl nenadále v komunistickou klatbu jakožto produkt meštácké
degenerace. Rudý index, který v Moskve existoval od zacátku, byl
tedy obohacen o novou kapitolu a ukazuje na nové cesty sovetského
církevnictví. je-li tento synkopovaný tanec usvedcen jako bídn)'
panchart buržoasní nemorálnosti, jak dlouho bude trvat, než se totéž
provinení shledá na celém americkém jazzu? Krepcení foxtrottu vy
rostlo prece z rytmu a barvy nových nástroji'! a nelze vypleniti nerest,
nejde-li se jí na koren. Ale padne-Ii v klatbu jazz, kolik moderní
muziky - a dobré muziky - bude hodno opovrženi, nebot se opo
vážilo sáhnouti po výrazových prostredcích, které jim jazz prinesl?
Nejde však jen o hudbu. je tolik vecí v moderní kulture nebo rekneme
cívilisaci, které se prísne církevnickým ocím·proletárské nekompro
mísností musí jevít jako výplodek padourství! Kolika prvky proníkla
do umení nové doby Amerika, tato výsostná doména sverepého kapi
talismu, kolik nadšených horlitelu pro vše avantgardní videlo práve
v jejím prinosusymboly nejmodernejšího života! Nyní tedy pryc s poe
sií mrakodraptl, elektrických žárovek, expresních rychlíkú, oceán
ských obri'!; to všechno jsou produkty meštáckého íntelektu a oslava

jejich konstruktivního príkladu kazí dobré revolucní mravy. Pryc
s umenim, které nevzniklo primo z proletárského boje! Pryc s hrackamí
surrealisW a poetisW, které odvádejí pozornost muže fronty k pre
pychu ilusí; pryc s Corbusierem a všemi architekty, kterí tvorice
architekturu zitrka již pro tento dnešek, kompromituji se svýmí služ
bami buržoasnímu pohodlí. Pryc se vším, co je spojeno s ideami a živo
tem meštáka, co od neho pošlo, nebo po nem se opíci; pryc tedy í s divo
kým trampem, tímto prímým potomkem zpusobného anglosaského
skauta. Nebot co je tramp? Padour na ruby.

Index rudé církve je rozevren a mnoho Iistíl v nem je nepopsáno.
jejích bílé stránky musí zrudnouti zákazy. Velíké anathema se zacíná.
Foxtrott je první. Ostatní veci prijdou. Nebot cirkev jako cirkev,
lide nejmilejši, každá chce být mezi všemí nejcírkvovatejší. B.

Jak páni poslanci sami na svou cinnost nazírají.

V imunitnich výborech poslanecké snemovny se opakují prípady,
které se sobe podobají jako vejce vejcí. Není tedy dívu, že tyto
výbory mají již svoji ustálenou praxi. Nekdy, cteme-li zprávy imu
nitního výboru, jako bychom slyšeli leitmotiv: slovo není sekyra;
t. j. imunitní výbor velmi smírne a s odpuštením dívá se na slovní
výkony poslancú a senátori'!. Jedním z takových obvyklých stano
visek ímunitního výboru je:

ímunitní výbor jednaje ... , došel k presvcdcení, že pronesené
výroky jsou fr á zem í, jichž komunistictí poslanci casto uží

vají a že jimí mez poslanecké ímunity prekrocena nebyla. (Tísk
c. 1981/1929.)

To je stanovísko, které podepsal národní demokrat V. Votruba.
Uvedená motivace se o ímunitkách opakuje velmi casto; jindy se
to opíše slovy:

... výroky ... jsou síce o skoro méne príplÍstnou kritikou
naších politických pomeru a naši armády, ale jsou bežnými
výrazy zastáncu politíckého programu strany pana poslance.
(Tisk 1988/1929.)

Podobne stanovisko projevené v tísku 2070/1929 o pos!. Kurtya
kovi:

Výroky ony jsou frázemi, kterých on jako oposícni poslanec
užívá a že mez poslanecké imuníty tim prekrocena nebyla.

Nanejvýše se jako polehcující okolnost uvede "uvážíme-Ii i ne-
patrný pocet ucastníkov tábora " (tisk 2082/1929), nebo "vzhYa-

dom k bezvýznamnosti schOdze ". Imunitní výbor má tedy stano-
vísko pohodlné. Rekne: "To byly jen takové fráze, nechme tohol"
To je praxe, která respektu k poslanecké cinnosti nevzbuzuje.

V. G.

S cím souhlasíme.

V i n a n o v i n á r u n a nes v o bod e t i s k u. "Naší novi
nárí by meli vedet, že rozšírení jejich svobod a imunít a zmenšení
jich právni odpovednosti lze bez nebezpeci pro spolecnost pripustit
toliko tehdy, bude-li minus této odpovednosti právní vyvažováno
nejakým plus odpovednosti jiné: mravní, politické a podobne. AI~
u vetšiny našich novin a novínáru dá se težko mluvit o zvýšené vlastní
odpovednosti politické v tom smyslu, v jakém jí mají na pr. parla
mentní polítikové jako protiváhu své imunity parlamentní. Naši
žurnalisté necht vedí, že svobodu tisku nevybojuji a neudrží akcemi
pripominajícími stavovskou polítiku jíných kategorii obcanstva 
to jim stací snad k zlepšeni starobního pojištení a lepší zákonné úpravy
pracovních smluv. Ale nevybojují a neudrží jí také, budou-lí se dovo
lávat jen dávných tradicních sympatií, kterými myšlenku tiskové
svobody provázely až dosud všechny demokratické smery. Naši no
vinári musí oduvodnovat pritomnou potrebu tiskové svobody vždy
novými doklady stoupající svedomitostí. Musejí umet dokumentovat

svuj zvýšený smysl pro odpovednost tím, že dovedou udelati rázný
porádek ve svých radách s temí svými kolegy, kteri odpovednosti ne
znají. Obcané se na naše novináre dívají a obcané to nakonec budou,
kteri jim vymeri více ci méne tískové svobody." ("Naše doba".)
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NARODNi HOSPODÁR

Karel Basák:

o jedné vade našeho podnikání.

Lidé už sice prestali verit proroctvím a analysám,jak se jimi rádi obírají národohospodári, avšak
prece jen každý postižený dnešní hospodárskou situací
neopomene si precíst, kde co kdo napsalo tom, z ceho
vznikla dnešní deprese, jak se' z ní dostat atd. Procítá
me-li takové úvahy systematicky, jsme prekvapeni jed
ním zjevem: nejméne se hlásí ke slovu banky a bankéri,
aby dali radu, co zacít. Snad tito jinak pronikaví znalci
hospodárského vývoje neverí v "prostredky", snad
myslí, že je treba proste prestát takovou situaci a už pak
zas bude dobre. To stanovisko má cosi do sebe, rozhodne
je výhodné pro celý financní kapitál, nebot jej zbavuje
povinnosti prinést dobrovolné obeti, tak jako je priná
šejí ostatní slorky hospodárského telesa. Pravím, obeti
dob r o v o I n é, ponevadž nedobrovolných obetí pri
nášejí dosti, anebo správneji receno, banky se stávají
nedobrovolnými obetmi kritické situace. Je to totiž
neco zcela jiného, jestliže nekdo zámerne a s plným ve
domím se odhodlá obetovati zisk, anebo vzíti na sebe
urcité ztráty, tak jako se dnes deje pravídelne ve vý
robe, která chce udržet stroje v cinnosti, anebo v ob
chode, jenž se ztrátou odprodává ze svých zásob. Tako
vého odhodlání nenalézáme u bankovního kapitálu a
proto také banky tentokráte se nevytasily se žádnými
recepty na zažehnání deprese: musily by v nich se zmí
niti také o obetích, které chtejí prinést. Opakuji, že
obetí prinášejí dost, všechny insolvence, konkursy,
každé zastavení továrny, zavrení závodu nebo obchodu,
všechno to nejakým zpusobem nakonec pusobí na banky
a jejich obchod, jeho výtežek a intensitu bankovního
obratu.

Že tak prímo a s takovou intensitou se prelévají prí
znivé i nepríznivé výsledky výroby do našich bank, leží
v tom, že je v naši výrobe veliký nepomer mezi kapi
tálem vlastním a vypujceným. Naše podniky - to platí
hlavne o prumyslu malém a strednim - jsou zakládány
s nedostatecným kapitálem vlastním, což se projevuje
zvlášte jednak tehdy, když podniky vzrustají a tím
i investovaný kapitál, za druhé pak v dobách deprese.

Morální duležitost pomeru vlastního kapítálu k vy
pujcenému je jasná. Jestliže podnikatel investoval jen
nepatrne z vlastního jmení do podniku a všechno ostatní
je dlužen bankám, tedy se pustí casto do risika, které
by pri vyšší vlastní kvote kapitálové sotva podnikl.
Bylo by zajímavo zjistiti na príklad, kolik investovali
iniciátori P r a ž s k Ý c h vel e trh u do podniku a
kdo vlastne ztratí peníze, kdyby došlo k nejaké pohrome.
Když podnik jde dobre, neohlíží se obycejne valne ma
jitelna bankovní kontl)korenty a nepocítá, kolik ho stojí
bankovní peníze. Proto také vidíme, že lidé se rozpo
mínají na to, co jsou dlužni, teprve tehdy, když zisky
jsou tak malé, že vysoký bankovní úrok užírá je skoro
zcela, anebo že ani na ne nestací. Je totiž faktem, že
v každém hospodárství, které trpí nepomerem mezi
vlastním a vypujceným kapitálem, je soucasne také
v y s o k á úro k o vám í rad e bet ní, což jest
prirozené, nebot bankovní kapitál je silne hledán a nese
velký kus podnikatelského risika.

Nevýhoda zmíneného nepomeru ukáže se však teprve
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v plné nahote v dobách tak težké krise, jako ji dnes pro
žíváme. Je-Ii banka silne angažována na pr. v textilním
prumyslu nebo dokonce jestliže ztratila už velké cástky
v tomto oboru, prenáší svou nervositu na každého, komu
z textilníku pttjcila; tendence uzavírat z jednoho prípadu
na ostatní je pochopitelná. Bankovní kapitál, jenž je
percentuálne silne úcasten na prumyslu a obchodu,
vychází z okruhu své opravdové pusobnosti a stává se
bezprostredne podnikatelem, jak to práve vidíme u nás.
Kdybychom chteli nejak typisovat strukturu našeho
hospodárského telesa, rekli bychom si, že n e m o ž 
n o s t n a I é z t i hra nic e p u s o b n o s t i f i
n a n cní h o k a pit á I u charakterisuje naše hospo
dárství. To nepokládám za príznivou diagnosu a ješte
méne se mi líbí, že tak málo si všímáme tohoto zjevu,
který prece je tak nápadný a který práve nyní bije do
ocí. Predstavme si jen, že dnes naše velké banky jsou
v té vývojové linii tak daleko, že zrizují vlastní pru
myslová oddelení, z nichž chtejí v é s t i prumyslové
koncerny, které na nich financne závisí. Už bezpro
strední k o n t r o I a prumyslu bankami je nezdravá,
což teprve k jakým výsledkum to povede, když banky
budou mít op r a v d o v é v e den í podniku.

Nezapomínám, že banky nesahají dobrovolne k temto
prostredktlm, že jsou k nim nuceny všeobecným de
baklem v prumyslu; tím ovšem dnešní osudnost ban
kovní politiky se nikterak nezlepší..je nutno zcela jasne
videti, že v dobách dobrovolné konjunktury naše banky
nejen hledely - což bylo jejich dobrým právem - aby
uložily vhodne svuj kapitál, nýbrž že zcela p lán o
v i te c h tel Y o v I á dno u t výr o b II a snad
kdyby nebyla prišla krise, bylo by se jim to také poda
rilo k naprosté škode hospodárského života. Banky, až
na malé výjimky, neukáz'aly pri tom ani za mák vetšího
rozhledu nežli prumerný prumyslník, nebot jinak by
nebylo mohlo dojíti k tak ohromnému predlužení celého
výrobního aparátu. Vím dobre, že doba deflace, kterou
jsme prošli, znamenala kvalitativní zvýšení dluhu, bez
nichž se neobejde žádný prumysl, a že tento stav nutil
banky k neprirozené intensite pri úcasti na podnikání.
Myslím, že sen - jeho nejvýraznejším symbolem bylo
zvolení nejvetšího ceskoslovenského f i n a n cní k a
predsedou celostátní organisace p r u mys I u - bude
behem dnešní pohromy neúspešne dosnen. Až se z ní
dostaneme, bude treba rozmotávat klubko zamotaných
zájmu financních, výrobních a ob"chodních; bude treba
vykázat každé složce její místo v hospodárském živote;
bude treba, aby podniky byly vedeny podnikateli, kterí
soucasne jsou držiteli valné cásti investovaného kapi
tálu. Úver, který hledá prumyslník na vyšším stupni
prumyslové organisace, má býti bud hypotekární anebo
úver obchodní, nikoliv investicní, tak jako je tomu u nás.
Investice jest provádeti z vlastních penez a ze zisku,
nikoliv z bankovních výpujcek, které nutno draze zúro
kovati. Toto pravidlo je jen približné, jeho aplikace na
jednotlivé prípady práve rídí rozhled podnikateluv a po
chopení bankovního reditele pro specielní stav toho kte
rého podniku.

Neprirozený pomer mezi vlastním a cizím kapitálem
privodil také úkaz, že prttmyslník je zadlužen u dvou
nebo trí bank a obycejne tak, aby jedna nevedela
o druhé. Tvárí v tvár sejdou se pak dva nebo tri ban
kovní reditelé teprve pri vyrovnávacím rízení a každý
je prekvapen, že má kamaráda v neštestí. Príliš veliká
složka cizího kapitálu posunuje velmi nepríznive kalku
lacní základnu smerem k vysokým cenám. Kdyby dnes
nekdo u nás pri prumyslových výrobcích analysoval
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možnost podstatnépo snížení cen, došel by k tomuto
úkazu: celá kalkulace se rozpadá na tri bloky, blok ve
rejných a sociálních dávek, blok úrokové renty a blok
bezprostredních výrobních nákladu. Tíha obou prvních
je tak ohromná, že vyváží v mnohém prípade i zcela
mimorádný pokles surovin, a to tím více, že tyto dva
bloky jsou naprosto nehybné, nelze je zmenšit z vule
podnikatelovy; v nich bankovní úrok hraje v mnohých
prltmyslech velkou úlohu, ba nekdeyse stává prímo stre
diskem celého cenového problému. Ze tomu tak je, uka
zuje nedávný návrh prumyslníka, aby banky za urcité
státní garanéie poskytly prumyslu úver na 7%, z nichž
by stát nesl 2%, a slibuje si podle své znalosti pomeru
v prumyslu od toho ozdravení celého výrobního aparátu.

Nevím, uskutecní-li kdy ministr Dr. Engliš svuj plán
bankovní rady. Podarí-li se mu to, pak bych pokládal za
jeden z nejduležitejších úkolu šetrení o pomeru vlast
ního prumyslového kapitálu ke kapitálu vypujcenému.
Je také na case, abychom pripravovali konecne rešení
otázky prumyslových obligací, které jsou duležitou
pomuckou prumyslu, aby si opatroval úver na volném
penežním trhu, a které jsou lepším prostredkem nežli
akcie a státní papíry pro výchovu stradatelovu od spori
telní knížky k podpore podnikání.

LITERATURA A UM~Nf

Karel Capek:

Ríkadla cili o prosodii.

Není pochyby: národní zvyky upadají v zapomenutí.Pokud je mi známo, nepostaví se pri každorocním
vylosování clenu správní rady recený ctihodný sbor do
kolecka a jeho predseda nezacne pocítat slovy:

stojí javor u potoka,
ríkají mu klíc,
na koho to slovo padne,
ten musí jít pryc.

Nacež by se prikrocilo k vylosování dalšího clena pa-
mátnými slovy:

Angrle bangrle
bokací len
na novy kaštany
furiant ven.

Nedeje se to, nebot obecne upadá víra v carování a
magii slova; místo toho se tahají z klobouku papírky
s napsanými jmény, a detské ríkánky, zvané pocítadlo,
Zllstávají krom užší detské verejnosti omezeny jenom
na sberatele folkloru.

Ale kdyby mimo nadání chtela nekterá správní rada
zavést vylosování podle starodávného obyceje detských
ríkadel, doporucuji jim nekterá pocítadla zvlášte mocná,
jako na príklad:

Jedna dvanda
trinda ctrnda
páde láde
souká louka
do klobouka
cinky linky

bác!

Nebo toto pocitadlo:
Enyky benyky Kutná Hora
oberštajne rozmarina
alec palec
bumbrlícku ven!

*
Mimochodem receno, nadelá se tolik recí o poetismu,

o poesii osvobozené, odpoutané od tíživé koherence
jakéhokoliv sdelování a mínení, volne -tekající od slova
k slovu podle jejich tajemných vztahu obrazových a
zvukových. Priznávám se, že mám odjakživa pocho
pení pro tajemné vztahy slov; popírám jenom, že to je
neco nového. Detská ríkadla oplývají poetickými a ne
predvídanými vztahy a jsou radikálne odpoutána od
jakéhokoliv tíživého a malicherného obsahu. Vyslovíte-Ii
ríkad 10:

Anton dykyton
karafiát karfiol
aka paka
via via
cink - z rady ven,

pohybujete se v oblasti predstav dokonale autonomních,
sdružených jen lehýnkými pouty akustických hodnot.
Nebo:

Ene bene sláva s nebe

andelícky dva špalícky
kapitola verš.

A nekdy to už ani nejsou slova, nýbrž ciré, osvobo
zené zvuky:

En ten týny
a vraka dýny
a vraka tyky taky
boja baja but.

Ale jindy se slova skoro proti své vuli složi v souvislý
dej; na štestí i dejové fikci se otevírá neomczemí a
nacionální volnost, jako v tomto ríkadle:

An cvaj tráje
staveli jsme máje,
na svatýho Františka
priletela jeptiška,
jeptišku my prodáme,
koupíme si korále.

A to ješte jsem v pokušení, citovat, kterak "bežela
rejna okolo mlejna" nebo kterak "evandule v jednom
dule sehnali se ptáci", ale musím toho nechat; nebot
nemíním jednat o ruzných tajemstvích poesie, nýbrž
jenom o prosodii. *

Ve skutecno.sti detská ríkadla jsou ve zvlášte význacném smysJ'u útvarem rytmickým, nebot jejich ryt

mus je pocítání; na koho padne ta jistá prízvucn~ sla
bika musí z kola ven, at chce nebo nechce; jeho vule se
musí sklonit pred carováním Císla a Rytmu. V detském
ríkadle není rytmus príkrasou, nýbrž samotnou podsta
tou veci. Slyšte, jak deti svá ríkadla pronášejí; jeto ryt
mický zpev se silne znaceným hudebním prízvukem.
Ukazuje se, že prízvuk, dbalý sebe sama, nabývá v naší
reci nejenom mohutné dynamiky, ale i zpevnosti. Ucili
nás na školách, že pri deklamaci veršu se nemá prízvuk
vyrážet. Lituji, že to tak musím ríci; ale lidé, kterí
nás takto ucili, by nebyli s to ani si hrát na Peška nebo
na slepou bábu, natož rozumet poesii. Ve své nejcistší
forme, jakou nacházíme v detských ríkadlech, se rytmus

- projevuje mocným a triumfálním skandováním.
:l:

s
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Ukazuje se dále v detských ríkadlech, že v ceském
prízvucném rytmu je utajena slušná dávka casomíry.
Dlouhá slabika mívá vrozenou ctižádost posadit si na
hlavu korunu prízvuku.

Až bude máje,
pudem do ráje

skanduje díte se silným prízvukem na tom rá-, proti
všem pravidlluTI gramatiky, ale ve shode se zákcny
poesie. Nebo:

na koho to slovo padne,
ten musí jít pryc.

Prízvuk je zcela autonomne na druhé, dlouhé slabice
slova "musí". Nebo:

hospodár poprdár
a ty, Janku, di vod nás.

V tomto prípade necht vám neujde fonetické kouzlo
širokých á, pripomínajíCÍ slavný zacátek Máchova Máje.

Já nechci Nemce,
já chci mládence

pravila rejna, bežíCÍ okolo mlejna, S prepekným prí
zvukem na druhé slabice mládencove.

Zvláštní prízvucnost dlouhých slabik se ukazuje
i tím, že velmi casto vydá dlouhá slabika za celou
stopu. V ceském rytmu se opravdu vyskytují stopy
jednoslabicné, jako na príklad:

Páv I sedí I pod du I bem ...
Rak I leze I z díry ...
Cáp I letí I do po I li,
slepice ho dohoní.

Kam I ,cápe, I kam le I tíš?
Do zla I tý I komo I ry

a tak dále. Nebo:

Jeden I dva I tri I
my jsme I bra I tri.
Píšu I píšu \ pat I náct I
ješte I jednou I pat I náct.

Enyky benyky
nemastny knedlíky

elca I pelca I vek I
pres. I chlí \ vek.

Detský rytmus totiž nepocítá slabiky, jako ciní
Kollár nebo Vrchlický, nýbrž ikty, jako Otakar Theer.
Verš pozustává z urcitého poctu prízvukll, pri cemž
slabiky neprizvucné se nepocítají; stopy mohou být
daktyly, trocheje nebo stopy jednoslabicné, jen když
pocet iktu je dán, jako na príklad:

Enyke I denyke I dupl I né
dývl I dávl I domí I ne.

Nejnázorneji to vidíte na této romanci:
Hej I hej I Barto I ni
co to I vezeš I na ko \ ni I
pul I korce I ží I ta I
od \ pana \ Ví I ta I
pan Vít I není I do \ ma
jel I do Be I rou I na I

pro dra I hý ! kore I nikdo má zubu I bole I ní I
pro zla \ tý \ ven I ce I
naší \ Ma \ ren I ce I

a tak dále. Nenamluvíte žádnému normálnímu diteti,
že na této prosodii není neco v porádku, že dejme tomu
slovo "doma" nebo "vence" nemuže mít dva hlavní
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prízvuky. Dotycné díte by vám totiž mohlo právem
odpovedeti, že, jak figura ukazuje,' každé slovo muže
mít tolik prízvuku, kolik jich nutne potrebuje. Mohlo
by vám namítnouti, že v poesii nejde o prízvuk jednot
livých, isolovaných slov, nýbrž o rytmický proud celého
verše, címž práve se poesie liší od prosy. Mohlo by
na príklad poukázat na to, že trocheje:

hupky hupky do polívky
a z polívky ven

jsou rytmicky dokonale správné a samozrejmé, ac je
to v rozporu se školskou naukou o slovním prízvuku.
Nacež by mohlo skoncit debatu slovy:

Enyke denyke
bóna knaka #
zimene pimene

bum!
*

Deti mají ve svých ríkadlech pravdu. Ceský básnický
rytmus skutecne není tak mechanicky závislý na prí
zvuku slovním, jak se verí a ucí; má schopnost i skrytou
potrebu orientovat se na dlouhých, to jest zvukove
mocných a zpevných slabikách; nad to, je-li opravdu
rytmicky CÍten, má dost vnitrní síly, aby unášel a
casem i dislokoval slOVní prízvuk. Nikoliv slovo, nýbrž
celý verš urcuje prízvuk s plnou rytmickou platností.
Ceský verš se musí zbavit mechanických pravidel, aby
mohl naplnit své vlastní zákony. A kdo nemá smyslu
pro tuto divnou moc rytmu, ten, ten nebo ten, musí
z kola ven.

. Ferdinand Peroutka:

Utíkejte, politický román jde!
I.

To tedy po poctivém prectení všech trí objemnýchsvazku p. Mariova románu*) mužeme každému ra
diti, aby pred ceským politickým románem hledel
spasit duši, jak se dá; nebot, jak nám náš politický ro
mán vyrustá, vyznacuje se tremi hlavními, težkými
vlastnostmi: literárnímu ctenári pripravuje neslýchané
íltrapy vkusu, politickému ctenári kruté útrapy roz
umu a aktivním politikum hrozí ovzduším, v nemž o je
jich verejné cinn~sti bude pojednáváno s hanebným
diletantismem a o jejich soukromých vecech zpusobem
skandálním. Tyto tri vlastnosti mají v Mariove ro
mánu mohutnost medvedí. Težko bylo by vzpomínati
na knihu, kde se prohání nevkus podobne svalnatý a ne
umelost podobne neostýchavá. Ovšem, také p. Frant.
Zavrel, když všechny ostatní literární genry již byly
zklamaly jeho ctižádost, vystoupil pred verejnost s ro
mánem politickým. Nemýlím-li se, jmenuje se to "For
tinbras". Podarilo se mi vyhnouti se ctení tohoto dílka,
ale od tech, kdo se tím probírali, docházejí zprávy stej
ne katastrofální. Dlouho toužili jsme po politickém ro
máne. Bohové nekdy trestají splnením tužby. Nyní,
když politický román konecne máme, vzdycháme, aby
ho radeji nebylo. Duchovní pi'lda této zeme musí býti
ješte barbarská a kyselá, jestliže séme v ni hozené takto
vzklící. Chteli jsme politický román, a dostalo se nám
mizerného útvaru, který stoj í na prusecíku obskurní
literatury a umeleckého barbarství. Nedej buh, aby
v téže dobe, co ctete "Vojáky a diplomaty", dostal se

*) Jaroslav Maria: "Vojáci a diplomati", nákladem Kvasnicky a
Hampla.
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vám do rukou nejaký cizí román politický. Treba "Er
folg" od Liona Feuchtwangera. Vaše vlastenectví bude
poboureno, nebot vkus a inteligence, s nimiž oba tyto
romány byly psány, stojí asi 1: 100 ve prospech ro
mánu nemeckého. A to prece ješte p. Maria je autor,
jenž není bez jména.

Pan Maria napsal úvod~m nekolik slov, která nalé-
záme umístená na obálce. Cteme tu, že

"zretel ke všestranne chmurným pomerum v mé vlasti mi ukládal

povinnost, abych se bez bázne a bez ružových skel postavil proti
nestydaté lži, kterou je všecko skrz na skrz obestreno ... Pra
coval jsem jako vždy bez tendencního zaujeti: jak vidim, tak
licím. Bezohledne, nebot jsem ve všem úplne nezávislý. Sraziti
se mohu jen s presilou, která má po ruce bajonety a kriminály."

Pan Maria umistuje své risiko nekam, kde ho není:
neprijde na neho policie, nýbrž rozzurená kritika;
nebude vsazen do kriminálu, nebot takový trest není
ješte zaveden pro ty, kdož píší špatne; ale bude po
staven do rady odstrašujících príkladu literárních;
neztratí svobodu, ale všechnu literární povest ztratí.
Zbytecne pak patheticky nastavuje rozhalenou hrud:
nebude-Ii Iynchován srocením lidí s literárním vkusem,
nehrozí jeho osobe žádné nebezpecí. A to mimo jiné
také z toho duvodu, že jakýsi ten neohrožený boj o prav
du, o nemž cteme na obálce, v románe samotném není,
jakkoli je podivno, že se nedostavilo to, co tak slav
nostne predem bylo ohlášeno. Hledel jsem poctive na
lézti onu pravdu, o kterou pan autor prý bojuje: nepo
darilo se mi to pri veškeré snaze, a jsem presvedcen,
že nikomu se to nepodarí. Místo boje za pravdu nalézáte
tu slepé literátovo mlácení na všechny strany. Poli
ticky trochu orientovaný clovek muže to vše císti jen
s úsmechem. Objasnení této these, že v románe p. Ma
riove není žádné pravdy, nýbrž jen nejaký neurcitý chaos
a záplava slov, nejlépe posloužíme strucnou reprodukcí
deje.

Pan Maria mel zurivou chut napsati román sensacní,
a podle toho si pocínal. Sebral osoby našeho politického
iivota do košíku a vylícil je tak, aby je každý mohl po
znati: president je president, ministr zahranicí Ramek je
ovšem Beneš, Soucek je Švehla, Sahula = Stríbrný,
Hodža vystupuje pod jménem Okánik, Gajdovi dal
jméno Šuvalský a po bok mu dal démonickou bytost
Kateriny Šuvalské (o té démonicnosti není možno po
chybovati, nebot je to tu nejméne petsetkráte výslovne
receno; na plasticnosti to ztrácí jen tím, že také všechny
ostatní osobnosti projevují nezrízený sklon k démonic
nosti, katanství, satanství a vubec k divokosti; jsou to
nejcastejší slova techto trí svazku, a uprímne receno,
aby už jednou to Mariovo démonství a satanství cert
rácil vzít). To jsou hlavní osoby. Vedle nich vystupují
i Klofác, Šrámek, Jan Masaryk, dr. Veselý, Spina,
Mayr-Harting, pí Benešová a pí Švehlová, Udržal,
Srdínko, Girsa atd., atd. O zábavu ponekud lechtivou
je tedy postaráno. Dej položil p. autor do dob cesko
nemecké obcanské koalice. Pokud v chaosu tohoto ro
mánu najdete nit, zdá se, že autorovým úmyslem bylo
se sympatiemi vylíciti boj citu proti rozumu v poli
tice:

"Okánik vzpomnel zase na slova Šuvalské, že v zájmu cistého
cešství, selského a katolického, je treba potríti hada kosmopo
litismu a chladného rozumu."

Tady máte asi krátký ideový obsah knihy; zároven
poznáváte první ukázku onoho ošoupaného, novino
vého a kýcarského stylu, kterým je celá kniha psána.
A máte tu i vzorek politické psychologie: Okánik útocí

na Ramka v ministerské rade, ponevadž vzpomnel
na slova Šuvalské. Kdyby byl nevzQomnel, byla by
ministerská rada uplynula klidneji. Cili: Cherchez la
femme. Tato zásada je v knize rozvedena nejduklad
neji. Je to snad ona pravda, o niž p. Maria bojuje?
Autor tedy podle vší pravdepodobnosti chce vésti boj
citu proti rozumu, ale je velmi špatným generálem
v této vojne. Vylícil privržence smeru citového ve stavu
tak slabomyslném a detinském, že tím ruší jakýkoliv
úcinek svých sympatií. At sympatisuje nebo nesympa
tisuje, dovede splodit jen karikaturu. Je to následek
nemenne groteskního a kriklavého založení jeho ducha?

Jako zástupci rozumového smeru tigurují ovšem pre
sident a zahranicní ministr. Nemohu souhlasit s názo
rem, že román je skandální v tom smyslu, že by kydal
hanu práve na tyto dve osobnosti: autor je nelící o nic
hure než zástupce druhého smeru; nevím, je-Ii v tom
úmysl nebo zda se mu to jen nepodarilo. Dokonce vy
padají tyto dve osobnosti mnohem méne detinsky než
ostatní. Representanti smeru citového bojuj í v. románe
o tyto ideje:

"Ne, myšlenka césarská neni pošetilostí. .. Vetšina našeho
lidu pro svuj selský a proto živelný i neurvalý charaktcr jest
vzpurná, dobývacná, bojechtivá ... Lásku si zjedná jcn ten,
kdo všecko rozumárské zavrhne a jedná podle hl41sUsvé priro
zenosti. "

Toto volání prirozenosti vede tak daleko, že se tu
proti presidentovi postaví idea národního krále. Je toto
snad pravda, o kterou p. Maria chce zápoliti? Nehodlám
proti tomu ani polemisovat, ponevadž jest to jedno
z cetných detinství této knihy, ale hrozne by se mi
chtelo vedet, co vlastne tedy autor chce, a která je to
ta pravda, již ohlašuje na obálce. Okánik-Hodža vystu
puje (uvidíme ješte, pod jakým romantickým vlivem)
s tímto programem: "Zesílení živelných prvku naší rasy:
selství, katolictví a vladarstvU" "Postup a draní se do
predu je vrozeným elementem každé bytosti", volá
generál Šuvalský. Boj citu proti rozumu zacal ve strane
vlasteneckých socialistu bojem poslance Sahuly proti
zahranicnímu ministru Ramkovi, a p. Maria tu lící
historickou událost vyloucení Jirího Stríbrného ze strany
národne sociální. Lící ji ovšem s katastrofální dávkou
nepravdivosti; sepsal tuto událost, jako by byl vcera
spadl s mesíce. Udelal z toho konflikt o naše hranice
proti Madarsku: Sahula vzbourí se proti Ramkovi, jenž
chce odstoupiti Madarum kus území. Nad tímto sen
sacním pojetím události z r. 1926 musí i sám p. Stríbrný
prijíti do rozpaku. Jestliže již spisovatel dovolí si po
jednávati o skutecných osobách, jest povinen zacho
vávati aspon urcitou míru historické pravdy. Líciti pád
Jirího Stríbrného tak, jako kdyby se byl tento muž
exponoval "pro sílu a celistvost vlasti" a pro idealis
tickou ocistu ve strane a pri tom padl, to presahuje
prípustné meze básnické volnosti pri lícení faktu, acko
liv autor delá co muže pro tuto idealistickou kresbu:
tak zejména lící ctnostnou, skoro evangelickou chudobu
Sahulovu (pripomenme ješte jednou, že je delán .podle
Jirího Stríbrného) a vubec vynechává interesantní po
stavu bratra Františka Stríbrného, která pod žádnou
maskou nevystupuje. v tomto románe, ac jinak je tu
napechován kdekdo. Chápu, proc: kazilo by to idealis
tický dojem. - Ale, jak se zdá, dokud autor toto lícil,
nevedel ješte dobre, jak dále: pojednou dostal jiný
nápad, nechá Sahulovu postavu padnout do propasti,
neprokáže jí ani tolik cti, aby rekl, jak to s ní dopadlo,
a uchyluje se k jinému deji, a to takovému, že v nás
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vzbuzuje težké pochybnosti, je-Ii vubec schopen nor
málne nazírati na politiku a má-Ii aspon malické právo
se domýšleti, že je schopen udeliti nejaké poucení na
tomto poli.

Mužeme sledovati jen slabé stopy autorových úmyslu,
nebot žádný z nich nedovedl dovésti do konce a dríve
nebo pozdeji každé predsevzetí uvede do stavu trosek:
Patrne proto, že nejpevnejším jeho cílem bylo napsati
sensacní román. Podle ruzných známek se zdá, že pu
vodne zamýšlel proti rozumárskému Ramkovi posta
viti citového, nadšeného, jiskrného a krásného Oká
nika jako národní typ a národního hrdinu. Ale jeho
hodlání má tolik der jako síto a nevykorenitelná sen
sacechtivost jeho mysli nakládá posléze i s Okánikem
zcela hanebne. jakého žalostného panáka z neho udelal!
Mejte, prosím, na pameti, že autor slíbil odhaliti pravdu.
jakou tedy pravdu, musíme se ptáti, nám neústupne
vypráví jeho román? Tu pravdu, že v naší politice
všechno je podrízeno žene nácelníka generálního štábu;
že ona vede naši politiku, kam se jí zachce, a že nejvetši
politickou událostí se svetovými následky byla nevera
jejího manžela. A autor této prastaré kýcarské a ne
snesitelne romantické teatrálnosti se odvažuje domní
vat, že cosi odhaluje! Odpustte, budu-Ii se obšírneji za
bývat dejem; to proto, že je to obšírný nesmysl.

Zahranicní ministr Ramek chce odstoupiti kus území
Madarum; z toho vznikne krise, a Ramek prosí Šuvalskou,
ženu generálovu, aby ho zachránila. jak pozorujete, oko
autorovo nevidí žádného rozdílu mezi dvorem Lud

víka X IV. a prostredím demokratické politiky. Dal se
do díla, zrejme se posilniv dukladnou cetbou o politisu
jících maitresách minulosti. Šuvalská odmítne, po
nevadž její zrak se zálibou spocinul na Okánikovi. Po
nevadž tato žena nechce, co zbývá v tomto románe,
který odhaluje pravdu, zahranicnímu ministru než pro
hráti a podati demisi? Porazí jej v ministerské rade
Okánik. Tento národní hrdina ovšem vypadne, jak
jsem už podotkl, jako žalostný panák; jeho mysl je cele
vyplnena cucky, jež do ní cpe Katerina Šuvalská:

"v jeho mysli zaznely opetovné výstrahy Katerininy, která mu
vcera uložila, aby ve chvíli nejduležitejší nepovolil, a prohlásila,
že nyní už nikoliv krcení se a couvání, nýbrž jen ostrý postup,
ba hazard muže skutecne prinésti úspech ... Okánik, již zcela
jsa promenen ženou nejen svudnou, ale i nesmírne vzdelanou ... "

Znamenitý národní hrdina a pekná pravda o naší
politice. Anglie, Francie, Italie, Amerika radí k mír
nému postupu proti Madarsku. Paní Katerina však ulo
žila útocnost, a ponevadž autor se jeví jako beznadejný
kýcar, porazí ovšem paní Katerina nakonec jmenované
velmoci na hlavu. Když Okánik jako nový zahranicní
ministr jel do Anglie, prišla tam na neho tísen. Vidí zde,
jak velké svetové síly se postaví proti tomu, kdo by po
rušil mír. Sám o sobe ovšem tento národní heros a ná

rodní typ nic si nevymyslí. Proto:
"Ach, Katerino," zaúpel, vstávaje, "škoda, že tu nejsi. Ty bys

mi poradila. Prosadila bys dílo, že by i ti zahranicní kupcíci
musili mlceti."

V knize se praví, že Okánik porazil Ramka ve jménu
aktivnosti. Místo aktivního muže vidíme slabocha,
který kvílí, když se spustil ženské sukne. Okánik vrátí
se z Anglie s názorem, že celému svetu nelze odporovati.
Kriste pane, ten si dal! Katerina

"pocítila odpor k slabosti muže, kterého si oblibila pro hrdost
a silu. Proto se kousave usmála ... "

Vyložila vzpouzejícímu se Okánikovi, že ani Anglie
není všemohoucí a že "na tohoto Herkula stací jediný
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velký náraz, který by se nedal záhy napraviti". Násle
duje velmi heroická scéna:

"Vidíte prece," rekl ve velkém pohnuti, "jak jsem rozerván.
Nemohu za to, že jsem clovek prostý a cítlivý ... Doprejte mi

svobody projevu, potýkejme se argumenty. Presvedcíte-li mne,
budu vaším oddaným, verným, otrocky spolehlivým pomoc
níkem. Jen, pro smilování boží," zalkal a zatrásl rukama nad
hlavou, "vymette ze mne anglického bubáka!"

"Nenapadá mi. .. abych se s vámi pustilado neplodné pole
miky. Nenávidim hádek," rekla ostre, "nebot pri nich mohou
míti svou pravdu oba ... Já," mluvila ostre, "vám urovnala
cestu k nynejšimu vysokému úradu ... Vezmete na vedomí
jedno: mezi námi mllže býti bud úplná shoda, na život a na
smrt ... , anebo: tam jsou dvere! Se slabochem pracovati ne
budu. A porazím ho," dodala zle, "bude-Ii mi prekážeti."

Umlkla, sedela rovne, ale tvárila se jako satan.
"Madame," koktal, "paní Katerino", zarážel se, "veru jsem

vás ješte nikdy nevidel takovou. Mužeme prece klidne hovoriti a
presvedcovati se duvody ... "

"Mlcte," okríkla jej úsecne, "nechce se mi niceho takového.
Nejsme v debatním vecirku, stojíme na prahu velkých, osud
ných událostí."

"Hrozících bezprostredne?" ptal se plaše a težce dýchal.
"Bezprostredne, a povím již strucne, oc jde."

Lituji, že je to trochu dlouhý citát, ale je nejlépe,
seznámíte-Ii se prímo s kouskem autorova stylu, s jem
ností jeho dialogu a kovaností jeho psychologie. jak
zajisté pozorujete, je p. Maria rozený autor heroických
dramat, a mužete mu klidne sveriti k vypracování ro
mán národní energie. Nedopustí se niceho horšího, než

že z národa a jeho mužu udelá prívešek iedné ženské,ostatne cizinky, nebot Šuvalská není Ceška, nýbrž
Ruska. Konstrukci dialogu mezi zahranicním ministrem
a ženou generálovou, která svému partnerovi nechce
doprát ani dobrodiní debaty, vzal patrne z nejakého
rozhovoru mezi šikovatelem a nováckem. Ale v tomto

románe nikdy se nesmíte domýšlet, že jste už dospeli
vrcholu legrace. Další stoupání zábavy vás ocekává.
Šuvalská je totiž potom tak laskava, že odhalí tajemství
své duše a vy jeví Okánikovi, jenž už není schopen pro
testu, ponevadž autor ho obmyslil mírnou duší telete,
proc vlastne vzala do svých rukou osudy ceského ná
roda: prišla na dukazy manželovy nevery; co jinéh~
nyní jí, ubohé, zrazené žene zbývá, než sem tam strkati
nejakým tím národem po mape Evropy? jinak by už
vúbec žádnou zábavu nemela.

"Nyni se ukázalo, jakou znamenitou reservou byl muj zájem,
ba vášen pro politiku. Tim, že se v mém srdci neco velmi krás
ného propadlo, zvedla se ješte výše má hlavní životni náruživost.
Byl ze mne vymeten konkurent, panuje tam nyni jen velká-
ohromná - - - - - nenasytná," mlcela, "satansky mstívá
ctižádost. Ukáži vám," težce dýchala a sycela, "ukáži svetu ce
lému---!"

je to vlastne hezké od té dámy, že všechno na sebe
tak poví. Zahranicní ministr, národní hrdina, bohužel
k tomu drží hubu, místo aby v národním zájmu aspon
ten její pokoj rozbil na trísky a poslal pro psychiatra;
jen teskne ocekává, kam ho tato démonická žena a tento
autor s groteskní myslí dále poženou. Katerina ješte
jednou provždy, aby další podivuhodné deje byly za
jišteny a psychologicky podloženy, proklamuje svou
prevahu nad Okánikem:

"Doufám, že uznáváte mou prevahu. Mou vetši zralost, po
nevadž mám vetši zkušenosti. Nezapomente, že my ženy do

zráváme ve všem alespon dvakráte rychleji než muž. Je to
nutné, máme-li naplniti své posláni ... Hnlza, pane, jaký jste
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prece jen ješte nedostatecný a neúplný. Skandál," zvolala a
dupla nohou, "pane, neukazujte se prede mnou ubohým! Ne

chtejte vzbuditi mé pohrdání!" \

Nyní je na Okánikovi, aby také neco rekl; ocekává se
to od neho:

"Och," zaúpel a zalomíl rukama, "je strašné, co dovede v muži
roznítiti, preskupiti, ba v úplný chaos rozvrátiti žena ... A veru:'
vstal a narovnal se, "rikám to bez obalu, ve vaší pritomnosti
jsem úplne odzbrojen. já, který mám prece také velké vzdelání,
znamenité zkušenosti, charakter cistý a bez poskvrny."

Potom do neho neco vjede:
"v tomto prípade - vari ode mne, prišerná sudicko a krásná

veštkyne! Nádobo nejopojnejši rozkoše, ale," sipal, "démone,
dáble, prestupující ve svých choutkách hranici všeho, v cem
jsem vyrost1."

Ale co ovšem pomohou všechna v a ri a p r y c, d é
mone, jež vycházejí z úst Okánikových, když se proti
nemu smluví žena s autorem? je její: román muže po
kracovati v dalším vylicování pravdy.

jsem toho mínení, že dialog mezi Okánikem a Šu
valskou je nejvetší prístupná literární legrace po
slední doby. Musili bychom jíti hodne hluboko do ro
mánu pro lid, aby se nám podarilo nalézti podobne
špatné jarmarecní a kriklavé psaní. Myslil jsem, že
moderní autor už je neschopen s vážnými úmysly vy
pustiti z pera takové veci jako: vari, démone! Veril
jsem, že s tím byl udelán jednou provždy konec. Ale
p. Maria je dokladem, že vždycky trochu precenujeme
pokrocilost doby a že pojednou, kde se vzal, tu se vzal,
muže se mezi námi objeviti strašný literární atavismus.
Doufám, že vidíte z ukázek sami, co jsou to "Vojáci a
diplomati" :'~ pokracování starého kolportážního ro
mánu, který byl donášen služkám po sešitech do domu.

Ale vratme se k Okánikovi, jehož ponížení nikdy není
dosti. Šuvalská, která ho ovládla, tak jím pohrdá,
že mu ani nechce ríci, oc vlastne jde:

"Nerozumíte a není také dnes cas, abych vám vysvetlila vec
i jen v hrubých obrysech. Vždyt sama nejsem ješte ve všem roz
hodnuta. Až budu pripravena, pak i vám odhalim podrobnosti
teprve ve chvíli rozhodné."

Autor není tedy k tomuto ženskému sluhovi dokonce
ani tak laskav, aby mu doprál dobrodiní vedet, ja
kému plánu slouží. ješte jsem nevidel nikdy nahrnuto
tolik opovržení na jednoho muže, který, beda, mel býti
proti Ramkovi postaven jako kJadný typ, jako pred
stavitel národní energie. jak vyhlíží, muže býti jedine
representantem národní slabomyslnosti. Nechápu, jak se
tak mohly zhatit autorovy úmysly. Hrdina, který
bojuje za vec, jejíž ani hrubé obrysy nesmí zatím znáti.

"Chachacha," zacala se smáti a dlouho krecovite, náružive se
chechtala, "je s vámi, pane, veru švanda veliká ... V dlouhých

nocnich chvílich já nespouštim se zretele nejen mapu Evropy,
ale ani mapu celého sveta ... Mám v hlave mapu celého sveta
a na té šachovnici, provádim všecky možné kombinace ... Nejste
proto hríckou v rukou lecjaké, sebekrásnejší ženy, jste hrickou
v ruce osobnosti dejinné."

jestliže nekomu už se podarilo císti vetší nevkus a
nesmysl, necht se prihlásí. Bude zapsán do listiny re
kordmanu. Po tomto rozhovoru chystá se Katerina
k cinum. jede na horkou pudu Slovenska, kde "pro
zkoumala všecky fotografie, zprávy, protokoly i mapy,
vyslechla podrobne nejen manžela, nýbrž i ostatní
generály, štábní dustojníky i vysoké úredníky civilní":
autor, který, jak známo, odhaluje pravdu o naší poli
tice, zrejme tuto dámu protežuje: dovedl zabránit, aby

se jí nekdo z tech vyslýchaných zeptal, co j~ jí do toho.
A zase ta dáma zvedne ruce a zase se zachechtá, (zde
vubec všechny postavy ochuravely nejakou nemocí,
která se projevuje zdviháním rukou a chechtáním a jíž
se) nakonec nakazí i ctenár a také zdvíhá ruce a chechtá
se a rekne: "já, verte mi, temato ženskýma, slabýma
rukama, já jediná, hnu osudem této zeme!" je jí lehko
tak ucinit, nebot má autora na své strane. Intrikami
podarí se jí vyvolat konflikt s Madarskem, a naše vojsko
obsadí kus tohoto státu. K tomu skládá její manžel,
nácelník generálního štábu, jenž se už také dostal do
ráže, tuto satanskou poesii:

"My jsme tu jako nástrOjové dejín ... jsme drženi zatim
cfáblem, který, byt nesvedl Krista, on," generál se pousmival,
(Poznámka redakce. Proc se pousmival? jak odvažuje se'lézti
do prirozených ctenárových práv?) "mimo boha svedl z lidského
pokolení dosud každého! On, Satan, nejužítecnejší rolník sve
tový, kypríci své lány mrvou krvavou."

Nezáleží tady tolik na tom, že generál je ve vyjadro
vání stejný hanebný kýcar jako jeho paní: máme stále
na pameti, že autor chtel odhaliti pravdu, a tu tedy se
snažíme nalézti. je snad slíbená pravda ukryta v tomto
hymnu na Satana? Do porady generálu prijde Kate
rina, v jezdeckém obleku, s ostruhami, které potom na
každé stránce ovšem aspon jednou zarincí. "její jedi
necné oci horely prísvity tak pochmurnými a neúpros
ne ostrými, že jim nikdo neodolal." A zase nikoho z ge
nerálu nenapadne zeptati se, co tam hledá, nebot ta
ková je pravda o naší politice, že v ní rozhoduje žena.
Ve shromáždení generálu Katerina rozhodne pro válku
a odchází s césarskými slovy: "Rekla jsem!" Pamatuji
se, že jsem jednou videl takovou scénu v hodne pito
mém filmu. Katerina narizuje Okánikovi: "Casne ráno
musí být svolána ministerská rada." Autor má tolik
nedbalosti v zacházení se skutecností, že si ani to
"musí" z ženiných úst neodpustí. Národní hrdina Oká
nik se priznává, že zase jednou není "schopen kloudné
úvahy", a ona na _neho zahrmí: "jste stále ješte nedo
zrálý mládenec!" Címž jsou ústavní námitky vyrízeny.
"Okánik sedel jako duch. již dávno byl prekonán pád
ností jejích dukazu."

Mohlo by se zdáti, že tu už bylo nakupeno na hro
madu tolik kriklavosti a tolik cetek, že by to mohlo
uspokojiti celý jeden cernošský kmen. Ale stále to ješte
není tak velmi kriklavé, aby to uspokojilo autorova
ducha. Zlatý hreb tep!ve prijde. Aby v této válce s Ma
darskem by la kryta Ceskoslovensku záda proti celém u
svetu, který si války nepseje, vypraví se Katerina do
Ruska a smluví spolek Ceskoslovenska se sovetským
Ruskem. Odpovídá zcela rázu autorovu [ducha, že za
tuto smlouvu slouží tri noci ruskému generálovi v po
steli. Ponevadž však autoruv duch je zcela bourlivý, a
ponevadž by spaním s jedním generálem nebylo odha
leno dost pravdy o mezinárodní politice,

"tretího dne vecer," praví Katerina, "predal mne generál
svému námestkovi. .. A pak jsem šla z ruky do ruky. Starý,
mladý, hnusný, páchnouci. " Jeden holohlavý, strupatý, vy
Žílý ... Tu jsem musila zatnouti zuby a musila do roboty ...
Musila jsem denne slouži ti jinému chlapíkovi sjinými požadavky,
s jinými choutkami a podmínkamí."

Toto je tedy hlavní soucást autorovy pravdy. jeho
svetélkující obrazivost vubec pokládá postel za hlavní
prostredek mezinárodní politiky. Vidíme v tomto ro
máne, kterak i madarský vyslanec v Londýne takto
domlouvá své žene, které se nechce do postele vlivného
anglického lorda:
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Prítomnost,

"Mela bys svedomí, Irmo, znechutiti mu jeho zápal? Pak,"
jeho oci se zakoulely a ukázala se belma, zvedl ruce a zatal je,
"bych sebe já tema to rukama zaškrtíl jako kocku! Ano, kocku,
jejímiž falešnýma ocíma se díváš do sveta!"

Ale ceskoslovenská postel v Moskve zvítezí nad ma
darskou postelí v Londýne, a proto to Madarsko ve sve
tovém konfliktu prohraje: velmoci odmítnou je chránit.
Madarský vyslanec v Londýne, když je nejhure, odhodlá
se sám ze sebe uciniti sexuální objekt a posloužiti
"chlípné zamilovanosti" staré ženy amerického vy
slance. "Poskytl mlsné, nestoudné Americance, po cem
její chlípné telo toužilo už v chorobné nedockavosti." -

Takto tedy vypadá dílo autorovy fantasie. Je težko
charakterisovati ji v mezích zdvorilosti. Jeho speech na
obálce o odhalování pravdy lze chápati jen jako výron
neslýchané smelosti.

Jako kýcarsky žila, tak kýcarsky Katerina také ze
mrela. Ruští kontrahenti ji pohlavne nakazili - Ka
terina se otráví. Pred smrtí ješte vyloží, že to všechno
zpusobila nevera jejího manžela:

"Není to ohromná síla Prozretelnosti, že nevera jednoho muže,
obycejná, úplne všední událost, má takové nedozírné následky?"

Ctenár ovšem spíše bude naklonen považovat to za
nehoráznou slabost autorovu než za ohromnou sílu
Prozretelnosti. Jestliže manželská nevera dává zá
minku k takovýmto románum, není to nejpádnejší
duvod pro to, aby radeji byla zachovávána manželská
vernost?

Nepopírám ovšem všechnu velkou legraci, již po
skytuje dej tohoto románu. Ale pokud na mne jest,
myslím, že jeho styl poskytuje ješte vetší zábavu ceské-
mu nazírání. (Dokoncer.i.)

Jan Wenig:

Tancící DlUŽ.

Tancící muž je dnes problémem. Je to zajímavé, žepostupný vývoj a prerod tance staví muže na místo,
které v prvních dobách vzniku tance, jímž byly radostné
skoky kolem lovecké koristi nebo prosebná gesta k ne
známým silám, zaujímala žena. Vlna pohybu, která
tríští staré formy statického sveta, podává muži k po
hybovému vyžití jen sport. Nebot tanec spolecenský,
presto že v nem zaujímá postavení aktivní složky, je-Ii
více než spolecenskou nutností, zvrhá se zase jen ve
sport, jsa sevren úzkou, neprestupnou formou jednotli
vých tancu mondénních. Muž je tedy tanecne outsiderem.

Jsou též tanecníci. Jsou však budto pasivní nebo ne
mužní. Prvním prípadem by mohl být takový Keith
Lester, partner Karsaviné, úplný, odpustfe termínu,
podstavec pro tanecnici, cástecne i Drozdov, partner
J. Nikolské, ackoliv tento dovedl ukázat i vlastní talent.
Vubec veliké tanecní stars, hlavne ty, které doznívají
a odkvétají v chladnoucím slunci slávy v životním pod
zimu, pocitují témer všechny živelnou potrebu vložiti
svuj výkon do rámce, jímž je krásný partner.

Druhým prípadem jsou všichni naši tanecníci - vý
jimky by se daly spocítat na jedné ruce. Jednem se
zdá, že mužnost tance spocívá v honosivé exhibici sva
lového systému, a proto jejich tanec skládá se z retezu
figur a postoju, které dají plne vyniknout skvelým bicep
slim, podkreslovaným reflektory. Druzí jsou sladcí se
zženštilým pohybem rafinovane obnažovaného tela, podí
vaná, smerující ke všem možným cíltlm, jen ne umeleckým.

A prece tanecníka bych si predstavoval jinak. Tím,
že je muž, je mu dána úplne jiná pohybová sféra. Tam,
kd.e žena v tanci je vzrušena ve své citové sfére a ono
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pohybové narkotikum ciní ji lehkou a švižnou, muž
svoje pohybové výrazy styHsuje, je težký a pružný. Žena
vkládá do tance svoji ženskou pohybovost, a je omylem
všech tanecníku, že tuto ženskost proste prepisují do
svých tancu, címž vzniká jakýsi psychofysický pohy
bový hermafroditismus. Snad by leckdos namítl, že
mechanisace práce a taylorismus zbavují cloveka a
hlavne muže pohybové pestrosti - ale prece tomu není
tak. Úder golfovou holí, half-volley bachand, boxerum
side-step a training jeho se stínem, skok lyžaruv nebo
plavcuv, skok do tramway, sklon nad volantem závod
ního auta, start bežcuv, manévr s plachtou škuneru,
práce veslare na osme - ne.zdá se vám, že pár techto
pohybových momentu by dodalo mužovu tanci ono ty
pické masculinum? A to vybírám jen namátkou. Zžen
štilost mužského tance je odporná a zakorenena nejen
u nás, ale i v cizine. Snad to i vyplývá z touhy tanecníka
líbit se, touhy sice ciste lidské, ne však umelecké. Ta
necník takového druhu nemuže mít pochopení pro onen
"kult ošklivosti", o nemž již pred lety psal Oskar Sie.
Mužská tanecní groteska je vždy umelecky velmi pod
prumerná a vzácnejší nežli groteska ženská. Nebot gro
teska si vyžaduje vedle pohybové techniky i duši.

Ale v ostatní Evrope není lépe nežli u nás. Jen Ne
mecko a Rusko muže se vykázati nadprumernými ta
lenty. V Nemecku bych jmenoval v první rade Ha r a I
d a Kr e u t z ber g a, kterého vlastne objevil Rein
hardt, tanecníka nesmírne širokého tvurcího rozpetí od
tragiky až po parodii a grotesku, pul tanecníka a pul her
ce, který svým tancem vytvárí cosi, co je uprostred mezi
pantomimou a tancem. Vedle neho je tu i W a I t e r
P u n C k, prošlý ruskou školou, démonický a interesantní,
Jak skvelý Jen s K e i t h, nedostižný ve svých sko
cích a parodiích, a dobrý, avšak ponekud povrchní E d
g a r Fr a n k. G o o r g G r o c k e je skvelý technik
velikých technických možností. Z Rusu je dnes ne
sporne nejlepším Se r g e j Li far, opravdu svetová trída.
Krásný hoch efébského zjevu, prošlý tvrdou a dobrou
školou ruského baletu a tvorící z tohoto solidního tech

nického základu svoje skvelé tanecní kreace, z nichž nej
lepší je dosud jeho úloha v Prokofievove baletu "ztra
cený syn". Vedle neho je jiste zajímavým zjevem R u
mne v, clen ensemblu Tajrovova, all-round artist, zpe
vák, tanecník, herec. Tato jména zná dnes celý svet,
jako kdysi znal Leonteva, Sacharova, Romanova.

Veliké kladné hodnoty prináší pohybovému umení orien
tální tanecní kultura, rytmicky nesmírne bohatá a citlivá.
Mluví-li se dnes casto o javanském tanecníku Rad e n
M a s J o d j a n o v i, chtel bych upozornit na na
šeho O reT a r a cca, tanecníka velmi citlive chápa
jícího všechny finessy orientálního tance, hlavne nábo
ženského, jehož evokace dervišských tancu a javanských
stínoher byly vysoce hodnotným a svérázným umelec
kým projevem. Technicky dobrý je i v Paríži naturali
sovaný negr Sen g a, který však má banální evropský
repertoár. Na mnichovskem tanecním kongresu vzbudil
zájem American T e d S h a w n, obnovitel zajímavé
a složité kultury tancu indiánských: v Mnichove vy
stoupil v zajímavé studii Orfea Oionysia.

Je težké být tanecníkem. Vyžaduje si to stoprocent
ního muže š úzkostlive jemným chápáním pro sexuální
flavour v tanci, jemnejším nežli u ženy. A je to umení,
které snad zachová jedine film a fotografie, umení, které
má v tomto bode tolik spolecného s umením dramatic
kým. Slavná jména zapadají - Oroste znicil kokain, Ni
žinskij je dnes v blázinci, van Ouren se otrávil - to je
rub tancícího muže.



ŽiVOT A INSTITUCE

Ptítomnost,

Lze ríci, že tento zákon, v parlamentni hantýrce podle
svého hlavního tvurce nazvaný lex Neumann, znamená
vrcholný úspech onoho usilováni o zásadu umeleckých

Eduard Bass: souteží. Temperamentní bourlivák St. K. Neumann po-

Stl'n"'- umeVlecky'ch soutevzvl'. stavil si v nem za svého krátkého zákonodárného pú-J sobení pomník. Novinárská frazeologie by hned dodala:
Pred nejakými petadvaceti, triceti lety neznali naši pomník nehynoucí. Díváme-Ii se však po jedenácti letech

výtvarníci vetší bolesti než otázku verejných umelec- na skutecný stav vecí, musíme konstatovati, že lex
kých souteží. Radnice byly vždy obsazeny politickou Neumann je památník velmi hynoucí. je to proste jeden
klikou jedné strany, která všeho hledela využít, aby z tech už cetných našich zákonú, který byl odhlasován
posílila svou moc a svúj vliv. I ve vecech rázu zrejme s velkým nadšením parlamentu a s bezpecnou jistotou
estetického se nijak neohlížela ani na zájem verejný, všech poslancú, že tím ideálne vyrídili velký kus své kul-
ani na pravou potrebu domácího umení a zadávala tmní povinnosti, který však zústává cím dál tím více
úkoly, které vyžadovaly nejvetší odpovednosti, jen tem jen kusem potišteného papíru. Závazky, které vláde
umelcum, kterí s ní byli odedávna za dobre. Tehdy se ukládá, jsou proste mužum moci tak nepríjemné a nepo-
hrube a bez citu zasahovalo do starobylého rázu mest, hodlné, že se brzo našly cesticky, po nichž se stát z vet-
z hamižných duvodu se zbytecne nicily nejzajímavejši šiny techto povinností vyvlekl. Clovek nemusí ani
památky stavební a co se budovalo místo nich, byl od- dlouho sháneti urcité doklady; je prece zrejmo, že pred-
strašující nevkus. Ale nevkus prorážel pri tomto systému metú "soucinnosti umelcu vyžadujících" vydává stát
i tam, kde se nic památného nezborilo; po desítkách a jeho orgány stále dost a dost a že by tedy osvetový
ceských mest najdete doklady oné predválecné éry v ho- odbor ministerstva školství musel nás stále prekvapovati
nosných budovách nových radnic, záložen a sporitelen, novými a novými soutežemi, jak by jich jednotlivé re-
které se svou preplácanou pseudorenesancí i všemi nadu- sorty potrebovaly. Kdypak však slyšíme o nejaké sou-
tými rozmery odrážejí od vyrovnaného, distinguovaného teži v tomto smyslu? ješte když jde tak o nejakou repre-
svého okolí jako modrina v krásné tvári. Ale pri tech sentativní práci pro cizinu, a to ne vždycky.
mravech nešlo jen o znešvarování mestského vzhledu; jasný a nesmlouvavý hlas zákona z 13. ledna 1920
stalo se tu a tam, že radnicní prátelství se spojovalo n'á- prehlušen byl stálým rachotem praktického života.
hodou s osobností vetších tvurcích schopností a pak tedy Lex Neumann vznikl po prevratu, tedy v dobe, kdy státní
nové dílo - bez zásluhy mocenské kliky - melo svou organismus potreboval nescetné množství predmetu
dobrou hodnotu. jenom že v techto štastnejších prípa- všeho druhu pro všechny své úrady, ale naopak sám
dech skoro vždy šlo jen o uznaného umelce staré školy a nebyl nijak zarízen a ustálen. Behem doby se jeho po-
tedy o díla zanikající éry a minulého již vkusu, kdežto treba" vecí s umením souvisejících" do jisté míry stabi-
mladí lidé, kterí chteli vyjádriti nový názor své soucas- lisovala, naopak se však doplnilo a rozvinulo jeho zarí-
nosti, byli z úcasti na techto pracích vyradeni. je pra- zení. Pri tom se ukázalo, že velké množství tech vecí,
málo príkladu, že by samospráva tehdejší doby dovedla pro než se po prevrate vyjadrovala verejná soutež,
moderními úkoly poveriti moderní lidi; a všechny ve- muže si zarízený stát opatrit mnohem rychleji, levneji
rejné instituce, které obcas stály pred podobnou povin- a pohodlneji sám. Stát má na príklad vzorne vybavenou
ností, byly odchovány stejným duchem konservativnosti a vedenou tiskárnu - proc by se s každou svou oficielní
a umelecké strnulosti jako ona. publikací, i u vecí mimorádného významu, utíkal k sou-

Proti tomu se tedy bourili všichni mladší výtvarníci, teži, když dostane spolehlive dobr)" grafický výrobek na
kterí práve tehdy pricházeli s novými ideami a byli také pouhou objednávku u své vlastní instituce? Dále jsou tu
modernejšími uciteli a mysliteli i príkladem ciziny vy- cetné odborné školy, které mohou bez zvýšení režie do-
chováni k jiným názorum estetickým. jedinou nápravu dati predmety umeleckého prumyslu jako své mistrov-
spatrovali v tom, aby se na všechny verejné úkoly, sou- ské kusy. A konecne si praxe vynutila, že se celé velké
visející s umením, vypisovaly verejné souteže. Veríce ve oblasti státní administrativy odloucily z prvotní jednoty
víteznou sílu své tvorby domáhali se, aby byla vzata do a ustavily jako samostatné státní podniky na obchodním
souteže s uznalým umením oficielním ci s protežovaným podklade. Platí ješte pro ne zákon, který mluví o "státe
paumením; byli si jisti, že spravedlivé porovnání vý- a jeho orgánech"? Jiste neprestaly být železnice, pošty,
konú stací, aby se nové umení uplatnilo a aby se ceský tabáková režie státními orgány, ale jejich správa se osa-
život se svých umeleckých projevech representoval mostatnila a kladou se na ni takové komercní požadavky,
mnohem cestneji i prospešneji než dosud. Verejná sou- že se lehce vyvléká z nepríjemných závazku estetických,
tež zdála se být v celém tehdejším ovzduší nejkrásnejší kterých ostatne nikdo nepripominá.
prostredek: necht má na kolbište práce prístup každý a Jinde ve verejném živote, kde lex Neumann mohl pu-
ne<;.hthodnota díla sama rozhodne bez ohledu na osoby. sobiti jen jako ideový príklad, ujala s,e aspon u vetších

Ctvrt století tohoto usilování minulo a láká tedy úkolu zásada umeleckých souteží obecne. Prúkopníci
k úvaze, kam se dospelo. Nutnost umeleckých souteží z let devadesátých by si mohli ríci, že jejich volání se
se jako zásada vžila, i když se na mnoha zadavatelských vyhovelo. Splnil se tím jejich sen?
místech prijímá s nechutí a odporem. Rozhodný príklad Heslo o umeleckých soutežích má tentýž osud jako
dal tu však sám mladý stát ceskoslovenský, který pred všechna politická hesla: je-li v nich obsažena urcitá
jedenácti roky zvláštním zákonem urcil, že "veškerá s.íIa, uskutecní se - ale nijak není jisto, že realisace
ministerstva jsou povinna predmety státem aj eho orgá- není rozcarování. Máme umelecké souteže a naj ednou
ny na verejnost vydávané a soucinnosti umelcú vyža- shledáme, že s nimi nejsme o mnoho na tom lépe, než
dující dávati provádeti jen na základe verejné umelecké jsme byli bez nich. Prijal se princip, ale našly se pro nej
souteže, vcas a rádne organisované osvetovým odborem praktiky.
ministerstva školství a národní osvety". Druhý odsta- Nejšikovnejší machinace je ve výberu poroty. Už
vec téhož zákona pak narizuje, že vetšinu V porote sou- St. K. Neumann pri doporucování svého návrhu upo-

I_~te~ž~n~í~m~a~jí~m_ít~i~u~m~e~lc~i~. z~o~r~n~ov~a~l~,~ja~k_s~lo~ž~en~í~p~o~r~o~ty_m_už~e_zv~r~á~t~it~i~id~e~á~ln~í~u~.:~:~l_



Prítomnos~

Anglosasové O Francouzích a naopak.
jedna z nejlepších anglických revui "The Níneteenth

Century" uverejnila clánek amerického spisovatele Claude
C. Washburna o Francouzích. Po jeho uverejnení reditel
této revue zaslal clánek panu André Mauroisovi s následu
Jícim dopisem: "Uverejnili jsme tuto essay, považujíce ji
za dobre napsanou a schopnou vzbudití pozornost. Zá
roven však zdá se nám býtí prísnou, snad í nespravedlivou
vuci Francouzum. V každém prípade máme za to, že uve
rejnilí-Ii jsme ji (ackoliv neni od Anglicana, nýbrž od
Americana), jsme povinni dáti Francouzi príležítost vy
sloviti se s touže uprímností o Anglicanech. Chcete si to
na starost vzíti vy?" Zde jest oduvodnení textu, jenž ná
sleduje. Pripojilí jsme nejduležitejší výnatek clánku Mr.
Washburna.

Claude C. Washburn: O Francouzích.

jsou chvi1e, kdy o Francouzích myslím takto:
jsou jedíným civilisovaným národem, jenž má duši dospelého clo

veka. Mezi nímí i tí, kterí jsou nevedomí a obmezení, zaujímají k ží
votu stanovísko cloveka zralého, nikdy stanovísko detínského ško
láka. jsou logíctí í ve svete bláznovství; u ních nejen že 2 x 2 = 4,
nýbrž 32 + 32 = 64, a nikoliv jak Blasko Ibanez reklo Rusech:
= 4,589. jejich duch jest urovnaný, procištený, zdobný, jasný, jako

jejích rec; naslouchatí hovoru kultívovaných Francouzu jest skvelým
estetickým požítkem; slyšetí tyto presné a jemné vety vycházetí
z úst francouzských krámkáru, vyvolává pocit ulehcení cestovateli,
který se vrací z Ameríky nebo z Italie, kde lidová rec jest odpornou
reží recí a kde hlasy zdají se býti stvoreny pro velká, otevrená pro
stranství.

jejích prosa je divem staletí. jeji kvalita nikdy neslábne. Prostá
štavnatost jediné stránky díla Montaignova neb Anatole France jest
líbezná. A nikdo z tech, kdož pochopili, že jejích poesie nemá se pri
rovnávati k poesii anglické, nýbrž považovatí ji za esenci zcela roz-

bez poucení. je nutno usilovat o vhodné usporádání
porot, je nutno naléhati na slušné morální i materielní
podmínky souteží a je konecne treba také se starat
o realisaci toho dobrého umení, které dobrá soutež
dovedla vyhledati. Ale to vše také ukazuje, že zájem
o estetický pokrok musí vést ke starosti o verejnou
správu. Kulturní lidé na radnicích, kulturní lidé v roz
hodujících úradech, kulturní lidé v politice a ve vláde;
to jsou podmínky, za nichž bude možno veriti v dobro
souteží na plno. A kdyby se s kulturností spojilo také
moderní cítení, byly by to podmínky, za nichž bychom
se mohli i vzdát zásadního trvání na soutežících.

Konec koncu vyznívá tato celá otázka' v jedno:
i umelcum m{l záležeti na politice, která tolika cestami
urcuje jejich pracovní a životní podmínky i osud jejich
díla. je možno ovšem hrde se obrátiti zády k svetu a
s pýchou se venovati jen své tvorbe bez ohledu na
kohokoli: ale pak je treba nésti také dúsledky tohoto
postoje, odpoutati se od behu verejných vecí i od té
pospolitosti, která spojuje umeleckou obec v jednotu
základních spolecných zájmu. Nechce-li však umelec
žíti v této isolaci, chce-Ii svým dílem prispívati k pro
spechu verejnému, touží-Ii dokonce zlepšovati vzhled
sveta a rešiti kus sociální otázky, jak to ve skutecnosti
ciní dobrí architekti, pak se vradil aktivne do spolec
ného dení a jest na nem, aby se ho ú'castnil zcela.

ÉoILAABoo

souteže. Proto diktoval do ní vetšinu umelcu. Ve ve

rejném živote pak vídáme casto jury, v nichž výtvarníci
tvorí jen zajímavou príkrasu. Cím vetší problém soutež
má vyrešit, tím více "odborných" zájemcu se vysílá
do poroty a nejsou-li umelectí jurori zvlášt sebevedomí
a energictí, vychází z hlasování kompromis, naklonený
spíše na stranu "zájmú" než umení. Také ovšem ona
naprostá anonymita soutežících, jak tanula na mysli
prvním horlitelúm, ukazuje se jako vec ilusorní, jde-li
o dílo umelce velmi svérázného - nebo obratného.

jen málokdy se stane, aby se posuzovala jenom díla
bez vedomosti O osobách. Dobrí znalci poznají prece
vynikající profil, který se nemuže ve svém díle ukrýt,
dobrí machri dovedou objevit profil, kter)" by sice
zmizel, ale umel predem na sebe upozornit.

Jiné zlo nekterých souteží, zvlášte užších konkurencí
soukromých, je v požadavku vypisovatele, že všechny
podrobnosti návrhu jsou mu k disposici pro dodatecné
užití, i když se cena neudelí. V praxi to vypadá takto:
penežní ústav má svého zavedeného stavitele, který je
v reditelstvu velmi oblíben, ale pro umeleckou verej
nost nic neznamená. Ústav chce podniknouti velkou
stavbu a ovšem sverit ji tomuto svému vyvolenci. Ve
verejnosti by však byl pokrik. Obetuje se tedy nejaký
peníz na užši soutež, pozve se pet slavných architekti'!
a jeden neslavný, ten domácí, sestaví se velmi široká
porota a pak se cena prirkne sice nejlepšímu dílu, ale
práce se zadá muži predem urcenému, dokonce s tím,
že muže užíti nekterých rešení z návrhu lepších. Nebo
se najde východisko v rozhodnutí, že dva tri návrhy se
doporucí sloucit; sloucení provede ovšem architekt
domácí. V jiných prípadech se postupuje zase jinak,
ale vždy se naj de zpusob, kterak vlivem na porotu a
výsadami podnikajícího se dokáže, aby výsledek nebyl
umelecky nejlepší.

Konecne ztrácejí souteže na významu také tím, že
dnes úcastenství v nich casto znamená velké risiko

financní a mnohý mladý architekt se již težce penežne
zakrvácel nekolikerým pokusem proraziti blokádu
osvedcených soutežních vítezu. Ale i když se podarí
dílu opravdu pri'lbojnému vyhráti svou vec a skliditi
první triumf, není ani výsledkem souteže zajišteno vítez
ství myšlenky. Nebot nade všemi soutežemi do nebes cní
nedotknutelná výsostnost stavebních a jiných úradu,
které jsou povolány k tomu, aby velké myšlenky umení
prizpusobovaly malému okolí neumení. Tato poslední
zastávka umelecké Kalvarie je zvlášte v architekture
nejmohutnejším dokladem, že heslo souteže není tak
samospasitelné,jak se pred lety zdálo.

jaký je tedy výsledek všech tech zkušeností? Držet
souteže nebo je zavrhnout, když se neosvedcují?

Rekli jsme, že heslo o souteži je jako každé jiné heslo
v politice. To jest, že jen vyznacuje cestu k necemu
vyššímu, ideovému. Naléhali jsme kdysi na zavádení
souteží proto, aby verej nost dostávala dobré umení.
To dobré umení je tedy cíl, nikoli soutežení samo.
Máme príklady už z nekolika mest, že vynikající sta
rosta dovede i bez souteží uplatniti dobré umení. Kde
je takto o verejný zájem postaráno, ztrácejí souteže
svuj hlavní smysl a mají význam jen v tom, že mohou
cas od casu pomoci vpred novým a svežím tvurcím
silám. Kde je administrativa s citem pro umení, je
také nadeje, že i tato vyhledávací složka souteží ne
zustane bez povšimnutí. Kde toho citu není, kde není
zúruky o moudrém rozhodování ve vecech umení, zu
stávají souteže stále ješte duležitým prostredkem. Ale
je nutno dbáti, aby se neprožívaly špatné zkušenosti
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Pt{tomnos~

jí/nou, neshledá ji krehkou. Racine, krehký? Alfred de Vigny,
krehký?

jejich dotekem každá myšlenka stává se jasnejši a není pravda,
že by nikdy sami nebyli tvurci myšlenky. Zdá se tak proto, že casto
národum konfusne myslicim temnost jeví se hlubokou a prostota
povrchní.

Maji krásnou úctu k individuu. Nikde jednotlivec neni tak volný,
jako ve Francii, volný ve velmi širokých mezich ve svém chování 
takrka zcela volný ve svém myšleni. Francouzi jsou v nekonecne
menši mire náchylni k tyranii míneni vetšiny, nežli na priklad Ame
ricané nebo Nemci. Jejich duch není seríovou produkcí. Rovnost a
Bratrstvi mohly býti hozeny pres palubu, opušteny, jako neusku
tecnítelný ideál, ale Volnos t ve Franci i znamená stále neco reelniho 
volnost individua.

Žiji strídme, nemilují premrštenosti, utráceji méne, než vydelají,
šetri na své deti, s nimiž nezacházej i po zpllsobu ltalll jako s hrac
kami, nýbrž rozumne je vychovávají jako živé bytostí.

Manželstvi není pro ne bláznivým, romaneskním dobrodružstvím
mládi, ale spolecenstvím, plným závazných odpovedností, jichž
stejnou cást musí nésti žena jako muž; následkem toho snad níkde
ínstituce manželství neosvedcuje se tak dobre a presne jako ve
Francii.

S jejich celým životem má se to jako s jejích manželstvím. Fran
couzi nepouštejí se do utopického ideálu, neschopného uskutecneni,
dalekého tak, že vzdálenost mezí ním a skutecným životem vyvolává
jen zoufalost a bezútešnost, nýbrž do ideálu rozumného, nesnadného
zajisté, ale nevytýceného mimo dosah odhodlaných smrtelníkll.

U Francouzll vyskytuje se obcasné bláznovství, jež zabranuje

ostatku života státi se priliš pochmurným a jednotvárným. Smysl
pro drama jest jim jako vyzváním k ostražítosti. Co chvíli jsou ochotni
pllsobivé frázi, "krásnému gestu" obetovati neco, na cem velmí lpí;
a vícekrát dali již vše v sázku - své trpelive nastrádané úspory, své
životy i samu národní existenci - pro vznešenou myšlenku, která
zllstala vznešenou i když, pozdeji, události ji prokázaly falešnou.

A zas pak jíndy myslím o Francouzích takto:
jsou malí, malicherní a lakomí. Období vznícení jsou jen ridkými

okamžiky bláznovství. Behem dlouhých hodin svého života Fran
couzi jsou necitelní a sobectí.

Jejích láska k penezum je studená, hruzná vášen; zbohatnuti
neni pro ne, jako pro Amerikány, románem, jenž predpokládá odvahu,
obraznost a nekteré ze ctností, jež se vyskytují v dobrodružstvích
vyššího rádu; pro ne je to vecí studenou, vecí vytrvalosti, jež je
ciní schopny každé plochostí, každé krutostí. American hraje jako
díte, riskuje vše <; po penezich touží pro moc,jež prinášejí ssebou;
Francouz neriskuje, hraje na jisto, touži po penezích ze stydlivého
strachu pred chudobou. jeho jedíným práním je státi se "rentier",
majetnikelll doživotní renty. Žádná vláda francouzsk? si netroufá,
ani sí neprej~ zdani ti presne prijmy, jak by náleželo. Nejsou velko
dušni se,svýmí penezi jako Italové, ackoliv jsou bohatí a Italové
chudí. Mladá Francouzka mllže míti všechny vlastnosti, jež by z ni
l!rinily príkladnou matku a ženu; nemá-li vena, je odsouzena umríti
starou pannou.

A ješte v mnohých jiných vecech Francouzi jsou malicheraí.
jsou prosti jakékoliv šlechetnosti. Neuznávají, at v cemkoliv,

prednosti jiného národa a když, J'ako pri hrách Olympijských, tato
prevaha dostupuje samozrejmosti, stávají se svárlivými a nesluš
nýmí.

Opovrhují Americany, ponevadž Amerika je bohatá, Italy, protože
italská rasa jest silná a plodivá, Anglicany, ponevadž Anglie chtela

zachrániti Nemecko jako národ, opovrhují všemi ostatními národy,
ponevadž nejsou Francouzi.

Jsou nekonecne vice ostrovany nežli Anglicané. Vše, ceho se do

tknou, pofrancouzští. Ctete kterýkoli francouzský román o starých
Athénách nebo Alexandrii a hned máte sklicující dojem, že nacházíte
se na boulevardech. Znají život jen svého národa, ze života druhých
národú vedí jen to, v cem je i jejich životem a netouží o nem neceho
vedetí. Jsou omezení.

Z peti Francouzú jeden je státnim zamestnancem. Žádný jíný
národ nemá byrokracii tak liknavou, tak obstruktivní, tak ospalou.

Dospel jsem k tomu, že shledávám cos vulgárniho, hrubého v je
jich lásce k oslnivé reci, k efektu, k dramatickému výstupu; obetují
jim pravdu. Neco hrubého bylo na Viktoru Hugoví, když dovolil si
napsati o Napoleonovi: "Tento muž byl príliš veliký, privádel í Boha
do rozpaku." Neco hrubého bylo i na Napoleonovi samotném. Neco
hrubého bylo i na Anatolu Franceovi.

Všichni Francouzi nemluví nikdy o necem jiném, nežli o Francii:
Anglicani nemluví vždy jen o Anglii, ani Americani o Americe, ale
Francouzi mluvi vždy o Francii: "Francie, která krácí vcele civili
sace, Francie, která prinesla tolik obetí. " Francie!!! Francíe!!!" 
Tot nesnesítelné.

André Maurois: O Anglicanech.

jsou chvíle, kdy mám Anglicany rád. Za techto dnu myslim na
jednoho ubohého muže, kterého jsem potkal predešlého roku v Sa
lisbury. Chtel jsem najití místo, s nehož Constable maloval kate
drálu. Prišel jsem na ne, jda podél brehu rícky, vroubené rákosim.
Špícka veže prevyšovala stromy. Vedle mne na moste podepren
lokty o drevené zábradli stál onen starec.

"Sire," pravil mi, "povím vám neco neobycejného. Vcera musel
jsem jíti do Londýna vyzdvihnouti si svoji pensi. Pred velkou bu
dovou, již nazývají "National Oalery", prekvapila mne bourka,
vešel jsem tedy dovnitr. " Nuže, sire, vy byste neveril, videl jsem
tam naši katedrálu. A nejkrásnejší obraz, jejž znám. Tyto stromy
a tato vež jsou tam Objaty duhou. Tedy dnes ráno jsem si rekl:
"Musím se jítí podívati na naši katedrálu, abych ji videl tak, jak
jest namalována na onom obraze." Bohužel, duha zde schází; budu
sem tedy Choditi tak dlouho, až se objeví."

Není národa majícího více prí rozeného vkusu pro krásu než\ í
tento. Národ estétlt; jediný, jenž cte své básniky; jediný, jehož
básníci žijí a umírají jako básníci; jediný, u nejž v jednom desítiletí

setkáváme se s Byronem, Keatsem a Shelleyem; jedíný, jenž je dosti
bohatý na básníky, aby usoudil, že Byron básnikem není.

Národ, jehož hlavní mesto stává se krásným SVOu obrovitou ne
souvislostí, jehož domy na venkove, tak hezké, zahaleny brectanem,
zeleni divokého vína, cini dojem delikátní, prátelské zanedbanosti.
Bujná vroubeni. z rúzných divokých rostlin nahrazují naše moudre
rozmerené obruby z pelargonii a begonií. (Modrá kyticka vyrústá
z doliku staré zdi.)

Lid, jehož staré knihy podobají se jeho zahradám, skvelý ne

porádek, posetý tmavými nebo rozkošnými zákoutími, ocaruje ctenáre.
Lid, jehož romanopisci jsou, vedle spisovatelú ruských, nej

mohutnejší. Oni jediní piši ony romány - reky, kde život zvolna
ubíhá, nevyhnutelný. Je pravda, že my máme Prousta, jenž, duchem
žákem Eliotové, slohem žákem Ruskina, jest prvním z romanopiscú
anglických. Co to však u srovnání s bohatstvím Anglicanú! Této
chvíle práve mají Forstera, Virginii Woolfovou, Mauríce Baringa,
Davída Oarnetta, mají Beresforda, Huxleye a tolik jiných, zatím
co Hardy Bennett, Oalsworthy, Moore, Wels ješte na plno Žíjí.
jsou nadání tajemným, božským umenim projevití v jedíném ubo
hém živote všechny reflexy vesmíru.

Žádný národ nepohrdá více vedou než tento, ale žádný nerodí více
ucencI!. V jejich školách fysika, chemie pokrteny jsou na "stinks"
a zanedbávají se, ale v jednom století meli Tyndalla, Faradaye,
Thomsona, Ramsaye, Maxwella, a jejich ucenci jsou orgíná\l1í,
poncvadž jejich profesori jich neformovali.

Pres tolik úspechll \sou skromni. Nemluví ani o svých rodinách,
ani o své ~ámožnosti, ani o svých úspešich. jsou ukáznení. Respek
tují konvence, respektují autoritu. V placení daní nebo ve vedení
váiky obcimé jednají VlICi svému národu dle pravidel správné hry.
Na lovil jejich velkou starostí jest posl<ytnouti zvíreti cestné vý
hody: v poslanecké snemovne m07no slyšeti recníky mluviti polo
hiasem po celou dobu zasedání. Vi'e vykonávají s jistou liknavostí.
tedy s puvabem. Nepohrdaji úspechy, ale domáhají se jich s umír·
neností.
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Jsou velkomyslní, umejí utráceti, umejí rozdávati. jejich nemoc
nice udržovány jsou privátními subskripcemi. Anglie jest jedinou
zemí na svete, kde možno uverejní ti inserát: "Bývalý dustojník
potrebuje penežní podpory," a dostati nal'1 odpoved. Kdyby Ameri
caní by!í souhlasili, byli by zruší li válecné dluhy. Keynes ucinil,
ostatne velmí moudre, tento návrh. A pravdepodobne bylo by
bývalo k tomu došlo, kdyby všichni funkcíonári "Národního Po-
kladu" nebyli Skoty. .

jsou diskretni: Nevel' ask questíons. Také zeme jejich jest onou
zemi, kde trpeti jest nejméne trapno. jen mezi nímí mel by se proží
vati cas všech ci tových rekonvalescenci. Mají takt dáti vám na
srozumenou nepozorovatelnými odstiny, že tato zdrženlivost není
lhostejnosti. jsou skvelými práteli, temi nejlepšimi.

jsou dni, kdy Anglicany nemám rád.
A tu práve vzpominám následovnÍ\lo výjevu:
Rozkošný osamelý domek cernobílý; zahrada s bujným trávnikem,

pekne zastríženým, pekne uváleným; velká spousta modrých kvetin
a ruží; žije tam pár bezdetných manželú, nad nimiž vládne Sarawak,
nádherný, pohrdavý, siamsl<ý kocour. I

Od rána do vecera Doris nan hovorí, zneklidnuje se jeho choutkami

a vyhovuje jim. Sarawak sdilí s ní jeden pokoj. Prostred noci vydá
se na lov. Švižným tichým klusem beží prímo ke králicím doupatum;
jedním skokem je na zádech ubohého králika, jenž se šel nadýchat
cerstvého vzduchu. Mrtvolu odnese pak do pokoje své velite\l<y.
Ráno tato lici krvavou noc, a já projevuji jí zrejme svúj odpor.

Ona vymení se svým mužem trochu pohrdlivé pOhledy: "Tihle
Francouzi, jak špatný cit mají k zvíratum!" On vyvolá vzpomínky:
"Za války vaši necitelní vojáci zásobovaciho sboru ... " Ona se

rozcítliví: "Ubohý Sarawaku\ Ten zlý Frenchman vás nemá rád!"
Kocour jíž neposlouchá. Neklidný, pozorný cíhá, pak skoci. Drží

myš, velmi drobnou myšku, která slabe, proníkave pišti. Trochu jí
škrábnuv, pus ti jí, opet ji uchopí, kousne jí, vše s velkou púvabností.
Ukrutný inkvisitore orientálni, jejž ty, S~rawaku, dobre predsta
vuješ! Pohrební a sadístické obrady kocících hodu z myši smrtI.

"Archie," pravím, "smilujte se a nbte tu myš nebo jí zacnrante."
Doris vrhne na mne urilžený pohled: "Ubohý Sarawaku, ten zlý

Frenchman chce vám vzítí všechnu vaší radost," a mne vysvetluje:
"To delá dobre mému kocourovi; je mu to dobrým'cvicenim." 

"Snad, Ooris, snad, ale vy, která llredstiráte, že ochranujete zví
rata, pomyslete, co za hrihu musí llrožívati to zvirátko!"

Velký údiv na hezkém obliceji.
"Chcete rící myš? Oh, Archie, on lituje myš! Vždyt ona sí prece

mYslí, že je to jen hra."
"Ovšem že," pravi Archie, pokrcuje širokýmí rameny, "pro myš

to je velký sport."
Nato steny myšky se zostrují, množí, slábnou, až zhasnou docela.

Konecne je myš mrtva. Trochu znechucen, sním ve své lenošce:
Ó reakce velmi brítská, potrebo zastríti nepríjemné veci senti

mentálním vnejškem, nevínná lhostejností k bolestem druhých,
obratné a hluboké sily, jak skvcle dovedete ukojití nárocná svedomi!
Když si naríká Ir, Egyptan, Ind nebo í Francouz, jak dovedete
zabezpeciti anglickou pocestnost, zatlacice na pole smešnosti tyto
neprijemne kricící cizince. Velký sport pro myš! Ba, velký sport!

A dále sí myslím:

jejich pacifisté jsou mnohdy nebezpecím pro bezpecnost druhých
zemí, níkdy však pro bezpecnost Anglie. "Naopak," praví Mr. Hal
dane, "ti predstavují pro ni mocnou vojenskou reservu. Od pocátku

neprátelstvi vetšina z ních stává se vášnivc vlasteneckou, když byli
pred válkou prí vedli naše neprátele až k podcenení našich sil. Po
nekoHkalelém bojí, když puvodne válkychtiví politikové zacínají po
ci tovati únavu, bývali pacifisté, jako Uoyd Georges nebo Pítt, dostá
vají se do plné formy. Toto zvyšuje odolnost zeme." Dal by se
napsati pekný essay o konservatívní akci anglických anarchistu.

Saínte-Beuve, mluvc o odporu Francouzu k tajemnosti, pravíl
skromne: "Buh není Francouzem." Skoro všichni Anglicaní zato

jsou presvedceni o anglicanství Boha. V Shawove kuse vystupuje
kaplan, jenž popírá eXístenci hlasu, jež slyšela johanka, ponevadž

14

svatý Michal nemluvi anglicky. Má to býti karikatura? Sotva. Lord
Curzon dedíkoval jednu svou knihu: "Všem, kterí a které verí jako
já, že království britské je po Prozretelností nejvyšší mocností sveta
pro dobro lidstva!" A Cecil Rhodes dokazoval po celý žívot, že
svct je anglosaským vesmírem, stvoreným anglosaským Bohem ve
prospech Anglosasit

Pres to však tvrdi, že Francouzi jsou nacionalisty, a vytýkají jim,
že z Francouze nedovedou vybavi tí cloveka. Nedodají ovšem, že
jsou-li oni sami schopní provozovati tuto ctnost, deje se tak proto,
že slovem C,lovek rozumejí Anglícan. Francouz nebo Nemec je nacio
nalistou, uvažuji, verí-Ii v povýšenost své zeme nad ostatnimi ze
memi, nebot nemaji pri cíny videti jí takto povýšenou. Anglican,
opacne, muže veriti v povýšenost britské riše bez jakéhokoli nacio

nalismu, abstraktne, jaksi s hledíska Siria; jet britská civilisace po
výšena v absolutnu nade všechny ostatni civilisace. Skutecne neni
dle nich jiné civilisace, a národ múže se zváti na tolík "civilisovaným",
na kolik osvojil si anglické mravy. Pomer Anglie vúcí svetu je po
merem chuvy: vyucuje zpusobum lidské plemeno. Cizi mravy zd aj i
se jí "queer" nebo "funy" nebo "quaint". "Their queer líttle French
was," ríkají. Jednou z jejích utkvelých myšlenek totíž je: že cízínec
je vždy maltcký a následkem toho staci mu málo místa. Když
anglická chúva nastoup'i do francouzské rodiny, usazuje se v jedné
místnosti po druhé, až skoncí zatlacením svých poražených fran
couzsl<ých zamestnavatelú do nejakého temného kabinetu. Práve
tak, jako když jeji praotcové dobyli ostrovi't, zahnali tamni obyvatele
do nejakého kouta zeme a nazvali je "Welsh", cizinci.

jsem jist, že by odpovedeli, že to není pravda o Anglicanech
velmí kultivovaných; námitka však platí i pro Francouze. A nejsem

si jist, že by Anglican i velmi kultivovaný nechoval na dne srdce
svého tajné opovržení vuci cizinci.

Temito kontradikcemí sami ovšem netrpi, postrádajice vší logiky.

Francie jest asi jedinou zemí na svete, l<de 2+ 2 = 4. Zato v Cam
brídgi 2 + 2 = nekonecno a v Oxfordu nikdo se tak nesníží, aby
secital. Premýšlejí málo a prejímají proste mínení pevne ustálená,
v jíchž jménu jednají. Po válce všichni moji anglicti prátelé mne
opakovali: "Z tradice jsme vždy spojenci nejslabší mocnosti Kontí
nentu," aniž by chteli pochopiti, že axiomy zahranicní politiky jsou
méne nezviklatelné nežli axiomy Euklidovy. Nyni s uminenosti

tvrdi: "Francouzi nechtejí platiti daní," zatim co v peti minutách

by se zjistilo (l jim dokázalo, že franc')uzské dane jsou daleko težši
jejich.

Ostatne nevyžadují na myšlence, aby byla pravdivou, nýbrž

paradoxálni a oslnivou. Minula doba, kdy se jim líbil lord Hartington,
ponevadž byl nudný. Od casu Oskara Wildea chrlí vám do tváre
epígram za epigro'mem. Unavuje to. A pak je to snadné. Vezme se
nejaké ploché rcení a obráti se. To je víktorianismus na ruby. Kdo
napiše "Witty Oeorgíans"? Rozhovor s dUChaplným Anglicanem je
dnes najisto neco neocekávaného, takže už neprekvapí. Po takových
Ohnostrojích i trochu elementárni prostomyslnost prostredního Fran
couze mne okouzluje. Descartes rikal: "Nepovažujte žádnou vec

za pravdivou, jež by zrejme pravdivou nebyla," ale oni pravdou
pohrdaji, je-Ii na neštestí ocividnou.

Tato pohrdavost byla by rozkošná, naivní, konecne i sympatícká,

kdyby ji nepovyšovalí na ctnost. Rušive pUSObí, že do všeho vplétají
morálku. Stanovisko Ruskínovo k obrazúm je pravé anglické stano

visko. Je neschopen ríci si proste: "Iíbí se mi", nýbrž: "líbi se mi,
protože krása je vezdy znakem krásy mravní". Aby mohl s cistým
svedomim obdivovati hezká devcata, potrebuje si opakovati: "All

pretty girls are angels". (Všechny hezké divky jsou andely.) Rovnež
tak britský obchodnik, potrebuje-Ií cizího národa k prospechu svého
podníku, prál by sí cístí ve svých novínách: "All good customers
are angels". (Všichni dobri zákazníci jsou andely.) A skutecne tomu
verí. Tim lépe pro neho. Velmi mne teši vedomí, že duše jeho je
v klídu. Chce-Ií však, aby celému ostatnimu vesmíru toto stanovísko

bylo príkladem, ohrazuji se, tot nesnesítelno.
Milujeme-Ii nekoho opravdove, libí se nám i jeho chyby. jeho

charakter vidíme jako celek tak nerozdílný, že cít krítický úplne



PrítomnosL

udržetí v tajností. Radí-Ií se ruzné rasy podle stupne pribývající cud
nosti, stupníce zacala by Rusy a koncíla by Anglicany. Rus vyzná svuj
íntimní život cloveku, sedícimu vedle neho na lavící v nádražní ce
kárne a s radosti sebe pokoruje. Nemec se rovnež zpovídá, ale vyvo"
zuje v zápetí ze své zpovedi metafysíckou soustavu, na niž je velmi
hrd, tím spíše, že jeho soused na lavící jí nerozumí. Francouz nic ne
vypravuje, ale spocívá na verejném miste, predstiraje cynismus ze
strachu pred smešností. Anglican skrývá svuj intimní život, podobný
žívotu onech trí, udílí mravná nauceni Francouzi, Nerncí a Rusoví a
píše freudovský román, aby ulehcí! svému podvedomí.

Ježto však národové jsou rozlicní, je potrebí serazovatí je dle híer
archícl{é stupnice? Není-Ii každý z ních národem práve tím, cím jest?
Je možno predstaviti si Francouze nadaného anglickýmí ctnostmi,
Anglicana obdareného ctnostmí francouzskými? Myslim, že snaha
o porozumení pro jednoho í pro druhého je duležitejší i pri jemnejší.

jsou dní, kdy Anglicany mám rád; jsou dni (a tech je méne), kdy
Anglicany nemám rád. Pres to Anglicané zllstanou Anglicany, a
nejsem to já, jenž je kdy zmenÍ.

Hodlám popsati nekolik druhu pozérství, pokud jich mLiže obsáhnoutijeden krátký clánek. Nemohu prirozene vycerpat všecky druhy po

zérství, nebot tec/z je tolik, co lidských temperamentLl. Pridržel jsem se

tedy jenom tech, které považuji za ceské a jež by mohly slouti aktuálními.

1. P o z ér s tví pro sté h o I id u, ke kterému patrí: Muž,

který nikoho nezarmoutí, jenž žádnou legraci nezkazí, vždycky dá neco
k lepšímu. I když dojde tento muž spolecenského povýšení, stane-li se

totiž bankovním dirigentem, nedovede úplne potlacit tu vlastnost a nosí

v kapsách žertovné predmety, kterými pusobí veselost.

K pozérství prostého lidu patrí i n á d her n á up r í m n o s t.

Ta vede k tomu rící všecko rovnou, jak si to myslím, cili jak koupím, tak

prodám. To jsou lidé, kterí si neberou zásterku, ale plácnou všecko, jak

se to narodilo. Je to záminka ríkat lidem sprostáctví a tak si vysloužiti

povest uprímné/zo cloveka a dávat okázale najevo lásku k pravde.

2. P o z é r s tví š P i n a v é h o I í m c e cili Proletariát. Jako se

nekterí vypínají bohatstvím, tak jsou takoví, kterí se snaží zvýšit zajíma

vost své osoby, že stavejí na odiv, že žijí ze dne na den. Hlásají, že jsou

detmi periferie, povstali z bídného lože a bída provázela je životem. Do

mnívají se, že postraší meštáka tím, když se budou holit jednou za ctrnáct

dni. Ke špinavému límci se kdysi pojil široký klobouk a vlající kravata.

Mešták ssaje špinavému límci mozoly; špinavý límec neplní penežní

závazky a ve výcepu ceká na lepší príští proletariátu, až se zrítí tento

shnilý Pád. Touží po tom, aby moM prodejné dívce verejné políbít ruku.

3. K o m u n i s m u s ces k o s loven s k ý. Vyvinul se ze špina

vého límce, a proto se jeví mal.vm defektem na toalete, nebot to je intere

santni. Ceskoslovenský komunismus usiluje o svetovou revoluci takovým

zpusobem: Odstraniti velká zacátecní písmeua. Hojné užívání disku a

tlustých car v textu. Zavedení fotomontáže. Obdiv pro negry, coctaily,

zámorské parníky a traktory. Komunistický majitel realit se zrídka holí

a komunístický advokát chodí do schLizí v modré bil/ze. Záliba pro vily

s plochou strechou. Komunista, tot polovicní básník. Proto bohatí tatíckové

dovolují svým symim provozovat komunismus pod podmínkou, že vcas

a s dobrým prospechem složí státní zkoušky. Po uspešném absolvování

studií vymení se místo u revoluce za místo u magislrátu.

4. R á c k e j pot I ach amb Trn i s m u s. je to špinavý límec

v písemnictví. Vidí svou revolucní zajímavost v tom, že píše špatným pra

vopisem vulgární veci a provozuje abominální vtipy. Toto pozérství

Nekolik druhu pozérství.

Karel Po lácek:
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mizí z radosti nad porozumením. Ba, ani bychom sí neprálí zmeny
jeho náruživosti, jeho podivínství, jeho poklesku v recí. jeho slabostí
jeví se nám jako nutné výkupné jeho ctností.

O Anglicanech, na príklad, diskutoval jsem z díalektické vášne, ve
skutecnosti však mám je rád a dlouho již prijímám je tak, jak jsou.
Mezi nímí a Francouzi velký rozdil spocívá ve zcela rozlicné telesné
konstrukcí, podmínené historii. Anglíe byla štastným národem. Po
mocí Boha a námornictví uchránena byla vpádu cizích národlt.
Malá revoluce, jež sesadíla strunu Stuarty, je nepatrnou prihodou
u srovnání s naší revolucí. Takto utvárel se v ní behem staletí nepre

možitelný optimísmus, kdežto ve Francií formovala se realístická
drsnost.

Podnecován ruznýmí smery své historie, mladý Francouz musí
premýšletí a volíti. Potrebuje se zdurazníti; v marnívosti, jež se mu
vytýká, jest mnoho skromnosti. jeho ídeje jsou cínorodé a nebez
pecné sily, s nímiž musí zacházeti velmí opatrne. Pro Anglícana du
chová konstrukce zustává hrou. jako lehká pára vznáší se mu nad
živocišným, hlubokým životem, která se jednoti v lune národa nad
jednotlivci. Anglican nepotrebuje sí Hcí: "jsme silní." To je zrejmé
a on je si toho vedom. Nežije v oblastí bežné mluvy. Rozum znamená
pro neho tak málo, že s velkou radostí, jež se nám jeví prímo hrišnou,
provádí s ním kejkle a jej pokoruje. .

"Nonsense" jej baví, l{dežto nás nudí, nás zarážejí.
Tim se vysvetluje, že ostatní národové ví dí mnohdy v anglosaském

idealismu pokrytectví; ten však jest uprimný. jest tim uprímnejší,
že vznáší se ve vzduchu, je písní. jejích skutecno je žívot pudový a
silný, hluboko skrytý, žárlíve hájený. Hudbou možno jej nejlépe
zobraziti. Vzpomente preludia skladby "Zlato Rýna": temné, mono
tonni a jako vlnící se tóny kontrabasu, bohate ožíveny celým orche
strem, nad nímíž duch jako bysevznášel s uklidnující, sladkou jísto
tou; tóny, jež vzbuzuji pocít nekonecna, onoho nezdolatelného
proudu casu, melancholického a povzbuzujícího zároven. Nad tim
rozum, krehký a osamocený nástroj, kreslí lehké, zbežné motívy,
zrídka prejaté orchestrem, jen stále temná basa nechá plynout proud
svých tóníL Neporozumime Anglicanll111 nikdy, dokud si neuvedo
mime, že podstatné spocívá v techto monotonních zvucích basy, že
hra jejíCh myšlenek, ostatne rozkošná a nevinná, zustává pro ne jen
hrou. Nejaký názor stává se teprve tehdy cínorodým motivem, když
proníknevšechny vrstvy vod, jako krupej jistých proníkavých barvív,
jež, redi-li se do nekonecna, muže zbarvi tí celou reku.

jiný, dúležítý rys nutno uvéstí, že Anglícan totíž stále potrebuje
uskutecnovat Pozemský Ráj. Snad proto, že zvládán prudkýmí váš
nemí, touží, aby duše lidská jevila se ocištena.

je nejsentimentálnejšim národem na svete. Tento sentimentalis
mus zasahuje polítíku, kde strany si namlouvají, že spolu vzájemne
jednají dle pravidel sportu. Ba i v mezinárodních stycích, theoreticky,
Anglican rád by uprímne veríl, že vše se reší mravními starostmi.
V základe je si vedom, že tomu tak není, ale brání se tomuto vedomi
a tichá národni mafie podporuje tuto potešlivou a príjemnou myš
lenku.

Vnucuje-Ii se skutecnost priliš houževnate, zacne pracovat mecha
nísmus, k nemuž se utíká anglický duch, aby mohl vysloviti pravdu
bez utrpení; mechanismus, jenž prenáši ji dalekO od skutecna, kde
prestává urážeti, stavší se nepravdepodobnou. Tot humor. Mecha
nismus samocínne pracuje na zniceni nepohodlné skutecnosti. Peklo
války, v nemž žili bojující vojácí, nemohli Anglicané malovati raj
skými barvami, alespon je tedy potírali mluvice o nem s roztomílou
lehkostí. Baírnsfather a jeho "better hole", Heath Robinson se svým
prístrojem na umýváni kolen Highlandru, Bateman a jeho nehorázlll
generálové nebývalí by strpeni ve Francií. Anglícanum sloužilí k za
plašení pravdívé hrltzy.

jiný duvod jejich obliby paradoxu a humoru jest, že jsou nejpri

zpúsobivejšim národem na svete (to se vztahuje i na nonconformísty,
kteri jsou conformisty naruby). jsou plaší, stále se obávají, aby ne
urazili. Nebot laskavý prizvuk reci nikdy neuráží.

Mimo to humor slouži jim za ochranu; jím zabranuji prístup v ony
hluboké konciny, v nichž odehrává se jejich pravý žívot a jež prejí si
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nazval kdysi Zola "rozkoš smrdeti". Ráckej potlach se libí tlustým bur

žoum a stárnoucím panickám: Oh, mládí, jsi nezplisobné, ale rozkošné!

5. Pan i c k o v s t v i. Má drahá, taky jsem byla pro Galsworthy/lO,

ale ted jsem si nechala ríct, že se Galsworthy nenosi, je to moc dlouhé, já

mám tolik starostí, prosím vás, já jsem moc spolecensky angažována.

Cetla jste, dra/lOušku, toho jamese joyceho? je to svinstvo, ale je v tom

síla, verte mi ... ostatne, co jsem chtela ríct, jakýpak joyce, já jsem ted
pro Marlenu Dietrich, mlij muž po ní šili, kouknete, že mám sex-apeal?

Každý mi to ríká, muž necllce o tom nic slyšet, já mu ríkám: Koukni se,
Moupý, proto ti ješte mohu zustat verná, dnes má každá sex-apeal a já

nemám mít nic? Ty jsi jenom pro sebe a ostatní jsou u tebe nikdo. Kdo,je

vám milejší Franta Nekolný nebo Marlena? Já jsem pro Marlenu, to mi

nikdo nenamluví, ta má personalitu, já mám taky personalitu, když

pnjde Tana, tak jsme do bridge ctyri ...

6. St r í b r n Ý vít r aneb JUC!I, juch, mládí! Jdete nám s cesty,

Mládí jde, Mládí se rítí, Mládí s velkým M. UUkejte, my jsme ten velký

zázrak, odstrante se, my chceme zaujmout mís/o. juch, kterak vlajeme!

Pryc s vámi, Ó sopky vyhaslé s vyšívanými pantoflemi, my pucíme, my

se zmítáme, my vybuchujeme, my planeme! Pryc s tebou, vlažný, a heled,

koukej, podívej se, jak jsme horké! Naše vznešená vášelí zplodí tisíc vy

kricníkli a tritecek, které znají prudce oddychující nadra. Protekce a

kliky mne nedovoli, abyc!1 pucelo, zmítalo se a vybuc/lOvalo. Mám zrych

lený tep a moje je budoucnost ...

7. P l' ipod o t Ý k a tel s / v í aneb Ven z prítmí! Pripodotýkatel má

malickou poznámku k pomámce pana predrecníka. Levou ruku strci do

kapsy nebo pod šosy a pravicí mává, aby zahladil neblahé následky krise.

aby lIjasni! stanovisko, aby nadhodil ožehavý problém k pretrásáni. Pri

podot}'ka/el je presvedcen, že klerikalismus je !Iydra, a když rekne hydra

klerikalismu, huba se mu zpeni. Dovede o v.~empredl7ášet, zejména o Ta

jemství Ilrobu Tulanc/wmonova s promltáním snímkli, O pravdepodobném

stárí zeme i o tom, je-li Mars obydlen. Vesmír vznikl z Prabalma. Na

piše-li opravll podle §19, pak tvrdí, že "není pravdou", nebot považuje
instrumentál za zdobnej.~í nominativu. Z pNpodot)lkatelli vznikají radoví

poslanci nebo aspon drobní osvetoví pracovníci. Pripodotýkatel náleží

k rozsáhlé legii Uvedomelýcl!. Lalinská rec je mu bežná jako materština,

takže dovede plynne vyslovovat Quo usque tandem a Caveant consules.

8. Ing. C. Fr e d y aneb Muž na motocyklu. je to mladý muž

s licousy na oduševnelé tvári, jenž nalezl k sobe dívku podobných vlast

ností za úcelem výmeny názoni aneb splynuti duší pod znackou" Volání

divociny". Bývá studujícím, jelLOž index obsallUje neprehlednou radu

semestru, drogista, zubní technik nebo místní zástupce na provisi. Má

motocykl, žere kilometry, hraje na banjo, píská na Illlbu,má bílou squaw

a mluví Ila pul huby. Zplodil IlO cástecne Komunismus a zcásti pak

Ráckej potlac/I, je však /láro([ne uvedomel)í, procež rozbíjí výkladní skríne

za úcelcm národní Ilrdosti a aby serozpínavosti Germár:slva ucinila prítrž.

./1' llOrlivým ctenárem "Poledního listu" a casopisu "Šcjdrcm" a za po

/lIlutých dob rve na ulici: "Chceme slušný tisk!" jeho tatícek je zámožný

poplatník, pije pivo a je pro cistotll jazyka a národní svéráz.

9. Z a s vec e n c c, který to má z jisté ruky. B.ývá v.vŠŠí státní

úrednik, který úpel ve spárech cernožluté hydry a krácí z temna poroby

k slunci svobody. Patrí k rodine Ublížen Cli a vede v patrnosti Míchy za

hranicního ministerstva. Na letním byte nosí rozhalenou košili a roz

šUuje mezi panickami neClldné anekdoty o Hradil. Strašne si oblílJil

pikle v zákulisí a nitky, které se sbíhají v mce.

10. N a z í r a I e l s t v i. V románe "Bmtn Karamazovi" mluví

slu/lG Smerdakov zdobným a ušlechtilým jazykem, ale jellO reci nemají

žádný smysl. Nazíratelem jmenuji cloveka oduševnelé a ušlechtilé tváre,

který s jakési výše nazírá na jakési hemženi. Ve spolecnosti obycejne

mlcí, oci vyjadruji pohrdání drobným hemžením a pachtením a rty iro

nicky ševelí. Nazíratel predstlrá, že se zajímá o perpetuality a vecné

problémy, ale ve skutecnosti nic ho tak neroznítí jako literární klepy. Píše

zdobným a kultivovaným stylem essaye, jeho rádky ironicky šeilelí, ale

smyslu to nemá. S Nazírateli jsou sprízneni

11. P o s p e š n í c i. Bývají to mladi mužové, jichž nelze si mysliti

bez aktovky. Patrne se s aktovkou narodili. V té aktovce bývá vždycky

první císlo nejakého nového casopisu. Nemají nikdy casu, promluví ne

kolik spešných slov, zavírí vzduchem, a jsou pryc. Ustavicne se oddávají

telefonování, smlouvají sc!luzky, ke kterým se dostaví vždycky pozde.

V kavárnách pri cerné káve konferuji. Vedle hlubokých problému se

obírají myšlením, jak by z nakladatele vyrazili zálohu. Pospešníci se

cas od casu sdružují v literární artely cili tak zvané generace a dávají

nejaký manifest k lepšimu. Bývaji to studující filosofie, ale nejradeji

studují generacní problémy.

12. ješte jedno slovo znám! TOjepudové,tojedokollce

prapudové, to je zemilé, ale toMe je vitální, tamhle to je mentální cirku

lace a ono je smyslové a rozjásané, toto se nazývá polyfonická vise sveta.

A ješte jedno slovo znám: N o I' t i c k é š í len s tví!

13. Pozérství katolické. Dovedel se, že ve Francii žil jakýsi

Léon Bloy. Byl to katolický myslitel a básník a jeho slova byla prudká a

odvážná. Rozhlédl se kolem a shledal, že v Cechácll není Léona Bloye.

I rekl si: já budu Léon Bloy. jsem otylý a /wrašivý. Budu psát prudké
a harašivé clállky. Takže budu katolický myslitel,

14. Dr a vos t alleb Erotické pozérstvi. Vstoupi do místnosti za

chmuren a sezná, že jsou prítomny ženské. I hned se pocne otácet okolo své

osy, samolibe se usmívat a vrhat vášnivé pohledy. Soukrome vám sdeli, že

není ženy, která by mu odolala, a své srdce nazývá hrbitovem lásek.

Mluví-li o svých dobrodružstvícll, pak nesmírne prehání své pohlavní vý

kony. Píše v úsecn)'ch vetách, nebot kritikou mu bylo receno, že je to
dravé. Žena, pánové ... , praví a zachechtá se mefislofelsky.

15. KteU nedovedou mužne snášet, že umejí

fr a n c o u z s k y. Ti predstlrají, že nedovedou vyslovit "r" a proto je

u nich všecko ,,/lOzkošné, hoztomilé", mají "phegnantní vý/wz" a vubec

toto francouzské "r" je nutl k preháneni. Když praví, že je to "mizehné

a sthašlivé", pak t,'esou hlavou jako pes, který chlemtá vnitrnosti pora
ženého dobytcete.

K dnešnímu císlu jest priložen
obsah VII.rocníku, objednací lístek
na desky a složenky pošt. spor .

Prosíme pp. odberatele, aby desky
co nejdríve objednali, abychom je
mohli koncem ledna rozesílati.

Admínístrace.

INSERUJTE V PRíTOMNOSTI.

erayonu, zápisníku, soeneeken a pod. psacích souprav a podložek; aktovek
a jinýeh nepostradatelnýeh pomueek kane. i teehniekýeh má na sklade:
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Szyfman Arnold dr.: Umení ríditi divadlo 307.
ŠUch V.: Rocník 1902 103, O novou poesii? 743.
Tangens: Nekolik hereckých portretku 789.

Urban A.: Co bude s filmem? 107, Nemcina v biografech a jiné veci
183, Ve filmovém Babelu v joinviIle 537, Možnosti ceského mluv4
cího filmu 727.

Urzidil Johannes: Flaubert a mládí 378.

Weiner Richard: Pravda "užitecná" 802.
Winter Pavel: O nejmladší nemecké literature 823.

lelenka F.: Berlinské týdny umení 380.

Clánky preložené:

Celsus: Divadelní císar Evropy 485.
CowellHenry: Hudebníkovy zkušenosti v Rusku 479.
Chaplin Charlie: Obhajoba nemého filmu 664.

Lefevre Fréderic: Rozhovor s Remarquem 694.
Mumford Lewis: Umení a strojová civilisace 59, 75, 106, 170, Milže

v Americe existovat umení? 279, Zmechanisování hudby 683.

NÁRODNI HOSPODÁR

Clánky puvodni:

-a- Londýn -: vývoz darem 102.
Adlof Jar.: Svet a Slovanstvo v císlech 358,376,386, 413, 427, 463,

495,528.
Andrlík Karel inž.: Rešení zemedelské a cukrovarnické krisc v malém

199.
Basch Ani. dr. a M. Bitterman: Anketa o zemedelstvi 5.

Cervín A. dr. ing.: Dílna a továrna 429.
Doležal Karel ing.: je to prechodná krise? 661.

Haraoui Clément dr. prof.: Hospodárský zmatek ve svete 529.
Hejda Jirí: Akcíonár pod lupou 21, 35, Rozprava o marxísmu 679,

ješte o marxismu 741.

Hertl Jan: Otaznik nad vesnicí 594.
-hm-: O exportní ústav 374.
Horák J. F. ing.: Neviditelná bitva 533.

Králíková Božena: Hospodyne a výroba 795.
Mi: O prumyslu mlynárském 54.
Munk Fr.: Zklamáni racionalisace - co nyni? 822.

Peroutka Ferdinand: Neco se deje 737, 753, 785.
Pospíšil Karel: Zemedelství a jeho krise 152.
Štem Evžen dr.: O významu vyšši mzdové úrovne 71, 87.

Tuma Josef: jeden strom - dvojí ovoce 569.
Vrba Jan ing.: Financováni konsumu 37.

-l.-: Bankovní souboj 198, Hodžova zelenáinternacíonála a agrárni
kriza 648.

tenatý Berty: Rusko pracuje 551.

Clánky preložené:

Dr. Sven fon Miiller: Vitezství nad stepí 775.

OTÁZKY A ODPOVEDI

Clánky puvodní:

- Co delat a co myslit? 606.
- Smír s katolicismem 607.
- Rozhovor s mládím 653.

- Rozhovor s mladým mužem 716.
- Debata s radíkálnim pacifistou 730.
- Mladostarý epilog 733.

Ješte kus epilogu 748.
Ošetrení 764.

POLITIKA

Clánky puvodní:

Adlof Jar.: Mladý Slovan hledá svuj svet! 257.
Capek Karel: Ulice a noviny 641.
Erdély E.: Lidé, kteri delali Haag 65, Dva bojovníci za Ceskosloven-

sko 97, Rakousko 708, Tri rakouské hlavy 754.
-fp-: jsi-Ii voják, mlc ... 577, Vice statecnosti 609.
Franko dr.: Kam speje Polsko 689.
Frejka Jirí: Parlament a Národni divadlo 81.
Fuchs Alfred dr.: O umeni recnickém 4, Úspech 118, Masarykovo

postni kázáni 163, Ke zmene programu sociální demokracie 645,
Novinárský jazyk 721.

-H-: Odzbrojeni a ponorky 179.

Haraoui Clément: Smysl nemeckého 14. zári 579. Problém palestin-
ský 710.

Hertl Jan: Vesnice meni svoji tvár 276.
Humberger Jaroslav: Horká puda 420.
Hutter Josef: Gautsch a Beethoven 177.
J-s: jinak vláda, jinak mestská rada 660.
Justus: Povyšováni na pražské radnici 625.

Kocourek Franta: Nejdriv materiál, potom stavet! 401, O vojnu
a mir 772.

Koenig Václav: Boj sovetlt o vesnicí 68, 85, 98, Stalinuv "boj na
dve fronty" 449, 465, 481, 497.

Kolárík j.: Co se samosprávou? 49, Tri doby ministra Engliše 513.
Krause H. H.: Dvoji neutralita n~ veky vekuv 433.
Kríž Karel ing.: Zklamal Mac Donald? 787.
Lesný V.: Gándhi a indick~T boj za osvobození 196, 210.
Miiller B.: Rok na Slovensku bez politíky 820.

Peroutka Ferdinand: Nebojte se, Beneš nekandiduje! 17, Strany ci
osobnosti 113, 129, 145, Masarykova osobnost 161, 193,225,241.
Historka žurnalistická 305, Epištola prátelum pacífistúm 817.

Pokorný Jirí dr.: Sto let reckého státu 84.
Procházka Rudolf: Naše výsledky v Haagu 33, Deset let Spolecnosti

národú 53, Dva velcí proti sobe 213, Souboj dvou velkých 229,
jak jsme pochodili 273, Evropa Evropanum 321, Marasmus míro
vých snah? 657, Revidovat? 801.

Rádi Dtto: "Otázka" pražské nemciny 372.

Scjzeinpflug Karel: Soumrak kolonií 545, Strana i'sl. prumyslu 628.
Schieszl Jos. dr.: Co je národní duch? 705.
Spiess Pavel: Spojené státy evropské 561.
Šrom'J. Ed.: Zatežkávací zkouška sovetské revoluce 115, 134, 149,

Židé v sovetském Rusku 214, 231.

Teichman josef: jirí Stríbrn~' 131, 146, 164, Osudovost Šmeralovy
politíky 337, 355,373, Andrej Hlinka 546, 565,580, Bilance cs.
fašísmu 629, Ve stinu osmdesátníka 724, 738, 756.

Clánky preložené:

Gastel Helmut: Revoluce v jižní Americe 678.
KWtzel C. Z.: Anglicané v Indii 340, Oddaní služebníci Indie 385.
Nitti Francesco Fausto: Veznové Mussoliniho 646.

POVOLÁNI A ZÁLIBY

Clánky puvodní:

Adlof Jarosl.: O Sokolu "Vodickovi", Karlu Koželuhovi a csl. vlajce
521, Sokolské vitezství - "za nejvyšším cilem"? 540, O sokol
ském nejvyššim cile 555.

Byk j.: Davis Cup 1930 349.
Cervín A. dr. ing.: Nynejši ucnové - budoucí tovaryši a mistri 172,

223, 236.
Eddie: Evropan championem sveta v boxu 396, Rychlostni rekordy

a jejich praktická cena 459.
-H-: Profesionálni boxing a náš champion 255.



Hercík Ferdínand dr.: Trochu skepse a sportu 303.
jára jaroslav: N. Bukh jako lekce žákum Tyršovým 317, Zmena

sokolského kroje ci myšlenky? 328.
Kerka Vladíslav: Stredoceský football amatérský 444.
U.: Škodí sporty ženám? 330.
tenalý Berty: Telocvik - dušecvík 412, Sokol by mel vystoupit

za hranice 574.

Clánky preložené:

Clerc Henri: Krásné povolání 238.

PSYCHOLOGIE

Clánky puvodní:

Harli A. dr.: O pražskou nervovou kliniku 598.
Kuchynka Karel dr.: je jasnovidnost vedecky zajištena? 394.
Soudek Robert: Píší-li Asiaté latinkou 119.

Slabíhoudek Fr. dr.: Psychologie delníka dnešni doby 285.
Šeracký F. dr. prof.: jasnovidectvi pred soudem 302.

SLOVANSTVO

Clánky puvodní:

Dvornikovic Vlad.: O jihoslovanské kulturni orientaci v soudobé
Evrope 635, 813, 826.

VEDA A PRÁCE

Clánky puvodní:

Byk ).: O prehradu nad Štechovicemi 746.
Capek Karel: Muže clovek uniknout otroctvi stroje? 92.
Eddie: Budoucnost velkoletadel 315, 330.
Gel: Daktyloskopie 189, 221, 253.
Havlícek josef & Honzík Karel: Mrakodrapy v Praze 77.
Honzík Karel: Proc stavíme špatne 61.
Hulka jarosl. dr.: Kdy príjedou architekti? 141, Lékarská organi

sace v Americe 158, 175, 204.

jonák P.: Obydlí cloveka XX. stoleti 40, Cinžák kontra rodinný
dum 93, Nový postrach Prahy: Pavlacový dum! 779.

Korecký jan: Chemie a špionáž 699.
Pfa!! Fr. dr.: Pecuje zverolékarstvi o zvirata? 123.
Štech Robert ing.: O zákaz plných obruci 206.

ZIVOT A INSTITUCE

Clánky puvodní:

AdloJ jar.: Nekolik obrázku o slovanském zdravi 294, Vudcové
Sokola odstupuji 794.

Beneš K. j.: K organisaci provinciálních musei 234, Sokol a kritika
362, Reforma profesoru 518.

Capek Karel: Eros vulgaris 467.
Cííek Vojt.: O "studentském casopisu" a o nás profesorech 666.
Gel: Patról! 437, Ústava a policie 452.
Gutwirth V.: Druhé Národní divadlo? 385.

Hejda jirí: Reformujme prednášky 281, Problém pražské dopravy
501.

Hutter josef: Demarche rektoru 203.

jam!k P.: jak stavime? 13, Mesto, pLtda a investice 404.
Kallab jaroslav: S porotami ci bez nich? 665.
Karád V.: Problémy nové školy v CSR. 499, Nová škola v CSR. 615.
Knap Karel: Trestní soudnictvi nad mládeži ve Fra<lcíi 601, 618.

Kolárík j.: Máme vyhopit klasiky? 108.
Kosina josef: Moderní clovek a esperanto 392.
Krause H. H.: Osveta na venkove 472.
Krííenecká-Dubská: Civilisovaná žena 235.
Marek Artur: Nekteré zkušenosti z manévru 585.

Mašek ).: Budeme reformovat školy? 283.
Pelikán jan: Sokolstvo, jeho skutecný stav a obtíže 434, 454, 469,

488,502.
Rádi Dtto: Secitati sympatie 121.
Teichman josef: V dome bolesti 266.
cJ.lehla Vladimír: Státní poušt 486.
Urban A.: Potíže s radnicni demokracii 369, 406.

Vlasák josef: Americké kluby s veceri a hnuti Y-klubú 698.
tenatý Berty: Muže kulturní clovek žíti spokoje!1e v Americe? 695.

Tiskem Ceské gratické Unie a. s. v Praze.



ROK 1930 V KNIHÁCH
NAKLADATELSTVí FR. BOROVÝ, PRADA.

Básne.
J. W. Go et h e: Básne antického smeru.

Brož, Kc 60'--
Josef Hora: Tvuj hlas. Na hollandu, karton.

císI.výt. 1-100 s podpis. autora Kc 12.0'-.
Karel Toman: Melancholická pout. Treli

soubor veršu. Brož. Kc 30'-,váz. Kc45'-.
Zvláštní,autorem podeps. výt, na ruc. pap,
váz. v kuži Kc 150'-,

Prosa.
E, B a s s: Šest devcat Willíamsonových

ajiné historky. Brož. Kc2.0'-, váz.Kc30'-.
K. R, G. Br o w ne: Rytír jednoho dne.

Brož. Kc 2.0'-, váz. Kc 2.5'--,
Colette: HUsou. Brož. Kc2.4'-, váz, Kc36'-,
Co Ie tt e: Prostopášná Naivka. Brož, Kc

2.8'-, váz. Kc 40'-,
K. M. Capek-Chod: Antonín Vondrejc.

DiI I. a II,Brož. Kc 76'-', váz. Kc 116'-.
J. W, Goethe: Italská cesta. Díl I. a II, Brož.

Kc 62.'50,váz, Kc 77'50.
V. HIa v á ce k: Hlad bohatých. Brož. Kc

2.0'-, váz. Rc 30'-,
E, Hostovský: Danajský dar. Brož, Kc

2.0'-, váz. Kc 30'-,
Jan Neruda: Pražské obrázky. - Trhaní.

llustrované vydáni. Brož, Kc 60'-, váz,
Kc 50'-,

V l. R a ff e I: Prapovidky. Brož. Kc 2.0'-,
váz. Kc 30'-.

Jan We IzI: Tricet let na zlatém severu.
Brož, Kc 36'-, váz. Kc 46'-.

Berty Ženatý: Zeme pruhu a hvezd.
2.díly bohate ilustrované. Brož. Kc 150'-,
váz. Kc 2.30'-.

Berty Ženatý: Když se vaU revoluce.
Brož, Kc 40'-, váz. Kc 55'-.

Monografie a pametí.
G. Clemenceau: Velikost a bída jednoho

vítezství. Brož. Kc 60'--, váz, Kc 75'-,
G. Lacour Gayet: Napoleon,jeho život,

dílo a doba, Bohate ilustrováno, Brož,
Kc 160'-, váz, Kc 185'-,

St. K, Ne u m a n: Francouzská revoluce.
3 díly bohate iIustrované. Brož. Kc :22.5'-,
váz. Kc 300'-,.

Literární historie.
o, B rez i n a: Dopisy Fr. Bauerovi. Brož.

Kc 75'-, váz, Kc 115'-, tišteno na hol
landu, váz, v bílé veprovici Kc 2.40'-.

A, Fr a n ce : Zahrada Epíkurova. Brož,
Kc 15'-,

V, Jirát: Dva preklady Fausta. Brož.
Kc 50'-,

B, Nem co vá: Siudie národopisné. Brož,
Kc 37'50, váz. Kc 47'50.

B. Ne m co v á: Korespondence. Brož, Kc
47'50, váz, Kc 57'50,

Dramata Shakespearova.
Jak se vám libí. Brož. Kc10'- ,váz.Kc16'-.
Timon athénský. Brož. Kc 10'-, vázaný

Kc 16"-,
Veselé ženy Windsorské, Brož, Kc 10'-,

váz. Kc 16'-.
Dva šlechtici veronití. Brož, Kc 10'-.

váz, Kc 16'-,
Komedie omylu. Brož, Kc 10'--, vázaný

Kc 16'-.
Jindrich IV. Dva díly. Brož, Kc 2.0'-. váz,

Kc 32.'-,
Othello. Brož. Kc 10'-, váz. Kc 16'-.
Sen noci svatojanské. Brož. Kc 10'-, váz,

Kc 16'-.

Divadelní hry K. Piskore.
Tulácké dobrodružství. Brož. Kc 7'-.
Štastni otcové. Brož, Kc 7'-.
Radostná událost, Brož. Kc 7'-,
Divotvorný hlas. Brož, Kc 7'-.
Vernost na skripce. Brož. Kc 7'-.
Mnich a baletka. Brož. Kc 7'-,

Praktické prírucky.
K, Engliš: Stá tni rozpocet na rok 1930.

Brož. Kc 3'-,
K. Engliš: Státni rozpocet na rok 1931.

Brož. Kc 3'-,
B. Fo gI: Traktor a jeho obsluha. Brož.

Kc 50'~,
E. Šk v á r a : Výcvik jezdeckého kone.

Brož. Kc 15'-.

K DOSTÁNi U VŠECH KNIHKUPCU.
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