
PfítomnosL
Co s Nemeckem?

a úpatí vulkánu a nestaráme se o nej ani
10. Obcas ozve se temný hluk a prudký

vydesime a podivíme, jak je neco takovéhoyt to odporuje Zrejme mírovým smlouvám!
ale to mi pripomíná známou anekdotu, která
je o kterémsi nemeckém serenissimovi z anno
Když mu poslušne hlásili, že Francouzové
oluci, zeptal se s veškerou naivitou své pa-

duše: - und dilrfen sie das? - Prosím za od
nevadž je velmi lehko dostati se do podezrení
i1iea germanofilie je u nás pres to, že už dávno
ce ve vláde, jakási ohavná nerest, cosi jako
nebo podobne. Ale Nem c i n e j s o u
užete ríci na neštestí, chcete-Ii. Nebyli po-

r. 1918 "vyrízeni". Nemužeme a nemeli jsme
léhat ani na žádnou periodu klidu a bezpec
zsahu nejakých triceti-ctyriceti let. K tomu

vi prlliš problematické.
ové cítili to dobre od pocátku, ponevadž

I v poslední dobe nekolikrát co delat. Zažili tri
em jednoho století. Proto nezdržovali se príliš
lm a starali se radeji o z a bez pec e n í pro
to delali dobre, to je jiná otázka. Zkoušeli

f to všelijak. Foch, Clemenceau, Poincaré, Bri
Ukjmen, tolik ruzných metod zabezpecovacích.
vybrat, ale všichni se shodovali v tom, že Ne
treba brát svrchovane vážne a že není v zahra

lce problemu, který by se nedal prevést konec
emecko. U nás naproti tomu se o nem do ne

er nemluvilo.

nekteré docela rozumné duvody. Nemáme
vdu nevyrízených úctu s Nemeckem. Nic jsme
I (Hlucinsko nestojí za rec), nic od nás nechce.

irredenta (pokud existovala ci existuje)
ecku nikdy brána na vedomost. Pocínali jsme

daci nekterých vecí z mírových smluv, na pr.
o svobodná pásma v nemeckých prístavech
mne, což se tak príznive odráželo od jednání
jiných kompaciscentu, že vyvolalo trvalý

e nutno doznat, že pro náš nesmírne uklidnený
emecku nebylo rozhodující dobré svedomí a

e se nemáme proc bít, nýbrž, uprímne receno,
n é pod cen o v á n í, 1 e h k o mys 1 n é
ování i proste ignorance v otázce

kL .

e patrne už príliš dávno s Nemci neválcili, když
'Ii naposled - proti svému katolickému pan ov
válcili jsme dokonce po jejich boku. Vítezství

svetové bylo pro nás spíše národním osvoboze
oncenlm stoletého procesu vzkríšení od Do
po Masaryka. Byla to slavnost a slavíme ji do

byla to dejinná spravedlnost, výsledek priro
oje, skutecnost tak logická, že tri sta let pred-

poroby pripadá nám jako ošklivý sen. Máme
jsme se konecne, bohudík, probudili a že je vše
dku. V tom porádku, ve kterém to má a musí

nepomyslíme, že by se nám mohlo zas neco stát,

že to tak nemusí zustat, že žádný n á rod n e z í s k á v á
s v o bod u j e dno u pro v ž d y, a že proto, že je
neco dobré a správné, to ješte nemusí býti zarucené a'
stálé. Meli jsme ovšem mnoho práce se stavbou a vnitr
ním zarízením nového státu. Byli jsme také pochopitelne
žárli vi na sotva nabytou samostatnost a potrpeli jsme si
trochu na tu nóbl suverenitu jako všichni, kterí se práve
teprve dostali nahoru. Ale co je pochopitelné, není stále
omluvitelné a co je omluvitelné, neprestává treba býti zá
hubné. Zkrátka nesmíme si myslit, že se mužeme vecne
dívat svrchu na celý svet, nechat jej jít kolem, jako by
chom byli pekne v závetrí. Myslím, že už dnes každý
cltí, že to tady zacíná povážlive táhnout.

Co se deje? Nem e c k o sed e r e v z h u r u. N e
c h c e být i dál e por až e n Ý m stá tem. Jak že?
Vždyt je to teprve 12-13 let! To nikdy nebývalo, aby
poražení tak rychle zapomínali, že dostali na pametnou.
Nuže, bude tedy patrne treba porazit je ješte jednou! 
Dobrá, to je také odpoved jasná, a mužná odpoved, jen
že nezbavuje povinnosti zodpovedeti celý retez dalších
otázek velmi konkretního obsahu a uvedomit si do po
sledních dusledku, co to znamená. Zatím nejde o nic jiného,
než podnítit myšlení, vyburcovat lidi z blažené lethargie.
Postavte se k veci, jak se vám líbí, ale postavte se do po
zoru. N i k d o n e m á p r á vaz u stá vat v t é
I e h k o mys I n é I h o s t e j n o s t i n e b o pre d
m e s t s k é P 0"Y r c h n o s t i, sní ž s e u nás až
d o s u d z ach á zel o s e z a hra nic n í p o I i t i
k o u. My máme nebezpecný sklon odbývat vše rekri
minacemi: kdyby se bylo šlo až do Berlína, Nemecko se
melo rozbít, postavit francouzskou stráž na Rýne atd.
atd. Tito soukromí majitelé rešení geniální jednodu
chosti a definitivnosti jsou ovšem také ihned hotovi
s novou frontou: Spojenci sevrou Nemecko znovu, vznik
nou pres odzbrojené Porýní a ovšem také od východu
i od jihu rychle hluboko do vnitrozemí a vynutí tento
krát .rádné, docela urcité rozhodnutí, aby byl pokoj.
Malá závada je pouze v tom, že se tu operuje s libovolne
omezeným poctem prvku a delají predpoklady, které se
nemusí splnit.

To bylo práve tak již na mírové konferenci, kde sedeli
také ti, kterí nám pomohli vyhráti válku, ac jsme na
jejich dobré služby dále nereflektovali. Myslili si drze,
že když byli na bojišti, mohou být i v rade. Tak se stalo,
že j s m e Nem c u mne d i k t o val i mír s a m i
a ž e j s m e jim n e d i k t o val i t a k o v Ý mír,
j a k Ý b Y c h o m s i p r á I i s a m i. A od té doby to
bylo stále tak. Spojenci nezustávali na vecné casy spojeni
a nemeli stejné názory a zájmy, když šlo o Nemecko pora
žené, meli-Ii je, když šlo o to Nemecko poraziti. Nesmíme
si myslit, že máme ješte porád jako v roce 1918 celý svet
na své strane. Je treba podívat se na mezinárodní po
mery znovu a velmi kriticky. Kdo chce Nemecko vesele
potírat, musí si uvedomit, že pri tom nemuže z bývalých
spojencu spoléhat ani na Anglii, ani na Italii, ani na Ru
munsko, o Americe a exotických pomahacích z doby sve
tové války ani nemluve. Pri tom je tu R u s k o jako
cinitel s docela jiným znaménkem než tenkrát, znamén
kem znepokojivým, a ryze politicky nazíráno, spíše nega-
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Vojáci z nás delají pacifisty.

Nikdy bychom se nebyli nadáli, že se vojenská správa rozhodne
vychovávat obcanstvo k pacifismu, a dokonce tím nejúcinnejším
zpusobem, totiž laskavým názorným predvedením, do jaké tragické
kalamíty by nás privedla válka. Neni zcela jisto, zda vojenská správa

Sekretári.

S rostoucím vlivem politických stran roste i pocet
služba strane, práce pro stranu je profesi, je existenci. V
je vážným problémem otázka profesních politik6, í
naných profesionálu ve strane. S rustem vlivu a
odborových organisaci, družstev atd. roste i pocet tech,
tice nejsou amatéry nebo diletanty, ale kterí jsou ú
družstev, odbQrových organisaci atd. je prí rozeno, že
lidi, zamestnaných ve strane, odvislých od ni, k d
strany, k celému smeru strany, k budoucnosti strany
jiný než je vztah tech, kterí existencne kotvi mimo
jí jenom své chvíle odpolední a vecerní. Pocet této vnitlDi
stranické neustále roste tim tempem, jak ve stranách
od improvisace k systému; profesionální prvek v politi
má stále vetší vliv a roli. Proto také sociologické mOD

mela práve tyto chvalitebné úmysly, když v sobotu
provésti nad Prahou obraz leteckého útoku a obrany
ale jísto je, že takového výsledku docílíla, aspon u t
maji rozum a nedaji se ani od vojenských úrad6
jsme také na strechu, abychom sledovali tyto manévry.
poctive, co jsme shledali. Neni to práve povzbuzujíd:
Prahu podniknut porádný, nedivadelni letecký útok,
diny nato bude miti konecne svou chanci onen po
který je prorokován už, tuším, od casu Karla IV. a který
chlapci na hromadu kameni a rekne: Tady stávala
Mysli-li vojenská správa, že ukázala neco jiného, nebo

reno porucenství nad lidmi, kteri nedovedou dáti dve
mady, tedy se hrozne mýlí. Máme dojem, že tyto
noval nejaký potmešilý pacifísta ve vojenském ka
ukázal, jak málo máme opravdové nadeje v prípade
jsme v jednech novinách, které ostatne se chytí na
namazaný lepem, že prý obrana Prahy proti leteckému
zala na výši sítuace. Ale to je docela smešná, pon'
nosti neodpovídajíci poznámka. jestliže nekdo chce ml
nemuže ríci nic jiného než toto: zanechte vší nadeje, vy,
v oné temné chvíli v Praze, a zejména tebe nech! opustl
deje, ó staré a podle svedectví rozkošné mesto! Mane
nisovány znacne stranicky a lstive proti útocícím silám.
podle všeho bylo narízeno, aby aeroplány blížily se ku
osvetleny. Nelze doufati, že skutecný neprítel by
pravidlo hry; lze vsadit všechno proti nícemu, že byae
i1uminace jako temný stín v temnu. Ale i tak se u
veškeré pravdepodobnosti divadelne osvetlené útobá
aspon o dve trídy lepši, jak se ríká ve sportu, než o
ovšem usnadnilo reflektorum, aby je našly; ale zachytiti
aeroplán a sestreliti jej - to jsou dve ruzné vecí, a od
je ješte velmi daleko; sami optimisté pravi, že jen pet
ných strel najde svuj cil. jestliže však dokonce útocícl

námi napadlo na okamžik zrušiti svou zretelnou i1uminael,
jen paprsky reflektoru, které niceho nechápajice, nic n
loze. Aeroplán zmizel z okruhu svetla a mel všechnu

kterou si útocník muže práti. I v té sobotní hre, kdy
jen nepatrný pocet aeroplánu a dokonce osvetlených
jako automobily, bylo jasno, že každý z nich by mel pfB
tit na mesto pod ním všechen ten dábelský materiál,
To v praksi by nepochybne znamenalo tolik: Jestliže
dejme tomu, s Nemeckem v deset hodin vecer vypov
o pul noci mohli bychom ocekávati v hlavním meste o
strašnou, vzdušnou návštevu, neosvetlenou ovšem, ce
srdnou: co by po ní zbylo, stálo by jen za onech nekolik
formanových slov. Litujeme, jestliže vojenská správa
svedcit o necem jiném. jestliže opravdu chtela, pak se JI

nepodarilo. ješte nekolik takových ukázek, a v mysli
vyhladitelne vryto heslo: už nikdy válku! Slézali jsme
dekujíce v duchu za poucení, které tak neocekávane p
strany.

yKMÁNzop

tivním než positivním. jsou ovšem nadšenci a siláci,
kterí by šli prese všecnno ostre do toho a "radeji dríve
než potdeji". To je t h e o r i e v á I k Y P r e v e n
t i v n i, theorie, která se jako taková, to jest theoreticky
velmi doporucuje, v praxi se s ní však udelali nekolikrát
šeredné zkušenosti (na pr. práve naposled Rakousko
Uhersko a Nemecko). Pri tom treba se prenést pres Kellog
guv pakt, Spolecnost národu, Locarno a podobné "hlou
posti", které však nejsou prece jen cáry papíru jako
nejaká stará smlouva o neutralite, nýbrž o r g a n i s a c e
a for m y u r cit é P o I i t i k y, podložené velmi reál
ními zájmy. Pro takovou husarskou smelost, jakou by
bylo stíháni Nemecka válkou treba ta to, že sjednalo
s Rakouskem smlouvu o celní unii, nenašla by se ovšem
vetšina v žádné vláde francouzské, ale také žádná vláda
nemecká, pokud by si zachovala špetku rozumu, nepo
skytla by nám záminky k legálni válce proti sobe tím, že
by vzdorovala mezinárodním instancím a mezinárodnímu
právu. Ani o Hitlerovi, pokud jej známe, nemužeme si
myslit neco tak absurdního.

Z Nemecka hrozi dvojí jiné, horší nebezpecí. Muže tam
vypuknout zmatek, revoluce, o b c a n s k á v á I k a, d o
níž b y a k t i vne z a sáh I Y s o vet y, nebo tam
ovládne na c i o n á I n í r e a k c e, a I e in tel i gen t
ní, operující takovými lidmi, jako je bývalý guvernér
ríšské banky S c h ach t a jakých by bylo i národne
socialistickému režimu k disposici dost. Taková vláda by
mohla být velmi nebezpecná - kdyby se k nejaké ukva
penosti dala strhnout druhá strana. Mocenská zkouška
sil je vždy hra s nedohledným koncem. Každý svobodný
stát musí na ni býti pripraven. A lep r á v e o tup r í
P r a v u bež í. je to úžasný primitivismus domnívat se,
že jsou to jen dela a tanky, letadla a hory streliva.
V dnešní dobe scvrkávajícího se sveta, kdy každý se dru
hému dívá do talíre, kdy neplatí už témer nikde: co te
nepálí, nehas, je dobrá prí P r a v a p. r e d e vší m
dob rád i p lom a c i e. již svetová válka byla roZ
hodnuta tím, že jedna strana popudila svou bezohled
ností proti sobe celý svet. Všichni, jichž predivo zájmu
bylo brutální vojenskou botou šlapáno a trháno, pridá
vali se postupne k jejím neprátelum. To je poucení. Od
té doby pokrocilo se nesmírne ve vzájemném sbližování
a splétání zájmu hospodárských i politických. Ten, kdo
se odváží je porušit, kdo si tu bude pocínat jako slon
v porculánu, muže býti jist, že si to odnese i kdyby byl
sebe silnejší.

Není jiné pomoci jak Nemecko udržet pod kontrolou,
než z u s t a t ves tál é m sty k u s mez i n á rod n í
o r g a n i s a c í, s vel kým i s vet o v Ý mim o 
c e m i i n t e r e s o van Ý min a mír u, tre b a t o
již n e byl Y "n a š i" s poj e n c i, treba jsme nemo
hli jimi disponovat, nýbrž jen s nimi pracovat. Nemo
hli jsme prosadit mír svuj, nemužeme jej také udržet
nebo upravit, jak bychom si sami práli. Musíme jej ne
nechat v proudu organického vývoje sveta, který nese
s sebou vše živé a co nechce jít a nedovede rust, ztuhne.

Rudolf Procházka.
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stranictvim, dávaji tomuto problému velké
kapitolami. Vzpomenme jen, že Zinovev, když

lm komunistou, vybudoval svoji kritiku soc.
na kritice této cinnosti delnické aristokracie a

- jak to nazývá - aby v nich hledal ony složky
které jsou prícinou a korenem sociálního oportu
stran. jiste že vztah zamestnance ve strane ke
cloveka, který sympatísuje se stranou, pracuje

by pri tom byl existencne odkázán na stranu.
podle jeji povahy, tradice a hlavne podle sociál

Idnlku je funkce techto sekretáru, této vnitrni
Jiná. je to prirozeno. jiná bude role sekretáru

ch, kde delnik pres den i odpoledne se nemuže
éval organisacni práce, které se rozrostly tak,

ci amatér. jiná bude funkce techto tajemníku
se mohou oprítí o rozdelenou práci všech prisluš-

_, kde tento sekretárský aparát je páterí strany.
Ivá toto sekretárstvi na záda socialistickým stra

\lili na pr., že národní sdruženi delnické, vyvolané
okracií, má tolik sekretáru, že sotva by je mohla
jiná organisace delnícká. Pri tom práve nekterí

národního sdružení ješte nedávno byli komunisty,
Z nich stali lidé, kterí vášnive rádi káží proti socia

u a rozplývaji se nadšením pro slovanskou poli-
• Je to také nár. demokracie, která nejvice užívá
tárství proti socialistickým stranám, ac to byla

v niž sekretárský aparát hrál velkou roli. jisto je,
nár. demokracie hraje velkou roli generální tajemník

écek.

mohou vice lidi uvolniti a získatí pro vnitrní admi
by z nich delaly sekretáre. To je na pr. lidová strana;

alu splývá s pojmem sekretariátu lidové strany,
lidové strany nejsou príliš ve vážnosti a jsou to

Jednu spolecnou vlastnost, že jsou velmi špatne pla
je vychovává k poslušnosti.

'ch jako o nejaké ucelené skupine lidi, které maji
znaku. Není však správno mluviti o sekretárích
paušálne. Rozhlidneme-Ii se kolem, abychom si
které sekretáre z politického života, vybaví se nám
ce velké politické strany, který má autoritu, který

ho mají rádí jeho lidé a kterého si váží odpurci.
tá r jedné odborové organisace. Za ním jde také
pred nedávnem dostal cenu Sociálního ústavu, který

II o kolektivnich smlouvách, která má vysokou
kretár, který od rána do vecera sedí ve své kance

zrak, radí, polemisuje, hádá se, srši svými podnety,
kojen. A zase jiná skupina sekretáru, kterí dnes
a zltra slouži strane druhé. Mezi sekretári jsou lidé,

I neutlouklo samostatnost úsudku, iniciativnost
ce strany. Vedle nich prirozene jsou lidé, jimž sekre

Jnou profesi bez nejakého vnitrního vztahu k veci.
tech profesionálu-sekretáru, kterí neztratili živý

strane, které slouží, jest, že ríkaji, že by nikdy ne
deti byly nekdy sekretári politíckých stran. V tom

novinári, kteri, ackoliv mají rádi svoje zamestnáni,.
y jeho trpkosti. Proti sekretárum totiž je velký

om ve verejnosti, ale i uvnitr politických stran.
IIésoním rozlišovánim mezi t. zv. cestnými funkcio

ci. Tito "cestni" funkcionári vycházej i z toho, že
ji velkou obet na svém case pohodli a divaji se

práce pro spolek jest existencí. Proto tajemníci
nemají u nás ustláno na ružich. Vykonají-Ii neco
I pochvalu za to t. zv. cestní funkcionári, kterí práci

ji pro sebe za zásluhu, kdežto u tajemníku za po-
li tajemnik neco špatného, najde se hned celá rada

erl s nadšením ho chtej i pokárat. Zcela jinak se
tajemnický v nekterých amerických korporacich,

které u nás po válce zasáhly. U nich tajemnik byl spolupracovnikem,
mužem s úplnou duverou, jehož iniciativnost nebyla omezena ruznými
ohledy na osubky. S timto despektem, s jakým se dívají uvnítr nejruz
nejšich organisací na tajemníky, souvisí jejich materielní postavení.
Tajemníci - a to platí o vetšine tajemníku politických stran (zejména
na venkove), jsou špatne placeni a honorováni, a to pusobí k tomu, že
ti, kterí v tomto povoláni nacházejí sebe, casem zhorknou, když vidí,
že jejich práce není dosti ocenována. Na druhé strane toto špatné
placeni tajemniku v nhných organisacích, a i politických stran, vede
k tomu, že není tu kvalifikovaného dorostu, že se sem dostanou lidé,
kteri chtejí zakotvíti existencne za každou cenu, nebo lidé, kterí v zá
palu pro stranu zapomneli na své vlastní existencní zajíštení a musí
v proudu, do kterého se dostali, hledati svuj denní - trpký 
chléb. Teprve v poslední dobe jsou u nás politické organisace, které
kladou duraz i na odbornou kvalifikací svých tajemníku. Snad ješte
pred válkou stacilo, když tajemnik takových organisaci byl dobrým
praktikem, který praci v organisacich nashromáždil si radu zkuše
ností, jichž úcínnost byla zesilována nadšením, s jakým svou práci
provádel. Ale tim tempem, s jakým v politických stranách nastává
delba práce, s jakou se prechází od ímprovisace k systému, je nutno,
aby i tito tajemníci byli silami odborne kvalifíkovanými. Pred lety
to byl dr. Emil Sobota, který v "Naší Dobe" volal po odbornících
do delnického hnutí. Pohled do nemeckého stranictví, na pr. do ne
mecké soc. demokracie nás poucí, jak už tam ustoupili od politické
improvisace, kterou nahrazují systematickou prací, která sí všímá
všech, nekdy na první pohled i vzdálenejšich poznatku vedy i tech
niky, kterou možno vhodne aplikovati pro politické pomery. V Ne
mecku na pr. maji své desky gramofonové, které jim umožní, aby
na schuzích slyšeli lidé hlas svých vudcu, aniž by tito byli nuceni
utloukati své zdraví po schuzích, aby mohli venovatí svuj cas pred
lohám nejduležitejším, aby se mohli soustrediti na práce zásadni.
V dobe, kdy nejde jen o hesla, ale o docela suchopárné ale duležité
predlohy zákonu, o celé svazky osnov, v níchž nepatrná veticka
casto muže míti velký praktický význam i ohroziti dobré provádeni
celého zákona (vzpomenme jen na zákon o závodních radách), ne
rozhoduje jenom prostá moc a výsledky volební, ale rozhoduje také,
koho strana pošle k zelenému stolu, jak dovede zasáhnouti prí styli
saci vety, která v osnove vypadá velmi nevinne, ale v praxí je certo
vým kopýtkem. To znamená, že ti profesionálové politických stran
musí mítí predpoklady pro tuto práci. Nadšení je silná vec, zkuše
nost a praxe.politické strany je také velká moc, ale muže selhati tam,
kde se jedná o právní výklad, o právnickou formuli atd.

Náš stranický život neobejde se bez politických sekretáru. jedním
z predpokladu zvýšení politického života je i zvýšení úrovne poli
tických sekretáru a po této stránce strany ceká ješte mnoho práce,
po té stránce strany musí se starati také o hmotné honorování svých
tajemníku, o jejich vzdelání. V. Gutwirt.

Víra v zákony.

Težko by bylo rozhodnout o tom, jak v celku (na pr. u srovnáni
s cizinou, s nedávnou minulostí) jsou u nás respektovány zákony. Ale
je jisto, že vira v pusobivost a úcin zákonu je u nás velmi znacná.
Prešla až do úslovi: na to by mel být zákon! Lidé se u nás domnivají,
že problém je rozrešen, jakmile byl na nej udelán zákon. A prece
historie našeho zákonodárství poucuje již dostatecne, jak klamná
byla tato prílišná vira v zákony. To byl jíž prípad úsporné komise.
Verejné mínení volalo: šetrit! šetrit! Vyhovelo se tedy: prišla úsporná
komise, rozlobila se nad ministerskými auty, pak se zakousla do
domu na Košíku na Václavském námestí a tu se již historie této ko
mise (jejímž predsedou byl Dr. Kramár) konci. - Setrení ve státní
správe, na to nestací úsporná komise. To musí vniknout do úradu,
do stran, aby toho tolik nežádaly; to predpokládá plán, jak zarizovat
státní domácnost. - jiný takový prípad je komercialisace státnich
podniku. Udelal se zákon, že státní podniky mají býti spravovány
podle obchodních zásad. Ale deficíty našich drah ukazují, že ta
komercíalisace selhala. Musila selhat. Nejde o to, je-li tu zákon, že
železnice jsou obchodním podnikem. jde o to, byly-Ii vytvoreny
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širší predpoklady, aby železnice neprodelávaly, plníce i svou funkci
sociální. Na papíre jsou železnice obchodním podnikem; ve skutec
ností pracují do ruky vývoji k dobe, kdy budeme jezdít autobusem
kolem kolejí zarostlých travou. - jiným prípadem je zákon na
ochranu republiky. Bylo tehdy mnoho hluku, mnoho odporu a s od
stupem doby vidíme, že bychom se obešli v celku i bez tohoto zákona.
Stát nelze hájit (jen) zákonem; musí se držet svým vlastním zdravím,
svojí silou sociální a hospodárskou, s jakou odolává proti vnejší
infekci. -

Také prípad tískové novely je takový, úroven novin se nezvýšila,
obtíže novínáru vzrostly. - A takových prípadu bylo by možno
uvésti celou radu. Všechny mají spolecné rysy; hledají prícíny ne
kterých bolestí prílíš na povrchu, že se domnívají, že je potrou ne
kolika §§. Naše politika trpí vubec tím, že špatne rozlišuje mezí ná
sledky a jejich vlastními a hlubšími prícinamí a tím je nekdy felcarem
tam, kde chce být lékarem. Cesta k prícinám techto bolestí není po
hodlná a jednoduchá; to sestavení nekolika §§ proti následkum je
snazší. Ovšem pacient je na tom hure; lékar si nedá práci, aby
ho prohlédl a proklepal, ale spokojí se tím, že vrídek již signali
suje pokrocilost choroby. To je jeden ze stínu etatismu: dát vše do

§§ zákoníku, i když se jedná o proudy a sily, které jsou príliš auto-
nomni, než aby se daly zmístrovat psanými zákony. V. G.

S cím souhlasíme.

S m u t e k s o u dob é po e s i e. "Noetika mladých básníku vytvárí
poesii, zachranující se v desilusi, v nihílismu. Máme na mysli poesii
básníku: Seiferta, Závady, Halase, Zahradnícka a snad ješte neko
lika jiných. Staré životní formy doživají a nových tu ješte není.
Tento stav práve postihujeme v poesii techto mladých lyriku. Slo
vem: smutecní poesie. Stav deprese zaznamenáváme v posledních
veršich Vítezslava Nezvala, toho Nezvala, který ješte pred casem
zpival do tance a ješte dríve komponoval s Wolkerem proletárskou
poesii. je v tom smutert ze zániku a zmaru. V poesii techto básníku
slyšíme zoufalý kvil obecného života, transponovaný do vyšších
poloh a zmnožený o prvek nedosažitelnosti Absolutna. Bylo by omy
lem a naprostým nepochopením svetových událostí vinit soucasnou
lyriku z touhy po póse, ci módnosti, nebot z této rozštepenosti ne
jsou vylouceny aní poslední verše josefa Hory, které jsme nikdy ne
pristihli v nicotném experimentováni. Konecne podivejme se trochu
dál. Rusko se svým jeseninem, který opravdovost svých smutecních
veršu potvrzuje dobrovolnou smrtí. Všimneme si nemeckého romano
pisce Tomáše Manna, jehož obsažné romány jsou vlastne labutí
písní degenerující Evropy. Z chaosu francouzské literární produkce
budiž uvedeno dílo Montherlantovo, které se zachranuje v ražbe
nové antiky: kult tela a kult ducha. Tady je zjevná i touha po zá
chrane, která se zrací i v novém druhu slovesné tvorby, v životo
pisech slavných lidí, které byly do nedávna povinnou cetbou na ari

stokratických dvorech, ale které nejnoveji pronikajt do lidových
vrstev, ukazujíce ctenári lic i rub osobností, které vedly lidskou spo
lecnost k vítezství ci k úpadku. je v tom také kus odpovedi dnešní
kritické dobe, i když tyto biografické knihy rekonstruují politické
typy minulých veku. Politika byla kdysi také kus umení, snad proto,
že dovedla vice respektovat íntelekt osobnosti a dovolila mu VOlnejší
pruchod. Proto nacházíme v politickém živote minulých staletí
tolik typu umelecky založených, a naopak umelcu, pestujících s úspe
chem politiku. Postrádá-Ii dnešní Evropa, dnešní svet, takovýchto
charakteristických politických typu, není tedy nadsazeno, usuzuje
me-Ii z tohoto nedostatku na hroucení podmínek, které umožnovaly
onen typ lidi. Tato rozštepenost se jeví v soucasné poesíi. Hlad po
poznání vudcu se vrací do minulostí. Odtud popularita Ludwiga a
Mauroise. Každé eminentní politické vrení nacházelo ohlas v litera
ture, v Iyrice predevším. Kolik našich básníku opevovalo Lenina:

~ Toman, Hora, Nezval, Seifert a jíni. Nezapomínejme díla Macharova,
které nás pred válkou burcovalo z národní lethargie, a nezapomínejme
ani poesie proletárské, která volala k revolucnímu nástupu. Zkou
máme-Ii naši mladou poesii a uvedomíme-Ii si nedostatky našeho ve
rejného života, neprekvapi nás verše, které se obracejí z vnejška do
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nítra. Neprekvapí nás opevování kFlšteru, hrbitovu s n
nebes, vzývání andelu a Boha. Smutek soudobé poesiene
toliko jednotlivce, témer celou lyriku. Vítá-li jej kritíka jako
obrození, nevšímá si jedné zásadní vecí: že tato smutná p
jadruje neméne smutnou dobu." (K. Vokác v "Ci

*

Uvažme i toto. V posledních dnech byli jsme svedky
rozcilení mnohých deníku nad vecí, jež dala zase jednou
priležitost k užití obligátních frází, jako: "pruská soldates~
žije, germánská troufalost nezná mezí, sverepý neprítel" atd.
všeho byl sjezd Stahlhelmu ve Vratislavi. jeho prubeh j
opet vodou na mlýn tem, kterí plamennými slovy budoudo
že ona mentalita nenávísti jest u Nemcu pevne zakorenena,
jaksi základní složku jejich povahy. I když pripustíme do ji
oprávnenost techto argumentací, nesmíme se spokojít s
konstatováním tohoto fakta. je treba pozorne zkoumat, j
minky má takový výbojný nacionalismus tam a jaký má zde.
se na chvíli my, jichž strádání, ztráta životu a hodnot byly
ženy nabytim svobody, do postaveni tech, kteri dali životy,
trpeli, a kterí jediní s bolesti a pokorením vidí, že tyto všechny
byly zbuhdarma dány, že ti všichni mrtví nadarmo padli,
chávajíce svým bratrím nic než smutek a zklamání. Je potom
že v takovém ovzduší najdou se ti, v nichž idea nacionálni
k tomuto radikálnímu stadíu? Nelze tedy šmahem odsuzovat
každý takový projev brát príliš vážne a pranýrovat jej temi
šímí slovy. je treba predevším se vmyslit do situace, coby delal

• koliv jíný národ a hlavne, jak u nás by to vypadalo, kdy
byli v kuží dnešního Nemecka. jínou vecí jest, zda tato nápln
Iismu je úspešnou a prospešnou národní a státní myšlence.
slovne konstatujeme, že podnetem k této glose nebyla snaha
projevy tohoto vypjatého nacionalismu, nýbrž jíti na koren
ovzduší, v nemž se zrodil." ("Demokratický s

*

Ooj em brecky. "Náš režim už je takový, že se individuall
silnejší a plán i dobrý a poctive mínený utápí pomalouckuv
ních neckách, až z neho není videt nic. Ministri musí mnohdy
i za cenu zdravi s koalicními protiklady, zájmy straníckýml,
tými podle pocetni síly té které strany; casove jsou vycerp
možnými schuzemi a nutnými representacními povínnostmi,
mají toho boje i zamestnáni tolik, že z neho nevyjdou. Vel
plány ztroskotaji o nedostatek porozumení u koalicních
o spoustu výhrad osob nich a cástecných, takže, co se varí, d
šinou dojem brecky. Cestu z toho vidíme jedinou: osvobodit
necké a mínisterské individuality z príliš tesného rámce poli
mechanismu a parlamentniho a doprát jím trochu více vzdu
vlastni prácí iniciativní a plány a hlavne pro rozvití osobnosti,
se skoro zalyká v prostredí tak dusném, jak ho nebylo dlouho.

("Lidové li
*

Trídeni misto sjednocení. "Rozhodnutí legionáru,

publikánské strany, pro vystoupení z Ceskoslovenské obce
nárské a vstup do Nezávislé jednoty legionáru pridalo novou
ránu myšlence sjednocení všech legionáru. Timto krokemse
mezi obema hlavními organisacemi legionárskými ješte vi
klenula, takže lze právem míti za to, že bohužel myšlenkasj
zustane nadlouho, ne-Ii navždy, neuskutecnitelnou. Na m'
musíme tedy pocitati s faktem, že došlo k dalšímu trídenl
je to pochopitelný dusledek nesprávné jednostranné taktiky,
vedení Obce nezakryte dává najevo, stavíc priliš do popredJ
k socialistickým stranám, jest vskutku s pOdivem, že vznik
vislé jednoty neprimel Obec ke korigováni této linie, ch
udržeti prestiž všenárodni korporace legionárské. Neucínila
at již duvody mela k tomu jakékoliv, musila s tímto dalšim
clenstva jenom pocítati. Nezávislá jednota vstupuje tím
sením do nového období. Stává se nyní organisací legionáh1;
cích se myšlenkove k obcanskému bloku politickému. Je to



denních polemik). je pravda, mezi našimi politiky není
mnoho velikých, tvurcícl! osobností. Ty byste spocítali
na prstech jedné ruky. Ríká se, že jsme národem do
brého prumeru. To platí i o politicích. Není-Ii mezi
nimi dosti výjimecne silných osobností, cnících vysoko
nad prumer, jsou mezi nimi osobnosti zajímavé, a aspon
tak zajímavé, jako jsou politikové jiných zemí. Nemáme-Ii
o nich biografií nebo aSl10n strucných charakterolo
gických studií, je to patrne proto, že máme nedostatek
publicistu, které zajímá více než co den dal, a že vetši
nou naši literáti jsou príliš knižní a papíroví, aby do
vedli cerpat ze skutecného života. Ohromný sociální
kvas a prevrat, který naše spolecnost prožívá po válce,
veliké presuny majetkové, zbohatlictví, parvenuovství,
touha po moci, lesku a penezích, tvorení nových spole
cenských vrstev, vystupování nových sociálních tríd,
duchovní zmatek, houževnaté úsilí a težké boje po
ctivcu, odumírání starého, klícení nového, bolestný
proces odrakouštování, konflikty starších s mladšími,
utvárení nové ceskoslovenské spolecnosti - to všechno
bylo by hodno balzacovské pozornosti a tvorivosti.
Ale naši Iiteráti nechávají svet jít kolem. Nedovedeme
pozorovat - proto také je tak málo zájmu o ty, kterí
jsou v popredí verejného života. Pokusíme se podnítiti
tento zájem nekolika strucnými crtami o nekterých
našich politicích.

Zacneme Udržalem. Nejen proto, že je dnes minis
terským predsedou, nýbrž zejména proto, že se o nem
ku podivu málo ví.

Dnes se na Udržala hodne hubuje. Svaluje se na
neho odpovednost, že vláda prešlapuje na míste, ne
dovedouc pohnouti nekterými duležitými otázkami
hospodárskými, jejichž vcasné a vhodné rozrešení je
v naléhavém státním zájmu. Podívejte se - slýchá
váme - na Udrža1a. Sedí nehnute, a kdo ví, zda ne
podrimuje, zrovna když všichni ostatní jsou rozcileni,
jak to bude s monopolem. Buh ví, co by jím pohnulo.
Nejde-Ii to, odpovídá s umrtvující rozšafností: ale pá
nové, udelali jsme toho až dost, v tempu nekdy až
príliš rychlém, nic se nestane, když se tempo zpomalí,
a co není dnes, muže být zítra. Povestný Udržaluv
koalicní sentinel pohybuje se opravdu s težkopádnou
pomalostí, a zastavuje se až príliš casto.

Udržalova težkopádnost, pomalost a klid nekdy
letargický muže ovšem casto právem rozcilovati. Bylo
by však omylem, kdyby se nekdo domníval, že Udržal
jen klidne nebo dokonce lhostejne k vecem prihlíží.
je popudlivejší, než by se zdálo. A ve svém klidu bere
si veci k srdci vážneji a opravdoveji, než mnozí roz
cilení nespokojenci. jeho rozšafnost muže nekdy umrtvo
vat; jindy však užitecne brání pred ukvapenostmi.
Udržal nemá ovšem tvurcí iniciativnosti, kterou se
vyznacují ti, kterí vedou a dovedou vést. Ale kolik
je u nás politiku opravdu vedoucích, pohánejících a
usmernujících vývoj? O vudcovských schopnostech
snadno se deklamuje; je zatracene málo tech, kterí je
prokázali. Titul vedoucích politiku mohou si u nás
osvojovati jen Beneš, Hampl, Rašín, Švehla; Masa
rykovo vudcovství prerustá politiku, a je tak jasné,
že není treba se o nem zminovati. Nuže, do této kate
gorie Udržal nepatrí. Pres to však jeho místo je právem
v prvních radách. je to zralý, moudrý, charakterní
politik; a je více než straník: dovede sloužit státu.

Pozorujete-Ii jeho mohutnou, mírne zarostlou po
stavu s prívetivým výrazem ve tvári, pocítíte duveru.
A vystihnete, že je z dobrého jádra. Udržal na prvý
pohled prozrazuje sedláka. jeho selský puvod je vnejšne
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I významné, ponevadž nebude si ji moci již do té míry
ti strana národne demokratická jako výlucne svojí legio

pinu. Znamená to však pro ni také velkou odpovednost,
svými ciny prokázati, že jeji existence netkvi jenom

sympatiích a antipatiích." ("Demokratický stred".)

liš ministerský predseda.
zvláštnl. Celý svet tone v záplave biografií,
e vycházejí celé sbírky a knihovny, ve kterých
okumentárne, casteji s románovou poutavostí,
fesností méne spolehlivou osudy zajímavých
i, a ackoli se z takových životopisu hromadí
abylonská vež, zájem ctenáru neochabuje.
o prechodné móde, ale zatím ta móda trvá

radu let, a potrvá patrne ješte velmi dlouho.
biografie vyhledávají s nemenší zálibou než

jinde; jinak by nebylo možno, aby se vydávalo
adu, a jsou mezi nimi veci prostrední nebo

málo významné. Snad i tu výroba predstihne
konsumu, ale stále ješte hlad je tak veliký,
adatelé sotva stací ukojovat. Ale cím více

ekladu, tím méne je del puvodních. Naši Iite
blicisténevenují se biografickému žánru. ješte
doctete se neco o spisovatelích .a umelcích.

oliticlch není témer nic. jinde jsou to zvlášte
státníci, vojevudci, diplomaté, financníci,
obracl pozornost biografistu i ctenáru. Po-

e, že by u nás byl menší zájem verejnosti
práci tech, jimž se ríká verejní pracovníci.

ovin ctou denne jejich jména, ale o tom,
ji povahu, jakého jsou puvodu, jaké jsou
tní osudy, co vykonali, jak pracují, jaký je
jný význam a postavení, o tom mají pred
I nejasné, nepresné nebo i falešné. Nevím
se tak málo o nich píše (krome náhodných,

I(oiúty. "Výklad ministra vnitra v poslanecké snemovne
e jasne, že komunistická agitace i príprava na demon
veliká. Že byla vetší, než bylo lze soudít z prvé zprávy,

Itfelbe vydané. Ale práve proto jsme presvedceni, že státni
usilovat stejne jako parlament a verejnost o to, aby ne

obeti komunístického štvaní. Na komunistickou agitaci,
cM využívat krve jako politíckého argumentu, nutno

tlm, že státní správa bude chránit delníky, a ze všech sil
t krveprolití. Oznámili jsme jíž, že se uvažuje v parlament

o modernisaci predpisu služebnich, jimíž se cetníctvu
e by stála za úvahu odborniku také modernisace zbraní,
e používá se na pr. slzotvorných bomb, jimiž je možno

dav, shromažduje-Ii se pres zákaz, jako tomu bylo v Ko-
lba z pušky musi zustat jen poslední· možností, když

llItatní mirnejší prostredky zustaly neúcinnýmí. Jak jsme
ký život má svou nenahradítelnou cenu a dovedli-li jsme

t bez krve, neni zbytecnou sentímentalitou, ale mravní
, I výstavbu státu provádet bez krve, ac jsou, kdo si toho

proto však, že si ji preji a svou agitací vhánejí delníky
k, máme všichni my, jimž slovo humanita není prázdnou

a povinnost žádat, aby státní správa chránila delnictvo
omítýmí štváci a aby ze všech sil znemožnila krvavé

revolucní kupcicí chtejí jen politicky zpenežít."
("Národní osvobození".)
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patrnejší než u Švehly, který od mládí žil v pražském
prostredí. Udržal pochází ze starého selského rodu,
v nemž se udržují husitské tradice; rodové vzpomínky
sahají k predkum až z husitské doby. Na tuto svou
minulost jsou Udržalové hrdi, a právem: jejiCh re
formacní tradice, která není legendou, projevuje se
erakticky jejich životní vážností a opravdovostí. Pri
Zižkove jubileu r. 1924 Udržal byl neobvykle horlivý:
nebylo to jen prot0-l že byl ministrem národní obrany,
který se staral, aby Zižkuv duch pronikal demokratickou
armádu, nýbrž i proto, že rodnou tradicí byl puzen
k oslave bojovníku za boží pravdu. Opravdovostí, vážnou
snahou vyznacuje se všechna jeho práce.

Peclive se pripravoval do života. jeho studijní pru
prava byla v dobe jeho mládí mimorádná; vystudo
val nejen hospodárskou akademii v Tábore, nýbrž
i vysokou zemedelskou školu v HaIIe n. S., a pak se
prakticky cvicil v jižním Štyrsku. Když prevzal svuj
rodný statek v Dolní Rovni u Pardubic, kde se na
rodil 3. brezna r. 1866, zužitkoval své odborné Zna
losti nejen pro své hospodárství, nýbrž i pro svou obec.
Venoval se brZo verejné cinnosti, ale proto nezapo
mínal na svuj domov: Dolní Roven a Pardubicko zu
stanou mu trvale zavázány.

Bylo mu ovšem velikou úlevou, že mu jeho žena
se vzácným pochopením usnadnovala a umožnovala
plnení verejných úkolu, aniž tím trpelo jeho domácí
hospodárství. Starala se o ne peclive sama, a svedomite
dbala o dobrou výchovu detí. Udržalova rodina muže
být vzorem. je v ní opravdový rodinný duch a soudrž
nost. Otec i matka vedly deti k práci, a presne hledely
k tomu, aby nebyly zhýckány. Není poslední Udrža
lovou ctností, že nikdy nezpychl, i když se domohl
mocného postavení: nezneužíval ho nikdy k osobnímu
obohacování, a nedovolil detem, aby chtely z neho
težit. Svuj statek zvelebil prací svou a své rodiny a
vlastními prostredky. Dovedl odolati svodum pozem
kové reformy. Nabízely se mu nádherné zbytkové
statky, pokušitelé domlouvali jeho žene a rodine. Byli
odmítnuti. Má stále jen svuj zdedený statek, zustává
stále stredním sedlákem, jehož zámožnost vzrostla jen
jeho pricinlivostí a z príjmu, které by mohl kteroukoli
chvíli s nejklidnejším svedomím vyúctovati verejnosti.
Tento agrárník muže spát spánkem spravedlivých. Má
prudký odpor ke korupci, vystupuje proti ní, kde muže;
neužívá jí ani jako politického prostredku, aby nasy
cováním lacných politiku vypomáhal si z nesnází a nasa
zoval si nespokojence a protivníky. Nezvyšuje to jeho
'obliby, ale zachovává si respekt. Dovede držeti na uzde
i nejzbohatlejší fundéry ve vlastní strane; je jiste
pozoruhodno, že ti si pocínali nevázaneji za Švehly než
za vedení Udržalova. Švehla si nejednou posteskl: co
si mám s ním pocíti, když je milionár. Udržalovi ne
smejí ani ti milionári rusti pres hlavu. Každý muže
pozorovati, jak se zmírnily extravagance agrárního
tisku za Udržalovy éry, to znamená jeho vlivem a pu
sobením. Vubec je faktem, že se za nynejšího jeho
období bojuje proti korupci s vetší nadejí na zdar než
dríve. Není pochybnosti, že tu znamenite pomáhá
osobní založení Udržala, který má v ošklivosti korupci
jakékoli formy. A sotva se mýlíme, soudíme-li, že
Udržalova poctivost a charakternost byly mostem jeho
tesného sblížení s Masarykem, hlásajícím: nebát se a
nekrást. Udržal je vykricen jako "hradní clovek". To
u nás stací, aby byl v mnoha kruzích nejen neoblíben,
nýbrž i nenáviden. je "hradní" v tom smyslu, že má
prátelský pomer k Masarykovi, že jako ministerský
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predseda loyálne s presidentem spolupracuj
uznává a ocenuje význam, jaký má pro stát
vedení zahranicní politiky. V tom se ostatne
Švehlovi. Neskrývá-li Udržal svou úctu k M
i když s presidentem nekdy nesouhlasí a nenl
snadno koordinovati presidentova prání se s
tickými predstavami nebo možnostmi svého
to pro slušné lidi o duvod více, aby si Udržal
At se komu líbí nebo nelíbí, pomer k Masa
a bude merítkem ne-li politické zdatnosti, t
politické Zralosti a slušnosti. je-li Udržaluv
k Masarykovi kladný a prátelský, je to také sv
jeho politické vyspelosti a osobní slušnosti. D
je známo, že si president Udržala váží, a to pf
pro jeho cestnost, poctivost a oddanost státnlmu
Masaryk jednou vzpomínal, jak Udržal býval
pri nekterých soubojích mezi cleny vídensk
rady: i v'tom postrehoval vyvinutý Udržah\
pro cestnost.

Udržal je agrárník. Byl jím dríve, než byla
strana. Zacal v rámci strany mladoceské. V
devadesátých pocalo agrární hnutí rusti nejdrl
strany mladoceské, a teprve když tato stra
puvodem a vedením mestsky buržoasní, neby
aby uspokojila sílící stavovský agrarismus, agrá
se od ní odvracelo a smerovalo k vytvorení sa
agrární strany. Pusobením Adolfa Štastného
jednota, založená r. 1889, která puvodne šla s
cechy, rozešla se s nimi brzo po ríšských volbách
28. zárí toho roku bylo usneseno založiti "hosp
stranu všech trí zemí koruny ceské". Ale ten
pokus selhal, vetšinou rolnictvo zustalo ješt
mladocechum. Štastný však neustal v boji p
V r. 1896 vznikly pod vlivem hnutí jihoceskýcltt
vedených Štastným, dve jiné rolnické organis
rova stredoceská selská župa a v Pardubic
tická selská jednota, založená F. Udržalem. T
bylo založeno sjednocující "Sdružení ceský
delcu", ale i ono jakož i výše zmínené organ
stupovaly politicky s mladocechy. To bylo
proc Štastný, vlastní iniciátor agrárního hnuti v
rozešel se se Sdružením a prudce proti nem
Smíril se s ním teprve, když 6. ledna 1899
hromade Sdružení ceských zemedelcu byla
samostatná ceská strana agrární. Udržal, kte
r. 1897 ríšským a od r. 1898 zemským poslan
pripojil se hned k nové strane. Kandidova! sa
i ve volbách r. 1901, a to opet v rámci
strany. Puvodne byl vlastne "divoký"; byl p
jován s povestným hr. Šternbergem, ale m'
"divokost" nemel s ním politicky nic spolecné
mach agrární strany nemohl nepusobiti na to
ského poslance. Když se r. 1906 rozpoutal
agrárníky a mladocechy, Udržal vystoupil
ceského klubu a vstoupil do klubu agrárnl
doby - bylo mu tehdy ctyricet let - stál
agrární strany. Po jmenování Práška minist
nem r. 1907 stal se predsedou agrárního klubu
rade, a zustal jím až do poloviny r. 1913, kdy
vzdáti se této odpovedné funkce pro vážné oe
jeho nástupcem se stal pos!. Stanek, který
války byl jako predseda nejsilnejšího cesk
také zvolen predsedou Ceského svazu. Udržal

ním z nejpilnejších, nejvzdelan~ších a politvyzrálejších agrárních poslancu. Stastný, Sve
Prášek, Udržal, Stanek - to jsou politikové,
více se zasloužili již pred válkou o rozma
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uvšl se r. 1907 na nejsilnejší ceskou stranu.
Udržal vynikl nade všechny, zejména po

noveného státu vstupoval jako jeden z nej
ceských politiku, a byl predurcen k pred
. Svou soustavnou práci ve vecech vojen
se venoval jako clen branného výboru

, predstihl ostatní naše politiky. Bylo vecnedvodneno, že se stal predsedou branného
lucnlho a prvního voleného Národního shro
jiste z našich politiku byl vyzbrojen po
šlmi vedomostmi pro novou svou neoby-

Mnou funkci, která mu byla uložena, když
r. 1921jmenován ministrem národní obrany,

až do 9. prosince r. 1925; stal se jím opet
, 12. rljna r. 1926, a vedl tento úrad až do

1929, kdy novým ministrem byl jmenován
ký. Ale tehdy byl již Udržal od 1. února
ké ministerským predsedou. V cele vlády
nynejšího parlamentního období.

významno, že vojenský resort byl sedm
ván týmž ministrem. Za tu dobu armáda

správa se nerušene konsolidovala. Udržal
du uprimný osobní zájem; dbal predevším
byla chránena politického a stranického
byla opravdu výlucne nástrojem státní moci.
v,()jákbyl výhradne vojákem republiky. Jak
u mlnil doopravdy, ukázal názorne likvidací
pffpadu Gajdova, který byl. pokusem o zpoli-
zdobrodružnení armády. Udržal se také za

enl vojáku volebního práva; i pri tom byl
lem, aby armáda byla ušetrena politických
ruchu. Slyšel jsem jednou názor socialisty,
a1ismu lze méne pochybovati než o Šrám-

Cismu:"Byl jsem vždy presvedcen: bud' mi
y! stálou armádu, tedy s rádnou disciplinou
bnlho práva." Udržal nesporne znamenite

konsolidaci a ukáznení mladé armády; nesmí
pomenouti, že se velmi zasloužil o rozvoj
letectví, o které se staral zvlášte peclive.
ylo nadeje, že se Švehla brzo uzdraví, byl

dnoru r. 1929 na jeho místo Udržal. Jako
Udržal zaujímal dávno pred válkou vedoucí

agrárnl strane. Ale jako Švehla, ani on nebyl
stranlkem. Švehla vyrostl nad stranu, chá-

nosti, odpovednost a zvláštní roli státníka.
oval si od prvých let svého verejného puso
nezávislost a odstup; úzkoprsé, fanatické

ylo mu vždy cizí. Pres to domohl se ve strane
opravdové obliby mezi rolnictvem. To cítilo,
a že se o ne stará uprímne a nezištne. Udržal
dým coulem. Je pilný, šetrný, houževnatý,

1conservativní, nacionální. Jeho vlastenectví
boké a sebevedomé; je tím opravdovejší, cím

chvastne recní. Preje politické spolupráci
e.jsou v nem živy vzpomínky na nemecký
fesvedcen, že záštitou cešství je predevším
: v tom si uchovává tradicní víru dob probu
ád si cítával v Jiráskovi. Jeho obecné vzde

eliké; ale ve vecech zemedelských vyzná se
ctvlm jeho príkladné píle bylo, jak se za
é veliké zamestnanosti dovedl po válce, tedy

veku nauciti francouzsky, a to jen proto, že
za nutno pro ceskoslovenského politika,
na odpovednejší místa. Je sedlák, a to také
je selsky chytrý a také nekdy selsky umí

ohem chytrejší, než by se zdálo, a ti, kdož ho
epodcenují, mýlí se a pocítají špatne. Jednou

byla vládní strana velmi nespokojena s Udržalovým opa
trením. Její zástupce žádal energicky vysvetlení. Udržal
pocal obšírne vypravovati, co delal pred triceti lety na
ríšské rade. Uhýbal odpovedi hladceji, než by se pred
pokládalo. Nekdy podsadí jednoho politika proti dru
hému; ani se pri tom neusmeje. Lze se však domnívati,
že se tím lišácteji smeje do svých velkých vousu, když je
sám. To se delává na vesnici, a muj bože, v politice se
vždy nevystací s prímou mluvou. Udržal dovede být
také energický; je v jeho náture, že postupuje pomalu,
ale je méne ústupný, než jiní temperamentnejší politi
kové. Pochybujeme, že by jiný agrární predák dovedl
na príklad zdolati tak, jako Udržal, nedávný odboj
agrárních senátoru pri jednání o silnicním fondu. Stra
nická nezaujatost a sklon ke kompromisum usnadnují
mu prátelský pomer i k politickým odpurcum z jiných
stran.

Udržalovy schopnosti byly by obecneji ceneny a uzná
vány, kdyby nebyl predsedou vlády práve v nynejší dobe,
která je od let bezprostredne poválecných nejkritictejší.
Hospodárská krise je hlubší a pronikavejší, než se chce
nahlédnouti. Mezinárodní situace je vážná. Tu je treba
pevného vedení a odvážných rešení. Dnešní mimo
rádne obtížné úkoly bývají nad Udržalovy síly. Bylo by
však nadmíru nespravedlivé, kdyby se všechna vina
svalovala jen na neho. Ve vláde nesedí jen on, a jiste
není diktátorem, proti jehož vuli nic se nemuže státi.
Pri trvání nynejší koalicní soustavy, ve které agrárníci
jsou nezbytne premiérskou stranou, sotva by se co pod
statného zmenilo, kdyby Udržal byl vymenen jiným
agrárníkem; stále ješte není Známo, kdy se vrátí Švehla.
Vecné potíže zustaly by stejné; dají se prekonávati jen
vetší iniciativností a myšlenkovou plodností druhých
stran. Pri Udržalovi je aspon jisté, že by se nevzpíral
rozumným názorum. Patrí k tomu skrovnému poctu
politiku, kterí pro stranu nezapomínají na stát. A kdyby
nebylo nic jiného, zaslouží si jen proto chvály a úcty.

Ferdinand Peroutka:

Vysvetlení smeru.
IV.

po válce ozývalo se ze všech intelektuálních koutuknourání asi tohoto obsahu: dejte nám neco no
vého, i kdyby to nebylo na svete! dejte nám všechno
možné! Naše zeme mela ovšem také své znamenité,
výmluvné knouraly, kterí užívali verše nebo prósy,
nekdy i prósy naukové. Duše se zmítaly nad zemí jako
špatne upoutané balony. Vyhynula radost z reality,
kterou clovek cítí v dobách normálních. Byl to jeden
ze zhoubných morálních následku války: oci, které si
zvykly na velké a sensacní divadlo svetové války, ne
chtely se nyní spokojit skromnejší, detailnejší podí
vanou. Panovala mrzutost z toho, že apokalyptické
doby mají býti u konce. Nervy se prizpusobily hrubým
velkým dojmum a otupely pro dojmy jemnejší. Lidé
s válecnou rozcileností, navyklí na zmatek, prešli do
míru a nelíbilo se jim v nem. Žádali si pokracování
v sensacích. Tím si vysvetlíte príliv, jemuž se tešily
výstrední smery literární a politické: bylo jejich vý
hodou pro mnohé duše, že pokracovaly ve válecné
rozcilenosti. Krajne nepríznivá doba pro všechny složky
klasického ideálu, který predpokládá klid, zdrželivost
a lidi široce a s rozkoší rozkrocené na této zemi. Když
jsme se rozhlédli, byly kolem nás samé baletky na
špickách - v duchovním smyslu ovšem. Ponevadž
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vetšina píšících lidí vezela až -po uši v této nálade, která
toužila "kamsi" a chtela "cosi", nikdo se u nás ješte
nedostal k tomu, aby poctive popsal psychologické
ovzduší té doby, ac je zde veru co popisovat. Tu by
bylo treba "soud držet nad sebou", a k tomu nejsou
romantikové ochotni. Lehko je pohneš k tomu, aby
obšírne a vehementne soudili jiné; ale protože jsou
naplneni subjektivismem, jehož jsou mistri, nedostanou
se k sebekritice. Ale je možno užít nekterých ruských
svedectví, která sice lící pomery gigantictejší a hroz
nejší, ale v podstate ríkají psychologickou pravdu
i o našem poválecném romantismu. Mám na mysli
na pr. Erenburguv román "Rvác" a "Modravá mesta"
od A. K. Tolstého. Obe ty knihy lící nelibost a napetí,
které v clenech mladé generace vyvolal prechod od
bujného revolucního života k životu aspon cástecne
normálnímu a soustredenému nad menšími úkoly.
Tesno a šedivo, cítili ti mladí lidé; bože, v kterého
neveríme, dej nám opet zahlédnouti aspon cíp bourli
vých casu minulých; a jestliže toto nemužeš, daruj nám
aspon nejakou fantastickou budoucnost; nebot oby
cejne žíti jest pretežko. Erenburguv román lící historii
mladého partyzána z obcanské války, který pojednou
se ocitne v pomerne solidních pomerech Leninovy nové
hospodárské politiky. Má se v tom okolí jako ryba na
suchu: svrchovane špatne. Nebot on, jak praví autor,

- se kdysi "rozhorel". Nyní je mu težko zhasnout.

"Dlouhá léta nebylo nic jiného než dresura odvážlivcu ... At
už jsme kdekoliv, na Sucharevce, v tramwayi nebo v divadle,
lze být presvedcen, že okolni lidé byli nejméne trikrát na pro
slulý vlásek od smrti ... Tato doba vychovala nejednu chrab
rost. .. lidský žívot se rozrustal bujne a dost neocekávane ...

Duševní demobilisace jest nebezpecná: "Na umístení
nezamestnaných nebo na prevedení závodu hotovících
zbrane na výrobu pluhu dejí se prípravy s obavami,
jako na kornatení tepen." Všechno, až na tu výchovu
k chrabrosti, skoro jako u našich romantiku. Ti také,
když národ v novém státe s potrebným praktickým
realismem se sklonil nad otázkami denního života, strhli
pokrik, že národu kornatejí tepny: jedni z toho nutného
administrativního a hospodárského realismu prchali
ke komunismu, který mel tu nevyrovnatelnou hodnotu
pro romantické duše, že ješte není, že je to velké ne
známé X, krásne modrave zamlžené dálkou; jiní tvrdili,
že praktický realismus je nedustojný národa, který
jednou mel své Husity, a že po všechny casy máme
být tak nebezpecne exponováni a tak se obetovat pro
svet jako tenkrát; jiní opet se drželi surrealismu, což
je dosti dobrá výmluva pro ty, kdo jsou slabí pro
realismus; jiní posléze byli, pro nejakou slabost v sobe,
tak unaveni všemi formami skutecnosti, že uznávali je
nom grotesku za pravý životní výraz, za prvního
representanta lidského pokolení prohlašovali cirkuso
vého clowna a psali o tom knížky; nižší druh techto
bytostí vydal široké heslo: psina. Všude týž základní,
jednak romantický, jednak literátský problém: jak se
vyhnouti povinné úcasti na skutecnosti; jak si opatriti
a zachovati paví perí.

Erenburg praví o Michailovi, hrdinovi svého románu,
jehož tragedie byla v tom, že se duševne nepripraven
dostal z revoluce do Nepu: "Trpela jeho romantická
duše. .. Nejvíce trpely jeho ruce, které si zvykly na
nevázaná gesta a nyní musily na bezcitných pocitadlech
zkoumat presnost údaju." Takto si stežuje tento Michail,
zrcadlo, které v nadživotní velikosti ukazuje podobu
našich Michailícku:
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"Proc nám ukázali sedmnáctý rok? Nejdríve uštvou,
na práci, pekne prosím ... Myslim, kdybych zivl 
Moskva ... V rijnu jsme chteli urvat hvezdy s nebe
všeliké štesti lidské. A když se to nepodarilo, musíme
kojit s cervonci. .. Máte pred sebou, at mi ríkáte jak
hrdinu ríjna ... Všechno ve mne horelo.,. To pochopí
je prijemnejši dobývat Pere kopu než se tahat s prokle
vábim. .. Ukázali mi takový život, že jsem se z toho
zbláznil."

Takových dravých, puvodních Michailu jsme
nemeli, ale meli jsme Michailícky, epigony, kterí s
nebo menším úspechem dravost a puvodnost pred
na scénách speciálne k tomu úcelu zrízených.
z nich nedobýval Perekopu, ale mnozí považo
velmLpríjemné o tom psát. Také, když oni zívli,
lítalo - aspon na papíre. Zívli - a demokracie
jako kus papíru ve vetru. Zívli po druhé - a neja
velká vec letela - treba ethika. Jejich vzlet ovše
cházel až po jejich zívání, na to nezapomínejme
kladní fakt je, že nad úkoly, které od zacátku zacl
demokracii prinášel každý den, bezuzdne, ok
s hrdostí zívali: potom šli podniknout do té ne
revue nejaký literární vzlet. A že my místo vzletu
píre jsme zvolili práci v realite, i tehdy, když jsme
- to mohlo by dostatecne vysvetlit vetšinu zvl
našeho smeru; zvláštnostmi mohou ovšem pripa
v ovzduší prevahou literárním. Nepovažovali js
dustojné ulehcit si myšlení proto, že prozatím jen p
Psali jsme tak, aby podle toho bylo možno hned,
zítra jednat. Nejvetší zvláštností našeho smeru,
nekterým lidem byla nejméne pochopitelna, bylo
vržení k pouhé literárnosti. Dovolte, abych to
zdravým opovržením, bez kterého bych nechtel b

Také A. N. Tolstoj zabývá se v "Modravých m
trapnou krisí, která vzniká opadem revolucnosti
vratem k strízlivosti. Jedna postava, jejíž rozu
nelze podcenovat, praví v tomto románe: "Je sice
házet planetami jako míci, zpívat v elektrobásnlch
míru, ale umejte i v každém predsedovi guber .
lesního komisariátu zahlédnout záblesk budouc

Žádný romantik není schopen vyhovet tomuto
a tak hrdina Tolstojova románu stejne jako drobnl
nové naší poprevratové literární a politické historie
jinými cestami. Protože realita byla dokonale
ditována a bez váhy, bylo jaksi vydáno generelnl
lení házet planetami jako míci - který mladý mu!,
v té dobe sahal po peru, mel tolik kázne v sobe,
zrekl této pochybné zábavy? Inspirace k básni o el
vesmíru a k povídce o zkáze celých kontinentu n
pila na místo starých dárku k birmování. Každý
muž vstupoval do života jako Atlas, jenž nese
sveta. Sotva je možno uvésti druhou dobu, v nI!
tolik užíváno i zneužíváno velkých slov. Je zrej
toto házeq.í planetami jako míci a všechen ostatnl
tický cirkus našich literárních mazlícku byly mož
pod tou podmínkou, že realita ztratí všechen p
charakter. Walter Whitman byl také autor básni o
~ a dokonce daleko puvodnejší autor, - prece
s uctivostí muže, jenž není zbaven všech daru r
a l!'0ctivého pomeru k vecem, mluví o "pirku t
jako kosmos." Ponevadž však naši mladí literáti
byli zbaveni toho, ceho Whitman nebyl zbaven, v
mysli existoval opak: kosmos lehký jako plrko.
jinde je to možno než ve sfére pouhé literatury?
mická poesie byla jen jedním z romantických út
skutecnosti - jako v téže dobe všelidská poesie
bývala jen útekem od konkrétního cloveka, od bl
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JI1I postava Tolstojovy porevolucní historky, Bu
v, sedí doma, ve špinavém mestecku, jako darmo
sni o utopii modravého mesta. O roku 2024,
chno bude dokonalé, kdy zasloužilí lidé budou

váni na státní útraty, aby trvání jejich draho
h schopností bylo prodlouženo. Sede. ve špíne,
11 Buženinov o dobe bez komínu a drátu, kdy

nervový systé'!1 mesta bude vmestnán pod zem;
vrchu budou Jen nádherné domy a sady a nikde
e ani poskvrny; nastane gigantické využití radio-
ty; v meste bude slyšet orchestr, který rozkošne
kdesi na Tichém oceánu; práce se stane lehkou

ot velkým štestím; svoboda, síla; za to, cítí Buže
,jsme umírali v revoluci r. 1918. Není-liž pravda,
byste ctli jedno místo Z Nezvalovy "Kroniky
ce tisíciletí": z oka vypadl Nezval tomuto Buže
" A ~u.ženinov tedy, v tyfové horecce i bez ní,
dá vldmu modravého mesta.

,,zaviral oci a ve fantasii rozvinovaly se mu perspektivy ...
herneschodište, krásní lidé. Ale cítí: Život, jako stará bába,

rád, když nekdo zdvíhá svuj zrak príliš vysoko."

msty za to, že ješte není modravých mest, zapálí
ninov mestecko, ve kterém žije, a praví pred
em:

"Mé návyky byly pouze jednoho druhu: válka ... Srdce mi
tlouklo tak, jak samo chtelo ... Plán modravého mesta musil

upevnití na tom spáleništi - musil jsem dilo dovršiti."

O je tedy príbeh této sociologické onanie. Hlavní
ptom: libovolné, netrpelivé nakládání se skutec
; lepší je holub na streše než vrabec v hrsti; ba
nce nekdy pokládají nervosní, roztekaní lidé to
typu vrabce na streše za lepšího než holuba v hrsti,

ofe nejnesnadnejší ze všeho jest jim nejak se vy
ati s realitou. Toto romantické ulétání od skutec

I, od denních úkolu, tento strach pred všedností,
. byl v Buženinovi, byl také v našich poprevrato
romanticích, což byla docela zvláštní odruda 1'0

iku. Videli jsme, jak zde zakládá ten mladý muž
tam onen ono modravoucké mestecko, a jak on,
o kritická kohorta vyžadují od nás, abychom pred
stáli v dokonalé uctivosti. Je pravda, že jen zrídka
e vyhoveli. Naše duvody mohou býti približne
etleny úryvkem dialogu z jedné zábavné anglické
y, který si dovoluji uvésti:
"Fakt jest, pane," rekl Bones duverne, "že píši knihu!"
,,0 cem?" zeptal se HamíIton zvedave.

,,0 vecech, které jsem videl, a o vecech, které znám," pravil
Bonessvým nejduraznejším zpusobem.

"Aha, chápu," del HamiIton, "píšete jednu z tech knížek, co
nosív kapse u vesty."

akt byl, že jsme odpírali - ac mnozí nás k tomu
louvali - venovati svou uctivost mladým mužum,
Ž jazyk sice hbite jel, ponevadž nebyl nicím za
, jejichž sbírka životního materiálu byla by však

a stacila naplniti knížecku toho formátu, o nemž
v citátu rec. K jasné charakteristice našeho smeru

e snad posloužiti, že všichni tito roztoužení privr
i modravých mest byli ovšem našimi instinktiv
nepráteli. Sám komunismus - co to bylo pro

hé jiného než jedno z takových modravých mest.
antikové houfem stávali se komunisty, ackoliv
tecnený komunismus nepochybne prinese defini
Ikonec vší romantiky. Ale dokud ješte není usku-
en, muže pusobiti na pozadí strašne romanticky.
efí z tech, kterí tenkrát psávali básne na Lenina,

dnes básne na Pannu Marii - z týchž romantických

duvodu. jiní zase dovolili si vystrídati komunistický
romantismus romantismem fašistickým, a ackoliv se
to nezdá, je v tom logika, nebot hlavním cílem jejich
duše je uniknout kamkoliv z administrativního a de
mokratického realismu. Válka a prevraty uvedly duše
ve stav nesolidní a nervosní pohyblivosti. Jak brzy byli
nekterí pokrokári unaveni demokracií a volali po necem
jiném! Pametihodný je prípad p. profesora Rádia, který,
tuším, už r. 1923 zacal volat po nových ideálech. Pred
stavme si situaci té doby: demokracie dosud v zacát
cích, zcela neupevnena; socialismus ješte ani nezacal;
tedy všude kolem dosti starých, ješte neuskutecnených
ideálu. Ale nervosní duch myslitele, mimochodem re
ceno demokrata a socialisty, nemá chut se zastaviti a
už volá po ideálech nových. jen ti lidé neco svedou
v živote, kterí mají tolik houževnatosti, aby vydrželi
pri svém ideálu až do konce. Cesta tech lidí však, kterí
chvatne strídají své ideály, muže býti vroubena jen
ruinami. Nebot neco nedokonceného i neco zbore
ného - obojí jest ruina.

LITERATURA A UMENf
K. H. HiLar:

Slovo Jr mladým dramatikum.
I.

Když byl predpokladem reckého divadla náboženskýobrad, stredovekých mysterií jarmark, když pred
pokladem morálního dramatu Ibsenova byl rodinný
krb: dnes jsou predpokladem moderní dramaticnosti
zcela jiní cinitelé než ti, kterí vytváreli vcera pojem
dramaticna. Dnešní dramatik musí si to jasne uvedo
miti. Musí se proti vcerejšku zásadne zmeniti, ponevadž
se zásadne zmenil jeho divák, který má jiné nervy.
Také nový dramatik musí míti nové nervy. A to nikoli
nervy své vlastní, nýbrž nové nervy svého diváka.

Nový dramatik stojí pred novým úkolem. Na míste
statického diváka divadla vcerejšího má znovu zaujati,
zachytiti a na svou stranu prevésti nové kinetické obe
censtvo filmu a hrišt.

Podstatou sportovní podívané a kinodramatu není
idea, nýbrž pohyb.

Podstatou úspechu moderního dramatika jest - ni
koliv, že má nervy, že má své nervy, nýbrž že má
nervy svého publika.

Drama, které pred veky bylo cástí náboženského
obradu a pozdeji morální diskuse, vstupuje dnes do
konkurence kin a hrišt.

II.
Podstatou moderní dramaticnosti není konflikt dvou

idejí, statický rozdíl dvou ideálu, které zápasí, dvou
nehnutých skutecností, formulovaných Aristotelem na
jednotu casu, deje a místa; nýbrž práve naopak. Pod
statou moderní dramaticnosti jest soudobost, simulta
nita, nepretržitá konfrontace nekolika svetu, nekolika
atmosfér, soucasne plurální simultanita, kterou nazval
Marinetti "dramatickými synthesami", pripomínajícími
vzrušení footballového matche, zápasících skupin, které
soudobe vykazují ruzné výsledky a skýtají mnoho
tvárný obraz sil, jež soucasne bojují a pred divákem
soudobe v ruzných prostredích se vyvíjejí.

Schematicky je to sice vždy resultát I: 2, X: (Xl,

Ale dnešní sportovní divák domnívá se, že zví o ta-
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jemství zápasem se vyrovnávajících sil v prírode ni
koliv singulárními, ale plurálními synthesami, jimiž jest
na hrišti soucasné utkání nekolika mužstev, nebo v kinu
odraz téhož psychologického námetu v nejruznejším
prostredí ci atmosférách; mnohem spíše než na pr. sta
tický návštevník divadla zvedelo záhade lidských srdcí
a vášní dejem zúženým nebo jedinou synthesou, zda
Petr dostane Pavlu za milenku ci za chot.

III.

Podstatou moderní dramaticnosti je pluralismus,
mnohonásobnost. Moderní divák, vzdelán expresionis
mem a kubismem, jehož nezná z výstav, ale ze zkuše
ností doby, se domnívá, že o obecnu doví se mnohem
více nikoliv z jednoho zorného úhlu, že svet a jeho
tajemství vidíme lépe, hloub a méne subjektivne ni
koliv pod jediným zorným úhlem, ale když svet sou
casne pozoruji já a ty a on a vy a oni a mnozí, že jeden
point de vue jest málo a že jejich mnohost a soucasnost
nebo simultanita jest skutecnejší a pravdivejší než
sebe hlubší, poctivejší a originálnejší pravda jednoho
cloveka a jednoho pohledu, nám sdíleného postupne.

Úspech kina spocívá práve v tom, že muže svou
technikou tutéž jednoduchou, naivní a primitivní látku,
kterou drama dávno odložilo jako detinskou, scénickými
synthesami pozorovati v nejruznejších pruhledech a tím
jí dodati nové úcinnosti. Úspech kinodramatu spocívá
v tom, že muže nazírati tragedii citu Romea a Julie
nikoliv jen scénami, zrakem a citem Julie a Romea, ale
soucasne zraky všech figur, které okolo Romea a Julie
žijí, tedy videti je zrakem Montecu a Capuletu, Tybalta
a chuvy a všech padovských darmošlapu, kterí se mihnou
životem protagonistu této milostné tragedie.

Moderní dramatik musí si zkrátka ozrejmiti, že
chce-li napsat hru o Marsu, musí vrhnouti dramatické
pruhledy Z nejvetšího poctu hvezdáren na povrchu
zemském, a že chce-li zaujmouti svého diváka na drama
tické hre svých hvezdných objevu, musí nalézti scé
nickou techniku, aby pozorování svého problému mohl
konati co možná s nejvetšího poctu stanovišt, co možná
plurálne a co nejvíce soudobe.

Moderní divák nemá casu. Myšlenka je mu málo,
zajímá ho jen do té míry, pokud je skutecností. Ra
pidnost synthes, které moderní dramatik ciní, svetel,
která dovede po svém dramatickém námetu rozestríti,
musí býti v tak velké mnohosti a v tak krátké dobe,
jako je cas ve sportovní hre, kde cas je vše. Také pro
moderního dramatika "Cas jsou peníze" jest nejen
obchodním, ale i dramaturgickým heslem.

IV.

A soucasne je vším vlastne totalita - svet v souhrnu
a nikoliv ve statickém výseku, který jest diskusí nebo
popisem. Básnický úchvat nového dramatu vzniká
z totality rapidního pohledu, který musí nejen býti
pronikavý, ale i pravdivý.

V.

Jest možno, že pramenem moderního dramatického
úcinu jest bezvedomo, bezdecnost, kterou souvisí bás
snivý duch s tak zv. absolutnem. Také moderní drama
tik musí ješte stále nechati mez, za níž se dramaticky
nemuže, za níž vlastne on technicky nemuže, ale za níž
básní divák, predstavuje si za ní nekonecno. Také
moderní simultánní pluraIista v hledišti má v sobe pud
žíti mimo praxi, jak jej definoval Carlyle. Moderní
divák dovolí dojíti modernímu dramatikovi k této mezi
teprve vtom momentu, když vycerpal všechen drama-
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ticky predstavovaný svet v konkretnostech, ve
skutecnosti, takže divák muže nazírat na sv
sovo pluralistické universum, tak bezprost
divák boxmatche.

Nová dramatická skutecnost musí býti
v pohybu, to jest nejen v resultátech, nýbrž

VI.

Ideologie, která ceské dramatiky tak okouzl
na prekážku, zdržuje nejen dramatický pohyb,
nuje bariéru mezi jevištem a publikem. Dram
pretržitý vývoj, nic statického, a jeho rec, jehov
slovník jest rec úcinu. Dramatický slovnlk j
úžasu, z nehož divák nemá vyjíti pred kon
rec dramatikova musí mít prekvapivost I
Jakmile dramatik nemuže svých úžasu stupno
dovést prestati. Nedovedu si predstaviti bo
pri nemž diváci usnou, trebaže naopak výsl
pasu, jemuž všichni dychtive a vzrušene
nemuže býti nic jiného, než 1: 2, x: 00.

Podstatou moderního dramatického úcinu •

dobá mnohost, simultánní pluralita.

VI I.

A ješte jedno poucení z psychologie hríšt.
divák dramatické hre neprihlíží jen pasivne,
riti ji spolu, chce spolu ji básniti, chce hráti
což znamená, jest mluviti k nemu ve zkrat
myslí si více, než starí básníci predpokládali.
cloveka ze slova, charakter z pohybu, duši Z p
Dnešní divák, který prošel vysokými školami
matchu, nechce se dáti mnoho poucovati, jde
naráz a jest ochoten spoluhráti ihned po
zasvecení. Všecky ideologie jej nudí a zdržuji, p
všecky ideologie jsou stanovisky jednoho zoméh
a byt jakkoliv duchaplne vedené, jsou jedn
Ideologie ochuzují drama a divadlu ublrajl
Nový dramatik má básniti tak, aby v jeho hre j
ideologem byl jeho divák a aby si vybral Z jeho
práve to, ceho si básník preje. Nový dramati
si nechá své spoje a svá vysvetlení pro sebe.
srovná svuj dramatický materiál, svetový a
logický, necht srovná svoji látku tak samozrej
ji divák mohl pokládat za skutecnost. Dnešnl
dovede si ji zbásniti sám. Moderní dramatik je inl
zasvecovac.

Vtip nového dramatika spocívá v tom, že
své látky kolektivne herce, scénotechniky a
Nový dramatik musl pecovati o prehled, pr
a organicnost svého díla. Musí pecovati o po
úcelnost kolektivní práce, jíž drama jest. P
prvém míste s civostí svého publika, které ne
k pasivnosti a neúcastnosti. Pro nového dram
nový jeho divák spoluvytváreti dramatický úcin;
se rovná úžasu.

Také lyrická básen jest skupenství úžasu.
Jakmile nový dramatik položil dramatickou

navodil její skutecnost, musí spolu s divákem
její cisté úciny. Nesmí techto úcinu brzditi,
objevovati a stupnovati, musí v diváctvu uv
chut k údivu. .

VIII.

Moderní dramatik predkládaje svému div
dramatické skutecnosti, musí míti schopnost
rialisovati pomyslno. Musí dovést toto po
stále konfrontovati se skutecností, kterou div
A v tomto nepretržitém konfrontování skutecn
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o simultanite sveta mého a tvého a jeho
v~ech prítomných je práve podstata nové
i, již se nový dramatik ucí z kina, jíž se

liv v divadle, ale na hrišti, a jíž na pro
tické zamestnává civost dnešního pu
chce být v divadle stejne zamestnáváno,

estnáváno na hrišti anebo v kinu.

predstavení tvorí dramatik, prubeh dra
divák.

aticnost jest nepretržitá konfrontace, jak
já, ty a on, s tím, jaký skutecne je. V této
konfrontaci nekolika svetu, atmosfér, sku
Iné a pomyslné, v tom nepretržitém roz

o, co jest a co vzniká, co cítil jsem vcera
ji dnes, v techto nepretržitých synthesách

Marinettiho tkví nová kinetická dramatic
o dramatu, nastupující na místo dramatic
odporujících ideologií, vcerejší a statické.

minulosti predstavoval svet ustálený, život
lost, nový dramatik zobrazuje prítomnost
jako proces, který se tvorí a na nemž spolu-

OU nové dramaticnosti jest vecný rozpor
mné a té, která byla práve skoncena, sveta,

Jej pocitoval vcera a jak jej cítím dnes.

IX.

také celý vývoj a biologický pokrok dnešní
oproti generaci vcerejší. Dramatik z 90. let

dramata sebe a nechtel se nikdy druhému
stave Barrésovu vež "ze sloni". Jeho dra

onflikty byly konflikty idejí, citových nuancí,
duše, reflektující mnohé v jediném, to jest

dramatik duševní složitosti, kulturních polo
psychologických mezi pocitu, ale nehnutý.
amatik analysy, jejímž stredem bylo roman
teovské Já. Nebeželo o to, v cem se já po
druhým, ale jen o to, v cem se já od tech

Ii~f.
tík generace pragmatistické veril, že pravda,

idée-force, projevuje se v konkretnostech.
I konkreta tak dlouho, až se staly úcelem a
býti totalitou.

X.

má v novém dramatu jen potud smysl, po-
li totaIitu.

tík mladé generace si uvedomuje, že nebeží
mysllm, co cítím a co vidím já, ale co myslíš,

dlš ty, a že skutecností je jen to, v cem se sho-

poznání jsou nepretržité plurální synthesy,
dobost jest jejich Iyricností.

XI.

e moje nervy umdlévají, nastupují nervy
ho, nás a vás. Osobní civost neklame, za prvé,
rálního kontaktu, a za druhé, má-li vedomí

• Clovek dobre nazírá svuj úsek, muže-li jej
v souhrnu.

XII.

v konkretech, zachycovati svet
u, nezdržovati se popisy a logickými spoji.

vec privátní, je to vec citu. Oc beží, jsou re
Bežl o to, abychom se neoctli v isolaci, aby-

yli v nepretržitých kontaktech.

XIII.

Podstatou dramatikovy psychologie je kontakt. Ne
beží o to, co si predstavují já, o to, co chci já ríci touto
scénou. Beží o to, co u ní cítíš ty a co si v ní predsta
vuješ ty, a to k tomu. cíli, aby tomu rozumeli všicknÍ.
(Obecnost není banální.)

XIV.

Mrtvá nebo verbální místa v dramatu paralysují
kontakt. V žádné scéne nemá býti víc logiky, než jest
potreba, aby mohla nastati synthesa, t. j. aby divák
jí v rozhodné chvíli veril a pokládal ji za skutecnost.

Proto dramatická skutecnost není v podstate vec
tak jednoduchá, jako ji videl vcerejší dramatik. Kdo
skutecnost má pocitovati jako vec jednoduchou a samo
zrejmou, jest divák, a aby ji za samozrejmou pokládal,
tot práve tvurcí funkce dramatického básníka. Býti
dramatikem, tot míti schopnost správné synthesy,
tisíce soudobých pohledu do tajemství skutecnosti
a absolutna a to v té vterine, která v procesu vzni
kání znamená prítomnost.

Býti dobrým dramatikem jest schopnost pocitovati
já v tisíci ty a predstavit to obé jako vše.

OttO Rádl:

Erotický ideál doby ve filmu.
II.

. Vzorky podle ceníku dnes.

N ekoli~ ty:pu li~erá.rního filmu se s.i1n?u. spirituel~ídestIlaCI erotIckeho podkladu. MlzeJlcl kategone
upíru. Stále pribývající typy nových Markétek s jejich
vecnou plavostí a od mužu vymyšlenou naivností.Rada
nových hereckých postav sentimentálního príbehu ze
soucasného ovzduší, ztelesnujících idealisaci dnešního
volného vztahu obou pohlaví, a porizovaných filmovými
výrobci zcela programne pro ušlechtilou potrebu dam
ze spolecnosti, mírne se nudících a lehce unavených
cetbou Ullsteinových žlutých románu po 1 Mk. Zte
lesnení nového žabce, o mnoho frivolnejšího, docela
emancipovaného ve vecech lásky a osvobozeného ode
všeho prekážejícího ostychu: produkce konsumovaná
predevším dívkami z kanceláre a stenotypistkami, jed
nak pro náhradu za ztracené príležitosti, jednak pro
útechu za ztracené iluse. To je asi celkový obraz ero
tické konfekce požadované od filmové podívané roku
193 I a tudíž také bez váMní všemi produkcními fir
mami ochotne poskytované.

Tyto dnešní standardní typy, které predstavují
bežná klišé a nejoblíbenejší formy, uspokojující ideální
predstavu muže své doby o lásce a uskutecnující nej
vyšší požadavky erotické ctižádosti ženy dnešních dnu,
se behem dvacetiletí rozvoje filmového umení teprve
dramatickým zpusobem formulovaly. Erotický ideál
doby ztelesnovaly pred válkou a za ní nejúplneji bežná
literatura a divadlo, zatím co film zápasil ješte o nej
základnejší prostredky své abecedy, takže zustával
témer úplne vyloucen ze souteže s nimi na tomto poli,
které vyžaduje nejdiferencovanejších výrazových mož
ností. Dekorativní romantika Bebé Danielsové ("Rio
Rita", "Dixiana"), okouzlující mládí Lupe Velezové
("Gauco"), cizokrajný puvab Anny May Wongové

("Song"), strhující typ Louisy Brooksové ("Lulu"),
naivní mladost Nancy Carollové ("Tanecnice"), proste
duverivý puvab janety ,Gaynorové ("Východ slunce",
"Sedmé nebe") nebo rasové kouzlo Ktithe von Nagy ("Její
velicenstvo láska") a charme Dolly Heesové ("Dolly
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delá kariéru") nebyly by proste mohly dojíti výrazu
ve scenáriích oné doby, jakoby uhlem psaných a roz
vinouti svou hru ve fotografiích realisovaných ztrnule
nehybnou kamerou.

Na druhé strane nesmíme prezírati dnes tvorbu
onech let jako naprosto top orné úsilí a naivní pokusy,
hodné svého zapomenutí.

Zatím co vcera.

Nebylo by vetšího omylu, než pokládati cinnost
onech let za úplne bezradne tápající a ješte z'cela tech
nicky neuvedomelou, trebaže není ješte film onech let
výrazem morálního nazírání své doby, je pln tak plod
ného kvašení a tak objevitelských podnetu, že pozdej
ším letum nezbylo již než rozvinouti všechny jeho ná-
povedi. .

Nezapomente, že tehdy již v Americe D. W. Griffith
mel dávno absolvovánu ve svých "Dolliných dobro
družstvích" (1908) první hru se sceneriem dnešního
rázu, že uvedl již r. 1910 ve své "Dráze muže" první ško
lený ansambl hercu a pokusil se již roku 1912 o první
sociologické thema národopisného zabarvení svým "Zro
zením muže", objevil svým "Masakrem" první možnost
dvojitého rozvetvení dejového, dobyl pole psycholo
gické hry r. 1914 svým "Zápasem pohlaví" a sociálního
zápasu v "Úteku" z téhož roku a chystal se k vrchol
nému dílu onech let, ke "Zrození národa" (1915), v nemž
již vidíme zárodek celé moderní montážní techniky.

Nezapomente, že tehdy již hrála Mary Pickfordová
ve svém "Houslistovi kremonském" (1909) a v rade
dalších filmu, že r. 1913 nalezneme již po prvé C h a p I in a
u Keystone s jeho "The Kids Auto Races", že tehdy
již má svou slávu starická Marie Dresslerová v "Til
lie's Punctured Romance" (1914), že tehdy již se roz
jíždí William Fornum ke svým dobrodružným hrám
Z divokého západu s nádhernými prírodními exteriéry
v "Lupicích" (1915) a ve své "Špinavé práci v prá
delne" (1915) již budí boure smíchu tlustý Fatty Ar
b u c kl e (kterému bylo souzeno uprostred vdecných
obdivovatelu a nadšených ctitelu všeho co s filmem
souvisí, zemríti v kvetnu 1931 v bíde a zavržení.

První podívaná v Americe.
Uvedomte si, že filmová režie americká tehdy jlZ

objevila všechny žánry obrazové podívané, k nimž po
zdejší doba nedovedla docela nic pridati. Že dobro
d.ružné drama, které se zrodilo již r. 1904 Edisonovým
"Velikým prepadením vlaku", zanedlouho pozdeji
William S. Hart dovedl ke sláve všude hraných "Wes
~ern" filmu. Že spolecnost Biograph (od níž podivným
rozmarem jazykového vývoje dostaly jméno naše "bio
grafý", což je pojmenování na celém svete ojedinelé),
již r. 1905 prináší své první divoké grotesky, které
se již r. 1910 v "Novém tesnopisci" Johna Bunnyho pro
mení v opravdovou hranou komedii, a jimž objevitel
Mac Sennet již r. 1911 ve svém "Poblázneném lupici" a
"Krejcího omylu" dodává ráz svých slavných "slap
sticks", které se r. 1912 v "Mabeline dobrodružství" a
v "Mabeline lsti" dockávají bourlivého úspechu chystají
pudu pro príští díla Charlie Chaplina, Fattyho Arbuckla,
Harolda Lloyda a Bustera Keatona, aby jednou pred
stavovaly nejoriginálnejší prínos Ameriky ke hranému
filmu vubec. Ze velkou výpravnou podívanou
uvedla do kin již v prosinci r. 1907 a lednu 1908 první
zfilmování Wallaceho románu "Ben Hur" a r. 1912
dílo spolecnosti Kinemacolor "The Durbar", film do
konce v prírodních barvách a s technikou dnes ješte
nepredstiženou, který se svolením indické vlády na-
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tocil George Urban v Delhi. Že spolecenská cino
dobývala již stále širšího pole látkového v epickém
máne dvou mest" (1911), nabývala rázu silne dojima
melodramatu ve filmu George Loane Tuckera o
otroctví: "Prodávané duše", a došla standardnl fo
v dvoudílných~ dramatech Thomase H. Inceho"
Bee", "Brancho" nebo "Domini" (r. 1914) již na
klade speciálne pro film psaného scenaria. Že liter
ní adaptace se pocínají již r. 1911 ve dvoud
zpracování Shakespearova "Romea a Julie" zatlm
lyrika nalézá místo ve filmu již r. 1912 v díle s
nosti Vitagraph "Písciny".

Co delá Evropa?
Neprehlédnete, že ani Evropa v té dobe nezah

má již r. 1908 v parížském divadélku "Pathé Jou
svá stálá predstavení, že již r. 1910 je vybudováno
fjrmou pravidelné filmové zpravodajství z celého
Ze dánská Spolecnost Great Northern již r. 1911ve
"Síle lásky" prináší pozoruhodné zdokonalení tech
fotografické a rozširuje dej na stále vetší rozsah.
evropská spolecnost Ambrosio již r. 1912 v "
poutníkove" zabírá pole vážné literatury za pra
nových námetu. Že oboru v Ý p r a v 11 é h i s
r i c k é hry se stovkami statistu a obrovskými
stavbami exteriérovými dobyla také již v té dobe
ropa svým slavným zpracováním "Quo vadis" (191

na než odpovedel hned rok na to z Ameriky Ori
svou pompézní "judithou z Bethulie", a po niž j
téhož roku vydala italská Ciné v podobném stilu "
tonia a Kleopatru", "Spartaka, osvoboditeleotrok41
D'Annunziuv "Boj o svetovládu". A že také ve ste
dobe Max Reinhardt filmuje svou "Benátskou
v jejíž smesi pohádkové fantastiky a bezprostred
humoru po prvé vytvárí pro film sugestivni m
nerealistického prostredí. A stejne i vzpomente, že
stovala v té dobe i k r e s len á g rot e s k a,
je v podstate kolébkou filmové techniky vubec.

P r v n í h v e z d Y v C ech á c h.
A konecne nezapomente ani na to, že se v této d

také již u nás ve filmu cile pracovalo a že po abso
vání prvních filmových pokusu z let 1898, 1908 a 1
s jejich kratochvilnými scénami ve mlýnici, útrap
prekažených dostavenícek, rvackami výstavnlho
kare s lepicem plakátu, obhroublými meditacemi o
smyslech cloveka a neškodne erotickými sny sta
mládence, se objevil v ceském' filmu již modeml
programní podnikatel v architektu Maxu Urba
i divadelní herecka jdoucí svými ambicemi daleko p
svou dobou v mladické A n n e Sed I á c k o V é,
behem roku 1912 a 1913 hrála v rade z trinácti zb

vených filmu spolecnosti AS UN, z nichž jsme
v prvním avantgardním programu Kotvy po dev
nácti letech v reprise pred nedávnem shlédli. ("D
s barzojem", "Falešný hrác", ,,'Rozvedená panl", ,
hadný zlocin", "Šaty delaji cloveka", "Americký sou
"Andula žárlí", "Estrella", "Chaulérka", "Idylla
staré Prahy", "Konec milováni", "Tragedie ve snl
Vedle Sed láckové jsou v rade jiných filmu prv
stars ceské produkce filmové a prvnín:!i filmo
ideály své doby: L a u š m a n o v á, Z e len s
Bud i lov á - S t e i m a r o v á, K a t z lov á, C á
k o v á a Val i š o v á (1913-1914). (Krome t
obrazu máme již y téže dobe zfilmován velice po
cilým zpusobem "Sestý slet všesokolský r. 1972" a ,
danou nevestIl" podle predstavení prírodního div
v Šárce z r. 1913.) Jen jejich jména jsou nám za
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prekládá, nebot stalo se mu již pojmem, nikoliv prostým
a pouhým slovem. Do petiletky vkládány jsou s jedné
strany, rozumej sovetské a komunistické, ty nejsme
lejší nadeje, s druhé strany pak, rozumej nesovetské
a kapitalistické, jednak výsmech nad sovetským prý
boucharonstvím, jednak obavy z toho, co bude, ukáže-li
se zde sovetský svaz jako rádne vybudovaný prumys
love- zemedelský stát s moderními metodami hospo
darení.

je treba dnes, kdy jsme asi tak uprostred petiletky,
ríci o ní nekolik strízlivých a jasných slov. .

Petiletka, to jest plánovité a zámerné hospodarení
ve státe, není v sovetské hospodárské politice nejaké
novum. Sovety a komunisté, stojící sovetum vcele,
zacali hlavne proto revoluci, aby výrobní a distribucní
rád soukromo-kapitalistický nahradili rádem jiným,
jehož konecným ci1em je socialismus, prechodní fází
pak programatický státní kapitalismus. Výrobní a'
distribucní anarchie rádu kapitalistického mela býti
v první rade nahrazena plánovitou výrobou i distri
bucí. Proto sovety již od samého pocátku svého vlád
nutí - a to zacalo se hospodársky projevovati asi tak
od doby velkého hladomoru 1921 a od zahájení nové
hospodárské politiky v témž roce - snažily se hospo
dariti plánovite, podle urcitého programu, vypracova
ného na jistou dobu do budoucna. již dávno stvorily si
"Státní plánovou komisi" a ta jim vypracovávala ve
svýclT laboratorích hospodárský plán nejprve vždy na
rok, v nekterých odvetvích na dva, a co do elektrisace
Ruska, dokonce na deset let! Lenin sám spolecne
s prvním predsedou a iniciátorem plánovitého hospo
darení státního a ve státe inženýrem Kržyžanovskim
byl nejvetším stoupencem praktického provádení této
myšlenky a uvedl také plánovité hospodarení do sovet
ského myšlení tak dukladne, že se stalo nezbytnou
jeho soucástí. Na tom si práve sovety zakládají, že
proti výrobní anarchii kapitalistické, kdy každý si
vyrábí jak chce, jen na základe svého podnikatelského
instinktu, spekulacních schopností, nakupených pro
stredku nebo nahrabaných úveru, stojí zde velký stát,
který s námahou sice a povlovne, prec jen však ne
zadržitelne zacíná veškeru výrobu na svém velkém
území ovládati a ríditi. Stát ten prikazuje podle pro
gramu a plánu, vedecky vypracovaného a oduvodne
ného jak potenciálním, tak i živým bohatstvím zeme,
každému odvetví výrobnímu jeho úsek a nedovoluje
vyrábeti více, než na príklad vnitrní spotreba plus
možnosti exportní snesou. Ovšem, zde si sovety mohou
zakládati zatím jen na myšlence, spocívající v jakési
celostátní racionalisaci výrobní organisace. Prakticky
to dosud daleko neprivedly, nebot zvládnouti veškeru
výrobu prumyslovou a zemedelskou obrovského státu
o 162 milionech lidí a 21,352.000 ctverecních kilometru
není vecí jen tak lehce proveditelnou, i když stát je
jednotne a diktátorsky ovládán jedinou vulí a všichni
ostatní musí ji poslouchati.

Až asi do roku 1926, kdy sovetum se podarilo pri
vésti do chodu to, co již zde stálo za carského Ruska,
bylo plánové hospodarení státní provádeno zámerne
vždy jen na jeden, nanejvýš na dva roky. Ale po tomto
roce se situace zmenila. Rusko sice vyrábelo r. 1926
približne asi tolik, jako bezprostredne pred válkou, ale
výroba tato jednak nestacila pro obyvatelstvo rychle
rostoucí - pripomenme si, že dnes v Rusku pribývá
rocne na tri a ctvrt milionu lidí! - jednak ruské ná
rodní hospodárství, jak zde stálo opet obnoveno, ni
ceho nepribralo z tech zkušeností posledních asi 13 let,
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• $rom:

Noví lidé V cele petiletky.
I.

iné slovo "petiletka" uvedlo v posledních dvou
letech do pohybu témer celý svet a vžilo se ták

dne, že na príklad anglosaský svet je vubec ne-

• svitky celulosy s prusvitnými fotografickými
I chybne exponované, špatne technicky zpraco

nedosvetIené a traslavé, nic se nám z nich ne
valo a dávno již byly prodány na váhu v soudních
ách z konkursních pozustalostí prvních filmových

Ikil onech let. jak dalece ztelesnovaly tyto obrázky,
prfliš prchavé, erotický sen své doby, na to za
eli již i pametníci. A nastávající válka zastrela

dy vzpomínku techto prvních hvezd naší filmové
y slavných pocátku a méne slavných pokracování.

Jen t r o c h u v á I k y.
šimli jste si, že se až do vypuknutí války nezrodila

r". Nenalezneme ješte tento systém, v nemž by
dcinek filmu byl postaven na jediný zjev herecký

jeho úspech založen jedine na maximálním režij
i reklamním využití jeho rafinovane podtrhované
Inosti. Ale jsou tu již jeho zárodky. R. 1916 pri
Foxova spolecnost film "Had", v nemž hlavní

u hraje T h e d a Bar a, první slavný "wampir",
childkyne všech onech príštích Barbar la Marr,
ových a Dietrichových. R. 1917 prináší spolecnost
wynova "Thais" a Paramount film "joan, žena",

chž se objevují již veliké herecky dobývající slav
jmen: M ary G a r den o v á a G e r a I d i n a

r r a r o v á soucasne s uvedomelým úsilím o nový
umelecké režie. Z mužu je nejpopulárnejší Fa t t y
b u c k I e a chystá se ke svému blízkému slav
u období C h a r I i eCh a p I i n. To není ješte
obl "hvezd" v pravém slova smyslu.
e to však duležitá doba velkých režiséru: v té dobe,
realistická válecná reportáž filmová dochází v "Tri
War Pictures" (od 1915) již naprosté dokonalosti
Thomas Ince, jeden z velkých mužu americké

I po prvé používá válecného materiálu ve filmové
li "Ženy za války" (1916) a dosahuje tím svého

etšlho úspechu umeleckého, - v té dobe dostu
vrcholu dosavadní filmové tvorby vubec D. W.

flith ve "Zrození národa" (1915) a v "Nesnášeli
" (Intolerance, 1916), v nichž již uvedomele vy
á možností strihu i montáže a dává dílu rytmus

ový i dejový tím, že na základní thema vypráví
lelne ctyri ruzné príbehy. Tehdy pracuje v Americe
jeden z prvních evropských režiséru, Francouz

urice Tourneur, jenž realisuje první filmovou
du "Žena" pro spolecnost Paramount.

to období peclivého technického hledání a vážné
dosti umelecké, v níž komercní stránka filmového
ikání se teprve rozvetvuje a nemá daleko onoho
na obsah a formu del. Teprve v príštích letech se

ti po svete tisíce fotografií žen ve stovkách cas 0
, se svými typy démonických brunet a plavých

smavých plavovlásek a štíhlých tygric spolec
i, mrštných sportovních devcat a dívek naivne
kých ocí a udivených pohledu, romantických mu

a precitlivelých žen vecne se tetelících nervu.
e v príštích letech se zrodí "sex-appeal".
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to jest od roku 1913 až do roku 1926, které ostatní
svet zatím již rádne strávil. O tuto dobu trináctí let
bylo proti ostatnímu svetu pozadu, nehledíc již ani
k tomu, že i v posledních letech pred válkou carské
Rusko bylo vždy o znacnou délku vývoje pozadu
za ostatním svetem. Chtelo-li tedy sovetské Rusko
státi se moderním státem s rádne vyvinutým prumys
lem a zemedelstvím - a po nicem bolševici tak ne
touží jako po tomto! - musilo napjati všechny síly
a dáti se na pochod k dosažení tohoto cíle.

Toto vedomí zanedbanosti, tento prirozený a z velké
cásti zdedený handicap ruského národního hospodár
ství byl hlavní pobídkou sovetské vlády, aby prikrocila
k vypracování vetšího plánu, smerujícího k rekon
strukci a prebudování i doplnení hospodárství Ruska;
rozumí se tentokrát již tak, jak to kázala nová ideo
logie, prostupující dnešní bolševické vládce. Velká
racionalisace prumyslová v ostatním svete ukázala
ucelivým bolševikum, že chtejí-li tento svet dohoniti 
a oni chtejí jej dohnat a predhonit! - musí se dáti
na cestu základního prebudování a hospodárské pre
stavby svého státu.

Ovšem byla ješte celá rada jiných prícin, proc koncem
roku 1927 došlo k vypracování zrovna petiletého plánu.
Sovetské národy jsou dnes ideologicky zpracovány
tak, že jsou presvedceny o svém vysokém poslání
prubojníku a predních bojovníku za nový, lepší a
jedine spravedlivý spolecenský rád. Tato obrovská
myšlenka messianismu v merítku vskutku všesvetovém
musí býti nyní udržována stejne imposantními a roz
sáhlými pomocnými prostredky. Chceme-li svetu, ce
lému svetu!, prinésti spásu, musíme míti nejprve po
rádek doma a musíme ostatnímu lidstvu imponovati
mírou svých cinu i rozmachem cest, jimiž k svému
cíli spejeme. Nemužeme flikovati svuj rozervaný odev,
musíme si poríditi velkolepý háv docela nový, a to
vlastním úsilím, svými vlastními metodami! Musíme
tedy vykouzliti velkolepý plán své budoucí práce a
jeho provádením sami sebe pobídneme k novým cinum
a ukážeme i dokážeme pri tom ostatním, prátelum
i neprátelum, že náš systém je nejen životný, nýbrž
i lepší a dokonalejší. Petiletka znamená veliké úsilí,
ale toto namáhání je hodno velikého cíle, je to poslední
napetí sil, za nímž již brzy bude následovati život
snesitelnejší, nebot budeme míti porádnou základnu,
na níž další stavba bude již hríckou ...

Toto byla ideologická príprava pro petiletku a její
námahy, napetí a strádání.

Sovetská vláda však musila rekonstruovati celé své
hospodárství také z jiných prícin. Od zahájení nové
hospodárské politiky v roce 1921 až asi do roku 1927
sovetská vesnice se vyvíjela témer ciste soukromo
kapitalisticky. Revoluce ji jakž takž srovnala co do
majetkových pomeru, ale táž revoluce ji postupne
pozdeji zase diferencovala a jasne v ní vytvorila bývalé
tri tridy: rolníky bohaté, strední a c;hudé. Situace
došla do toho, že trída rolníku zámožných, cítající
podle maximálních odhadu nanejvýš sedm procent
vesnického obyvatelstva, držela koncem 1927 plných
tricet procent produkce obilní, urcené pro trh. Uváží
me-Ii, že Rusko v dobe pred válkou vyváželo asi 16
procent své obilní produkce a že obilí šlo v první rade
na krytí zahranicních závazku, vidíme, že sovetští
"kulaci" drželi v roce 1927-1928 v rukou nejen veške
ren vývoz obilí, který i pro sovety sloužil v první rade
ke krytí jejich zahranicních nákupu, nýbrž že meli
v rukou i znacnou cást vnitrního zásobování obyvatel-
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stva mest a prumyslových stredisek. To zna
nastal zde stav, kdy bolševici byli vlastne úplne
malé celkem trídy venkovského obyvatelstva.
tato trída byla si vedoma své moci jen inst
byla naprosto neorganisována a fakticky trvá
ské moci neohrožovala. Lec bolševici velmi do
nebezpecí, jež jim s této strany hrozilo, nebot
od kulaku k vláde pocínalo se již ozývati vol
neurcité a nezretelné, ale prec jen hrozivé, o t
jim byly poskytnuty' jisté politické svobody a
To ovšem znamenalo v dalším, že soukromo
tické prvky budou posíleny, svobodná ko
zase zacne se stávati hybnou silou ve stát
k socialistickým metodám hospodarení zase
zatarasena. Tehdy došlo také ke sporum v
tické strane, zda kulaci vskutku mohou býti
skému systému politicky nebezpecni, a spor ten
tím, že nebezpecí kulacké sice nebylo oznaceno
strofální, prec jen však za tak velké, aby z tob
ucineny jisté dusledky.

A dusledky ty spocívaly v tom, že do p
plánu, kterým se Státní komise plánová prá
vala, byla pojata i socialistická rekonstrukce
delství, spocívající zejména v tvorení nových
celku pudních, sovetských velkostatku a kol
hospodárství se všemi dusledky protikulack

Paralelne s tím bylo pracováno na plánu reko
prumyslu. Prízrak jednotné proti sovetské fronty
jak se jevil bolševikum zejména od léta 19
došlo k prerušení styku s Anglií, a prízrak
proti bolševické fronty zevnitrku vedl k to
musilo býti pomýšleno nejprve na metalurgic
kladnu hospodárství. Bylo tedy pamatováno
na težký prumysl, jenž by mohl jednak výzbroj
ského svazu snáze umožniti a pripraviti sov
na eventuální válecnou srážku, jednak dovoliti
prumyslu strojního, nutného k mechanisaci sov
zemedelství a vytlacení kulaka z jeho silných
a to jak konkurencí nových, mechanisovanýc1l
delských podniku státních a kolektivních, tak
tými metodami násilnými.

Toto všechno souhrnne vzato vedlo k vypr
schválení a k nynejšímu provádení petiletky.
pracován císelne obrovský plán hlubokého p
veškerého národního hospodárství sovetského,
hlavní zretel byl brán na težký prumysl, to
stavbu objektu nutných k výrobe a zpracová
zejména litiny, železa a oceli, jakož i nejpotr
stroju, zejména traktoru. Všechno ostatní pr
jest jen v nejnutnejším merítku, pokud je to n
nutno k dosažení hlavního cíle, to jest
metalurgické, kovové základny sovetského státu
také petiletka není žádný canon, žádné evan
na nemž by se nedalo behem jejího provádeni
meniti. Petiletka je považována za pochod
za boj na hospodárské fronte, kdy deje se pf
vání sil podle úcelnosti v daném okamžiku, kd
stredují se nejvetší síly práve tam, kde nepfft
by býti nejvíce nebezpecný. Petiletka je boj na
i vnejší fronte, nebot ona má dáti základ k
státu nového pojetí, jenž pozdeji pomýšll na
nejen svých produktu, nýbrž i svých myšlenek
své ideologie.

Práve z tohoto duvodu musil sovetský stát p
v celo své správy takové lidi, kterí"by si byli stále
toho, že petiletka není pouze mírným budováni
jistého plánu, nýbrž v první rade bojovným pr
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mu cliL Musili tedy býti vedoucí stranou Z rí
o státu odstraneni ti, kdož trebas jen sebe

ji váhali, kdož trebas sebenepatrneji pochybo-
o ti, kdož nesouhlasili s rychlým a stále ješte

ým tempem výstavby a prestavby státu, a
;ti nahrazeni lidmi snad i ne tak velkého roz

yšlenkového, ale zato prímocarými, ráznými
. myšlenky jednou prijaté, do nejzazších jejích

Za boje není možna žádná diskuse! - prohlá-
vická strana, když se dala do provádení peti

diskutuje-Ii prec jen obcas, tedy jen o úcelnosti
rého kroku v rámci petiletky, nikoliv o petiletce
jim tempu nebo jakosti provádení.

Muži petiletky.

dnešní sovetská vláda, a to jak sovet lidových
, tak i vedoucí jádro komunistické strany, slo-

idl spíše prostredních, ne z tvurcu a ideologu,
lše z rázných provadecu toho, co bylo již stvo

vykonavatelu vyšší vule, jak byla ona v nejvyš
anclch komunistické strany, jejích sjezdech

vána a jak nezmenitelne trvá. Pryc jsou ty doby,
le sovetského státu byli lidé, jež vynesla listo-

revoluce na hreben své vlny nejvýše vzedmuté,
léta, kdy v sovete lidových komisaru a na roz

ch místech komunistické strany sedeli lidé, jako
Trockij, Kamenev, Krasin, Cicerin, Rykov, Dzer
Zinovev, Bucharin, Tomskij! Systém zavrhl již

typ revolucních primadon, systém prešel, hlavne
lm Stali novým, do jakési prostrednosti ve všem,
cení individuality až do nejzazší možné meze, do
utl kolektivního myšlení a rozhodování na revo-

edestal. Kolegium, sjezd, kolektivum je všechno,
Ivecje pouze vykonavatelem hromadné vule, a nic

me-Ii dnes hezky za sebou jména všech sovet
ministru-lidových komisaru, neubráníme se dojmu

é hladiny, která postrannímu pozorovateli niceho
á, která však naprosto odpovídá dnešní menta-
etského Ruska. Pohledte: Molotov, Rudzutak,
v, Andrejev, Litvinov, Vorošilov, Ruchimovic,

, Mikojan, Rosenholz, Ordžonikidze, jakovlev,
, Cichon a ješte jednou Andrejev. Byl zde ješte
V, lidový komisar pošt; ale ten byl nedávno na

Rykovem, rehabilitovaným a podrobivším se
ny. Ze všech techto jmen jen snad tri ctyri jsou
imo Rusko ponekud známa, všechno ostatní je
t zahranicní prostý zvuk, niceho nepovídající.
ani v Rusku mnohá z techto nových jmen niceho

širšímu obyvatelstvu a jsou známa nanejvýš
vedoucích komunistu, lec tam prec jen pri jme

nového komisare uverejní se jeho strucná bio
která do ciziny již nedolehne. Není také duvodu,
cizina by jí stejne málo rozumela. Bývá to totiž
ná "biografie revolucní", kterou možno približne
napsati o každém sovetském predáku dneška a

ni bývá asi tohoto druhu:
roh Andrejev, Andrej Andrejevic - tak se
jmenuje nynejší lidový komisar delnicko-selské
a námestek predsedy sovetské vlády - narodil

a toho roku (dnes prevládají již léta mezi 1880 a
V rodine prumyslového delníka, nebo chudého
ce, nebo selského ucitele tam a tam. Školské

požíval v obecné škole. již ve ctrnácti letech
do revolucního hnutí a organisoval záhy potom

na závode tom a tom. Brzy pocítil na sobe perse
kých úradu a slasti carských vezení. Byl pro
I propagandu odsouzen do vyhnanství tam a

tam. Tolikrát a tolikrát byl zatcen, souzen a veznen,
tolikrát a tolikrát podarilo se mu uprchnouti. Imperialis
tickou válku prodelal jako radový voják na té a té
fronte, nebo v tom a v tom závode, vedl pri tom revo
lucní propagandu. Listop-adového prevratu cinne se
zúcastnil jako vudce rudé gardy v tom a v tom okrese,
byl záhy zvolen za predsedu sovetu, na fronte obcanské
války dobyl si zásluh proti Kolcakovi a Denikinovi,
pracoval pak jako sekretár krajského výboru komunis
tické organisace) tam a tam, prešel v roce 1924 na
frontu hospodárskou. je clenem VCIK a CIK od roku
nejméne 1922 a byl za své zásluhy o revoluci vyzna
menán dvakráte rádem rudého praporu."

U staršího soudruha bývá ješte Zmínka o dobe ztrá
vené v emigraci, o tom, v jakém pomeru byl k Leninovi,
sem tam i o jeho udatenství v boji s ruznými oposicemi,
kdy hájil statecne linii CK, to jest Ústredního výboru,
po prípade o jeho zvláštních charakteristických revoluc
ních cinech. Toto však jen velmi zrídka.

Lec pres tuto jistou stereotypnost, jíž se vyznamenává
dnes vetšina clenu ústrední vlády sovetské, zmíníme se
prec jen o nekterých z nich podrobneji, nebot jsou to
lidé provádející petiletku a žijící jen jí.

Predsedou sovetu lidových komisaru, tedy minister
ským predsedou sovetským, je od prosince 1930 soudruh

Molotov,

puvodním jménem Skrjabin. Pripomenouti dlužno, že
"molot" znamená po cesky "kladivo" a že tento název
je v prícinné souvislosti s jeho nositelem, stejne jako
"stal", to jest "ocel", je v prícinné souvislosti s nositelem
tohoto jména.
. Molotov je vlastne prvním sovetským ministerským
predsedou, který vzešel z jakési vládní krise, to jest
z boje s oposicí. jeho predchudce Rykov dosedl na toto
místo pouze historickou náhodou, totiž úmrtím Lenino
vým, který by byl jiste svuj úrad zastával do nejdelší
smrti, ac privrženci Trockého po vítezství Stalinove
o tom vtipkovali jinak. Rykov byl námestkem Leni
novým ješte dlouho pred smrtí jeho a u sovetu je zvy
kem, v zájmu udržení kontinuity, že nástupcem odchá
zejícího šéfa bývá zpravidla jeho námestek. Po smrti
Leninove tento zvyk zvlášt byl zduraznen, hlavne ovšem
proto, aby nástupcem se snad nestal Trockij. O to se
tehdy znamenite pricinila trojice Zinovev-Kamenev
Stalin a prosadila celkem prumerného Rykova, zatíže
ného k tomu všemu nejen ruznými náklonnostmi, nýbrž
i krcním neduhem a recnickým nedostatkem.

Molotov vyšel jako vítez nad Rykovem, když Rykov,
vlecen Bucharinem, príliš málo pocal veriti ve správ
nost provádení petiletky, zejména ve správnost ostrého
tempa, jímž je provádena industrialisace a kolekti
visováno zemedelství. Ovšem bez Stali na by se Mo
lotov predsedou sovnarkomu asi sotva stal, musil však
býti odmenen za svuj radikální program zemedelský 
on je tvurcem myšlenky rychlé kolektivisace a likvi
dace trídy ku laku - i za svuj bezohledný boj s pravi
cáckou oposicí Bucharin-Rykov-Tomskij, když bylo
po XV I. sjezdu komunistické strany jasno, že Rykov
v cele vlády nemuže zustati. Molotov je sice dosti mlád,
narodil se r. 1890 v rodine drobne-buržoasní, ale ve
strane bolševické je cinný odedávna. již v dobe za
ložení hlavního orgánu komunistického, Pravda, to
jest témer pred dvaceti lety, byl jejím redaktorem a
vedl ji docela dobre tehdy, kdy dovoleno bylo, aby
vycházela docela verejne - nebot ruská sociální de-
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být ani amortisovány, potrvá-Ii krise a vysoký debetní úrokz
hentovaných výpujcek na stavby? Zde jest jádro problému
lepším vysvedcenim o povolanosti techniku jako takových
šiti jest jednostrannost pisatele-technika posledniho clánku.

Dále se v clánku pravi: "jestliže prekotný technický ro
vodil težké otresy sociální, je to zase jen otázkou dalšího
techniky, aby hospodárské otresy jím zpusobené dovedl u
To je ovšem velmi autoritativní tvrzení. jestliže jste na slunci
úžeh, jest veci dalšího slunení, abyste se vylécil. Lék se hledi
cejne jinde, ve stínu, nebo v rízení techníckého rozvoje s vy
diska než technického. Proc uvádí písatel tuto vetu na o
svého tvrzení - nevím.

"Bylo by takrka výrazem povahy dneška, kdyby na vudcl.
samosprávy byly postavení technici. Práce je treba. Hos
zápas, který se na celém svete odehrává, jest zápasem techni
spelostí."

Stejne by mohli volat profesori, aby na vUDcimista byli
ucitelé, ježto myšlenkový a kulturní zápas, který se od
spadá nejvíce do jejich odboru. Pisatel si neuvedomuje, že
samosprávy není vycerpán jejím charakterem jako podnika

Dále se pravi: "Autor clánku ,,0 primátoru" mel pravdu v
v komunální politice je potrebí vice energie než jakou projewje
mátor Baxa - ale snad si autor neuvedomil, že to neni vinou
mátorovou - ale specifickým znakem doby, která stavi prá
tam, kde by na míste byl inženýr." V dalším se sice pravi, že
ne-li se v technickém oddelení nápad, jest brzden radou m
ale nevolá se po odstranení této instituce, nýbrž vínu má p
Právnická erudice snad vlastne podle písatele jest korenemzla,
cením mozku, olupujícího o potrebnou energií.

"Konecné odstranení bytové krise atd. nemohou nadále
jen slibem. je jisto, že právnickou cestou se taková otázka
reší." Nemluví to pro kandidaturu nejakého zedníka? "Páni u
ného stolu nám nepomužou, naše ruce - práce - jest treba."
tel si zdaleka neuvedomuje rozsah a podstatu hospodárské
tim méne problém samosprávy.

"Snad ínženýr na prvém miste dovedl by vzíti tužku do
a vypocitati - že tisíce nebydlících jsou stami1iony hospod
ztrát. .. "

To dovede, pane architekte, právnik také a dovede ješte vic,
dení, život a potreby se širšího stanoviska než technického,co!
pro vedoucí místa samosprávy predností, protože samospráva
jen technika.

Vecné úvahy o osobe primátora bych si predstavoval tak:
analysovánim vady dnešního režimu a vyjádrit, jakých vI
bylo by treba ku zlepšení pomeru. Pak teprve hledat osobnost
trebných vlastností.

Pokusím se pouze o prvé, zjišteni vad dnešního režimu. R
nevidím nedostatek v tom, že v daných pomerech obec pražski
vystavela ješte vice domu cinžovnich, škol a jiných budov.
není dosavadními stavbami odstranena bytová krise, ani kryty
treby školství a jiných oboru obecni péce. A prece sám techtuk
zval vývoj dosavadní prekotným. Proc? Nemusí být totíž ek
ckým každé opatrování úkojných prostredku, nýbrž ekonoml
lze nazvat opatrování úkojných prostredku v poradí jejich
vostí. Otázkou jest, kdo u obce dbá o splnení této ekonomické
jak jest zaruceno, že podnikání obce (a pro radost techniku s p
telem - obcí zacinám) rídí se princípem naléhavosti a miry
nosti. Dr. O. Prach

ysIpoo

K zarízení vzorné kanceláre a pracovny
je nezbytným: praktický ocelový nábytek "VÁGNERSTYL", osvedcený dubový nábytek "JERRY·
psací, rozmnožovací a pocítací stroje, jakož
i veškeré ostatní kancelárské potreby od firmy
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mokracie mela nekolik poslancú v Dume - i pozdeji,
když Pravda prešla "do podzemí" a legálne vy
cházeti nesmela. Molotov celou dobu revoluce byl
v pozadí, jako príslušník skupiny intelektuálu ve strane
zabýval se hlavne literárními a theoretickými pracemi.
Patrí k radikálnímu krídlu komunistické strany, pokud
ovšem pri zákazu skupin a krídel ve strane lze o tom
vubec mluviti. Jisto však je, že jeho prítomnost v Po
litbureau vždycky vedla spíše k prosazování a prijetí
radikálnejších než mírnejších názoru, zejména v oboru
politiky zemedelské. I on trpí touž vadou recnickou,
jako jeho predchudce Rykov, a vyslovení slova "Peti
letka" mu pusobí znacné rozpaky a obtíže. Lec pro
sílu vule bolševikú je príznacné, že pres tento nedo
statek dovede pronésti treba ctyrhodinovou rec, jak
po svém nastoupení záhy ukázal v CrK-u i na sjezde
sovetu.

Prvních 20.000 km
ukáže Vám teprve hodnotu úcelné konstrukce, výbor
ného materiálu a dokonalého dílenského zpracování
automobilu ŠKODA. Jen dlouhá nepretržitá služba
zdurazní Vám mechanickou spolehlivost vozu ŠKODA

a presvedcí Vás o jeho úspornosti v provozu i v udržo
vání. S plynoucími mesíci a lety poroste Váš respekt
pred jeho kvalitou a zameníte-Ii jej jednou za

jiný, bude to opet ŠKODA.

Pane redaktore!

V posledním císle Prítomností doporucoval se za primátora kan
didát technik s oduvodnením, že inženýr se na primátora lépe hodí
než právník. Právník není prý pravým mužem na pravém míste.
"Bytová krise, nezamestnanost, kríse v pražské doprave - to
všechno jsou úkoly položené inženýrum, jediné od nich mužeme ce
kati rešení."

Kdo odstraní bytovou krisi? Kone a traktory, které svezou mate
riál, nebo delníci, kterí srovnají cihly, nebo inženýrí, kterí vypracují
plány, nebo jest tu ješte jíná závada, skrytá postrehu techniku. Tech
nici rozhorcene volají: pustte mís k dílu, my to spravíme, protože
uprímne myslí, že nejde o víc než nastavení bytu. Uvedomuji si také,
že byt jimí postavený prijde na minimálne ca. Kc 1500'- me
sícne za jednu místnost? Že obec jest nucena v dnešní krísi k odpisum
nájemného a že hrozi nebezpecí, že domy nemohou ze svého výnosu

AKC. SPOLECNOST
PRO AUTOMOBILOVÝ PRUMYSL (ASAP)

Praha II., Vodickova 38. Telefon 286·47 až 49.

Inženýr nebo právník v cele pražské
obce?
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Remarquova cesta nazad.
Maria Remarque, Cesta zpátky, prel. F. Pelgel, nákl.

v Praze, 305 str. brož. 25 Kc.
úspech, akého docielil Remarque so svojím prvým vá-

orWnym románom Na západe níc nového (v. Prúdy
1I,žejeho pokracovaníe, nazvané Cesta nazad, bolo

s nebývalým záujmom. Ceský preklad, ktorý práve vyšiel
o, bol t1acený už v prvom vydaní v 20.000 ex. a bol rozo-

takmer celý na predbežnú subskripciu, co je u nás zjav ozaj
Jný. A už vopred možno povedat, že i tejto knihy sa u nás

okolo 100.000 výtiskov, ak jej náklad neprevýši kníhu prvú.
Cesta nazad i svojou lacnou cenou i svojou grafickou vzor

vou I svojím dokonalým prekladom zaujme akiste široké
ktoré s takou nedockavostou chcú pocut od slávného spisova

6) 8Údlo následkoch svetovej vojny.
predsa treba hned zdoraznit, že Remarque neni ani sudcom

efom. On proste referuj e tak ako radiový hlasatel alebo
a zkúsený reportér. V tom je práve jeho obruba v širokej obci
lkej. Po jeho knihe siahnu nielen tí, ktori svetovú válku sami

v poli a ktori na vlastnom tele pocitili následky tejto straš-
rany v prvých rokoch poprevratových, siahnu po nej aj ti,
týchto 6 krutých rokov prežili v civilnom povolani, ale na

rovnako padla tarcha mimoriadnych pomerov. A budú
f aj mladši i starši, aby ani co by v zrkadle pozorovali ne

obrAz verkej doby. Lebo Remarque neskresluje, on ani
je aní nezkrášluje. Pre nás, ktori sme tak zvaný mier pre

celkominých pomeroch ako Nemci, je v Ceste nazad aj mnoho
I poucného, ked dnes po 13 rokoch možeme bez akejkofvek
e pocut, ako to bolo v prvých rokoch po prehranej voj ne

veJkom Nemecku, kedysi tak pyšnom na svoju armádu, na
clsára,na svoju dokladnost a na svoj primát medzi europskými
• Remarque pokracuje tam, kde prestal v svojom románe z po

rokov vojny. V októbri a pociatkom novembra 1918 je ešte
h v kruhu svojich kamarátov, ktorých vefké nebezpecen-

IpOJllov nerozlucný celok. Zdalo sa im, že nic na svete okrem
by ich nevedelo rozlúcit, že žiadny vonkajši ani vnútorný
by nemohol zmenit ich názory na život, že spolocný život

h premenil jednotlivca s celým jeho citením v súciastku
celku. Ale coskoro poznáva, že to bol iba klam, že po vy-

ti vojenskej rovnošaty zase každý chce žit na vlastnú past,
ipOIocnézáujmy zo zákopov sú už iba spomienkami, u niekoho

I, u druhého šerednými, takže sa snaží na ne coskoro za-
t. Remarque to cíti den zo dna a prežíva vo vlastnej duší tažký
t, lebo sa nemože zbavit predstavy, že vlastne svetová válka
pretvorit celé clovecenstvo a najma srdcia tých, ktori tofko

trpell v poli i doma. je však sklamaný vidiac, že sa vlastne
lny rudí nic nezmenilo, že táto 4 ci a 5rocná etapa, že tieto
vé události, že toto citenie spolocného nebezpecenstva niktorak

enlly dušu cloveka. Srdce materinské, ktoré bolo vždy plné
k diefatu, ostalo zas tým tiško tlkúcim srdcom, vysoká byro
, ktorá níkdy nemala citu k drobnému rudu, ostala zas i v de
II a za revofucie vzdialená proletariátu, uciter a žiak si zas
ejú, politika je stále tak abstraktná a osobná, nemajúc
pre potreby celého národa, spolocenské rozdieli znova vy-

vystupujú - kde je tá jednota a súdržnost, ako sme ju po
v casochspolocného nebezpecenstva? Preco sa od nás odvracia
k, ktorý v zákopoch bol našim kamarátom, preco syncek vy-
hodnostára už ti pocína vykat, hoci pred 14 dnami znelo jeho

uo zvuk pravého kamarátstva? Nie, neni cesty nazad, je všetko
pri starom, iba farby monarchie sa zmenily na republikánske.

o však sa nezmenilo, i pod novým i pod ošúchaným kabátom
tle lsté srdcía, ktorých tepot ani svetová válka nezrychlila ani

lila.

ojacl z fronty majú odpor k spolecnosti, ktorá nebol a vo vál ke,
Iten odpor je akosí pasívny, sú síce revolucní, najma mládež,

bola vytrhnutá zo svojich stúdií a teraz má dokoncit zkúšky,
mohla vstúpit do života - ale i to je všetko iba pozlátko, i tu

!bao obrahceniestúdia. Vo válke sa naucili nerobit rozdielu medzi

a tvojím a sú prekvapení, ked ich matka pokarhá za to, že
I sobrali kohúta, aby sa nasýtili, je im divné, že si nemožu

vzat z vojenského skladišta viac šat ov, než im podfa rozkazu patrí.
To sú tieny svetovej války, ktorá mladé srdcia nevedela vychovat
k respektovaní druhého. Naucili sa zabijat toho, koho pokladali za
nepriatefa - a teraz idú strielat do vlastných radov. Remarque
myslí, že predválecná spolocnost ucila mat vlast na rtoch, kdežto
válka nás naucila mat ju v srdci - ale ci ozaj všetcia cítia, CO je to
pojem vlasti? A pýta sa, ci sme už zralí pre. mier, ktorý prišiel tak

neocakávane. Nie, fudstvo nebolo zralé pre mier, lebo sa nevedelo
prerodit, bude zas všetko po starom.

I tá revolucia je taká papierová, "je robená v stoji spatnom, robia
ju tajomníci polítických strán a ti už zas dostali strach pred svojou
vlastnou kurážou" práve tak ako bolo zneužité mladých rudí za
války. Hovorili ím vlast a mali na mysli svoje vlastné hrabivé záujmy,
do slova vlastenectva nacpalí svoje žvasty, svoju panovacnost, svoju
hlúpost a potom z toho zrobili žiarivý ideál, za ktorým mladí išli.
A oni verili, že je to fanfára k novému, silnému, mohutnému životu.
Mládie sveta vytiahlo do pole a verilo, v každej zemi, že bojuje za
svoju slobodu, ale v každej zemi bolo obolhané a zneužité. Na svete je
jediný boj: proti lži, polovcatosti, kompromisu, starobe, celá gene
rácia bola znicená, generácia nádeje, viery, vole, sily, schopnosti. ..
Silné slová, ktoré svedcia o tom, jak hlboko premyslel Remarque
tento generacný proces.

A tak sa rodi v duši mladého ucitefa, ktorý poskladal zkúšky a išiel
na dedinu ucit deti, daco nového, co dosíaf nepocitil: vedomie ni
cotnosti všetkého úsilia o lepší život. Vidi, že cesta nazad je mu pre
kážkami súdobej spolocnosti natarasená, pred tiež nemože, CO má
robit? Stoji pred svojou triedou mladických duši a uvažuje o svojom
poslaní, on, jeden zo státisícov kridatérov, ktorým válka rozbila
všetku vieru a skoro všetku silu, a je si vedomý, jak neskonale ži
votnejší a so životom spojenejší sú všetci okolo neho. Všetko vzde
lanie, všetka kultúra a všetka veda neni nic než hrozný výsmech,
pokiaf sa fudia hubia plynom, železom, prachom a ohnom v mene
Boha a rudskosti. Bol by tak rad, keby tie mladé duše nic nepoznaly
zo zloby sveta, keby sa v noch usidlila naveky láska - ale vie, že je
to nemožné, a preto radšej opúšta školu, nemajúc dost sily, aby klamal
seba a iných. Len v lese, v tej cistej panenskej prírode, pochopí svoje
poslanie. Zúfalost, ktorá ho pred casom držela v svojich spároch, ked
videi nicotnost všeho snaženia o lepší zajtrajšok, pomaly sa meni v pevnú
vieru, že nový clovek sa zrodi a musí zrodít z tlejúcich pozostatkov
svetovej vojny. je však treba, aby každý zacal sám u seba. A veri, že
ako on, i stá a stá iných pojdu tou istou cestou, že budú ne štastní,
zúfalí, lebo budú mat vedomie, že ích nieco drží, tak ako v tom starom
nábytku je stále ešte život. Bol kedysi strom, ten porazili, rozrezali
a spravili z dreva stol, skrine, postele. Ale z jara i ten nábytok znova
zacina žit, z jara i tá stará ztrúchnivelá Iipa má hnedé púcky
onedlho bude mat malinké, hodbávne zelené listy. A tak aj nový
clovek sa zrodí, Remarque je o tom pevne presvedcený.

To je tedy tá cesta nazad zo strašlivej války. Tá válka zúrila na
bojištach, ale zúrila a zúri ešte dnes aj v srdciach malej ešte, lež
predsa len k životu sa hlásiacej spolocnosti, aby ocistila fudstvo od
nánosu vekov. je to cistá, nefalšovaná láska jednoho k druhému,
medzi novými fudmi nesmie byt rozdielov ani rasových, ani nábožen
'ských, ani spolocenských.

Toto credo Remarquovo najde iste mno)to vyznavacova tým aj
jeho kniha, ako vyrovnanie všetkých protív, stane sa modernou
bibliou všetkých tých, kto ocakávali a ešte ocakávajú od budúcnosti
daco velkého. Utopia? Romantika? Níe - poctivá snaha a pevná
viera v lepši zajtrajšok, kedže vcerajšok bol ešte taký zlý. Nie tedy
cesta nazad - ale mocne, odhodlane vpred i za cenu vlastného štastia.

Co sa týka formy, je to opat ten Remarque, ktorý tak rýchle uchvá
til celý vzdelaný svet. Nie umelec, nie ciselér slova, nie stavitel pevnej
románovej skladby - ale prostý referent, ktorý bez tendencií roz
práva, co mu káže jeho srdce. Ale jaký to kabinetný kúsok stilistický,
jaká to umelecká nápln, korko tu žívotnej filozofie, jak bystrý postreh
dušezpytný. Není preto ani divu, že jeho kniha uchváti tak spontánne.

Je isté ovšem, že k úspechu nemálo prispela šikovná nakladatefská
reklama, ale kniha slabá by azda ani pri tomto aparáte nedobyla
takého úspechu. Možná, že prísni umeleckí literárni krítíci budú
vytýkat Remarquovi lacný bengál - ale jedno je už dnes neodškrie
pitefné: že totiž obidve jeho knihy sú z tých málo literárnych pro
duktov posledných rokov, po ktorých siahame nie len raz, ale castejšie,
a nikdy ich neodkladame, aby sme sa k ním už nikdy ne,hceli vrátit,

Dr. Ludvík Kiihn (Prúdy).
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KNIHY DALEKYCH OBZORU
zábavou k Douceni

H. T. v "Naší dobe".

"z ceských cestopisných del, v poslední dobe vy
daných, náleží toto velké a skvelé dílo vynikají
cího ceského zemepisce k nejpozoruhodnejším.
je to výsledek tríletého pobytu autorova v krajích
našich protinožcu v letech I920 až I922."

"Príroda. "

"Pravda."

" ... Ríkává se, že každá vec má nejakou svou

dobrou stránku. Berty Ženatého kniha Zeme

pruhu a hvezd jich má dobrých I296."

Karel Capek v "Lidových Novinách".

"Dlužno konstatovati, že nespornou predností

Neumannova smelého a odvážného díla je místy

až básnická mluva, takže se kniha cte namnou

jako poutavý román, jakož i vkusná nadmíru

výprava knih."

" ... Historická objektivnost pojí se tu s jasným
populárním výkladem, takže ctenár sleduje ce
lou závratnou dráhu velikého císare jako v živých
obrazech moderního filmu. Autor nechává na·
mnoze hrdinu svého díla mluviti samotna, což
ovšem malebnému divadlu velkého dejinného ob·
dobí dává výraz dramaticky vzrušený."

" ... Dlužno však priznati, že spis je skutecne

prebohatou studnicí mnohostranného pouceni o zá·

kladních otázkách života, což je usnadnováno bez

poctem ilustrací. je to tedy skutecne kniha pro

"školu i dum".

Prof. dr. VI. Ružicka ve "Svete knih".

Souhrn soucasných vedomostí o živote a jeho

možnostech. Za vrchní redakce universit. prof.

dr. VI. Ružicky preložil dr. E. Vajtauer. Vy

chází v se,š!tech s ilustracemi o 32 stranách
a Kc8'-.

H. G. Wells, J. Huxley, G. P. Wells
VEDA O ŽiVOTE

Preložil Dr. Josef Dostál. 856 stran, 517 ilustr.

Brož. Kc 160'-, v puv. vazbe Kc 185'-.

2 díly, 1296stran, 250 ilustrací. Brož. Kc 180'-,
v puv. vazbe Kc 230'-.

Univ. prof. dr. Jirí Daneš

TAI LeTA pil TICHÉM OCEÁNU
Dva svazky, 1344 stran, 470 ilustrací. Brož.

Kc 250'-, v plátne Kc 300'-.

Ing. Berty Ženatý
ZEME PRUHÚ A HVEZD

3 díly, 1616 stran, 535 vyobrazení, 55 hlubo

tiskových príloh. Jednotlivé díly brožované

a Kc 75'-, v puv. vazbe a Kc 100'-.

St. K. Neumann

FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

G. Lacour-Gayet

NAPOLEON, JEHO iIVOT,
OILO A DOBA


