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ní~u komunisti<cké strany k myšlence, kterou predstavUJe a hlásá strana. Proto také v thesích V. sjezdu komunistické Internacionály a propagacní cinnosti komu~istické Internacionály zduraznuje se, aby od každého
Problémy komunistické agitace.
se požad?valo, aby mel jisté minimum pov diskusi o komunistické strane ve sporu o these ko- c.l~na,strany
lttIckych a theoretick)"'ch vedomostí, aspon v té míre
Jl1l1nistické
Internacionály v ceskoslovenské otázce hledá
aby príslušníci strany mohly odpovídati dobre na otáz~
se také nová methoda ag·itacní. Nekolikráte bylo uveky komunistických delníku.
deno,že dnešní organisace strany je volební; to platí
snaží se, aby získali prímou úcast deli o agitaci. Prebudování strany, její zbolševisování, níkuKomunisté
ve svém tisku. Marie. Majerová nekolikráte ukazv)'šeníjejí aktivity, to vše predpokládá nové methody
zovala na organisaci rabkoru, kroužku delnici<)"'chdoagitacnía to vše opet chce vytvoriti nové predpoklady
pisovatelu do sovetských listú. Z tisku komunistické
pro agitaci, která by privedla komunistické strane a
strany je však patrno, že i tento pomer príslušníku
Komunistickému hnutí nový pocet príslušníku a zme~trany ~ tis~u je yelice nepevný. Príspevku delnických
nilajejich dosavadní pomer ke strane ve smyslu praJe velmI malo a JSou to po vetšine lokální stížnosti.
covní,úcinné úcasti. Dosud komunistické strane pro~
~ diskuse vedené v komunistické strane stále vysvítá.
spívaly více pomery samé, než cinnost komunistické
I~k
n,epatrne dovedla komunisticKá strana podchytiti
stranyve vlastním smeru agitacním. Byla jednou a jeslroke
v:stvy. Takový pozoruhodn)"' príspevek je od
dmousnad ze stran oposicních, která byla otevfena šiA. Marese (Trebíc), kde zduraznuje, že dríve organirokým vr tyám. Cinnost druhých stran dodávala jí
sace byly zakládány jenom v hospodách že jenom hodostimateriálu, který mohla jenom obrátiti a prikresliti
spody
?yly. strediskem schuzí, nyní vŠak spolkarení
a ukazovati, že pomery jsou neudržitelné a že n.utno
u,
sl~lemce
.;nusí býti nahraženo aktivitou príslušvyslovitisouhlas s komunistickau stranou. Tím komu- . nlku strany.pIvaPrestavba
strany musí b)",ti 'nesena henistickástrana vyrastla jako strana massová, t. zv. bolsl:m:
Z.
hospod
do
továren.
Karel Strnad (Nová Kd)"'~e\'ismusu nejvetšího poctu nebyl výrazem toho, že ti,
ne~
v
~IS~U:l.
rov;tež
pr?hlašuje,
že clenstvo strany ve
kterí promyslili od základu ucení a taktiKU komunisve maJonte Je mala aktivní a zpohodlnelé. Vetšinastickéstrany a vyslovili s ní vedomý souhlas, ale byl to
tak uvádí - soudruhu si stežuje, že nemohou platiti
Ihaz prosté nespokajenosti s pomery, v níž skrývalo
tisk, ci príspevky do složek strany, ac povinnost Ke stra';['hodne passivity. Komunistická agitace soustredone a jejím složkám nedosáhne v mesíci ani té výše co
I'alase hlavne v tisku.
jednotlivci
spotrebují
mimorádne
pro. svo.u os~bu
These kamunistické Internacionály k ceskoslovenské
otázcepredepisují nové cesty komunistické strane ce- v t)":dn,u}~ pivo, kourení, zábavy atd. A mLIŽepak gen~ral'lll sta1:J.s takovou armádou, ve které je vetšina
,koslovenské. A i kdyby toho nebylo, je v komunin;},ndertauglich ,nebO' ulejváku, svésti vítezný boj s ne:tickémhnutí ochablost, kterou se snaží vedoucí kruhy
pntelem? Mys1Jm, že ne, odpovídá K. Strnad.
rrekonati zvýšenou agitací. Prestavba strany má vésti
Z techto prípadu je patrno že dosavadní komunik novýmmethodám agitacním, když dosavadní nevedly
stická agitace, trebaže nešetrÚa intensitou, nedovedla
k ut,varení organické, pevne semknuté a úcinné polia nevedla k aktivn.ímu životu v iwmunistické strane.
lIckestrany. Ono zaktivisování života v komunistické
Kamunistická strana navazovala na beztvárný radikastrane prenesením politického života do závodních
lismus a nespokojenost a urcitý souhlas, který vycitoirakcÍ,má jedin)"' cíl zvýšiti osobní pomer každého jedvala v techto vrstvách považo.vala za souhlas s postunltlivce ke komunisti'Cké strane a ke komunistickému
pem komunistické strany. Komunistkká
strana nezíhnutí. Má tím býti zvýšena úcast Každého jednotlivce
skala
ani
tolik
mezi
straníky
bývalé
soc.
demokracie
\' živote stranickém. V tom spatrují dnes nejlepší protím
méne
u
jiných
stran,
jako
spíše
ve
sfére
pOlitickS'ch
stredekagitacní. Dosud tato úcast at po stránce my~Ienkovésolidarity, nebo i organisacní úcast byla velmi
sO~lbežník~ .a n~spokoj~nýc.h ši:okých vrstev, jichž pome.r ,k pohttce.Je velmI neJasny. V techto vrstvách j,e
slab.á,a vykazuje spíše sestup, než vzestup. Dle zprávy
krajskéhosekretariátu komunistické strany v Brne po- vel~a nespokOJenost, ale také neschopnost k politické
kleslpocet príslušníkú ze 60-80.000 na císlo 7-424 akc:, kte.r~ s~ projevuje neúcastí v organisovaném živote pohtIcke strany. Komunistická strana získala ve
.~ 1.,1923 .. Z }?3v' tamej.ších organisací 80 nevyvíjí
sfére, soubežníku a indiferentních, ale to byla také její
za?~eorgalllsaclll cmnostI. Jednotlivé organisace mají
nesn~z. Stala s~ s.tranou massovou, stejne velkou jako.
ntjvlce 10-15 clenu; po stránce myšlenkové je zajírozpltzlou, kterai Je neschopna k politické akci. Tím
mavo,že 70% príslušníku strany je v katolické církvi.
není receno, že existence techto. soubežníkll a indi"zpomeneme-li, s jakým despektem mluví kamunisté
ferentních, které strhla komunistická strana, má býti
o Klerikalismu,jako by to byla pro ne odbytá již dávno
podcen'Uvána, nebot mají v ruce volební lístek stejne
vec,vidíme, jak nepatrný pocet komunistu si tuto tak
jako
,~a~dý jiný treba velmi politicky uvedomel)
základn~otázku vyrešil. Je to dokladem, jak málo do- stramk.
vedeagItace, propaganda vniknouti do duše j.ednotlivce.
Odborove organisována je satva polovicka clenstva.
?roto komunistická strana reviduje i methody své
»Rovnost«odebírá jen 2.200 príslušníkll. Z toho je vi_o agItace .. Od method negativních, od method, které budl
nespokoJeno.st, chtela by prejíti k agitacním methodám
det, jak je nepatrný osabní pomer, tím méne pak prakteré by svádely massové síly v takovou forma'CÍ, kteri
covní vztah komunistú, ci spíše príslušníkLl a soubež-
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by byla schopna politické akce. Dosavadní denní agitace komunistické strany lze vyznaciti prostým heslem:
Cím hure tím líp. Cím více bude ustrašen malý clavek
a delník, tím vke muže z tohO' koristiti kamunistická
strana. Z toha vyplývá neustálé ukazování na rozvrat
ve vládních stranách, ve vláde, generalisování prípadLI
chybující administrativy';1 jako velký agitátor komunistický nevystupují zde kamunisté, ale ti, kdož dávají
kamunistum takovétO' zbrane do rukau. Toto heslo jeví
se také v pomeru komunistické strany k mzdovÝm sporum delnickým, kde snaží se delnictva svádeti k bezúspešným stávkám, kde snaží se každéha loi<áln.ího
sparu použíti k agitaci, aby tentO' spor byl rozšíren na
platfarmu co nejširší. Vzpamenme jen, kalikráte komunisté vyzývali ku generální stávce.
Jiným heslem, kterÝm komunistická strana operuje,
je myšlenka sjednocení sil delnických. I tu fakt, že nepodarilo se I jim získati více, než získali cO' razvratem
soc. demokracie, ukazuje, že tata agitace nedavedla lidi
podchytiti. Nelze se diviti. I sami kamunistictí delníci
zastavavali se nad tím, ju komun.istický tisk se vší
vážnastí bije se za myšlenku jednotné fronty praletariátu, zatím co na druhé strane v diskusi se ta nekolikrát prohlašuje za pauhý odhalovad boj prati sac.
demakracii.
Díváme-li se na agitacní methady kamunistl\
vidíme, že dasud byly povahy ciste negativní, že jen zvyšovaly zmatek a: nespokojenast" nijak neposilavaly uvedamelast a organisacní uvedamení v kamunistické strane. Kamunisté nedavedli využíti více, než jim prinášel
denní živat, chyby a vady vládníhO' aparátu palitických
stran a vedoucích asabnastí.
Celé. své agitaci nedali
vlastní spád, který by strhaval k silné úcasti v kamunistické strane. Prato, je-li dnes kamunistická strana,
je ta massavá strana nespakajencu, kde jen intelektuálavé diskutují a thesích komunistické Internacianály.
Diskutují také a navých methodách agitacních. Dnešní
útlum komunistické strany u nás je dokladem, že její
agitacní methody a aparát selhává. Ukazuje se, že kamunistid<:á strana precenOovala sílu svého tisku, a hlavní chybou její agitace bylo, že nezjednala osobní pomer každéhO' jednotlivce k životu a práci komunistické
strany. Prestavba strany má býti navau takovou agitacní methodau, snad má dáti celému hnutí ráz novosti, revalucnosti, až i illegality. Má do agitace vnésti
nové prvky, agitaci ad asoby k osobe, agitaCÍ' živatem
v závodních bunkách atd. To vše je dokladem, že staré
methody agitacní se neosvedcily, že vedly k vytvorení
amarfní strany bez pátere a jasné vule. Je O'tázka, zda
nOovýkurs agitacní vnese nový duch do :strany. Nebude-li tentO' navý kurs navazovati na psychologické,
materielní a spolecenské predpaklady živata a myšlení
našehO' delníka, nenajde se žádný zpLlsab agitace, který
by ta vynahradil. Ta se ukazuje i v diskusi v komunistické strane, kde jedni pocítají se skutecnastí a druzí
s Maskvou. Prata však stará i navá agitace kamunistické strany nesmí býti pad cen a v á na; nesmí ji
však pre cen a vat i dnešní komunisté.
K. T.

Prosté otázky.
Jde-li clovek na venkov, na davolenou, jde tam s pevným úmyslem na mesíc rozvázati styky s Prahou. Ale
i venkov, lidé na venkave kladou otázky, snad proto,
ž'e saudí, že clovek z Prahy muže je lépe zodpovedeti.
Takavou otázkou, která není nezajímavá, jest tahle:
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Reknete mi, jak a zda se mohou sejíti lidé z ruzn)'ch
casopisu a novin, když celý týden si snaží ríci ca nejhorší veci; žurnalisté mají prece své organisace; jak
se v nich mohou sejíti vecer lidé, kterí v ranících a
vecerní cích si spílají co nejhure? Je dvojí mO'žnost:
hud nemyslí svoji útocivost vážne, 1'00 vrhá pak špatné
svetla na jejich presvedcení, na jejich názory, nebO'to
berou vážne; jak potom mahou jednati mezi sebou,
jak praste mohou vedle sebe sedeti, jak se mohou st),Kati, když clovek z P r á val i d u jest dle C e s k é ho
S lov a lhárem, a naapak, když dle P r á vaL
i du
jsou redaktori N á rod n í c hLi
s t LI zaprodáni kapitálu, a zase naopak lidé z P r á vaL
i d u dle N:trod n í c hLi
s t LI jsou zapsáni belzebubu beznárodníha socialismu? To jsou prosté otázky claveka, kter)'
srovnává nekolik listu, jeji'ch vzájemné redakcní út,,·
cení. TežkO' mne odpovídat.
Žádá se od novináre, aby takta psal? Žádají jehO' Z1mestnavatelé od neha prímé útocení od asaby k asO'be,
od redaktara jednaho listu k redaktoru druhéhO' listu?
Ciní tak dobrovolne, ci odevzdávají
tak své úlohy
z pilnosti, aby si zasloužili chválu? Snad všechny tyto
vlivy pusobí, snad i atmosféra
žurnalistické
práce.
Strhuje a unáší. Pozarovali jste nekdy temperamentního recníka? Pred s'chuzí za stolem jest ochoten klidne
a vecne polemisavati, jest loyální vLlci jiným názO'rllln.
Rázem se zmení, jakmile stojí pred poctem posluchacu.
Jejich upjaté oci jakoby jej zavazovaly, /iakaby jej
hnaly k tomu, aby své recnení stále zostroval, útO'cení
stupnoval. Nemluví za osobu, cítí se povolán mluviti
jménem kolektiva a tu cítí se dosti silen, aby bagate·
lisoval svéhO' odpurce; ovzduší schuze u nás není
ovzduší taktu, a tak dochází posléze k útokum osobním.
A taková atmosféra jest i v novinách. Žurnalista, jak·
mile vezme péro do ruky, mluví plurálem majestátním:
my, my. Uvedme tu prípad: Vyšly »Listy autorum/(,
icteré pod týmž nadpisem vycházely dlauho v jednech
pražských navinách. Autar tu cítí nutnost vyravn~ti
se s prablémy literárními, atmasféra žurn~llu jej povyšuje, aby mohl mluviti asabne s autary, obraceti se
na ne prímým asabním oslovením. Napsal by na pr,
autor »Listu autarum« dapis, který by nadepsal: pane
Capku, já a Vaší knize saudím ta a ta, zalepil by Jej
a poslal p. Capkavi? Zdá se, že ne. Cítí se k tomu však
povalán, jakmile píše da navin, které jsou prací kolek·
tivní a urceny prO' kolektivum ctenáru. Ponevadž toto
kolektivum ctenáril, straníku je arganisaváno v našich
palitických stranách mocí, mací prímO' fysi'ckau, tlací
tato moc na recníKa, novináre; ponevadž tato moc není
zalažena na hadnatách kulturnkh,
svádí i navináre,
aby útacil na své kalegy v jiriých listech mací nadávek
Ta je atmosféra, která strhuje; strhuje prota, že není
silných indivi,dualit, které by :se tomuto vlivu O'prely,
a vede k osabním nadávkám, protože není dosti vecných argumentu, kter)'ch by se bylo možno v této
vzrušené chvíli držeti. Casta jest možnO' císti, jak
tvorí celní ramanapisci, lehce i težce. Byla by zajímava, jak píši navinári.
Težkou vecí jest nekolik
prvních rádek, ohl·ásit vstup, prijít na nejlepší úvod;
podarí-li se to, pokracují rádky již samy sebou, ba
tvorí pamalu hmotu, která žene žurnalistu, tak, že pero
. zdá se mu pomalým, aby mahl zachytiti cestu myšlenky. A ku kanci jest pad tlakem myšlenek, sbíh::tjí
se mu v uzel; brání se, aby se mu nerozbehly, aby konecná slova rekapitulovala, útocila a ješte jednou brá·
nila. Jest to nervosní atmosféra, a kmitne-li se pred-
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tava protivného listu, dostává podí který jinak by
nedostal. Pochybuji, že v soukromém styku by zacal
mluviti redaktor C e s k é h o S lov a s redaktorem
Rud é h o P r á va: pane, váš list mi pripomíná jeddnohokutnohorského blbecka, pochybuji, že red. N á r.
Listu by zacal s red. Tribuny:
Vy, z orgánu
germanofilského, židomilného, koketujícího s bolševismematd. Ceská žurnalistika ve svých clenech nemá silných individualit, Které by se dovedly opríti tomuto myšlenkovému Haku, proti síle stranické atmosféry která oci znásilnuje, která ciní z cloveka jinak
klidn~hocloveka zcela jiného, vezme-li do ruky péro.
,\ ješte jeden dLlvod. Naše listy nemají smysl pro
humor. Ne pro humor, který se koncentruje v záhoncích humoru které osévány jsou po vetšine výstrižky
zestarých ka'rendárLI a novin, ale pro humor jako zbraií
politického života. Chesterton ríká, že rozesmát clo\'c;(a jest nejkrestanštejším
skutkem. Po té stránce
jsou noviny naše málo krestanské.
A prece vtipem
jest možno lépe bojovat, než toporným útocením. DobrS' vtip zachranuje
recníka, který již na prázdno vystrílel všechny argumenty,
i nejhrubšího
kalibru.
:\ i tento nedostatek humoru, vtipu, sarkasmu, kterým
by se vyrovnalo napetí mezi politickými tábory a j~vtIP
jich novinami, pLlsobí, že sahá se k nadávkám.
má svuj velký úcin, pusobí mnohdy více než svižn:ý
úvodník. Byl jednou jeden národní demokrat, vern)'
stoupenecKramáruv, kterého nechaly klidnými veškeré
argumenty proti dr. Kramárovi. Jen jeden úcinKoval:
obrázky (náhodou z »Prítomnosti«),
o dru Kramárovi
a Smetanovi, a na slova Kramárova:
A ck o 1iv
(Smetana) byl
jen
h ude b n í k (tak nejak) ...
proti (Kramárovu) já, politik. Tento obrázek úcinkovalu neho více, než kniha pol'emik. Pronikl. Není-li
vtipu v našich listech, jest to dokladem, že vtip se od
nich nežádá, proto nepredklá~ají vtipu', porozumení
pro finesu útoku, jemnost a pokládají se za nuceny
útocitiz hrubých kalibru.
Pochopiti tyto nesnáze, znamenalo by pochopiti
vnitrní smysl našich odpoledníku a vecerníku. UKládají-Iisi s námahou r:lnní listy jistou reservu, nemají
jí vecerníky. Snad soudí, že ctenár jest U'l1aven denní
prací a musí se proto na nej jíti velmi silnými argumenty, že nutno užíti silných dráždidel, aby byli)
možno získati zájem ctenáruv. Ve velkých mestech
jsou prý lidé, kterí sbírají odpadky jídel a pripravují
z nichpro chudé nová jídla. Musí je hodne pepriti, aby
se zakryla nechutnost smesi. Jest to direktiva našich
vecerníku? A jestliže takto jdou vecerníky a jdou na
odbyt,sledují je ponenáhlu i ranní listy.
J<.íkáse, že náš život jest zpolitisován. Bylo by zajímavé,Kolik casu a zájmu zkonsumúje politický, verejný život u normálního ctenáre novin. Ukázalo by
e, že jest to jen nepatrná cást. Lidé hledají Klid ve
svémdenním živote, a noviny, chtejíce je pro politi'cký
životzainteresovati, mysli, že tak uciní nejlépe hádáním a útocením osobním.
Na otázky prostého cloveka možno odpovedeti, že
ctenár jest postižen tímto osobním útocením, jako novinár. Tomu možno vytknouti, že neprojevuje dosti
resistencevLlci tomuto tlaku, který na nem spocívá, a
kter)' nese s sebou povaha novinárské práce. Do té
doby,než se tak stane, musí si tento korektiv vytvoriti
ctenár listu sám pri ctení svých novin: císt je s reservou.
O. W.
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B. Miiller:
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I

Chyby Cechu a chyby Slováku.
I.
Že Slovensko stalo se nám problemem, netreba dokazovati.
Jest zbytecno, svalujeme-Ii
vinu za veci, které na Slovensku
se staly, na Cechy, na Slováky 'ci na Madary: chyby se státi
musily z toho jednoduchého
duvodu, že na Slovensko se šlo
jako do zeme skutecne neznámé. Myslili jsme, že jdeme mezi
své, že tam na Slov,ensku ceká nás jen láska, vystupnovaná
nekolikastaletým
odloucením.
To byl veliký omyl. A druhý
omyl spocíval v tom, že šli jsme na Slo'Vensko jako »osvoboditelé« s tím presvedcením,
že jen my jsme lidé rozumní a
že jen to, co bylo našimi až do 28. ríjna 1918 neuskutecnenými ideály v zemich historických,
muže spasiti Slovensko.
Zdá se, že záleželo na methode, s jakou kdo na Slovensko
šel. Ten, kdo zanesl na Slovensko ceské »kaeírství«,
ublížil
ceskoslovenské vzájemnosti
nejvíce. Nikoliv proto, že slovenský
lid by byl katolický! Jest velikým omylem, tvrdí-Ii se u nás,
že Slováci jsou zapeklití katolíci. Nell!Í to pravda. Jsou pouze
lidem nábožensky založeným a dovedli by stejne milovati Husa
jako panenku Marii, jen kdybychom byli dbvedli tomuto lide
podati Husa jako cloveka náboženského
a nikoliv jako srša·
tého borice krížu. Ovšem to jest jen jedna z prícin nezdaru,
o nemž se mluví. ;Prícin je však více.

II.
Nemuže býti sporu o tom, že slovo »svoboda« bylo na Slo·
vensku chápáno (a jest pravdepodobne
chápáno i dnes) docela
jinak, ješte o neco hure, než" tomu bylo a jest v zemích historických. Lid, který nemel takmelr nikdy svobody, predstavuje
si tuto svobodu v podobe rozpoutánrí všech egoistických požadavku, a nejscu-li
nebo nemohou-Ii
tyto egoistické požadavky býti rázem splneny, nastává reakce:
jako v Cechách
mnohdy slyšíme, že »za Rakouska to bylo lepší«, tak i na
Slovensku mnohem castej i uslyšíme, že »za Madarska
to bylo lepší«. Podíváme-Ii
se na toto tvrzení se stanoviska
egoistického,
rekneme,
že je v tom zatím kus pravdy: za
madarské
vládly slovenské deti do školy choditi nemusily, dnes
musí;
za války Slovensko
(jako celé Uhersko)
bylo méne
ruznými rekvisicemi
rabováno a rekvisice zacaly tam vlastne
s príchodem Cechu. Za madarské
vlády dostával rusínský lid
na Pod karpatské
Rusi kukurici
a koralku, za vlády ceskoslovenské rozdával tam Cervený Kríž kakao a swetry. To byly
nesrovnalosti,
které nejdríve
zarazily slovenský
a podkarpatoruský
lid a které samozrejme
vzbudily
nelibost oproti
nové vláde. N ebot nesmíme zapomínati na to, že slovenský
lict hlavne na východním
Slovensku,
jest mnohem primitivnejší, a dusledek toho, pochopitelne, jest ten, že pocit bezpráví v zájmech
osobních jest mu bližší, než vysoké idály
vlastenecké.
Ale byly zde i jiné veci: Madari brali lidem rec, nikoliv
však víru. Ta ztráta reP prostého cloveka tolik nebolela, nebot vede'1, že za soucasných pomeru se slovencinou nikam se
nedostane.
Ale ten lid, který musí jen trpeti, prilne mnohem
silneji k víre, která mu skutecne dává mnoho nadeje a mnoho
uspokojení. A nyní prišli Ceši, kterí náhl~ s 28. ríjnem se
stali radikálními,
a zacnou tomuto ubohému lidu bráti i to
poslední _ víru, zacnou boriti križe, strhávati Obrázky svatých atd. Co z toho mohlo vyplynouti?
Neprátelství,
nenávist. Nebot
urážeti v cloveku to, co jest mu v trudrrem
živote jedinou útechou - to se hned tak neodpouští. A k tomu
prišly Rusovy oslavy. Slovenský lid nevedel ani, kdo to vlastne
Hus jest. Nikdo mu nevysvetlil, že to byl jeden z nejnáboženštejších
lidí - a už se slaví. K tomu pristoupilo katolické
kne'žstvo, které slovenskému
lidu vykreslilo Husa jako anti-
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krista, a efekt byl ten, že že slovo Hus se stalo slovem nejnenávidenejším.
A jelikož slovo Hus bylo totožno se slovem
Cech - - byla nenávist oproti Cechum jen posílena.
K tomu treba ovšem si ješte neco primysliti: prostý clovek
slovenský není tak inteligentní
jako prostý clovek ceský. Víra
tot jeho inteligence,
tot vše, celý duševní
svet. Ceský
clovek vždy mel svoje školy, kde mohl nalézti i neco jiného,
než víru, a proto u neho víra není vším. Ale u slovenského cloveka jest vším. Jestliže tedy slovem,ký clovek bránil se této
invasi nevcry, bránil vlastne možnost své duševní existence.
A na to se u nás zapomnelo.
Konelcne slovenský clovek byl mnohem déle a mnohem dukladneji vychováván
ve víre katolické, než clovek ceský. De·
jiny ceské mají veliké náboženské
revolucionáre
a jejich dílt víre«. Toho na Slovensku
lem je~t ono ceské »pochybování
nebylo. Náboženské
dejiny
ceské obycejne
~merovaly
proti
Rimu, náboženské dejiny slovel)ské k Rímu. A to jsou rozdíly zásadní.
Konecne slovenský clovek jest s 10 van š t e j_.
Sl m
než clovek
ceský a proto jest také náboženštejším.
Nikoli rímsko-katolictejším,
ale náboženštejším.

III.
Netreba
se však obávati lidu slovenského. Rozumnou
výchovou muže se tento lid prevychovati, a myslím, že už s budoucí generací nastane zcela jiný pomer mezi Cechy a Slováky. Trochu nebezpecnejší
jest zde inteligence slovenská, která
vlastne dnes jest - zdá se - jednou z nejvetších prí1cin rozkolu
mezi Cechy a Slováky.
Veliká cást této inteligence slovenské
nedovede
ješte ani
dnes slovensky mysliti. Ba dokonce - a to jest trestuhodné!
- velká cást této inteligence nechce ani slovensky se nauciti
mysliti.
Nemužeme
chtíti od starýc~; aby se náhle preorientovali. Ale jest mravní povinností mladých lidí, aby se naucili slovensky . mysliti.
Chybou slovenské
inteligence (cest
výjimkám,
které, doufejme,
brzy se stanou pravidlem)
jest
- odpustte mi to ošklivé slovo - budapeštsb.
mentalita. To
ciní tuto inteligenci nepotrebnou
pro jednotu ceskoslovenskou.
A j'e to na pr. tisk fudové strany na Slovensku, který nenávidí - Ccchoslováky. Temito Cechoslováky jsou ovšem míneni
li Slováci, kterí vzdali se už dávno oné budapcštské
men:tality a kterí prilnuli k ceské kulture. A zde chci durazne
ríci,
že tato budapeštská
mentalita
jest mentalitou
fudové strany
slovenské. Sloven ká l'udová strana ncní skutecnou slovenskou
stranou, ale ciní organ~cký celek s madarskou
stranou kres(ansko-sociální
na Slovensku a s krestanskou
stranou v Madarsku.
TentýŽ zpusob psaní jako v »Slováku«
najdeme
v budapeštském
»Százatu«,
»M'Ugyarországu«,
»A Népu« a
»Nemzeti
Ujságu«.
Jest to t·entýž zpllsob
žurnalistiky
po
stránce formální
a tatáž mentalita po stránce vnitrní. Ovšem
s tím rozdilem, že v krestanském
tisku madarském
se nadává
mimo na Cechy i na socialisty, kdežto v »Slováku« se nadává
jen ua Cechy.
Avšak ani této mentality se nemusíme báti, nebot tato mentalita casem též zanikne. Je treba jen casu, a ta slovenská
žurnalistika,
odchovaná v Budapešti, se též zmení. Ovšem nejtrapnejší
jest to, že najdeme v orgánech slovenské
l'udové
strany sice slovenské vety, ale syntaxi madarskou!
Proto se
také nepodivíme,
nadávají-li
slovenští fudoví redaktori
onem
slovenským casopisum, které jsou psány Cechy nebo Slováky,
kterí nalezli onu slovanskou
a slovenskou syntaxi pro svoje
clánky. Jest to boj madarské mentality proti mentalite slovenské,
který nej lépe lze konstatovati
na s)"ntakcních rO".ldílech slovenských casopisu.
Jest také známý fakt, že slovenská intel igence ješte dnes se
baví nejradeji madarsky
(zase cest výji~ám).
Ríkává se tu,
že slovenská
rec není schopna
oné modifikace,
jako macTarština. Tak se maskuje jen duševní lenost.
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IV.
Není však vina jen na Slovácích. Vetší vina je na Ceších.
N a Slovensko meli býti vysláni lidé nejlepši: ponejvíce tam byla
poslána
tretí garnitura
inteligence i drobných
lidí. N ejhorši
však byla ona polointeligence,
která šla Slováky »vychovávati«. Touto výchovou
rozumelo se nepochopené,
povrchní
volnomyšlenkárství.
A ješte dnes alespoi'í 50% Cechu na Slovensku myslí, že Slovákum schází madarský
»bic«. Tot idea
prímo zlocinná.
Mluví se mnoho o lásce Cechu k Slovákum:
pravda
však
jest ta, že ceské casopisy pražské dosud se nevymanily z idey
všemoudro ti. V ceském denním tisku píše se o Slovensku
jako o Africe.
Kolik je v ceských casopisech novináru, kterí
skutecne na Slovensku žili a pracovali?
Slovensko pro ceské
casopisy jest »tcrra incognita« a to, co neleží prímo na trati
Praha-Košioe,
nese pro ceský denní tisk pravdepodobne
nápis: »hic sunt leones«. A jestli ne lvi, tedy pri
nejmenším
medve'di, kterí s nastávající
zimou spolu s vlky objevují
se
houfne ve zprávách
ceských deníku, v menším pdctu však
už na Slovensku a na Podkarpatské
Rusi. Druhý koren zla
je ten, že poslanci a politicky cinní jedinci nemají o Slovensku potuchu a delají v Rudolfinu pro Slovensko zákony. Cech
na Slovensku musí býti príkladem každému,
nebot jeho povinnosti jsou mnohé: on není jen pracovníkem,
ale i representantem národa na Vltave, jest soucasne i vychovatelem,
ale
on musí býti í oním elementem, který za každou cenu musí
paralysovati
vliv nejen minulého
režimu, ale musí dokázati,
že režim dnešní daleko predcí režim minulý. V tomto smeru
každý muže, ba musí býti politikem a v tomto smeru prostý
a jednoduchý
ceský úrednícek ci delník muže vykonati více,
než jakkoliv vysoká politika.
Postavení Cechu na Slovensku jest choulostivejší
ješte o to,
že jsou tu prímo biologické podmínky lásky a nenávisti.
My
Ceši máme proto Slováky skutecne a uprímne rádi, jelikož
tušíme v nich mnoho slovanského, práve toho slovanského, co
nám chybí. Proto také milujeme
Rusy, nebot oni jsou lepšími
Slovany nás. Slováci však cítí 'V nás mnoho germánského a
proto nedovedou
nás tolik
milovati.
Ani nemohou,
nebot
instinktivne
cítí v nás cizí rassn. To ovšem pro Cechy na
Slovensku znamená další prekážku, další obtíž, kterou možnc
prekonati
jen prilnutím
k slovenské
duši, láskou, trpelivostí,
mírností,
nikdy však vládou silné ruky.
V.
Slováky ovšem potkalo jedno velké dej inné neštestí, kterého
budeme pocinásledky
nejlépe cítíme dnes :l pravdepodobne
tovati ješte dlouho do budoucna. Zdá se, že pod tlakem mada·
risace klesá v prvn~ rade inteligence, a lid, nemaje takto vud·
cu, podléhá vlivu madarských kneží. Kdežto v Cechách knežstvo a vesnice byly oporou ceského probuzenectví,
není tomu
v takové míre u Slováku. Lid, který vždy tvorí nejvetší cást
národa, stojí
u v nejtragictejší
dobe opušten
a proto ne·
projevuje
takovou resistencní
sílu
jako lid ceský. K.dežtc
lidu ceskému behem období probuzeneckého
inteligence pribývá, Slovákum
jí ubývá a 'to znací, že madarisace
pujde
rychleji kupredu, nebot není zde tech, kterí by nejen vedli národ k odporu, ale ani tech, kterí by uhasínaj ící vedomí národní rozdmychávali.
Slovenská inteligence byla první, která
desertovala:
v dusledku toho lid padal v marném boji. Ovšem
prícina
byla toho ješte hlubší: Ceši mohli mnohem snadneji
provésti svoje národ~lí osvobození, nebot meli za sebou dejiny
velkého a mnohdy mocného a slavného království
ceského.
Slováci však nemaj í dej in slovenské
samostatnosti
a proto
ani v minulosti nena.lezli oporu. To myslím, bylo také prícinou
onoho desertování
inteligence,
která
se dala svésti slavnou
historií
tisíciletého
Uherska.
Nejtragictejší
postavou je zde
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prece je nejvetší
básník
madarský. V nem (a v mnohých pred ]Jím a ještc vÍCe po'
nem) jest zosobnena tragika
Slovenska a slovenského národa.
Dnrs ovšem pomery se obrátily a na ~1ovensku provádí se
národní osvobození opacnc _ shora. Lid nedovede ješte císti
a \'ydilvají se mu knihy. Lid nemá za sebou' období ochotnických divadel a dávají se mu moderní divadelní soubory. Lid
není politicky vychován a jest nahánen do politických stran.
Proto se nepodivíme, že slovenská kniha zustává
ležeti, že
divadla jsou prázdná.
Nedovedeme dobre pochopiti zalnžení a postavení slovenského
lidu a Slovenska vLlbec, jelikož neznáme dejiny madarské, lépe
therské. A bez znalosti dejin Uherska nepoznáme. Slovensko,
lIebOf nikdy nebudeme
vedeti, že to byla slovenská
krev
a slovenská šlechta, která tyto dejillJY z veliké cásti tvorila, ovšem pod firmou madarskou.
Proto také se podivíme,
jestliže dnes v MacTarsku se volá (a jest to hlavne hr. Appqnyi),
že Madarsko bez Slovelllska nemuže existovati. Jiste že težko,
nebot bylo to práve Slovensko, které bývalému Uhersku do·
dávalo nejen zdravou krev, ale i celou inteligenci,
šlechtu,
politiky a vše to, co representuje
stát. Jelikož však neznám~
dcjiny uherské, neznáme ani onen slovenský moment v techto
dcjinách a bojujeme-li
proti macTarské domýšlivosti
a propagande, bojujeme
zbranemi
velmi
chabými.
Jest
ovšem
v první rade pOViIUIOtí dnešní inteligence
slovenské,
aby
nám konecne ukázala
de'jiny Uherska
s hlediska
slovenského. Neciní-li tak. budiž jí to pricteno za neopustitelnou
chybu. I Slováci maj í vÍ1ci své vlasti povinnosti,
nikoliv
jen Ceši VUCI Sl0vákum.
Na to však
na Slovensku
se
rádo zapomíná, a to je zase chyba. Práve tak bylo by treba
zpracovati madarské kulturní dej iny. Jen touto vedeckou praCÍ
konecne pochopíme, cím Slovensko de facto jest a co státu
ceskoslovenskému v budoucnosti' muže dáti. Zde však treba
k zodpovedl,osti volati Slováky, nikoliv Cechy. Vzájemnost oeskoslovenská nesmí býti jen' iáskou platonickou,
ale musí míti
pevné vedecké základy. Jen na tech možno potom dále staveti.
. lají tedy nyní slovo Slováci.

VI.
Idea autonomistická,
která stala se hesl,em z veliké \cásti
jen agitacním, a prece nahání tolik strachu a tak mnoho :;e
o ní mluví, není jen pouhým heslem. Kdežto kraje historické
ciní prirozený celek s centrem bud v Praze nebo v Brne, není
tomll tak se Slovenskem, které geograficky
tvorí prirozený
celek s Madarskem.
Jediný pohled na mapu presvedcí o této
pravde i toho, kdo nikdy na Slovensku nebyl. Tím ovšem není
receno, že tato skutecnost mela by ci mohla by býti podstatou
hnutí autonomistického,
jelikož my víme, že nikoliv geologické
ci geografické struktury
tvorí státy, ale obyvatebtvo.
Ale zapomínati na prirozené položení jednotlivých
území ne ní dovoleno.Jest asi velmi pravdepodobno,
že politické pomery casto
jsou závislé na pomerech hospodárských.
Snad školním toho
príkladem jest dnes Slovensko, kterému byl po prevratu dán
smer do Prahy, kdežto cesty na jih - cesty prirozené - byly
mu zahraženy. Tím prlllnysl slovenský byl nejtÍže ubit, jelikož
konkurovati do zemí historických neml'1že a do Madarska nesmÍ.
Ovšem ono hermetické uzavrení hranic Slovenska oproti Madarsku mclo své vážné príciny, ale jest treba, aby toto hermetirké uzavrení pozvolna polevovalo. A ono skutecne polevuje.
PvidÍme, že s uvolnováním
hranic oživí i slovenský prumysl,
kkrý takto nalezne znovu svoje prirozené odbytište.
Že Slovensko do Madarska bude moci vždy velmi mnoho dovážeti,
o tom ncní sporu: Slovensko vždy zásobovalo dolní zemi drívím
a bývalý uherský prumysL byl sou streden práve v dnešním Slovensku. T~ž železnicní a paroplaveb ní spojení Slovenska s Madarskem jest mnohem lepší, než spojení Slovenska se zememi
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historickými.
A to jest podklad každé zdárné konkurence. Dá
se ovšem predpokládati,
že Madarsko bude hledeti získati pLldu
na Slovensku i politicky, a tu bude na Slovácích, aby dokázali,
že d11es Slovensko není už soucástí Uher&ka, ale soucástí Ceskoslovenska. Uvolnené spojení Slovenska s Budapeští bude zkouš)<:ou státnické zdatnosti Slovenska.
Ceskoslovensko není jen problémem unifikace zákona, ale unifikace vubec. Ten, kdo ,ríká, že to vše musí jíti podle ceského
rOzumu, jest práve tak dalek pravdy jako ten, kdo to chce míti
podle rozumu slovenského.

VII.
Pomery
slovenské
JSou komplikovanejšÍ
pomeru ceských.
Ceský živel v Cechách byl živlem nejen samostatným, ale i konkurencne zdatn~jším, s nímž Nemci musili tvrde zápasiti. Na
Slovensku nejvetšimi pány byli Madari, Slováci nemeli tak slavIIOU minulost jako Ceši a proto nemeli na co vzpomínati, Slov·ensko podléhalo madarisaci
v rozmerech úža5nÝch a Slováci
sami byli vuci Madarum
konkurencnc slabí. N ebot ta inteligenx:e, která mela býti silou tohoto národa, 5ta1a se po vetšínc
jeho zrádcem. Madari, jako jediní a nejmocnejŠÍ páni na tomto
území, vždy se budou považovati za vládce. Aby toto postavení
Madaru na Slovensku bylo paralysováno, bude treba, aby slovenská inteligence se rozmnožila, což jest tím snadnejší, jelikož
to byly práve slovellJSké chaty, které MadarLlm dodávaly nejer.
inteligenci str,ední, ale i inteligenci umeleckou a duchovne vuc1covskúu. Pravdepodobne
již dnešní gcnerace dá Slovensku dosti
inteligence, nebot dnes slovenští synkové nemusí studovati v Budapešti. Úcty zasluhují ti slovenští jedinci, kterí nedali se všeobecným proudem strhnouti, ale národu svému verni zustali a
vytvorili jeho kulturu, jeho umení slovesné a celý jeho duchovní
život. Bylo jich málo a proto i kultura slovenská jest malá a
mladá. To však není vinou lidu. Jest si jen práti, aby to, co
slovenský lid dával dosud 5vému nepríteli prirozenému, dával
nyní sobe.
Židé, jako I;Gt: mnohem inteligentnejší
Slováku, uchopili do
svých rukou veškeren drobný obchod a tím i hospodársky ovládli
tmto lid. V Cechách lid ceský byl živlu židovskému nebezpecnou
konkurencí,
proto Edu v Cechách jest méne. Na Slovensku a
v P. Rusi jest tomu opacne, nebot tam mezi lidem méne inteligentním a konkurence neschopn!ým stali se vládci oni. Proto cím
dále postupujeme na východ republiky, tím silnejší osazení židovské se nám zjevuje. A s tímto postupujícím židovstvím klesá
i vzdclanost lidu.
Má tedy Slovensko na 5vém tele více neprátel než zeme historické, proto i jeho boj o existenci jest težší boje lidu ceského.
A jelikož casto pouhý boj existencní zabarvuje
již i politickou náladu, pochopíme, že jen tehdy, podarí-li se nám zvednouti
intelektuelní a existencní basi slovenského lidu, podarí-li se nám
i upevniti ve svých rukách vládu v Ceskoslovensku. Na tento
proces jest ovšem treba nekolika desetiletí a než nastane onen
okamžik, kdy nejen politicky, ale i mravne, inteiektuelnc a hospodársky uchopí se vlády svÝch vecí samotný líd slovenský, bude
treba, aby pomáhali tu Ceši. Jest jisté, že to budou v první
rade Slováci, kterí budou v budoucnosti
zodpovídati za zdar
ci nezdar své vlasti: stejne tak však zodpovednost ta padne
i na Cechy.

Národní

hospodár

Ing. Jan Dušek:

Dolar proti libre.
Již od války vede se tuhý zápas mczi dolarem a librou šterlinku, mezi N ew Y orkem a Londýnem. Bohatství, které za
války ze všech koncill! sveta pnplývalo do Spojených státu, po-
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zvedla nesmírne sebevedomí Americanu.
Nejmarkantneji
tentO'
válecný presun jeví se v pahybu zlata. Amerika v dobe válecné,
ale zvlášte pQválecné. jest zaplavavána témer veškerau pradukcí
zlatavau, na Ameriku spQuští se v pasledním desetiletí skutecný
zlatý déšt, takže Amerika r. 1924 soustredila u sebe za 4247
miliQnu dal aru zlata; tedy témer 50'% veškeré svetavé zásaby.
Banky americké se ve zlate prímO' tapí. Jest prirazena, že tatO'
zlatá záplava vykanává svuj vliv na celé náradní hospadáJrství
americké., že hlavne pusobí na penežním trhu, na trhu kreditním.
ebat vetšina zlata, která z Evrapy dO' Ameriky priplývá nehramadí
se ve federálních. reservních bankách, nýbrž
plní pakladny bank saukromých,
kde rozširuje
fand pro další
kreditní aperace. Umístit výhadne tytO' kapitály jest nyní nejhlavnejší starastí všech bank. Resultátem tahata vnitrníhO' kapitálavéha baje jest neustálé stlacování úrokavé míry, která prí
denních penezích dastihla v kvetnu tahata raku 2%. I federální
reservní banky musí se prizpusabovati
tamuta pahybu a snižavati svau úrokovau sazbu. V srpnu klesla na 3%. Jest prirozeno,
že tatO' nízká úrakavá
míra jest atrakcním
momentem
prO'
všechny ty, kdaž hledají laciné peníze. New Yark stává se tak
nejbaharej i zásobeným
kapitálavým
reservaárem,
stává se tak
vážným kankurentem Landýna, který až dasud asabaval si manapalní práva na penežním trhu.
Ješte jiný však mament mluví ve praspech N ew Yarku. Dolar
jest dnes nej luxusnej i padlaženau
zlatau menau. Federální
re-.
servní banky jsau zlatem témer prekrveny, takže místa predekrytí mají záruku 83%ní. Ta vypsanéhO' 40'% bankavkQvéha
konává Qvšem prímO' magický vliv na pavest dal aru, na jehO'
jistatu, na jehO' ablibu. Vše prep~ítává
se nQ dalar, abchod
znenáhl<a opouští dosud vševládnaucí libru a pacíná se ori'entovat
dalarove. Dolar - tat jistata, tat sama zlata, jemuž Evrapa
jakQby již advyklá, a prata tím více ji fascinuje.
A ješte na jiném poli vytlacuje dalar libru šterlinku z jej í
dasavadní svetavé posice. Amerika
se dnes jeví kapitalistum
mnahem jistejší zemí než Anglie. Nebat byt soc'iali:smus, MacDanaldovy Labaur Party byl sebe kratší, prece vzbuzuje ve
finam:ních kruzích neduveru, dese kapitalisty
pri zraky sacialisace. Tak setkáváme se s príznacným
zjevem, že, ackaliv úrakavá míra v N'ew Yarku klesla na minimum, prece znacné
kapitály stehuj i se z Landýna db N ew Yarku, aby zde nalezly
jistejší ulažení. A v tom skrývá se nemalé nebezpecí prO' Londýn a jehO' predaminanci
na trhu kapitálQvém, ta asi také prispívá k patížím Mac-Danaldovy
vlády.
Ovšem jest pri rozena, že zápas, který se pa válce rozvinul
mezi New Yarkem a Landýnem,
mezi dalarem a librau šterlinku, nebude tak záhy dabajován. Anglie, hlavne na poli haspadárském, jest hauževnatý rival, který pauze v krajních prípadech by se dal vytlaciti ze své nynejší pasice, která mu zarucuje ekanamické panství nad svetem. Salidnast landýnské City
nebyla v nicem válkau dQtcena. Orgaisace,
kterau se anglický
abchad hQnosí, jest také jedinecná. Zvlášte na tamta pali musí
Amerika ješte mnaha dohánet, než bude schapna prevzít rízení
svetavéha
abchadu.
Rychle zbahatlá
Amerika
pastrádlá tech
staletých tradic, a jaké se opírá Anglie a bez kterých je velmi
težkO' arganisavat
svetahaspadárský
organism.
Tradici tu si
Amerika teprve buduje. Vždyt i americká doprava jest teprve
pQválecnéha data. Teprve nyní vymanuj e se americký abchad
z transpartníha
pad rucí anglickéhO' prekatným
budaváním
abchadníha ladstva.
•
Organisace newyarskéha
penežníhO' trhu vykazuje také mnahé
nedostatky, které brání, aby New Yark se stal výlucným manopQlistau v tamta abaru. V prvé rade jest ta režim fiskální, který
brání kapitálovému
umístavání
v cizine, caž skrývá v sabe
nebezpecí vytvoriti skutecnau
bariéru mezi financním
5vetem
americkým a evropskÝm. Nebat mezi hadnatami
damácími a
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cizími jest dasud ve Spaj. 5tátech cinen nápadný
ve smeru d"dlOv'e politickém.

razdíl, hlavne

Ta jsau hlavní mamenty" které brzdí anomu shara nadhazenému proéesu presol'~ání financníhO' centra svetového z Lon.
dýna dO' N ew Yorku, které prodlužuj í panství anglické libry
ve svetavém abchodu a financnidvÍ. Jde' zde však jenam a pouhé
brzde~í, nebat tendence již zde jest, tendence uvedomelá, která
trienáhla mU5í vykanati též vliv na americkou politiku. Ofieiósní americké žumály uvedomují si již zcela jasne tuto rivalitu
mezi New Yorkem a Landýnem, mezi dalarem a librou a snaží
se z taha již vyvazovati dusledky. »Dasud byl Landýn mezináradním penežním trhem,« píše se. »Ale laciné peníze mahou
presunouti trh tentO' do New Yarku, nebat vypujcavatelé
jdou
vždycky tam, kde jsau peníze nejlacinejší.
Rivalita mezi Lancýnem a New Yarkem pro úrokovau sazbu stává se aktuální
jako nikdy pred tím.«
Zápas, který se' nyní odehrává mezi dolarem a librou, jest
nejcharakteristictejším
príznakem navé svetavé hospadárské éry,
jež má býti representavána
vudcavstvím
americkým. Amerika
pripravuje
se na ekanamické
vedení sveta, Amerika, oslnena
svými haspadárskými
úspechy a svým neprehledným bahalstvím,
spíjí se ctižádastí po haspO<iárském avládnutí
vetavém, pa prevzetí dejinné úlahy anglické. Jest ovšem otázka, z<!a hauževnatá Anglie vzdá se bez baje, nebo zda cítí ješte dasli síly
k tamu, aby si svau pasici udržela neztencenu. PatíL.e MaeDanaldavy
vlády dávají tušiti, že City apet chce se ujmaut
slova a že za všech padmínek chce celiti útaku americkému.
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Boj o o r e n t a ci.
I.
Behem letašníha léta jsme byli svedky palemiky mezi
Kodíckem a p. Gaetzem o nemecké a fraocouzské vlivy
na naši lIteraturu. Kodícek držel palec Nemcum, p.
Goetz Francoudtm. Nyní vychází knížka »V zajetí babylanském«, kterau napsal dr. O. Vacadlo, nemýlím-li
se, nástupce Chudabliv v Anglii. Zajetí babylonú:é -ta, padle pajetí Vocadlova, není nic jinéhO' než nemecké
vlivy na nás. Místo tohotO' zajetí, jež pokládá za zavržitelné v nejvyšší míre, hlásá autor nutnast pronikavého vlivu anglické kultury a anglického myšlení na
nás. Se zrejmým pohnutím datuje sVllj spisek, venovaný
mladé generaci, »z blahoslavené Anglie«. Roku 1918
dastali jsme jako nárad vlastne teprve svabodnou VLili,
mližeme se ve svém dome zaríditi celkem jak chceme,
zvoliti si ten ci' onen vzar, a takové polemiky a takavé
spisky jsou cástí retezu orientacních pokusu, jaké se
pravdepodobne pa táhnou ješte delší dabu.
Vocadla zrejme nemá Nemce rád. Nemluví tu z ~eho
jen kulturní orientace, ale, zdá se, i velmi živý nacionalismus. Každé chvíle jste naklaneni acú:ávat, že zanechá reservy a vybuchne, jakO' kdysi Kol1ár, britce
a Nemcích podvodných, nelidech, patomcích Kainových.
Nejradeji by byl, kdybycham se vlibec neucili nemecky.
Zejména prý má zmizet povinná nemcina z našich škol.
Prál by si, abychom na dve generace na nemcinu vubec
zapomneli: jen tak se zbavíme babylonského zajetí.
Predpokládá, že anglický vliv byl na naši kulturu nejen
nejblahadárnejší,
ale i nejvýznamnejší. Neuvádí bahužel pro toto tvrzení více dokladu než Havlíckavu blízkost anglickému typu, stanovisko klatovského Štorcha,
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mužnoupoesii Sládkovu, Karla CapKa, jehož oblíbenou
cetbouje americká filosofie, anglofilského Loštáka, který mel znacný vliv na studentstvo, a Rašína, který ve
vezeniprekládal portréty anglick)'ch státníku. Toho je
ovšemmálo na doklad anglického vlivu na nás. Pro V)'znamnemeckého vlivu dalo by se namátkou sebrati stokrát více dokladu. Pak zacíná dr. Vocadlo príliš lehce
skákat: prání, jak známo, je otcem myšlenKY, a Vocadlo,konstatovav príbuznost ceského typu s anglick)'m,jde tak daleko, že tvrdí, že anglickou výslovnost
si osvojíme snáze než nemeckou. Tomu by oponovali
všichnižáci Berlitzovy školy. Celkem každý, kdo umí
nemeckycíst, umí také nemecky mluvit. Ale je u nás
mnoholidí, kterí dobre anglicky ctou a neo~váží se pri
tompronésti ani jedinou anglickou vetu. Karel Capek,
kdyžprijel do Anglie, zaznamenal jako jeden ze svých
prvníchdojmu: shledal jsem, že neumím ani slovo anglicky.
Knížku Vocadlovu možno rozdeliti na analysu toho,
cojest, a na analysu toho, co má b),ti. Je-li treba proti
prvnícásti prednésti radu námitek, jest treba naopak,
jsempresvedcen, velmi žive s'Uuhlasiti s cástí druhou.
Jako není pravda, že anglické výslovn'Usti se ucíme
snázenež nemecké, tak také není pravda, že bychom do
dneškaa dnes byli povahou a duchem príbuzni Anglicanumv míre, která by stála za zaznamenání. Vocadlt"lv
ideál jest ve m)i, Isprávný a nejprospešnejší,
myslím,
jak)'si mltžeme postaviti v oboru Í'deált"1tohoto druhu.
Alenelze prece pro tento ideál prezírat skutecný stav.
Zatím jsme povahou a zpusobem života nepochybne
bližšíNemcum než kterémul<oliv jinému národu. Úzký
dennístyk, jakým jsme se proHnali s Nemci po staletí,
melovšem na, nás vliv daleko pronikavejší než obcasný
tv)'letnejaké anglické nebo francouzské idey do ceské
zeme.Naši historikové vyjádrili náš pomer k nemectví
toutoformulí: germanisací cástecnou ubránili jsme se
rmanisaci úplné;l ohnuli jsme se, abychom nebyli zloni. At chceme nebo nechceme, všichni více méne dýámenemecký vzduch. Na duších naši'Ch dedu byly napenycelé nemecké hory. Zpusob našeho života je zcenepodobný anglickému; proto vždy nás budou zajíti »Dopisy z Anglie«, nikoliv však »Dopisy z Neecka«. Tam celkem na'cházíme jen obdobu svého
lastníhoživota. Anglický vzduch jest zcela jiný; ceští
ávštevníci'bývají
tam udiveni spoustou životních
yklostí. V NemeCKU však je neprepadá pocit údivu.
aktjest ten, že zatím patríme do sféry nemecké kulrya nemeckého zpusobu života, vubec ne do sféry anlické. Pochybuji, že by se tato souvislost dala léciti
"jakýmradikálním rezem, treba tím, že se po dve geracenebudeme uciti nemecky, jak navrhuje Vocadlo.
o by znamenalo urvati si celý bok, kterÝm jsme prizli.Naše poloha, pás nemectví kolem nás nedají se
OV)'11l zpusobem ignorovat.
To by znamenalo jaksi
us o cástecné žití na mesíCi. Bylo by to neco tako0, jako když jsme si po pr,evratu rekli: my se muhospodársky 'Orientovat na západ. Naši ministri
hodu, kterí se pokoušeli podle tohoto hesla nevidet
"meckoa Rakousko, mohli by vyprávet o celé rade
rážek,které utrpeli ná tomto poli. Kdybychom my
podve generace nechteli ucit nemecky, znamenalo by
pokuso umelou nadstavbu, boj proti mape. Uznává, žeje zcela pr'Uspešno pro Nemce z Ceskoslovenska,
-lise cesky. Ale Nemec, ucící e cesky, otvírá si tím,
jest každému jasne patrno, daleko, menší OKruh než
h, ucící se nemecky. Pochybuji, že by se neco dalo
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léciti tak'Uv'Uu tvrdohlavostí, byt i byla vedena velmi
žádoucím kulturním ideálem. S hlediska státníhO' by to
pak znamenalo, že jsme se odhodlali pustiti z rukou
znacnou cást administrativy. Není možno míti, v hranickh tri miliony Nemcu, s kterými se musíme denne
st)'kat na všech polích cinnosti, a vydávati pri t'Um
heslo: Neucit se po dve. generace nemecky! To by byl
cin, který by sice mel jakési národní kvality, zár'Uven
však znacné kvality protistátní.
Nadeje tohoto státu
jest, že se Ceši a Nemci nejak sžijí, sblíŽí. Ceši, neucící se nemecky, 'Uddálili by toto sžití a sblížení na
dobu nedohlednou. Sotva lze doufati, že by se Nemci
cítili doma ve státe, v nemž jim hlavní tvurcí národ
projevuje tolik opovržení, že se ani nechce uciti jejich
jazyku. Musíme se jednou dohodnouti, chceme-li tento
stát tak, jak jest, se tremi miliony Nemcu. Chceme-li,
pak ta nepochybne ukládá jisté povinnosti, které se naprosto nesnášejí s dvema generacemi, neumejídmi nemecky, a s úredníky, d'Urozumívajícími se s nemeckými
spoluobcany pom'Ucí tlumocníku. To by byla ponekud
koloniální psychologie.
Ke knížce Vocadlove nutno uciniti poznámku, že zatím by nám vubec neslušelo, nadýmati se nejak nad
Nemci. Zatím byla naše kultura príliš odvislá od nich.
Zatím jsme profitovali z jejich predností i trpeli jejich
vadami. Zatím, i když už nemáme nemecké vzory a
i když už naše informace a náš zá:j,em proniKají cím dále
tím cileji na západ, máme v sobe prece ješte mnoho nemeckého ducha. Ohrnujke nos nad Nemci, 'Ohrnovali
bychom jej zárovei1 ponekud nad sebol1'. Zajisté dospíváme již k stavu, kdy se zacínáme rozhlížeti po jiných
vzorech, a kdybychom meli možnost svobodné volby,
zajisté bychom zvolili anglickou kulturu jakožto vyšší,
puvabnejší a lépe vychovávající osobnost. To jsou však
pouhé zacátky uvedomení a ješte žádná prícina k pýše.
Vidíme-li zcela presne, musíme ríci, že zatím u nás
ješte ani nepocal ponekud intensivnejší vliv Anglie nebo
Francie na náš denní život. Zajisté jsou tu vlivy literární, casto dosti hluboké, ale to je príliš málo k tomu,
abychom mO'hli mluviti O pronikavém vlivu,

Antonín Veselý:

Hovory

s herci.

(5. A n n a lb 10' v á.)
Nikdy jsem si nemy lila, že budu hereckou. Po
cel0'u obecnou š'Í<olunikdo mne nevzal dO'divadla. Dostala jsem se tam teprve jak0' studentka - jako primánka Minervy.
Dávány byly »N ámluvy Pelopovy«
s hudbou Fibichov0'u. Loucil se Smaha jako Oinomaos
a v titulní roli vystupovala Dostálová. Tento vecer rozhodl, že jsem šla k divadlu. Byla to Hippodamie pí.
Dostálové, na kt'erou jsem nejvíce myslila.
- P r a v á s, mil o s t i v á pan í, by f: o, ,m ys í m, dul e žit o i j i n a k t a top r v n í set k á n í
s u men í m, k t e r é s es ta los mys! em va š e h o
ž i v ota.
M í n í ID f a k t, že hne d pap r v é z ap u s o bilo TI a v á s d i vadl a s v Ým p 1 n Ým d o jm e m: s lovem,
p r 0' v á z e TI Ým h u d bou. P r 0to byl to t a k r O'z hod n Ý ú der, k t e r Ý pro b ud i 1 va š i spí c í s c h 0' P n o str o z v i n a u t i k r ás u s 1 O'vak
t a k o v é m u s tup n li, 'ŽJe \p r, í m o
vQlápod0'pr0'voduhudb~
- Bylo to vše dohromady. Smahuv Oinomaos, v kterém herec, loucící se s divadlem, svým životem, vydal sn
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z pasledníha napetí. A pak DastálO'vá v Hippadamii,
v)'kan, ~{terý stal se nejnedastupnejším
ideálem méhO'
snení. Majíc pred acima stále v),Jwn pí. Dostálavé,
myslila jsem zprvu,. že bych ta nikdy nedovedla. Již
prata, že považovala jsem za nutný predpaklad hereckéhO' umení, že herci musí býti krásní a velicí. TutO'
predstavu utvrzaval ve mne vedle pani Dastálavé' též
Vajan.
Oba pravázeli léta méhO' studentskéhO' hO'ravání prO' divadla. Videla jsem je ve všech Shakespearech, které N úrodní divadlO' tehdy dávala. K vapilavau
zastihla jsem již v pasledním abdabí, kdy její zduchavelá krása nemahla ješte pramluviti k mému dívcímu
srdci. Její výkany byly pro mne jaksi zastrené, nepusabily na mne tak intensivne jakO' výkany pí. DO'stálové.
Vnímala jsem zprvu výhradne prednes. Pusabila na
mne macne hudba a snad práve její spalupLlsabení se
slavem stala se prO' mne tak asudavé pri prvním mém
setkání s divadlem. Chadila jsem mnaha na apery. Sama js-em však hudbu mnaho nepestavala. Ucila jsem se
jen trachu na klavír a zpívat dO' dnes parádne nedavedu. Pantamimid<á padstata herectví zacala mne zajímati mnahem pazdeji.
Byla mi patnáct let, když mne maminka s parucníkem privedli k paní I-Iubneravé. PrO'hlásila hned, že
talent mám, že vládnu silným, zvucným hlasem, že setkává se mála s takavým, jen naríkala, že jsem težká,
že se musím ucit veselahry. JakO' ucitelka byla výborná.
Nikoliv v ahledu teO'retici{ém, v tom své žákyne mnoha
netýrala. Ale clovek se od ní ucí již tím, že se na ni
dívá. Mé ucení byla kamika sama. Má! úctyhadná ucitelka predehrávala mi naivky. A byla radO'st se na ni
dívat, jaká byla mrštná a O'bratná. Já, patnáctiletá halka, jsem nedavedla být tak mrštná a obratná. Byla jsem
hranatá jakO' chlapec. Zkusila se mnau rale vážné. Tak
v šestnácti letech zkaušela jsem na pr. Markétu a Hilbertavu »Pest«. Jednau pazvala si pí. Hubneravá na
mau »Fest« paní Svabadavau. Ta si nasadila 100rnO'n,
dívá se a ptá se:KO'lik je té halce let? - PLII sedmnácta
- zní adpaved. - PrO' Kristapána a ta ji necháte hrát
tragické rale? - Pí. Hiibneravá však videla, že rO'zhadne nemám talent prO' naivky, a tu mi ríkala starastlive: »Bude ti vadit pO'stava. Jsi malá na tragéd~u«.
Závidela -jsem pak všem velkým lidem. Dašla na její
slova. VzpO'mnela jsem si castO' na ne, když hrála jsem
již na Vinahradech a dr. Bilar na zkGuškách nasazaval
SVLljum, jak by mau pO'stavu udelal vyšší, méne režijní
propasice tak, abych stála nekde na schLldku a mLlj
partner - byl jím abycejne Karen - stál pad ním.
K této vzpamínce na svá léta ucení musím ješte neco
dadati. V dabe, kdy jsem pajala pevný úmysl jíti k di-o
vadlu, byla vytauženau ucitelkou pí. K vapilavá. Všechny významnejší mladší herecky v N áradním divadle
byly jejími žackami: Dastálavá, Rydlavá i Suchánkavá.
Ale k pí. K vapilavé se dGstati byla težkO' a pak zastihla
jsem ji na samém sklanku její dráhy, kdy mne ta k ní
ani zvlášte netáhlo. A vedle pí. Hiibneravé jiné ucitelky
nebyla.
- Kdy j s t e sed a s t a I a k v I a s t ním u d ivad I u?
- Odešla jsem, nedakancivši Minervu, ravnau ke
spalecnasti. V Raudnici videl mne dr. Švanda a brzy
potam napsal mi, abych šla na Smíchav. Šla jsem, ale
nepabyla jsem tam dlauhO'. Nebat r. 1913 pravdala
jsem se za BO'lešku a krátce pred svatbau vystaupila
ze svazku tétO'scény. Pár mesí-cu jsem nehrála, až r. 1914
vystaupila jsem pO'hastinsky ve vinO'hradském divadle
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v Sternheimave »Meštanu SchippelavÍ«.
Jednala se
a angažavání, ale vypukla válka a s vyjednávání sešlo.
Zatímní chef dr. Hilar prohlásil však, že mne patrebuje. Domluvili jsme se tedy, že budu vystupa'Vati jako
stálý hast. Teprve r. 1916 padarila se dru Hilaravi premluviti správu, aby mne angažavala na smlau'Vu.
- K t e rým i r a lem i j s t e se hl e d a I a?
- O tO'm, jaké trápení mela se mnau pí. Hiibneravá,
jsem již rekla. Zkaušel;;!. se mnau »Haicicku«, »Pampelišku«, »Paupe«, ale stále ta nešla. Byla nucena tedy
sáhnauti k ralím tragickým. PlnéhO' uplatnení dastalo
se mi teprve na Vinahradech, již behem tahO' dvouletéhO' pravisaria. Hrála jsem »Zmaudrení Dana Quijata«
v režii Zavrelave. První mau velkau tragickau rolí
byla K1eistava »Penthesilea«.- Zde sázel dr. Hilar vše
na muj výkan, prataže advážná výprava Brunnerava
paburavala
a byla tedy nutnO' napnauti všechn.y síly
v hereckém padání, aby nechut publika byla premažena.
Další mé rale byly v Mariave »Tristanu«, Sternheimovu »Snabu««, Ibsenovu »Peer GyntO'vi«. Z významných
ralí pa mém pevném angažavání následavaly v MaEéravu »Da'l1u Juanovi«,
Shakespearovu »Antaniavi a
Kleapatre«, Corneillavu »Cidavi« a Maliéro'Vu »AmfitryOl1u«. Prišla jsem ze Smíchava zaucená dO' sentimentálníhO' obaru. Dr. Hilar byl však prati tamu. Zacal mne predelávat. Avšak teprve Kleapatra znamenala pro mne razhadný prechO'd. Neabešla se ta bez zápasu. Dr. Hilar byl neústupný a tak jsem se necO'naplakala, než jsem si na neha zvykla a parazumela mu.
Davedl zkaušet, hledat, zamestnávat, nedal herci zahálet a mahu rki, že jehO' vliv zllstavil v mém vývoji
stapy trvalé. Za Kvapila hrála jsem ve všech Shakespearech mima »Othela« a »Cymbelina«, jsau mi sverovány významné rale v maderním repertoiru damácím i cizím - ale tu již cítím, že kritické abdabí, kdy
utvárel se muj herecký typ. j-euzavrena. Po pí. Hiibneravé, která s materskau pécí pestovala mé prabauzející
se nadání, zasáhl cla méhO' vývO'je v pravý cas dr. Bilar, aby mne uv'edl na správnau cestu a pamahl mi
dakanciti Íné umelecké hledání.
-- Oznacila
jste
jakO' rozhadný
prec had ves v é ID VÝVa j i s v O' u K I e a pat r u. J á
všakvidímtakavÝprechadteprvevev~
š í X i m e ne v »C i d u«. V i dím ve va š í X i m ene n e j ú tG C nej š í, ne j d y n a m i ct e j šíp r oj ev, j a k é haj st e cla sáh I a v lyr i c k é m g e nr u. Z a jím a I aby mne prí 111 é d a' zná 'J1.í s y mp a t i í, pap
r í pad e a n tip a t i í, s k t e rým i
v z h 1í žít e z pet n a p a s t a v y s 'VÝc hra 1í.
- Ze svých lásek musím na pr'Vním míste jmenavali
svau Kleapatru. V abaru pO'stav lyrických má: ovšem
mau lásku prede všemi Ximena. Z mO'clerních autarll
hrála jsem nejradeji Strindberga - jeho »Pelikána« a
»Slecnu J ulii«. A pro svuj ciste lyrický abor nalezla
jsem v damácí produloci zvlášte milau príležitast
k uplatnení svých dispasic v Šrámkave »Mesíci nad
rekau«. Nerada však hraji t. zv. anstandní, dustojnou
roli v »Plácícím satyravi«. PrO' tvrdý jazyk prící se
mi ra'Vnež má rale v Claudelave »Výmene«.
- Tedy neuspakajavala
vás vždy 'Vaše
dO' savadní
práce
u divadla?
- Mám-Ii adpavedeti zplna padle presvedcení, musím
se apet vrátit ke svým pacátkum. NiKdy, ani v dabe ucení
u pí. Hiibneravé, ani za svéhO' pabytu l1JvenkO'vské spolecnosti nepamyslila jsem si, že bych se nekdy mahla
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dostati k velikému divadlu. Ten okamžik, kdy se mi
otevrelo divadelní
nebe v predstavení
»I1ippodamie«,
hyl v m)'ch vzpomínkách
stále dosti silný, aby mne ucil
skromnosti. Nemela jsem svou dráhu práve urovnanou.
Trvalo to do ti dlouho, než jsem se dostala k svému
oboru a také v nem pracovala jsem nikoliv pod dojmem
osvobozující radosti n)'hrž pod tlakem tísnivého pocitu
velké zodpovednosti.
A jak se celý muj život otácí kolem chvíle, která ve mne dal" vy trysknouti
zvláštní síle,
jíž jsem se pak nedovedla ubrániti, tak podána byla mi
v poslední dobe jako Tantalovo
jídlo príležitost
moci
se ukázati v téže herecké sláve. jaká se mi otevrela pri
prvním mém etkání s divadlem. Precl lonským provedením »Námluv
Pelopových«
vyjednával
se mnou dr.
TTilar o vystoupení
v Národním
divadle. Ale s plámt,
ktel\', isew s<lmozreime uvítala <; velikou radostí. sešlo
pro ~)'slovn)' zákaz ~TIého pLtsobište. Snad abych nebyla
oloupena o ilusi, ahv neporušená
vzpomínka
z mládí
Zllstala mi nadále podnetem k máci. abych mela k cemu
vzhlížeti iako k predmetu
své touhy. Ci aby mi bylo
znovu prinomenuto,
že v našich pomerech herec stále
ie~te nemá svobodnou
volhu nro to, clo ceho by mohl
vložiti všechnu svou životní lásku, že role mu priléhající neclává:se mu jako samozrf'jmost,
n)'brž jako zvláštní milost?

Musf míti film štastný konec?

i

(Z a n g I c k é a n k e ty.)
Film je pro výrobce hrou, kterou se sám muže bavil, vylváTeje loutky podle vlastní vule a dávaje jim veseliti se nebo
truchliti, jak sám chce. Co je mu do výsledku, pokud se jeho
výrobek skví jménem
slavného aulora
nebo herecky,
které
její pritažlivost získala lásku v mnoha zemích?
On ví, že
se mu tím zvýší majetek a že bude moci uvésti na scénu další
loutkovou hru, aniž by se ohlížel na to, zda se vyvine stálý
pocel divák!'!, jichž
víra v kinemalografické
umcní
bude
úmcrna štcstí a radosti, kterou v nem naleznou.
Ale pro obecenstvo není kino hrackou, nýbrž necím, co tkví
mllohem hloubeji, pramenem
vecnc bublaj ící jasné vody, která
smývá jeho mrzutosti, zármutky a starosti, prináší mu uzdravující smích a chrání je pred skutecným životem.
S tohoto
hlediska jest . otázka
»štastného konce« ohromne diHežitá, a
její rozrešení muže otrásti prumyslem od základu.
Jsou dve otázky, které se musí bráti v úvahu. První
jest,
zda vyžaduje
umelecká potreba
individuelniho
filmu štastný
nebo tragický konec, a druhá, bez ohledu na umclecké prvky
ve výrobe, zda chce obecenstvo zavrhnouti
logicky tragický
konec ve prospcch šfastného. Nekteré typy obsahují oboj í, lragedii i komedii. Dramatický
a umclecký konec jest tragický;
ale k obchodním úcelum pridal výrobce štastný
konec,
aby
uspokojil to, co pokládá za prání obecenstva.
Tajemství jest v tom, že tam, kde príbeh jest s to privésti
ltdské hnutí až k osobní vytríbenosti,
jest prijatelný
tragický
konec. Jednotlivý divák se stotožiíuje s hrdinou
neb hrdinkou
a trpí s nimi až do konce, vždy se skutecnost oddcluje
od
pt-edstav a výsledkem jest smrt nebo sebeobetování,
stav, pro
který by ve skutecném životc nemcl divák dosti síly. My všichni bychom chteli býti obry, a pro mnohé jest toto jedinou príležitostí. Umclecky i citove jest tu tragický konec na míste.
Pohlédneme-li nazpct na tragedie starých reckých dramatiku,
Sofokla, Euripida, zdá se, že tam tomu tak jest. Tehdy pokládali toto ocištcní lidských dojmt! Z:l jednu z hlavních podmínek pravého dramatického
umení. U filmu, v nichž hraje
hlavní úlohu dej, náhoda a situace, jest tato otázka velmi
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rozdílná.
Projekcní
plátno nahradilo
dlouhé a stálé hledání
utopií, v nichž všechny tvrdé nesnáze prosaického života ustoupily zhmotnení
ružových snu, které šfastne koncí. Diváci si
zvykli na pomíjivost filmtl, které vidí na okamžik, ncž upadne
filmová fotografie
v zapomenutí.'
Tento vnitrní nepokoj, kterým se liší fill710vé umení od dramatického,
kde se muže hra
opakovati po léta a prece se nemeniti, povstal ne vinou obecenstva, ale spíše tradicí, kterou tisk obklopil filmové umcní.
Ale ted se zmenili výrobci, majitelé kin a tisk, a obecenstvo
se pocalo dívati na filmy jako na soucást dramatického umeni.
To má prímý vliv i na tuto otázku, protože jest obecenstvo
ochotné prijmouti
tragický konec ve filmu stejnc jako v divadle, kde by jej dríve bylo zamítlo.
Všichni maj i rádi milovníka, a zvláštc štastného milovníka,
a v tom leží tajemství obliby šrastného konce. Tragedie jsou
v živote obvyklé, nejsou výjimkou, a divadelní svet, v nemž
jest každý štasten a spokojen, existuje jen ve fantastických
snech nebo v upravené formc na plátnc. Od nejrannejšího
dctství bylo voláním
každé
lidské bytosti: »povídej mi pohádku«, a starý obvyklý konec »vzali se a žili štastne až do
smrti«, jest stálou a -hlavní touhou lidstva. Tento svct trpí dosud duševními i telesnými pohromami, které prinesla válka.
Ve vetšine filmu jest raison ci' etre jejich tvorby vyprávcti
lidskou pohádku o problemech života, které jsou pro pfítomnou
dobu »rozhárané«,
ale dopracují
se k šfastnému závcru. Vctšina lidí je neschopna pohlížeti do budoucnosti, aniž by klesala
na duchu.
Film se šfastným koncem pohlíží za nc. Dívá se udatne a
štastne a život vstupuje
znovu do ríše možností. Že to není
jen teorie, ukazují tato fakta:
Pri nedávném pokusu s padesáti
prumcrnými
návštcvníky
kina, dvaceti peti muži a týmž poctem žen, vyšly nckteré zajímavé vysledky:

I. Pri hlasování pro vždy šfastný konec bez ohledu na
umelecký nebo logický prubeh bylo pro 18 mužu a 24 ženy,
pro t i 7 mužú a I žena.
To dokazuje,
žen.

že se všeobecne

žádá šfastný

konec, hlavne

od

2. P,ri jednotlivých
tilmech s tn'gickým
koncem hlasovali:
pro šrastný konec: u filmu »Láska, život a smíeh« - 2 muži
a 12 žen, proti nemu 23 muži a 13 žen. U filmu »Staré hnlzdo«
pro 24 muži a 20 žen, pro t i I muž a 5 žen. U filmu »Naše
zlatá maticka« pro 25 mužu a 21 žen, pro t i žádný muž a
4 ženy. U filmu: »Ctyri príšerní jezdci« pro
10 mužu a I I
žen, pro t i 15 muže! a 14 žen.
Z tcchto císel plyne záver, že ženy žádají spíše než muži,
aby filmy skoricily štastnc, ale inteligentní
obecenstvo dobre
chápe, že není možno žádati štastný konec u filmu, kde by
byl násilný, jako na pr. u »Láska, život a smích«.
Jsou to nepatrné
údaje, nebof pocet filmu
s tragickým
koncem jest velmi malý, snad pouze jedno procento. Ostatních 99% jsou filmy, které predstavují
problemy denního života a šta tne je reší. Toto prímé hlasování je neklamné: z padesáti jsou ctyricet dva diváci pro štastný konec; pro j ednotlivé výjimecné filmy vyžaduj í ruzného rešení.
Z praktického hlediska jest ted'y šfastný konec ve filmu nutný. Jistý muž rekl, když uvidcl film »Petr Ibbctson«, že se
dosud nezbavil tragedie a smutku, kterým nan tento fillll ptlsobil,
a že bude trpcti dlouho pod tímto dojmem. Jest typem mnohých; snad typem všech vyjma nckolika málo osamocených,
jichž
dramatický
instinkt
se uspokojuje
tragickou
hrou
a
prináší jim štcstí. Kino není pouhým rozptýlením nebo umcním; jest také prostredkem k ustálení národa, a toho ustálení
lze docíliti pouze v posledním stadiu lidského vývoje s konecným štestím.
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a lidé

3. Dostane
se nám
odpovedi?
Tato metafysická otáZKa je typická pro naši žu;nalistiku. Není treba silného duvodu, aby byla polozena
Franta Kocourek:
silne a vyzývave. »Rudé Právo« j.e dokladem p:O!O z~Komika politického života.
jímavým, že má už bezpecnou rutrnu v odhalo,:a11l af~r
a že predcí ostatní strany jak duslednou nalehavostl,
2. Pro
r o c i, p r v a r o z e n í a m 'O n o p o 1 i sté.
tak zásobou neprístojností a barvitým podáním. Tak s:
Z cista jasna se neco stane. Nekterá strat;a ,se r?z:
stane, že muže v krátkých prestávkách bombardovatI
štepí na levici a pravici, koruna cesk?s!ov::nsk~ .zazracrnve
»Prinesli
jsme nezvratné dokl~dy
stoupne,zrítí se kabinet, anebo zmlzl tn mIlIOny I,,:"c. ruzné zájemce.
o mrzkém
jednání
~akéz Cet11lckeho
»sou~ru,ha« domu
X. Y.od zpovedl.
»tr.~va...
Jsou to události neocekáv~n~ a~~ pr~zí!·avými. Jakml~~ Lidu«.
Dostane
se nam
se všaK ano »neco« skutecne pnhodl, Ihned se vynon
Jsme zvedavi, jak se k našemu neslýchanému odhalení
pro r o k o v é, kterí slovem i perem odhalují své vipostaví uhlobaroni z »Náradních Listll« ... Nyní, ~dy
sionárské schopnosti.
jsme nad slunce jasneji posvítili na zemal:ské rejdy
»Naši ctenári se jiste pamatují, že jsme již pred ca»Venkova«, jest na »Venkovu«, aby promluvIl ... « yesem upozornovali na možnost náhlého obratu ...
na
dle techto variací je nutno uvésti jednu význacnou Kahrozící katastrofu ... Vcerejší události dávají nám plne
tegorii: »Co tomu fekne naše vláda? ... Ví pan m.i,nistr
za pravdu.«
o svinstvu ve svém resortu? ... Jak se zachovajl poProrokování ex post je rozšíreno v ruzných vrstvách.
volaní cinitelé?«
Politictí profesionálové ho casto používají jako zbrane,
Ve vzájemném dávání ožehavých otázek tkví kouproti níž se prirozene težce bojuje, a jíž se dá na foru
zlo
spolecensk)'Ch
styku mezi redaktory jednotlivých
vet Viny ctenárstva hodne dokázat. Tito lidé se potírají
stran. Kdyby odpadla tato možnost, ochabl by n.ápadn.e
námahou dodatecnéha sestrojování dukazu a psychotemperament listll a velká cást ctenáru hy ztratIla nejlogických postrehu, což pusobí nekdy démonickým d?janimovanejší cetbu.
mem. Pol itictí amatéri jsou prostší a bezná,rocnejší.
Odpovedi se vymykají z oboru zdravého myšlení a
Na ukázku jedna. veta: »1'0 sem povídal už dlouho
vyznacují
se skoro vždy dvema nesoumernými cástmi:
pred válkou, že ten Masaryk se stane presidentem.«
V
první
se
odmítá co nejrozhorceneji pisatel invektivy,
Princip p rve n s tví hraje v politickém živote roli
pri
cemž
se
objeví u napadeného sliny a údiv nad tím,
preduležitou. Jím dostává žurnalistika prekotné tempo,
jak je možno, že se na neho opovážil »nekdo, kdo má
jím vzniká honba a zlepšování casu v zísidvání puvodsám máslo na hlave, kdo . . .« Tu prichází delší cást
ních zpráv. Jde mi však spíše a to, jak si príslušní cidruhá, v níž se dovídáme marka'ntní úryvky ze životonitelé zakládají na tom, že byli první. Zábavné je to
pisu útocníka, vlastne z jeho cerné kroniky. Pokusy o ,tizvlášte tehdy, dokazuje-li to strana, a níž se ví, že ji
tulování protivníka koncí poznáním nemažnosti nalezt
nebylo možno uznamenati ani mezi posledními v dobe,
výrazy vystihující nejvnitrnejší
predstavu ~utorovu.
o níž se jedná. Je-li strana houževnatá v boji a cestné
V
záveru
se
vychrlí
na
soka
perná
otázka, poprípade
umístení umí-li hodne rvát a vyckat vlnu zapomenutí
celá serie. TaK se stává, že z otázek se sice nerodí od(jež prichází velmi brzo), mllže mít znacnou nadeji na
povedi, ale za to rada zajímav)'ch otázek nových.
úspech v zápase o prvenství.
Pro radost ilustraci z »Domoviny«:
»Byli jsme z prvních, kdož pochopili plne význam ...
my první jsme se postavili do baje za ideu ... ucinil~
»Ten drzý, ~prostý plátek »Lidový deník« (»Vecer«) si
jsme tak otevrene a nebojácne, ackoliv jsme tehdy byh
muže napsat, co chce, ale chytnete takového ulicníka za
samojediní ... dnes ovšem se tato pósa hodí do krámu
ucho a af vám dokáže své nicemné tvrzenÍ. Nejdríve si
všelijakÝm lidickám, kterí tehdy od veci utíkali a podvycucal z malíka ... Vše co o »Domovine«. píše cancálek
ráželi nám nohy ... tato individua mají pak nejmenší
»Vecer«, je nejpitomejší
lež, jaká se muže vylíhnout jen
právo vystupovati v roli hrdinu v jedné fronte s námi,
v nejpitomejší
mozkovici ... Agrární zemanové, fuj! Trikterí jediní ... my jediní máme legitimaci k tomu, abykráte fuj! J. V., jejich žoldnér a povcstný karbaník ze
chom ... «
Je známo, že tyto projevy smerují málokdy k ideovému zadostiucinení.
Jednává se tu velmi konkrétne
o zmocnení se vlády nad nejakým úradem, o vliv na urcitou skupinu osob, atd.
To je prímá souvislost s ma n o po 1 i s o v á ním
všeho, co se hodí pro stranu. Jedná-li se o monopol tak
dalekosáhlého v)'znamu pro stát, jako je monopol na
delání vnitrní revoluce 28. ríjna a ve dnech tesne pred
a za tímto datem, nastoupí na kolbište mraky interesentu a nastane boj velmi veliký. Teprve tehdy mužete
zkonstatovat, jak nespravedliví byli ti, kterí tvrdili, že
28. ríjna u nás žádná revoluce ani revolucionári nebyli.
Teprve tehdy poznáte, že každá strana mela hrdinné
lidi, u kterých byste to nikterak necekali.
Zmocniti se monopolu pro stranu není k zahození,
což vysvitne srovnáním s monopolem ve smyslu obchodním. Nastávají ovšem povinosti rozvíjet príslušnou agendu: Stopovat, zjištovat a podle uznání trestat
porušovatele monopolu, kterí ZdlIr:1Znují své úcastenství na veci.

židovské party ... Nazýváte mne, poslance V1., karbaníku
z Kornfeldovy
party, zlocincem povestný karbaníku
a
bývalý panský karabácníku ... bídný lhari a politický podvodníku ... marné vaše zurení, šílení, štvaní a nadávání ...
ejhle, postižený podlý agrární lhár a nactiutrhac!
Zastydí
se? Kdepak! Ošklíbne se a bude lháti dále!«

Myslím, že není možno lépe prokresliti tento neodolatelný obrázek, než tím, uvedu-li historický fakt: Skupina tohoto reformátora nekolik dní po otištení citov::Iných rádku splynula s lidmi strany, o níž se takovým
zpusobem vyjadrovala - a žijí v nejlepší shode.
4· O d a pel a c í k P r·e d s tup

n li m r e vol u c e.

Apelování na vládu, povolané cinitele a pod. prekvapuje nekolika rysy. Deje se šablonovite, patrí j( mechanice strany a listu a proto snad pusobí dojmem tovární
výroby. Za druhé: V partaji i mimo ni se ctou zprávy
toho druhu vetšinou bez rozhorcování, podobne asi,
jako lokálky o lovu velryb. Je ta ovšem nutný dusledek predcházejícího rysu. Celkem nikoho nenapadne
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primknout se k meritu takové apelace, casto velmi
truchlivého obsahu. Nikoho nenapadne jíti za vecí, dojíti ke korenum a chytiti za nerv, což má jedine smysl.
(Je to jeden. z výrazných príznakú toho, cemu svorne
všechny politické strany ríkají »zbahnení našeho verejného života«.) Nenapadne to dokonce nezrídka ani ty,
na než je apelováno, a nebylo by spravedlivo pri této
celkové atmosfére práve jen jim vytýkat »zlocinnou netecnost«, protože každá sebe nepatrnejší závada se ve
zdravém organismu dotýká všech.
Ješte nápadnejší je to na verejných projevech: Sch{'tze výborové, plenárky, schuze vetšího slohu, manifestace, až massové podniky s tisícihlavými zástupy.
Komika pramení z charakteru našeho stranického
života, musí ji videt každý, kdo má jen trochu schopnost podívat se na vec svýma ocima.
Predevším prostredí, v nemž se konecne pocíná uvažovat sice nepatrnouoce a ostýchave, ale prece: Hostince. Vsakování piva do politiky je problém tragikomický a stojí za pozornost dnes neméne, než tehdy,
kdy nan ukazovali a útocili první politikové nového
strihu. Nemožno verit, že se delá dobrá politika tam,
kde není videt pro oblaky koure a kde je osoba pivonosná nezbytecnejší, než osoba schuzi predsedající. Nemožno verit, že jsou jasné a správné resultáty, k nimž
se dochází po pátém pullitru.
Jiný komický rys vzniká rozporem teorie a prakse.
Listy a recníci vychovají organ.isované tak, že se spokojí vecne stejným glossováním toho, co je práve aktuální. Události se vtesnají do formy stranické ideologie, vyklopí se a štouchá se do nich neškodne obvykl~'mi
silnÝmi výrazy a frázemi. Tímto konstato,váním a vyhubová'l1ím problém diskutovaný koncí ve vetšine prípadu, i tehdy, když je jasno, že jedinou pomocí je okamžitá akce.
NemLtžete zpocátku tuto situaci pochopit. Súcastníte
se nekolika velikých projevLI politi<ckých, jste žive inte-resováni na temate, vidíte na plakátech a v novinách
jména recníku, jimž duverujete. Jste na Žofíne ve velkém sále. Ted se skutecne neco stane, tisíce lidí je namackáno, tváre jsou navršeny až ke stropu na galerii,
oci upjaty k podiu, recník za nadšeného poilesku vystoupí a mluví. Po nem jiní, pevne, odhodlane, zdá se
vám, že se tu rodí ciny, že není potreba dívat se zklamane na náš politiCKÝživot ...
Když absoivujete takových projevu nekolik se stejn)'m výsledkem, zacnete docházet k poznání, že je to
prachobycejná komedie. Ale z lidských a prirozených
duvodu nechcete verit, že je to skutecne tak složite
aranžovaná jednoduchá fraška. A její komika vám
zbude ze všeho jako nejvetší klad. Je treba osvobodit
se smíchem, který je sám v sobe pevný a ucelený tak,
jako jím je clovek z lidu, lícený v jednom z predcházejících císel »Prí tomnosti«.
A ve znamení tohoto
klidného vyrovnaného úsmevu bude možno vést úspešC)' boj proti principluTI dnešního života politického.
Jedním z dní pravidelne zajímavých v tomto smeru
je první máj. Predcházející agitace a mobilisace sil
k tomuto dni pripomene vždy znovu situaci stran, které
musi užívati takových a takový·ch prostredku výrazových, aby si zajistily inscenaci, jež má býti dobrovolná
a samozrejmá, jedná-Ii se o strany vyslovene delnické.
/\. pruvody! Ovzduší jejich srazu z rána, na urcených
místech se standardami, prapory, vyžehlenými pohyby
opáskovaného poradatele, který pobíhá radami spolubojovníklt oficielne rozrušen, urovnávaje šiky, udíleje
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rozkazy potrebné i nepotrebné, štasten a spokojen sám
sebou a vlastne celým svetem. Podobne naladeni jsou
skoro všichni, je to jako na slavnosti ve Stromovce.
Hraje hudba, lidé jsou v nových šatech, a kdyby se naše! režisér velkého a originálního stylu, mohl by se se
zdarem pokusit o usporádání slav'nosti na VáclavsÍ(ém
námestí, pri níž by seskupil kapely všech na život a na
smrt se nenávidených stran: Všichni manifestující by
se mohli chytit za ruce a tancit rozjásaný tanec, aneho
by s nimi mohl provést nejakou scénu, v níž by revolucnost spocívala v tom, že všichni vezmou hrozným
útokem schodište musea, kdež v Panteonu bude rozdáváno obcerstvení bez rozdílu politický-ch stran tem,
kterí budou v prvé fronte. Tohle je ovšem tragika, ale
verte tomu, je to velmi podobne: Jejich politické konstrukce by nevydržely dobre mírený nápor takového režiséra.
A pruvody se hnou. Lidé, o jejichž lidskosti jste intuitivne, teoreticky i prakticky
presvedceni,
jdou
v semknutých radách, jichž pocet hude ve vecernících
príštího dne vdecným objektem zvelicování a osocování z impotence. V mori lidských .hlav plují tabulky,
jež vám pripomenou obcas' vždy znovu prekvapující
faktum, že toto jsou revolucionári, kterí se chystají vešet buržousty na šibenici, jež je výstižne vyobrazena na
standarte, nesené roztomilým klukem. Ta jiné tabulce
je jiná smrt. Pane bože, jiste mají spravedlivé požadavky tito manifestanti, ale nijak se nerýmují jejich nápisy s nimi, kterí je nesou, není možno uverit temtf)
v~,krikLllTInárodne demokratickým, národ'ne sociálním,
komunistickým, sociálne demokratickým, protože jejich
nálada, tváre, oci a promenádní Krok vypráví o necem
docela jiném. Na povel se sešli a rozejdou se, až jejich
recníci prosloví obvyklé armádní rozkazy. Vždyt oni
se rozejdou, až bude cas k obedu a trebas hned po nem
se sejdou, aby se domluvili o nejakém výhodném kompromisu svých neprátelsk~'ch partají, titíž, kterí se dopoledne pohybovali mezi špalírem strážníklt u musea,
každý v jiném šiku ...
Záverem této kapitoly úryvek z mého deníku:
1. kvetna 1924.
»Prší chvílemi znacne. Elektriky nejezdí. Manifestující ceskoslovenští socialisté a sociální demokraté jsou
schovaní pod okapy. Svatý Václav se lesíme, blízko
stojí cerveno zlate zdohený nákladní automobil, sloužící
za recnickou tribunu. Je opušten. Václavák je vymeten
jako po bitve. PrLtjezdy plné nových šatu. Zmoklý cirkus. Z cepice mi kape voda a smeju se na manifestanty.
Ustává déšL Lidé se h~·bají. U Národního divadla
slyším Smetanovo »Veno«. Komunistické standardy:
»Koalice tot korupce«.
a nábreží poblíž podstavci zbylém po soše F. J.
se ustavuje tábor komunistu. Na nákladním automobile
seskupeno 15 lidí pod prapory, Jeden mladík výrazné
tváre si hraje se zmoklým rudým praporem a dívá se
do davu, který se chází loudave, zmokle a jakohy neochotne. Celkem asi 300 lidí. 3 strážníci s obušky a
lhostejnými tváremi. »Lenin je mrtev,« .hlásá jedna
standarda.
Karafiáty rudé, hvezdy a odznaky s fotografií Lenina. Kdosi zacíná recnit. Clovek asi 35letý,
rllžové tváre a nemožné reci. Gesta ruky prkenná zdola nahoru, jakoby jimi na nitce hýbal špatný loutkár.
»Cím se naše manifestace liší od jiných, to jest c1t"tstojný ráz a tím, že nedeláme fidlovacky.« Vltava prmtdí a vypadá to smutne. Po prvních ctyrech vetách zacalo huste pršet - i utíkali posluchaci. A hloucek ko-
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obhajce a tvrdít, že jeho klient není
zrazoval prímo pravdu, jemu známou.
Rekneme
dramatická

vinen?

Tím

si hned, že na štestí pro advokáta tato
hypotésa se prihází jen zcela výjimecne.

by ovšem
obtížná

a

Vše arci je možné. Advokát muže pak prohlásit, že nemaje
napro té volností ducha, musí se vzdáti hájení,
a tím vyhoveti úcte k pravde i svému svedomÍ. Obžalovaný vezme SI JIného advokáta a poucen zkušeností, nebude opakovati své zbytecné doznánÍ.

Dopisy
Ponurý Eros.
Pane

redaktore,

dovolíte mi snad, abych k Vaší úvaze o psychoanalyse pripojil
nekolik poznámek.
Vítám ji, protože by bylo vskutku na case
Freudovou naukou hloubeji u nás se zabývat, ale nebylo by,
myslím, na míste, pomlcet ihned s pocátku o nekterých Vašich
tvrzeních. Schvaloval j~em úplnc Vaši nedávnou studii o duchaplnosti a vtipu, avšak nejsem názoru, aby se jimi operovalo
na úkor pravdy. Ci myslíte opravdu, že Freud »nepokládá za
I'ííliš zdravé, jestliže muž nepovalí ihned do trávy nebo na
pohovku ženu, jíž se mu zachtc10«, nebo »kdyby Freud meJ
pravdu, pak v životc není nic lepšího a nic podstatnejšího
než
ležeti s ženami, a ka~dý den, kdy toho není, treba pokládati za
den ztraccl,ý?«
Myslíte-Ii to vážne, pak veru nejste správne
informován.
Freud naopak velmi ostre vystoupil proti tem,
kterí hlásají absolutní donjuanism
a na tolik byl dobrým pozorovatelem, aby nevidel jeho nezdravých následku.
O tom však
nebude už mezi IOzumnými lidmi sporu, že by jiné civilisacní
prostredí, neznaj ící tolik prekážek práve in sexualibus, neznalo
zároven tolik forem neuros, neurastcnií
a hysterií. A nezapomínejte. l,rosím, že Freud casto poukázal na lO, že doposud se
on a jeh(l žáci hlavne zabývali sexuálním
problémem
lidské
osobnosti a že problém jáslví (1ch-Prohlem)
byl jimi jen cástecne zpracován :l v budoucnosti ceká takové analysy, jako onen.
Teprve potom bude možno rádné se zabývat otázkou psychickrho kon fliktu. Ale dues už je jasno, že o pansexualismu
muže
mluvit jtn ten, kdo Freudovým
naukám ntdobre rozumí.
Citujete Kar1
analysa pošpiní
pulární naukou«.
Ale nezáleží na
pravde, a( uz je
obelhávali.

Krause a nejste v pochybnostech,
»že psychoživot nenapravitelne«,
kdyby se mela stát »poJsou nekterí, kdo mluví o její kráse. (Pfister).
cistotc, ani na ohyzdnosti _ chceme prece blíž
jakákoli; a nesluší se na dospelé muže, aby se

Ríkáte, že "psychoanalysu
nutno omezit na obor psychiatrie«
a nevidíte, co znamená pro psychologii vubec. Pro mne aspon
není psychologie myslitelna bez psychoanalysy.
eríkám, že ji
mllže nahradit; avšak jiste je její cástí nejdt'Hežítcjší _ nejen
pro lékare. Což není pro Vás nicím Freuduv výklad snu, symboliky, opomenutí, teorie podvedoma? A tyto problémy nejsou
prece jen oborem psychiatrie!
Naopak - já neznám v psychosamologii ž i vo t e j š í h o smcru nad psychoanalysu
zrejme bez nekolika prestrelku
a nesmyslu nekterých
príliš
dogmaticky myslících Freudových
Ž.íku. Reknu o tom na jiném
míste více.
11.

Dovolte, abych se zmínil nekolika slovy o studiu této nové
psychologické nauky: doposud nemáme publikace o Freudovi,
na ceské universite se neprednáší o jeho metode - a prece by
nemelo být lékare, který niceho o ní neví; žel, také k velké
škode nemocných. V universitní
knihovne není témer psycho-
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analytické literatury;
nenaleznete tam Freudova lékarského mesícníku. Není mi známo, z jakých duvodu. Je prece vylouceno,
že tomu tak je, protože Freud je žid; ani proto, že kazí mravne
naši mládež, jak rekl kdysi jeden príliš ucený muž. Pravda je,
že je témer všemi neurology a psychiatry - aspon temi, kterí
sedí na universitních
stolicích - odmítán a ponekud nevedeckým zpusobem potírán. Ale i tu jsou výjimky: Bleuler, Potzl z mladších Kretschmer,
Schllder, Kronfeld.
Ceští medici mají však prece možnost seznámit se s psychoanalysou také z prednášek;
protože Potzl a Lowy, psychiatri
zdejší nemecké university, prednáší - první o psychoanalyse,
druhý o lékarské psychologii - a dovolili by jiste, aby lékari
a kandidáti
mediciny, kterí se o vee zajímají,
prednášek
se
zúcastnili. Ani jim, ani budoucím jich pacientllm, ani ceské lékarské vede nevzešla by tím škoda.
V úcte
I-l. Robert.
(O d p o v e d. - Je mi známo, že Freud sám vystoupil ostre
proti tcm, kteri hlásají absolutní donjuanism.
Toto jeho vystoupení je ovšem pouh), prílepek k jeho nauce, která sama nevede k jinému než práve k pansexuelnímu
názoru na život. Je
nutno posuzovati základ nauky, a ne pouhé príležitostné
projevy, vyvolané praktickým
popudem.
Upozorn.uji,
že kritika
všech samostatnejších
Freudový.::h žáku (nekteré jsem uvedl)
se obrací práve proti tomuto "pansexualismu«
mistrovu, který
je to není illuse nebo neinformovanost
- skutecným
dusledkem jeho nauky. Jsem rád, že jste pripomnel na pr. znamenitého Kretschmera:
sdílím asi jeho pomer k Freudovi,
a
pripomínám,
že kde Kretschmer
kriticky se zrninuje o Freudovi, je tu zase polemika proti psychologickému
"pansexualismu«. Lituj i ovšem, že nedovedete rozeznati živé vyjádrení
od vtipu. - Pokud se týká Freudovy nauky, jest možno o ní
psáti vzhledem k tem, kterí ji prehánejí, nebo vzhledem k tem,
kterí ji ignorují. Zdá se mi, že jsem ji až príliš napsal v prvním
smeru. U nás v Cechách by snad opravdu bylo treba dríve prolomiti lhostejnost
oficielní vedy, která se k psychoanalyse,
jež
je opravdu snad nejvetším
cinem posledních desítiletí na poli
dušezpytu, chová s nepochopitelnou
lhostejností.
Preji-Ii si, aby
vctšina výzkumll Freudových
zllstala omezena na pole psychiatrie, myslím že je to správno:
týkají se hlavnc hysterických
charakterll. Trvám na tom, že nauka Freudova, jenž je typem
vedce t. zv. romantického,
vyjadruje
korektury
presneji pracujících žáku, kterí už nebudou opojeni novotou objevu. Nepreháneli pouze žáci Freudovi, prehánel také sám Freud. Byl bych
nckteré námitky
proti Freudovi
patrne formuloval
urciteji,
kdybych byl znal jeho knihu "DM Massenproblem
und die 1chAnalyse«, která se mi teprve nyní dostala do ruky. Zde, myslím,
se jeví slabiny Freudovy libido-theorie
velmi zretelne.)
F. Perotrtka.

Hovory s herci.
Na Vinohradech 25. X. 1924.
Vážený pane redaktore,
je pravda stará skoro jako svet, že myslí-li dva lidé totéž,
není to totéž. Pravdou ješte st,.rŠí je, že sdelují-li si dva lidé
urcitý, treba zcela precisovaný názor, nabude v duši toho, jenž
poslouchá, formy a casto i' obsahu zcela jiného než jak byl
myšlen a sdelen tím, kdo vypráví. Tedy nechci svým sdelením
objevovat
Ameriku, ale tak mimodek mne to napadlo, když
jsem cetl svuj interwiew
v panem redaktorem
Veselým, oti.
šteným ve Vaší revui. Mé názory jiste pan Veselý tlumocil povšechne správne, ale pres to v nekolika vecech .muj názor nabyl
v jeho transkripci
obsahu jiného, než jak byl mnou cíten.
Reknu-li na pr.: "že bývalo obvyklé u starších autOrll, že ve
svých kusech vždy napsali jednu nebo dve vynikající
role, ve
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kterých si mohl herec opravdu zahrát a na nichž mohl rust ... «,
r.eríkám tím: »eo píší naši moderní autori, jsou schemata,
z kterých herec nemuže nic udelat -",
protože i u nekterých
našich autoru se takové role vyskytují.
Prominte, že jsem Vás ohtežoval
kladním asociacním zákontlm.

o

touto

malou ilustrací k záBedrich Karen

ceské kuchyni.
IV.

Pane redaktore,
nekolik poznámek k clánku Dra. L. Procházky "O ceské kuchyni«.
Dr. Procházka velmi dukladne projednává otázku péce o žaludek, u nás rozhodne špatne rešenou, a vycerpává thema tak
odborne, že nesnadný i zbytecný by byl jakýkoliv dodatek. Má
skoro ve všem pravdu. Ceská, námi tolik cenená kuchyne má
mnohé a mnohé nedostatky
- což nejlépe dokazuje fakt, že
pokud není aspon cástecne prizpusobena
kuchyním cizím, hlavne francouzské, žádnému' cizinci nevyhovuje, ba prímo se jim
r,echutí. ~~a pr. naše tak oblíbené, všude- podávané jídlo, veprová pecene, zelí a knedlíky a knedlíky, knedlíky pri všem a všudy doplnované ješte povážlivým množstvím težkých moucníktl
pecených, které nesnese jiný žaludek než uáš, už celými generacemi k tomu trénovaný, naplnuje cizince zdešením i údivem
nad našimi trávícími schopnostmi.
Malé množství zelenin, skoro úplný nedostatek salátu a ovoce
složky každého jídla, monotonost a chudost pohdu jsou jim a konecne i mnohým z nás nepochopitelny.
A
prece zmena, jejíž prospešnost
bychom v krátké dobe po zavedení zajisté ve všech vrstvách konstatovali,
by nebyla tak nesnadná. Dr. Procházka
v porovnání ruzných kuchyní zminuje
;c o málo rozmanité úprave mas u nás proti ruzné úprave ve
prancii. V tom jedine je trochu na omylu. - Je nutno, mluvíme-Ii o výžive širokých vrstev, odmysliti si dokonalé kucharské umení v kuchyních bohatých franc. domácností a drahých
restaurap.tu, kde ovšem dosahuj í dokonalosti
i ruznosti neporovnatelné. Ale príprava mas méne zámožného stolu francouzského je daleko, daleko za našimi domácími i prijatými kuchar .•
skými recepty. Francouzská
kucharka
s omezeným rozpoctem
z),á pouze maso opecené, vetšinou kotlet, zadelávané s bezbarvou omáckou, pecené kure a v nejlepším prípade ješte boefsteak
úprava zelenin (vyjímaje
bramboru,
která je" rnmsteak.
\'skutku lahlldková, a zelenin, pokud nejsou pojídány ve forme
salátu) je u nás peclivejší i chutnejší. Jetím
více s podivem,
že naše hospodyne nemohou se odhodlat, aby vybocily ze svých
vccne stejných jídelních lístku a nahradily ty stále se opakující
knedlíky, kaše, brambory, trochou zeleniny a nadbytecnou
hojnost buchet a jiných težkých moucníktl zmírnily nekolika kousky
ovoce, svojí cenou i hojností snad pro každého dostupného.
co pravidelné

I

To, ceho se Dr. Procházka pouze dotýká, zdá se mi nesporDým faktem:
že kvalita naší stravy je hlavní prícinou naší
tcžkopádnosti v každém smeru. A bylo by zajisté velmi záhodno pokusiti se o úpravu i snížení toho, co požíváme. Nejsme
prece Eskymáky, aby klima nutilo nás k takovému zatežování
žaludku. Podmínky
životní jsou tytéž jako o kus dále na západe a nezdá se tak docela jisto, že ohromný rozdíl povah, náZOrll a všech tech složek tvorících nár. charakter
je oduvodncn pouze ra<;ovc. Není možno, aby kvalita toho, co udržuje
nás pri živote a síle, pusobila na nás pouze fysicky. Jsem presvcdcena, že ulehcení našim zažívacím orgánum bylo by ku pro,pcchu nejen naší telesné .zdatnosti. Nemohou, ci nechtí-li ceslZé
maminky sebe a své polovicky zvykati méne vydatné kuchyni,
mcly by alespoi'í venovati trochu pozornosti
jídelnímu
lístku
svych detí. Je nesporno, že díte útlejšího organismu
mnohdy
jemu predkládanou
stravou trpí a bud odmítá ji požívat nebo
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špatne ji snas\. Nepatrná námaha, které by vyžadovalo toto
vyhovení detskému žaludku, prinesla by v budoucnosti uspokoMrs.
kojivé výsledky jiste patrné.
V.
Vážený

pane redaktore,

dovolte mi laskave, abych nckolika poznámka:ni
i:1:ínek p. dr. L. Procházky »0 ceské kuchyni«.

reagovala

na

Clánek _ tak obsažný a významný, že by bylo lze reagovati
na nej nikoli nekolika poznámkami, kterým, doufám, poprejete
laskave místa, ale celou serií clánkt1 o tomto duležjtém themate
_ vzbudil moji pozornost a muj zájem pro shodu náhledu jeho
autora s názory, jež po nekolik již mesícu snažím se uplatniti
v hospodynské
hlídoe casopisu Modní Revue, kam pravidelne
p1'ispívám.
Snacl skorem soucasne s p. autorem citovaného clánku naps:I1a
jsem v minulém týdnu
pro uvedený list clánek o ceskofran<:ouzské kuchyni, v nemž v podstate uvádím tytéž nilhle,l)'
o ceské kuchyni jako on - neoprené ovšem vedeckým materiálem, který má Váš p. autOr pro ruce _ vyslovujíc stejný
s ním požadavek po nutnosti reformYllceské kuchyne.
AckOli tendence vetšiny mých clánku - v omezeném rámci
rubriky smeruje k výchove ctenárek pro nové, lepší smery
vedení domácnosti a kuchyne" rozumnejší - úsporncjší casem
i silami - a hygienictejší,
prece si neslibuji pro nejbližší budoucnost valných výsledkd.
Nikoli proto, že bych se domnívala, jako p. dr. Procházka,
že konservatisrnus
našich žen v otázce varení je témer neprekonatelný verím spíše v neprekonatelnejší
konservatismu~
mužu - ale spíše proto, že dnešní doba úplného hospodárskéhc
úpaku stredních stavu jest reformám ve smyslu našich tužeb
zcela nepríznivá.
Nelze totiž upríti, že tak zv. ceská kuchyne je znacne Jel'nejší kuchyne francouzské a predevším tedy proto má se u ná"
tak pevné, nevyhladitelné koreny. Reformovati ceskou kuchyn lze
dnes jen stavum hospodársky dobre situovaným a ti techto tedy
predevším nutno k reformám vychovávati a jakýsi výsledek predpokládati;
hospodyne však delnických a stredních stavu (stav
rolnický nepadá tolik 11Iaváhu, ponevadž težká práce a pobyt na
vzduchu ceskou kuchyni p.ripouŠtí) - príslušnic rodin státníó
úredníku zejména - nemohou na svém jídelním lístku za dnešních pomeru mnoho reformovati. Jakmile se o to pokusí, prijdou
pro drahotu masa, ovoce, zeleniny - hlavních soucástí obeda
francouzského - do kolise S rozpoctem své rodiny; pokoušej í-Ii
se naopak udržeti rovnováhu rozpoctu, pricházej í ovšem zase
nutne do kolise se zdravovedou;
jako príslušnice stavu úred·
nického, svoji domácnost, kuchyn i nákup sama si obstarávající,
uvádím vlastní zkušenost.
Každá praxe kulhá za theorií - nebot i li nás platí predevším
citovaná slova francouzského
lékare Martiala, že ke správné
výžive lidu nescházej í ani tolik návody, jako spíše peníze ...
Ac tedy všechny návrhy p. autora clánku jsou pozoruhodné a
pro národní zdraví je žádoucí jejich brzké splneni - zejména
nejspíše ješte proveditelný požadavek odborné výc1tovy našich
dívek pro život rodinný, l11ejen na odborných rodinných školách,
ale na všech š~olách dívcích vubec - prece pro nejbližší budoucnost považuji
za naléhavcjší
splnení požadavku reformy
státních výdaju a státního hospodárství tak, aby hospodársky
nenicilo nekterých vrstev národa, aby merilo všem .stejne a tak
zvýšilo hospodárskou
úroven tech, u nichž byla stlacena na
minimum - zvýšené hospodárské úrovni celého národa muže
teprve následovati reforma lidové výži vy s nadej í na úspech. Pak
také bude cas uvésti v život duležitý vedecký ústav pro studium
lidové výživy, až bude získána hmotná základna k realisování
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výborných vedeckých theorií a vedeckÝch výpoctu. N ebot v kuchyni - pri prázdné spižírne - vedecké výpocty jsou práve tak
málo platl1JY, jako znalost Pythagorovy
vety. nebo prítoku cínskÝch vcletoku.
Asperllla.

Úspechy ceskoslovenských
"elevážený

socialistu.

pane redaktore!

K charakteristice
csl. socialisttl, o níž se zminuje prítel Beneš
v jednom z císel "Prítomnosti«,
prispeje
liste názor vlastních
príslušníku strany na nepríjemné
afairy, jež pred casem zaj ímaly naši verej nost.
Pri své poslední návšteve v Brne vyslovil jsem vuci jednomu
vynik,tjícímu
príslušníku
strany cs\. socia1isttl své prekvapení
nad príznivým výsledkem obecních voleb, konaných krátce na to,
kdy lihovarnickými
penezi v bio Louvre, který je podnikem
Cs\. obce delnické, ohrožena byla stranická
pJ-ís]ušnost všech
slušných lidí. Dotycný osvetlil svoji samozrejmou
víru ve vítezství pri volbách a uchovanou duveru ve stranu nekolika otázkami, které si dovoluji reprodukovati:
"Což pak je korupcí, když
ale zustává státotvornou
- a
vecne státotvorná
strana byla
všechny strany berou, proc by

strana bére, treba necisté peníze,
není to v zájmu, aby tak príslofinancne podporována - a když
prá ve naše nebrala? _({

A k té jej í príslovecné
politické pružnosti také poznámku.
Když jsme bojovali za samostatnost
sociálního pojištení úredníku a zrízenetl, vyslala strana proti nám své recníky, kterí
I.leli za úkol hájiti jednotu pojištení v okresních nemocenských
rokladnách. Sám mel jsem príležitost diskutovati s ceskosociali~,tickými zastánci unifikace na verejných schtlzích v Ces. Rudelovicích, Turnove,
Nové Pace a jinde. A zatím, co v partamente jeden poslanec strany odbýval zástupce organisací úredIlických tím, že jejich požadavek po zvláštním sociálním poj ištení oznacil za osten proti socialistickým
stranám, Cs\. obec
úrednická
za predsednictví
senátora
téže strany
schvalovala
resoluci úrednictvu príznivou a zatím, co na úrednických schuzích hlásala jedna cást ceskosocialistických
predáktl nutnost unifikace pojištení, jiná v zákulisí parlamentu
pripravovala
pudu
k zachování zbytecných pokladen za tím úcelem, aby byla zachována nekterá teplá reditclská místa.
Uvádím tyto poznámky
s pripomínkou,
že nejsem nijak
osobne proti strane csl. socialistu zaujat, ba domnívám se dokonce, že její existence za dnešních pomeru, tak chudých na
politickou morálku, je prímo nezbytností.
" dokonalé

úcte

M. Grégr.

Ješte, naposledy, otázka legionárská.
Pane

redaktore!

PocifUji, že nyní nastal opravdový okamžik, aby ke slovu pnhlásil se též clen té nejméne ocenené skupiny nynejšího dustojnického sboru a svým projevem zmírnil úsudek o složení tohoto
sboru. Tím bych snad uvedl debatu tam t- kam si ji ke konci
privésti preje pan Medek.
Prohlašuji se predem za anonyma - protože nechci na sebe
strhnouti pozornost ani v príznivém smyslu, za to ale doufám,
že ovládá mne dobrá nálada a mysl po cetbe dopisu strýce Jana
(sešit c. 33 str. 515, 34-532,
35-547),
která se zdá mne býti
prospešnejší, než správná stylisace s trošku primíchaným
jedem
v inkoustu.
Úsudek pana -Mi«
v jeho clánCÍch o legionárích jest mylný,
podle zkušeností,
jež jsme o nich nabyli,
neho[ jest skutecne dokázáno, že vetší procento absolvovalo strední nebo vy-
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sokou školu. Jejich píle a úmorná obetavost jest známa, dohánejí
to, cemu jsme se jako chovanci ve vojenské škole pohodlne naucili, a pri tom konají svou aktivní službu.
Program vyucovací na kadetní škole byl daleko obsáhlejší než
na strední škole, nebot krome predmetu školy reálné, meli jsme
samozrejme
ješte predmety rázu vojenského. K vyucování byli
jsme pridržováni
po celý dellJ a nekdy pro praktický
VÝcvik až
po 9. hodinu vecerní (jízdáma!).
Nehodlám se zde o tom šíreji
rozepisovati
a jen mimochouem
pripomínám,
že do druhého
rocníku byla kdysi predepsána úplná strední škola - jako podmínka pro prijetí. Nebylo sice tomu tak na všech ústavech" ale
prece tomu bylo podobne také na jiných, které jsem méne poznal.
Po prevrate vraceli se dustojníci s nadšením pro starou matku,
svou obec a vlast do Cech. Mnozí rz nich byli v posádkách, kde
po 20 let nemeli príležitosti
pohovorili
si svým materským
jazykem. Stylisovali cesky, jen když psali domu a I:esky pohovoriti si, když štastná náhoda svedla Vaška (Cecha) s Jankem
(Slovákem). Zapomneli jsme hodne, byli jsme neobratní v konversaci, ale Cechy jsme zllstali a vždy cestnc jsme obstáli.
Prijde-li Cech z Afrjky úplne cerný a mluví-li jen cizí reCI,
vše ho prijme prirozene vlídne. Ale nás tolik cistili a umývali
a prece jsme zustali moureníny.
Jsme mé\lecenní, jak podle
clánku pana -lIii pana Medka.
Jsou pluky, kde již dospely obe strany ke správnému názoru,
že legionár jest hoden vážnosti dnešní generace dustojnického
sboru a starý dustojník jest ješte nepostradatelný,
jak byl i po
prevratu, že jen vzájemnou
soudržností
pri bídném platu doIJ'-acují se ve službe i mimo ni k lepšímu výsledku.
Jest hádankou, kdo vlastne má na roz;porech zájem a jaký úcel
sleduje. Dále je již dlouho verejným tajemstvím, že dustojnické
povolání bylo dríve vyhledáváno po vetšine synky státních zamestnancll a chudších vzdelanejších
obcanu vubec - pro láci
vojenské výchovy. Ti chudáky také zllstali, mezitím co druzí
z rodin zámožnejších
si vyhledali jiné zamestnání.
Dnes jest to skorem stejné!
1\f a r neh
led á m v e voj e n s k é m s c h I'. mat i s m u
jména
príslušníku
našich
nejváženejších
roé!TI P o vol á n í.
d i n, j a k jec
t u v n o v n á c h v j i 11>
Vždy
skorem
samý
chudák
státní
zamestnanec
a u cit I'. I, jen ž m us i I dál i j I'. cinoh o c I I'. n a s v é
rod i 11 Y n a voj n u pro
n e prí z n i v é p o m e r y h o sp o ci á r s k é. "ý jim kyj
s o u v z á c IlJé !

i

Proc? "žc!yt úkol naši armády nebyl nikdy tak vážný a cestný
(mimo doby legií) jako dnes a vyžadoval by si, aby regenerace
armády úcastnily se i naše nejprednejší
rodiny. Tak prispeli by
k výchove zdatné armády, která by dala klid obchodníku
a
prumyslníku k práci a státním funkcionáJrum príležitost rozhodne
narizovat. Rozumí se, že nevynáší tento stav nic, krome prísné
kritiky a povinnosti.
Jest také na omylu pan Medek svým tvrzením,
dustojníku,
kterí by rádi prispívali do redakce
stejne jako pan -Mi-.

že jest mnoho
"Prítomnosti«,

Ta vetší cást dtlstojníku radeji by se chopila vážného rešenÍ""
této dt1ležité otázky (jak konecne si pan Medek preje) a s duverou vítala by iniciativu našich legionánl, kterí prece nebudou
na rozpacích dáti tím klid celému dustojnickému
sboru naší
armády.
S dukazem, jak v obou cláncích se konecne podarilo
dosvedciti, že v dustojn1ckém sboru jsou samí - parvenu - jsme
si také tentokráte neposloužili. Koncím. Zlatý strýce Jane, primkni se k dustojnickému
sboru a dej nám správné myšlenky,
J.
o dobrou stylisaci se potom postaráme sami.
(P o Z n. r e d. Redakce dovoluje
žádného dopisu o této otáZce.)

si prohlásiti,

že neotiskne

již

