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Politika
#dolf Procházka:

Politik a filosof v Masarykovi.
1.

Dovolte, abych zacal ponekud osobne. Když jsme
y, synové mladoceských O'tcu, prišli kúlem roku 1910
politiky jako mladá gene raJce národne svobodomysl" byli jsme nejvíce udiveni tím, kde jsme videli státi
a:saryka. Domnívali jsme se totiž, že mu již rozuíme a že s ním podstatne souhlasíme. Ty divoké boje,
eré s ním a O' neho byly v Cechách vedeny v létech
desátých a devadesátých, byly daleko za námi. Neitovali jsme nic z tohO' vášnivéhOo zaujetí pro nebo
oti, kterým se zachvívali ješte starší vrstevníci pri
pouhém vyslovení jeho jména. Mohu ríd, že jsme vedeli a ocenúvali, že za ten klid a tu jistou pO'výšenúst
na další etapu kulturní dekujeme práve jemu. Probojoval, co musilo býti probojováno, reld smele a nah13.Sl,
co musilo býti receno, (ozbil, co musilo býti rozbito. TO' vše by se stalo dríy;e ci pozdeji. Byli jsme
rádi, ze se to stalo dríve. Nám bylo tak ušetreno mnoho hnevu a energie, a soucasne již umožnen jistý odstup, trochu historické perspektivy, a v té obj,evila se
nám pak Masarykova rozkladruci apoštolská cinnost
nezbytnou a záslužnou, pravé dokoncení našeho probuzení. Aniž bychom se považovali za jeho žáky a ztotožnovali s jednotlivými jehOonázory nebO' 'celým jeho
individuálním PO'jetím dejin a živOota, dávali jlsme mu
rozhodne za prravdu proti jeho nejruznejším kritikum.
Mel pravdu toho, kdo hájí vec silnejší, kdO' hledí hlO'ubeji a dále, kdo bOojujes tvárí O'brácenOouk budoucnosti.
Nám byla - pOo,dvaceti, triceti létech, vetšina toho samozrejmá, co Masaryk musil prosazovat proti pred,
sudkum, omylum, nepochopení a špatnému pochopení
své doby a svých vrstevníku.
Ale nyní, kdy jsme se štastne dostali tak daleko, že
jsme nepodléhali žádným ilusím a legendám planého
historismu a falešné romantiky, že jsme pohrdali frázovitým a pathetickým vlastetllcením a fanglickárstvím,
ba že jsme odmítali i vysOokou, j~n politkkou politiku
a negativistický státoprávní radikalism - nalézali jsme
Masaryka již zase jinde a to práve po boku t,ech stá~oprávníku a národne sociálních radikálu, spatrúvali
Jsme jeho realism provozovat práve tu vysokou a katastrofál1ní politiku, kterou jsme se od neho naucili za~
vrhovat. Vše,chno, cím Masaryk o nekolik let pozdeji zmátl a prekvapil celý svet, zamestnávalo nás ve
stadiu méne pokrocilém, již tenkráte.
A opravdu
práve v tuto dobu se rozhúdOovalo definitivne o Masarykovu osudu a díle. Máme pro to presný chronolo,..
g'cký údaj ve studii dra Beneše a neslavismu. Vypukn -tí války v tom urcitém mOomentu dejinném Masaryk t sice také prekvap,ilo, ale nezastala nepripravena.
To již vedel dooe1a dobre, co delat musí a co delat
bu .. Praví hned na pocátku svých pametí, že cekal
»v· 5í válku v nedaleké dobe« již od kO'nce druhé války balkánsik:é a zahájil, docela pOosV'ém zpusO'bu, neprodlene konkrétní akci - na usmírení Srbu a Bul-
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haru. Sleduje sám (ve »Svetové revoluci«) vznik svého »válecného rozhodnutí« dále zpet k první válce balkánské. Zminuje se o velkomyslném: a státni,ckém pokusu Pašicove smírit se s Rakouskem po vítezství nad
Turky a 'O hrubém BerchtO'ldove O'dmítnutí podávané
ruky. »Tento incident utvrdil mne v' O'cekávání války«,
praví. Ale již jen utvrdil, nebot k tomu ocekávání samému vedlo ho »studium' histÚ'r~e a pozorování Evro~
py«. A práve z tohoto studia a pozorování O'dhaluje
new drr. Bend, když nám referuje, jak M<rStaryk byl
zklamán posledním novoslovans,kým sjezdem v Praze
roku 1908, ac byl prece nejlépe pripraven a konkrétne
pracoval, odchází z neho s naprostau bemadejí, že by
nelCOskutecne významnéhO' a hodnotného dalo se delat
pr<;>Slovanstvo a svobodu jeho nárO'du, pokud bUdOU
eXIstovat ty dve fossilní absolutistické a theokrat1cké
moci, Rakousko-Uhersko
a carské Rusko.
Zde jsme, jak patrno,
u samého zrodu revolucní
orientace Masarykovy. Není nic .prirozenejšího, než že
z bezprostrední blízkosti musilO' jeho tragické rozhO'dnutí (nebot bylo zrejmo, ž,e tu jde o boj na živO't a na
smrt) zdáti se nepochopitelným, jakO' to pozdeji, po
propuknutí katastrofy, nechápala cizí, i sympatická, verejnost.
Dvojnásob nepochopitelným
toho, kdO' po
celý život ucil strízlivosti, neduvere k heroické póse
žádal drO'bnou a všední práci (jeho Havlícek: jiní umírali pro vlas,t, my z téhož dUiVodu chceme pro ni žíti
a pracovati), kdo stál proti šovinismu a ra<;ové nenávisti, »kázal humanite« (jak ríká Dyk),
padfirsmu,
smíru a kulturní spolupTáci všech národu a nekonecné
úcte k lidské existenci.
Filosof a profesor Masaryk,
vlastenecký kacír, moralista a náboženský snílek, chce
stroskotat veliké ríše a rozpoutat krvavé války :se všemi hruzami fysickými i mravními! Také nám mladým
liberálum zdálo se to tenkráte podivné.
At mel pro
svuj bojovný radikalism duvody jakékoli, nám se to
musilo jevit cirou romantikou: a naše positivní politika,
kterau jsme prohlubovali pilnými studiemi sociologickými, kulturními,
pravým realismem. Naše základní
chyba, jak dnes jest jasno, byla v tom, že jsme neznali
život, ten, který Masaryk studoval a pO'ZO'rÚVal,že zahran1cní politika byla nám španelskou vesnicí (ostatne
myslím, že po té stránce netreba se nám mnoho omlouvati, nedelal ji tenkrát v cechách nikdo), ale svet (a my
v nem) také neznal Masaryka. Teprve válka mu ukázala, co je v tomto »profesorovi«.
dnes je arci ješte príliš záhy na konecný soud
o díle a O'sobnosti Masarykove, prece jen však lze se již
vyjadrovat s vetší bezpecností nežli to bylo možno tehdá
v rO'ce 1910, v prostred .jeho plné životní a:ktivity a pri
jednostranném prLhlížení k materiálu let osmdesátých
a devadesátý,ch.
Dnes vidíme aspon tO'lik jíž dobre,
že není rozporu mezi obema periodami jeho života.
Mezi j,eho prvotní cinností Ulcitelskou, niterní a pozdejší politickou, vnejší. Masaryk je v O'bou techtO' oddílech své práce týž, jen úlmly, které jsou mu uloženy,
jsou ruzné. Pusobí prímo závratne, zamyslíme-li se
na-d tím, co prohodil jen jaksi mimochodem ze vzpomínek na palube Carmanie, když se vracel již jako president republiky z Ameriky do Evropy: nemel chuti roku
1.1:
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1882 jít do Prahy, profesura ho vubec nelákala. Byl
neštasten, když se ve Vídni nemohl dOSltatdo orientální
akademie. Chtel se istáti diplomatem ... Masarykjako
rakouský diplomat! Ale je tq charakteristické: Filoso-

fie ho nevábila.
Netoužil žepo})život
poznání
pro poznání.
souhlasí
s ~ristotelem,
teoretický
je to Nenejpríjemnej'ší a nejlepší«. Toužil od pocátku po cinnosti,
po cinnosti nejvypjatejší a nejmocnejší, ja;kou je cinnost politická a státnická. Moderní diploma'cie arci neposkytuje k tomu mnoho príležitosti.
Vyslanci klesli
dnes celkem na roli vznešených listonošu. Osud zahrál
si tedy s Masarykem sic velmi podivne, ale takéV'elmi
vlídne, když ho ucinil napred ceským profesorem a reformátorem, aby se pozdeji stal osudn)rm neprítelem Vídne, vudcem revoluce, nácelníkem vlády a hlavou státu. Prišed do Prahy, nalezl pudu tak volající po
silném, nebojácném pracovníku, byla to zde taková novina, jíž })dlužno orati pluhem hluboko zabírajícím«,
že si nemohl práti pro svuj cinorodý tempeTament nic
lepšího. Co Ma~aryk v, Cechách behem nekolika svetl)-oh let mezi bojem ntkopisným a vydáním obou })Otázek« provedl, je tak dobre prevrat, jako to, co provedl
za svetové války.
Masaryk je predevším a podstatne revolucionár. Je
explosivní potencí prvního rádu, at již se obrací proti
vedeck)'m omylum a náboženským klamum ci proti politickým vadám a špatným vládním soustavám. Masa.
ryk prišel na pražskou universitu jako profesor filo~
sofi.e a zacal prednášet 'O ,logice, ale ani ho nenapadlo,
aby se zabýval formálními výklady z:ísad správného
myšlení nebo ztrácel v noetickýth problémech možnos,ti
a dosahu lidského poznání vubec. Pro neho pravda
její realita a pravdivost reality nikdy nebyly otázkou:
Ten, komu jsou, nikdy nic neudelá, správneji, nikdy
nic jiného neudelá, jeho prací bude toto myšlení. Ale
Masaryk právc není teoJ;etik. Chce pracovat ve svete
v živote kolektivním, praktickém, proto základy pozn~ní musí míti pro neho ráz axiomatický. NepoChybUJe o pravde, o smyslu a reálnosti tohoto pojmu. Nepochybuje ani o jej'Í dosažitelnosti o možnosti pravdivého poznání, vyjadrování a koná~í. Odmítá a limine
otázku Pilátovu.
Ptá se vždy jen: co jest pravda
v tomto konkrétním prípade, 'co treba si myslit a co
treba delat? Naruby a výbojneji: Co treba zamítnout
a potírat? Napred byly to falešné rukopisy, potom
rrtladoceská strana a protireformacní katolicism, na konec Rakousko-Uhersko.
Není žádného podstatného
rozdílu po celých tricet--ctyricet
let v mravním i fysickém postoji tohoto muže, kácejícího modly a trLmy.
Shledal na pocátku národ propadlý bludum historického illusionismu a marného ooekávání Mesiáše od
východu, nerestem deklamatorního vla:s,tenectví a duchovní lenosti, sebeklamu vlastní znamenitosti a slepote a hluchote vzhledem k rostoucím nesnázím sociálním. Pustil se bezohledne a neúnavne do plení zanedbaného pole. Napadal škLldce a burwval spáce, dovolával se rozumu a interpeloval svedomí. Zab)'val 'Se
dejinami i prítomností, žíravou kritikou i smelou kOI1strukcí, nicil, strhoval, bral národu, co shledával shnil:~m, nadutým nebo otravn)'m, za to ale také objevoval,
t oril a dával národu, o cem se presvedcil, že je dobré
;l že mu bude s užitkem.
Je prirozeno, že pri obojím
J emohl býti príliš úzkostlivý v podrobnosbech ani k vecem, ani k osobám. Byla to práce v tVLlrcím zanícení
a v príliš velkém merítku. Masaryk se sice bil za vedeckou pravdu a praco\'al vedeckou metodou, ale ne
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proto, aby se na poznanou pravdu díval v mystickém
vytržení nebo aby ji do nekonecna znovu 'Uhledával a
opravoval. Nepestuje, joak víme, vedu pro vedu. Hledá,
aby nalezl a nalezeného užil. Je proti metafysice, ale
není naprosto positivistou, jeho realism je typicky idealistický, })Fotografická« .teorie pravdy, poznání jako
otisk skutecnosti, pravda
skutecnost, tato teorie, kte·
rou prinesla prírodovedecká
filosofie druhé polovice
XIX. st., rozhodne není jeho.
Skutecnost je príliš
velká a složitá, než aby se mohla vejít do nejakého
poznání, do nejakého pojrrm nebo do nejaké knihy.
Pravda muže býti jen výberem, urcením, úkolem. Je
tedy vždycky spíše to, co býti má, nežli to, co jest. Kdo
se drží tesne drobné fakticity, nedojde nikdy konce a
propadá nebezpecí, že pro stromy neuvidí les. Masaryk
nestaví ovšem ISlám žá:dnOlu teorii a vzdoruje jako
osobnost každé klasifikaci, ale jeho myšlení možno docela zretelne oznaciti jaká idealistické ve smyslu filosofie hodnot a duchovní aktivity. O tom nás nemuže
mýlit jeho polemika proti idealismu ve smyslu fenome:nalistickém a subjektivistickém. Jemu jde i ve filosofii
predevším d praktický úcin, soudí dusledky a podle
dusledku nauku. Vidí absurdnosti
solipsismu a romantiky a odsuzuje pak principy, které k nim vedly.
Vykládá i militarism a imperialism Nemecka z absolutistickýIch tendencí jeho myslitdu.
Nemecké myšlení
a jeho kultura se postupne popruštily.
Od humanitních ideálu Lessingových, Herderových, Goetheových
a hlavne Beethovenových*) prešly pres Kanta, v jehož
kategorickém imperativu cítí již duch pruského kaprálství a Hegela
jeho mechanickou fantastikou zbožnující moc a její ztelesnení, pruský stát - až na Bismarka a Viléma II. Idealistický subjektivi'Sm zavinil, že
se Nemci musili ze Scyl1y solipsi:>mu a pessimismu zachranovat do Charybdy materialismu (Marx) nebo titanismu, at indiv.idualistického (Nietzsche) nebo kolektivního, nacionálního (Lagarde, Vilém). To je zrejme
'soud ideove založeného politika, uvažujícího .o vlivech
filosofie na národní psychu, se kterým by bylo I'ze se
stanoviska odborného polemisovat.
Prof. Vorovka se
již ozval proti Masarykovu mínení o kategorickém imperativu a vyslovil pochybnost i' o celém tom schematu popruštení.
Chceme-Ii být MasaTykovi právi,
musíme si však býti stále vedomi úcelovosti jeho zlcoumání a, mllž,eme-·ješte presneji ríci, osobní úcelovosti.
Hledá jako diag)ri'hstik Jsidlo a puvod chotob)', která )zde
jest: nemecké velikášství, jejich cit vyvolenosti, dejinného poslání (auf deutschem Wesen wird die Welt ge~
nesen). Odkud se vzalo?
Za národ
JSou odpovedni jeho uciteJ.é. Masaryk
je zkoumá a nalézá nebezpecné prvky v jejich ucení. Tím je neposuzuje a neodsuzuje absolutne, v 'celku a jednou pro vždy.
Nic mu to nevadí, aby se jich Ina jiných místech sám
nedovolával.
Ctí Kauta a j ehoetický idealism, nemuže zavrhnouti ani subjektivism, vždyt je v nem celý
moderní život, oproštení od autority církevní a transcendentna, k nimž návrat není již možný. Také duchovní svoboda a demokracie jsou plodem tohoto subjektivismu a idealismu.
Masaryk ,chce si vždy neco
urcitého
}}ujasniti«, slouží si, zcela pome Bergsona, svetlem svého rozumu a poznání vždy práve jen
na ten kousek cesty, kterým má jíti, orientuje :sle'V' tom
nesmírném, temném prostoru.
kam byl postaven a
orientuje se tak, aby mohl vésti i ty, kterí jdou s ním.
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Toto staví nejvýše, jako vubec v hudbe shledává nejhlubší
a nejcistší výraz ncmeckého genia.
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není pochyby, že nás vede dobre. Kousek cesty a
Jí,které on dovede prehlédnouti, jsou práve ty, které
ou k cíli.
Když on byl ucitelem národa, soustredoval se jen
tomu, aby vyhledal jeho cestu. Aby ho naucil sebeznání, poznání :Sll,abostía vad, kt~ré treba prekonati,
poznání vlastního genia, jehož treba pestovati. Víme,
chte! vypleniti: samolibost, :spoléhání na minulost
ho na jiného, šovinism, ra(:ové a trídní predsudky,
ravní chabost, myšlenkQvou pohodlnost atd. N árod'ho genia našel 'V' ceské reforma'Ci. Když 'On premýšlí
píše o smyslu ceských dejin, 'O pretržené kulturní tra'ci, o znovunavazování na ni po probuzení, ciní to zas
tom praktickém úsilí najíti smer, prirozený sklon výojové tendence národní, vypátrati, jak :se národní duše
'ojevovala, když byla nejvQlnejší, poslušná j'en vlastní
spirace, a jak pocitovala cizorodé vlivy, jak na ne
eagovala, bránila ,se a jak jim podléhala. Chce tO' veet zas jen proto, aby se podle toho zarídil, aby národu
mohl najíti sebe sama, oprostiti se od rušivých príesku, vrátiti se puvodnímu poslání.
On neprijímá
lý vývoj v jeho dejinné skutecnosti, n)Tbrž hodnotí
nem urcité složky kladne, jiné záporne. Pak táhne
pojovací linii mezi temi jevy, které vyjadrují orgaický rust základní icLeje,pokrok - a zatlacuje do pozadí, popírá nebo odmítá ty, které znamenají odchylku
;Ilebo,reakci. Když Kaizl nebo Pekar polemistOvali s ním
e stanOVISKapositivního o tom, zda idea humanitní
v ceském probuzení mela náboženský ci svetský ráz a
zda naši buditelé navazovali na reforma:ci, bylo v tom
tedy jisté nedorozumení. Masarykovi nezáleží na tom,
zda všichni buditelé byli si vedomi humanitního významu reformace, nebo neformacního puvodu své dobové (tedy osvícenské) humanity, nehledí také na to,
zda vši'chni vynikající naši lidé v minulosti i prítomnosti byli protestanty nebo projevovali náboženské uvedomení. On tvrdí naopak, že naše probuzení záleželo
v navázání na reformacní tradici (toto navázání bylo
práve probuzení) navazovalo, arci po slvém, v kulturních formách soucasnosti a tvrdí, že teprve tenkrát
bylo probuzení uplné, když spojení bylo provedeno.
A dále: opravdovým, plne osvobozeným Cechem je
dnes jen ten, kdo pokracuje v duchu reformace a
splnuje její humanitní ideál, arci zas .i;ko clovek XX.,
nikoliv XV. s!oletí, nebot tyto idee j'S.6~ vlastním othsahem cešství. 1'0' je ar-ei ,ryzi intuice, kterou možnQ
prijmout nebo odmítnout, ale O níž není mozno se prít
vedeckými argumenty, není to quaestio facti. K'Omu se
nejeví reformélJCetakovým kulturním uzlem našich dejin, nebo kdo považuje náboženství za pouhý akcidens
pojmu humanity, které ca'Sem odpadlo, ten -cítí proste
jinak.
Masaryk vidí v tom hlubokou souvislost a nedovede
si mysliti jedno bez druhého. Krestanství, jak došlo
ryzího výrazu v reformaci, v I-Iusovi a Komenském,
je mu puvodem a vlastním jádrem humanity a demo·
kracie. Liberalism práve proto, že je nenáboženský, je
povrchní, laxní, bezcharakterní a proto tak rychle deJ{eneroval. Masaryk hoj u je proti liberalismu má na
mys;. stále tento jeho dedicný hrích nevery a bije již
jen G tech úpadkových forem vrstevnického liberalismu, do jeho kompromisu s klerikalismem a absolutismel'l, jeho náboženské a mravní indifferentnosti,
jeho ~'ll:iální nedbalosti nebo dokonce protisociálnos'ti.
Je tO.oe totéž jako v oblastí filosofické. Masaryk má
na mvsli vždy mcitou, inkriminovanou stránku veci a
1
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hlavne docela konkrétní zlorády ze života.
Ríká-li
idealism, myslí fenomenalistický subjektivism a jeho
zvrhlé potomstvo, na jedné strane solipsismus a mystický tltanism, na druhé materialism a zbožnení vnejší.
síly, násilí, s,tátu a války. Rík~-r.i liberalismus, míní již
amorálnost
aklerikalismus,
ofi.ciální patriotismu~,
mencestráctví a kapi,talismus. I('do se nechoe s temito
ner,estmi stotožnovat, nemusí se znepokojovat ani Masarykovým horlením proti liberalismu. Prihlíž'íme-Ii
jen k veci, ne k terminum, shledáme, že Masaryk jindy
a v jiné souvisl'Osti hlásí se sám k liberalismu, jeho zásadám a hrdinum a priznáme, že si zaslouží jména liberál práve tak mnoho nebo práve tak málo jako názvu socialis,ta. Považujeme-li mravní rigorosnost a
urcité nábož,et}ské zaujetí za neslucitelné s pojmem liberalismu (ac Masaryk je také pro toleranci - základní ideu liberální) pak se arci po té stránoe rozhOdne od
liberalismu liší. Ale od socialismu d,elí ho celá rada
odchylných názoru.
On neodmítá jen oficiální soucasný socialism~marxismus s jeho theor'etickÝm zákla~
dem, historickým materialismem,
nýbrž odmítá sám
princip socialismu kolektivismus a jeh'O vedoucí zásadu
r'Ovnosti. Kritisuje ve své »Svetové revoluci« komunismusdocela liberalisti-eky:
» - ormální stav spolecnosti, politický i sociální, nedá se
uskutecnit
bez silného individualismu
t, j. bez svobodné
iniciativy jednotlivcu, a to prakticky znamená takový režim,
který umužní svobodný rozvoj individualit,
fysicky i duševne od prírody ruzne nadaných,«

Clovek nesnese sešnerování, cizí vedení; ,centralisace
a diktatura zpusobí zakrnení tvurcích sil. Veda i demokracie vyžadují svobody. Kapitalism je zdravý princip
výrobní, potrebu je však korektivu ve své distribuci,
rízené jen ziskuchtivostí a dovolující osvojování si výtežku práce cizí. Rešení vidí Masaryk v rozšírení principu demokracie i na oblast hospodárskou a sociální.
To jsme my mladí liberálové hlásali v r. 19II-1~ ve
svém listu »Snaha« docela stejným myšlenkovým pochodem. Potírali jsme dokonce i námezdnictví a ž<idali
podíl delnictva na správ,e a zisku podniku,
aby delnictvo bylo vychováno k porozumení hospodárskému
procesu, schopní jednotlivci i k funkcím rídícím, aby
nabylo zájmu na podnikání, prestalo se cítit jen objektem užívaným a zneužívaným. To vše ;ve jménu liberalismu, (je to, jak známo, program liberála Engl,iše);
jeho zásady svobody, která nesmí platit jen pro nekteré
a zásady souteže, která nesmí býti privádena ad absurdum ruzností spolecenské a hospodárské posice.
Test pa'trno, že za tím vším jest zase rozdil theorie
a praks,e. V pr'ogramu je, aspon po stránoe politické a
hospodárské, i Masaryk rozhodne liberál. Terminologi,e je tu tak ustálena, že nemltže býti o 10m sporu, zda
smíme ho tak nazvat, al'e prakticky je socialistou, s~ojí
totiž na strane tech v,ydedených a bije do te<:h privilegovaných a ponevadž ti jsou soust redeni v buržoasnÍch
stranách, nazývajících se liberálními ješte od té doby,
kdy boiovaly proti feudalismu, absolutismu a papežství, hi je do liberál:ních stran a liberalismu, podporuje
socialis,tické strany a s'Ocialismus. Po našem soudu je
sociální zretel a kooperace podnikatelll s delníky nutný
dusledek rozvinuté liberální ideje a leží vf:., vlastním
dobr'e pochopeném zájmu »buržoasie«. Ale ~1elz,epopríti, že v praksi dosud ,tyto zásady nenašly efektivního
uplatnení a že toto pochopení neproniklo úcinne ani representacní kruhy' prttmyslu ani s'trany, které mají
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moc. A pro Masaryka je rozhodující prakse, nediskutuje s abstraktními prog-ramy, nýbrž zabývá se skutecnými tendencemi a mocnostmi.
Proto také »když naplnil se cas«, napadl Rakousko.
Fe1'd. Peroutka:

Máme uznati, co jsme již dávno uznali?
II.

Sovetské Rusko je dosud fantastická zeme.
Pro
jédny znamená všechnu hruzu, pro druhé všechny nadeje. Jedni myslí, že v Rusku není nic nemožného
smerem dolu, jiní, že tam není nic nemožného smerem
vzhuru.
Dr. Kramár nechce z toho duvodu svoliti
k uznání bolševické vlády za rádnou vládu, že celou
silou duše nenávidí nekteré ruské skutecnosti z poslední doby. Každý zná ty skutecnosti: beror, násilí, potoky
krve, krutost, hnus, brutální pomsta. Dr. Kramár není
ve svých pocitech tak zcela osamoeen, jak se mu snad
zdá.. My všichni - komunisty ovšem vyjímaje - nenávIdíme tyto ruské skutecnosti a za nic na svete nechteli bychom svoliti k tomu, aby naše vlast prošla
tímto otráveným proudem. Máme-li v úmyslu uznati
sovetské Rusko de iure, tedy jiste ne proto, abychom
ulehcili. tretí internacionál,e její úkol, provésti svetovou
revolUCI: Naopak. Máme jalmusi nadeji, že jsou-li ješte
dnes nejaké hruzy v Rusku, nic je nemuže tak spolehlive odstraniti, jako návrat Ruska k normálním pomerum ve všech smerech. Tedy i k normálnímu styku
s ostatními státy. Cím méne bude Rusko fantastickou
osamocenou zemí, tím méne tam bude psychologického
podkladu k divokým výjimecnostem.
Veríme v sílu
normálního života. Násilí proti sovetum selhalo. Kde
je Kolcak, kde jsou Denikin a Wrangel?
Nejlepší cestou? jak zmírniti ruské nebezpecí, je dnes patrne pomOCI, aby nad Ruskem vzešlo strízlivé denní svetlo,
ve kterém se ry,chle ztrácí obludnost. Co nepodarilo se
zbraním, v než nekterí tak dlouho doufali, podarí se
snad vytrvalému psychologickému vlivu obycejného života. Už mnoho lidí, kterí nemohli býti poraženi okázale, bylo premoženo nenápadne. Historie francouzské
revoluce ukazuj,e jasne, že revoluce je tím krutejší, cím
zoufalejší a osamocenejší jsou revolucionári. Hruzy
v~lké francouzské revoluce pocházejí z doby, kdy zeme
ŽIla ve fantastické samote a v nejneprátelštejším
pomeru ke všem okolním 'Státum. Tím tempem, jímž se
uvolnovalo napetí vnejší, pomíjelo i napetí vnitrní. Tutéž zkušenost máme ostatne i ze samého sovetského
Ruska. Onen teror, nad kterým žasl starý svet bvl
díte té doby, kdy mladá sovetská vláda na všech fro~tách zápolila s útocníky. Cím více klidu bylo na sovetských hranicích, tím více prib)'valo míru i ve vnitrku.
Uznání sovetské vlády de iure má dokonciti obraz
míru. Rusku má tím být dána príležitost, aby ze státu
vojenského, ze státu v stálém strehu se stalo normálním státem. A pro naši nadeji budiž receno: kde jsou
normální pomery, tam jest i vývoj. Stát vojenského
rázu utlacuje vývoj tvrdými narízeními; nutí, aby život
tekl úredne predepsaným korytem. Ale tam, kde má
žiyot normální vzhled, je vzduch naplnen' vývojem.
Na;í úlohou. je prispeti, pokud mužeme, k to~u, aby
Ru ko se stalo státem, kde by vývoj' mohl zacíti svou
práci. Jsou-li naše myšlenky a ideály správné, musíme
ver'ti, že i 'sovetské Rusko pres diktaturu, jíž se oddává, k nim dos,peje, nebot nikdo nemuže vecne odporovat skutecnostem beztrestne.
Máme-li my pravdu,
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pak Rusko silou vývoje bude prineseno tam, kde jsme
my. Kdybychom nemeli pravdu, pak nám není pomoci a budeme spláchnuti tam, kde je Rusko. Proto
jsme pro uznání Ruska de iure, abychom svým ,Podílem
prispeli k návratu Ruska do ovzduší pokud možná normálního. Veríme v sílu blízkosti Evropy. Dr. Kramár
shlíží na tyto nadeje a vyhlídky s pohrdáním a nazývá
je detinstvím a marnóstÍ.
Ale on nevynašel a už asi
nevynajde onen stroj, kterým by bylo možno rozdrtiti
!Sovetské Rusko mocí, jak
by mu bylo nejmilejší.
Všechna jeho proroctví v nejaký takový stroj se nesplnila. Máme tudíž právo veriti ve svou metodu: že
kapka vody vyhlubuje kámen ne silou, ale castým padáním. Kramár pokládá uznání Ruska za ,pochybn)'
experiment.
Dobre, uvedomujeme si, že je to pokus,
a že každý pokus, je pochybný. Ale vždyt neuznati Rusko - tot také nic více než pouhý experiment! Ovšem
z druhé strany.
Dr. Kramár lpí tak houževnate na svém stanovisku
z té duvery, že naše neuznání Ruska bude vykonávati
jakýsi nepríznivý vliv na stálost ruské vlády. Obává
se, že bychom uZi11ánímpodepreli ,jejlí posirci a že, neuznáme-li, sovetská vláda snadneji padne. To jest docela ocividné precenování našich sil a našeho významu.
Kde takoví kolosové jako Anglie, Francie, Nemecko
uznávají Rusko, tam uznám.í nebo neuznání se strany
prostredního státu, jímž jsme my, znamená jen pridati
nebo nepridati kamínek k velkému faktu již hotovému.
Svou silou vojenskou, kulturní, financní a obchodní
nehrajeme ve svete té role, abychom se mohli domýšleti, že naše stanovisko neco ~mení na posici ruské
,"lády. Ta bude pevná nebo nepevná i bez nás.
Náš vliv na evropská fakta není nikterak velký. Zve-li
Svaz národu také sovetské Rusko tak zdvorile, jako
každý jiný stát, k úcasti na konferenci pro odzbrojení,
pak je tato vláda již zcela o vividne uznám.al a my na
tom nemužeme nic zmenit. Proto Iby mohl dr. Kramár
po této stránce úcinnosti docela klidne zanechati svého
odporu. Jeho pomer k tomu všemu je ovšem citový a
osobní. Zdá se mu, že uznáním sovetu de iure miz'í
do nedohledna onen okamžik, ve který neprestává veriti, kdy totiž »v cele osvobozených, samostatných slovanských národu stane velké Rusko«. Nechce uznati
sovetskou vládu, protože, jak praví v »N árodních listech«,
»dnes není již nic jiného zapotI-ebí, než aby Rusko bylo
zase své, aby vyrváno bylo z rukou cizích elementu a
aby si Ilvedomilo, že v celém širém svete muže pocítati
jen lIa Slovany.<!

Cili, nic jiného není zapotrebí, než aby byla povalena
sovetská vláda. Nic jiného! Techto dvou slov užíváme obvykle, chceme-li naznaciti, že jde o úkol zcela
lehký, na dosah ruky, o nejaké to Kolumbovo vejce.
Ale není-li nic jiného zapotrebí, než aby zmizela sovetská vláda, je toho veru velmi mnoho zapotrebí a cas
a dela a statisíce lidí se marne pc:<oušelo o tuto úlohu.
Nic jiného není zapotrebí, než to nejhlavnejší. Citát
z Kramáre pusobí takovým dojmem, jako kdyby nekdo rekl: k provedení všech tech plánu, jd jsem pred
vámi rozvinul, není treba nic jiného, než aby se vrátil
lonský sníh. Z tohoto projevu Kramárova jakož ostatnírch lze pozorovati, že zarizuje svuj pomer k ruské
vlláde v tom predpokladu, že je ~o útvar vratký, pri
nemž lze ocekávat, že se jednoho dne, bez hlubších prícin, skácí.
Ve skutecnosti však jest sovetská vláda
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dnes nadána tou merou pevnosti a trvalosti, jako ktenebot je svízelno zcela potlacit vuli celého milionu lidí,
rákoliv prumerná vláda v poválecné Evrope.
cástecne pak proto, že se už tolik nebojíme a že máme
tolik sebevedomí, abychom nechali klidne vecem priroAle to vše není hlavní vecí. Podstata otázky, mázený prubeh. Co muže býti ucineno v,e prospech ideí,
me-li uznat sovetské Rusko, spocívá dle všeho v té
hlásaných z Moskvy, to bude ucineno komunistickou
okolnosti, že jsme je již ve skutecnosti dávno uznali
stranou tak jako tak, at už sovetského zástupce u nás
a že už nezb)'V'á mnoho k uZl11ávání. Máme v celku
nazýváme vyslancem nebo s titulaturní finessou nejak
k sovetskému Rusku už dnes takový pomer, jako ke
Tr,etí internacionála má radu možností, jak se
každému jinému státu, s tím rozdílem pouze, že jsme jinak.
dorozumeti se zdejšími komunisty, a nepotrebuje k tok tomu došli bez oficielní výmeny poverovackh listin
mu prostrednictví vyslancova. Proto není treba tolik
a bez onech slavnostnejších forem, jež jsou obvykly
se obávat povýšení sovetského zástupce na vyslance a
v mezinárodních stycích.
Ale sovetské Rusko není
sluvka »de iure«. Komunisté z našich vlastních rad
proto námi o nic méne uznáno. Za,chováváme jakési
budou u nás po tom jako byli dríve, a udelají co mozdání tím, že sovetské vyslanectví v Praze nenazÝváme
hou a o nic ví,ce. Také jako dríve.
vyslanectvím, nýbrž že mu prikládáme pouze jméno
z a s tup i t e I' s tví.
Ale to neznamená mnoho pro
. toho, kdo je zvyklý dívati se na vec a nikoliv pozorovati jména. Mužeme dnes, kdy se o to jedná, klidne
uznati sovetskou vládu. Neuciníme
nic nového.
Nazveme jen veci pravým jménem. Šlo-li dru KramáRichard Weiner (Paríž):
rovi vážne o to, abychom neuznali sovetské Rusko,
Mají nás rádi?
mel se opríti nikoliv dnesl, kdy, pokud veci se týká, je
II.
již pozde a kdy je už možno jen manévrovati s názvy,
nýbrž hned tehdy, když k nám byla poslána první
MysEm, že j'e jednotný názor o tom, že nejvnitrnejší
ruská miss,e a kdy navzájem naše zastupitelství bylo
duchové aspirace národa našeho nenašly posud úmerné
posláno do Moskvy. Tím již hylo vykonáno skutecné
formy, kteroU: by sle projevily; že není opravdové trauznání Ruska a do dneška se mezi obema státy vyvinul
dice. Peroutkovo» Jací jsme?« není otázkou recnizcela normální styk Ale dr. Kramár šel tehdy probléckou, nýbrž otázkou, na niž se ceká odpoved a nenamu z cesty. Z docela dobrých duvodu: nebylo možno
lézá plne uspokojivá. Josef Kopta napsal onehdy v Príjinak nikomu, kdo aspon trochu pocítá se skutecn~stí.
tomnosti, že má co delat, aby rakouské železnicní zríDva státy v Evrope, které spolu mají ledaco s k VYJed- zence neoslovil cesky; tak se podobají našim. Tato
návání i k obchodování, nemohou vedlle sebe žíti tak
rodná podoba neprestává jiste jen na nich. Nev'íme
jako dve vzdálené planety. Na vec samu tedy je dnes
tedy, k jakému dubisku to se prichýlíme. l\Iožná dost,
již pozde, a moudrý muž neprikládá mnoho ceny použe nebudeme potrebovat žádného. Nevíme na príklad,
hému pohrávání s názvy. Ale: dru Kramárovi patrne
co dá v budoucnosti francouzsko-ceská výmena stuzáleží na tom, aby se zdálo, že nepovolil se svého stadentu, která zatím odpovídá spíše všelijakým politickynoviska. Proto tolik bojuje o slovo »de iure«, když
opportunním zretelum než skutecné potrebe vnitrní. de facto je vše dávno hotovo. Novinami prošly zprávy,
S druhé strany stejne nemožno ríci, nevyschne-li dože uznání Ruska bude provedeno pouhou výmenou li- tud témer sobestacná kulturní oblast francouzská do té
stin mezi námi a Ruskem, aniž by byli dotázán parlamíry, že se do ní dostanou prvky jiných kultur, a to
ment. Praví se, že vec dokonce nemá býti predložena
v takovém množství, že se francouzská
forma ro:cani ministerské rade, patrne proto, ahy národne demoskocí. Není to vylouceno ; nekdy se mi zdává, že tomu
kratický zástupce, ministr Dv'Orácek, neprišel do nenení vyhnutí.
snází a nemusel si j'íti k své strane pro pokyny. Jak
Mluvíme o dnešku; a tu, myslím, že je marno popízrejmo, bez parlamentu, ba i bez ministerské rady nerat, že Lunacarského »zevne hodne trpytu, ale uvnitr
delá se žádná z brusu nová vec, zejména je-li to vec
nic« vystihuje také náš názor na Francii. Není to
takového významu, jako je uznání Iproblematického
ostatne názor specificky ceskoslovenský nebo zase rustátu. Tímto ciste administrativním
zpusobem je možský. Sdílí ho celá strední a východní Evropa, jenomže
no postupovati jen tam, kde se jedná opravdu ne už jej ---; ale za to už dávno - vyjadruje trochu zdvorileji
o vec zásadního rozhodnutí, nýbrž práve jen o admimezi
slovy: verbalismus, formalismus.
Ovšem, jsou
nistrativní zarízení veci hotové. Mimo to jsou tu dle
námi jednotlivci, kterí v oné vyhlazenosti a leposti
všeho ohledy, ulehcit dru Kramárovi jeho stanovisko,
francouzsk)-ch 1}rojevu spatrují neco vke než plytký a
které ješte pred ctrnácti dny oznámil tónem tak rozpovrchní artismus, v dokonalosti a presnosti remeslné
hodným. Celá vec má býti aranžována pokud možno
práce (remeslné práce jakéhokoli druhu) neco jiného
tak, aby se s ní dr. Kramár nemusil setkati tvárí
než mazlivé hrackarení: totiž snahu, ne-li neodolatelný
v tvár a aby nemusilo od neho býti požadováno jasné
sklon zastírati pocátecní zmatky koncepce, rozpaky pri
ano. Ocekává se od neho jen, že zavre aspon jedno
shledávání nejprímejšího
a nejúmernejšího
výrazu,
oko a bude se tvárit, jakoby nevidel, co vidí.
krece zrodu. Ta »jasnost« francouzská, kterou tak casto
Národní demokraté stále debatovali o nebezpecí, jež
pohrdáme, protože se nám zdá, že je jakousi ctností
vzejde porádku ve státe z toho, uznáme-li sovetskou
z nouze, ctností podmínenou prízemním racionalisnlem
v~dldu. Pri tom prehlíželi, že hlavní nebez]"ecí není
a vrozenou nechutí k metafysice, ta jasnost není možná
v '1oskevské vláde, ale v tretí interna'cionále, která
nicím tak lacino získaným jak myslíme, a Masaryk
VYl ká a dlouho ješte bude vynikat
chutí vmešovat se dobre to vycituje, praví-li VletSvetové revoluci: I na tu
do ašich pomeru. Pres to jsme uznali také tuto tretí
slavenou jasnost francouzskou musí se dát pozor.
intl ;nacionálu, považujeme-li komunistickou stranu za
Z Francouzu ne pouze Pascal tajil dech »pred mrazizál, mitou stranu jako každou jinou. Uznali jsme ji
vým tichem hvezdných sfér«. V,etšine z nás 'však jeví
cástecne proto, že jsme nemeli dosti síly ji neuznat,
se »formalismus-verbalismus«
výrazem bytostní pro-
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tivy mezi chápáním a citem západoevropským a onou
duchovní oblastí, v níž my jsme po pravde jedine jako
doma a již pokládáme za jedine hodnou badání a básnení; zároven za sféru jim zakázanou. Stojíme na
špickách, sahajíce po severském titanismu, ale saháme
po nem nikoliv z nadlidské zvule, nýbrž Vroto, že nás
k tomu žene ruská hruzovláda svedomí. Chran Bllh, že
bych chtel' temito slovy podati nejakou syntesu ceskoslo'V'enského »verím«. Chci jenom naznaciti, jak nesmírné rozpjetí má snaha, již pokládáme za sebe dustojnou. Je tak ohromná, že pred ní tvárné zretele se
prirozene zdají snahou hodnou prospe'cháru. Proto také
je nám stredoevropanllm tak nesnadno býti právU' tomu, co je dokonané a lepé. Víre než krása platí nám
škleb toho, kdo ji pojal a nedovede vyjádriti. Smír a forma je smírem - znamená nám pocátek ústupu;
jak jiná podívaná na nesporádanou potycku! Vše, co je
konvencní, to jest p cem se provisorne shodl shluk
sebe menší, je nám podezr,ellé. A nad dílo stavíme
dení. Rychle si je zamilováváme, a bez lítosti opouštíme.
Ale predevším jsme mladí, a F,rancouzové \sami
o sobe, a s jistou chloubou ríkají, že jsou národem starým. Vezmeme-li to kolem dokola, shledáme, že vše, co
jim vytýkáme i co - nevalne srdecne - jim priznáváme, plyne z hlubokého a snad neuvedomelého pocitu.
my že jsme velmi mladí a oni velmi starí. Proto pravím: nevalne srdecne, nebot mládí dodává »ale« i tenkráte, když shledalo na starém neco, cemu težko se
nepokl'onit ...
K Novému roku 1920 jsem požádal radu francouzských osobností o projev pro Lidové Noviny. Pianistka
Blanche Selva napsala tehdy mimo jiné, ž,e zrídka kdy
cítila se kde tak doma jako v Praze. Zdálo se j,í, že
zpusob života tam i onde je totožný. Od tech dob jsem
podobného projevu nikdy neslyšel a shledávám to prirozeným. Ostatne bylo by zajímavo poptat se slecny
Selvy po té veci dnes. Kdo vidí totožnost mezi Prahou
a Paríží, shledal by ji asi také mezi Rothenburgem ob
der Tauber a San Franciskem po zemetresení pres taveným. Rozdíl mezi Prahou a Paríží vyjádril bych
takto: v Paríži mají i ulice rozkopané, rozestavené a
plné lešení vzhled cehosi zadumane definitivního, kdežto v Praze i ulice dokoncené a vydláždené jsO'u jakoby
rozpacité pred otázkou,
je-li stavebním zmatkum
opravdu již konec, ci nechávají-li je jen proto na pokoji) žé je nedele. Pravím to nikoliv k hanbe naš,eho
hlavního mesta, nýbrž naopak k vetší jeho sláve. Prijíždím-li z Paríže do Prahy, bývá mi, že me prenesli ze
vsi dO' Babylonu.
Nebot jsem príliš blaseován,' než
abych meril mestský ruch podle poctu drožek, jež protecou v dané dobe tu Mustkem, tu Operním námestím.
Merím jej podle toho, jak bO'btnají verejné veci: otázké.. tak tragická
jako francouzská financní krise zviruje v Paríži málo víc než hladinu novin; v Praze se
otázka úpravy letenské pláne stává heslem, kterým se
lidé pozdravují. Paríž je j::*o vybroušený krystal na
sametové podložce, který, drcnete-li do nehO', nemuže
se sice neprevalit, ale preval·í se jaksi jen proto, aby
nezahanbil fysikální zákony. Prevalí se na nejblíže
príští hranu, nebO't pokládá za své poslání »býti hotov«,
býti krásný, svuj a obdivován. Praha není krystalem
vubec, nýbrž vroucím presyceným roztok,em, štastným
vedomím, že by už hranit mohl. Ale v nadšení ješte
o mnoho vetší uvádí ji nejistota o tom, v které soustave že konecne vyhraní. Možnosti, které se pred námi rozkládají, vrhají nás V' nadšení. Ale ponevadž ví-
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me, že tou chvílí, kdy nabudeme podoby, podoby urcité, pocet onech možností prirozene se zmenší, milejší než vyloupnouti se úhledne a ciste je nám onen
var, klokot a hutné prevalování lávy.
Rcením »na rozhraní výichodu a západu« - není
tomu dávno, co tohoto výrazu opet užil Romain
Rolland, píše moravským ženám (a a propos Rollanda,
není pro náš pomer k dnešní Francii vfíznacným, že
nejpopulárnejším
francouzským autorem u nás, a jedním z mála, kteri docílili ohlasu vskutku srdecného,
je práve on, jehož postavení doma je tak podivne výjimecné?) - rcením tím rovnež se do znacné míry
vysvetluje ceský odpor k stanutí bytsi jen chvilkovému. Odtud také naše »dohánení Evropy«, které daleko není pouhým povrchním snobismem. »Doháníme
Evropu«, protože nám ustálená Krása nic neríká, protože nám smír znamená pocátek ústupu, protože vše.
co je konvencní, je nám svrchovane podezrelé, protože
'stavíme dení nad dílo, protože jako mladí rychle se
zamilováváme a bez lítosti opouštíme.
Zatím co Francie ... Jsou jistá umelecká a literární divošství - kubismus, expresionismus,
dadaismus, surrealismus - V'skutku domorode francouzská.
Jiste je aspoi1 nápadné, že dejme tomu, nejvetší cást
bývalých francouzských vudcu, ne-Ii podnecovatelu kubismu desertovala, a že dnes, kdy se v cizine z rllZných druhu fauvismu ješte tak nadejne teží, malírství
zdejší nenápadne a po špickách se vrátilo (en gros)
k jakémusi moudrému novoklassicismu,
který je reakcí, byt se na nem vykládalo, »tady tudy šla revoluce«.
Jak rychle se Spisoviltelé, kterí se chystali prorazit »tesným rámcem« - takový Giraudoux, takový Morancl
- vracejí do ()lvcince, prinesše ze svých výprav sotva
více než terminologické prizpusobení se strojní CiVIlisaci a poválecné anarchii. Dadaistovi Delteilovi staeila dve léta, aby se dopracoval k románu o Jeanne
d Are, který je címsi tak od základu jiným než na pr.
jeho Pet
srny s I u ci C h o I e r a, a surrealista
Aragon píše Par í ž s k é h o ,ed I á k a, který pres
veškeré slohové a komposicní (geni'ální) vrtochy má
nepomerne blíže, dejme tomu, k Proustovi než k manifestu surrealistu. A rozumí se, že vším tím nikterak
se neoboruj'eme na spisovatele, kterých si naopak nad
jiné ceníme. Chceme tím toliko naznaciti, že se ve
Francii dejí veci vesmes tak, jakoby tu byla težká hmota zdedená, ktetj~ L poro~~uje tou merou, Ee všechny ci
aspoi1 skoro všechny pokusy vymknout! :se její prit2Žlivosti brzy koncí, zatím co u nás na pr. se choutka
stává vulí nehacenou zdrcujíd tíhou žádného podobného odkazu, a káže zákon, tr~ba pri tom koktala.
Shrnu-li vše, co jsem dosud napsal, vyplývá mi zá..
ver snadnO': mez i s o u c a s n Ý m Ces k o s I oven S k e m a s o u c a s n o u F ran c i í j e i nt i m n í ne r o v n a los t. Je to názor, k nemuž
jsem dospel dávno, názor, jenž zní možná jako nejcernejší kacírství, ale není to názor polemický. V zhledem k tomu málo mi váží, že se vyskytují poštovní
úredníci, kterí stále ješte myslí, že Praha je v Madarsku (uprímne receno, myslím, ž,e úredníci takoví už
nejsO'u), vedecké ústavy - tak aspon bylo mi receno
- které, posílajíce zásilku do Prahy, adresují Argentina, spisovatelé, kterí neznají jména Vrchlického a
universitní profesori, jejichž vedomosti O>ceských dejinách se koncentrovaly v pojem pražské defenestrace.
Francouzové se ostatne svými geografickými
mezerami netají: Slyšel jsem nedávno komika Bacha, který
IS,
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Samostatných knižních publikací z našeho krásného
irnprovisoval v Olympii malou zemepisnou prednášku:
písemnictví existuje ve francouzském prepisu deset,
»Pak máme Evropu. Evropa se skládá z Francie a ze
pocítajíc v to Husovy L i sty, preložené na pocátku
zbytku. Protože nás ten zbytek nezajímá, tedy ho vynecháme.« Atd. Proc by, prosím Vás, mel znát Franreformace, latinské spisy Komenského z 18. stol., a
couz polohu Prahy líp než cech místopis Slovenska?
preklady vyšlé v Praze, jako na pr. D i v á B á r a.
Kolik Cechu však ví, zda je východneji Prešov ci
Zarytost vuci hudbe je mnohem nápadnejší už proto,
Bánská Bystrice? Kolik set našincu doyede vyjmenože jde o rec universální. Nikdo me jiste nebude kárati
vat pet dánských mest? Kolik desítek ví, jak se jmez prehánení, reknu-li, že ceská hudba na parížsk)'ch
nuje hlavní mesto Afganistanu, který je nejvetší príprogramech koncertních vubec schází. Vyskytne-li se
stav francouzský (není to Marseille) a z kolika pronekterá ceská skladba na kancertu nekterého solisty,
vincií se skládá Indocína?
mužete hádati z pameti, že jde o soli stu ne:francouze
Tragické na našem pomeru ik Francii jest, ž;: jak
(nepravím, že L:echoslováka).
ri tom nesmí se spouse zdá, stojíme více o to, aby nás chápala, nás znala,
šteti s mysli, že práve pokud hudby se týce bylo vyo nás se zajímala ona než kdokoliv jiný.
naloženo mnoho námahy, a že i spolecenské pomery
Možná dost, že tato! touha prá'V'e protO' je tak mocná,
jsou príznivé: chot našehO' parížského vyslance, sama
vynikající hudebnice, zná se osobne s témer všemi
ne-li bolestná, že dtíme tvrdošíjnost prekážek, které
se jí staví v cestu. Hryže-li nás více, narážíme-li na
velkými hudebníky (skladateli i výkonnými)
a nelhostejnost Francouzu než O'bjevilÍ'-h jsme ji u j'iných,
umdlévá v pokusech o zavedení ceské hudby; dirigent
symfonických koncertu Pasdeloup, p. René-Bathon byl
je tomu asi proto tak, že tušíme, ŽJe:lhostejnost franpozván k dirigování do Prahy: jiste ne jen proto, aby
couzská je zarytejší. I není sporu, že tam, kde jde o pozornos,t Francouzú vllci zjevum našeho duchového židirigoval, nýbrž také videl, slyšel a - 'Prov'ádel; také
Vincent dIndy byl v Praze. Orkestr Národního divota, o zarytosti mluvit právO' máme. Útecha, jakoby
tu šlo o vrozenou nevšímavost Francouzli vuci cizine
vadla usporádal v Paríži velký symfonický koncert,
a p. Talich, který se do anglického hudebního života
vi'll)ec,nezdá se !ln platnou. Zvlášte po válce nastala
docela vklínil, rídil zde rovnež koncert ceských sklav této prícine nesmírná zmena. Zájem o nás projedeb. Výsledek všeho toho - žádný. Jak se nad tím
vuje se leda »par a coupS«, totiž 'Ojedinel}wi nárazy
vyvolanými - priznejme si to - vetšinou námi; je
nezamyslit, vidíme-li s druhé strany ono velké místo,
jež jiná cizí hudba v Paríži zaujala? Výjimku tvorí
v tom mnoho vYlill1elkovaného, nerku-li vynuceného,
a usíná rychle. Mluviti o naší kulturní propagande 'V'e výtvarníci. Ješte dnes naleznete mezi bric a bracem
starožitníku, na licitacích v Hotel Drouot de~orativní
Francii je vecí choulostivou. Vydáváte se nebezpecí,
že poraníte celou radu lidí, kterí se tétO' veci ujali
talíre s muchovskými 'Princeznami utkvelého pohledu,
s velkou oddaností, metodicky a nezištne. Jejich násty1isovaných vlasu, s dvojsmyslným úsmevem mezi
maha b)'vá odmenována jednotlivými' úspechy, o jejichž
liliemi, karafiáty a vlnovkami, a ješte dnes jsou bary
dosahu se klamou oni i naše verejnost, svedená zpráa holírny, na jeji'chž prístencích preciosne se vykrucují
siluety secesních dam tak dobre známých z plakátu
vami o »nadšeném prijetí«, »bourlivém potlesku«,
»nevšední hojné návšteve« atd. Tam pak, kde neúspech
Sary Bernhardtové. Neklamné známky pobytu, který
zanechal stopy, byt casem blednoud.
Marolda jiste
zastríti nelze, mluvívá se o príliš krátké dobe, uplynulé od našeho osamostatnení, o nedostatecné prípralze pO'kládati za -puvodce O'né lineárne šarmantní a
ve, (lic-li se nestrká vina na neštastnéhO' propagátora
obsahov'e duté školy ilustr'átorské, jež kvetla v devadeci nevhodnou rocní dobu. Základní otázku, totiž tu
sátých létech: co ješte knih, zdobených jeho úhledným
o srovnalosti ci nesrovnallosti, klade si sotva kdo; ci kresbopísmem, a jeho listy uchovaly si podnes ceny
;spíše se zodpovídá kladne, a tO' na základ~ primitivní
slušné úrovne. Byly doby, kdy Kupka znamenal ve
a falešné obdoby s pomery poEtickými.
výtvarné spolecnosti hodnotu plne zdomácnelou, tak
jakO' tomu dnes s Kubínem. A je rada jiných ceských
Ale i když si odmyslíme podíl, jaký na úspechu ruzvýtvarníku,
kterým - jako van Dongenovi, jakO' Piných tech pokusu o propagandu maj~, spolecenská a
casslOvi, treba že ovšem nikoliv v té míre - bylo zamezinárodní zdvorilost, máme za to~ h! vznik opravpomenuto, ž,e nejsou zdejšími obcany. Ale nepotvrzu.:'
dov)'ch vztahul'a zdar ojedinel,Ych prepeclive pripraje-li
-pak výjimecnost postavení v)'tvarníku konec konvenýCh prednášek, koncertu atd. nejsou nicím totožným. Záleží na tom, co je mez i prednáškami, co cu, že z prímých tvurcích umení výtvarnictví, chutnané nejhrubšími, nejméne duchovými smysly, smysly
mez i koncerty námi porádanými a pod. Každý nátaktilními, je oním, kterému se lze pomerne snadno
rod má o sebe sama zájem tak veliký, témer výlucný,
nauciti a preuciti, oním, jež, jsouc jaksi pokožkovým,
že »zájem« o ostatní je vždycky címsi, co treba hledati
se rychle prizpusobuje vnejším požadavkum, asimiluje
drobnohledem. »Zájem« a cizinu nikde není velicinou
spolehlive meritelnou; proto tolik odporujících
si prostredí a mode, oním, jež ze všech tvurcích umení
nejblíže sousedí s nápodobou?
úsudku. Pres to však jsou príznaky, -podle nichž se dá
Také je sport. Není pochyby: sportovní zájezdy
soudit relativne, a ríci na príklad, že nemecká hudba
jsou nejmocnejší pákou, již se ceskoslovenské jméno
srostla s hudebním životem parížským,
že moderní
pácí z neznáma. Ale proslulost sportovní je omezena;
anglický a španelský román jsou položkou nejen knižního trhu, nýbrž i literárního ruchu, že severské a chci tím ríci, že se sportovci klamou, domnívají-li se,
pirandelovské divadlo mají sice v Paríži více protiv- . že popularita, které požívají, vzbudí sama o sobe zájem o jiné vetve našeho kulturníhO' života. Proslulo\S,t
níku než 'ctitelu, že však pres tO' jsou známou velicinou, kdežto na príklad Dánsko, Nizozemí, PO'lsko, sportovní je proslulostí lokalisovanou na sport.
Úhrnem tedy, a z prícin, které jsem se snažil vylaCeskoslovensko a celý Balkán jakO' kulturní
celky
žiti a rozvinouti, soudím, že bezpro\Stredníha, nutkahrube vzata neexistují. Jak vidíte, nejsou mezi nimi jen
vého zájmu poznati nás je ve Francii málo. A to ve
státy nové. Také Portugalska je zemí neznámou, zatím co mladá Jižní Amerika ~ kursu silne stoupá.
všech', rekt bych, poschodích '-intelektuálního záj'mu.
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Po oelýich pet let bylo nám lze »operovati«, aniž jsme
se meli proc .ohlížeti na »konkurenci« býval,ých neprátelských státu; politika a cit byly našimi prirozenými
spojenci; propaganda nešetrila ani silami, anI penezi;
spolecenské styky navázaly se namnoze velmi úcinné
(byly a jsou v Paríži nekteré ceskoslovenské »salony«,
které nezadají j'iným; je jich asi více než vím já poustevník; a rekl jsem úvodem, co podle mého soudu
zjednává Cechoslovákovi s'j)Olecenských sympatií); a po
. 'sedmi létech? Odpírám verit, že by bylo náhodou,
schválností nebo vedomým zaujetím ci dokonce nepripraveností, jestliže se vídenské a peštské .operety hrají
opet a intensita styku mezi mladými spisovateli zdejšími a nemeckými je taková, že bys rekl: parnem rozpraskaná zeme pije déšt dávno želaný ... Zteží ubránit
se dojmu, že jde o vyberavé príbuzenství, které vzdoruje sousedsko-politickým
tr,enicím. Železný tragický
konflikt muže je na cas vyraditi, ale jakmile tlak povolil, uplatní se zase. Nejde tu o vztah utkvelý ani
nevyhnutel~e trvalý, ale o vztah, který Selmení zvolna,
tak práve, jak a pokud se mení ti, mezi nimiž trvá. Nebot .neverím v nemennost nár.odní povahy. Zkoušeti
však zpretrhati vztah ten násilím, z dneška na zítrek,
premlouváním, politickými orgumenty - jaká marnost!
Mezi našimi propagandisty
vyskytli se nicméne lidé,
kterí si cinili iluse, že se jim podarí nahraditi tímto
nebo podobným zpusobem vztahy predvá~ecné vztahy
novými ... Jaká neznalost davové psychologie! Vztah
Francouzu k Nemcum a naopak vubec pripomíná neštastné milence. Nepravím, že jsou totožní, ale je
mezi nimi duchová príbuznost, príbuznost tragická.
Neciním si .ovšem žádných ilusí: veci, které tu píši,
budou, ac-Ii si jich vubec kdo všimne, potírány. Nikdo
nikdy nepripustí tvrzení tak kacírská, jako že by zdejší
puda byla 'Pro naši kulturní propagandu osudne, prirozene a do velké míry nenávratne skoupejší než kterákoliv puda jiná. Utkvelá myšlenka »Francie predevším a nic úplného bez Francie« bude i dále prícinou,
proc námahy a peníze, které by se v jiných zemích
zúrocily možná nepomerne lépe, budou z nejvetší cásti
dirigóvány proti francouzské zdi, která je tvrdá. Nikde
jinde nemají úspechy propagandy ono tak ztuhlé oficielní vzezrení jako zde. Nemuže to nenapadati, a
to rovnež je jednou z prícin, proc nemají zítrku: Komická Opera chystá, jak známo, Pro d a n o u n ev e s t U'. Když prišli k hudebnímu nakladateli ESiChigovi k vuli vydání klavírního výtahu, rekl toto: »J:á
vím, že bude prodaná nevesta provozována. Na pokyn
ulice de Valois (totiž ministerstva
umení), aby se
ceskoslovenské vláde udelala radost.« N u~e, pokud
mi známo, není pri tom ani reci o nejaké mezi'V'ládní
zdvorilosti (Komická opera je di'ladlo státem subvencionované), ale
druhé strany žádný div, jestliže se
takovéto povesti kolportují. Nebot trochu težkopádné
vmešování se oficielních cinitelu a nekdy dokonce
neco, co se až trochu príliš podobá vládním justamentum, -projevuje se casto, a nic nezmrazuje srdecnost
styku volných lidí tak jako »vládnost«. Oficielní zpravodajstv'Í pak prichvátá, aby lícilo veci po svém a živilo iluse, které se pri nejbližším styku s holou skutecností srítí. Tak na príklad hlás>ilo, že pocet ceskoslovenských odmen z mezinárodní výstavy dekorativního
umení byl vetší než u všech ostatních nefrancouzských
vystavovatelu, což j1e pravda. Ale nedodalo se, že pol.et ceskoslovenských vystavovatelu byl nejvetší a že
tedy poradí, vyjádrí-li se v procentech, je ponekud
ISI
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jiné. V parížské kolonii je ostatne verejnym tajemstvím, že palmares jednoho ceskoslovenského odvetví
bylo udeleno in extremis náhlou inspirací poroty, o níž
se ovšem nemohu domnívati, že by byla s to ríditi
se osobními zreteli, »aby byl pokoj«.
Otázka v nad-pisu tohoto c'lánku, »Mají nás rádi?«,
je otázkou r,ecnickou. Nebot 'citový vztah dv'Ou tak velkých kolektivit je príliš složitý, než aby se dalo od- .
povedet prostým ano ci ne. Každý máme jiné zkušenosti a rovnež každý máme sklon generalis:ovati je.
Ten, kdo se teší osobnímu -prátelství mnoha Francouzu, soudí prir.ozene jinak než turista, který slyšel
ve zpevní síni náhodou nejakou nejapnou narážku na
Tchécoslovaque. Je takových narážek dost, ale mnohem spíše než z neznalosti ci dokonce z nechuti vznikají následkem svodu, vykonávaného nelibým zvukem,
který má pro francouzské ucho naše jméno. Škoda, že
mezi zahranicními rev'olucionári našimi byli samí musikálne hluší ... Tak tedy každý jiste se setkal s krajany, kterí si z Paríže odnesli dojmy úplne si odporující. Vezmeme prumer: Pred n,ekol,ika týdny šla k panu
Herriotovi delegace ústavu pro intelektuální
spolupr'áci. Ceskoslovensko tam zastupoval pan dr. Siblík.
Herriot pokl,e-pal mu na rameno, a r,ekl: - <;a, c'est
une nation! - (Tomuhle ríkám národ). Druhý extrem: Jeden ceskoslovenský hodnostár
odjíždel po
mnohamesícním pobytu z Paríže; dík své funkci a •
také dík osobnímU' svému kouzlu pohyboval se ve všemožných prostredcích a setkal se s velikým poctem ruzn}r;ch lidí. Odjíždeje, rekl doslovne: »Gelkem vzato
jsem presvedcen, že o nás nestojí.« Vlastne teprve nyní
pozoruji, že 'se tento clánek pohybuje presne v mezích vytcených obema temito autentickými
výroky.
Prumer jeji,ch dá asi toto: R es pe k t, u z n a los t,
ne j I·e p š í d i s p o s i c e, a len
e v y I é cit e I n e
p a s i v n. í; a ž á d n á z ved a vos t. Je to vše,
ceho treba, aby se tento vztah nezvrhl v neštastnou
lásku ...
Kdyby bylo lze od národu ocekávati moudrost, jaká
u jednotlivcu nebývá výjimkou, našli by se takoví,
kterí, vedomi své dtlstojnosti, málo by se ohlíželi po
tom, co o nich ríká svet, nerku-li mluví-Ii o nich vubec. Tolik však žádati nelze. V nejvnitrnejším vedomí
je každá národní kolektivita pres.vedcena, že nad ni
není. Je proto hrdá, ne-li pyšná, a práve proto bys
ocekával, že jí je soud ostatních, ménecenných, lhostejný. Chyba lávky! Presvedcení jí nestací; chce se
jí potvrz.ení, a, tot to nejpodivuhodnejší, potvrzení od
ménecenn.)'ch. Kolektivní duše poskytují útulku protimluvum, jaké by se v duši jednotlivcove nikdy nesmestnaly. Myslím tedy, že i kdyby se - o cemž pochybuji - našla sebe menší skUlpinka lidí, která by se
mnou aspon z malé cá!sil:isouhlasila, skupinka ona že
by posléze prece jen zvolala: u, tedy dobrá. Ale
jakým pak zpusobem myslíte vy, že by se mela delat
v,e Francii propaganda? - Kdybych mel rÍici uprímne,
co si myslím, odpovedel bych: Chcete-Ii za každou cenu, zkuste to smíšenými snatky. Ale tomu sotva kdo
by porozumel. Ucinme tedy kompromis; navrhnu cosi
méne radikálního: Myslím, že presvedcováním, informacemi, citovými argumenty se duverného sblížení
nedodeláme.
Nejlepší ješte cesil:ou je' vnutiti se,
s'imposer. Ale nejkratší cestou, jak se vnutit, je nemyslit na to. A ne-li nejkratší, tedy j'iste nejspolehlivejší, tou, která vede k 'Vo)'sledkunejtrvalejšímu a poskytuje krom tohg té neocenitelné výhody, že nesvádí
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od podstatného k chvilkovému. To znamená býti k sobe velmi prísným a zároven plným sebeduvery, nehl'tldeti okolo sebe, nýbrž spíše do sebe, nebrati tragicky,
nezná-li mne ten ci onen, za to však ciniti s[ trpké
výcitky vždy, když jsem se presvedcil, že jsem toho ci
onoha nezasloužene prehlédl. Upoutat na sebe pozornost váží jen v jediném prípade: když se to stalo
bezdeky.
Marcela Procházková:

Lid

Z

periferie.

Uverejnili
jsme již v prvním rocníku »Prítomno5ti« nekolik obrázku ze
zápisku soci<ilní praoovnice, zamestnané
v jedné z tcch socialních
poraden,
které u nás po prevratu zrídili Americané. Prinásíme nekolik nových obrázku ze života tech, na než zapomínáme.

Do poradny prišla maminka se 4letou holcickou.
Holcicka byla bledoucká, s velikýma vydešenýma ocima a hrozne slabounká. Maminka vypravovala:
asi
pred rokem, když šla holcicka sama odnekud domu,
prepadl jí na ceste nejaký pobuda a chtel ji znásilnit.
Díte od té doby má vyrážku a dostává obcas záchvaty, které se v pravidelných intervalech opakují.
Muž, který jí snad na celý život znicil, byl zavren na
pul roku da žaláre.
*
Prišla jsem do rodiny zeptat se na malého chlapecka,
jak se mu darí. Maminka nebyla doma, zašla jsem
tedy k sousedkám a vyzvídala.
)}A to se dou ptát, co ten F ran tík vyvádí?« ptala se
mne ihned pí. H. »Jen se dou podívat támle do toho cikánského vozu, ten tam každou chvíli zalejzá s tou
malou Pepinou, už dostal nekolikrát vejprask, ale nic
to nepomáhá, nedá jí vubec pokoje!«
A kolik je mu vlastne let? ptala jsem se. »Klukovi
je 5 a holce budou ted 4 rQky« - byla odpoved.
*
Prišla do poradny 111etá holcicka s ovázanou hlavou. Za nic nasrvete nechtela šátek sundat, ale pak po
chvíli prece uposlechla. Byl to opravdu strašný pohled.
Mela celou hlavu pokrytou velikými boláky, které byly
preplneny spoustami vší. Nosila hlavu radeji celé dny
ovázanou, protože deti nechtely vedle ní pro zápach
sedeti. Takhle bolavoU)hlavu mela asi 2 roky, za celou:
tu dobu snad ani šátek s hlavy nesundala.
*
Brzy ráno pribehla k nám maminka s holcickou, rozcilená, oci nabehlé pláJcem, v náruci vyhublé bledoucké
decko. Svlékl1aje a položila na stul. Holcicka byla od
hlavy až k pate pokryta modrinami a krvavými podlitinami. Matka je Sloven'ka, hrozne chudá, byla bez
práce a odjela proto pracovat s otcem na nejaký statek.
Jemela kam dát starší holcicku a jedna rodina se nabídla, že ji prijme za vlastní. Matka 'Odjela. Venku
však nemela klidu a proto se vrátila dríve, než byla
urcila. Stýskalo se jí pO' decku, šla je navštívit. Našla
holcicku venku, v mraze schoulenou pred dvermi, polomrtvou, tak zbitou, že se sotva udrŽJela na nožickách.
Také na hlavicce mela velikou ránu po kopnutí okovanou botou.
*
V jedné rodine otec leží težce nemocný, matka již
po tretí operována, umírající, pred týdnem pohrbili jí
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již ctvrté díte, všechny zemrely na tuberkulosU'. Maj,í
již jen .2 deti, starší holcicka je úplne ochrnutá: na celou spodní cást telci a nemuže se vubec hýbat. Radina
bydlí v železnicním voze. Celou domácnost musí obstarávati IOletá holcicka, která varí a opatruje otce
i matku.
*
1 malá, sklepní místnost s jedním oknem, rodina
?clenná. Otec má pouz1e jednu nohu, o druhou prišel
v továrne, matka má souchote. Pred mesícem jí zemrelo již 3. díte na tuberkulosu a nyní jí umírá syn.
Rodina žije jen z toho, co deti vyžebrají.
*
Matka se 6 detmi, žije nyní již se ctvrtým mužem.
První muž padl ve válce, druhý se upil k smr:ti, tretího
kopnul kun tak, že za nekolik nedel zemrel v nemocnici. Byt docela malický, jedna místnost.
*
Ucitelka nám. poslala k prohlídce devcátko, protože
prý každý den uprostred vyucování zacla škrtit docela
doopravdy nekterou svoji sousedku. Ucinil-t" )sme.,n~):
prve v rodine návštevu a, shledaly t?to: Detl. J.?aJI JIZ
druhou matku, která tvrdl, že vlast11l matka JejIch nechala je celé dny úplne zanedbané behat po ulici bez
jídla a bez dozoru a sama pak chodila každý den úplne
opilá domu. Otec trpí stálými záchvaty. Sebraly Jsme
celou rodinu a odvezly na kliniku prof. Šambergra,
kde bylo shledáno, že nevlastní matka a všechny deti
mají lues v dosti pokrocilém stavu. Nejstarší dcera,
asi I41etá, mela dokonce velikou otevrenou ránu na
hlave která se vubec nechtela hojit, a kterou stále
skrý~ala pod šátkem. Matka mela pak choditi na .lécení do nemocnice, byla tam však pouze dvakrát a
nakonec úplne odeprela s detmi se léciti. Vlastní matka
detí, která má též lues, žije s jiným mužem, má s ním
nekolik detí, všechny nemocné a 7 jich již zemrelo.
*
Prišel

nám moc hezký dopis:
Vážený

Pány,

Prosím laskave o radu, neb muj
je to lri dni a doposut mu nevišla.

Syn spolkl korunu.

Již

*
lOclenná rodina, 8 detí, jedna místnost, vlastne
vlhký ,sklep. Celá rodina šije backory ze starých kabátu
a šatu koupených u vetešníka.
nejmenší. 41etá holcicka, musí pomáhat. Ušijí tak prumerne 7 páru backor
za celý den a když je prodaj.í, což není každý den, mají
na každém páru výdelek 2 Kc. To je 14 Kc denne pro
loclennou rodina. Do školy všechny deti nemohou ,najednou .chodit, protože mají dohromady 2 páry bot.
*

I

}edna babka, která na naše domluvy si trochu zrídila
byt, který byl v strašném stavu, zpyšnela tak, že si
dala pridelat ke dverím kliku, pokoj vylepila starými
plakáty, které nekde nakradla, koupila si bílé strevíce
a už ani s, námi nechce mluvit, ba i do továrny ted
chodí makat (t. j. pracovat).

*

Prišla do poradny matka s dvema docela malick)-ll1i
detmi v tech nejvetších mrazech pešky asi 2 hodiny.
Deti v úplne lehouckých šatickách, s holýma rucickama, na nožickách roztrhané puncošky. ,Nemohly jsme
deti ani zahrát, jak byly promrzlé. Když jsme se ma-
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minky zeptaly, proc nenechá >5taršíholcicku doma u nejakých známých, s plácem nám vypravovala: Muž ji
opustil pri prvním díteti, protaže nechtel, aby .mela
deti, mlátil ji, aby !se detátko nenarodilo, když se však
prece narodilo, ihned ji opustil. Nyní ho to však již
mrzí a chtel by mít hqlcicku u sebe. Cíhá rproto celé
dny, aby ~ahl matce holcickU! ukrásti.
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Literatura

a umení

J oset Capek:

Novoklasicismus

umení zítrka.

Prorakovali proroci.
Prarokoval nevím už který p~arok z )}Devetsilu«,
že »U!mení zítrka nebude už umením«.
Nerekl blíže,
Šla jsem navštíviti jednu rodinu. Bylo to asi v 8 hod.
cím že totO' umení, které už nebude umením, vlastne
rána. Vešla jsem dO' malinké svetnicky, ve které byly
bude, ale cím dále tím patrneji se zdá, že to !predpoví4 postele a na každé muž s dívkou. Matka 'má totiž
dané O'n o, cO' ni rtebude umením, bude dle všeho nona byte devcata z ulice, která si tam v naci vodí muže.
voklasicismem, Atsi tedy ten prO'rok dá pozor: muže
Sama má :1' dtti, chlapce 12'letého a 2 menší deti. Deti
se mu, prostarekému, takto prihodit, že až už to bude
spejí v hadrech na ·zelni. Holcicka sletá, ležela na zemi, , za nejaký rok generálne a definitivne tady - syndikát
kolem úst plnO' krve, prý ji matka v noci zbila. Privýtv'arných umelcu proti 'nemu vystoupí s nejrozhodjdou prý všichni ráno úplne opilí domu, vzbudí deti
nejšímO'hražením,
že novaklasicismusl,
jehož O'bsáhlé
a nutí je násilím, aby pily koralku. Pak deti velice
zájmy budou syndikátem hájeny, nazval hned predem
castO' bijí. Matka je denne opilá, dostává totiž podporu
neumením.
na holcicku a protO' j'í také nechce dát nikam dO' ústaUž se ta tedy tak zdá, že novoklasicismus bude umevu, ackoliv by ta díte nutne patrebovalo, Byt je poním
zítNm. ]esni všechno bylO' poraženo, novoklasilicejne hlídán a návštevy v nem nejsou opravdu bezc1smus na pali výtvarném vychází z bojište vítezne' a
pecné, jelikož žena je vzteklá a ihned vyhrožuje zbiokrauhlých forem. Co se toho už tolikrát namluvilo,
tím. V byte je stále plnO' p<l!s,á:ku.Matka mela již
že
impresionismus je prekonán! A1le impresionismus
9 detí, každé s jiným mužem, 6 jich zemrela podvý-'
mel
tuŽší. život, než se prekonavatelum zdálo. Padla a
živou, slabostí a tuberkulosou. První její muz zemrel
dohynula
jen ta jehO' nejlepší cást, ale získal tím jincLe
po úrazu, druhý na tuberkulosu. V príbuzenstvu matvlastne
jen
na s.íle; premenen v náladovou krajinomalcine zemrela ;zo lidí na tUlberkulosu.
bu
mocne
se
držel pri živobytí v té nejbežnejší malír*
ské produkci, která ovládá vkus publika i trh. Tato
produkce, na níž byla se zevním zdarem možnO' úcastKe konci pripojuji básen, kterou obdržela sociální
! r:iti se práve tem mnohopocetnejším prUmern)rffi v)rpracovnice 'Od chudé košírské ženy:
tvarným silám, nebY!'a nicím prekonána a 'porúena,
žádným expresionismem, kubismem nebo konstruktiCt e d r Ý Ve c e r.
vismem, nebot tytO' formule vrumernému
výtvarniI.
V.
ckému výrobci nejsou dosti dostupné, a krom tohO' mu
V malém domku ,za dedinou , Zda to pravda aneb sen?
mnoho. praktických výhod neposkytují, Nemá se tu pri
v tom však andel vkrocí sem.
bydlí chudá žena, své, k nejširší popularite namírené produJ<.ci, ceho
v mysli své jest zadumána,
A s ním ješte jeden host, držeti: ani školy, ani prírody, ani jisté -dávky naucené
klekla! na kolena. pokrmu nám nesou dost.
dovednosti, ani svého optiokého aparátu. Tady veru
nemela
tato produkce pod nohama pevné pudy.
n.
VI.
Proto, at se v umení dela co delo, byla vetšina pruStedrý den dnes? zda to
Tu se andel pousmál a pravÍ.
merné výtvarné produkce až dosud v podstate impneSlyšel Ježíš, vaše naríkání. sen? neb pravda jistá?
sionis.tní. Až dnes teprve nad ní vyvstává vítez: novovroucne ve svém srdci slaví
Pri tom svoje dárky na stili klasicismus. Teprve novoklasidsmus. poskytuje prunarození Krista.
rychle stavÍ.
merné tvorbe, op~tJ tytéž výhody. Dovoluje upríti se
\.
-[
o školu i a apttk1:t, a 'kr-om toho je rnadlm možností
III.
VII.
pojmouti do sebe IfllZnOUnápln, jaká 'VÝtvarne zhotO'Vzdychla sobe, - smutne žena, Potom andel rychlím krokem,
vené veci nejúcinneji utevírá pochopení publika: akactyr svých dítek matka. spechal cestou zpátky, demismus i kouzla smyslná, spanilomyslnost, sentimenCo as vecer ·dám vám jísti, - by víc srdcí rozveselil,
talitu, sladkost, úhleClnO'st,efekty detinské roz.tomilosti
vy moje robátka,
na ty BoŽÍ svátky.
i mistrnosti.
Velkorysá a ideální príkrost' a skoro inženýrská ocelovost skutecnéhO' kl'asiósmu stane: se tu
IV.
VIII.
prázdnou kožkou, do. níž bude cpán prejt pO'pulárnejší.
Vkus publika, až dO'sud pOld váhou i~presionistní proZda to sen? ci pravda jistá? Tu žena v mysli praví slovy.
dukce priklonený k bežným puvabum krajinomalby,
prosila jsem svého Krista, Muj Ježíš v nebi dobre zná,
presune se znenáhla k obrazu figurálnímu, k selankové
by nám dobrodince dal,
když nouze hrozí prehrozná, komposi,ci,
k idylickému
a sentimentálnímu
genru.
Tu kdos náhle zaklepal.
On prišel bídu rozehnat,
Nyní teprve bude tak zvaný impresionismus
definia místo slzí radost dát.
tivne po.ražlen a na jeho míste nastolí se nejširší prumerná produkce v duchu novol<'1asickém. N ovoklasiKdo chudým z bídy pomuže
cismus je tím umením zítrka (jež už nebude umením),
tomu v nebi kvetou ruže,
které tu vítezí.
Nebot prumerná výtvarná schopnost nutne chápe se
Roku 1922 složila tuto básen M, K,
té zobraZO'vací farmule, která jí poskytuje nejúcinnejší
Památka na 25. prosince r. 1921.
možnost uplatnení.
Která totiž dovaluje produkovati,
aniž by nedostatky a omezenost tétO' skro.vnejší vý-

*

"

II. února 1926.

P'ltomnost

75

5

tvarné schopnosti príliš prekážlive a zjevne zasahovaly
do výrobního procesu. U podání impresionistního výhoda vezela v malých požadavcích, které tu jsou kladeny na výtvarnou výstavbu obrazu; zde bylo možno
produkov'Clti i bez valného smyslu pro linii, barvu
i tvar. Výhody novoklasicismu jsou zase po jiných
stránkách premnohé. Zde ku príkladu je dána možnost
pusobiti linií té nejmenší nosnosti, nebot stací pro bežnou potrehu nadati ji jen trochou krasopisu, co barvu
je možno pohodlne držeti v mezkh velmi ,krotkého a
snadno ovládatelného kolorismu. Vyrovnanost obrazu
muže tu býti úspešne docílena sedací cinností zadku;
obraz po delší práci urcite vyjde náležite vyhlazený.
Staticnost, idealisovanost a idylicnost ,celého pojetí dovoluje, aby se zde bez težších požadavku uplatnil nerozsáhlý smysl pro realitu i nlevelká mocnost ducha;
zde není treba nervu ani neklidu, 'Pronikavosti, uchopení ani hloubky, a ovšem ani ne živ'Otnosti. A nad to
je tu ješte ta výhoda, že novoklasicismus, založenÝ
eklekticky, dovoluje primitivisujícím a tedy zacasto i
znacne nenárocným zpusobem vnejšne produkovati ráz
ruznotvárne mistrovský.
Zde tedy se otevírá nové a cerstvé pole pusobnosti,
a nemýlím se asi, když se domnívám, že recište nejbežnejší výtvarné produkce potece tímto smerem. Nechci tvrditi, že by se prlImerná schopnost vyhýbala
kresbe a skladbe; práve naopak, má k ní jistou, školsky
remeslnou i artisanskou lásku. Všechny produktivní
složky musejí j'í však býti na dosah; ani umení ani realita nesmejí se tu pr,ed silami, jež v podstate jsou
hodne skrovne omezeny, tyciti príliš príkre.
Nuže, prumerný novoklasicismus leží potrebám této
omezené s,chopnosti na dosah nejbezpecneji.
Nic tu
není ani príliš drtive tesné, ani vysoko, ani daleko.
Puda zdá se pevná a je se o co opríti; produkující
ruku nezavalí ani hmota pravdy, ani jí nezazmítá vítr
živého umení. Tak tedy že prý umení zítrka nebude
už umením; ale bude jím nejpopulárneji novoklasicismus.
Jan Klepetár:

O konstruktivismu na divadle.
Konstruktivismus je poslední prekvapení divadelní
Evropy. Je to pr,ekvapení nemalé, nebot se na první
pohled zdálo, že tato reforma, kteroUJ divadlo bylo obdareno novým Ruskem, sahá až ke l'to'renum divadla,
nahrazujíc dekoraci technickou konstrukcí.
Divadlo
prospektu a sufit, barvy a svetla má být nahraženo divadlem technické krásy, která by oproti barve zduraznila tvar a odstranila vše to, co melo u divadla, které
známe, napomáhati divákovým ilusím. Nové umení, jemuž dalo vznik dnešní Rusko,
nadradilo praktický
úcel umeleckému dojmu. Umení až do této doby melo
se približovati absolutní kráse. V Rusku príliš splynuly
dva pojmy: umení a propaganda.
S hlediska propagacní úcelnosti bylo posuzováno umení. a bylo .1hostejno, zda revolucní plakát bude namalován ve stylu
vinety na horcici nebo nejnesmlouvavejším zpusobem
umelecké moderny, nebot bolševici se zajímali jedine
o to, jaká bude jeho pusobivost. A protože kyc proniká
spíše do lidu než skutecne umelecké dílo, setkáváme se
v Rusku s tím nápadným zjevem, že oficielním umením dnešního Ruska není ono umení, jež: je exportováno do Evropy, al,e zcela 'konvencní umenícko, a že
zjevy, jako jsou premiéry her pana Luna!Carského, jsou
spíše projevy urcité spolecenské zdvorilosti vuci osobe

lidového komisare než umeleckými ciny, jež by mely
širokou verejnou pusobnost.
Moderní ruské umení
není na tom (co do verejného úspechu) mnohem lépe
neŽ' moderní umení zemí západních. ;První konstruktivistická scéna Vzbudila v revolucním Rusku stejné
vzrušení jáko zprá;vy o ní v nerevolucní Evrope.
Zdálo 'Se, že konstruktivismus
se vrací k primitivnímu divadelnictví ranného stredoveku, kdy divák musil
si vy tváriti svou ilusi sám: na jevišti nebylo nic, a dIvák si tam musel predstavovati
podle pot~eby' kraj,
pokoj, hrad, les. Také antice stacil kothurn hercuv,
nehybná maska a básníkuv verš. Pozdeji však divadelní návštevník se stával pohodlnejší a požadoval už
více od divadla k vyvolání iluse: jednala-li .hra v lese,
chtel videti na scéne les. Scénický realismus mel svuj
vrchol v divadelní skupine Meiningenských.
Co prišlo
po nich, je vlastne návrat k puvodnímu stavu. Impressionismus se snaží o zjednodušení jevište a o to, aby
divákovi stacila pouhá nápoved iluse,expressionismus
zjednodušuje jak výpravu, tak herecký projev a snaží
se o sladení celku na jednu vudcí myšlenkovou notu,
a kons.tfuktivisté chtejí nalézti primitivní a nejjednodušší projev herectví a zmeniti jevište a dení na nem
v p,ru sil, jež se jim zdá býti nejlepším a nejpriléhavejším výrazem doby.
Soucasné Rusko usiluje o tuto obrodu divadla prací
trí režiséru, jejichž jména pronikla do Evropy. Jsou
to: Tajrov, Meyerchold a Granowski.
Alexandr Tajrov uskutecnil svuj umelecký ideál konkonstruktivistické
scény vlastneltoIiko
v 'provedení
zdramatisovaného
Chestertonova
románu »Kamarád
C'tvrtek«. Ti, kdož videli Tajrovovo divadlo pri jeho
nedávném evropském zájezdu ve .vídni, dají mi za
pravdu, že »Kamarád Ctvrtek« byl také nejhlubš'í zážitek div?-delní, který Tajrov poskytl.
Vetší vnejší
l)spech mela sice jeho inscenace Lecocquovy operety
»Giroflé-Girofla«,
ale to opravdu nové, co Tajrov
prinesl, byl »Kamarád Ctvrtek«.
Tajrovovo lešení k ,této hre, které je velmi mnohotvárné a s nejvetší divadelní rafinovaností postav,ené,
má zde svuj' smysl a úcel, jenž jedine muže oprávniti
konstruktivismus
na scéne: konstruktivismus
je Tajrovovi prostredkem k dosažení úcinu, kterého by jin)Tmi divadelními prostredky nedocílil. Tajrovovi šlo
o to, aby vyvolal v divákovi dojem velkomesta. Pojem
velkomesta vybavuje vždy predstavu zvonení tramwayí, hluku automobilu, osvetlených výkladních skríní,
reklam, továren, zábavních místností, a všechny tyto
predstavy jednoduché ,kládají se ve výsl,ednou predstavu celkovou, které chtel Tajrov docíliti. Dal vzniknouti této celkové predstave tím, že zvukové a svetelné
složky zkomponoval s nejvetší pusobivostí. Pri predstavení )}Kamaráda Ctvrtka« slyšíte a vidíte velkomesto. Je to udeláno nesmírne vynalézave a je tu ješte výhoda rychlého strídání míMa d!ej'e.Tajrov dovede
vzbuditi velké dojmy prostredky celkem jednoduchými.
Kavárna je dokonale vyjádrena jedním kavárenským
~tolem ve svetelném kuželu; 'Predmet pro prostredí
nejvýraznejší zpusobií sdružení divákových predstav.
Tajrovova konstrukce je tedy predevším log i c k á
a ú cel n á. Je jednak pomocí pro režiséra po stránce
te<:hnicko-divadelní, jednak dociluje nejvetšího úcinu
na diváka (jak jinak chcete divákovi predvésti »velko.westo«?) a konecne vyjadruje urcitý 'fežiséruv umelecký (a svetový) názor, jenž spatruje smysl umení v tvarové kráse technkké.
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Tajrov, ac mohl tohoto principu použíti i v ostatních
hrách, které hrál, byl :s,i 'Vedom, že ceho lze docíliti
touto methodou pri hre, jež jí vyžaduje, ndze docíliti
u hry, jež by se prímo proti tomuto principu stavela.
V Shavvove »Svaté Johance« není již ani schodu ani
lešení, ale základ režijní bLíží se základum hry staroveké. Shawova vnitrní bohatost a jadrnost myšlenková
je tu dána do pozadí a v 'popredí je vnejšek figurální,
typy, masky témer nehybné.
Je otázkou, je-li tento
insoenacní princip vhodný Vrave pro Shawa, ale je jisto, že k~nstruktivism1.ls by byl pro Shawa ješte nevhodnejší. Stejne je tomu v Lecocquove operete a
v Ostrovského »Bouri«. »Fédru« a »Romea a Julii«
mám jen z fotografií a referátu, ale zdá se mi, že zde
je Tajrov velmi blízko ješte expresionismu,
který je
nejvíce zretelný na jeho pojetí Clauclelova »ZvestovánÍ«. Inscenace »Salonu« je pak velmi eklektická a
pantomima Tajrovova (scenoval Schnitzleruv »Závoj
Pierotcin«). není nic, co by si zasloužilo pozornosti
mimorádné.
Du..slednejší než Tajrov je Vsevolocl Meyerchold,
dnes umelecký vudce a reditel dvou velkých divadel
v Moskve a »narodni ar-tist resp1.lbliki«, nadaný a velkorysý divadelník, kterého teprve revoluce objevila, ac
již pred ní divadelne pracoval. Vliv, kterého s,i získal,
je neobycejný. Je napodobován, uctíván, vyznáván a je
to snad nejpopulárnejší osobnost dnešního divadelního
Ruska. Meyerchold dospel k svému výrazu po cetných
více méne zdarilých experimentech.
Jeho divadelním
principem stal se pohyb.
Pohyb posunul na prední
místo divadelního projevu, a to vše stálé a nehybné,
co bylo obsaženo v divadelní dekoraci, hledel odstraniti
vubec. Co ponechal, je to skutecne nejnutnejší, bez
cehož by divadlo presrtalo býti divadlem. Axel Eggebrecht píše o tom v »Die neue Schaubiihne« toto:
»Tajrov je absolutne statický, Meyerchold absolutne dynamický. Jeho vitalita má v sobe neco, co dovede polekati
niC netušícího Evropana, když vstoupí do nekterého z jeho
moskevských divadel; otevreným jevištním prostorem, který
je bez kulis, vidí divák až do nervové tkáne provazište
a v pozadí spatruje o.bílenou zed. Predmety a kulisy, které
si teprve sami herci prinášejí (a které jsou jen primitivne
naznaceny) netvorí okolí, ale nástroje hercu. V poslední
inscenaci Meyercholdove "Podej mi Evropu!« používá se
posuvn\ých španclský'ch sten, které jsou za predstavení
v stálém pohybu a brzy rozdelují jevište na 'nekolik oddílu,
v nichž se so\ucasné odehrává dej, brzy vytvirejí ilusi celého more domu nejakého mesta, kde se odehrává útek
a pronásledování.«

Na parížské výstave delwrativn'ího umení hylo možno spatriti modely Meyercholdových scén, z nichž nejvíce pusobila scéna k Ostrovského »Lesu« a ke Crommeljuckov1.l »Velkolepému paroháci«. V poslední hre
šlo Meyercholdovi o to, aby vytvoril paralelu mezi
mechanikou duševní a mechanikou strojovou.
Jeho
Bruno, rozzurený žárlivostí, uvádel v pohyb velký kotouc, jenž byl barometrem Brunovy vášne. Lidský bes
a ' trojový bes byly Meyercholdem uvedeny v souvislost, jež byla geniální.
Tento ná.pad priléhal také
dobre ke Crommeljuckove hre a zde byla jiste na míste
metoda, jež nesprávne užita muže 'vyvolati nejvetší ne,
dorozumení. Meyercholdovo pohybové divadlo vyšlo
od principu divadla ekstatického.
Realismus zobrazoval jen výseky ze života. Meyerchold chce z divadla
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uciniti opet místo vzruš'ení, místo vášne a vypjaté pozornosti, chce nabíti nového clo'Veka životní silou.
Divadlo Granowského je s'céna, jež vznikla za obtíží
témer legendárních. Granowski roku I9I9 mel úmysl
založiti v Rusku židovské divadlo.
Jediné, co mel
mimo svou pevnou vúli, byla nevelká místnost v Leningrade, kterou mu postoupil lidovÝ komisariáJt. Tam
chodili za ním herci, kterí .chteli jíti rk jeho di'Vadlu.
Granowski neprijímal hercú profesionálních nebo absolventú dramatických škol. Mel smys,l pro poznávání
talentú, vybral si lidi, kterí pred tím vubec divadla nehráli a kterí meli jen v'elkou a obetavou lásku k divadlu. Tak vzniklo divadlo »Šolem Alejchem«. Pracovní metoda Granowského je velmi podobná pracovní
metode Moskevského umeleckého di'Vadla. Za rok je
jedna nebo dve premiéry, na než se koná 200-250
zkoušek. Zkoušky zacínajlí v poledne a koncí v 6 hodin
v,-cer; je-li vecerní vredstavení.
Není-li vecerní predstavení, zkouší se ,dále od osmé hodiny vecerní až 'do
peti-šesti
hodin do rána. , V dobe prázdnin jsou Granowského herci v nekterém státním sanatoriu na Krymu.
Pro Granowského j.e konstruktivismus
jednak
zjednodušením scény (tady není té složitosti jako
u Tajrova), jednak prostr,edkem k zvnitrnení a zkoncentrování deje. Granowski nemá cirkusové výstrednosti Meyercholdovy. ani pestrosti inscenaiCÍ Tajrovových.
Vliv trojice Tajrov-Meyerchold-Granowski
na
Evropu se projevil sice dosti brzy, ale jen málo projevú znamenalo klad.
Dve inscena:ce zejména prosluly a obe nesou stopy evropského turné Tajrovova.
Míním vídenskou konstruktivistickou
'Výpravu Kaiserovy ranné tragedie »Gats« a Wedekindovy »Franzisky« s TiHou Durieux v titulní roli. Inscenacní princip »Franzisky« nebyl v podstate odlišný od Tajrovovy
výpravy »Kamaráda Ctvr1'ka«. V obou hrách }e dejovou sférou velkomesto a v obou hrách konstrukti'Vismus byl nejlepším prostredkem.
.ve hrách, jejichž -prosltredí má v sobe prvky technické kultury, bude konstruktivismus
nejlepším vyjadrovacím prostredkem, vrotože svými základy tkví sám
v technické kulture. Je nepochybno, že taková O'N eillova »Chlupatá opioe« ISe svou kotelnou a lodní technikou bude se stejne hoditi pro konstrukti'Vistického
režiséra jako Labichuv »Pan Perrichon na cestách«,
který nám hned v prvním dejství predvádí nádraží.
Ovšem pro konstruktivistickou
scénu burleskní komedie bude vždy lepším soustem než drama, dO'konce
drama psychologické.
Pro konstruktivistické
jevište
budou arci nejlep~í ty hry, které budou pro ne prímo
psány. Není pochyby, že pak nám konstruktivní scéna
múže prinésti mnoho vzrušení a objeviti pro nás nové
oblas6 krásna, stejne jako není pochyby, že bychom se
opovržlive odvrátili, kdyby konstrukti vista-režisér pojal nezvratný úmysl inscenovati na lešení Jiráskovu
»Lucernu« a kdybychom spatrili paní knežnu místo
v krinoline v 'Cowboyském odevll', ana si vykrélJcu}epo
príckách ž~bríku. Základním principem režisérským je
podati dílo tou metodou, l<lterá je divákovi nejvíce priblíží. Režisér je zprostredkovatel
ilusí. Jeho zpusob
scény má vzbuditi v divákcw1 ilusi vetší a dokonalejší,
než by si dovedl utvoriti pO' 'Pouhém prectení autorova
díla. Do rukou režiséra je tu vložena veliká moc, nebot jeho púsobnost mu umožnuje dáti ilusi divákove
urcitý smer a púsobiti na ni podle svého. Režisér
múže prostrednictvím
básníkova
díla propagovati
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vlastní ideje, vlastní svetový názor. Je práve podstatou
režisérské osobnosti, do jaké míry dovede svého poslání využíti pro vlastní cinnost tvurcí.
Konstruktivismus v rukou slabých, nepuvodních režiséru stal by
Falešné podpisy. Od voleb jest pozorovati v oposici
se zabijákem básníku i divadla.
ruch. Její sebevedomí bylo posíleno výsledky z IS. liMyslím, že žádné veci se nemuže státi vetší krivda,
stopadu, i nechce se už spokojiti oním prehlížením,
než když se proti ní postaví lidé, kterí ji neznají.
kterého ,se jí dostávalo v posledním zákonodárném
V konstruktivismu bylo spatrováno šílené besnení a
období. Predpokládá, že to, co si mohla l1mm1iti-koalice
nekterí objevili v nem dokonce propaga'CÍ bolševictví,
silnejší, nebude si moci dovoliti koalice oslalbená. Opoprotože prý seje zmatek. To jsou nápady, které lehtají
sicní strany se nyní narvzájem ,domlouvají, aby si zabránici myslícího cloveka stejne jako vysvetlení jedjistily nejaký vliv na chod vecí v parlamentu. V první
noho kritika, jenž puvod konstruktivismu
spatruje
schuzi nové snemovny pokusily :se ukázati svou sílu
v tom, že na Rusi bylo málo látek a lidé nemeli, cím mohutnýmkravalem.
To byla docela nesmluvená, ale
by nahotu svou priodeli.
instinktivní jednotná frO'nta, která mela naznaciti vláProti l<,onstruktivismu dá se jako vážný duvod uvéde, že staré doby minuly. V !posledních dnech proprasti, že není-li uchopen mistrnou rukou, stane se jednocovala se oposice k vedomé jednotné fronte a použivši
tvárným. Kdyby lidé, jdouce do divadla, meli spatroustanovení jednacího rádu, podala spolecný návrh, aby
vati pokaždé jen jevištníkonstrulkci,
mysl'ím, že by je pos.Janecká snemovna byla svolána do trí dnu. Kdo se
brzy omrzelo tlaciti se pro lístky u pokladen. Film by
pro to na oposici zlobí, pO'klá;dápolitický život za idylu.
jim poskytl nejen podívanou levnejší, ale i dojímaOpolsice ucinila, co bylo jejím právem. Na 'celém svete
vejší. Lidé 'chodí do divadla proto, že jim divadlo po- pozustává politika z takových parlamentních bitev. My
skytuje životní ilusi. Kdyby denne videli jen drevenou
jsme si ovšem zvykli na systém jednotvárné prevahy
kostru, unavilo by je velmi brzy premýšlet o tom, 'Co koalice, která až dosud na Z'áklade své pocetní presily
vlastne znamená. Videli by vlastne stále totéž s nemohla ignorovat vše, co se jí chtelo ignorovat. My tapatrnými obmenami a nepripadalo by jim rozdílné, že kové ožití oposice nepokládáme za ž.ádné neštestí, nednes videti Shakespeara a vcera Stroupežnického. Dibot mLlže aspon prispeti k vzpružení našeho parlavadelní obecenstvo má požadavky tím vypjatejší, cím
mentního života, který
plynul príliš lrným tokem.
víc pokracuje divadelní technika. Nedá se tak lehce oši11 uže také pohnouti koalici k: vážnejšímu premýšlení
diti a konstruktivismus by mu pripravoval hodokvasy
o oposi1ci, což je dosti duležitý úkol v tomto státe. Slajednotvárn0sti a nudy. Divadlo prec jen není pouhé
bostí: oposice jest její rozlicnost; jsou v ní zastoupeny
slovo básníkovo, ale také dekorace, svetlo, kostým.
strany, které tak se od sebe liší, jako den a noc. PriDnešní obecenstvo by se nespokojilo s tabulkami, na
znáváme se k tomu názoru, že vt státe se pokud možno
nichž by bylo napsáno oznacení místa deje, jako obe- má dariti všem lidem dobre, tedy i oposici, a politika
<:enstvo Shakespearovo.
Kdyby takové pravé' shakesnemá vlastne za úkol nic jiného, než to umožnovat. Cepearavské predstavení bylo dnes usporádáno, byla by skoslovenská vetšina ovšem nemuže podati ruku tem lito pro obecenstvo urcitá kuriosita, ale nelze doufati, že dem a stranám, kterí vidí své dobro v rozkladu a oslaby se mohla státi pravidlem. Konstruktivismus
muže
bení našeho státu. Ale práve vzhledem k rozlicnosti
býti na divadle necím plodným jen tehdy, budeli uplatopo'sice bylo by možno v ní vybírat, koho bychom chteli
I10ván vhodne a :S,urcitO'u dávkou smyslu pro míru.
pohnouti k aktivní politice a ke komu následkem toho
Jeho uplati'íování ustavicné znamenalo by i obtíže techbudeme se chovati s ohledy a zdvorilostí. Jsou v naší
nicky-divadelní. Repertoární pestrost vzala by za své
oposici, i mezi, Nemci, takové živly, které by nebylo
a byla by nahražena hraním kusu v seriích. Tajrov
dobré házeti do jednoho pytle se zurivci. Je úkO'lem vlápotreboval ,celých ctyriadvaceti hodin k namontování
dy poskytnouti jim slušnou príležitost. Nep.odnikne~
konstrukce k vídei'ískému predstavení
»Kamaráda
me-li sami takového výberu, bude celá oposwe proti
Ctvrtka«. Risiko divadelního podnikání by konstruk,tinám sjednocena v zlobe a hnevu. - Sjednocená oposice
vismus zvetšil jednak tím, že je pomerne dražší (netedy, aby,chom se vrátili k tZacátku, podala návrh, aby
mám arci na mysli konstruktivistidwu
scénu, kde ,se byla svolána snemovna do trí dnLI. Tento návrh uvedl
tísní vedle sebe pouhé dva žebríky), jednak tím, že výkoalici v nepakoj. Jednak to b~lo neco novéh~ ~ jedn~~
menu repertoárních her podle úspechu kasovního by
se obávala že - snad poprve - bude mUSIti OPOSICI
znacne znesnadi'íoval. Pro divadla velkomest, kde sevyhovet v~ veci, které 'si sama nepreje. Podle všech
rio'Véhraní je zvyklostí, nepadá tato nesnáz v úvahu,
známek pokládala by koalice neco takového za žalost;:;Jevetšina divadel není zarízena na tuto možnos't,
nou vlastní 'Porážku. Zacala se tedy, jak obycejne
protože pocítá s fluktuací obecenstva, která ve mestech,
delá, rozhlížeti po nejakém spásném triku. Již již byla
jež mají méne než milion obyvatelu, padá pro divadelodhodlána uchýliti se k naprosto nedustojnému výkladu
ního podnikatele v úvahu.
onoho ustanovení jednacího rádu. Domnívala se, že
U nás také konstruktivismus dosud neprorazil. Scé- našla zadní dvírka. Chystala se sice opravdu do trí
dnu svolat poslaneckou snemovnu, ale ,chtela narazit
na k O'Neil1ove hre »Farma pod jilmy« na Národním
divadle není konstruktivistická,
protože je prostým
vec na to kopyto, že prý pod tím »svoláním« myslil
')furezem domu, jak si preje básn'ík. Není ješte konzákonodárce pouze tolik, aby do trí dnu se poslancum
rozeslalO' oznámení o svolání parlamentu, že však schu. truktivismem, je-li na jevišti zbudována farma nebo
ze muže se konati kdykoliv pozdeji. Nemuže býti po,la.
Konstruktirvismus je predevším
pro g r a m
I lelecké práce, který má své koreny zcela v soucas- ,chyby o tom, že je to ošklivé prtl~mcov~ní smyslu:
r sti, z níž bere i své pred'P0ldady. Ti, ,kdož se u nás
Praví-li jednací ·rád, že 'Preds,eda Je povmen svolat!
I konstruktivismus pokusí, musí si uvedomiti tytO'· záschuzi snemovny do tr'í dnu v tom vrípade, že si to~o
k.adní veci.
žádá vláda nebo dve petiny zákonodárného sboru, Je
každému rozumnému cloveku ja'sno, že tím svoláním se
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skutecne.myslí schuze snemovny a nikoliv pouze dopis,
který dostane poslanec od pre:dsedn.ictva. Podle vládního výkladu mohl by 'Predseda snemovny odbýti celou
vec tak, že. by oznámil poslancum: dnes, 7. fmora, tedy
v zákonité lhute trí dnRif?Odle 'Paragrafu 4d. jednacího
rádu, svolávám vás ke schuzi, která se bude konati
1. prosince tohoto raku. , POG,hybujeme, ž,e by nekdo
necítil, jak ošklive se tu kroufí~álCQ!l zcela jasný. Snad
'se najdou i 'Právníci, koalici oddaní, kterí z toho budou
a
oce1a vážný problém.
Je nekolik. lidí, kterí
svému titulu »právník« nedelají docela žádnou cest.
Z prostého morálního pocitu, že se takto nemá podvádet a napalovat, vyslovujeme se proti tomu zpusobu.
Doufáme, 'že i morální pocit má v politice své místo.
Byh j.sme ,upozorneni na to, že titíž muži, kterí dnes
chteli zahráti oposicitento kousek, neznali se spravedlivým hnev,em, když jim za Rakouska chtel týž kousek
sehráti hrabe Stiirgkh: tenkráte šlo o svolání ceského
snemu. Ale to je docela prosté a všem sr'ozumitelné
mravní pravidlo, které platí v politice: co nemá~ sám
rád, necin jinérÍ1u. Na š,testí naše! se v koalici duvtipný muž, kterého napadlo zkoumati podpisy oposilCnkh poslancu po stránce jejich pravosti. Tu se shledalo, že na žádosti oposice rada podpisu nebyla puvodní, ale napodobena, patrne sekr>etári klubu. Od té
chvíle z·acalo predsednictvo snemovny považovat návrh
oposice za nepodaný a všechny koalicní noviny zacaly
-f)sát D »banebné porážce oposice«. Každý musí uznati,
že 'Predseclnictvo Isnemovny nemusí lSe zabývat návrhem, na kterém nekteré pod'Pisy jsou jen napodobeny. Pres to nemužeme nevideti, že je to záležitost
ciste formálního, ni~oliv podstatného rázu, a ž,e psáti
o »hanebhé porážce oposice« je uprílišnená horlivost.
Oposice ucinila lchybu, ale ta chyba, opakujeme, je
pouze formální. Je zajímavo premýšlet, jak mohlo dojít k napodobování podpisu pri tak duležité veci, jako
je parlamentní akce. Tu mus'Íme vzíti oposici trochu
v ochranu. Koalicní tisk mluví vášnive o padelání
podpisu. My se spokojíme slovem na pod ob e ní.
Oposicní kluby jiste nechtely nikoho oklamat, napodobily-li podpis nekterých svých poslancu. Myslíme, že
nemely vedomí zlého, provádejíce tuto vec. Uvažme,
že byly si jisty souhlasem tech svÝch clenu, jichž podpIS Clilly na'P0dobit. Nešlo tedy O' zfalšování vule, ale
o jistou technickou výpomoc, snad o pohodlí, sn(J.d
o urychlení celé veci. Nikdo se neklam o tom, že ti
oposicní poslanci by návrh podepsali tak jako tak.
Nešlo tedy o to, aby jim byla podvržena vule, které
nemají. Na celé té veci mají v prvé rade vinu nikoliv
podvodné úmysly oposice, nýbrž onen vývoj demokracie, který u nás stranu zcela postavil nad jednotlivého
poslance a vzbudil presvedcení,
že tento jednotlivý poslanec se svým svedomím a se svým rozumem
není nic, na cem by obzvlášte záleželo. Na tomto vývoji demokra·cie u nás má koalice lví podíl. Za dneš-:
ních pomeru, kdy hrozbou volebního soudu je poslanci
vt~bec zakázáno jednati po svém a jakýmkoliv zpusobem se odlišovati od strany, má vlastne velmi málo
ceny otázka, jsou-li podpisy všech poslancu na návrhu
pravé nebo nepravé, víme-li, že výkonnÝ výbor strany
se usnesl podati takovÝ návrh. Nebot poslanec nemá
možnosti neuposlechnouti rozhodnutí strany, nechce-li
býti vylouoen a zbaven mandátu. Ba mttžeme ríci, že
mnohý podpis, kt'erý 'Poslanec vlastnorucne udelal pod
návrh nebo rozhodnutí své strany, nemá mnohem
vetší cenu než podpis nepravý, nebot jsou prípady, kdy
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poslanec podpisuje proti své vuli, poslouchaje
jen
stranické discipliny z obavy pred následky, jež by svolal na svou hlavu. Dnes opravdu není už treba padelat
podpisy jednotlivých poslancu, j,est1iže se strana na
necem usnese. V té ved jdou oposicní strany jen za
koalicními. Strana, která má úplne v moci viditelnou
vuli svých poslancu, napodobuje jejich podpisy leda
z pohodlí. Tedy pohodlnost, nikoliv zloU' vttlia podvod
jest treba kárati v takovém prípade. Ž'ádáme-li od
poslancu vlastnorucní podpis pod každý návrh, tedy
jim prikládáme vetší míru práva na individualitu, než
jsme jim dali disciplinárními rády stran. Podstata napodobení podpisu je v malé úcte k jednotlivému
poslanci a k jeho osobnosti, která byla zahájena praksí
koalicnícl1 stran. Má-li nekdo nedostatek vlastní vule,
veru málo se staráme o to, vyjádril-li tento nedostatek
vlastní vule vlastnorucním
podpisem. Tak se nepochyhne casto dívala na vec i koalice, a kdyby oposice
dríve byla pripadla na methodu, které je nyní užíváno
proti ní, byla by mohla leckterý koalicní návrh sprovodit se sveta. Nebot je jisto, že ani na koalicních
návrzích nebyly všechny podpisy pravé a že sekretári
koalicnÍ'ch klubu také sami podepsali už mnohého
poslance v uvážení, že tak jako tak nemuž,e proti tomu nic mít. Chcete-li brániti napodobování poslaneckých podpisu sekretári, tedy k tomu máte, ovšem
vedle formálních prostredku, ješte jednu cestu zásadní:
obnovte úctu k individualite poslancove, kterou jste
nedobre strežili! - Proc zde o tom debatujeme?
Proto, aby bylo rozlišováno mezi formálním a podstatným a aby koalice, zbavivši se pro tentokráte formalistickým zpusobem oposice, neverila, že ji má jednou pro vždy s krku. Taková vec se povede jen jednou a není tím nic získáno. Nelze se ukolébat v bezpecí nad »hanebnou porážkou oposice«. Mužeme býti
jisti, že oposice, až zase jednou bude chtíti vynutit
svolání parlamentu, opatrí svuj návrh podpisy pravými, poucena jsouc dnešní svou škodou. Pak selže dnešní formalistická zbran a bude nutno potkati se s opositCÍ podstatne.
Ale konec koncu, co mužeš udelati
dnes, neodkládej na zítrek, i když ti k tomu dávají
oprávnení dnešní formální omyly toho, kdo se zítra
pred tebe postaví už bez fÚ'rmálních omylu.
Je možno snížiti vojenské výdaje? V dnešních dobách prostému )wtanu už se nedme hrud· hrdostí nad
tím, že jeho stát si vydržuje armádu: Demokratické
záliby obracejí se jinými smery. Skutecný militarista
II našem prostredí by shledal, že žije v osamocení.
Snášíme svou armádu proste jako neblahou nutnost
doby ve stavu ješte ne zcela probuzené lidskosti Veríme, že jednou dostane evropské obyvatelstvo tolik rozumu, aby se zr,eklo násilné formy mezinárodního vyjednávání. Do toho casu musíme bohužel nositi dráJpy, jako
je nosí naši sousedé. Pres to, že se tedy neodvážíme
rozpustiti svou armádu, díváme se na ni pod vlivem
moderních názoru tak chladne, že to nepochybne 1=>Usobí škodlive na její ja-kost. Voják ztratil neobycejne
mnoho ze svého spol'ecenského postavení. Pozoruje
dnes, že jeho užitecnost se neuznává všeobe,cne. Tento
pocit sotva se hodí k tomu, alby povznesl jeho náladu
pri vykonávání úkolu, jež jsou mu svereny. Zrejmý
úpadek úcty k armáde jeví se v tom, že svolujeme, aby
naši dttstojníci žili v pomerech, jichž', hanebnost po
str'ánce hmotné je všeobecne známa. Prumerný dustojník sotva se muže zaríditi na slušné úrovni života za
peníz'e, jež mu dáváme za jeho práci. Odstraníte-li
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onen lehký závoj tajemství, kterým pred verejností
~ývá skryt ZPLlsobvojenského života, shledáte, že máte
ciniti s lidmi, kterí mohou se teprve každý druhý
.den porádne najíst a mají mnoho -práce, aby zastreli
svou bídu. Ožení-li 'se dokonce takový muž, jehož
jsme pohnuli, ahy šel' sloužit vlasti, a splodí-li deti, zasluhuje dvojnásobného politování. Následky mužeme
zorovati všude, kde se mnoho dustojníku naší armá:dy shromáždí na jednom míste: pozorujeme,
že je
to sbor, z nehož do velké míry vyvanula vojenskost.
Naši dustojníci podobají se prLlmerem cím d'áJ.e tím
více sboru mužu z kteréhokoliv jiného povolání, treba
úcetním nebo profesorum.
Ztratili onen rys telesné
zdatnosti a prevahy, kterým se kdysi vyznacovali vojáci. Cím dále tím casteji objevuje se mezi nimi malá
postava, brejle a okrouhlý Jbridl'.. VY'Padají mnohdy
jakocivilisti, prevlec:ení do vojenských šatLl. Zmizelo
hodne fysické jarosti
a svežesti.
Ale mužeme
chtíti jarost a svežest po lidech, kterí tak težko
se radí se svými starostmi?
To, co jsme do~
sud rekli, je omluva a úvod k tomu, co chceme
ríci dále. Financní situace našeho státu je neutešená. Zatím se nám nepovedlo
ujíti tísni tím
zpusobem, že bychom byli pozdvihli množství výroby
a tím i zámožnost. Zbývá tedy jen druhá cesta:
úspory. Není divu, že v té -prícine ohrací se leckdo
zkoumave k rozpoctu ministerstva
vojenství s tou
otázkou, nedaly-li by se zde provésti podstatné škrty.
Smer, jímZ se upírá tato kritická pozornost, má své
morální oprávnení:
armáda neslouží bezprostredne
produktivním úcelum; vojsko n'ámi vydržované má za
úcel odvrátiti pohromu, která se snad jednou v budoucnosti nad námi stáhne; v dobá!ch míru se armáda
jeví býti jedine konsumentem národních príjmu, a to
,'elmi vydatným konsumentem. Nedávno sešli se sociální demokraté k porade a vydali heslo, že je nutno
ušetriti na výdajích pro armádu. Bylo-li by možno to
provésti v naší situaci, jest to velice rozumná myšlenka a zasluhuje podpory. Škoda jen, že sociální demokraté spokojili se vydáním pouhého hesla a nereknou
rovnou, kde a jak ušetrit. Pekné úmysly zustávají
neplodnými, neprovází-li je praktický plán. Vidíme, že
se hesla vydávají velmi casto, ale že zrídka bývá dosti
vytrvalosti, zahloubati se do otázky .a nalézti rešení.
Obáváme s~,. Ž~ l,lž dpes, po q~síti ~ch, I ani sociální
demokraté nél své heslo vážne nevzpomínají. A prece
by bylo škoda, kdybychom tomuto nápadu Ckterý
ovšem není nový) dali jen tak bez užitku zajíti a nepokusili se ani o vážné jeho -prozkoumání. Úspory na
výdajÍ<:h pro armádu b.xJy by obzvlášte vítány, ponevadž škrty zde provedené nikterak by netlacily bolestne ani náš výrobní, ani kulturní,' ani sociální život.
Nesmely by ovšem znamenati další snížení úrovne dLlstojnického života. Zde je místo jen pro pridávání, ne
pro ubírání. Dustojnické platy ostatne tvorí tak malou cást celého rozpoctu, že jejich pohyb dolu nemuže
znamenati 'Pro státní finance žádnou nadeji, která by
stála za rec. Proti so.ciálním demokratum vytáhlo do
pole ihned »Ceské slovo«. Soudíme, že ne z objektivních duvodu, nebot k armáde má i ta strana, jejímž
je »Ceské slovo« orgánem, jako strana konec koncu
socialistická stejné stanovisko, ale spíše z toho, v našich politických pomerech již obvyklého duvodu, že
nyní, kdy p. Stríbrný je ministrem národní obrany,
považují csl. socialisté toto ministerstvo za »svoje« a
chtejí ho užíti v prvé rade k tomu, ahy v nem rozšírili
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svoji strani<ckou slávu. Proto jakožt-o vlivná st-ran~,
se hned predem brání proti tomu, 'aby v úrade, sverenem jejich péci, se provádelo pronikavé snížení výdaju .
To Í'e vždy nepopulární úkol a jediná príležitost, kdy
polihcké strany vydají ochotne ministerské kreslo nejakému odbomíkovi. Majt zájem na tom, aby se zdá10,
že prinášejí dobro a hojnosL'l.Šude, kam prijdou. Z duvodu, které »ceské 'fovo« uvádelo proti možnosti snížiti vojenské výdaje, zajímal nás zejména du,vod, že
prý by; se nic neušetrilo, kdybychom zkrátili presehcní
službu. Laický rozum pocítá, že by se prirozene vydal'o· daleko méne penez, jestliže by 'Stát tech mnoho
tisíc mužu, které každorocne povolává do zbrane, šatil, živil, vyplácel a vším potrebným opatroval o šest
mesícu méne. Praví-li »Ceské slovo« 'Pres to, že by se
tím nic neušetrilo, má to nádech jakéhosi tajemství,
které by hylo treba prozkoumat. V obcansk€m živote
jsou náklady na život za 18 mesÍ(:u vždy vetší než. dejme tomu - za 12 mesídl. Pochy]}ujeme, že by mezi
obcanským a vojenským životem byl takový rozdíl" a:by
toto pravidlo nemelo platnost také v ministerstvu národní strany. Nevíme ovšem dosti dobre, nepoutají-li
nás mezinárodní
závazky, Heré nám nedovolují
snížiti služební dobu. I to by bylo treba vedeti. Priznáváme se rovnou, že nevíme mnoho o zpusobech,
jak hy bylo lze neco usporiti z- nákladu na naši armádu. Nemáme ctižádosti, vystupovati. v roli vš.evedouJC'Ícha vydávati za neomylný recept to, co zn'áme
jen z doslechu. K rozluštení tohoto úkolu je treba dukladné obeznalosti ve zdech ministerstva národní obrany a známosti všech tech problému, s nimiž se tam clovek setkává. Jako pouhým žurnalistum nám prirozene
chybí tyto podmínky. Ale chteli bychom aspón vz.buditi
vážný zájem o tuto otázku. Snad se najde nekolik lidí
s odbornými vedomostmi, kterí by se mohli sejít a
poradit. Státní finance a všechny ty sociální úkoly,
jež nás cekají, by velmi potrebovaly ulehcení. Proto
by bylo škoda, kdyby otázka snížení vojenských výdaju vzala za své jako nejaké docela nicotné heslo. Nekdy schází k cinu jen odvaha. Nekdy se ríká o necem
tak dlouho, že je to nemožné, až prijde nekdo a ukáže,
že, je to možné.
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Umení a prirozenost.
V ážený pane redaktore,
povolte
zenosti.

mi malou

glossu

k Vašim

clánkum

o umení

a priro-

Vaše realistické crcdo, jímž jste naplnil tolik sloupcu »Prítomnosti«,
zdá se mi príliš prímocarým
a nekompromisním,
než abych je mohl bezpodmínecne uzn~ti. Nemám pochyb o tom,
že by se dalo s Vámi neco usmlouvat, ponevadž mám dojem,
že jste to ani tak prímo~are
nemyslil,
jako jste to rekl.
»Veliký umelec miHe žíti jen ideálem prirozenosti« nebo »Nikdy
nic dobrého nevznikne v umení, zapreme-Ii zásadu prirozenosti«
a t. d.
Pokusil jsem se podívati se temto vetám na rub a namanula
se mi otázka:
N cní v každé snaze po prirozenosti
již kus
cehosi neprirozeného?
Již' ta s n a h a to predpokládá.
Prirozenou skutecností
žijeme, to je realita, o kterou se nemusíme
snažiti. Snažíme-Ii se však toto prirozené a reelní napodobiti,
bude náš výtvor jen napodobeninou
více méne zdarilou -
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ale práve pro! onu
prirozenosti.

imitacní

s n a h u bude v nem již kus ne-

Tvorící umelec se mnohdy ani nesnaží verne napodobiti pnrozenou skutecnost, naopak mnohdy úmyslne se odchyluje od ní,
nepi'irozene ji idealisuje - a Prece jen bych se obával tvrditi,
že tím pozbývá jeho výtvor umelecké ceny. Srovnejme,
rekneme, bustu bankére J ucunda (Z-...nJea~ého
kapitolinskou. Vidíme J ucunda ohyzdného ~l
~

musea) s Venuší
ak skutecne byl:

vší jeho plešaté uprskanosti, s odvalenými pysky~adavicí
u nosu. Naproti
tomu Venuši zrej me zidealisovanou.
Tvorí
\!);ber všehO!, co je na žene nejkrásnejšího.
a podává to nejpuvabnej;í,
životem však nikdy neuskutecnenou
formou. Jeto
harmonický
celek složený z nejvybranejších
jednotlivostí
ale cdek, jaký je velmi vzdálen skutecnosti. Nepochybuji o. tom,
že ani Vy, pane redaktore, nebudete považovati proto Venu;i
kapl Hnskou za výtvor ménecenný
nebo dokonce bezcenný,
protože ncodpov"ídá skutecnosti
a naopak ú mys I n e se snaží
o cosi neprirozeného,
byE by to byla i neprirozená
imaginérní
krása.
Prirozeností
je prostý náš život, prirozeností
žijeme. Práve
od umení cekáme neco, CO jest nad tento prirozený všední, šedý
život povzmišejícího - tedy neco, co není aspo.n do. jisté míry
prirozen:ým. Tato trebas i chtená neprirozenost
nám v umellí
práve lahodí, jsme jí lacni a vysoce si ji ceníme. Zase príklad:
pan Zahradník-Brodský
jest jiste mistrem v lícení prirozených
»príbehu z venkovského
života«.
Alespoú jeho ctitelé mne
vždycky tak ujištují,
že je to »takové ctení, jak to doopravdy
v živote je«. Naproti tolmu Karel Capek at už v »RUR« ci
v »Absolutnu« nebo »Krakatitu«
se obírá thematy domnele neprirozellými. A prece bych ae je~rditi,
že p. Brodský
je vrcholným umelcem, kterému Karel Capek není holden ani
hoty vycistit.
Nepokládejte
mne, prosím, Za naprostého
l'art-pour-I'artistu.
Pripouštím
také, že' dnešní doba pracuje k zrození nového realismu. Proj evuj i jen pochybno.st, že by práve jen realism byl
tou jedinou, absolutne platndu a definitivní
spásnou fo.rmulí,
jež má zachraI'íovati umení. Umení je živým, vyverá a trysk:í
z umelcovy intuice, jehož tvurcí síla nedá si predpisovati
své
meze a svou maršroutu
odj inud. Kdyby to.mu tak bylo, stalo
by se umení šablonou, remeslem.
Rešení urcitých
umeleckých
problémll té které doby nebo
urcitý' umelecký
zájem samQvolne
pusobí na tvorení stylu.
Verím tedy jen ve vliv doby a prostredí na vývoj stylu. Nikdy
v nadiktovanou
formuli. Dá-Ii se mluviti o zákonitosti v mneleckém tvorení, tedy bych ji vyjádril nejvýše jediným slovem:
Kyvadlo. Akce a reakce. Jiné pevné ustálené 'zákonitosti není.
Budte
Král.

Vinohrady,

7. února

Psychoanalysa
Pane

zdráv!

Dr.

Ir. února 1926.

základní. Clovek však, veden snahou po zušlechtení, a nemoha
nikdy -odložiti a popríti tuto základní složku, aspo1l podle své
možnosti hledel zmírnit, s:ctrít a zkrášlit její pllvodní ráz a dal
tak z nízkého prvotního pudu vyrust tomu nejkrásnejšímu
kvetu:
ideové lásce mezi 'mužem a ženou, v níž nehraje roli jen pud,
nýbrž také zušlechtený cit; a dále pak lásce rodinné. Tomu dal
jméno »štestí«, a touha po tomto štestí je v každém z nás.
(Kdyby bylo pohlaví výmyslem dáblovým, mohlo by se ríci, že
se tak cloveku aspon z cásti podarilo obelstít a porazit dábla.)
Tyto stránky,
zdá se, že katolicismus
nezduraznoval
a nijak
neprispíval k vývoji veci tímto smerem;
videl spíše jen holý
pud, cili »hrích« a podle nekterých prepjatých aázoru je hríchem, že jsme byli po lidsku zplozeni a zrozeni a vubec, že
jsme lidmi se všemi lidskými vlastnostmi.
Nemístným
zdá se mi mluviti
kde se jedná o vedecké badánÍ. Toto
koliv, nemuže být vec1mQ snahou
pravdy, která vetšinou pokroucené
lické je trnem v oku.

o nejaké pikantnosti
tam,
a( se týce pt-edmetu jakéhopo dopátrání
se a zjištení
a zakrývající
morálce kato-

Je-Ii v tom všem dnes nej aký ,odstín pikanterie,
pak tam
byl vnesen ubohými malými tvory, kterí nic lepšího neznají
a naleznou jej všude, polnevadž jej v;ude hledají.
Když už je srovnávána
zpovecf katolická se zpovedí »vídenskou«, cili zpovednice s ordinacní síní lékarskou - kam by se
asi sklonily vážky, na nichž by byla odvažována »pikantnost«,
vyslcytnuvší se tu neb tam? O tom vím jen tolik, že už i naše
babicky - ne-Ii prababicky - vyhýbaly se zpovednici. Pro\:?
Protože práve v ní narazily na pikantnost, kterou byla, jejich
cudnost urážena.
Srovnávat
zpoved s psychoanalysou
ovšem
,Jemohly, ponevadž tato byla ješte neznáma.
A dnes? Každý po svém. Jsou-li ješte dnes lidé, kterí mohou
nalézt potechy ve zpovednici - kdo by jim ji bral? Ale my,
kdo jsme z techto dob dávno vyrostli, nepujdeme hledat útechy
a lécení svých bolestí do zpovednice, ponevadž bychom tím
provozovali komedii, ale dáme prednost ordinacním
síním lékarským. Otevreme-Ii
my ženy svá nitra povolaným
lékarum
místo katolick'ým zpovedníkum,
vykonáme tím veliký krok ku
pt-edu, ponevadž pújdeme od temnoty k svetlu, od zakrývanosti
k pravde, od nevedomosti
a pruderie k vedomé cistot~. Prispejeme tím k osvetlení naší psychologie,
pOlchodu v našem
duševním živote, našeho vývoje myšlenkového
i citového, ve
kterém bylo hodne temného nejen pro svet, ale casto i pro nás
samotné. Otevt-eností a uprímností
založíme
také jinak svuj
pomer k svetu a hlavne k muži a tím zmírníme význam slov:
A. R.
»Neprátelství
položím mezi vás«.

Jirí Pokorný.

1926.

a katoHc1cácirkev.

redaktore,

dovolte mne, žene, napsati _také neco k dopisu p. faráre X.,
z nehotŽ vane uznáníhodná
cistota ideí, pevné presvedcení
a
celost, a ta mimodek vzbuzuje
úctu i tehdy, je-Ii naše prátelství ke katolické církvi asi takové jako prátelství
psa ke
kocce.
Ac nám normálním ženám s prirozene žensky cistými názory
na život není nic tak odporného jako tvrzení, že všecko naše
konání melo by svuj základ v pohlaví, a že to~o bylo by jedinou složkou životní, a ac proto jiste nelze u nás nalézti
souhlasu a sympatií s Freudovou
psychoanalysou,
prece nemužeme zavírat ocí pred pravdou, že pohlaví je životní slolžkou

Dokonalá zlatá

plnicipéra
po Kc 110"-, 120'-, 150'-, 160'·,
180'·, 200'· a výše dodává na

Aest mesivnich splátek
a opravy

všech soustav

provádí

Ing. J. PELLER, Praha
Harrachovo

III.,

nám. 4/·XIX. S.

Urednlkllm a osobAm v pevném zame,t.
ná.nl zašlu ochotne nekolik per na výber.

Cosepíše o našich knihách
Dr. Ant. Trýb, Choroby sexuální a venerické. Díl I. Sexuální
funkce muže a její úchylky. Výchova sexuální. Vydal Borový
v Praze 1925. Stran 200, cena 60 Kc. - NezmillOvali bychom
se tu o této knize odborne lékarské, kdyby neobsahovala poslední kapitoly, o sexuální výchove a problémech, které s ní
souvisí.Tato cást spisu vrhá však ostré svetlo na temnou doSud
otázkusexuální výchovy. Autor pohlíží na problém prirozene a
lidsky,pln citu a pochopení pro život dítete a vzdálen jsa pla.
ného romantismu, který tu dosud zpravidla panoval. Zde nt·u.

i

žeme
my ucitelé nacerpat mnoho
iást své vychavatelské prakse.

poucení

pro

nejof:ehavejší

-11- ve Vestníku ústr. Spolku ucitel. na Morave.

KNIHY

PRÍTOMNOSTI

I
FERD. PEROUTKA

Nový PItVO dní vedecký cestopis. Universitní profesor dr. J.
V. Daneš byv vyslán v kvetnu 1920 na místo generálního konsula v Sydney, hlavním meste Australie, využil plne tríletého
svého pobytu pri Pacifickém oceáne k vedeckému badání a prozkumu nejen Australie, ale i valné cásti ostatního Tichomorí.
Ct:lý program složité svojí výpravy podává nám nyní ve svém
r.ovém cestopise »Tri léta pri Tichém oceáne«. Výpravu svou
pocíná prof. Daneš výpravou I;a Ceylon, odtud pokracuje do
Sydneye, kde je východisko jeho dvouletého australského prozkumu, který krome poznrování prírody je zajímavý tím, že
staví vedle sebe dvojí australský svet. Proti civilisovanému národu, zápasícímu, stejne jako celý ostatní svet se svými poválecnými krisemi a problémy, proti jeho významné a nesporne
nejpokrocilejší demokracii na celém svete, a proti celému jeho
životu ve znamení krajního technického pokroku vidíme na
druhé strane puvodní divoké formy života domorodcu, žijících
na úrovni starých kultur neolithických a ješte starších. Druhá
cást cestopisu je venována ostrovum tichomorským, Japonsku,
Cíne, kde se práve v léte 1923 za autorova pobytu schylovalo
k válce, a uzavrena je cestou do sev. Ameriky a prujezdem
Kanady v "Canadian Pacific« do Montrealu a Quebeku. K obsahu knihy pojí se bohaté, nckolik set cítající rada fotografických snímku stejne graficky dokonalých jako svou puvodností a r.ovostÍ všeobecne i vedecky zajímavých. Kniha vychází v týdenních sešitech prípadné úpravy velikosti 20X25 cm
u F. Borového v Praze. (Sešitu bude asi 40.)
(Turistick;ý

BOJE O DNEŠEK
Petatricet

úvah o živých politických
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Kc 24'-

284 stran
S obálkou
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U každého knihkupce
a v nakladatelství

FR. BOROVÝ,
PRAHA
Kálal Karel: Palackého mladá léta (1798-1827). Nakl. Fr.
Bor o v Ý v Praze 1925. Str. 317, s 16 obrázky. Cena Kc 48.-,
v celopl. vazbe Kc 65'.-.
Již Masaryk ve svých prednáškách ucitelstvu ukázal na veliký
výchovný význam dobrých životopisu a vyslovil podiv, že jich
v naší literature je dosud málo. Vždyt ani život Františka
Palackého nebyl pro široké vrstvy ctenárské tak zpracován,
aby úplne vyhovoval, ac zejména o jeho mládí jsme dobre zpraveni z jeho »autobiografie« a »každodenícku«. Této vdecné
prácQ ujal se nyní s opravdovou láskou Karel Ká1~1. Procetl
bedl :e všecky zprávy, co si jich o mladém Palackém mohl
opatri , prostudoval jeho zápisky a se srdcem oddaniÝm a vnímavý.l chodil po jeho stopách, aby pak prostou svou výmluvností získával rozum i srdce mladých ctenáru k následování
života velikého muže, již v mládí ve všem všudy dokonalého.
Kniha Kálalova pro svou tendenci, krásný obsah i peknou ladnou formu bude velmi vhodnou cetbou :ve všech lidových
knihovnách,zejména též v knihovnách dorostu a mládeže vubec.

Obzor.)

Hanuš ] elinek: Zpevy sladké Francie. (Zlatokvetu rada I L,
kniha 2. Nákl. Fr. Borového v Praze 1925. Str. 92. V celokož.
vazbe (karmínová kuže Havanna) za Kc 150.-. V úprave
A. Chlebecka. J elínkovy narafrase francouzských lidových písní
a balad od XV. do XVIII. století, tu tesne se primykající k originálum, tu užívající volnosti pouhých ohlasu, vznikaly behem
let sice u psacího stolku, ale casto pro potrebu spolecenskou,
ne bez ucené výzbroje romantistické, avšak nam'loze za kontroly, kteTOu psanému slovu poskytuje písnickárova prakse pri
cíši vína. Již název souboru o 33 císlech vyznává, že celek povstal z lásky k sladké Francii, cím se predevším míní zeme
galského veselí v hrách milostných i vtipných, ale sotva by
se byl tento ohJa,s písni francouzských do té míry zdaril,
kdyby nebyla jako druhá inspirace provázela jeho puvod stejne
oddaná láska k ceské lidové písni, i jejímu jadrnému a úsecnému slohu, k jejímu dramatickému spádu, k její plastické na·
zornosti. Opíraj e se o proslulou sbírku Doncieuxovu- Tiersotovu, aniž jí užíval vlýhradne, vybíral Jelínek ukázky mezi lyrickými i epickými skladbami ctyr století tak, aby byly zastoupeny všecky kraje a kmeny ve svém rozvrstvení stavovském,
ano i v jakémsi zrcadlení historie; kulturní znalec uhodne leckde, též vliv cizích národu na francouzský život a nejednu
lásku snadno ocení jako mezinárodní. Co jest trvale, rázovite
a puvodne francouzského ve všech techto puvabných výtvorech,
inspirovaných tak casto básníky umelé, tot sloh, forma, výraz;
sloh jasný a ostre reální, forma spádná a pointovaná, výraz
easto ironický, a to místy i bezdecne - tato galsko-románská
tradice spojuje císla od sebe casove i látkove nejodlehlejší
v pevnou jednotu. Není zde sentimentality, ale ani zvlášte hlu.
bokého citu; zpevák se neztratí v dekorativních výplních, avšak
nepodává též náladového oparu; lidská figura vyplnuje rámec
a proto pro prírodu v nem není valne místa. Duch ceské (a také
slezské, ale nikoliv moravské) písne, znacne blízký tomuto
podání francouzskému, sám napomáhal Hanuši J elínkovi pri
prebásnování, i když zevne, hlavne v uŽÍvání rýmu, asonancí
a refrénu, jsou v obou skupinách pomery zcela ruzné, ukládající
prekladateli leckterý perný oríšek k rozlousknuti. Ale podnik
se zdaril mistrovsky: cteme písne s francouzskými jmény a
sceneriemi, š 'z nich k nám more neb vanou jižní vetry,
nasycené vuní hroznu dozrávajících, a pl'i tom zaznívá v nás
melodie naší lidové balady neb popevku, privodená mistrovským
ovládáním ceské vety, ceského verše, ceské lidové metafory.
O nekolik prost~národních francouzských písní se pokusil jiL
Vrchlický ve své knize Z niv poesie národní a umelé, ale se
zdarem jenom prostredním. Hanuše Jelínka provázel pri tomtc>
prebásnování duch spíše F. L. Celakovského, autora Ohlasu
písní ceských, i J. V. Sládka, básníka Starosvc~ských písnicek
a Smesky.
A. N., Lidové Noviny' 31. I. 1926.
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