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Po ctrnácti letech.
7. listopadu pred ctrnácti lety zmocnil se Lenin po

moCÍvojáku, kterí nechteli bojovat, sedláku, kterí chteli
pudu a pomocí nespokojených m e n š i n o v Ý c h národ
ností vlády v Rusku. je pravda, že toho dne tam nezvítezil
cistý a uvedomelý socialismus, nýbrž jakýsi konglomerát
nespokojenosti a vzpoury. Lenin v boji o moc nerozpa
koval se užíti každé pomoci, která se mu naskýtala. jeho
temperamentu nepdpovídalo cekati tak dlouho, až vet
šina ruského obyvatelstva bude znát Marxuv "Kapitál" a
bude uvedomele socialistická: aktivní jádro máme, mys
lil si, a ostatní už vychováme. jak strašne tam potom
vychovávali! Systém teroru byl v' Rusku daleko dríve a
daleko dukladneji vybudován než systém socialismu.

Leninuv nárok na genialitu zakládá se zejména na
jeho strategických schopnostech. Na svém bojišti byl
tak úspešný jako Napoleon na svých. jaký to vojevudce
v trídním boji! jak umel využíti každého konfliktu,
i takového, který s jeho cílem nemel nic spolecného! Ude
lal koloniální národy svým spojencem v boji o socialis
mus. Nikoliv proto, že by neco o socialismu vedeli, ale
proto, že byli znamenitou výbušnou látkou. Marx, jak
známo, spoléhal na elitu evropského proletariátu. Lenin
daleko více spoléhal se tehdy na mužiky, vojáky, Turky,
Indy a Cínany. Bolševismus, jak jsme stále poucováni,
zakládá se na dvou naukách: na marxismu a leninismu.
Marxism není už treba blíže vysvetlovat. Podstatou
leninismu pak není žádná zvláštní socialistická teorie,
žádný více nebo méne presný obraz budoucnosti, nýbrž
práve taktika, chytrost v boji o moc. Leninism je práve
ona strategie, jíž se Leninovi pred ctrnácti lety poda
rilo zvítezit a potom vítezství udržet. Více než sociali
stická teorie je to trídní vojenská škola.

My, kterí odporujeme komunistické revoluci, musíme
stále míti na pameti, za jakých okolností se jí podarilo
v Rusku zvíteziti, a stále pecovati, aby takové okol
nosti u nás nenastaly. Agrární reforma - to jsme ude
lali dobre. Rozmnožením vrstvy drobných vlastníku
byla tak posílena posice demokracie, že to i na komu
nistických kongresech v Moskve nekolikráte výslovne
uznali, ackoliv ovšem bez radosti. Hlad po pude byla
jedna ze dvou hlavních sil Leninova dynamického spre
ženi. Druhá síla byla - následky války. Válka je
jednak morálne pro revolucní myšlenku neco takového
jako hnojivo pro pole, jednak dává technickou možnost
zvítezit: odbojníci mají v rukou zbrane. Bolševismus by
nebyl v Rusku vyhrál, kdyby se nebyl mohl oprít
o rádne vyzbrojené pluky se strojními puškami, pancé
rovými auty a dely. Válka byla hlavním dltvodem Leni
nova vítezství. Z toho pro nás vyplývá povinnost jedné
chytrosti: nesmíme komunistické internacionále proká
zat tu laskavost, že jí usporádáme válku. To budiž receno
aspon tem lidem, kterí jinak nedovedou na válce nalézti
nic zlého.

Bolševici tedy zvítezili v Rusku po leninsku, nikoliv
marxisticky, t. j. jejich vítezství nebylo hned na po
Utku triumfem socialistické teorie. Meli mnoho pomoc
D1ku, kterých se musili zbavit, než mohli prikrocit k bu-

dování socialismu. Ale ac už bolševismus v Rusku zví

tezil jakkoliv, musíme pocítati s dnešními fakty. A ta
jsou taková, že do souboru svetových státu pribyla
zeme, kolos rozlohou, obyvatelstvem i prírodním bohat
stvím, kde se nejvážnejším zpusobem usiluje o zavedení
socialismu. Buržoasie už to nikdy nebude mít na svete
tak pohodlné jako mívala. Vyvstal jí strašný nemilo
srdný kritik, který nepíše jen na papír, nýbrž muže se
opríti o státní moc i o velkou mezinárodní organisaci.
Tento nový ruský svet nelze potlacit; je nutno se s ním
nejak vyrovnat v boji o pravdu. Nestací ríci, že ruské
metody odmítáme; je nutno dokázat, že naše metody
jsou lepší. My nad sovetským Ruskem v konkurencním
zápolení jen tenkráte zvítezíme, jestliže dokážeme, že
náš zpusob hospodarení prináší lepší výsledky. Z milo
srdenství si nás svetová historie vydržovat nebude.

Hlavní fakt je tedy ten: v Rusku budují socialistický
rád; ostatní Evropa nemuže to mocí potlacit, nýbrž musí
s tím konkurovat. Lepší necht zvítezí.* **

Trvalost sovetského režimu je už prokázána. Bude
ovšem také tento rád podroben silám vnitrního vývoje,
ale zvencí už deset let nikdo vážný na útok nepomýšlí.
je-Ii ruské obyvatelstvo samo spokojeno nebo nespo
kojeno -- kdo u nás by to mohl ríci? Po mnohé stránce
je dnešní Rusko zemí neznámou. jedno zdá se býti jisto:
ruský lid by nemohl odporovat ani kdyby chtel. Doko
nale mu bylo dáno poznati, jaký je tento druh diktatury.
Nikdy neváhá pracovat ohnem a mecem. Lidé, kterí by
se snad i chteli bouriti, jsou duševne vyssáti a do konce
svého života postrašeni. Neodváží se ani promluviti
s cizincem, nebot systém špicIovství má v té zemi za
sebou ne petiletku, nýbrž ctrnáctiIetku, a vl~da má
rychlou a težkou ruku. Lidé, kterí prijeli z Moskvy, vy
právejí, že, zaL-voníte-li vecer v byte nejakého prísluš
níka starého režimu, otevrou vám tresoucí se lidé: tako
vou moc mají vzpomínky na vecerní vpády politické
policie. Z techto vrstev neco podniknou leda vyslovení
kandidáti sebevraždy. A ostatní? V Rusku vyrltstá nová,
záhadná generace, neco, co v Evrope dosud nebylo. je
peclive vychovávána jediným nesnášelivým smerem, má
úrední klapky na ocích a uši má dokonale zacpány proti
zpevu evropské sirény. jsou to mladí lidé, kterí prošli
systémem sovetského vyucování. Noviny jsou zmili
tarisovány a zmonopolisovány nekonecne více, než byly
u nás za války. Zprávy o živote v západní Evrope dosta
nou se do nich jen v takovém zpusobu, jaký vláda uzná
za vhodný. Není pochyby, že uzná za vhodný zpusob
krajne stranický. Ani ocima ani duchem nepoznali tedy
tito mladí lidé nic jiného než pomery, v nichž vyrostli:
po cem by meli toužiti? Nespokojenost vzniká srovná
váním. Své pomery s jinými srovnávati nemohou, nebot
jich neznají. Tak musíme míti za to, že v Rusku vyrustá
generace, zcela smírená se svými pomery. S tou generací
bude mít Evropa co delat v príštích desítiletích. Nebude
to asi generace, ochotná pri první príležitosti zradit
sovetský systém.

Tak tedy nemužeme se v Rusku spoléhat na prevrat,
nýbrž nejvýše na pomalý vývoj. Na to, že hospodárské
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Chceme míti pokrok bez ruské tragedie a bez tech
ruských vecí, které jsou nám neprijatelné.

* *

yKMÁNzop
Matky a odzbrojení.

Jsem proti válce a pro odzbrojení nejdrív a hlavne proto, že mám
dva syny a trásla bych se o ne; a že bych byla neštastna, kdyby moji
hoši ubíjeli jiné mladé lidi. Reknete, že to není žádné stanovisko
a žádn~' názor; není. Ale je to pro mne a pro miliony matek všech
ras a národnosti životní vec.

Máme obcanská práva. Volíme do obecních zastupitelstev a do
Národního shromáždenÍ. V porote náš hlas muže rozhodnout o svo
bode ci smrti obžalovaného. Ale muže se nám stát, že jednoho dne
budeme nuceny vydat svoje syny na hromadné vraždení a žádná
idea nás z toho neutešÍ. Byly bychom zrudy, kdybychom cítily jinak.
A slibujeme, že chceme pomáhat, aby nedošlo k válce. Moc není
v naslch rukou, ale pomáhat muže každý clovek dobré vule; a lépe

Hlavní spor mezi Ruskem a západem není o Rusko
samo, které necht žije pokojne ve svých mezích a vy
koná co umí, nýbrž o komunistickou internacionálu.
Rusové už nám musí odpustiti, že revoluci nechceme.
To je práve tak naše vec, jako jejich revoluce je jejich
vecí. My veríme ve vývoj, v rozvíjení toho, co zde už
jest. Nemáme chuti nejdríve pripustiti chaos a pak trpe
live ocekávat, jestli se z neho zrodí hvezda. Nemužeme
si práti onoho psychologického barbarství, které je ob
saženo v diktature po ruském zpusobu. Na to jsme prí
liš vzdáleni Asii.

Agrární zeme jako bylo Rusko, muže si spíše dovolit
hazard. V Evrope by to znamenalo neštestí na dlouhou
dobu nenapravitelné. Nechceme obetovat celou naši ge
neraci experimentu. je-li sovetské Rusko ochot no uznati,
že máme právo na toto stanovisko, mohou oba systémy
klidne žíti vedle sebe a každý tvoriti podle svých sil, a
rozumejší a ušlechtilejší systém bude na konec prijat tu
i tam. Ferd. Peroutka.

Ruský dumping? jestliže Rusko opravdu z tech
nebo onech duvodu smeruje k tomuto cíli, je-li pravda,
že záplavou laciného zboží by chtelo pusobit nepokoj
na evropských trzích, musil by se svet sejíti a poraditi
se o tom. Kdyby dumpingové cíle ukázaly se býti
skutecností, byla by celní rádná hranice proti Rusku
další skutecností, která by z toho vyplynula. Je známo,
za jakých okolností docHuje se v Rusku nízkých cen:
za to, že se ruskému národu uložila tak nízká a primi
tivní životní úroven, jakou by se žádná evropská vláda
neodvážila svému obyvatelstvu uložiti. Ruský národ
žije v nejnižší historicky známé životní míre. Snáší to,
ponevadž nemá ponetí o zpusobu života na západe
(nemluvím ovšem o zpusobu života v dnešní krisi,
která prináší nebezpecné snížení životní míry).

Cla proti Rusku, jež vyrábí lacino, ponevadž stlací
životní úroven svého obyvatelstva tak nízko, jak si to
muže dovolit jen železná diktatura, nebyla by vec
nemravná. Nelze pripustit, aby tlak ruské konkurence
pusobil drtive na evropskou životní míru. Ruský export
by se stal nejhorším neprítelem evropského delnictva.
Evropa by se v takovém prípade nemohla ostýchat
ochrániti cla. Nemuže býti cílem sestup na ruskou
úroven.

* *

*

*

V letech, kdy západní Evropa prodelávala údobí
konsolidace a konjunktury, trochu se Ruskem po
hrdalo. Mohli jsme ukazovat na nesporné výhody svého
systému, zejména na vyšší životní úroven. Ale nyní,
když celý svet se dostal do pronikavé hospodárské
krise, ve které neví kudy kam, nemáme se cím chlubit.
Prirozený následek jest, že Rusku prokazuje se zdvori
lejší pozornost. Tento zdvorilejší tón k Rusku je nyní
faktem ve všech zemích, i v Americe. Nemýlím-li se,
prišlo se na to, že bychom se mohli v nekterých vecech
od Ruska i ucit. Teorie o vrazích a šílencích, kterí se
zmocnili vlády nad tou zemí, je docela v rozkladu.
I konservativci jednají už o Rusku vecneji.

Chceme-li s Ruskem konkurovati, musíme míti
dobré a vecné informace o nem, musíme vedet, co je
to dnešní Rusko. Nechceme sníti sen s nepríjemným
probuzením na konci. Dlouho se u nás mluvilo o Rusku
jen podráždene ci politicky. Kdo z nás, kterí jsme
chteli vecnejší pomer k Rusku, by nebyl aspon jednou
nazván zbolševisovaným individuem! Tragedie našeho
starého rusofilství je v tom, že je zcela otráveno a nej
méne prispívá k znalosti Ruska. Dr. Kramár, vudce
tohoto smeru, má za sebou rekordní pocet falešných
proroctví a falešných informací. Dáti se jím vésti v po
meru k Rusku - tot jako vstoupiti na lod se slepým
kapitánem.

skutecnosti samy svou logikou umírní dnešni ruský
systém, je-li ovšem pravdou, že hospodárské skutec
nosti musí se vyslovit proti tomuto systému. To ješte
není rozhodnuto. Pokud se politické svobody týká,
sotva si ji vynutí lid chudý a nuzující se. Svobodu si
muže vynutit jen lid sebevedomý, a sebevedomí se
v Rusku nedostaví bez hospodárského povznesení.
Svoboda sotva je plod, který zraje na strome bídy.
Svoboda je prirozený rozmach silného, zdravého, zá
možného národa.

Proc toto vše je treba konstatovati? Aby nekdo
nedelal falešné výpocty. Aby si nemyslil, že bude
možno žíti v Evrope a nepocítati se sovetským Ruskem
a s nutnosti prekonati je kvalitou.

* *

At už se petiletka podarí úplne nebo jen zcásti, je
jisto, že nastává dlouhá dramatická konkurence mezi
dvema svety. Na konec vyhraje ten smer, který se
ukáže rozumnejším a prospešnejším. Buržoasie na zá
pade bude musit znovu prokázat svou prospešnost a
právo na život. Není možno ocekávat, že bude udržo
vána jen ze zvyku. Svet ani tu, ani tam nedá se trvale
oddelovat od rozumnosti a úcelnosti.

Není neštestím, že nás Rusko nutí k této konkurenci.
Ani demokracie nemá zájem na tom, aby udržovala
pro nic za nic kapitalistický systém jen ze vzpomínek.
Systém bude musiti složit dukladnou zkoušku zpuso
bilosti; jde nepochybne také vstríc dukladným refor
mám.

Prejeme Rusku klid k jeho práci. Budeme pak po
rovnávat výsledky. Zatím to vypadá jako konkurence
plánovitého hospodárství proti neplánovitému, ale
doufáme, že to tak dlouho nebude vypadat, a že také
demokracie se rozhodne prijmout nejaký plán. jsme

. presvedceni, že demokracie sama je schopna sociálních
a .hospodárských reforem a že není nutno, aby abdiko
vala a ustoupila diktature. Zdá se ovšem, že bude musit
dríve prodelat ješte nekteré zlé zkušenosti.
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Ibylo,usilovat marne (ale já neverím, že marne) než svesit hlavu,
t ruce a prisvedcovat zlému.
Onenl odnárodnovací nebo protistátní snaha. Clovek má rád

, kde vyrostl a se kterou srostl; rád není správné slovo, je to
silnejšího:clovek nemá rád vlastní oko cí ruku: jsou mu samo
é, cást jeho. Ale víme, jak za svetové války žádná z válcících

ti nezacala válku; všechny byly napadeny; všechny, jak
o, byly do války vehnány. A dnes práve tak všechny státy

fl jedine proto, aby se bránily - sdelujíce soused sousedu vá
fluidum.

únor chystá se v Ženeve odzbroj ovací konference. jde bohužel
o odzbrojenicástecné; jde aspon o to. I to treba vítat. Spolecnost

u byla poslednl dobou ostre kritisována, a povolanejší lidé,
tlcky zasveceni, mohou posoudit, jak dalece spravedlive. Patrne

jednou o neco težši a složitejší, likvidovat armády, než psát
tom clánky. Spolecnost národu, proste ta skutecnost, že sešli se

tavitelé evropských státu a prohlásili po prvé v dejinách lidstva,
války nemusejí být a že se bude pracovat, aby nebyly, zna

dejinný obrat v myšlení 20. století.
Myšlenísamo nestací, já vím. Planý entusiasm pro Ženevu jako

bol(možnáviklající se) nás nespasi, já vím. Ale prece jsou signály
ktižovatkáth historie. Nehrešit malodušnou apatií.

,,Adejte pokoj," ríkají si lidé. "Války byly, války budou. jen zá
se mení. Já pro svou osobu neverím, že války nekdy prestanou.

uf je v lidské prirozenosti."
Prestalo lidožroutství, otroctvl, právo útrpné, robota.
Jeden velmi osvícený clovek presvedcoval mne, že války jsou

laxe proti prelidnení sveta. A ve všech evropských státech
šení tehotenstvl je trestné!

Udržujemenedonošené deti v couversách, prodlužujeme umíránl
o ctvrt hodiny, zachranujeme v poslední chvíli sebevrahy,

jeme o blázny, ucíme mluvit hluchonemé, císt slepé, pocítat
myslné. Avšak lidi v kvetu života hodláme posílati na smrt.

lInešnldobe fysické kultury, ve svete pokrytém sportovními hrišti,
pfekrásném svete, kde lepší nebezpecí a hrdinství cekají mladé
undseny, Lindberghy, Piccardy. Sílená lidská spolecnosti!

My, matky, chceme odzbrojit. Marie Pujmanová.

Už i p. profesora Pekare rozhnevali.
Všichnivedí, oc jde: na fakultni schuzi filosofu na universitní pude

vil se pOlicejní úredník v uniforme, což je rozhodne novinka
našichpomerech. Rektor university, profesor Pekar, žádal na poli
nim reditelství, aby doziratel byl odvolán, ale byl odmítnut. jak
rávejlúcastníci tech událostí, byl tím vším p. profesor Pekar ne
cejnerozhneván a pohnut. To tedy musíme míti za zlé tomu re
u, který posilá proti všem zvykum policejní dozorce už i na fa
ni schuze studentské: že se mu podarilo rozhnevat i tak vyhlá
o a spolehlivého konservativce, jakým je práve p. profesor Pe-

. Jestliže nad cím, tedy práve nad tímto by se mel režim laskave
at. Není dobre tak konservativne jednat, že už i konservativci

najlpcste. To ji jako tak velice zatopil v pekle, že je tam už i te
e Belzebubove horko.

Muslmcpamatovat, že nešikovnosti, jichž se urcitý režim dopouští,
vaji mu neméne neprátel než skutecné chyby. Policie, v tomto

padeasi rizená z ministerstva vnitra, nejednala ovšem nijak proti
vu, aspon proti tomu právu nikoliv, které je nekde napsáno. Ne

utelnost akademické pudy není stanovena žádným zákonem.
to jen tradicní výsada, kterou ovšem Rakousko zachovávalo, a to

okolnosti daleko pohnutejšlch a pro sebe nepríjemnejších. Ne
se nám Iibiti, jestliže republika sahá na ty výsady, které i nej
nejší rakouské režimy ponechávaly. Není-Ii to nic jiného, je to
velkávada protí politické estetice, a popudí to zase o radu lidí

k oposicnímu smýšleni, a toho veru není potrebí. Zrušovati tra
výsadubez vážných duvodu je hloupé, a vážné duvody nemužem
i. Jest:iže fakultnl filosofický spolek chce vyslechnouti zprávu
dvou clenCI, které vysla; do Ruska, a jestliže je tomu prítomen

rektor a dekan, neni to žádné .,široko-daleko rozvetvené spik-

nuti" a jen prestrašenost muže k tomu vysílati také policejního zá
stupce. jiste se pritomností policejního úredníka nepodari potlaciti
ani jeden ruský fakt, a jestliže je nl'bezpecí, že nekterí lidé budou so
vetským Ruskem nadšeni, budou, jak známe psychologii takových
lidí, nadšení ješte o sto procent více, jestliže jim v tom bude p!>licie
bránit. Konflikt studentstva s policií v r. 1923 mel za následek organi
saci radikálního hnutí ve studentstvu, lonské srážky policie se stu
dentstvem, které protestovalo proti preplnování vysokých škol, do
pomohly pp. Perglerovi a Stríbrnému k popularitc na universite, ac
koliv je to poslední místo, kde by tito dva demagogové meli být
populární; nemužeme nic dobrého cekat ani od techto neshod mezi
policejním úradem a studenty.

Vládnoucí režim má se vyznati v psychologickém umení, jak za
cházeti s verejností a zejména s tak citlivou cástí verejnosti. je to
podstatná soucást umení vládnouti. Každá vlááa má dáti nejširši
svobodu svým obcanCtm ve všech vecech, v nichž jim ji bez nebezpecí
muže dáti. Vyšší i nilší policajty nemá býti casteji videti než jest na
progto nutno. Zajisté, kdyby universita stávala se semeništem p'Jli.
tických piklll, kdyby fakultní spolky zaéaly porádat pojjtick~ schuze,
policejni reditelství musilo by vziti i toto území pod svoji pravo
moc. Ale ukazovalo se takové nejaké nebezpecí? Staly se na univer
site už nejaké politické neprístojnosti? jsme všichni svedky, že se ne
staly, i chybí tedy policejnímu zákroku všechna nutnost. Než se
policie k necemu takovému odhodlá, je nutno di'íve verejnosti podati
dukaz, že je to nutno. Pak to všichni rozumní nahlédnou a schválí.
Ale takto se jen zdá, že režim dostává roupy. My všichni, kterí há
jíme tento režím, musíme protestovat. Pusobí to i nám zbytecné ob·
tíže. -10-

Ticho v Cechách cili predvojenská výchova jde.

Až se budou jednou v budoucnosti naši potomci ptát, kdo se od
prevratu do dnešní doby nejvlce staralo zabezpecení naši vlasti, bude
odpoved znít: Svaz záložních dustojníku. jeho snaha uzákonit v jaké
kolív forme ·predvojenskou výchovu, vstupuje do konecného stadia.
Pouští se o ní pokusné balonky v novinách, mluví o ní ministr
nár. obrany, recní o nf bez obal u záložní dustojníci i ministri. Prí
tom název "predvojenská výchova" prodelává radu zmen, až ko
necne se dochází k "povinné telesné výchove mládeže", jak známo
z denních list CIi ze znení návrhu, uverejneného na pr. v "Nové Svo

bode". Ponevadž verejnosti je celke'!1lhostejné, co mu všechny naše
politické strany uzákoni, není snad zbytecné pro budoucnost, pro
tu dalekou, budoucnost, kdy také u nás se vychovají príslušníci
cerve nobílých Heimwehrli, Schutzbundu, Rotbanneru atd., pripo
menouti základ oné "telesné výchovy", která má být uzákonena.
je prece nemyslitelné, že by puvodci návrhu vzdali se ideologie,
která je vedla k vypracování návrhu. je to ideologie neceská. pru
šácká, a venujme jí proto pozornost. Nuže, "program branné prípravy
musí být s poc á t k u omezený a praktický a pecovati o výchovu
predevším tech vlastností, které nelze vštípiti pro krátkost doby
na vojne. Dobrý voják je ten, kdo umí poslouchat a nebojí se,
je otužilý a dovede úcinne i vhodne strílet. Tyto vlastnosti nelze
získat naráz, musí býti vštepovány dlouhou dobu a zakoreneny
v národe ... Protože pak tyto vlastnosti (m o r ál n i a telesná zdatnost)
mají rozhodující vliv v boji, musí se jimi obírati všechny povolané
instituce státní a príslušné korporace od nejútlejšího veku ...
Krome výcviku v základních úkolech vojina v poli pujde tu zvlášte
o výcvik ve strelbe, nebot úcinná strelba je v boji základní pod
mínkou úspechu. Zrucnosti ve strelbe nedá se dosíci ani se nedá
udržeti teorií, ale strelbou a zase strelbou, tedy stálým cvicením
práve tak, jako se plavec nenaucí nikdy plavat bez vody ... Má-Ii
se co nejvetší pocet mužu malého národa úcastniti boje, je treba,
aby ji vykonávaly i ženy ... Muže tu jíti jedine o neprímou a ne
nápadnou výchovu v rámci dosavadního uciva, usmerneného
podle dnešních potreb armády a v souladu s jejím výcvikem."

Ponevadž však by mohla tato výchova narazit v neinformované
verejnosti na odpor, je proto treba, aby princip dobrovolnosti byl
spojen "s principem nejvetších výhod". Bez podpory státních
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orgánu by se nedalo podniknouti nic a je proto žádoucf, "aby se
zvlášte na pocátku nešetrilo výhodami, dokud by se celá akce
nevžila". Od ceho jsou tu ruzné státotvorné spolky? Ty nabízejí své
služby (za "nejvetší výhody")! Do výchovy mravní a obcanské,
zvlášte pak telocviku má se zaraditi "názvosloví vojenské se zara
dením prvku vojenských". "Nejpovolanejšími cviciteli pro povinnou
telesnou výchovu jsou zvlášte ucitelé a cvicitelé ve spolcích,
pro dobrovolnou vojenskou výchovu a výcvik záložní dustojníci,
rotmistri a poddustojníci, jednak pro své predbežné vzdelání, jednak
proto, že se nejlépe vyznají v místních pomerech, nebot žijí mezi
lidem, znají jeho prednosti i vady a vedí, jak jej lze podchytiti."
A tak dále.

Není dnes a ani nebude v budoucnosti obavy, že by vedouci stát
níci chteli rešit t. zv. spory národu válkou, ledaže by chteli co nej
rychleji defínitivne pomoci komunismu na nohy. Ale vnitrní život
v republice je vlastne až na ty volby a aféry strašne fádní. Proc mu
nepomoci v budoucnosti necím, jako jsou v cizine Heimwehri, Schutz
bundy atd.? Že se z t. zv. nepolitické výchovy vojenské vyvinou,
je jaksi samozrejmé. Tešíme se již na rvacku politických stran pri
obsazování míst hodnostáru "telesné výchovy". Bojovné formace,
kopírované podle ciziny, jsou vlastne jen otázkou casu. Vše má svuj
tragikomický náter, že se to pripravuje v dobe, kdy se bude konati
odzbrojovaci konference. Je to celkem dobré rešení: být pro odzbro
jení, ale pojistit se všeobecnou brannou výchovou. Až se budou
v lednu a v únoru do omrzení odríkávat litanie Hus-Chelcický

Komenský-Masaryk a Jirí Podebradský bude zase prvním ceským
pacifistou, neopomeneme znovu se o tomto nejvetším podfuku za
dobu trvání republiky zminit. T.

Levý zákon.
Vláda rozeslala novinám zprávu o hlavních zásadách pripravova

ného bankovního zákona. Dovídáme se z této zprávy, že má býti:
I. zvýšena civilne i trestne právní odpovednost bankovních funkcio
nárll; 2. zdokonalena revise bank; 3. snížena osobní režie, a požitky
funkcionáru postaveny pod kontrolu dozorcí rady; 4. umožnena pro
nikavejší kontrola sanovaných bank, aby tak byl dokonale za
jišten úcel verejných prostredku zde použitých v zájmu celého ná
rodního hospodárství. - I v krátké úrední zpráve opakuje se ne
kolikráte slovo kon trola, a vllbec je zvýšení verejné kontroly nad
tímto odvetvim soukromého podnikáni hlavnim a jediným smyslem
pripravovaného zákona. Zvýšení kontroly nad soukromým hospoda
rením je zajisté požadavek smeru levého; smer pravý je pro neo
mezovanou volnost. Má tedy tento zákon charakteristické známky
levého smeru. Poni'vadž jej podává vláda, kterou zrejme nelze po
kládati za levou, je i tato osnova zákona dokladem pro analysu situ
ace, kterou jsme udelali: k tomu, abv svet šel nalevo, není nezbytne
treba volebního vítezství stran levých; i strany pravé a strední budou
nuceny k levým opatrenim, nikoliv ze záliby, nýbrž práve pod tlakem
nutnosti. Levá opatrení prokáží se jakožto rozumná v této situaci. 
Z osnovy bankovního zákona je zrejmo, že trochu mizí bývalá uctí
vost vlád pred bankami, a že proniká názor, že vláda není k tomu,
aby - dej se co dej - stála pred soukromým hospodarením penež
nich ústavú ve zdvorilém pozoru. Jsou si tím jiste banky vinny, kdyby
nebyly závady, necitila by vládní vetšina potrebu prísneji kontrolo
'latí jejich hospodárství a nemohla by ji prosaditi. Tyto veci však
není možno verejne pretrásati. Pro nás je duležito zjistiti, že i vláda
stredu prišla na to, že bezmocná uctivost k soukromému hospodarení
v tomto oboru nebyla by dnes správná zásada. Rozšírí toto poznání
i na ostatní obory? -!p-

Potreba oposice - nebo jiná potreba?
Na jiném miste citujeme výnatek z velmi správného clánku dra J.

Slavíka, v nemž autor rozbírá príciny volebního úspechu Národní
ligy, a jakožto jednu z pricin uvádí nedostatek poctivé oposice. Ná
sledek je ten, že má úspechy oposice nepoctivá. Pan dr. Slavík píše
velmi rozumne, ale jest se obávati, že káže hluchým uším, aspon pokud
jde o uši vládních stran. Ty že by mi'ly uznat potrebu op osice, kdy ž
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neuznávají ani potrebu nezávislého tisku, který uprímne, ale ze svo
bodné vule podporuje vládní smer, ale ponechává sl svobodu míneni
v detailech?

Každý porádný koalicní k pocituje nad zjevem nezávislé žurna
listiky dráždení v krajine žlucníku. Není tomu tak dávno, co "Ven
kov" otevrene oznacil všechnu žurnalistiku, která není závislá na
politických stranách, za nerest a nemrav; málem že nenavrhl po
zatýkání takových novinárú. Ale nikoliv pouze "Venkov". Také
p. poslanec Moudrý, pokud lze souditi z jeho clánku v "Sobote",
rozsévá drobounkou, pokud možno bodavou skepsí ke zjevu svobod
ného žurnalisty; píše opatrne, ale také on je lechtán u žlucníku a rád
by, kdyby mohl, z nezávislého novináre ll~elal takovou komickou
figurku, jako je na pr. tchyne. Vybíráme si p. poslance Moudrého,
protože je to bývalý realista a lze na nem nejlépe studovati onu
capitis deminutio, které prijde na zdrc:ující vetšinu lidí, když vstoupí
do nejaké politické strany. Že pak mezi zatím sice opatrné, ale prece
jen neprátele nezávislé žurnalistiky náleží také ti padli žurnalisté,
kterí dríve samí byli u nejakých nezávíslých novín, ale, ztrativše tam
ptldu pod nohama, musíli nabídnout své služby nejakému partajnímu
orgánu, to patri k veci: hledí touto nevraživosti utišit své svedomí,
kritisují jiné, aby sebe kritisovat nemuseli.

Velkou cást prospešné oposicní funkce mohla by u nás vykonávati

svobodná žurnalistika, která by obstarávala tu krítiku, k níž stra
nické Jisty jsou neschopny. Ale u nás koalicním stranám nestací,
jestliže nekdo v hlavních vecech s vládnoucím smerem souhlasí; prejí
si, aby bez protestu a ochotne polykal i chlupy v koalicní polévce.
Predstavují si duchovní život jako komandýrku: ráz, dva, tri, vpravo
vb ok, vlevo vbok. Se svolením koalicních stran tedy pestovati
svobodné novinárství nelze; mají to tak rádi jako valach hríbe.
Nedovedou pochopit, že široké verejnosti se komandýrka dríve nebo
pozdeji zoškliví a že nezávislá žurnalistika má užitecnou funkci
ventilu. Tísk p. Stríbrného nemohl by hráti takovou roli, kdyby
u nás bylo více nezávislých novin. -Jp-

O porušené akademické svobode.
5. t. m. usporádal fakultní spolek cs. filosofu ve velkém amfi

teatru nové filosofické fakulty schuzi, na niž meli prednášeti nekteri
clenové exkurse studentu do Ruska. Exkurse tato konala se v zárí

t. r., úcastnili se jí príslušníci ruzných politických stran a na exkursi

prispelo subvencí na pr. i ministerstvo školství a j. O exkursi bylo
již hodne referováno, psáno v celé rade casopisu, zprávy prin~šelo
na pr. Ceské slovo, Právo lidu, Národní osvobození, Lidové noviny
a j. Na schuzi byl prítomen rektor Karlovy university prof. dr. Pe
kar, dekan filosofické fakulty prof. dr. Hujer, prof. dr. Nejedlý aj.,
na schuzi se dostavil i zplnomocnený zástupce SSSR Arosjev.

Ovšem nezván dostavil se í policejní komisar. Marny byly poukazy
na akademíckou pudu, marna intervence rektora dra Pekare u poli
cejního presidenta. Komisar zustal. Schuze, na níž bylo asi 400 filosofu
se nekonala na znamení protestu proti zásahu policie. Oddíly policie
pred fakultou nemely príciny k zakrocenÍ. To je asi strucný prubeh
vecí, jak jej zaznamenaly denní listy.

Se stanoviska demokratického je imunita universitni pudy preži
tek. Se stanoviska právního není vec zcela jasná, a jiste nelze tvrdit,
že nárok university na imunitu zcela pominul. Až do této schuze
zachovávala policie nedotknutelnost university, a krome prípadu
studentských bourí i techniky. A nyní policejní komisar a neústup
nost policejního presidenta.

Jaký byl duvod porušení tradice zachovávané skoro na celém
svete? Vzbourili se snad studenti? Nicili majetek státu? Dopoušteli
se trestných cinu? Konspirovali proti státu? Kladli odpor vrchnosti?
Rvali se snad po vzoru rakouských, nemeckých, madarských, ru
munských a polských studentu se židy a socialisty? Nic takového.

Na schuzi bylo by pravdepodobne referováno jako na desítkách
scbltzí jiných (dva dny pred touto SChllZí v mestské knihovne po
rádali nár. socialisté schuzi skoro s temi též recníky, na níž promluvil
i posl. Šeba), studenti by se byli rozešli a bylo by po všem. Není
pravdepodobno, že za prítomnosti universitních hodnostáru by se
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odvážil protistátních výroku. Rektor a dekan mají prece
moci a vážnosti, aby zabránili jakýmkoli exesum, k nimž by

e nebylo došlo. Nebo snad prišel komisar k vuli panu Aro
ovi? Není snad velmi nepravdepodobno, že by tento pán chtel
éstnejakou protistátní rec? A jestliže, chtela-li mermomocí policie
t, co se na schuzi deje, mohla klidne poslat na fakultu libo

Ý pocet civilních strážníku.
Policievolíla metodu zcela odlišnou. Metodu odstraš ovací. - Nej

G/Inlvejšlbolševik, vychvalující divy petiletky, by nedokázal to, co
pfltomnostpolicejního komisare. jaká je to výchova k státotvor
1OIti,když filosofové, budoucí ucitelé, vidí, že policie neverí ani
rektoru university a dekanu jejích fakulty, kterí se zarucovali za
kUdnýprubeh schuze?

Jak špatní psychologové musí sedet na policejním reditelstvÍ. Což
nikdoz odpovedných cinítelu neuvedomí, že takovéto vystupování

policieprímo popuzuje proti celému státnímu aparátu? Není prece
nutno,aby po každé politické schuzi vy rukovaly cety policistu, jak
II! to stalo u nás v poslední dobe zvykem, a zejména není vhodno
takovýmto zpusobem popuzovat element tak citlivý jako jsou stu
denti.Ted je na to práve nejméne vhodná doba.

Policie,práve tak jako jiné státní orgány má si býti vedoma, že
je vychovatelem lidu. Práve tak policista, jako ucítel, cetník, berní
IPrávce a pruvodcí na železnici vychovává ke kladnému nebo zá
pornémupomeru ke státu. Tento vychovatel používá metly. I hrozba
metlouje dnes prežitou metodou. I je možno volit i jiné metody vý
d1ovné.

Každému akademickému obcanu musí být líto, že byla porušena
svoboda akademické pudy. Byl to prežitek, ale prece jenom pre
fitek, který umožnoval aspon nekde volneji dýchat, volneji mluvit.
Aleješte vlee než to, že byla odstranena svoboda akademické pudy
musíbolet fakt jak a proc se to stalo. Že se to nestalo za studentských
bouri,že nebylo to ultima ratio, nic takového - že se jednalo o schuzi,
na niž meli o svých zážitcích v SSSR studentum vyprávet jimi
vyslan! studenti, za prítomnosti hodnostáru fakulty i university,
a profesoru,kterí se zarucovali za klid. A ten akt neduvery, to argu-
mentum baculinum boli. bal.

S cím souhlasíme.

Naše chyby. "Úspech Nár. ligy je proste mementem. Socialis
tickéstrany nemají predevším v rukou prostredku k vlivu na mládež.
A zde jsme u jiného momentu, který pomohl Nár. lize. je to zane
dbávání dorllstajleí generace stranami socialistickými, ac jim muže
býti jasno, že ani dnešní strední školy ani university ani ruzné ty
akademie,nad politiku prý povznesené, nevychovávají demokratu,
tlm méne socialistu. Mládež chytí a nadchnou predevším politictí
teoretikové, kterí dovedou zaujmouti stanovisko k ožehavým pro
blémumprítomnosti. Tech vážných problému, o kterých mladí by
d1telibýti pouceni, je dnes nad hlavu, ale podívejte se na naše demo
kratickéstrany. Kde mají osobnosti, jež by táhly k sobe teoretickým
vedením?Objeví-li se nejaká významná kniha v dnešních pomerech
sociálních,jinde (na pr. v sovetském Rusku) svádejí o ní diskuse.
Unássotva se dilo registruje nebo se o nem napíše nemastný referát.
Nenlvedeckého života v našich demokratických stranách, není, co
bytam lákalo mladé, kterí dnes pozvolna zvykají si naše socialistické
strany pokládat za jakési socialistické Starocechy, kterí si svou
záslužnoupísen vyzpívali a nemají, co by nového prinesli. ješte po
jiné stránce zrození Národní ligy je výstrahou. Muže-li kárný bic
vševidoucíoposice vzíti do rukou skupina muže, jenž první v deji
náchrepubliky byl parlamentem morálne popraven pro korupcnictví,
jehožse dopustil jako aktivní ministr, svedcí to, že nemáme vážné
oposice,bez níž demokratickou republiku nelze si myslití. Op osicní
kritikaa kontrola vlád nich stran pripadá obycejne radikální levici,
alenaši komunisté jako oposicníci dávno se zdiskreditovali svým ne
plodnýmcírkusáctvím,' jež chce tf nás nemotorne uplatnovat opo
sicn!metody, jež kdysi hloucek bolševických poslancu praktikoval
v ruskéríšské dume. A tak se stalo, že kritika pomeru ve státu padla
do rukou, kde se neciní rozdíl mezi pf'ibijením prehmatu a lživým

s kandalisováním. je na case, aby se u nás objevila skupina lidí,
která by byla dnes tím, cím byl ceský realismus za Rakouska, nikoli
pocetnou politickou stranou, ale sdružením lidi, kterí by meli odvahu
jítí proti všem a všemu, co kritiky potrebuje. Nejen proti živlum
reakcním, ale i proti ošklivým zjevum v stranách demokratických.
je treba vyrvati kritiku z rukou, jimž nejde o nápravu (pak by ne
mohl býti jejich vudcem Stríbrný ani Horký), ale o politické party
zánství dobrodruhu, jimž vady a nesnáze demokratického zrízení
republiky umožnují strhnouti na sebe živly nedemokratické nebo
poplésti hlavy lidem z ruzných prícin roztrpceným."

(Dr. J. Slavík v "Národním osvobození".)

*

Zkázonosné dílp. "Holandsko, které dosud odolávalo poku
šením malorysého, chvilkového utilitarismu pricleniti se k rade ochra
nárských státu, prekvapilo v minulých dnech svet vládním návrhem
zákona, kterým má býti omezen dovoz zboží ze všech státu. Tímto
rozhodnutím o smerové zmene své obchodní politiky Holandsko po
sílilo ochranárství ve svete více, než si je toho samo v prítomnosti
vedomo. Když vetšina státu, podepsavších mezinárodní konvenci
o zrušení dovozních a vývozních zákazi'l, jakož i tak zv. povolovacích
rízení, neprovedla ratifikace této konvence bud vcas nebo bez výhrad,
nabyla konvence platnosti pouze pro sedm státu: Anglii, Dánsko,
Holandsko, Japonsko, Norsko, Portugalsko a pro Spojené státy
severoamerické. Holandsko bylo tedy soucástí malého hloucku státu,
které svou obchodne-politickou praksí odsoudily administrativní
protekcionísmus, jehož smyslem je nastavovati beztak již vysoké
hradby protekcionismu celního. Holandsko zradilo nyní sbor státu,
uchovávajících ve svete prestiž positivní politiky obchodní alespon
v oblastí admínistratívní. jedinou - chabou ovšem - útechou v jeho
neslavném vztycování ochranárské vlajky muže mu býti fakt, že
také Portugalsko opustilo již konvenci o zrušení dovozních a vývoz
ních zákazu, resp. omezení, vypovedevši ji s platností od 1. cervence
1931. Oba tito desertéri zpusobili, že ze znacne dríve již znehodno
cené konvence stal se bezcenný hadr a že nyní i administrativni
ochranárství muže se nestydlive rozmáhati vedle ochranárství cel
ního, jež rovnež s nezdarem bylo spoutáváno konvencí o celním prí
meri. Ze všech snad státu ozývá se nárek nad rozkladem duvery
a solidarity v mezistátních a vnitrostátních vztazích hospodárských
a nedostatek duvery a solidarity je správne oznacován za cinitele,
udržujícího a zhoršujícího svetovou krisi hospodárskou. To, co jsem
uvedlo Holandsku a Portugalsku, jiste neduveru ve svete zmnožuje
a prispívá tedy k prohlubování krise. Ale Holandsko a Portugalsko
mají jen zcela malý podíl na dalším nicení duvery v mezinárodních
stycích hospodárských. jednotlivé státy prímo závodí v této destruk
tivní cinnosti. Obchodní polítika stala se jedním z hlavních instru
mentu, rozleptávajících namáhave po válce vytvárená pouta duvery
mezi národy. Obchodní politika stala se prostredkem, který u hospo
dárské krise zvetšuje charakter její svetovostí a prohlubuje ji. je
pošetilé se domnívati, že je možno a la long zlepšovati vnitrostátní
situaci hospodárskou stupnováním prímého a neprímého ochranár
ství, když zároven takovým regionálním zlepšováním se svetovost
krise zvetšuje a její intensita zesiluje."

(Th. Pistorius v "Právu lidu".)

•
Už je z toho Rakouska ouzko! "Po prevrate bylo vydáno

heslo: odrakouštit se. Od nejaké doby však pozorujeme neco naprosto
opacného. Hledají-li se prirovnání s dnešním stavem nekterého oboru
našeho verejného života, obracejí se oci mnohých se zvláštní zálibou
práve k prekonané rakouské minulosti. V liste ceských socialistu
srovnávali nedávno p. ministra dra Meissnera s Bachem, protože
censura klepla pres prsty p. Vanka. Vrcholu však dosáhl p. ministr
Viškovský, který pronesl v úterý pred dustojníky rec, v níž starým
i novým demokraciím dával za príklad p. Metternicha: pred válkou
se v neosvobozených Cechách jeho jméno vyslovovalo s despektem,
nenávistí a hruzou. Ale v nové demokracií se o nem mluví s obdivem.

Není toho tabáku moc? Nemuže p. ministr Viškovský, muž vzclc-
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laný a sectelý, najít nejaké novejší a lepší vzory, než tohoto šéfa
nejreakcnejší vlády, která kdy vládla nad naší zemí? Copak si ne
uvedomuje, jakou zbran dává do rukou opravdovým neprátelt1m
demokracie? ("Lidové listy.")

Václav Kdnig:

Jde svet do lev a ?
Nejvetší námitka: anglické volby.

Nekolik- dní poté, kdy dr. Beneš opakoval známý výrok Masarykuv, že vývoj sveta jde doleva, prišly
anglické volby s prekvapujícími výsledky - neví
daným vítezstvím konservativcu a nevídanou
porážkou labouristu. "vývoj doleva" je slovo do novi
nárské pranice a dokonce i téma pro debatu v zahranic
ním výboru. Není tedy divu, že v pravicovém tisku
zpestrily se zprávy o volebním vítezství konservativcu
trumfovými titulky: "vývoj celého sveta jde do
p r a va". Lavaluv výraz prekvapení nad anglickými
volbami, sdelený zpravodaji s paluby IIe de France,
prišel v tom smeru velmi vhod pravici a na levici
se o nem diskretne pomlcelo; cili tisk se k nemu zacho
val, jak se mu to hodilo. Ba dokonce byly v nem urcité
jemné nuance. Kdežto vetšina pravicových listu otiskla
jej ve znení parížského "Excelsioru", podle kterého
Laval spatril ve výsledku anglických voleb" velmi jasné
hnutí ke stranám konservativním, které odráží presne
touhu lidu po zdravých a mírumilovných stycích",
orgán pana Stríbrného sdelil svým ctenárum, že Laval
spatruje v anglických volbách "dukaz o pochodu na
pravo v celé Evrope". Toto prestylisování výroku fran
couzského ministerského predsedy na ceste od porady
s americkými státníky o dosažení zdravých styku Sta
rého a Nového sveta do Evropy, k problému mírumi
lovných a zdravých styku mezi národem francouzským
a nemeckým, odpovídá úplne výkladu, jaký dostal
smysl Lavalova výroku na pravici. Výsledek anglických
voleb se pokládal za dukaz neoprávnenosti these o vý
voji sveta nalevo.

Historická perspektiva je nutna.

Možno tedy rozumne ocekávat, že výsledek anglic
kých voleb bude nyní sloužit dlouho za argument proti
této thesi. To nám muže býti duvodem, nikoliv k tomu,
abychom zkoumali smysl anglických voleb (tu bychom
si musili všimnouti také jiných otázek, než je otázka:
"vpravo - vlevo?", zejména otázek místních pomeru,
stranicko-politické situace, volebního rádu a j.), nýbrž
abychom si povšimli these samotné. Otázka, jakým sme
rem jde vývoj sveta, je jiste pro nás všechny stejne du
ležita, at jsme na pravici ci na levici a at máme jaká
koli prání. Máme-Ii se vyhnout nebezpecí, že prání bude
otcem myšlenky, potrebujeme se ovšem podívat na
danou otázku hodne ze široka a k tomu nám nepostací
perspektiva jednoho mesíce, ba ani nekolika let, nýbrž
musíme si vzít na pomoc perspektivu historickou. Tím
nabudeme predstavy nejen o tom, jak jde svet ku pre
du, ale také o tom, jakým smerem postupuje vpred.

Co je to "napravo" a "nalevo."

Nutno predeslat nekolik poznámek. Je to zejména to,
že pojmy "na pravo" a "nalevo" jsou velmi relativní.
Tak dnes muže zaujímat postavení na krajní pravici po-

p o L I T I K A

jem, který ješte vcera byl na krajní levici, nebo také na
opak, pojem, který zastává radikálne levý smer, muže
se v praksi a vývoji vyklubat v dusledcích zcela praví
cáckých. Nutno tedy míti i zde na mysli, že za slovem
je také urcitý obsah, který dokonce muže se octnouti
se slovem v rozporu. Z toho také vyplývá na jedné
strane mnoho nedorozumení, na druhé strane mnoho
slovního žonglérství; práve ve veci, o které zde mluvíme,
operuje se velmi pohodlne neurcitostí slova, aby se obe
šla vec. A nakonec skutecný vývoj není nikdy prímo
carý i když se nan pusobí nejradikálnejšími prostredky
v tom ci onom smeru, ale skládá se ve výslednici velmi
rozmanitých a mnohdy témer neviditelných, ale sil
ných vlivu, které jsou s to posunout i pojmy na zcela
jinou plochu, než ve které ležely puvodne.

S temi všemi výhradami a poznámkami pristoupíme
tedy konecne k veci. Pokusíme se ukázat presuny v po
Iiticko-sociálním vývoji lidstva, ocekávajíce od toho
zkoumání, že nám ukáže, jakým smerem jde vývoj
sveta v nejnovejší dobe. Pokusíme se zjistit, co v které
dobe bylo "napravo" a co "nalevo" a budeme sledo
vali presuny této delící cáry. Nadejeme se, že výsledek
bude zcela zajímavý.

První srážka.

Politické a sociální síly lidstva zacaly se rozpoutávati
na prechodu od obrozenství k osvícenství. 18. století
v povšechném slova smyslu vystupovalo jako doba
etatního absolutismu. V této dobe obecného posílení
panovnické moci proti moci stavovské ozývají se na le
vici první hlasy svobodomyslné. Tehdy ozývá se poprvé
these, že veškerá moc pochází z lidu. Proti právum pa
novníka z boží milosti hlásí se o slovo práva prirozená.
V dané situaci zásada spolecenské smlouvy je v postavení
levé oposice k uplatnovanému principu státního abso
lutismu (l'Etat c'est moi).

Osvícenský absolutismus - levý smer.

Nechme pusobit na príslušném casovém úseku ideu
nových rádu spolecenských a nechme ji rozrltstat do
ruzných škol, ve které prechází. A tu zhruba v polovine
18. století uvidíme zajímavý presun. Etatní absolutis
mus zacíná se pretváret v osvícenský absolutismus,
který se do urcité míry ujímá úlohy levého radikalismu
(s hlediska danéh o stavu spolecnosti). Feudální a sta
vovsky privilegovaná spolecnost ocitá se vuci nemu na
pravici. Osvícenský absolutismus provádí už velké spo
lecenské reformy. Vyhlašuje náboženskou toleranci,
ruší osobní poddanství, z cásti odstranuje danové vý
sady šlechty a duchovenstva atd. Z absolutisty, který
klade mezi sebe a stát znaménko rovnosti, stává se ab
solutní moci nadaný služebník státu, který se už na svou
panovnickou funkci nedívá s hlediska pouhých práv,
ale prevážne s hlediska vladarských povinností. Osví
censký absolutismus znamená se všech techto hledisek
znacný výkyv doleva, dokonce tak velký, že budí od
por i u tech, v jejichž zájmu se deje. Osvícenské reformy
dávají se pak obecne na ústup, avšak své stopy zane
chávají pro další budoucnost trvale i v dobe nastupu
jící po osvícenských reformách reakce.

Revoluce a Napoleon.

Historická nutnost takového presunu doleva vy
svitne nejlépe z dalšího vývoje. Práve tam, kde verejné
požadavky byly v nejpríkrejším rozporu s požadav,kem
základní spolecenské premeny a kde nestaly se vážné
pokusy o provedení reforem shora, prosazují se priro-
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ená lidská práva revolucí z d o I a. Americká revoluce,
vyhlašující deklaraci práv cloveka, nesená hlavne mo
tivy politickými, predchází Velkou revoluci fran

uzskou. Bylo by zbytecné rozebírat, jaký výkyv do-
va znamená tato historická událost, stejne jako obírat
jednotlivými fázemi jejího vývoje od ústavy r. 1790

pres pád monarchie a etapy hruzovlády k thermidoru,konsulátu a Napoleonovi. Nezajímá nás ani tak revo
lucní výkyv a tápání, jako výsledek. Napoleon s hledis
ka revoluce je ovšem reakce. Co však je s hlediska re
kcnlch vlád evropských? Svévolne korunovaná prí

Jera ozbrojené revoluce. Zajímavá ilustrace k relativ
nosti pojmu "vpravo" a "vlevo", Napoleon ovšem sám
O sobe takovému rádení nepodléhá; jeho cíl byl mimo
dobu a mimo její proudy; novodobý Alexandr Make
donský musil také nakonec ztroskotat. Avšak jeho
kutecné dejinné poslání melo své težisko na levé polo

vine soudobého stavu spolecnosti. Napoleon nesl Evropou
vé imperialistické orly. Ale za jejich drápy uvázlo prece

kus francouzské revoluce. Napoleon roznesl s nimi po
Evrope princip právního státu bez stavovských výsad,
princip rovnosti obcanu pred zákonem, který pak ani
v dobách reakce neopustil mysl lidstva. Na druhé strane
obnovením despotismu a imperialistického násilí roz
poutal v celé Evrope touhu po svobode a prispel zvý
lenou merou k uvolnení nové ideje - ideje národní.

Boj o ústavní stát.

Po pádu Napoleonove mohlo se zajisté zajásat v tá
bore zpátecníku: "vývoj sveta jde doprava". Ale to je
práve to, že zdání klame. Za policejní reakce, která se
uplatnila po vítezství protinapoleonských vítezu, ve
skutecnosti jen zacalo klícit séme svobodomyslných
idejí, zaseté francouzskou revolucí do pudy, zprvu jen
unavené vysilujícimi válkami. Nastává nový zápas o vý
voj sveta, ve kterém se v podstate rozhoduje o "svo
bodu". Nastává údobí boju o konstitucionalismus, které
se vyvrcholily v bourlívém roce 1848. Fronta levice
proti pravici se v té dobe už znacne presunula. Nebojo
valo se už o výsadu stavovského zrízení, ale o zákono
dámou moc, o práva obcana. Nic nevadí, že revoluce
roku 1848 jsou poraženy. Princip konstituce je v zásade
vybojován i když záverecné boje trvají celé další ctvrt
století. Tretí stav se upevnil a jeho definitivní vítezství
je neodvratné. Na levici se objevuje nová síla - socialis
mus. V dobe, kdy vítezství myšlenky obcanské svo
body není ješte úplné a kdy musí jiste zápasit s posled
nimi záchvaty reakce, zacínají se svádet první boje
O sociální rovnost.

Vítezství demokracie.

V tretí ctvrti minulého století konstitucionalismus ví

tezí na celé fronte. Krome krajního východu, kde se
udržuje absolutní moc panovníkova nejdéle, musila
pravice ustoupit pred požadavkem ústavnosti, parla
mentarismu, i když tento ústup byl mnohdy z velké
cásti formální a nebyl naplnen príslušným obsahem.
Zásadni vítezství demokracie je však dosaženo. Tu na
stává boj o rozsah parlamentní demokracie, to jest
v první rade o rozsah volebního práva. Na levici poli
tického zápasu vystupuje požadavek všeobecného, rov
ného, prímého a tajného hlasovacího práva. Nastává
zase charakteristický presun mezi tím, co je "napravo"
a co je "nalevo", aniž se dobre v té dobe vidí, že celá
fronta posunula se opet znacnou merou nalevo. Okruh
volebního práva se obecne rozširuje. Volební census,
kuriálnl systémy pomalu mizejí, aby zmizely úplne na

zacátku nynejšího století nebo za svetové války, podle
toho, jak silný je kde odpor vládní moci. Ale to nestací.
Od 80. let zacíná se uplatnovat požadavek volebního
práva také pro ženy; požadavek ten, uplatnený nejprve
v anglických dominiích, setkává se s posmechem a je
prijímán jako extremismus; dnes je v zásade obecne pro
bojován. Všimneme si dobre tohoto postupného po
hybu vlevo. Vzpomenme, jaké boje se vedly o všeobecné,
rovné, prímé hlasovací právo - není tomu prec tak
dávno - velká vetšina dnešních politických vudcu se
ho zúcastnila, dnes patrí k samozrejmostem. Ješte prí
znacnejší je to u volebního práva žen, které také i na
pravici patrí k uznaným, samozrejmým právum - ale
jak tomu bylo pred válkou? To je velmi charakteristická
ilustrace pohybu vlevo na poli výlucne politickém.
Posléze povšímneme si toho, že ani rovné, prímé a
všeobecné hlasovací právo nestací modernímu Iidstvu
v poválecných ústavách uplatnuje se princip pomerného
zastoupení pouze proti majoritnímu principu.

Soubežne se zásadním uplatnením svobodomyslného,
demokratického principu vítezí i idea národní, vy
plývající z povšechného principu svobody. Sjednocení
Nemecka, osvobození Recka, Italie, vznik Belgie a jiho
slovanských státu, probuzení národního vedomí u ná

·rodu potlacených a "nových" znamenají v 18. století
neméne posun doleva a výsledek svetové války jej
dovršuje.

Delnické požadavky.

Nejcharakteristictejší pro posun doleva je však uplat
nování požadavku delnických. PaW k nim
už dosažení politické rovnoprávnosti delnictva vše
obecným, rovným hlasovacím právem. Ale musíme mít
na mysli, že postupne staly se uznaným požadavkem
soucasnosti pomerne nedávno výhradne socialistické
postuláty koalicní svobody, pracovní ochrany, sociál
ního pojištení, osmihodinové pracovní doby, nocní
práce žen a nedospelých, které dnes jsou rešeny vet
šinou již v mezinárodním merítku a které moderní spo
lecnost prijala za své, ac ješte pred pul stoletím mely
ráz témer revolucní. Delnické strany nezastávají už
dávno tech, kterí "nemají co ztratit, než své okovy".
Poválecná doba privedla socialisty do vlády, což by se
bylo zdálo ješte na zacátku století nemyslitelným.

Po válce,

Takový je vývoj, který vyvrcholil svetovou válkou.
Padly militaristické pseudodemokracie a polodemo
kracie. Dovršilo se národní usporádání Evropy. Del
nictvo, vydobyvší si dríve politických práv, prihlásilo
se k spoluvláde. Demokracie se prohloubily. Sociální
ochrana stala se samozrejmostí v moderním státe. Re
publika stala se v svetovém merítku hlavní státní for
mou. Takový je povšechný výsledek dosavadního vý
voje. Fakt, že proti tomu vyvstávají na krajní levici a
na krajní pravici protidemokratické proudy, nemení
na tomto daném stavu zásadne niceho. Nutno objektivne
uznat, co daný stav i se všemi svými zvláštnostmi a
obtížemi znamená.

Stálý vývoj vlevo.

Prehlédneme-Ii tento vývoj v jeho celku, vidíme, že od
polovice osmnáctého století postupuje vývoj sveta stále
rychleji vlevo. Tento postup nedeje se prímocare, ale
je brzden celým retezem reakcí. Nepostupuje také všude
stejne rychle. Ale holá skutecnost je, že v jednotlivých
etapách posunuje se bod, ve kterém pusobí proti sobe
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síly pravosmerné a levosmerné, stále více vlevo. Levé
postuláty osvoj ují si postupne i síly, které puvodne byly
s nimi v boji. To, co se vcera nazývalo levým požadav
kem, stává se dnes dosaženým "pokrokem". Ale vývoj
ku predu a pri tom doleva nejde také cestou extremní
levice, kam se vychyluje jen ve výjimecných výkyvech,
opacných výkyvum doprava. Proto v posuzování cel
kové výslednice svetového vývoje nesmíme prihližet
k takovým výkyvum, které mají, jak ukazuje témer
dvousetletý vývoj, jen docasný ráz. I za nich a proti
nim vývoj postupuje pozvolna ale trvale doleva. Otáz
ka, zda vývoj sveta jde doprava ci doleva, po této stránce
je zodpovedena dejinami zcela jasne, at už naše vlastní
posice je na kterékoli strane.

vývoj vpravo - nebezpecí pro nás.

Na to se ovšem muže namítnout at s té ci oné strany:
"Dobrá, to všechno je pravda a to dukazu nepotrebuje.
Vykládáš nám veci samozrejmé. Ale spor nejde o minu
lost, nýbrž o budoucnost. Nepreme se o to, jak se vy
víjel svet dosud, ale oto, jak se má vyvíjet a jak
se budevyvíjet dále."Skutecné,pravéjádrootáz
ky je zde. Budeme-li mluvit jen o minulosti, shodneme
se dojista na jednom, at už to budeme nazývat vývojem
"ku predu" ci "doleva". Vtip je v tom, že v moderních
dejinách cesta doprava nebyla nikdy cestou vpred.
Stací jen nekolik strucných úvah, abychom poznali, že
cesta doprava nebyla by pokrokem ani dnes. A práve
tuto otázku musíme si položit. Mužeme si vubec
prát vývoje sveta doprava? Co by znamenal
speciálne pro nás? Odpoved na tuto otázku nemuže býti
pochybná ani pro nejkrajnejší naši pravici. vývoj sveta
doprava vytvoril by predevším pro nás nebezpecnou
mezinárodní situaci. Znamenal by nebezpecí hlavne
v prímém sousedství: opetné vítezství monarchie v Ne
mecku nebo alespon vítezství odvetného nacionalismu.
Znamenal by posílení restauracních snah v Rakousku
a Madarsku. Prinesl by obnovení evropského zbrojení
a militarismu a zpusobil by nová mezinárodní napetí,
tehotná válecným nebezpecním. Obecný a rozhodný
vývoj doprava znamenal by zároven nebezpecí útoku
na povšechné sociální vymoženosti, mimo jiné i na
agrární reformy a ovšem hlavne na sociální vymoženosti
delnické. jen s tohoto hlediska znamenal by tedy vývoji
doprava nebezpecí težkých mezinárodních a sociálních
konfliktu. Máme-li pak z dejin zkušenost,' že také ve
vývoji lidstva tlak znamená protitlak a že po údobích
výkyvu doprava nastává ješte vetší výkyv doleva
(a práve Rusko podalo o tom priliš viditelný dukaz),
pak není bezduvodná obava, že vývoj sveta doprava
zesílil by nebezpecí katastrofálního výkyvu doleva
svetové sociální revoluce. Zdá se mi, že to je dosti
duvodu, abychom si nepráli vývoje sveta doprava.

Rozumný pokrok - ne radikalismus.

Zásadní i praktický smysl these o vývoji sveta do
leva vyplývá z toho, zdá se, dosti jasne. Má platnost
povšechnou. Neznamená plané levicové radikálnicenÍ.
Znamená však presvedcení, že je nesprávné a škodlivé
stavet prirozený vývoj, snažit se obrátit jej zpet, nýbrž
že je treba pomáhat mu, aby se dostal do svého priro
zeného koryta nenásilne' a bez otresu. Znamená to po
znat skutecnou situaci. Práve dnešní doba ukazuje, že
pred lidstvem vyvstává celý souhrn nových problému
povahy mezinárodne-politické, hospodárské a sociálnÍ.
Pres ty se nelze prenést skokem doprava, zejména ne
ní-li tento skok v našem celkovém zájmu. jde jen o to,
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uvedomit si, že rozumný pokrok ve všech techto pro
blémech nejen v našem domácím, ale mezinárodním
merítku nesmí jíti cestou reakce, cestou doprava. Dnešní
pomery jsou chaotické. Nesnáze prítomnosti, svody
krajní pravice i krajní levice jsou veliké. Budoucnost
vyvodí ze zmatených proudu dnešní doby svou synthesu.
Vezmeme-li k porade zkušenost minulosti a dobre uvá
žený celkový zájem národní, pak vidíme jasne, že této
synthesi nutno pripraviti rozumnou, postupnou a klid
nou cestu - cestu demokracie a sociálního pokroku.
A v tQ.m smyslu vývoj sveta nejen jde, ale musí jít do
leva. Ze tomu tak je, o tom svedcí cetné jevy dneška,
které nemohou uniknouti premýšlejícímu pozorovateli.

LITERATURA A UM~Nf
Fr. Gdtz:

Tak zvaná generace capkovská.
4. Duchovní názor generace.

Z techto vnejších vlivu a osudu nevyložíme ovšempodstatu generace, nýbrž urcíme jen atmosféru, v níž
se formovala. jádro generace postihneme teprve tehdy,
když si zpredmetníme její úsili o formaci obrazu sveta
a života - tedy svetového názoru, a úsi!i o utvárení
estetického ideálu - tedy formy. Ze všech prvku
fysiologických, psychologických, sociálních i politických
tvorí si generace nový obraz sveta, proniká jednot
ným pohledem hádanku života a dává na ni odpoved
novým, svetovým názorem. Tato generacní noetika,
toto formování obrazu sveta a života, vede nás do
jádra generacní tvorby. Až se vykvasí fysiologický
i citový zmatek, zacne se z mlhovin vynorovati obecný
obraz sveta - a to je práve zárodecný prvek generacní
biologie: teprve tehdy je možno proniknouti básnickým
dílem do mysterie života a sveta a zpredmetniti objevy,
jež se z této výpravy získají.

Mluvíme-li tedy o svetovém názoru generace, je
nutno pripomenouti, že proti idealismu predešlé ge
nerace (jenž vyústi! k fikci morálního ci náboženského
absolutna a dospel v nejvyšších representantech (Bre
zina) až k vedomí všemohoucnosti lidské duše) inter
pretuje nová generace celý svet a život práve jen s hle
diska skutecného cloveka a dospívá tak k du
slednému relativismu. Obraz sveta a života s hlediska
skutecného cloveka - to je zásadní polidštení sveta:
clovek muže chápati plne a dokonale práve jen cloveka
a jeho plody a ciny-tedy kulturu. Pravá skutecnost
cloveku poznatelná je tedy skutecnost dejinná
v nejširším slova smyslu, skutecnost duší, osudu, zá
žitku, del, hodnot náboženských, morálních, právních,
umeleckých. Svet, nazíraný s hlediska cloveka, pre
jímá jeho tvár a proudnost jeho duše, a mení se tedy
z fiktivní brezinovské jednoty v nesmírnou mnohost,
krivolakost, rozmanitost a složitost, a jeví se tedy jako
dynamický komplex, v nemž je velké množství silo
vých stredisek. Capkovská generace probíjela v nás
tento energetický obraz sveta, jehož jádrem je clovek,
jeho ciny, dejiny a hodnoty kulturní. Tento základní
názorový humanism znamená i historisaci celého sveta
a všech hodnot: generace capkovská chápe svet jako
nekonecný proud neustálého vznikání. Všechny hod
noty ztratily svou podstatnost a objevily se jako
vývoj a proud... humanism obrací pak pozornost
práve jen na tu evoluci, zmenu, vztahy, relace a tedy
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rozkládá podstatnost všech hodnot na proud vývoj e.
Celý duchovní svet se objevil tedy jako proud pravd,
pojmu, skutecnosti a, hodnot, jež mají všechny svou
biologickou funkci a jež se osvedcu jí v životní
praksi jako nástroje lidské cinnosti. A tak tento huma
nistický relativism prechází v p r a g mat i s m, v tuto
empirickou filosofii, obrácenou k faktum a cinnosti,
jež uznává všechny lidské pravdy jako orgány lidské
cinnosti a jejich pravdivost vidí v tom, dovedou-Ii
vykonati skutecnou práci, pomoci nám v živote a
osvedciti se v cinnosti. Pravda neznamená tedy po
znání podstaty sveta a života, nýbrž je v ní jen lidský
nástroj, jímž si pomáháme v živote: pragmatism je
nesen instrumentální teorií pravdy.

Tento svetový názor vidí tedy svet jako nekonecnou
pluralitu a složitost. Klade cloveka do sveta jako do
nejhustšího pralesa, plného faktu, realit, jevu, pravd a
hodnot, a do ruky mu nedává žádnou všeobecnou
pravdu, jež by mu pomohla ovládnouti tu mnohost
a složitost. Clovek stojí proti tomuto svetu naze, bez
obrany, bez pohodlné jistoty orientacní. Probíjí si tou
složitostí a pluralitou úzkou cesticku, veden jen in
stinktivním tušením smeru. Tento obraz sveta má

dvojí tvár: kdo k nemu pristoupí s idealistickým ba
cilem v mozku, je jím zdešen, nebot clovek je tu b~z
mocný a treští do husté temnoty faktu a jevu, v nichž
se nemuže orientovati. Ale pristoupí-li se k nemu naze
a proste, objeví se jako svet velkého dobrodružství a
nesmírné krásy: na každém kroku cloveka potkávají
nové osudy; v každé vterine života je napínavý vznet;
každý príští okamžik tají v sobe velké neznámé mož
nosti. Obe tyto tváre sveta generace capkovskáv zná.
Teoreticky tento názor vyložili zvlášte Karel Capek
ve svém "Pragmatismu" a Mir. Rutte v úvodních
kapitolách svého "N o v é h o s vet a ". Básnicky se
zobrazil v celém díle generace.

5. Dílo generace.

Formace svetového a životního názoru je základní
cin generace, nebot si jím generace buduje pevnou zá
kladnu; z ní však roste nejrozmanitejší vegetace: svetový
názor se rozkládá v ruzné básnické koncepce a prosvet
luje nejrozmanitejší osudy - jest elementem organisu
jlclm zkušenost a skutecnost a stmelujícím jejich prvky
v celek umeleckého díla. Je tedy nutno vysledovati
duchovne-básnický systém této generace, její
základní básnické typy a formy, v než slila svuj du
chovní prínos.

Nuže, je jeden základní fakt, jenž vede do samého
jádra ústrojenství této generace: že nevytvorila je
dinou velkou lyrickou osobnost. Generace cap
kovská je vlastne generací bez lyriky, což je jistá g e
neracní abnormalita, nebot každá generace za
clná vždy Iyrikou generacní saturnalie, kvas krve,
pudu, srdce, životních míz se probíjejí vždy lyrikou,
Iyrikou chytá každá generace své predstavové tlumy,
Iyrikou probíjí svuj základní životní pocit, Iyrikou se
ujasnuje životne, básnicky, formove. Ale Iyrikou obna
žuje generace svet pro bezprostrední pochopení srdce
a duše, lyrika jí zprostredkuje toto pochopení a vycho
vává nervy k tomu pravému proniknutí sveta a života.
Capkovská generace nezacínala Iyrikou - ale spíš se
jen do ní nutila. Lyrické básne Karla Capka, Fr. Lan
gera, Josefa Kodícka' a Ervína Taussiga, jak je tiskli
ve Scéne, Umel. mes. a v Almanachu na r. 1914, jsou
odvozené, schází jim primérní citová melodie, není
v nich dionysovského kvasu predstava citu, není v nich

hybné instinktivní základny. Lyrika opravdová má
vždy v generaci funkci plesu míz - je v ní jaro, jež
zpusobuje uvolnování energií, životních štav, citových
i duchovních sil. Capkovská generace delala s pocátku
velmi konstruovanou lyriku, jež mela betonovou tuhost
a žádnou melodii. Lyrika Karla Capka, Jos. Kodícka
a Er. Taussiga je odvozená, nedostává se jí pravé
lyrické substance, citové melodie a smyslové ná
zorovosti. Jsou to lyrické struktury, jež jsou dány jen
mozkovým zámerem a konstruovány v prejaté formy.
Ostatní lyriku si generace vypujcovala. Oficielním
lyrikem generace byl s pocátku St. K. Ne u m a n n,
jenž v letech 1910-1914 prožíval údobí svého básnického
civilismu a byl uchvácen mladým vírem, jenž doprával
možnost plného vybití jeho temperamentu. Zvlášte jeho
Zpevy z hluku z "Nových zpevu" jsou ve svém futu
ristickém rozmachu a tvrdé formaci civilisacních zá

zraku a svéprávné, odnaturalisované umelecké forme
výrazem lyrického názoru zacátku generace. Ale ani
pozdeji si generace nevytvorila lyrický typ. Miroslav
Rutte, jenž jde po boku generaci jako kritik a estetik,
je svou Iyrikou vlastne žákem Šrámkovým a nedává
rozhodne lyriky, již by bylo možno položiti jako hod
notný ekvivalent k próze generace. Rovnež Petr Kricka
a jiní lyrikové vekove príbuzní rostou odjinud a k této
generaci mají daleko. Je tu tedy jediný Richard Weiner,
jehož "Rozcestí" je zajímavá' lyrická knížka, spoju
jící vitalistický kvas s težkou osudovou notou nihilis
tickou - primární lyrické substance ani v ní však není.
R. Weiner se uplatnil více jako prosaik a jako lyrik se
generaci odrodil, prešel do tábora nejmladších nadrea
listu, takže jeho "Mnoho nocí" a pak zvlášt "Mezo
potamie" jsou lyrické ciny - desertéra generace.
Nuže, these o tom, že je to generace bez lyriky, je tím,
myslím, dostatecne prokázána.

Ale ovšem tento fakt není náhodný, nýbrž je to
skutecnost strukturního významu pro biologii
generace, jež od pocátku reagovala ostre na subjektiv
nost poesie starších generací a usilovala o zrušení de
korativního zpovedního slabošství a solipsistické Iy
ricnos'ti. Generace jde od pocátku k objektivite a na
chází svuj prvý výraz v novoklasicismu, jenž usiluje
o plnou predmetnost, o zrealisování všech zámeru psy
chologických ve svet presných tvaru a pevne vykrysta
lisované fabule. Druhý rys, jímž se to projevuje, je
nejmocnejší, zájem této generace o divadlo. "Scéna"
se stává oficielním orgánem generace a právem: nebot
generacní vule objektivity a predmetnosti nacházela
práve v dramatu a divadlu svuj plný výraz. A za
tretí: všichni významní clenové této skupiny_ byli
soucasne výtvarnými kritiky a estetiky a Jos. Capek
i vynikajícím výtvarníkem. A všichni byli pritahováni
tou vlnou výtvarné evoluce, jež se nejplneji projevila
práve k u b i s m e m. Všichni teoreticky proklamovali
protinaturalistické umení, jež sice kotví v plné realite,
ale zmáhá ji v nový tvar, který je vybudován na systé
mu odchylek od prírody a od jevové skutecnosti. A u vet
šiny básníku této školy vystupuje si I n Ý in tel e kt u ál ní
živel. To vše ukazuje príciny toho, že tato generace
nezacínala Iyrikou a že nevytvorila ani jediný velký
lyrický typ. Ale tyto základní príciny urcují i jiné du
chovne básnické znaky generacního díla a úsilí.

Nebot nezapomínejme, že tato generace byla nej
mocneji ohrožována práve bezhranicným relativismem,
že vyrustala z predstavy sveta singulárních jevu, ne
utrídených žádným obecnejším zretelem, že jejím záro
decným stavem je anarchistický fenomenalism,
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jenž nemá daleko od nihilismu. Obraz sveta, jejž si
vytvofila generace capkovská, byl obraz nekonecného
proudu fenomenu bez pevné základny, pevného omezení
a roztrídení. Nekonecno bez hranic naléhá na básníky
této generace zvlášt silne. Vzpomente na tu prózu Karla
Capka z "Božích muk", v níž clovek zabloudí v hlu
boké noci, stojí na vrcholu kopce a treští do tmy, v níž
se tají nesmírná složitost jevu a nesmírná neodpoved
nost živlu. Ztratila se cesta, jež znací aspon smer
dopredu a nyní je tu strašné bezcestí, nekonecno
a vecno - tehdy clovek cítí základní fakt své
lidské existence: hroznou, bezpomocnou slabost své
bytosti. Tehdy naléhá na jeho srdce hruza bytí
v celé své síle a složitosti. A tehdy cítí, že v tomto pro
storu a v tomto svete jsou zázraky nejprirozenejší
vecí. Proto u Capka, Weinera a Langera se objevuje
tak casto motiv o s u d o v é h o vír u. V husté spleti
událostí kausálne sepiatých objevuje se nenadálá udá
lost, jež roztrhá všechno pletivo deju a vecí a zcela ne
ocekávane vystoupí jako zázrak. Všichni básníci tohoto
smeru cítí osudový vír jako zárodek životního d~ní.
Osudový vír je jim zárodecným stavem životní drama
tiky. Pravidelný utrídený tok událostí je u nich náhle
proložen vírem, novou nenadálou událostí, nezarazenou,
pro niž nemáme výkladu. je to prutrž do životní osnovy,
jíž kricí prázdno, neznámo, neurcitelno, je to temná
prorva do životního dení, jímž se vytreštene dívá osu
dové tajemno. Clovek uvidí v divadle pár ocí, které kricí,
že s ním nemají nic spolecného, ale pres to jej tak pri
šerne pritahují, že svou nedostupností a kouz~lností
zpusobují težký otres - a takových osudu je u Capka,
Weinera a i jinde plno. Osudový úžas vyrustá vždy
tam, kde je porušen princip kausální souvislosti
deju. Mluví tu hore z medranismu rozumového. A je tu
soucasne hruza z jeho porušení. Tato bezbrehá a ne
smírne rozlehlá fenomenologie má prízvuk o s u d o ve r 0
mant ický. Celý Richard Weiner ze svých povídek
"Netecný divák", "Litice" a "Škleb" je vybudo
ván na tomto bezbrehém relativismu, na tomto obrazu
sveta, rozbehlém do nekonecna jevu - doprostred
tohoto pluralistického kosmu klade Weiner slabého
cloveka, vnitrne rozpolceného, v nemž je citlivé srdce
- ale vedle neho stejne nárocný mozek, jenž vnímá
svet a život studene jako divadlo. Weiner predvádí tedy
obraz sveta, jenž zešílel, ponevadž bezbrehý, bezmezný
proud fenomenu nemá ani v duši lidské už organisu
jící a trídící element. je to umení, jež zpodobuje
nesmyslný rej životní a bezúcelné bláznovství sveta,
z nichž má clovek životní des a nesmírnou úzkost.
Na tomto stanovisku názorového ni h i I is m u stojí vlast
ne i josef Capek ve svém "Leliu". Má tu prózy temné
osudové nelogicnosti a nesmírného smutku duše ze
~veta, rozpoutaného do bláznivé nesmyslnosti. U jos.
Capka však to už dorustá k názorové chiméricnosti,
nebot svet se mu zmenil ve fantastický rej bizarních
predstav, visí a událostí, jež nemají žádné souvislosti.
A také komedie "Ze života hmyzu". a "Trapné
povídky" Karla Capk<.: jsou plny tohoto nihilismu.
Láska se objevila Capkum surovým párením, spolecen
ská práce bezuzdným koristnictvím, státní život suro
vým válecným vraždením, hnaným kolektivním egois
mem, a celý život se objevil jako barina, zalitá temno
tou a hruzou. A i mladší clenové generace, zvlášte Lev
Slatný, sdílejí tento názorový a citový nihilismus,
jenž je jednou tvárí bezbrehého relativismu generace.
Zde je druhý základní fakt generacní zku
šenosti. Ale ovšem generace nesetrvala v tomto nihilis-
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tickém stadiu, nýbrž nesla se ke kladnejším životním
formám. Ve svete tohoto bezhranicného pohybu zmen
a deju, fenomenu a vecí je jediná pevná skutecnost:
clovek. Generace roste k chiliastickému huma

n i srnu. NeQot svet bude lepší, bude-Ii clovek dobrý
a štastný. Clovek je merou všech vecí a konecnou
hodnotou vesmírovou. Zachrániti svet - tot zachrániti

cloveka. Má-Ii býti svet plný duvery, solidarity a sym
patie, radosti ze života a shody, musí býti, clovek
štastnejší a krásnejší, životne bohatší a spolecensky
vlídnejší a sympatictejší. Tento humanism nabývá
u nich velké duraznosti: volá-Ii poválecný svet, že
clovek je zkažený a zvrhlý, že ho civilisace a kultura
uvedly do dekadence, ponevadž podvrátily jeho zá·
kladní instinkty, vede tato generace dílem svého nej
vetšího básníka dukaz, že i tak je clovek nesmírnou
hodnotou, jež musí býti zachována za všech okolpostí.
V "R. U. R." zanikne všechno lidstvo, je vyhlazeno,
ale v té chvíli se stane z á zr a k, clovek se probudí ve
stroji, stroj, clovekem vyrobený, se zmení v cloveka,
nebot clovek nemuže a nesmí zaniknouti. "R U. R"
je jedno z nejvetších básnických vtelení poválecného
humanistického chiliasmu. Clovek se cítil v dobe vá

lecné a poválecné do té míry ohrožen, že jej musili
básníci neustále obhajovat a dokazovat jeho nutnost
ve svete a ve vesmíru. Karel Capek píše "Továrna
na absolutno" a je v ní obhajoba prostého cloveka
proti absolutnu: v lidském svete nemá Buh co delat,
nebot je to živel cizorodý, jenž nicí lidské vztahy a
fanatisuje celé davy; lidský svet potrebuje lidských
ctností dorozumení a shody,' ale nikoliv fanatic
kých absolutistických príkazu a popudu. A Capkuv
román" K r a k a ti t" je zase zápas o cisté lidství, ohro
žované pudy gigantické destrukce, titanismem, jenž
usiluje o velké veci, borící svet. Capek obhajuje malé
veci, jež clovek tvorí a jež mají sílu pojivou a kladne

harmonisující. Tato díla jsou obhaiobou cloveka, svetalidské shody a lidských rádu. Capek probojovával
tento humanism za celou generaci. Na této základne
stojí všichni její príslušníci.

Ovšem tento humanism je s pocátku spojen s kriti
kou meštáka a meštáckého života vubec,

v nemž generace vidí zpotvoreninu lidskou, opravdový
úpadek lidství. Mešták je zmechanisovaný clovek,
jenž pozbyl zdravých instinktu a zabredl v pus
tém, neradostném živote, dávaje se úplne urcovat
civilisací, jež jeho vnitrní mechanismus jen stupnuje.
Odpor k mešták9vi je v celé generaci odporem
k civilisaci. Karel Capek píše své "R U. R" jako
apokalypsu zvrhlosti civilisace- - a stejné ladení má
i jeho "Z~ života hmyzu" a dva velké romány;
a i josef Capek ve své "Zemi mnohých jmen" je
nesen proticivilisacním odporem. Kritika meštáctví
je generaci základní nezbytností - najdete ji v Lan
gerove humorné idyle "Velbloud uchem jehly",
stejne jako v Capkových "Trapných povídkách"
a Lev Blatný vyhrotil ji ve své grotesce "Kokoko
dá k" do posledního extrému podobne jako C. jerábek
v komedii "Circus Maximus".

Od teoretického humanismu vede dlouhá cesta k pra
vému humanismu básnickému. Obhajoba cloveka a
lidství byla u Capka provádena ve forme utopie,
v níž je ovšem clovek jen demonstracním objektem
pro urcité dokazované these. již r. 1911 psal Karel
Capek clánek "Literární poznámky o lidskosti",
v nemž postuloval básníkovi úkol, aby postihl to
podstatne lidské - to, co se v nás nemení prese
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Franta Kocourek:

- es - cili cesty za úspechem.
IV.

( DokoncenI.)

Napsali jsme již, že Emil Synek zadal svého casu Vinohradskému divadlu svou komedii "Láska v nebez
pecí" a že mu byla vrácena. jako se kdysi zacaly v kul
turní rubrice A-Zetu objevovat po odmítnutí jeho ctyr
her útocné noticky proti umeleckému vedení Národního
divadla, - z nichž nekteré nebyly podepsány a nekterou
napsal nekdo jiný nepodepsaný ovšem presne v inten
cích kampane, - zacala se nyní tato rubrika znepoko
jovat dramaturgií vinohradskou.

"Anglická komedie v Komornim divadle.
Pokoj popelu jeho. Komedie o 3 dejstvích. Po prvé v Komor

ním divadle 30. kvetna. Praha se stala letošního roku a nikoli

k svému prospechu po stránce divadelní predsalonem Londýna.
Erwine, Carpenter, Lonsdale, Pertwee a búhví kdo ješte byli
letos uvedeni ... Ve francouzské tvorbe je stále více živelné
dramaticnosti než u Anglosasú, jichž komedie, byt životné a
ucesané, strávi se príliš lehce. Není mi - uprímne mluveno 
niceho známo o dramatiku Idovi, jenž napsal hru Pokoj popelu
jeho, kterou hraje ted Komorní divadlo. Nelituji toho však,
í když chápu, že v Londýne mohl býti s ní vlídne prijat. Položil
její dej do Sv. Morice a už se mllže zamlouvat horením deseti
tisícúm, kterí zaplni kresla a lóže takové New Theatre a jemu po
dobných. Jinak príbeh, který Jde vypravuje, je duchaplný a
vtipný ... "

On vlastne ten Ide kritika ani nepálí, ale potrebuje
ríci neco proti Komornímu divadlu a jeho dramaturgii.
Pri tom pochválí Francouze, ale zase jen proto, aby mohl
priskrípnout Anglosasy hrané Komorním i Vinohrad
ským divadlem. Uprímne mluveno, není mu niceho
známo o dramatiku Idovi a uprímne mluveno toho ne
bude mnoho vedet ani o anglickém dramate, ale nelituje
toho, nebot to dnes divadelnímu referentovi nemuže
vadit. Stací znalecky poznamenat, že se ovšem Ide muže
líbit smetánce v lóžích a kreslech "takové New Theatre
v Londýne a jemu podobných".

"Anglické vyražení v Komorním divadle"
je E. Synkovi novou príležitosti k polechtání vinohradské
dramaturgie, pri cemž hned na zacátku se ozve nej
vlastnejší struna jeho divadelní kritiky:

"Bylo nás o tretí reprise v Komorním divadle (14. cervna t. r.)
i s herci a uvadeci dobre pocítáno padesát a tak clovek mecha

nicky si uvedomil, proc v tomto divadle nebyla za celý boží rok
uvedena ani jediná nová púvodní vec. jako hlavní argument
proti domácím autorúm se totiž uvádelo, že naše obecenstvo
l)a ceské hry prý nechodí. Budiž tedy konstatováno, že není-li
lákáno ceskými, tím méne že trpí na komedie anglické, které
nyní na této scéne tak nápadne zdomácnely. Ale pro tu vzornou
péci o každého anglického prllmerného autora, pro tu usilovnou
snahu obehráti v Praze celý londýnský repertoir, doporucovalo
by se, aby eventuální subvence byla vinohradskému divadlu
vyplácena v librách šterlinkú, aby se obratem mohly poslat do
Anglie na zakoupení nových posil ceskému dívadlu. Takhle se
na tom valutovém obchodu prodelává rozdíl kursu ... "

Kdežto Intimní divadlo má premiéry, které dosahují
"srdecného prijetí" a pri nichž "huste obsazené hledište
neskrblilo uznalým potleskem", pri premiére Pekného

stanuli u zdroju lidskosti. Teprve tehdy se pro
menil jejich teoretický humanism v humanism básnický.

hen vývoj, aby tady hledal krajní abstrakci lidství
nejkonkretnejším cloveku. A hlásal, že velká poesie
de vždy k jakémusi pomyslu lidství. jeho
á díla skutecne mají tu pomyslnost lidství, ne
k konkretnost lidských obsahu a osudu. Pres to,
jeho díla jsou prosáklá obhajobou lidství, není

nich lidí, nýbrž jen abstraktní lidské typy:
upežník, Domin, Alguist, tulák atd. - to jsou daleké

ymbolické abstrakce, ne však lidé. Pro tento
et byla tedy forma utopie organickou formou:
bot i ona reší neexistující problémy a roste z ab
rakce a do abstrakce ústí. V utopii je vtelen chi
asmus prvých poválecných let: porád se v ní
rl a nicí svety, ohrožuje a zabíjí lidstvo, provádí

esmlrná destrukce a obrovitá konstrukce, jako v tech
obách poválecných vubec. Ale opravdového lidství

tu není. Nebot tu není cloveka, fysiologicko-duchovní
dské bunky, jež žije ve svete, prožívá prosté osudy
vyjadruje jimi dnešek. Cesta k tomuto cloveku je

estou od abstraktního ke konkretnímu básnic

kému humanismu. Clovek nebyl této generaci
pres všechen humanismus realitou danou prí m o.

usila se k nemu bolestne propracovávat. Tato gene
race nemela lyriky a nedovedla si práve jí odhaliti
pravé životné jádro clovecké existence. Nedovedla se
pred cloveka postaviti s naivní bezprostredností pros
tého srdce. Byl jí problémem, jejž si skut.ecne rešila
vidy s jiného hlediska. Byl jí neznámým)<, k nemuž
dospívala složitým procesem logickým. Clovek je jí
filosofickou doktrinou a ne telove-duchovní exi-
tencí. Teprve postupne si generace propracovávala

cestu k pravé realite cloveka. V tomto smeru se
uplatnil nejkonkretnejší básník generace, Fr. Lan g e r.
Když zacínal, byl to renaissancní rozkošní k, jenž milo
val sensuální život a psal prosy plné dekorativnosti
a ornamentální nepravdivosti. V Rusku se polidštil.
A tak postupne proniká vždy hloubeji k realite cloveka.
Jeho cesta k ní je zajímavá. Vede zase typickým gene
racním mostem - osudovým vírem, jímž mu je
vražda. Ta ho odvádí od estetické hry do temné
fivotní hmoty lidské, do pravých hloubeK cloveka.
I Langer jde k cloveku neprímo, ale faktem vraždy
proniká do jeho skutecných hlubin. jeho "Periferie"
a "Predmestské povídky" zachycují plnou realitu
loveka, obnaženou brutálním osudovým vírem, jenž
metl s jeho tváre vrstvy prachu a všeobecnin. Clovek

zde zacíná mluvit pravou, bezprostrední, srostitou recí,
má opravdový lidský dech, konkretnost masa a krve.
I Karel Capek jde touto cestou a po tech utopiích a
tom velkém borení svetu zabydluje se v prostých
lidských existencích (Povídky z jedné a druhé
kapsy), v nichž mluví nejprostší lidství, obnažené
rovnež osudovým vírem zlocinu. josef Ca,pek píše
povldku "Stín kapradiny", v níž proniká do duše
dvou mladých lidí, kterí v záchvatu pytlácké vášne
zabili hajného a jako štvaná zver bloudili pak po lesích,
hledali marne záchranu a zažívali s tvrdou bezpro

redností osudovou hruzu lidské existence. A Cestmír

Jerábek i Lev Blatný rovnež unikají z ironických,
utopistických a groteskních genru k lidsky fundova
ým prosám, Lev Blatný v "Regulaci" píše [1ekolik
obrých pros s plným lidským osudem, Cest mír

Jerábek píše válecný román "Svet hor(' s dobre
prokreslenou postavou válecného cloveka. Clovek byl
emto básníkum velkou záhadou. Težko se k ní pro

pracovávali. Dlouho ji hledali. Dlouho se k ní drali
eoril, neduverou a skepsí. Teprve po dlouhé dobe
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vyražení v Komorním divadle "se obecenstvo primerene
bavilo".

*

Kdosi rekl, že jsou dva druhy lidí: jedni neco znají
a dryzí jsou o y-šem informováni. Mezi ty druhé patrí dr.
EmIl Synek Jako bezvadný príklad. Tito všestranne
informovaní lidé jsou nebezpecní tím, že podávají svou
vynikající a prekotnou informovanost v dumyslné úpra
ve :podobné z~alosti, a že, ~ tohoto umení vytloukají
~apl~~1 ~ocela)ako od?o:-ntcl. Tech, kdo to prohlédnou,
Je mlZlva mensma protI tem, kdo se tím dají ošálit a ctou
takové projevy jakoby v nich bylo skutecne to, co v nich
autor predstírá. Odtud také mužeme pochopit, že Syn
kové mohou pusobit tak dlouho nerušene jako znalci a
že z nich mohou vyrust casem kritické autority. I když
necháme u podobného kritika stranou povahu osobne
politickou: predstavme si, jak se vede autorovi se sku
tecnými hodnotami, když narazí na takto ujm'uté a
vzrostlé kritiky. *

Uvedli jsme již nejeden rys kritiky Emila Synka. Do
dejme, že k jeho odbornicky presvedcivému systému
patrí udivování cizími jmény, citáty autorit a hro
madení podrobností, které nemají s vecí nic spolecného.
Když se nekde ozve jméno nejaké hry, vysype -es
pohotove ze zázracného rukávu údaje o tom, kdy a kde
se hrála, kdo v ní vystupoval a jakou mel tehdy part
nerku, nebo kolik tisíc dolaru to stálo. Proti Emilu Syn
kovi jsou všichni divadelní kritikové vlastne neve
domci.

*

Má nejen dvojí merítko pro autory cizí a domácí, ale
rozlišuje i mezi autory domácími a sice podle toho,
byli-Ii uvedeni divadlem, které se na nem prohrešilo,
nebo divadlem, jež cítá Emila Synka mezi své autory.

Národní i Vinohradské divadlo melo podobné ceské
premiéry. Nejdríve Vinohradské, prázdninovou idylu
Lily Bubelové "Pohár". I zasedl Emil Synek ke kriti
ckému stolu a napsal:

"Lila Bubelová, autorka snad dvou už divadelních prací a
rady novel a povídek, je mimo jiné i úrednicí Vinohradského
divadla a patri tedy k tradicí tohoto štastného podniku, kde od
umeleckého šéfa až po dva cí tri herce každý je dramatikem,
že jako záverem sezony objevila se na scéne i její nová idyla
Pohár. je-li konec cervna polehcující okolností a pakli skutec
nost, že jde o dámu, zavazuje, nelze než mlcky se ukloniti pred
zpusobem, s jakým divadlo vybírá své hry domácího puvodu.
Nebo vše zacíná být už tak kriklavé, že správa bude si muset
vážne uvedomit, kam až možno jít v nebezpecí úplné ztráty váž
nosti, které tu povážlive hrozí. Uvedeni Poháru v pomeru k prís
nosti obecne na puvodní vecí hlásané je dukazem takové pro
tekce a anarchie, že ani ty jahody se šlehackou nemohou ji
ospravedlniti. jsou totiž ty jahody hlavním zdrojem hry ...
jedí je všechny postavy plnými ústy ... Ejhle, kudy na to,
mladý ceský au~ore. Žádný problém, žádné hledání nových cest.
jahody se šlehackou a je to ... Myslim však, že by se svým
umeleckým fondem mohla autorka naložiti lépe, než k psaní
idyl, bez nichž se však každá scéna snadno obejde."

To bylo v cervnu. V zárí t. r. uvedlo Síavovské di
vadlo veselohru Felixe Tévera "Ozdravovna na Smíchu".
Byla to náhodou také idyla, jejíž hodnoty nejsou vetší,
než hodnoty idyly pí Bubelové. Ale na Síavovském di
vadle to dopadlo jinak:

"První rádná premiéra sezony státní cinohry uvedla puvodní
hru Felixe Tévera (literární pseltdonym pani Lauermannové),
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velmi vhodne spadající do uzáverky letniho období i když" o ne
jakém léte se v našem podnebí už vubec mluviti nedá. Aspon
náladou dobré pohody a svetélkující víry prázdninový príbeh
z Ozdravovny na Smíchu vrací nás ve vzpomínkách na cas
v ovzduší letního odpocívání. jevištne je Felix Téver ku podivu
jarý a duverivý. Neúmerný roztomilé staré dáme, která se prišla
v záplave kvetin dekovati po druhém dejství za srdecný a uznalý
potlesk a nepodobný ani pozorovatelskému umení, jež je Téve
rovi vlastní v rade zajímavých del a v románe V hradbách nej
více."

Jak ruzné podnebí! Na jednom jevišti se kritika ve
novala rozmazávání jahod po tvárích autorky, hercu
a umelecké správy, tady úsmevná, vskut ku idylická
pohoda prázdninove svetélkující, div andelíckové v té
uznalé ~ritice nelítají nad roztomilou starší dámou, která
s~ dekUje v záplave kvetin za srdecný a uznalý úspech
p~ed oponou ... Je v porádku, že -es- byl shovívavý
k Idyle paní Lauermannové, ale proc byl tak krute ne
shovívavým k jiné dáme celkem stejné autorské kvality?

Jako jsme se nestaveli za dramaturgii Národního di
vadla, tak se nemužeme stavet ani za dramaturgii vino
hradskou. To už je osud dramaturgie, že s ní nejsou lidé
spokojeni, že by si každý prál mít na jevišti nebo aspon na
repertoaru neco jiného, jeden víc Paríže, druhý Londýna
a tretí trebas jen Berlín nebo výhradne autory cesko
sl,?venské., Nekdo je pro repertoar sociální, jiný vypoví
predplatne, protože se do divadla zatahuje politika.
Od prubojných casu Hilarových je to na Vinohradech
nekdy bezbarvé, ale prece se nás nezmocnuje prudká
nervosita, když vidíme premiéru takového, velmi ved
lejšího" anglického dramatika Rolanda Pert~eeho, nebo
jiného anglosaského autora, na než má -es- spadeno
pro jistého cinitele v umelecké správe tohoto divadla.

Tato drobná dráždení Vinohradského divadla byla
však pouhou predehrou k zásadnímu kritickému cinu
na nejž došlo letos po prázdninách u príležitosti ohlášeni
repertoáru mestských divadel.

Pro prehled si zopakujeme hlavní události. O reper
toáru lonského roku (který znal prirozene jen zcásti),
napsal Emil Synek tato uznalá slova:

"Repertoí r Vinohradského a Komorního divadla
v príští sezone.

Také cinohra Vinohradského divadla pripravila si pro príští
sezonu radu her, jichž uvedení bude pro Prahu události.
V Komorním divadle bude obnoveno HiIbertovo "jejich štestí",
Šrámkuv "Mesíc nad rekou" a Langrova "Noc". Z cizího re
pertoáru prijde na radu Sarmentova hra "Na mé krásné lodi",
pak Duvernois "Útek pred láskou", Ridley "Druhé svecení",
Spitzer "Zamilovaná Americanka", nové hry Meyera,
Lonsdale-ho a Gotze ... atd."

Nejaký cas potom byl mu vrácen dramaturgem drem
F. Langrem jeho kus nazvaný tehdy "Partner", který
se tesne pred vánoci objevil ve známém španelském
rouše v divadle Intimním. Od doby vrácení Synkovy
hry Vinohradským divadlem, nastalo období více méne
soustavného škádlení této. scény. Je to jenom variace
známého již boje proti divadlu Národnímu, který jsme
probrali na zacátku této stati. Kritické škádlení vino
hradských vyvrcholilo programovým projevem A-Zetu
ze dne 29. srpna 1931 pod názvem Vinohradské di
vadlo ohlásilo svuj repertoir, v nemž E. Synek
se cítil nucen "ze zásadních duvodu priclenit nekolik po
známek." Uznal sice, že "postavení umelecké správy je
velmi obtížné, nebot dramaturgie Národního divadla má
radu prednostních práv", nato prešel hned k výctu
hríchu a nedostatku, mezi nimiž uvedl hlavne to, že "na
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Vinohradech se musí casto spokojovat se zbytky", že
"vinohradským zbývají jen hry velmi druhoradé", radil
systematickému uvádení her s námety politickými,
"prosvitil markantne hlavní vadu, nedostatek odli
šení", obrátil vzhuru nohama historii uvedení Savoirovy
Kateriny Veliké a skoncil otcovskou radou, v níž kladl
vinohradskému divadlu na srdce, aby dbalo více o své
ráz svého podnikání, a vyjádril presvedcení, že ohlášený
repertoár "dlužno teprve okoreniti".

Když shrneme, shledáme: repertoár, který muže znát
jen zcásti, charakterisoval jako ménecenný, neaktuální
atd. To je tvrzení, které by si mohl dovolit kritik, jenž
by prošel vinohradský repertoár za posledních, rekneme
pet let, a podrobným srovnáváním zhodnotil úroven
jednotlivých období a pak na faktech ukázal, v cem je
letošní, proti drívejším horší. Takové srovnání bylo by
jednak proti páne Synkovým bleskove kritickým meto
dám, jednak by se asi našemu soudci neho.dilo do krámu.
Je jasno, že objektivní kritik nemuže zduraznovat vý
hody prvního státního divadla jako zavinené nedo
statky divadla mestského, nýbrž bude se ptát, zda vino
hradský repertoár je lepší nebo horší u srovnání s vino
hradským repertoárem minulých let. A i to muže, zdá
se nám, udelat až po sezone, až pozná všechny hry a až
také uvidí jejich reprodukci, protože casto ta mu práve
ukáže, proc byly voleny ty nebo ony kusy a ne jiné.
Náš prední divadelní znatel ovšem byl dalek takového
postupu. A tak pricházíme k otázce, proc to napadení?
Z predcházejícího je zrejmo, že nikoliv z mravního nebo
estetického pudu kritického anebo z lásky k divadlu 
vždyt pak by se byl jiste vrhal každý rok na repertoáry
všech divadel, ale to je práve to, co náš hodnotitel ne
udelal. Marne hledáme obdoby kritické kampane v le
tech minulých a vidíme, že križáckou výpravu proti
repertoáru mestských divadel (které loni pochválil,)
podnikl až letos. Hledáme-Ii duvod k tomuto bravur
nímu útoku, vzpomeneme si opet, že jeho puvodci byla
mezi predbežnou kritikou lonského repertoáru a pred
bežnou kritikou repertoáru letošního vrácena hra, za
cež bylo mestským divadlum casto státi pred neúpros
nou stolicí kritickou, na niž usedal pri premierách od
mítnutý autor Emil Synek. Protože divadelní prázdniny
nedovolily našemu kritiku, aby uplatnoval své stano
visko, pokud jde o toto divadlo, zdá se, že kriticky vy
hladovel a tak není divu, že jakmile byl ohlášen repertoár
pro nové období, vrhl se odpocate a bujare na plány
ústavu provinilého. Ucinil to zpusobem tak nevecným
a nahromadil tolik nesprávných tvrzení, že byl nucen
otisknouti opravu umelecké správy mestských divadel
a byl odškodnen aspon tím, že z originálního textu od
povedi byly v redakci jeho listu vyškrtány všechny vety
charakterisující jeho výpad a že prohlášení bylo styl iso
váno tak, že mu byly vylámány všechny zuby. To
všechno zrejme podle zásady "audiatur et altera pars",
které se ovšem sám nikdy neopomene dovo.Jávat.

*

Nakonec prípad, který je stylový jako všechno
dosud uvedené, ale zachycuje nekteré rysy -es- z ne
známé ješte strany. Týká se dramatika Edmonda
Konráda, jehož vroubky u Synka zacínají neblahým
dnem, kdy napsal do Národního osvobození feuilleton
"Muže býcek prijít do nebe?" Autor v nem popisuje
býcí zápasy a vycházeje ze své šermírské zkušenosti,
vyslovuje názor, že býk v aréne je ubohá obet a že

"clovek, jenž ho ze všech sil provokuje vlajícími klamy, od
zacátku do konce má naprostou a zbabelou prevahu. Býcí

zápasy? Jaké pak zápasy? Zápas je svým výsledkem nejistý.
Býcí zápas je výsledkem svým naprosto jistý. Není prípadu
v dejinách býcích zápasu, aby býk, poraziv všechny své od
purce, živ, triumfálne jako vítez odešel z arény ... Býk je pri
mitiv. Útocí na šátek, ne na cloveka, který stojí vedle ... Torero,
jenž svuj šátek prehazuje z ruky do ruky, donutí ho k pravi
delné vlnovce, kolem níž ... efektne tancí. .. Neni ve vetším
nebezpecí, než nádražní delnik mezi nárazníky, odpínající vagon
od vagonu. Kdo by padesátkrát za sebou bez pausy prešel
križovatku na Mustku nebo na Perštýne, odvažuje se života
hure, než tento torero, jemuž okamžite priskocí na pomoc pet
jiných ... "

FeuiIIeton otišten 1. zárí 1929. Tehdy byl dr. Konrád
operován a v rekonvalescenci se zabýval z dlouhé
chvíle také ctením novin. Jaké prekvapení, když našel
v A-Zetu ze 7. zárí na druhé strane pres tri sloupce
clánek "Pravda o lYýcích zápasech ve Španelsku:
Toreadori umírají poctive v arénách a s an
dalusským býkem nejsou hracky."

"Ctenári se jiste pamatují na seríi clánku, kterou jsme ve
novali otázce ledabylosti, s jakou se u nás píše o cizine. Náhoda
posloužila nám nyní dokumentem, který je tím duležitejším,
že je casovým. Nebot o nicem se pOSlední dobou tolik nepiše
jako o býcích zápasech. .. Máme na mysli clánek Edmonda
Konráda v N. O., jenž prímo oplývá omyly, pres to, že velmi
kategoricky tvorí úsudky. Podle mínení páne Konrádova

toreador neriskuje pri býcích zápasech vic než

prejíti križovatku na Mustku."

Srovnejte tucne vy tištený citát temperamentního
znalce býcích zápasu se skutecným znením tekstu Kon
rádova, citovaného doslovne výše, abyste videli, že
je v obou citátech znacný rozdíl a jak dalece je dema
gogický.

"Nellšel tomu (smrtelnému zranení) ani král techto zápasníku
Juan Belmonte, a dnešní vynikající matadori Valencia II.,
Lalanda, Mejias atd. poleželi si hezký cas v nemocnici ... Je
dine laik muže v býcích zápasech videt kratochvilnou hru. Clá
nek Konráduv zminuje se však i tak lehkomyslne o býku, jehož
dobrá duše prijde ci neprijde do nebe, takže ctenár mohl by
mít dojem, že

býk v ar é nem I s á z r u k y a hra je ,si n a s c h o v á
vanou."

Znáte odjinud tento zpusob argumentace a titulkove
úpravy, tuto zábavnost podání? Další proložený titulek
zní:

"Hubené, staré kone picadoru,"
vyjmenovávají se odborne španelskými jmény ruzné vel
mi duležité veci, jako: "Mel by videti nekdy pri práci
býky dovezené z Mexika (Piedras negras)... každý
pohyb toreruv se zvlášt ocenuje znalci (aficionados) ... "
atd.

Edmond Konrád to zcela beze zloby zaznamenal
v "Kulturním klasobraní" po carou Národního osvo
bození 22. IX. 1929 s dodatkem: "nemíním se dále
zabývat jím (autorem) a zpusobem, jakým se mermo
mocí snaží, vycíst z mého clánku neco jiného, než jsem
napsal. Vím, že to ciní beze zloby, pouze za tím úcelem,
aby pri této príležitosti vyplnil tri sloupce pod tucným
a statecným nápisem a udal, co sám o býcích zápasech
ví."

Dne 15. února 1930 se docetl Edmond Konrád
v A-Zetu o své hre a hlavne o sobe:

"N a h Ý v trn í. Veselohra o 4 dejstvích s dohroll ... Edmond
Konrád postežoval si kdysi, že jeho divadelní kritiky jsou re
signované. Není možno nalézti správnejšího výrazu pro pocit,
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jejž musí doprovoditi každý clánek retezu dramatického vý
voje tohoto autora, našimi scénami tak úsnovne pestovaného.
Už po ctvrté Konrád ukázal, že by mohl být a opet není,
a tento pocit nejistoty pocíná nechávat zhusta i obecenstvo

opravdu jako ,nahé v trní' ... Mdlý dojem ... prináší opravdu,
jen pocit shovívavého mlcení ... "

Po nekolika jiných narážkách na Edmonda Konráda,
druhu zábavného a poucného, došlo ke známé Gome
ziáde, pri níž se Gomezovi nepodarilo pristihnout Ed
monda Konráda mezi kritiky, kterí mystifikaci nalítli,
stejne jako se mu to nepodarilo u nekolika jinýcJ1 a
práve význacných kritiku. Dr. Konrád reagoval na
vitezný clánek Emila Gomeza ve feuilletonu Nár.
osvobození 16. I. 1931, v nemž konstatoval, že to s tou
blamáží kritiky nebylo tak zlé, jak autor tvrdí. Nato
se v A-Zetu ze 7. brezna 1931 objevila poznámka:

"Dr. Edmond Konrád pres to, že pred mesícem se mnou
polemisoval s velkomyslností Shakespeara, radícího ubohému
zacátecníkovi jak sporiti místem, nevynechá jediné priležitosti,
aby se o mne nerozepsal. Naznacn už, že se na mne hnevá proto,
že jsem serezal hru i feuilletony o býcích zápasech. Z toho dll
vodu zásadne na jeho útoky odpovídat nebudu. Má-Ii však
na mne pan doktor zlost i z jiného duvodu, tedy abych si ho
udobril, prohlašuji závazne: ,Za jedinou nadeji našeho dramatu
považuji dra Edmonda Konráda, autora Žlutých ruží. Snad
ted budu mít pokoj.' -es-."

Vedle nakvašenosti, skryté ve zmínce o "Žlutých
ružích", naznacující, že Konrád závidí Synkovi úspech
Rychlebu na Stavovském divadle, je zajímavé, že
Emil Synek casem zapomnel na zapírání autorství
námi citovaného výpadu proti Konrádovu clánku
o býcích zápasech a že se k tomu v ráži polemiky bez
mucení doznal. "Jsem tomuto mužnému, byt trochu
pozdnímu doznání z míry povdecen," poznamenává
nato Konrád: "S podpisy má Synek nekdy pravý kríž:
jednou se podepsat zapomene, jednou se podpíše po
španelsku, jednou mu do tisku projde podpis nepravý,
tak bozi trestají." (Týká se jiné mystifikace, ale na tu nám
už nezbývá místo.) Nacež se autor zapomnel podepsat.*

Jsou lidé, kterým stací k jasnému názoru na dra
Emila Synka dva - tri zde uvedené príklady jeho cin
nosti, i bez zretele k našim poznámkám. Ale jsou také
ctenári odolnejší, kterí se zeptají po všech dokumen
tech v techto cláncích uverejnených, co se nám vlastne
na Emilu Synkovi nelíbí. Pro ty opakujeme strucne svoje
argumenty, aby si nemohli stežovat na neprehlednost:

I. V naší poválecné žurnalistice znamená -es- ne
jediný, ale nejsilnejší a nejvyhranenejší typ cloveka,
kterému nezáleží na prostredcích, vedoucích k dobytí
úspechu a výhodných posic. Impertinence, znehodno
cování, podezrívání ze špatnosti, narážky a výpady,
osobní útoky proti tem, kdo popírají jeho genialitu, vše
verejne, ve sloupcích jednoho z nejrozšírenejších listu,
vetšinou za maskou své znacky, ale také bez podpisu,
anonymne. Doklady: prípad s drem A. M. Píšou, ume
leckou správou Národního divadla (drem Hilarem a
Gotzem), umeleckou správou divadla vinohradského,
odpovedným redaktorem sportovního týdeníku, drem
Edmondem Konrádem, abychom jmenovali jen ne
kolik význacných prípadu, podrobne námi probraných.

2. Emil Synek je prototyp kulturního pracovníka,
který se plete do nejruznejších oboru s gestem na slovo
vzatého odborníka a delá ze sebe autoritu, ackoliv jeho
vedomosti zdaleka neodpovídají tomu, co predstírá za
pomoci všemožných rychle nachytaných informací a
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novinársky obratného pera. Více 'méne povrchne infor
movaný -es- vystupuje pred verejnost pyšne i pový
š~ne jako kritik literatury, divadla, operety, sportu,
fIlmu, a pokud jde o Španelsko, i politiky, pri cemž užívá
svého pera s nejvetší radostí k tomu, aby dokázal ostat
ním, skutecným znalcum, jak jsou hloupí. Doklady:
v techto cláncích citované jeho kritiky z A-letu, zvlášte
kampan s repertoárem· pražských divadel, verdikt nad
Burianovou jedenáctkou, kritika o Nietzschovi, prípad
s Chevalierovým Kouzlem valcíku, odbornietví v clánku
o londýnském divadelním repertoáru. A mnoho jiných
v našich kapitolách uvedených i dosud drímajících ve
sloupcích Defile.

3. Z techto a ostatních v rozboru zmínených rysu
vzniká nebezpecí podobného typu pro naše kulturní pro
stredí, a to nebezpecí tím vetší, že je zakryté (pro neinfor
mované, ale i pro informované) frázemi, pláštem ka
šírovaných hodnot, pusobivými gesty, sugestivním a na
první pohled presvedcivým tónem clánku. Ríká se tomu
také jinak.

Pri své prubojnosti, pri pokrocilém již zkorumpování
našeho umeleckého a literárního prostredí a pri známé
zbabelosti mnoha v nem rozhodujících cinitelu by mohl
úspešný typ zesílit tak, že by ho na své kuži nemile po
cítili vedle všech zde vy jmenovaných i m'nozí jiní, kte
rým se možná zdálo, že venujeme mnoho místa duleži
tému pojednání o neduležité velicine. Pokud jde o úcinek
techto statí, nedelá si jejich autor bláhové iluse. Myslí
však, že1.dra Emila Synka cesty za úspechem byly zde
sice kusé, ale prece jen podstatne zmapovány a že bude
-es- musit napríšte - pro své dobro - jít za úspechem
cestami prece jen o neco namáhavejšími.

Josef Capek:

Jedna hádanice.

Pan dr. Víncenc Kramár napsal do Volných smeru velikou polemiku, kterou nemohu nechat bez odpovedi. Zaslal jsem ji tedy
redakci Volných meru se žádostí, aby mne ji vrátila, má-li své du
vody, které by jí zabranovaly ji otisknouti; redakce neuznala však

za vhodno jakkoliv mne odpovedeti. Zde tedy jest, co nemuže býti
ve Volných smerech:

Lituji, že v minulém cisle Volných smerú vyšla Odpoved p. dra
Vincence Kramáre Josefu Capkovi; je mi trapno a obtižno, že se
mám brániti proti takovému príkrému, vykladacnému a podezríva
vému zpusobu, kterého tu p. dr. V. Kramár užn, ale kdybych k tomu
nerekl ani slova, usoudno by se: dostal co proto i zalezl a mlci. Do
vedu nahlédnouti psychologické pohnutky i jinaké dúvody, z jakých
se múže prihoditi, že se takový clánek v liste objevi; nejsou v pod
state hluboce závažné, ale obet takových i o sobe nevelmi podstat
ných prícin nemúže prece jen jejich ošklivý efekt bagatelisovati
tak zhola, jako kdyby se docela nic nestalo.

Užije-li dr. V. Kramár vúci mne výrazu, že "takové pány nutno
obcas klepnouti pres prsty, nebot jinak nejste nicím bezpecni", jsem
sice Josefem Capkem se vším, co mu v' naší umelecké obci prisou
zeno, ale takovým nenechavým individuem, pred nímž nejste nicím
bezpecni, prece snad nejsem. Tedy všechny takové krajne nepekné
lícne a výklady, jakými mne vrchovate obdarn, odmítám cele a
rovnou. Snad každý rozumný ctenár Volných smerú muže uznati,
že - nesouhlasím-li ve všem s názory dra V. Kramáre - nemusím
ješte proto býti takovým ohavou, jakého si dal práci na ctyrech peti
tových stránkách vymalovati.

Jaký vubec muže býti užitek takových výstup(t? Já nadále i po
tom všem, co 'mne dr. V. Kramár ošklivého adresoval, setrvávám
na tom, v cem s ním pri jeho ostatní záslužné cinnosti nesmýšlím
do puntíku stejne. Budu stále pro to, zac mne pribíjí na sv lij pranýr:
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tak zejména"pro liberálnejší, méne nervosní a krehký vztah k sou
fasné tvorbe" (ba i k soucasným kritikum); vždyt prece už sám
IpOlek,do jehož orgánu napsal dr. V. Kramár svou nervosní pole
miku,je v míre své existencní soudržnosti této zásady svým zP.u
aobt'mpos!ušen. Budu i nadále pro to, pro co jsem byl v dobách
svéhonaivnejšího mládí z r. 1913. Fauconier bude pro mne znej.
robustnejších,trebaže ne dobrých kubistLl, n~budu mít plán porádati
jehovýstavu v Praze, protože jsem nikdy takový plán nemel,*) ne
buduani napríšte pro "adoraci jednotlivých zjevu, estétství a príliš
kultivující stanoviska", loyálne priznávám Cassiovi "britké pero,
trebaženemá vždycky pravdu", jsem stále toho mínení, že "do hnutí
kubistickéholze zhruba pricísti i Picassa a Braqua a cástecne též
futuristy", protože nevím, proc bych mel Picassa naporád auto
maticky nazývati kubistou, když ho mohu predevším nazývati
Picassem,a nebudu náležeti k tem, "kteri mají rádi, vyloží-Ii autor
svévnitrnosti, že se z nich až kourí"; mel jsem dojem, že tak ucinil
pandr.V. Kramár na tech svých ctyrech petitových stranách, a toto
divadlose mi nelíbilo ani trochu. Stále nemohu jinak - a zvlášte
ted potom, v cem jsem nucen na pamflet dra V. Kramáre reagovati
- nežbýti toho minení, že (velmi mírne receno) "jeho konfese, psaná
ponekud težkopádne s jistou byrokratickou autoritativností a bez
vrelosti,sotva umožní ctenári, aby bez odporu a bez nesnází mohl
sdíleti hodne osobní a znacne úzké stanovisko autorovo", ledaže
by mel ten dotycný ctenár na mne ukrutný vztek. A nebudu souhla
siti s drem V. Kramárem, když bude klásti Fillu tak bezvýhradne
dojedné rady s Picassem a Braquem, proste proto, že pri strízlivém
usuzováníje tu prece jen jistý rozdíl mezi školou a iniciativní osob
DOSti,a nebudu s ním souhlasiti tam, kde se mi jeho pozornost vuci
naší moderní tvorbe bude zdáti drobet úzce vymezenou, tak ku pr.
kdyžjmenuje Toyen, neuvede také Štýrského a jiné z mladších, když
muv statích hodne obsáhlých nezbývá jaksi dosti místa, aby upozor
nil také s ponekud vrelejší durazností na význam i Kubištuv, ci
Spállivnebo Zrzavého, i když je do jedné rady s Picassem a Braquem
klásti nelze, a tak dále. Než to jsou drobnosti; úzce vymezený osobní
vztah dra V. Kramáre k soucasnému stavu našeho domácího umeni

nevidímtak dalece v tom, co nekdy nejmenuje, nýbrž v tom, co tak
ustavicne nadpríliš zduraznuje, cemu v tomto dosti živém, plod
ném a širokém stavu dnešní domácí tvorby prisuzuje z ostatního
celku tak solitérne vytržený význam, a jsem presvedcen, že toto
jeho stanovisko nemuže otázce po puvodnosti a poslání naší domácí
tvorby dosti prospeti. Ani v nejmenším mne nenapadá predpisovati
p. druV. Kramárovi nejaký program a jeho osobní názory respektuji
zcela,ale nemohu jim naveskrz priznati ten verejný dosah, jaký jim
tak impulsivne prisuzuje autor sám. Nikdy ku pr. jsem necítil po
hnutky atakovati FiHu kritickými zuby proto, že ho dr. V. Kramár
vyslovujejedním dechem s Picassem a Braquem; budiž mi priznáno,
ie jsem vždy dostatecne ocenoval FilIovy malírské schopnosti, ale
ovšemže do jedné rady s Picassem a Braquem jsem ho nekladl;
v tomto bode se bez vyrovnávajících kulatostí neshoduji rovnou
práve s drem V. Kramárem. Žádá-li ješte neco vecnejšího a gentle
manštejšfho,pak je to veru požadavek už nesmyslný.

To tedy jsou veci, ve kterých nemohu býti s drem V. Kramárem
v naprosto nedelené shode, ale jakživ jsem v tom nedovedl videti
nejakýdramatický spor. Dr. V. Kramár je však tak obzvláštne o sobe
pfesvedcen,že hned v tom hledá zákerné plány, když s ním nekdo
po jeho vlili nesouhlasí. Vyslovím-Ii své míneni, že se mi stanoviska
jeho clánku zdají ponekud úzce vymezená, osobní, cítí potrebu vy
bovetisvé nedLltklivosti až tak dalece, že se nezdrží líciti mne jako
nejakéhoz bídáckých spiklencu, kterí "sledujíce své cíle a cílecky,
rádi by ho umlceli a odstranili s pole, na nemž jim prekáží", a pri
dávaje k tomu ješte další takové nepekne podezrívavé výklady,

ve mne navrch opakem vecnosti a gentlemanství.

A nadto ješte neprívetivé poznámky, uvozovky a závorky o "ma-

t) Pan dr. V. Kramár píše, že napsal r. 1913 jeden muj clánek "ne
poslednírade s úmyslem, prekaziti takový podnik"; tak to tedy

bojovals nejakými vetrnými mlýny.

lujícím kritikovi ci píšícím malíri" a o "nebezpecí, jaké to prinášívá,
píše-Ii kritiky malir-kolega", v tomto prípade ovšem že neprejicí;
a pak zase o nejaké vyrovnávající kulatosti, o nedostatku rovné od
vahya ceho všeho se tu k nespokojenosti dra V. Kramáre dopouštím.
Znám; mínívá se nekdy dle nálady a potreby, že je to nenáležité,
když je malír také gramotný, at už píše proto, že to umí, nebo z exis
tencní potreby. Nu dobre, je to moje síla, ale jiste také jistý handi
cap. jsa tedy "malujícím kritikem ci kritisujícím malírem", vc
domým si práve takových tech príliš snadných výkladu, jaké tu
dr. V. Kramár sugeruje, snažím se psáti o ceské výtvarnické pro
dukci tak loyálne a neinteresovane, jak mi nejkrajneji lidsky lze,
abych za list, kterému sloužím, neriskoval výtky, že sem prenáším
nejaký osobni ressentiment. Od chvíle, kdy jsem se stal stálým vý
tvarným referentem, uzavrel jsem pred sebou clenství v kterémkoliv
umeleckém spolku; nejsem tu nicím exponentem, at zdrželivý, lho
stejný, pohnutý nebo prísný, nic si za to v žádných koutech ani vý- I
šinách naší umelecké obce pro sebe nevysluhuji, nic nekupuji. jestli
v nicem jiném, tedy aspon tuto bych, myslím, mohl i p. drem V. Kra
márem, i listem, který je orgánem našeho nejmocnejšího umcleckého
spolku, býti po pravde o neco více respektován.

K nebezpecí, které vidí p. dr. V. Kramár v "píšícím malíri-kolegovi",
musím ješte neco poznamenatí; nerad bych, aby inteligentní ctenári
podlehli drtivým argumentum jeho uvozovek tak dalece, že by si
nebezpecí malírské kolegiality zredukovalí Jen na prípadnou gra
motnost. Pravda, nebezpecný není malír, který vedle svého malování
hraje, dejme tomu, treba na housle nebo tennis; to jsou jen puvabné
rysy, obohacující nezávadne jeho zajímavou bytost; nebezpecí prý
však je, když píše, ba ješte hur, když delá kritiku, totiž posuzuje práci
svých kolegu. Nemyslím, že malír, který je podepsán na tom, co
píše a odpovídá za to, byl tak valne nebezpecnejší než jiní z cechu,
kterí také posuzují práce svých kolegu a nepotrebují pod svá stano
viska se podepsati. Není snad nebezpecnejší, než muže býti malír
kolega taxirující své spolukolegy v porote, pri nákupech a ve výbo
rech, než umelci provozující spolkovou políti ku, než spolkoví Metter
nichové, než malíri, kterí sice nepiši, ale dávají za sebe psáti ne
komu jinému. Nebezpecí muže být v umelcích všelijaké; jiste neni
p. dr. V. Kramár takovou nežnou a sveta nezkušenou Snehurkou,
aby se domníval, že umelci - vyjma ty píšící - jsou naveskrz
vznešenými bytostmi chodícími s hlavou v oblacích a mluvícími
idealistickým knedlíkem.

A co se týká tech dávných šarvátek, na které dr. V. Kramár vzpo
míná s pýchou starého válecníka. Byl jsem již nucen poznamenati,
že bojoval s plány, kterých nikdo nemel. Nepochybne projevil tu
více horlivosti než bylo treba, a myslím, že ani rozpory, které vedly
k roztržení skupiny, není nutno precenovati. Nebylo tu žádného
podstatnejšího ideového rozporu, boje o kubismus ci proti, o Picassa
cí protí Picassovi. Ze skupiny, na které se hned nespoluúcastnil Ku
bišta, vystoupil dostí brzo V. H. Brunner a pak spolecne V. Hofman,
Špála, arch. Chochol, Karel Capek a josef Capek, a to nikoliv proto,
že by tu byly nejaké neslucitelne príkré a generální neshody ideové.
jen sí to klidne rekneme, k roztržce vedly - náleží to tak už k prí
rodopisu generací - v první rade duvody spíše osobní, kamarádské
i nekamarádské. Došlo k rozchodu, když se temto odštepencum zdál
už príliš nemilým tlak ne snad té umelecké, ale více té spolkové osobi
tosti Emila FiIly a jeho skupíny, když se jim zdálo zbytecné i trochu
nevhodné, muže-li ci nemLlže za jejich práci "rucit", jak tehdy tohoto
výrazu s oblibou užíval. Nikdo z nich nedovedl býti presvedcen, že
by sí nekdo z generace ci ze spolku mohl osobovati nejaký takový
mandát; odmítali každé takové porucnictví a rozsoudivše si to slovy
Karla Capka, že "nikdo není v tomhle spolku tak tuze bohatý, aby
mohl za nekoho druhého rucit", oddelili se, odešli vlastními cestami.
Podíváme-li se dnes s jakéhokoliv odstupu na celou tuto ne zrovna
nejduležitejší generacní metu, mužeme pri klidném usuzování všem
tem hríšným odštepencum priznati, že - at dobre ci špatne - jsou
to vesmes lidé svého dosti zretelného osobnostního profilu, ne zrovna
nejaké bezvýrazne nohsledovské typy. Nesli v sobe od zacátku kus
svého osobního programu a poslání; tím, myslím, jejich právo i po-
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treba odtrhnouti se od sdruženi, v nemž se necltm dosti volnými,
mohly býti zduvodneny tak proste, organicky a nekomplikovane,
jak to odpovidá nejprospešneji skutecnosti. Odchodem ze spolku
byla pro ne celá ta záležitost po své nejpalcivejši stránce vyrešena.
jestli by mela tato historie vrhati nejaké stiny až do dneška, bylo
by to jiste politovánihodné; nemyslím, že by bylo zrovna útešným
stavem ducha prisuzovati starým sporum tak dlouhý úcinek a redu
kovati jen na ne i ty nesrovnalosti, pokud jsou jaké v stavu aktuál
nim, jejichž podstata je snad hlubši a širší, než zlomek nejaké té
generacní historie. Patrne tedy ješte priliš blízcí úcastnici této gene
race, musíme ponechati kus toho definitivnejšího rozsouzení o jejích
úkolech také nekomu jinému: jiným lidem a asi i jiným casLlm.

Vážená redakce!

Pan Karel Doležel volá po svobodném obchodu a vidí v nem úcinný
prostredek pro ozdravení svetového a našeho hospodárstvi. Beze
sporu má pravdu v tom, že systém celnich hradeb, povolovacího ri
zení, kontigentu atd. a jak se všechny ty rekvisity ochranárské
soustavy jmenuji, jsou nejdtIležitejšími pricinami svetové krise.

Zajisté je dobre, má-Ii clovek rozumné náhledy, ale není rozumné
ocekávati, že jim dopomtIže k obecné platnosti pouze proto, že jsou
rozumné. A v tom je omyl pana Doležela. Podívejme se úplne zhruba,
jak se dnes vecí mají:

Svetové kapitalistické hospodárstvi jest nemocné. Pricinami se ne
hodlám zabývati. jest jich celá rada a o celku možno rící, že v tom
ohledu jest jasno. Nezáleží na tom, jestli staví jeden do první rady
vázanost hospodárství a rozkouskovanost hospodárských tentorií.
druhý špatnou funkcí zlata, jiný zase racíonalisací a nadvýrobu,
další válecné dluhy, pátý hrichy proti zákonu o volné konkurencí
atd. - jest to rada náležitostí mezinárodního rázu. - jakkoliv
nechcí tvrditi, že široká svetová soucinnost samotna by stacila pro
ozdravení svetového hospodárstvi, mohu prece klidne tvrditi, že
taková soucinnost jest podminkou pro takové úsilí. Conditio sine
qua non. Nuže vime, jak to s tou mezinárodní soucinnosti dopadá.
Víme také proc! je to politický rozpor mezi Francií a Nemeckem.
Francie má ustanovení versailleského míru za nedotknutelná, Ne

mecko usiluje o revisi alespon východnich hranic, kterých se Locarno
netýkalo. - Za daných pomertI jest tento rozpor nepreklenutelný.
Myslitelné by bylo jakési politické prirocí na nekolik let. O tom by
však konec konctI rozhodoval Hitler. - To znamená, že nutno po
cítat s velkou pravdepodobnosti s tím, že nedojde k smiru, at už v té
neb oné forme, a tudiž také ne k svetové soucinnosti. - Svetový
obchod bude rychle klesati, rychleji než doposud, vývozní a v dtIsledku
toho i dovozní cifry budou stále nižší. Každý stát bude hledet udržeti
platební bilancí aktivní a bude škrtiti dovoz na nejnutnejší míru.
Tedy nová cla a zase cla. - A co nezmohou cla, to vykonají devisové
predpisy. - Nemužeme bojovat proti této celni horecce. I když jsou
na naše pomery cífry našeho zahranicního obchodu vysoké, tak prece
nejsme nicím v celkovém svetovém obchodu. - My netvrdíme mu
ziku. - A to si mel pan Doležel uvedomiti.

Nemužeme-li tedy s úspechem potírati svetovou ochranárskou poli
tíku, mohli bychom se alespon pokusiti o to, nevýhodu malého
hospodárského území paralysovati priclenením k širšímu svazku
hospodárskému, tak asi, jak to propaguje stredoevropský ústav,

Hlas pesinlistuv.

D o p I s y

jehož porady se práve v Brne konají. jedná se tam o utvorení spo
lecného celniho územi z Ceskoslovenska, Rakouska, Madarska a ne
kterého agrárního státu jihovýchodní Evropy. Nepochybuji o tom,
že shromáždení tam národohospodári se shodnou dríve nebo pozdeji.
jenže politikové techto zemí, kterí jsou zase orientováni bud fran
couzsky nebo nemecky, ale nikoliv evropsky aneb alespon stredo
evropsky, nepodepíší takovou dohodu, dokud spor francouzsko-ne
mecký není odklizen! Do té doby nutno považovati práci národohos
podártI za prípravnou.

Po tom všem se dostaví automaticky otázka: Co jest tedy v bu
doucnosti s kapitalistickým systémem, udrží se, a když ne, co bude
dále. Kapitalistický systém a volné hospodárství konaly po desítiletí
až do války svuj úkol, to jest vyrábeti co možná nejvetši množství
statku co nejlevneji a zvýšiti tím kulturní i materiální úroven jednot
livcu co nejlépe. - Ve starosti o zvýšení všeobecné úrovne ma
teriální a kulturní jakož i ve spravedlivém roztrídení kapitalismus
své poslání nespatroval. A proto bychom my, kteri cítíme sociálne,
pres to, že nejsme v žádné socialistické organisaci, zánik kapitalismu
sotva oplakávali. -Avšak cím nahraditi tento nespravedlivý systém?
Státním kapitalismem aneb státním socialismem? U nás po zkuše
nostech se státním podnikáním sotva. Musime pocítati s tím, že se
alespon u nás v hospodárské soustave zásadne nic nezrneni. Pokles
materiální a kulturní úrovne bude i nadále pokracovati, život bude
chudší, jak v isolovaném hospodárstvi ani jinak nemuže býtí. - Ale
není nic jiného možné, než takové šosácké hospodárství sobestacnosti
a šetrnosti, jak jsme to v posledních týdnech z vládních lavic v parla
mentu nekolikráte slyšeli. Ledaže by národové prišli k rozumu, poli
tikové jsou konec koncu pouhými vykonavateli verejného mínení.

jsme krátce v situaci automobilisty, který se ve svém solidne sta
veném autu trochu prudce rozjel po špatné silnici, ztratil vládu nad
strojem a skoncil ve škarpe. A ted si tu bude museti šlapati nejakou
chvíli pešky.

Oddaný
Ine:.F

N O V É Ií N I H Y.

Dílo B. Travena obsahuje techto osm knih: Lo d mrtvých 
Poklad na siere Madre - Bílá ruže - Cesáci bavlny
Most v džungli - Povídky z tropických houštin - Kára
- Zeme jara. Celé dílo vyjde v prekladech: Ivana Olbrachta,
Artuše Cerníka, josefa Macha, joži Macha, Boh. Šafáre a j. Cena
celého souboru - na 3600 stran - bude asi 225 Kc, váz. asi 315 Kc.

Prihlásiti se možno u knihkupcu, kolportéru nebo prímo ve vyda
vatelství knih Helios v Praze II., Spálená 19. Císlo úctu na složence
5083.

Emil Svoboda: Veci všední i nevšední. Kniha vykládá v pa
desáti obrazech myšlenku, že vlastní úlohou sociálního obrození jest,
aby byla nalezena harmonie mezi životem a osobnim štestím cloveka
s životem a štastným vývojem kolektiva. Brož. 30 Kc, váz. 40 Kc.
Pro odberatele celé prvni desítky Výhledu subskripcni cena brož.
22·50 Kc, váz. 32·50 Kc. Nakladatelství Melantrich a. s. v Praze
XVI.

Emil Vaehek: Sup. Román. Tretí vydání knihy, která založila
Vachkovu Iiterárni povest. Kniha vyšla v nakladatelství Sfinx jako
5. svazek Díla Emila Vachka. Typograficky upravil L. Sutnar.
Brož. za Kc 50·-, vázaná za I{c 65·-. Stran 355.

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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Dostanete u všech kn.ihkupcu.

P-I T-

t925 ,IOSEF HORA: Italie, - Básne. Brož.
Kc 27'-. V celokožené vazbe Kc 150'-.

t928 KAREL 'TOMAN: Stoletý kalendár. 
Básne. Brož. Kc 60'-, v celokož. vazbe
Kc 150'-.

t928 ANTAL STAŠEK: Vzpomínky. (Memoiry.)
Brož. Kc 60'-, váz. Kc 100'-.

t927 K. M. CAPEK-CHOD: Rešany, - Ro
mán. Brož. Kc 28'-, váz. Kc 43'-.

t928 FRANA IRAMEK: Nové básne, - Brož.
Kc 12'-, váz. Kc 32'-.

t929 ,IOSEFHORA: Deset let. - Básne. Brož.
Kc 16'-, váz. Kc 26'-, Bibliofil. vydáníkart. Kc 160'-.

t93t ,IOSEFHORA: Tvuj hlas. - Básne, Brož.
Kc 20'-, váz. Kc 30'-. Bibliofil. vydání
kart. Kc 120'-. '

z knihy

Spisu sv. VII•• Stran 336. - Cena I
brož. Kc 30'-, váz. výtisk Kc 45'-.
Dostanete ve všech knihkupectvfch.

od Fráni

ŠRáMKJI

IIIILIDIIELSTVI FR. BOHOVt, PHIHIII., II1ROONI18

tl20 K. M.aPEK-CHOD: Antonín Vondrejc.
Román. Brož. Kc 76'-, váz. Kc 106'-.

tl24 K. M. aPEK-CHOD: Vilém Rozkoc. 
Román. Brož. Kc 60'-, váz. Kc 75'-.

t122 EMIL SVOBODA: Utopie. - Essaye.
Brož. za Kc 30'-, váz. Kc 40'-.

t123 A. M. TILSCHOvA: Vykoupení. - Ro
mán. Brož. Kc 42'-, váz. Kc 66'-.

t123 RUD. TlsNOHLIDEK: Kolonia Kutej
sík. - Román, Brož. Kc 46'-.

tl23 OTOKARIIMEK: Dejiny literatury fran
couzské. Klasický vek, - Brož, Kc 60'-.

tm BolENA BENElovA: Clovek. - Ro
mán. Brožovaný výtisk Kc 45'-.~

, ( , r
v letech 1920-1931 autoru knih

STATN LITERARN CENY vydaných nakladatelskou firmou

FR. BOROVÝ V PRAZE:



AVENTINSKÉ KNIHY POCTENÉ

STATNí CENOU
K 28. ríjnu 1931

Josef Óapek:

STíN ·KAPRADINY
Tragedie dvou hochu, lesa a pytlácké krve, drama
ticky komponovaná, brož. Kc', 24'-, váz. Kc 39'-.

Jirí Karásek ze Lvovic:

píSNE TULÁKOVY
o živote a smrti

I. bi bliofilské vydání ve100ocíslovaných a autorem pode
psaných exemplárích na holandu Kc 80' -,

II. normální vydání brož, Kc 18'-, váz. Kc 33'- .
. .

Gustav Winter:

K N I H"A O F RAN C I I
brož. Kc 80'-, váz, Kc 100'-,

Vydalo Aventinum, nakladatelství Dra OtoStorcha-Mariena

Praha II., Purkynova 6.

K dostání u' všech knihkupcu nebo

V AVENTINSK-ÉM KNI HKUPECTVí
Praha II., Purkynova 6. - Telefon 247-96.


