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Filosofie

o

relativismuo

Kde kdo o nem píše, obycejne tím zpusobem, že se
u. zmíní o relativismu Einsteinove, nacež rychl,e
chaJe z této prísné oblasti mathematického nadposlna pustí se chute do relativismu filosofického a
terárního, pri cemž zpravidla z duvodu ponekud nesných dostávám svuj díl já a nekterí jiní mne znáí lidé, verejne narcení z mrzkosti relativistické.
rotože se tím patrne myslí neco hanlivého, mel bych
ad bud hájit sebe plamenným prohlášením, že nikdy
se nedopustil viny relativistické, nebo hájit relavismu, že není tak špatný, jak se ríká: místo toho
priznávám, že nevím docela dobre, co to vlastne
relatívismus je.
Pokud se týce relativismu Einsteinova,
pravím
rímne, že mu nerozumím, tak jako nerozumím neým náboženským tajemstvím, logice dejin, nekonému prostoru, státnické moudrosti a jiným ve. Pokoušel jsem se to studovat; došel jsem až
místu, kde e praví, že kdybych se pohyboval rychtí svetla, zploštil bych se z jakýchsi ciferních duodu jako oplatka; tu jsem opustil další dukazy, velmi
míren s tím, že se nepohybuji rychlostí svetla. Prože se pohybuji pomalu a rozvážne, stávám se spíše
latým; a nechtel bych být plochý. Nekterí lidé, kterí
rítí vpred ohromnou rychlostí a predhánejí, jak se
á, svou dabu, jsou skutecne úžasne ploŠí. ShIedátedy, že nemám nic spolecného s tímto principem
lativity.
Na štestí relativismus, z nehož býváme' naríkáni,
má prani'c mathematického; míní se jím proste ...
vlastne? Míní se jím - dejme tomu - relativiický názor, že nové veci jsou nekdy dobré, ale staré
eci že jsou nekdy také dobré. Jenže tento názor
á-li jej nekdo) není žádný re1ativism, nýbrž docela
reejná, vulgární a težko vyvratite1ná zkušenost. Je
'ce pravda, že nové radia je lepší než starý flašinet;
flašinet míval tu prednost, že živil staré chudáky.
okracie je lepší než tyranie; ale tyranie bývala
rcejne poctivejší. K tomu, abychom videli, že každá
01 má dva konce, není treba relativismu,
nýbrž dao jednoduššího intelektuálního výkonu, totiž koukut se na to. Abychom dospeli k poznání, že ve vet. e lidských zápasu hadr onuci káre, k tomu nem
ba být zatížen nejakým relativistickým systémem;
cí znát tak trochu lidi a jejich mravy.
Abychom
edávali, že Lenin má sice kus pravdy, ale že taRé
ord má kus pravdy, k tomu není treba být relatitou; stací prihlížet k jistým nepochybným výsled. Spolknout co možná celou zkušenost, to není
1ativism: to je pouhá dukladnost. Shledávat, že veé veci nejsou neomeZ!ene velké a malé že nejsou
ne a zavržitelne malé, to není relativism, ale empiá pravda. Nejsem s to pochopit, proc se temto
zrejmým predpokladum zdravého rozumu ríká
ovna »relativism« nebo »skepse«. Ríkává se, že

cíSLO 6.

»d~ktorv.~~ vyjádril skepticky o stavu pacientove«;
nuze, ?Clml-1~ tak ~oktor, folemužeme tvrdit, že by byl
r?ze~ym a zasadnlm skeptikem; snad jenom pacienta
vecne a dukladne auskultoval. Ríkáme-li, že to a ono
v. tomto ~vete je relativní, nejsme proto ješte relatiVlS!y; deJm; ~omu, .že to op r a v d u je relativní; pak
nase ~~rz,;nl Je stejne málo relativistické
jako moje
prohla~em, vže ~dložka, na které toto píši, je zdená a
pokryta kankaml. Netažme se naporád, jakým špatne
pochopeným reckolatinským
slovem máme kterého
a~veka nazvat :a1 prekonat;
podívejme se radeji,
o Jakou zkušenost se opírá a nemá:-li kus pravdy.
Ano, kus pravdy: tomu práve se ríká relativism.
Z ja~ýchsi ,radikální;h duvodu žádají mnozí lidé, aby
~e vzdy hla~ala cela pravda; aby se provolávalo, že
Jen toto urclté tvrzení je absolutní a jediná pravda,
kdežto všechno ostatní je lež, podvod a hovadina.
~ejn:e ~oml;l lze vyhlásit za absolutní pravdu, že digltalls Je lek. Nebo lze vyhlásit za pravdu hodnou,
abychom se za ni bili, že digitalis je jed. Bohužel skutecnost je polovicatá a kompromisní:
digitalis je nekdy a v nekterýJch dávkách jed a jindy v jiných dávkách lék. Ale pravím-li, že digitalis muže být jedem
i lékem, neciním to, buh mi bud svedk,em, z nejaké
vlažnosti k jeho úcinkum ani z pohodlné lhostejnosti
k osudum lidským; nýbrž ríkám to proto, že jsem si
vedom jistých mezí jeho užitku a jistých vztahu ve
kterých se jeho užití pohybuje. Jistých vztahu: t~ je
to duležité ~lovo;. má-li re1ativism vubec nejaký smysl,
pak obsahUje pOjem v z tah u. Socialismus je dobrý
ve vztahu k mzdám; ale nic mi neríká ve vztahu
k jistým soukromým a bolestným otázkám života, na
než musím hledat jakousi odpoved jinde. Pokud hledíme ke skut,ecným vztahum skutecných vecí a lidí
není nic ponecháno naší indifferentní libovuli. ]edini
nevýhoda pri tom je, že život se stává nesmírne složitým; kdybyste delali co chteli, nemužete se z neho vyplést. Nejste neomezeni ve svý,ch kladech á záporech,
abyste si s nimi po chuti hráli; nýbrž vaše klady jsou
omezovány skutecnými »ne« a vaše zápory jsou zmírnovány sterými slabounkými »ano«, jež se vás dovolávají. Tento relativism není lhostejnost; je naopak
treba zurivé lhostejnosti, abyste preslechli hlasy života, jež odporují vašim absolutním výnosum. Není
to mekkohubá tolerance; 'chcete-li to nejak nazvat,
je to úzkostná pozornost vuci všemu, co jest.
Ale ovšem bojujeme-li o neco nebo proti necemu,
nemužeme to delat s úzkostnou pozorností; nebo tvoríme-li, nemužeme než soustredit se na své dílo a tak
trochu se nestarat o vše ostatní. Relativism není ani
methoda boje ani methoda tvorení, což obé je prímocaré i nekdy 'bezohledné; ale je to methoda pozná.
vání. Avšak má-li se bojovat nebo má-li se tvorit
je treba, aby tomu pr,edcházelo co nejširší poznání:
Poznání není cinnost bojovná; každý boj je opravdu
»prerušení vztahu«. Jeden z nejhorších zmatku této
doby je, že zamenuje ideové bojovnktví a poznávací
cinnost. Poznávat není bojovat; ale ten, kdo jednou
mnoho pozná, bude mít mnoho zac bojovat: tak
mnoho, že i za to bude zván relativistou. Jediná ce-
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sta, jak nehýt . relativistou,
je být monomaniakem.
Z cehož si vyberte lepší stránku: bud stránku Marie,
jež naslouchá jediné pravde, nebo stránku Marty, jež
»peclivá je a stará se o mnohé veci«. Ovšem na strane »mnO'hých vecí« je i ledacos malid1erného a podivného, neznámého i pohozeného; na té strane je totiž
celá skutecnost.

Politika
Rudolf Procházka:

18. února 1926.

úspešné, prak,t1cké palitiky«. »Chelcický a Žižka
rub a: líc téhaž tvrdéhO' Oeského graše«. Otázka
ného n.abytí a udrž,ení ceské samostatnosti
je
atázl.;;au polÍ'tiokou, která aroei Masarykovi souvisí
kla,c1echs oOtázkou mravní:

tvori
opetpouze
v zá.

»Pokláda1 jsem naši samostatnost za možnou, jestliže, jak
to žádal Havlícek, budeme mravne zachovalí a k obrane své
svobody vždy pohotoví, jestliže budeme míti s dostatek politického rozhledu k rozumné a poctivé politice uvnitr i na
venek, získáme-Ii si v Evrope sympathie a konecne bude-Ii
v Evrope posílena demokracie, nebor ta umožnuje svobodu
i národum malým.«

Naše humanitní tradJice, vedaucí k svetovosti, mezinárodnoOsti a asvobozování (apet princip oJiberální) indiII.
viduálnímu i náradnímu pamáhá nám tedy Vytvor1ti
a' úspešné
Shledali jsme v Masarykovi bojovníka. Víme již, že padmínky úspešnéhO' boje asvabozavacího
není. katedrový filosof, 'Cirý theoretik, ani (sit venia
samostatnostÍ'. Test však také tfeba, aby obdabné podverbo) vedecký lart pour l'artista. Že mU' nezáleží na mnky vytvorily se ml1110nás, v,e svete, v Evrope. Ma·
chladném poznání ale na správném živote. že jeho
saryk mel své hesla, Austriam esse delendam« hotové a
za jištené, ale pozdvihnaut j,e na praporu odbaje mohl
pravda je aktivní 'a expans,ivní. Jejím pozadím je lá,
teprve tenkráte, až mezináradlní politická situace utvápodvoct a kr,ivda, proti nimž dlužna ji prosaditi. Prot?
stal se 'tal<JOvýmburicem v oeské i,dyle, prehadno~l1 ríla se príhodne.
naše hodnoOty a promenil politické pomery. Ale to v e
Ta se stala vypuknutím svetavé války. Masaryk prebylo konecne stále .ješte »pouhým« bojem :i,deovtm,
svedcil se j,iž v,lastní zkušenastí (prípad Wahrmundu\',
nekrvavým, byla ,toOjen praktická filosofie ~ filoOsohclci Friedjurug, Aehrenrthal, Berchtold) 00 reakcnasti, kulpolitika, necoOvelmi puvodníhO' a: také úCinného, nad
turní škodlivasti rakouskéhoO režimu, proOlhanasti a necím však prece odborníci, vedectí i politictí, nehledící
schapnoOsti jeho diplomacie,
závislasti a nemravnosti
dosti do šíre a pod povrch, moh1i krcit rameny. Náhle
jeho politiky. Videl stahující se bauri, která zabere cel)'
však Masaryk prenáší svoou cinnost na pole moOoenské, horizont, vyšetroval na míste pomery na 'VýchoOdei na
vnejší palitiky, pripravuje a potom i vede válku a do- západe. znal z autapsie Nemecka,
Franci,i, !Anglii,
sahuje >tak úspechu, který príští historik postaví snad
Rusko i Ameriku. Cíti,l toOabecné naJPjetí, které se musí
teprve ,do .druhé rady za jeha úspechem v ceské kulvybít. Když válka vypukla, Masaryk byl si dabre ve·
ture ale který je ,patrný daV'U a vymáhá si obdiv ce- dam, že musí nyní »svou oOPpasiciproti RakoOusku dolého' sveta, prável i, neprátel. Jak se ta stalo? Myslím,
kázat skutkem«. A praví uprímne, že se tohO' kanecže ze studia Masarykovy povahy i cinnosti je pat rno , néha rozhadnutí bál. Byla ta jen fys·ická bázen z. odpože není tu žádné záhadly. Masaryk nesnášel lži, naduvednosti, která se stávala hrdelní - a Masaryk neoJtosti, mravní pustoty, prežitku, vykaristování, útlaku.
míta jící ad sebe nic lidského priznává krásne i tuto
Rakousko bylo již dávno reliquií, ale napr.osto ne
složku - ci byly to i mravní razpaky pred zahájením
posvátnou. Nemohla býti ad pocátku pochyby o tom, že vraždení? Masaryk zab)lval se 'Otázkou práva zabíti
Masaryk je nenávidel. ,Nenávidel zejména: Víden, tuto
již dávno, :naléza,1 ta u ChelcickéhoO, diskutoOval a tom
Capuu duchu. Rakousko byla mu predstavitelem sta- osobne s Talstým. Ale co jest práve karakteristické pro
réhoO:theokrat1ckéha režimu, jemuž národy jsou jen ab- živoOtnost, empriricnast jehO' myšlení, pro toO,CO'ho ciní
jekte'm panování.
Ocenuje s Palackým histarickou
pravým apakem doktrináre,realistau,
jest, že nikdy
opr<Í'vnenast a urcité poslání H.akauska. Ale »vykládaneuznával mažnast klásti atázku 'takto absolutne: za·
jí-li histarikavé, jak prirazene vzniklo Rakauska, musí
bí jet ci nezabí jet? Beží 00 ta, jak, kdy, kaha zabíti!
také vylažiti, jak prirazene zaniklo.« Turecké nebezMasaryk t>ríi'znává roOzhadující významl té okolnosti,
pecí již dávno paminula.
Dynastie zproOneverila se zda beží o abranu ci. útoOk,pri, cemž pojem útoku razsmlouve s'e sVYmi náradly. N ás,i,lná proOtirefarmaoe a širuje na veškenen útlak Mechanický cin sám je lhocentralisace a koOnecneúplné zapražen'í do pangermán.stejný, nabývá v}'znamu teprve úmryslem, úcelem. MaskéhoODrang n<liChOsten vzalo ríši všechnu rexis·ten- saryk má úctu pred absolutním pacifismem, je-11 ryzí
cní aprávnenoOst.
jako u Talstéha nebo Rallanda, ale nesdílí ho ani morálne ani paliticky. Neodpírání zlu je pravým apakem
Problém zní pouz'e: jest ceský nárad s.chopen samojeho filas'Ofiie. Krutá skutecnoOst boje, namnoOze bratro·
s'tatnoOsti? DoOvede,ji dobýti, a zachavati? To j.est Masary1<'ovivelmi težkou a mucivau oOtázkau. Pakládá re- vražedného, ceši a Slaváci se také vzáj'emne bili v 'této
vál,oe, trápila ovšem Masaryka bolestne a stále. Neformaci za bY'tastný projev cešství, a humanitní ideal
za smysl náradního ž,i'voOta.Ví, že ceskoslovenská sa- mahl'a ho však 'Zvrátit v jehoOpresvedcení, a asobne jí
mastatnos,t byla v náboženských válkách ztraoona a celil tím, že s,e sám nevyhýbal nebezpecí. Masaryk veck
pak vá,lku stejne díisledne jakoO takový CIemenceau ,
doOmácí víra podlehla (až príliš dukladne) cizí, vnucené. Neplyne z taha, že naše nárac1lní 'Povaha je P a- chveje se, že by mohla skoncit predcasne a neváhal by
slvní, že dovedeme se nanejvýš bránit, když útl:i\k pakracovati v ní i po nemecké kapitulaci, která se mu
jeví pokusem 00 'ltniknutí následkum: Toto stanavisko
stane se nesnesitelný, ale nedovedeme být tvurcí, pasitivnÍ, konstruktivní?
Odpavídá si avšem s veškerau
j'e bezesparu tvrdé, a ti, kterí klasifikují Masaryka bežurci,tostí: »humanitism není vrazenau a charakteravau
nými' pojmy z idealogie levice (zamenujíce zejména
jehO' ideu humanitní za populární, ponekud sentimenpa,ssivnastí«,
nýbrž
naapak
»správným
základem

Politik a filosof v Masarykovi.
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í predstavu humanního) \ majiprave
s tím nejvke
áce. Ale Masaryk je po ,té stránce muž starého zá. nepovažu je affektivní bolest za nejhorší zlo a
, , obeti" na sobe na jiných. Zamítá sice Macchiais~ a jesui!skié :v. '~cel svetí p~?stredky, dbá, aby
rane byly vzdy clste, krveprolttt v poctivém boji
í mu však práve špa'tným prostredkem k dobrému
íli, kterým jest .osv.obození náwda a zrízení nové, lepší
r~y. Kdyby nebylo dosaž,eno techto cílu, pozhJ'la
, v~lka smyslu a stala by se teprve s ponekud zmenšeYJ111
obetmi, nejkrutejším zlocinem na lidstvu. Musila
y se ostatne opakovat a tak obeti ješte rozmnožit.

spojencu! proti oentrálním mocnosltem, jejich uplatnení
vítezným mírem v' rádu svetovém získalo nám novúu
svobodu. To nás z:a vaz u j e, aby c h o m h u m anitní
program
uskutecnovali
nyní
i úst a vou
veš ker Ý m v e r e j-n Ý m zrí z ením,
p 'OI i t i k o u v nit r n í i z a hra nic n í
vlastního státu. Masaryk ohražuje se rozhodne proti
instrumetálnímu
výkladu humanitního názoru, jakoby
nám qyl vhodnou zbraní jen dokud jsme byli slabí.
Je to prý výklad liberalistický, nevím co je na tom liberalistického. Je cynický. Patrí politice, která s,e domnívá, že vyjde bez mravnosti. Názor dnes: dosti poBezohledný nacionalism. Masaryk však upoMasary~ videl ve válce od pocátku ne mocenský zá- pulárr:í.
zornUje, že c n o s t je u žit e c n á a žen
en í
~erma!1st:va a. Slov;:.mstva, nýbrž ideový zápas morozdílu
mezi
životem
soukromým
a
rnth.o prtnClpu ltberaltty a demokracie s mravní basí
stá t ním.
Zkušenost ho poucuje, že altruism se vy.manitní: proti antikvovaným zásadám m.onarchie a
rtstokracle s podkladem theokratickým.
Netajil si plácí. Zdravý cloyek není jen egoista, a 'Osobní zájem
, že na oba ,tábory není svetlo a stín rozdeleno' do- není jedinou pružinou dení (To vedel a zastával
i Adam Smith). Pouhé chytráctví se na konec sam'O
la ciste. ,znal povahu carského Ruska príJliš dobre
napálí.
Hloupý nicema je hloupejší než hloupý dobrák.
J)Ov.ažovaldemokratický západ' od pocátku za ve~
H l1' m a nit a n e n í sen t i m e n t a I i t a, Masaryk
~d a ~oIi?neiší, živel v Dohode. Také vojensky a po- není rozhodne precitlivelý, ani moralistní. Žádá hartcky ocekaval Vlce od této strany a or'Íentoval se po~ monický vývin celého cloveka, celého národa, celého
toho. VÝVoi a ,konecný výsledek dal mu i zde za
li,ds~v~. Tú je pravý opak sebezapírání, pasivity, r'Ozav.du. ;Vítez?tví bylo :dobyto západem a demokracií
blhanl do nekonci:na. Necht jen každý pracuje 'O tom
roh monarchu a theokracii. Mír nestvoril sice ideální
ery, což real'istický Masaryk sám neocekával ale nejbližším, 'O sobe samém, o své rodine, o své vlasti.
Bude-Ii to delat správne, prospeje nejlépe i ostatním a
mená: rozhodne epochu v politické ,i kulturní his'torii
celku. Jest v tomto Masarykove realismu cosi z Leib. s~a, prežitky str,edove1ru jsou definitivne odbyty a nic?va optimismu, to nej'1epší. Nacionalism, láska a
tevr~. drftha zcela novému vývoj-i, pm nejž je ka- sluzba vla'stnímu národu, je dobrý, jen šovinism, nea~er:~~I,cka r,?S1:oUcíla:utonomie individuelní spolu
návist, závist proti tem druhým, je zavržení hodn)'.
te~nelsl koo~dtn.ovaností a vzájemností jednotl,ivých
H u m a nit a jec i nor od á, i n ten s i vne i e xJ.enuv org-aJ1lsaCIcelku. (Spolecnost národu.)
ten s i vne.
Mravní prohloubení
kultura osobnosti'
, da - mravní organisace, kq.Itura
,.
sveta, lidstva.
Národ ceskoslovens'ký po staletkh .opet sj,ednocen a naro
Naše politika musí býti svetová, mezinárodní a tím
~m()statnen v celé své poli,ti,cké oblasti. Masaryk pobude také nejlépe národní. Potrebujeme
Nerudovu
zll k uskutecnení tohoto cu'e, který jedine poskytuje
lásku k vlasti uvedomelou a musíme 'Slcvarovati spedravé podmínky námdního vývoje, opet beze všech
theoretickýc'h skrupulí kombin:ace práva. historického a kulace s vlastenectvím. Masaryk popírá energicky, že
bychom svou samostatnost dostali proto, abychom byli
virozen~o. ~st,atne p~á'vo pr~rozené má zrejmou prehrází nemeckému imperialismu a posilavali posici víahu. Hlstoncka hramce nent Masarykovi nedotknulnou. Odpírá Nemcum právo na sebeurcení až do tezU! proti Nemecku. Má jiste nejvetší právo mluviti
o tom, co za hranicemi 'sEboval a oc žádal. Opírat ce, In~ho ?dtrže!lÍ ,~rost~ z toho duvoclJu, že by tím byl lou existenci jen o bodáky, spatrovat její smysl.v boji,
rusen Zlvotnt zajem jednoho nároca pro luxusní názvlášte, v <cizích službách, je vel'mi chudé. Každý náek národa druhého. Má k vuli tomu, aby 3milionový
Io~k :pripojil se k materské' zemi býti zbaven saino~ rod zakládá si predevším na svých schopnostech a statcích duchovních. Politice i státu je potrebí mravního
ta~néexis~ence celý romilionový národ? Nebot ampuzákladu. (Nesmíme zapomínat,
že pojem mravního
I takovych kusu státu, jaké by Nemci chteli nám
Vít, bychom' zrejme hospodársky ani politicky ne- má u' Masaryka západní šíri, není to naše úzká morálnost.)
starý stát ho mel. Opíral svou autoritu nejen
li. Upozornuje-Ii je pr,i tom, že k nám prišli, jako
o
vojsko
a byrokracii, nýbrž také o milost boží a círlonisté, neciní taik protú, aby je dekl~ssoval na ob&rty druhého rádu, nýbrž práve jen na histori'cké odu- kevní sveceni. To byla práve theokracie. Z ceho bude
cerpat svou autoritu stát náš? Nemáme tradice, vžité
~~n~. n~šeho prirozeného práva nlCl!
území, dnes preune l~mlobyd len é. Tsou naši hosté, j,imž králové je loyality; parlamentní representaoe je rozer~aná. MavoucÍ zarucili plllé a svobodné národní vyžití. \Nemc i sarykovi nestací okamžité nadšení, ani policie, nátlak
presily. Demokracie nesmí nám býti pouhou vnejší
ceskoslovensku mohou svému nwrodu
lidstvu proadministrativní
formou, musí nám býti životním ná, ti na tomto míste neoceniteIné služby, nebudou-li
zorem, a té hloubky jí dodá pouze princip humanitní.
~í'tit výbojnou avantg-ardou pan g-ermani smu , nýbTŽ To jest demokracie sub specie aeterni. Vláda ze sou)Ovacím a vyrovnáva'CÍm cinitelem mezi sousedy.
hlasu a pro dobro všech -obcanu bez rozdílu, vláda
.A tak se kmh uzavírá. Masaryk vychovávající po
z lidu, lidem, pro lid a 'Pro službu kulturní.
\Cet let národ k sebepoznání,
k pochopení 'smyslu žiŽe ceskoSllovenskáJ skuúocnost podobá se dnes velmi
a dejinného poslání, žádá po nem nyní, když mu
málo tomuto ideálu? Jak by mohla? Vždyt u nás ješte
mol.:, také k samostatnosti púlitické, aby svóu doan~ nedoznel boj rozpoutaný teprve výsledkem boje
ou \"Vch'Ovuukázal. Státy se udržují tím, cím vznikzahrani1cního. Za dalších 30-40 let bude možno utvoSt:lt ceskoslovenský vznikl »poctivou a rozumnou
litikou«, založenou na z'ásadách humanitního demoriti si úsudek 9 úspechu druhého údobí vychovatelské
cinnosti Masarykovy.
atismu. Uplatnení techto zásad v boji západních
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byla o tom poucena šestinedelním
tuhým vezením.
Ucitel domníval se mylne, že historie je nezmenitelná,
a v tomto. bláhovém presvedcení poucil pri Husových
(B o I es t i s t a v u ú r e dni <ck é ho.)
oslavách shromáždený lid, že papez Jan XXIII. byL
napred morským laupežníkem a pak teprve z'ástupcem
Úredník a politik nemají se rádi. Tuto okolnost, jiste
Kristavým na zemi. Jeho názory byly napraveny podvelmi nepríznivou pro vývoj vnitrních
vecí našeho
míneným trestem ctrnáctidenního. žaláre. ,Když pak
státu, budeme asi jen s velikou težkostí odstranovati.
podobné prípady se nekolikráte
opakovaly a když
Predpokladem je vyrešení problému postavení byrobylo prokázáno, že vliv klerikálního ministra je dokracie v demokracii, který je dán požadavkem uplatstatecným regulativem prehnaného príkazu ústavy, že
niti I a i c k ý ž i vel ve správe a jenž je znesnadvyucování nemá odporavati výsledkum vedeckého bánován zvlášte nespornou nutností po rád k u ve
dání, pochopili i ucitelé, že hlavou zdi neprorazí a
správe. Úredník má rád porádek. Má snad rád i úredstali se opatrnejšími. Jejich zkušeností použili i státní
ního šimla, ale jiste jen proto, že je produktem desíúredníci pri vyhýbání se zákonu o úredním tajemství,
tiletí porádku v úrade. Politik však má rád v prvé
a to s takovým úspechem, že nenalezlo se dosud ani
rade svoji vlastní vuli a v druhé rade z'ájem své strajediné príležitosti jeho pomocí zakrociti. Žádá-li toho
ny. Porádek musí ustoupiti stranou, žádá-Ii toho vule
zájem verejnosti, i »úrední tajemství« beztrestne prepolitikova. Úredník musí tolik a tolik let studovati,
stane býti tajemstvím na doklad pravdivosti prísloví,
musí míti radu let praxe; musí dostati výtecnou kvaže ani politik ješte hlavou zed neprorazil.
lifikaci a pak teprve je uznán za soChopna vésti malý
Mnohem castejším prípadem bývá persekuce, která
úrad samostatne, ovšem za dozoru a podle predpisu
smeruje k z nic e n í e x i s ten c e státního. úredúradu vyššího. Nemuže pak dobre pochopiti, jak je
níka. V tomto smeru restrikcní zákon mel rozhodne
možno, aby vudci politické strany, muži bez theoretické prupravy a praktických zkušeností, sveren byl
úspech. Síly duellantú byly príliš nepomerné. Revolúrad nejvyšší jen z titulu onoho vudcovství. Neuznátujíd úredník zústal pravidelne lež:eti na bajišti i se
vá jeho osobní autoritu a jen s jakýmsi vnitrním od- .svou rodinou. Takových tragických prípadú bylo velporem podrobuje se jeho autorite úrední.
mi mnoho. Rozhodne více, než by se verejnost vubec
mohla domnívati. Bylo ji'ch tolik, že sama koalice,
Ale musíme predem podotknouti, ž,e tato nechut
k jejíž vetší moci a sláve byl zákon prece v prvé rade
není jen na jedné strane. Úredník je pro politika preodhlasován, navrhuje nyní zastavení restrikce.
kážkou. Stále. ukazuje na predpisy, odvolává se na záFinancní. tresty jsou jakousi persekucí polepšovací.
kony, nerad staví vuli politikovu nad své odborné vedomosti a zvlášte velmi dobre vidí do ruzných zákuSmeruj'í k poucení, že ta ci ona cinnost není vládci
lisních vecí, do nichž mu podle názoru politikova nic 'resortu príjemna. Bývají jí postiženi hlavne redaktori
odborových listú úrednických, jestliže smernice takonení, ale do kterých se preoe jen plete. Zkrátka prekáží volnému rozmachu politikovy vule. Politik mimo
vého casopisu nebo j,ednotlivýchclánkú
neodpovídá
názoru ministerského. presidia. Jde nejcasteji o tresty
to upravuje právní, hospodárské a sociální pomery
úredníkovy a - jak zkušenosti ukazují - upravuje
neprímé. Úredníkovi je odnata agenda, s níž jsou spoje špatne. Úredník ovšem protestuje. Využívá dobre
jeny vedlejší príjmy, jako. komise, remunera,ce za miparagrafu 114 ústavy, organisuje své protesty a domorádnou práci nebo pod. Jindy zase dostane se mu
konce odvolává se k ver,ejnosti a žádá ji a ochranu.
agendy, u které musí sedeti od rána do vecera, takže
na nevhodné psaní nebo. na redigavání nevhodného caPolitik je vždy naklonen videti v tom pocínání vzpouru, kterou nutno potríti ihned v zárodcích. Mnohosopisu nezbude mu ani chvilky, a prece nemúže býti
tvárnost verejné správy a ruzné stupne protestu úredse svojí prací hotov, takž.e nezná aúi nedelí a svátku
a prestane vúbec uvažovati o možnosti dovolené. Reníkových vyžadují ovšem nejruznejších forem obrany
politiku. Tak vyvinula se celá rozsáhlá stupnice opa- "rtmneraci ovšem nedostane, protože má resty. Redak'tor casopisu »B e r n í ú r e dní k« byl na pr. takto
trení, jimž politik ríká tresty, ale které úrednictvo
postižen. Psal tak dlauho o špatné financní politi'ce
neústupne jmenuje per s e k u c í. Dosáhli jsme již
a tak dlouho zduraznoval práva berních úredníku, až
jakýchsi zkušeností a pro rtlzná provinení proti politické autorite ustálili jsme zvykem tak presné tresty,
byl »povýšen«, stal se redaktarem Úredního. Vestníku
ministerstva financí, práce mu pribylo, ale platu ubyže úredník, který se odváží použíti nekterého z pravidelných prostredku protestu, muže si již predem uvelo, a pan redaktor je každorocní ztrátou nekolika tisíc
korun presvedcován,
že »B e r n í ú r e dní k« vydomiti také formu a veškerý dasah persekuce, která
ho za to stihne.
chází, aby hájil ministerstvo financí a ne berní úredPomerne málo UZlvanau formou
persekuce je níky proti ministerstvu. Je ta však nejaký umínený
muž. Rekl si, že pocká, kdo to déle vydrží.
t r e s t ní stí h á ní. Používá se jí v prípadech jen
velmi rídkých, protože pri ní musela by prijíti svetlo
Nejcastejším trest,em j'e pre I o žen í. Dokonce záv ruzná úrední tajemství, která je lépe schovati do. kon o prekládání zamestnancú do jiného. odvetví státní
archivu. Mimo to následky její jsou pro úredníka
správy byl schválen, aby tuto formu persekuce zjednodušil. Její velká upotrebitelnost dá se nejlépe ukápríliš dalekosáhlé, aby se mohl jim casteji vystavovati. Ale prece se s ní setkáváme. Je to v dobách,
zati na príkladech.
Nejvetší
úrednická organisace,
O db o r o v é úst r e d í, mela
ciperného jednatele
kdy ješte nebyla vyzkoušena pružnost navých zákonv Bratislave. Byl to úredník tamejší sedrie. Úrednické
ných ustanovení. N a príklad krátce po vydání zákona
na ochranu republiky neznali ješte ucitelé velikost
organisace svolaly v roce 1922 protestní tábor, na
kterém mluvil - pravda, ponekud nekoalicne - tehvlivu pana dra Dolanskéha. Ucitelka ctvrté trídy meštanské školy nevedela, že precísti detem Havlíckuv
dejší opasicník poslanec Vilém Brodecký.
Jednatel
krest sv. Vladimíra je trestuhodnou
urážkou nábobratislavského. O db o r o v é h o úst r e d í byl zvolen
ženského presvedcení koalicní strany lidové, a proto
do. predseclnictva táboru a zapisaval. Tím byla pre-
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krocena míra jeho hríchu a mInIstr Dr. Dolanský
uznal za nutno ho potrestati. Zjistilo se, že jeho žena
je v Bratislave definitivní bankovní úrednicí, al,e že
nemají kde bydleti a proto že si staví druž'stevní domek, na který práve dávali krov. I uznalo se, že nejlepším trestem bude preložení. Byl vydán dekret, podle kterého musil provinilec nastoupiti do 48 hodin
lužbu u okresního soudu ve Velké Bytši, nekolik hodin od nejbližší dráhy. Dosavadní úredník z Vdké
Bytše musel ovšem odejíti, ale protože nemel kvalifikace pro, sedrii, byl preložen do Nitry. Z Nitry pak
jiný úredník byl preložen do Bratislávy. Bratislavský
úredník meL doma ženu a domecek, ale ve Velké Bytši
musel spáti z milosti sedlákovy v komore; úredník
z Velké Bytše mel doma ženu a deti, mel tam i slušný
byt, ale musel se vystehovati do hotelu v Nitre; 'a
úredník z Nitry mel sice v Nitre byt a rodinu, ale
musel se stehovati do Bratislavy a bydleti v podnájmu.
Každému z nich zaplatil stát stehovací výlohy a platil
jim i diety z duvodu vedení dvojí domácnosti. A to
všechno jen proto, aby jednatel úrednického ústredí
byl potrestán za zapisování na táboru lidu policií povoleném. Intervenovali jsme tenkrát u Dra Dolanského, kter)' s hrdostí priznal, že deje se tak na jeho rozkaz, ale vystrnadil nás vdmi brzy z audi,encní síne.
Hned, jakmile jsem se zacal dovolávati krestanské lásky k bližnímu.
Jindy zase byl berní úredník pro podobný precin
potrestán preložením k tabákové režii .. Predstavte si
jeho postavení. Jako berní úredník mel Ikvalifikaci
velmi dobrou. Rozumel velmi dobre dávce z majetku
a všem daním prímým, nemel ovšem ani ponetí o 11'ákupu a zpracování tabáku a na novou funkci dí val se
ponekud udivene. Výsledkem byla špatná kvalifikace,
odmítnuté jmenování a sklon k bolševismu.
Rekli jsme, že úredník muže si na prstech vypocítati, jaký trest ho stihne za to ci ono provinení. Nekdy to vede k prípadum s ponekud komickou príchutí
anekdoty. Na kterési schuzi v Praze referoval soudce
- president senátu - o slyšení u pana ministerského
predsedy Švehly, rozhorlil s,e nad Švehlovým stanoviskem, že kdo je v oposici proti koalicní vláde, je
v oposici proti samému státu, protože koalice prý representuje stát; ve svém rozhorcení rekl, že by se
smál, kdyby jemu - soudci - ríkal to sedlák Švehla.
Ale že se musí podrobiti, ríká-li to ministerský predseda Švehla, protože prý u nás platí zásada, že moc
je právo. Byl ovšem disciplinárne stíhán a odsouzen
pro urážku Švehlovu 'k dutce. A jako dobre vychovaný státní zamestnanec pož'ádal sám hned o preložení
na Slovensko. Jeho žádosti bylo s neobvyklou jinak
rychlostí vyhoveno. Ostatne prí-pad je za iímavý i po
jiné stránce. Výrokem tohoto soudce cítil se uražen
ministerský predseda ceskoslov-enské republiky, a protože není v soudcovské pragmatice o takové urážct'
vhodný paragraf, byl soudce žalován a potrestán podle
paragrafu, který stíhá urážku - Jeho Velicenstva císare nebo jiného clena Habsburského domu! Stalo se
tak ctyri léta po prevratu v roce 1922 ...
Jsou ovšem i jiné druhy persekuce. Velmi obvyklou
for'TIou - zvlášte v ministerstvu financí - bývá zasta' ené jmenování. . Nié to v podstate není, úredníko"i to nemiHe uškoditi, ale dráždí to víc než cokoliv
jiného. Úredník má automatický postup z jedné plato\ ; trídy do druhé. Plat vyšší hodnostní trídy tedy
do<tane, ale jmenování mu nedají, má-li nejaký škra-
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loupek. A tak máme prípady, že úredník má plat jako
vrchní úcetní rada, ale ve skutecnosti je už deset let
úoetním ofi'Ciálem, protože nepozdravil kdesi u vrbictk. Bývalí jeho podrízení mají již dávno honosné tituly a on porád nic. Neverili byste, jak to takového
úredníka zlobí. Radeji plat by si snížil, jen aby jmenování dostal!
Úredníci kdysi hledali prostredek, jak se ubrániti
persekuci, navrhovali to, žádali ono, ale vždy se prozradilo, co vlastne ve skutecnosti chtejí dosáhnouti:
že pod nevinouckým názvem na pr. Úrednicko-zrízenecké komory skrývá se vlastne instituce, která má
politikovi znemožniti tr,estání úrednické vzpoury. Ale
od nejaké doby ustaly takové snahy. Snad si úredníci
rekli, že to vlastne s tou persekucí není tak zlé, protože zkušenosti naucily je již používati prostredku,
na které nestací žádná persekuce na svete, snad že
zprávy z ciziny jim dokázaly, že úrednická persekuce
-- stejne jako politická korupoe - není jenom zjevem ceskoslovenským, že se vlastne vyskytuje v celém
svete. A nekde dokonce ve formách ješte horších. Nedávno cetla se v jakési schuzi zpráva z Jugoslavie, jak
vláda narídila uzavríti Štepána Radice a jak potom,
když Radic stal se ministrem, bylo zase zavreno šest
policejních úredníku, kterí se odvážili uvezniti politika
a vlastence tak vynikaj!.cího. A predseda schuze se
potešil: »2aplat pánbuh, tak daleko prece ješte nejsme«. Ostatní souhlasne kývli. Jen kterýs rebelant
prohodil jen jaksi pro sebe: »Však to nebude trvat tak
dlouho, a Švehla prekoná i Pašice!« Ale jeho názor
zustal v menšine.
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Ferd. Peroutka:

Podkasaná Musa.
Už nás mrzí pocítat pri každé príležitosti ideály,
které mladá generace básnická nechala ležet na bojišti.
Když vstupovala do sveta, volala: ustupte všichni
z -cesty nám, kterí prinášíme umení lidové, tendencní,
marxistické, proletárské! dejte konecne pokoj se svými staromodními
intimnostmi!
prestante
se starat
o pocity mizerného individua! pryc s Karlem Capkem,
jenž píše pro potrebu buržoasie, a s Fránou Šrámkem, který kazí dobré mravy! Jest pravda, že mladá
generace nikdy nemela tyto své ideály zcela v porádku
a domnívajíc se provádeti umení t,endencní a proletárské, omylem velebila svet baru a tanecních síní a
s rozkoší se hroužila práve do tohoto poloskutecnéhv
nocního života, kt-erý byl za mnoho penez vytvoren pro
potechu a príjemné napínání nervu velkomestské buržoasie. Ale tehdy se ješte mohlo zdáti, že mladí básníci »Devetsilu« nemohou se jen dosti rychle prokousati ke svým úkolum, že však to, co hodlají prinésti,
pomalu a skryte zraje v jejich nitru. Dnes, dva tri
roky od vr-cholu programových
bojtl, vidíme, že se
vzdálili od svých puvodních ideálu ne ústupem, alt
úprkem. Byl jediný mezi nimi, jehož bytosti odpovídal program, který dnes už patrí minulosti: W 01ker. Ten stvoril práve v tom lidovo-proletárském
duchu nekolik básní, které vždy budou patrit k bohatstvl
ceské poesie. Byl prirozeným vykonavatelem starého
programu »Devetsilu«: nemusil se do neho nutit, nechodil v nem jako ve vy pujceném kostýmu, našel se
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v nem. Zatím co básne jeho druhu z onoho období
dávno už nebudou vzpomínány
ani slovem, básne
Wolkerovy budou žíti: jejich síla je v tom, že v nich
osobní založ-ení vyšlo vstríc programu.
Kde toho
není, je marno se namáhat; poesie má urcitá tajemství síly. Wolkerova smrt urychlila rozklad programu:
jeho druhLtm bylo dokonce nepríjemno, byl-Ii jim
tento program pripomínán dílem nejryzejšího básníka
generace, a vydali proto kvapne heslo »dosti W 01kera !«, které tehdy vzbudilo dosti údivu. Vyhánej
prírodu vicUemi. prece se vrátí: mladí hásníci, kterým
zmizel s ocí živý príklad W olkeruv a kterí mimo to
snad pocali už b)·ti nudeni the'orií, jež trvala už celé
dva roky. rychle se obrátili k sférám, jaké byly ode
vždy príznacny pro básnení mlad)'ch lidí: k výrazu
touhy, lásky, jara, citové dohrodružnosti,
svežích
smyslll a hravé fantasie. Básnické sbírky mlad)'Ch
autOrll, které vyšly od té doby, znamenají v celkovém
smeru i každá zvlášt likvidaci proletárské poesie a
jin)'Ch podobl1)'ch hesel. Mladá poesie prodelala dukladné zemetresení: sociální motivy. barikády, delníci,
továrny, bratrství trpících a ostatní veci toho druhu
se propadly do propasti; pak se zeme zavrela a na ní
vyrostla menší ružová zahrada a byly vystaveny altány a zavešeny lampiony; místo mladé soudružky
proletárky, která ležela se svým hochem u tovární
zdi na hromade strusek, prodírá se nyní u mladých
básníku Colombina ružovým kerem, laškovne, ne vážne prchajíc pred Harlekýnem. Ponevadž však mladým
lidem je težko nestáti na nejaké barikáde. stojí nyní
na barikáde, nad níž vlaje prapor s nápisem. Ach,
jak je ten svet krásný a dojímavý! A s této barikády,
které se v reci literární kritiky ríká po e t i s m u s,
dále ohromují šosáky, ne už revolucními zpevy, nýbrž
vzhledem svých veršu, vyhnáním tecek a cárek a ruznými typografickými hríckami.
Bylo by nespravedlivo
neríci v této souvislosti
o Seifertovi, že mel vedle W olkera z celé té skupiny
nejblíže k tónu opravdové poesie proletárské. Ale pokud se týká básníka, jímž se hodláme dnes zabÝvati,
bylo vždy patrno podle zpusobu, jímž držel revolucní
zbrane, z..: jeho ruka je schopna opravdu prirozene
držet j-en lyru. Nová kniha Vítezslava Nezvala »Menší
ružová zahrac1a«*) patrí pod ochranu
podkasané
Musy. Obálka, na níž je tanecnice s vysoko zdviženými suknemi a stojící na jedné noze, raketa, vybuchnuvší v podobe kvetiny, modrý vecer, zár, lode a lodky a svetla v dálce, dosti verne napovídá obsah knížky.
V celé té knížce autor oddává se cemusi, ~o by podle
teorie »Devetsilu« pred tremi roky bylo možno nazvati opevoV'áním velmi pre1étav)Tch a pomíjejících
stínLl, jež jsou vrhány pocity mizerného individua.
Dokonce lze ríci, že to individuum je zde ješte mizernejší než u tech básníku, které kdysi »Devetsil« zatratil: básnící subjekt honí se tu za štestím jedné vteriny; více než dílo celého sveta platí mu ci-chati ke
kvetinám; sociální. vztahy zmizely z pr,edstav Nezvalov)'ch úplneji nez: z predstav kteréhokoliv
normálního básníka; nechce nás pohnouti k truchlivosti nad
špatným usporádáním sveta, nýbrž hlásá trvalé opojení. Kdybychom nevedeli, že mládí se nedá zapríti a
s láskou visí i na svete" proklínaném,
byli bychom
touto promenou básníka kdysi proletárského udiveni
jako abstinentem, který zpitý leží v škarpe.
*) Menší

Smíchov.
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Opustiv docela proletárskou a marxistickou poesii,
pocituje Nezval prece jakési rozpaky a hledá, jak by
se vyrovnal na nekolik procent s teoriemi a svetovým
názorem, které kdysi prijal na radu kamarádu.
pripadl na myšlenku, že je možno »Menší ružové zahrade« predeslati jakýsi úvod, v nemž se krátce rekne
to, o cem už v celé knize nebude rec.
napsal motto,
v kterém co nejstrucneji praví, že je pro revoluci a
pro vyvlastnení tech, kdož mají príliš mnoho. Vykonav tuto povinnost ke komunistické strane, vydal se
pak plnými plachtami do sveta své rozkošnické lyriky,
která -což
je neklamným znakem mládí - je rozkošnická i tam, kde je smutná. Už jednou byl v Cechách básník, který z ohledu na dobu pripojil ke své
knize úvod, nikterak nesouvisíCÍ' s obsahem: byl to
náhodou velký básník, K. H. Mácha, jenž úvodem
k »Máji« napsal nejobycejnejší veršování na obvyklé
vlastenecké thema. Tento veršovaný
úvod se hodí
k Máchove poesii pomí>jejícnosti a metafysického
smutku jako pest na oko. Ale Mácha se domníval,
že je ho treba, aby »Máj« byl aspon nejak priblížen
soucasníkum, zcela vyplneným vlasteneckými
pocity.
Jiné casy, jiné mravy: brali-li kdysi básníci ohled na
vlastence, priznává se dnes p. Nezval v úvodním slove sllch5rmi rty k revoluci z ohledu na revolucionáre,
ac jeho mysl, jak o tom svedcí celá kniha, je naplnena
necím zcela jiným. Bzukot vcely je hlasitejší pro jeho
ucho než dunivý krok revoluce, a cerven, která mu
padá do oka, je s ruží, nikoliv s delnického praporu.
Prece však váhá úplne se rozlouciti s módou, jež ho
držela v zajetí: proto podal v úvodu revolucní f>rílepek ke knize nejintimnejší.
Kde se vyjadruje
zcela
uprímne, píše takto:

I

I

»Uzavren brectanem od zakourených silnic, naplnuji se
chvením slunce a vzpomínka na lásku se podobá menší
ružové zahrade, v níž lze císt na altánku romantické verše
o vecnosti a tajemství.«

Nehodlám upírat p. Nezyalovi právo na kterýkoliv
z jeho pocitu, mezi nimiž bývají pocity krásné, jaké
sl ním rád sdílím. Neberu mu ani právo, aby se uzavrel brectanem od zakourených silnic. Ale ponevadž
revoluce nevzniká v menší ružové zahrade, v níž lze
císt na altánku romantické verše o vecnosti a tajemství, nýbrž chodí práve po zakour,ených silnicích, uciní
revolucionári dobre, nebudou-li se príliš spoléhat na
pomoc p. Nezvalovu.
Kdyby v Praze skutecne vypukla revoluce, mužete vsadit sto proti jedné, že té
doby bude p. Nezval sedet v chuchelském lesíku u jediné pomnenky, kterou tam nalezl, a hrát na šalmaje. Se
stanoviska marxistického, k nemuž se jednou priznával, Nezval sleduje dnes jen drobounké citové hnutí
svého já. Pokud tyto krehké verše vubec mohou býti
necím pádným, je »Menší ružová zahíada« pádným
dokladem toho, že z generace sociálních revolucionáru
se stává generace lyriku nejintimnejších. Na tom nic
nezmení jakékoliv úvody, umele prilepené ke knize.
»Menší ružová zahrada« se vyznacuje, cím velká
vetšina poesie mladých lidí: zurivou chutí do života a
žízní po dojmech. To a nic jiného je zároven, krátce
receno, celá podstata onoho hnutí, kterému se ríká
po e t i srn 11 s. Ukázati intensivne sladkost a dojímavost života, rozsvítiti vš-e, co se v nem dá rozsvítiti,
roztociti vše, co je schopno pohybu, rozvázati jazyk
malým vecem, aby mluvily, a shrnouti v jednu chvíli
všechny krásy sveta: to je poetismus. Není tak nový,
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si myslí ti, kdož si nedávnO' vymyslili toto jméno.
oesie byla odjakživa poetická jako kruh je pokaždé
~rouhlý, nebot vždy bylo úkolem básnictví prabouzet
zmnožovat bohatství života, at už veselé nebO' smut, bohatství. Už v staré recké lyrice najdete tak rozdné poetisty jako je p. Nezval. Poesie bez poetismu
neco takovéhO'jako kruh zbavený kulatosti. Je-li neco
ového v' tomto moderním: vynálezu, pak je tO' jen jistá
robaticnost veršu, smelost predstav, které pohrdave
tí nad skutecností, a vubec jakási moderní akrobatiká nálada, odpovídající potrebe mladéhO' tela, pahyvat se treba bez:cílne. Není náhodau, že dO' tétO' kniy zaradil Nezval libreto k baletu. Souvisí ta se zvýnou pozorností, kterou tito mladí venují pahybovéU umení, tanci a cirku.
Podle nich ne pauze básník
kalamáre, ale i baletka básní. Predstavují si nejaké
plynutí umení, v nemž by básník nejen psal, ale i prelékal se clo kostýmu a tancoval. Kladau docela navý
tiraz na pohybové schopnosti v cloveku. StarÝ poetita snil v sede. Moderní poetista sní, pri poskakování.
echce už jen passivne obrážeti s vet a jiste nemá
V oblibe výrok Stendhaluv, že román je zrcadla, které
nosí podle cesty. Chce spíše sám abohacovati svet
vou bujností. Poslyšme, jak Nezval v »Menší ružavé
uhrade« I)odává zftkony této poetiky:

Jedním
isem. žezjevyznání
zde na víry
stromech
moderního
více lampionll
poetismu než
je spojení
jablek.
prirozeného s umelým, a proto lze ocekávati odpoved,
ze lampiony nejsou o nic méne skutecné než jablka.
ekl jsem již, že nechci p. Nezvalovi upírati právo na
kter)'koliv jeho pocit. Pokouším se pouze zaraditi jehO'
poesii, kam patrí.
Zvláštní jej.í ráz vyplývá cele
z toho, že tu lidi a veci mají vzhled lidí a vecí na maarním ples'e. Pan Nezval napsal také jednu básen
vímo o karnevalu: ale není velkého razdílu mezi ní
jinými jeho básnemi. Nezval razmlauvá jen s Maon, Euridikou, Mignan, mademoiselle de Maupin; ne• ou-li to masky, co jest ta jinéha? Papisuje-li dívku,
pisuje takové veci, jaké se vidí jen na maškarním
se: dívka vede páya a pradává lotasový kvet, trapié Elie a pomeranc,e a australské ryby; pak k ní prioupí krásný dalailama a nabízí jí svaje atraky. Kde,
'mo maškarní ples, mužete spatrit takavé deje?
de jinde jsou vedle sebe »chlape'c s bubínkem, jenž
bíze! dm všechny planety«, a »pradava'cka divu«,

mesíc v cylindru, tentO' »bledý gentleman«, a pastýrka,
Cervená karkulka a Pikavá dáma, zebry s Cínankami
pri tanci, Manon Lescaut a Lareley, králavna a marský laupežník? Vše a kaž'dý chadí v N ezvalavých básních v nejakém kastýmu. Dejepis a zemepis mohou
býti tak dokonale prekonány jen na maškarním plese,
kde, jak znátnD, múže Lahengrin tancit s Carmen ,a
Achilles s jeptiškau. Prekonání zemepisu jest, jestliže
u Nezvala gandolieri zpívají na rece Orinaku. Rekne
se, ž,e je to symbolismus. Ovšem, ale maškarní ples j,e
razhovory mají u Nezvala ráz
také symbalismus.
karnevalových paklan: »Muj krásný chrestýši!«. Každý uzná, že to je dacela abycejná poklona z maškarníhO' plesu; cekáte, že již již p. Nezval s,e neuddí a
oslaví nejakau démanickou dámu: »Kam pílíš, krásná
maska?« Z jehO' veršu se davídáme, že se dává ad žen
oslovovati »mllj Dantane«, -caž razhodne nutnO' z.aradit
mezi -karnevalavé prehánení. A slyšíme-li, že »za nic
nestojí láska ani kakain«, tedy si rekneme, že takavé
pavýšené pacity mívá každý prumerný mladík, jde-li
v masce na ples a pripadá-li mu pri té príležitasti jeho
asabnost zajímavejší než ve skutecnasti Jest.
.
Ctete-li N(;zvalavy básne, at tu ci anu (nezáleží na
tam, kterou, nebot všechny jsau prasyceny stejným
duchem), máte pakaždé týž dajem umelosti, jako díváte-li se na rokakavéabrazy.
Ce1'á príroda zdá se
vám býti paprášena pudrem, každý stram vsazen dO'
korenáce, potok zrídlem limanády, palmy z papíru a
slunce a hvezdy pouhé lampy na oblaze, je4na silnejší,
druhá slabší. ProtO' se uprastred Nezvalovy svabody
dusíte pra'Chem. K baletu »Pan Fagat a Flétna« predpisuje takavauta dekoraci: »V pazadí nalevo kulisa,
predstavující lan s mládaty na pažite. Gumavé vemenO'. NapravO' prospekt s vlakem. Lucerna visí s .oblahy«. To m~ avšem být prímO' dekarace,' ale kde má být
Vezmete básen
sama prírada, vypadá ta také tak.
»Jara«, tedy verše na mativ velmi prirazený. Nezval
patrne pražil jara v lesíku v Chuchli. Ale zacíná nejinak, než treskem polnic tetrar,chll. Mech avšem v této
básni je priravnáván
k mekkému otamanu.
Dívka
z kance1áré, která si vyšla dO' lesa, zpívá písne karmelitek: prac práve ty? »Srnky jdou s pomnenkami tancavat« - stále táž bálavá sladkast. »6 hrejte, -sladký
vialoncelista« - nu avšem. V rákosí je vadník: ne
obycejný, ale 'galantní va~ník
A cypriše s harfou.
Také pavilon. A plet nader pad hedvábím: ani jara se
neobejde bez plešav,ého hedvábí; kam se hne prírada,
tam spechá umelost za ní. Pri tom nelze ríci, že by
Nezval neznal prasté animální pacity, jež v nás probauzí jara: »0' jít a dotýkat se«; »klást aci na plet i1ader«;
,

I

Bude nutno žíti, ctyri, pet roku v bezohlc(;ném 0poJem,
nedbat zákonu prírody a státi se cirým zázrakem.«
"Bylo treba psát elastické básne, abychojJ1 se mohli radovat, bylo treba .. , stavet se cirým bláznem.«
"Umení nemá zákonl! a proto je mu treba predevším
prednost dát,
dovede vytrhnolUti z nudy, osvežit ducha a rozesmát.«
»Je treba vynalézat minutu za minutou ... a nemít ani
chvíli pokoj e.«
"Spojit ohen vecnosti s ohnem kterékoliv vteriny.«

Úhrnem dává na srozumenau, že poetisti jsoU' »raina llar[,ek)Tnú«, kterí »zachovali svetu puvab pres
šechna strádání«. Klade-li se p. Nezval sám dO' blízkosti Harlekýnu, nebudu proti tamu protestavati, nebot to vyjadruje celkem také mé mínení. JehO' poesie
má docela :vláštní ráz, který si neujasníte, nepochopíte-li, že to všechno se podabá životu na karnevalu.
ezvalovy predstavy mají v sobe necO' z ovzduší maškarního plesu i tam, kde se sám o sabe domnívá, že
pocívá na holých ií.adrech matky prírady.
Sledoval
jsem pozorne ráz prírody v jehO' básních a ;;hledal
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»A svatojanské
mušky vcncí šat,
pod nímž se chveje ochrr~ýrené místo:"

Ale má špatné zvyky muže, který se nedovede adloucit od »karsa s parfumy«. Pripamíná ta ponekud
zvyky J araslava' V rchlického, jehož slábastí bylO', že
nedovedl vylíciti ldníha dne v Cechách,' aniž by dal
v nem prahánet se faunllm, nymfám, bacchantkám a
jiným prízrakúm, o nichž 'cet!. 'Prave to dala paesii
V rchlickéha anu umelost a knižní ráz, které jsau hlavní prícinau jejíhO' rychléhO' stárnutí.
Nezval si pacíná
podobne, jen m'á zálibu v jiné, madernejší mythalogii:
v pieratech, harlekýnech, calambinách, clawnech, lampiane'Ch a kulisách. Vše li neho ,chadí v kas týmech a
s maskau. »Acherant plyne jak reka: Berounka«: Je tu
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Acheront v masce Berounky nebo Berounka v masce
Acherontu?*)
Je 'to kosmopolitismus
karnevalového
vecera. Básníci meli by si uvedomit, že poesie, založená na umelém kosmopolitismu,
rychle hyne. NeJvýstražnejším príkladem je práve Vrchlický.
Nezval má rád veci podivné a bizarrní jako každá
karnevalová fantasie.
Odkud taková záliba ve svete
maškarního plesu? Jsou tu trochu vinny nekteré verše Verlainovy, a v tom ohledu Nezval, pres to, že je
z nejmladší generace, prišel trochu pozde na svet. Ale
zdá se, že zatím je vubec presvedcen, že s podstatou
života lze se 'Stretnout jen na karnevalu, v tom umelém svete, kde je plno sentimentální a ironické hry a
bohatství masek, gest a kostýmu.
Jeho záliba v maškarním plese není strojená. Cítím aspon uprímnost
z konce jedné z jeho básní v proze, která koncí: »A
varhanovitá cepicka z karnevalu, ten papírový fez, vonící bože cím, bože cím!« To »bože cím« je hrozne
uprímné. Kouzlo karnevalu v podstate je v tom, že slibuje život bohatší a zajímavejší než je vš'edního dne;
mimo to je v nem il1usionismus, který silne pritahuje
duchy hravé. To je to »sože cím«. Pro mladé básníky
má pak obraz karnevalu nepochybne ješte jeden význam: je to ono splynutí umen, sloucení slova, kostýmu a pohybu, o jakém theoretisují; je to velmi osvobozené divadlo. Rozestíráme-li však ovzduší karnevalu
po celém svete a podobá-li se každý dej, který lícíme,
plllnocní scéne z maškarního plesu, pak bereme svetu
jeho podobu, oblékáme veci do cetek a brzy zacneme
nudit jednotvárností.
Chtel bych upozornit pana Nezvala na nekolik jeho básní v próze, které pod jménem
»Pastely« zaradil do této knížky: z tech je videt, že to
jde i bez karnevalovÝch predstav a že i tam, kde neodíváme sebe a své bližní do kostýmu a nepomáháme
si takovou zkamenelou poeticností, kterou každá služka uzná za poetickou, mužeme zustati básníky.
Po formáíní stránce je »Menší ružová zahrada« nesporádanou potyckou s poesií.
Verše, próza, balet,
cosi, co se podobá óde, i popevek, elegie i kuplet, celá
rada básnických forem. Nezval žene úto~em na poesii
a sbírá k tomu úcelu spoustu uznane poetických vecí
a uznane poetických slov, až si ríkáme: príliš mnoho
kvetin, príliš mnoho kvetin! Kameny jako by byly potaženy atlasem. Pro náš vkus, je to nadbytek vecí,
jež jsou všeobecne uznávány za poetické a o nichž nemMe vzejíti žádná pochybnost,
že patrí do básne.
Opravdu veliká poesie bývá daleko diskretnejší ve své
poeticnosti.
Zvláštní zmínky zaslouží zpusob, jímž Nezval užívá
metafor. To jest vubec bolest naší mladé literatury a
úskalí, kterému se nevyhnou
ani tak velké talenty
v oboru románu, jako je na pr. Vancura.
Musíme se
dohodnouti O tom, proc básník užívá prirovnání. Zdá
se býti jisto, že k tomu úoe1u, aby vec ucinil jasnejší,
plastictejší.
U mladých spisovatelu pozorujeme však,
že užívajíoe metafor, ciní casto veci nezretelnejšími.
Prirovnání má býti vnitrní svetlo, jež rozsvítí veci,
ne ružová mlha, která na ne padne'. Praví -li Nezval:
»mlceti jako mlcí ryby ve zverokruhu« nebo »polibky
vás mení jako píštala chrestýše«, tedy jsou to dobré
metafory, nebot nám dávají jasnou predstavu veci. Ale
*) Pri tom jeho znalost predstav, jež si sám volí, bývá
vratká. Mluví o tom, že je treba obnovit Tyrtejskou skálu, ac
už sekun1ánum je známo, že dna skála, s níž byly v Ríme
shazovál:Y neduživé rieti, se jmenovala Tarpejská, kdežto recký
básník Tyrtaios nemel nic spolecného s nejakou skálou.
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deset prirovnání, která sama o sobe by byla dobrá,
na jedné hromade - to neujasnuje predstavu, nýbrž
zatemnuje. Mluví-li Nezval o dešti a prirovnává jej
po rade 1. k božímu prstu, Jímž! bubnuje na bránu
ráje, 2. k splihlé a mokré bernardinove srsti, jenž si
praj,e na hrobe decka, které vylovil z jezera, 3. k metlici, šlehající lysou hlavu krále Šalamouna, 4. k otasu
komety, která nicí vinice a úrodu princeznina vena pak prirozeným následkem techto nakupených metafor, jichž puvodním úcelem bylo vzbuditi silný dojem
dešte, jest, že vubec zapomeneme, že prší. Prirovnává-li Nezval dále nejakou ženu k Delfine, pak k herecce Faustinové, pak k madame de Stael a konecne
k podzimu, neumíme si vubec predstavit, jaká je to
žena.
Spisovatel musí svá prirovnání pevne držeti
v ruce, nesmí se jimi nechati zmoci. Musí míti, abyéhom tak rekli, on je, ne ony jeho. Nezval užije metafory, ale ta hned zacne žít svuj vlastní život a prestává, což bylo jejím úkolem, sloužit. Tak máte vž~y
pred ocima jen jakýsi rozsekaný obraz bez hlavních
linií, a celá básen se podobá jen sladkému melodickému hucení.
Premíra metafor, které znesnadnují porozumení, vyplývá u Nezvala z jeho celkové záliby v karnevalu a
maskách. Co je u neho prirovnání jiného, než vec
v masce? Nechybuje tím, že nedostreluje,
ale tím,J
že prestreluje. Podívá-li se na neco, sklouzne jeho pohled rychle s té veci nekam do dálky. Spatrí-li kvetinu v našem lese, zacne mluviti 'cosi o africkém korení.
Podívi se na zelené ceské rybníky a skoncí
zmínkou o potulném námorníku, této nejoblíbenejší
figure v mladé poesii. Tento prípad preskakování fantasie je tak typický, že zasluhuje býti zaznamenán podrobneji: Nezval má pred sebou zelené ceské rybníky.
Ty vzbuzují v nem predstavu, že jsou jen zbytkem
predhistorické prutrže mracen.
Tato prutrž, která
u nás stvorila rybníky, stvorila jinde velká more. Nad
mori jsou ovšem majáky. A tyto majáky -jsou jako
»lyrické písne šílených rybárek« a »ocekávají príchod
starého námorníka, jenž se nevrací«. Takto je tedy
možno proti zdání pravdepodobnosti dostati se od ceských rybníku až k Apollinariovu potulnému námorníku, .a takto je od cehokoliv možno dospeti k cemukoliv, mimo ke kázni výrazu.
Takto je možno v jediné hásni lehce preletovati z ka'rnevalu do salaše, pak
pobýti fantasií v oase, kde lze vzpomenouti na zvonek
pražské Lorety, pak se zmíniti o ruži v Jerichu a andeli z Habeše a dohromady nepodati žádný zretelný
obraz. ,Mezi temi maskami metafor namáhave hledáte
skutecnost, již predstavují. V tomto podezrelém svete
samých metafor není jediné veci poctive skut,ecné a
každá vec znamená buh ví co jiného. Je to neco takového jako kvetomluva. Následkem neklidného užívání
metafor Nezvalovy básne podobají se pokojum, preplneným drobnostmi, pávími péry, pohlednicemi' z cÍzích kraju, mušlemi. Je toho mnoho a usazuje se na
tom prach. Takové byty se už prestaly zarizovat, ale
poesie ješte setrvává pri techto zálibách. Dalším následkem prebytku metafor v NezvalovÝch básních je,
že skutecnost ztrácí klouby a váhu. Tam, kde se vše
bere metaforicky, približne, není nic nemožného: »Pod
slunecníkem, k nemuž je pavucinou zapražen kohout
a zebra . . .« Dívka, kterou opevuje pan Nezval, si
pojednou klidne vyndá oci. V tomto symbolickém svete se nicemu nepodivíte, ,a kdyby Nezval referoval, že
dívka ukrÝvá nežne se vzpírajícího dvojhrbého vef-
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.Iou?ayd~. kapsy, pri cemž po okraji jejího klobouku
, d~ ctyn páry koní s ekvipážemi, rízenými stríbrYlm pavouky, vezmete i to klidne na vedomí neve svete, kde skutecnost ztratila charakter ~ebudete se príti o ten nebo onen detail. Ale nemá~e rádi
tuto be~ch~ra~!;rní s~ut~cnost, z níž byla vyjmuta kotra. VIC sl,vazlme basmka, který poctive premáhá odr a t~h? ~kutecnosti a hmoty, než takového, který vše
ozpoust~ Lako kostku cukru v sklenici vody.
,,~ova~l~se. se ,t~kto s, Nezv:lov?u dekorací a jeho
rtrOvnar:lml, rad1 uzname stlu Jeho nesporádaného
talentu ,vsude, kvde se p~ojevuje. Ohlíží se mnoho po
dekoracl: ale svetem kult s pronikne nekolik míst cisté
~sie. A sice poesie máchovského tónu. Byla-li ovšem
Machova p~sle »vecerní jako máj ve lune pustých
ska1«, tedy Je Nezvalova poesie jen vecerní jako máj
V lune menší ružové zahrady.
Schází mu Máchova
.ragika, jeho bolestný dualismus, pozadí pustých skal'
Je zatím vyplnen pubertním štestím. Ale blíží se Má~
chove melancholii pomíjejícnosti a zániku:
»Žijme, jak stvoreni jsme, bez úcele,
neb každým krokem vše speje k zániku.«

tot? cis.te n:áchovs~é místo, které nepochybne bylo
pr~mo msplrovano Machovým stylem (ostatne celá
scena na tomto míste, probuzení mrtvých je máchov"t--

*~:

'

»Bojím se, milácku. Vterin:y padají. Slyšíš jejich déšf!.
Vidíš ji, už se nevrátí, minula, žádný cíl, rakev za rakví.«

~ásní~.u~ je~t ovšem težko dávati rady. Ale vždy
mozno nCI tolik, aby bez dekorací a bez hrícek snažili se ~tr~tnouti s podstatou toho, co cítí a myslí.
e kunoslta. ale podstata má býti ctižádostí básníkovou. Zbaví-Ii se Nezval svých pochybných zálib
hledá, myslím, že cesta jeho poesie pujde smere~
rnáchovským. Dostatecný duvod k tomu abychom se
starali o tento talent.
'
Knížky, které dnes Nezval a vetšina jeho druhu
píší, j ou preplneny pomíjiv-ými zálibami jednoho ci
dvou let a budou zapomenuty za zcela krátkou dobu.
O !om se neklamme, at nám okamžik našeptává cokoliv. Jak málo už skutecne žije z toho, co napsali
pred tremi, ctyrmi lety! Pecujeme-li stále jen o to,
'Cose kde objevilo nového a jak bychom to mohli na1X'dobit, pak svým dílem naplníme jen príkop literární historie a jiní pujdou pres nás k cíli. Chceme-li
pretrvati. tedy nesmíme patrit jen dnešku a tomu, 'Co
se. ~ tomt? }5l~e pokládá za ?bzyláš~e hezké. A proto
t11Jzzde,Jeste tdna rada k basmkovl: pane, pamatujte
na zadnt kolecka! Nezval ovšem, jak jsem již prip?t,n~el'y?eláysi zatím takový p;ogram: »MusÍme prož1b ctyn, pet let v bezohlednem opo}ení.« Umelecký
program, který se vedome delá jen na dobu ctyr, peti
let, Je podez~elý. Pet let projde a co pak? Básník,
~tery ~eprožll pavd~sát let v souvislosti, nýbrž vždy
JeD penody po petl letech, bývá ztracen
pro budoucnost. 'Aby se nezdálo, že je to záhadná veta, reknu
rovnou, že je to polemika proti otrocení móde.'
ezval je skutecný lyrický talent, ovšem lyrický
-talen~ o~~zené30 rozsahu. Poesie ducha, pr,emítajícího
neJ.vyss1chvecech, bude mu patrne vždy nedostupna.
e Je možno vytvoriti krásné veci i dáme-li se vésti
sií citu a smyslu. Ve svete je' vždy plno neukoé, neurcité touhy. Tuto vždy neukojenou a neurcito~hu v~ja~trt1.jemesíc~í svetlo a Nezvalovy bás. ~1.Jev mtlmnlm pomeru s nekterými drobnými
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vecmi, jako kvetinam, s nekterými erotickými city a
nekterými tajemstvími mladé žádostivosti. Jako pekný
doklad toho lze uvésti, co si hucí Nezvaluv pierrot
dí:raje se klícovou dirkou do pokoje, v nemž je jeh~
mIlenka s jakýmsi švihákem:
Dve židle, stul, bravo,
tri krucky k otomanu je,
stací, když žena se usmeje,
muž zná své právo.
Dve židle, stul, beda,
tri krt\cky k otomanu,
žádný muž nesvede ženu,
když se nedá.

J~ t? lyri.cké, je to lehké. hravé, cituplné i trochLt
cym~ke - Jako mládí. Vubec není lepšího vysvetlení
poetlsmu nad tu prícinu, která je v mládí.

Fotografie nemá chtíti býti malírstvim.
Mal~rství 0y~-dol;>vsvého vzniku až do vynálezu fotografIe slouzlla uce1u zobrazovati
skutecné, nebo
sI<:ttecne možné, ci .pomyslne možné veci a události.
MImo to melo tímto zobrazováním poucovati a hlá~ati v~~)tlcasné i~eje:. ve s!re.doveku i dríve to byly nejcast,eJ1 nauky nabozenske, Jindy bylo úkolem ma'lírství
usilovati 'U zlepšen:í mravu, .což cinilo v satire a karikature. Zcela mimo tyto úkoly a nad nimi byla funkce
malírství jakožto výtvarného
optického umení které
har~onií !varu. a barev dojim'ál diváka. Stredoveký
mallr mustl, dejme tomu, malovati modre šat Mado~
nin. Ne proto, že tato barva se mu hodila do celé bart~vné.komposice obrazu, ale proto, že to byl církevní
predp1s. Tedy malírství bylo nejprve vecí užitku a
teprve pak smelo býti umením. Vynález fotoO'rafie
ukázal, že nový, mechanický zpusob zobrazování bmno_
hem lépe a dokonaleji vyhoví -úcelu užitkovému.
Všude, kde potrebujeme dokumentu verohodné názorné
il.ustrace a reprodukce, tam použijeme fotografie. Prece
Sl nebudeme do tramwayoV'ých legitimací dávat své
podobizny provedené v drevorytu nebo v ocelorytine.
Malírství melo zvecniti a uchovati slávu králu velkolepost vítezných bitev, nejvýznamnejší chvíle historie.
Dnes to vyrídí pohotový žurnalista
fotografickým
aparátem. Na malírství zustává toliko básniti tvarem
a barvou. Jestliže v jádre vliv objevení fotografie na
ma'lírství dá se vyjádrit tím, že fotografií je malírství
na:rždy zbaveno úkolu napodobování, fotografie vyhovUJe daleko dokonaleji, a že malírství dnes muže se
?dda!~ vlastním specielním problémum tvaru a barvy,
Jest JIsto, že v tomto rozdelení hrály úlohu ne práve
podružné detaily.
Fotografie
jest natnralistická
a dokumentární
a,:šak její natura'lismus j.est zcela jiný, než naturali~
shcké postrehy lidského oka. Predevším
fotografie
vidí nebarevne::+) Vidí jen v cerné a bílé. Vidí s matematicky presnou perspektivou. To, co se nám zjeví
*) Byly ucineny již také pokusy s barevnou fotografií a dosáhlo se znamenitých výsledku, alespon na nerozmnožo'Vate1ných
diapos~tiv~ch. Avšak casto se namítá, že tato barevná fotografie
nedostihUje barevnosti prírody. Tvrdíme, že to není pravda. Barevná fotografie kopíruje prírodu zcela vernc. Ale naše oko' Už
dávno nevidí (a -ostatne: nikdy nevidelo) verne a presn'. My
nejen vidíme, ale i vnímáme. Vnímáme jak nás naucili vnímati malíri.
'
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jako ziJ<res,lenýsnímek, jest logickou perspektivní pravdou. Dum fotografovaný z podhledu musí býti mnohem užší nahore než dole, dolejší 'Okna jsou mnohem
širší než okna v horejších patrech, vzdálenejších. Vertikály domu r.ebudou rovnobežné, avšak sbíhavé, nebudou už v,ertikálami. Pravé úhly jsou zkoseny v obou
smerech. Tato perspektiva, jak ji nikdy pred tím
žádn)' clovek nepostih'l, je logicky správná. Jest nesprávná psychologicky, protože clovek nesnese porušení rovnováhy. Vidíme-Ii z podhledu fotografovaný
tovární komín. zdá se nám, že padá. Vidíme-li ho však
z podhledu ve skutecnosti, nepripustíme, aby na nás
padl: vidíme komín stále vzprímený.
Pohyh vnímáme v souvislosti jeho Tozvití. Momentní fotografie zachycuje jeho okamžitý zlomek. Na
footbalovém hríšti lidské oko nevidí a nepostrehuje
nikdy ty situace. které zachytí. snímek. Práve proto
j'sou na fotografii tyto situace tak grDteskní. Posléze
jest treba zdttrazniti, že fotografie tím, že jest nebarevná, zcela ignoruj,e prostO'rotvorné úcinky barvy. Teplé tony barevné mají :schopnost se približoval., studené oddalovat. Modré svetlo jeví se dále než: cervené, stejne lidskému oku vzdá.lené. Prostorotvorné
úciny barvy mení perspektivu prO' naše oko, ne pro
fotografický aparát, a když, tedy velice odlišne a jenom
v rozpetí mezi cernou a šedivou. Momentní fotagrafie
jest jediným pravdivým obrazem skutecnosti, avšak
fotografie He vzhledem ke zkušenostem lidskéhO' oka.
Fotografie prinesla nové perspektivy, které 'Okouzlily
malíre. Perspektiva fotografie prinesla nové a mnohé
zkratky a zkresleniny a moderní malíri v nich spatrili
nové tvary modern'íhO' ducha. Prijali tyto deformace
proto, aby se 'stali dokumentárnejšími,
aby ucinili malírství natura'listictejším,
nebot 'Od dob impressionisrnu prenechali malíri dokumentárnost fotografickému
prístroji, ale prijali je z výtvarného zájmu skutecne
o tyto n o v é
r m y. Degas komponuje své obrazy
tak peclive a presne, jen aby nevypadaly jako komponované, lchce, aby vyhlížely jako momentní fotografie.
VZpOmeI1me na Géritcau1tovy »Dostihy v Epsomu«,
obraz, který kdysi udivoval svojí rušností, malovaný
pred vynálezem fotografie, 'Obraz, na nemž konové,
pre.~ikakující 'Prekážku, mají 'Prední nohy nataž,eny d'O
predu, zadní vzad a srovnejme s dostihy, jak je namaloval Degas. Tyto jeví se mnohem fotografictejší.
Degas se nebál preríznouti
úmyslne figuru rámem
v puli, což by už bezdeky byl žádný starý malír
dríve neudelal. Ostr)'ch perspektivních zkratek, známých ze slavné Degasovy »Tanecnice«, by byl malír
nepostrehl, kdyby mu je neukázala fotografická deska. Impressianistický obraz jakožto výsek ze skutecnosti jest práve výsekem, jak jej zachycuje na desce
abjektiv fotografického pr.ístroje. Lze se domnívati,
že i Picassovy figuriny z pos.ledních let, které bývávají 'Oznacovány jako Michel-Angelovské a u nichž se
posmešnc mluví o elefantiasis, figuriny s nepomerne
velikými tvary koncetin v popredí, jsou užitím fotografické deformaoe.
Jestliže nasta10 rozlišení úkolu a fotografii zLlstalo
vccne zobrazovati, informovati a reprodukovati a malírství nezbylo nic víc a konecne nic vetšího než je cistá
v~·tvarná forma, neprestaly prece jen vzájemné vlivy
malírství a fatografie. Jaký byl vliv fotografie na malírství, to jsme tu již strucne rekli. Zbývá jen ríci neco
o vlivu 0paJcném. V dobách svého velikého zdokona'l:ení
a technického rozvoje chtela se fotografie vyhnouti
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svému nelidskému naturalismu, své nelidské perspektive, chtela se zbaviti své nelidské ostrosti, vyhnouti se
deformujícím n~arr:entkám. Chtela .se podobati obrazum, státi se umením. VY'Puj'Covala si tedy bez ostychu všechny efekty malírství. Cizopasila na nem, dobíha'la je. Des'et let po zániku impresionismu byla tak
zvaná umelecká fotografie impresionistickou. Deset let
po zániku expresionismu stala se fotografie expresionistickou. A v té honbe za malírsk)'mi efekty zcela už
zapomenula na své úkoly a vlastní vecné hodnoty.
Bylo to smešné procovst.ví. Umelecká fotografie chtela
být náladovým obrazem a ne fatografií, zapo1l1ínajíc na
s"uj zrod a Mel. Zrovna t.ak jako taková umeleckoprt'tmyslavá židle chce D)'t barevnou a socharskol1 básní a ne obycejnou židlí, v níž jest nám co nej'<iokonaleji.a nejpohodlneji ~,pocívati, Kub1stickoU' se fotografie nestala, že jest to nepredst.avitelné, nehereme-li tu
ovšem v úvahu fotagrafii Ri:intgenovau. Upadla pred
válkou do týchž nechutn)'ch bludíi, jako ume1ecký prttmysl'. Teprve americká reporterská a filmová fot'Ografie prinesla nápravu.
A rovnež francouzské teorie
a fotogenii. Nyní tejYn'e zacíná tu a tam chápati znovu
vlastní své prvky, vlastní zákonitost, vlastní funkce.
Nyní teprve a pomal1l ahjevuje svau rodnou krásU'. Už
vidí s"t'tj pokrok ne v opicení, ale ve zdokonalování
techniky. Fotografie prestává býti umeleckým prumyslem - stává se necím novým: prLl111yslovýmumením.
Mallírství muže jednon opustiti barvy a štetce a neprestane býti malírstvím. Vynalezne snad navé prostredky
k vytvárení barevných a tvarov)rch harmonií, aby novým zpusobem útocila na citlivo~t divákovu a dojímalo
jej. Avšak fotografii
vždycky zustane fatografický
prístroj, temnice s objektivem.
O. M.

Doba

a lidé

M. Pujmanová-H ennerová:

Služka.
Je z venku, ze šesti, osmi detí. Líciti její stesk po
venkove je prolhané. Má za sebou službu u tety, u sedláka, v h'Ospode. Ví, ca to je. Neprokazuje se pražské paní, že umí zacházet s dobytkem a že v službe
kapala brambary. Poví leda po case starším služkám,
z ceho jí omrzly ruce, když pomáhala v reznictví. To
je za ní. Když má dovalenou, nejde ráda domu, kde
na ní 'Chtejí, aby pomáhala na -poli a varila pro lidi.
Ca 'hych tam delala. N ema jí mne kam dát. Nejtvrdší
byla první služba od dvanácti let s úlevou ze školy,
u príbuzných, kterí spajují práva radicu s právy predst.avených, což je sa.kramentsky mnaho práv, služba,
kt,eré se ríká dabrodiní, pratože je to neplacená služba, aby se holka zaucila. Venkav znamená pro služku
námahu s nudou a degt:adací. Služka má venkovské
vlastnosti, ale nechut k venku.
Když prijde da místa, 14. nebo 3'0. vecer vypadá
dnešne mestsky, štrapácne. [Nedelne nastrojená služka, to mizí. Služka od neštovic v ženilkavém šálu, která, když se jde ukázat, vezme si s sebou švagrovou,
protože, jak o ní tvrdí švagrová, holka nedovede mluvit, ve skutecnosti proto, aby se neošidila, ta jdte je
(konservativn'Osti je vubec pocetne víc, než se myslí),
ale ne jako smerodatný zjev.] Vrátí se, aby pomohla
jednomu cloveku svuj kufr. Cerný drevený kufr je týž
kufr tradicní služky našich babicek a vysvetluje, proc
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kufru se kdysi ríkalo truhla, která stála v sedni<:i a
nebyla urcena k tomu, aby se trískala po lokálkách, a
myslím. že práve takový kufr mel Václav Bend TrebízskS·.V tomto kufru v podobe vune jablek, i když
tam nejsou jablka, je vždycky uzavreno nejaké rodinné
tajemstvÍ. Že má nekde holcicku; že tatí nek pil; že se
t2tínek potretí oženil s mladší ženskou, než je ona, a
porád mají malé deti a tahají z ní peníze; že tatínek
maminkou jsou od sebe; že se maminka obesila; že
stra /\nda bydlí s jedním clovekem jen tak. Když
tatínek zahynul na úraz. spadl do jámy v pivovar,e,
ríká o nem radeji na zacátku, že umrel na brúch.
naží se vyhladit kolem sebe všechno nepravidelné a
katastrofální; ví, že tyhle veci nebudí v lidech dltveru.
( Iyšela jsem na mou duši na vlastní uši jednu manželku malíre pokoju vycítat ucedníkovi, který jí mel
zatopit než prišla z trhu, a neudelal to, že j.eho máma
má jen jedno oko.) Když je rozvedená, ríká osobe,
že je vdova. Když je videt z dokumentu, že je nemanhlská, vykládá, i když se jí po tom nikdo neptá, se
ztrémovanou mnohomluvností
pristiženého
cloveka,
predpokládajícího, že ten druhý je tak hloupý, jako já
chytrS', že to byl nevlastní tatínek a proto že má jiné
jméno. }e presvedcena, že to je mít rozum z lidí, a
utvrzuje ji to v jakési nemé protisíle, udelané z bola'ho pojmu cti u závislého cloveka, z venkovské opatrnosti a z jakési nejvnitrnejší nedotknutelnosti, kterou má každý clovek vzhledem k ·sobe. Nikdo dnes
celkem nepátrá po rodinných tajemstvích služek a nikomu nevadí. Ale služky a paní mají o sobe navzájem
konservativnejší predstavy, než doopravdy j'sou, predstavy o jednu generaci pozadu, jak jim je vštepovaly
• jich matky.
Nejlítostnejší jsou služky stredních let, ty od nevtovic v ženilkov,ém šálu a kterým je videt dásne pri
míchu. Jsou puntickársky opatrné na své i cizí peníze
a vztahovacné, nesmírne dbalé cti, protože nemají hocha. Probrecí hocány, když se ztratí na mandlu hadr
na umývadlo, a když spálí štrudl, ví, že ji urážejí proto, že tatínek s maminkou jsou od sebe. Ríká-li se
V náboženství. že ubližovat vdovám a sirotkum
je do
nebe volající hrích, vycítat temto Faninkám je také do
nebe volající hrích, a ony práve dráždí svou tupou
vedomitostí a svým fondem k trápení; udelají všechno, co se jim narídí. a neudelají nic, <:o se jim nerekne, a za to vždycky dostanou. V nedeli chodí na
hrbitov nebo navštevovat švagrovou, která je prišla
ukázat. Vdávají se prostrednictvím téže švagrové, berou si vdovce s detmi, s malou telesnou vadou, ale dove situovaného, s barákem, s erárním t:hlím; švagroá rekla, že udelají štestí. A najednou je z Fanynky
nový clovek, je plná energie a živosti; pri každé príleVitosti tech málo dní, co jí zbývá v míste, se ozve a
-Mpovídá. Už ví, že má nekoho, kdo by se jí ujal, kdo
za ni prišel vynadat, stal se z ní clovek, postavený
na obe nohy. Starší paní ríkají, žt; by to byly od Faynky nikdy necekaly, Žieje nevdecná a že už se jí tak
vede a že si ješte vzpomene.
Pak jsou nerádi. Nerádi v noci lítají, ráno zaspí,
dne každou chvíli odbíhají a se vším jsou vcas hovy v nadeji na vecer a také z vrozeného nápadu a
pa. Nerádi, když prijdou do místa, vzbuzují veé nadeje a nadš'ení a pak to' najednou praskne. Bez prádla milostpaní našpinené kombiné, vezmou je
rande a zase je vrátí. Každou chvíli prijde nahoru
omovnice vyrizovat, že je dole bratr nebo švagr nebo
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jeden clovek od nich nebo náká paní a že jim neco chce.
lJril1'ášejí s sebou neviditelné a jako hmatatelné dusno
soukrom)'ch afér, které z venku tlucou na zarýglované
dvere a hrozí: klempír, který je pristihl s asistentem
drogerie, vitriol manželek a potraty. Co do venez jsou
ženerósní a ležérní; platí úcty ze svého, když paní spí,
dávají kavalírská
od cesty a naopak když zcházejí-li reníze pri souctování, reknou klidne, že to není
jinak možná, že tech padesát korun musely ztratit na
ulici. Jejich komplex je klíc. Klíc od domu, který
pánovi vytáhly ze svrchníku, klíc od bytu, který pujcily bratranci, klíc od sklepa, kam si vzaly s sebou
montéra, a otevrená puda a zamcená koupelna. Nikde nevydrží a nedelají si vec <:ti z toho, aby predešly starou a paní daly výpoved, na což si potrpí
Fanynky, a preskakují prekážky tak, že pred žárlivým
klempírem, který na ne ceká pred domem, se kryjou
v domácnosti, a pred rámusem v domácnosti utecou
na ulici a otec, který jim prišel na jakési psaní od magistrátu. týkající se jejich nezletilosti a ženatého cloveka, nafackovat, najde už jenom kufr, pro který si
za cas pošlou prítelkyni. Jsou to hezké silné dívky,
pronásledované domovnicemi a partajemi, a berou život rychle, jako rychle žehlily a drhly, a hrzo umírají
na otravy krve a na rychlé sou-chotiny.
A jsou dívcí, moc milé, klackovité a trucovité mladé služky, které, když se na cloveka zlobí, neodpovídají, a když je jim neco k smíchu, smejou se pul hodiny. »Já si nesmím ostríhat mikado, tatínek by mne
dal.« Kolem ni,ch je ovzduší dílny a školy. Všechno
podnikají hromadne. Stále se navštevují a si píšou
pohledy se sestrami a jedna druhou musí nekam vytáhnout, sama nejde žádná. Sestry, co šijou a jsou
v obchode, vedou iniciativu, nosí lístky do biografu a
rídí prešívání šattt
Jednou v masopuste jdou za
masku na šibrinky a záleží jim na tom, aby za neco
šly, aby to neco znamenalo a aby se to poznalo. Kulma
a sestra, to je nedelní odpoledne služek.
Znáte to?
Když zazvoní obycejný clovek, je slyšet, jak se zeptá,
jak vesí kabát, postaví hul, odloží aktovku, neco vyrizuje nebo odevzdává nebo postavuje, rachotí nebo šustí papírem nebo zapisuje neco tužkou na okne, krá-toe
je ho slyšet. Když prijde sestra, uciní se po zazvonení víc než ticho, jako by se o necem úplne 1>ošeptmu
v rychlosti s tajeným smíchem radily na schodech, a
na to sestra probehne chodbou do kuchyne jako myška,
o které se cloveku jen zdá, a jako by si udelala v byte
zadní vchod. který tu vubec není.
Služka má dojemnou schopnost nezabrat víc místa
než kolik ho spotrebuje ciste na vzduchový sloupek,
který svým telem vytlací. Ostatní, at už je to velký
nebo malý byt, bydlí, ale ona jen píše dráhy své práce
po byte. Když se od ní nic -nechce, bydlí v kufru,
v skládací posteli, v sácku na klobouk a po kuchynsk)'Ch šuplatech se svým náradím služ,ek, háckováním,
kartami a vystrihovan5'm románem z Politiky. Když
má pokojícek, málokdy si tam uklidí, má dost uklízení
po byte; je to holé a tmavohnedé a do svetlíka a jako
by to neplatilo. Každá domácnost je trochu parenište.
Je tam teplo a bují tam vedle sebe srdecnost, zloba, lidskost a svinstvo jedno do druhého, jako už je rodina. A
mohou se hádat a prát a vycítat si a podezírat se a
otravovat, prece jsou to svoji lidé a hrejou se na jedné
hromádce.
Služka však má jen krestní jméno, dve
ruce a ústa, v kterých je síla mlcení. Ví, kdyby v byte
horelo a když je nemoc a kdyŽ' je obycejný obed, že vždy-
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cky prijde až poslední na radu. Nemluví a tom, ale
ví to, a to je její pomer ke skutecnosti. Tak je, to
se ví, každému cloveku, který je sám mezi cizími lidmi. Ale oni to nejsou docela cizí lidé, je rodine k disposici, ví o všem, je na všechno zvedava, vrostla do
toho, prilnula k tomu, delá to s sebou a jakoby patrila
k rodine a nepatrí, a to je tvrdý prípad starých služek,
urputných pohledu, na j.ejichž spolehlivosti lze stavet
ctyrpatrové domy a který~h se všichni tr.ochu bojí a
ucházejí se o ne a berou je samo sebou a prece to není
to. »Já,« ríká taková stará služka, »kdybych byla nemocná, ani den tu nezttstanu«. :Ríká to jako výhružku,
slušnost, hrdost, obžalobu a vyznání víry.
Páni, jako každá vrchnost, mají neco z naivnosti
serenisimu. Leckdy podléhají hezkým klamum o sobe.
Myslí si, že to nedávají služkám znát, že jsou služky,
a 'delají to i uprímne. Ale služka ví vždycky, že je
služka. Služka ríká: »Já za sebe nremuž'u, že mám takovou povahu«. A páni, když jsou zcela mezi sebou,
ríkají: »Ti lidé nemají takový cit«. Víte, to je ona
holá tvrdost k pánum, sobe i životu jako obrana.

Poznámky

•

Chceš-li mír, pripravuj mír. Jak známo, meli bychom
podle zákona nyní provésti zkrácení yojenské služby
z 18 mesícu na 14. Stát ve financních nesnázích (že
jsme takový stát, o tom není sporu) mel by podle našeho názoru sáhnouti k tomuto ulehcení. Ale vidíme,
že ze všech našich politických stran jedine soci'ální
demokracie zastává se tohoto požadavku, kdežto ostatní jej opustily a jsou toho mínení, že 18mesícní služba
má býti zachována.
K diskussi prispel »Ceskoslovenský legionár«, postaviv nám pred oci ohromné
obranné úkoly, ježl prísluší naší armáde. Vypocítal, že
naše hranice, které sousedí s Nemeckem, Rakouskem,
Madarskem,
Rumunskem,
Polskem, merí v celku
3.300 kilometrll. Z toho je zajišteno pouze 192 kilometru, totiž ta cást našich hranic, kterou máme spokcnou s Rumunskem, svým prítelem v Malé dohode.
Zbytek, úctyhodná suma kilometrL1, je nezajišten a
dotýká se státu, které se mohou státi našimi nepráteli. »Ceskoslovenský legionár« vypocítává dále, Že
v prípade války 'bychom mohli vypraviti do pole 27
divisí, kdežto Nemecko - beda! - 120, Rakousko 12,
Madarsko 17, Polsko 56. Obraz veru dosti pochmurný, z cehož legionárský orgán dovozuje, že je svrchovane zapotrebí, abychom ponechali vojenskou službu
tak, jak je. Snížení presencní služby mohlo by pri'
porušiti statecnost a pohotovost naší armády. U znáváme vše,
»Ceskoslovenský legionár« povedel a vypocítal. a],e snažíme se dívati ješte dále, než se dívá
on. »Ceskoslovenski' legionár«
presvedcil nás sice
úplne o tom, že naše posice je svízelná, že naše hranice jsou nezajišteny a neprátel že ml1že býti jako písku v mori. Ale nepresvedcil nás o tom, že bychom
si zachoV'áním T8mesícní služby vojenské pomohli tak,
aby to stálo za rec. S 18mesícní vojenskou službou
jsme v prípade vážného nebezpecí ohroženi stejne,
jako budeme s I4mesícní. Trochu té vojenské moudrosti, o niž vpravíme vojákt'im více v dobe o ctyri
mesíce delší, není žádnou protiváhou k presile, jaká
by nás cekala, kdybychom sami jednoho dne musili
se stretnouti se svými sousedy. Kdybychom chteli vyrovnati vlastními silami neprízen našich hranic a
<CO
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poctu neprátel, nestacila by patrne ani 18mesícní služba, nýbrž bylo by treba 18leté, a ani to by nestacilo a
bylo by treba, aby každý voják mel dva nebo tri životy. Práve proto, že nám »Ceskoslovenský legionár«
tak plasticky vylícil chmurnost naší situace v prípade
válecném, presvedcil nás o tom, ,že Ceskoslovensku
nepomuže žádné natahování presencní služby a že jedinou spolehlivou naší 0'chranou je dusledná mírová
politika, jak vne, tak uvnitr hranic. Rekl kdysi ministr. Beneš velmi správne, že naše politika musí býti
taková, aby, kdybychom byli napadeni, povstal pro nás
celý svet, jako povstal pro Belgii. Silou mnoho nevyridíme a naše armáda zustane vždy v porovnání
s rozhodujícími
evropskými
armádami
jen armádickou. Náš národ je od dvou set let v blahodárném
styku s duchem doby. Naše národní vzkríšení bylo
vyvoláno a umožneno duchem doby, ne jen úsilím jedincu, byt sebe zasloužilejších. Tehdv vše, co myslili
lidé ve Francii, Italii, Anglii, Nemecku, pracovalo
pro nás. Naše obrození bylo by nemyslitelno bez
onoho liberalismu osvícených duchu, jemuž podlehl
feudalismus a bezduchý centralismus.
Obrozeni již,
kráceli jsme po celé 19. století ruku v ruce s duchem
doby. At cokoliv si proti nám vymýšlely rakouské
vlády, nás podpíralo svedomí Evropy. Ne naše historické právo a zažloutlé pergameny, nýbrž živé právo
evropského lidstva nás posilovalo a nikdy neopustilo.
V druhém desítiletí 20. století dobyli jsme samostatnosti - opet ne zcela vlastní silou, ale zase duchem
doby, který pracoval pro nás. Nám dalo samostatnost heslo »svobody malých národl1«, které s'e neslo
od západu k východu a od severu k jihu. Naši legionári a celý náš aktivní odpor tof pouhý detail
v tomto mohutném svetovém proudu. Uvažujeme-li
nyní o udržení své samostatnosti, vzpomenme, co nám
ji vydobylo a co nás vzkrísilo. Kdyby nová Evropa
nemela býti nicím jiným než zase dejištem válek a
vzájemného sápání, pak je o nás tak jako tak špatne
postaráno, a jedine silami své armádicky samostatnosti jiste neuhájíme. Nám zbývá jen uprímne verit
v ducha nové Evropy a nedbati dra Kramáre, j.enž
ríká, že 'je mu milejší silná armáda než duch Locarna.
Jemafme sami ducha nové doby, ale pridejme se
s plnou vírou na stranu lidí, kterí verí v lepší a rozumnejší budoucnost. Duch nové doby praví, že clovek
má na zemi žíti '( 1?írp a ne zbytecne umírati pro
mezinárodní konflikty, které mohou býti vyrovnány
jinak. Verme, že duch nové doby nám udrží naši samostatnost, jako nám ji dal. V tomto spolehnutí jeví
se pak orázka 18mesícní nebo 14mesícní presencní
služby pouhou smítkou. která nestojí o to, aby obcané platili více daní. Jen ze svý,ch vlastnkh sil své
samostatnosti
neudržíme.
MUiS:íme žíti v souhlasu
s ideály doby. Jiné malé státy, Švi'cary,
Švédsko,
Dánsko to pochopily a daly se již duverive na cestu
míru a odzbrojení. Naše situace není ovšem zcela taková jako jejich: jsmef nový stát. a leckterý soused
shlíží na tu nebo onu cást našeho území jako na kost,
která mu byla urvána. Musíme zachovávati jistou
opatrnost. Ale k té zcela stací 14 mesícll vojenské
služby. Heslo: »Chceš-li mír, pripravuj vá1ku«, je mizerné heslo a vede leda k vecnému míru u statisícu
lidí. Pamatujme, že chceme-li mír, musíme pripravovati mír a nic jiného. Ucinme, co mužeme, slovem
i príkladem k podpore ducha mí ru v Evrope: v tom
bude naše nejlepší ochrana.

Plltomnost
Dopisy
Psychoanalysa a zpovednice.
Vážený pane redaktore!
~ev paní A. R. v S. císle »Prítomnosti« vyzývá mne, stakne~e-zpovedníka-pedagoga, k dukladnému rozboru stížtam obsažených. Zde však se omezím na tri poznámky
S a dní h o rázu.
I. A. R. píše krásne, že pres všechen odpor proti výstrednoFreudovy psychoanalysy prece nelze »zavírati ocí pred
WOU, že po hla v í je životní složkou základní« a že to
k nejšlechetnejším snahám lidstv<lj, tuto! životní složku
viti rozumnou výchovou puvodní divokosti, ba dáti »z nízprvotního pudu vyrust tomu nejkrásnejšímu kvetu: ideové
e mezi mužem a ženou, v níž nehraje roH jen pud, nýbrž'
é zušlechtený cit; a dále pak láska rodinná.«
To je správne a krásne recenO'.Ale tím více se divím dalším
·m: »Tyto stránky, zdá se, že k a t o i c i s m u s nezdii"oval a ni j a k neprispíval k výrvoji veci tímto smerem;
el spíše jen holý pud, cili hrích, .. « - To ovšem rozhodne
ám. Studoval jsem na nejvetším bohosloveckém ucilišti
10nás tenkráte lIOO theologu, ted jich je na 1400), ucil jsem
jiné svetoznámé fakulte bo'hoslovce z více než 80 (osmdeti) evropských a amerických diecésí a reholí, byl jsem nutémer odbornicky se zabývati ::>žehavouotázkou moderní
ulace« - pro existenci našeho malého národa je to rozne duležitejší otázka nežli nekonecné diskusse o Husovi
é Hore - a co jsem ve všech tech studiích a pracích slycetl i sám nebo se' svými kolegy mluvil a psal s hlediska
tolické theologie o oné »životní složce základní« vše to smeje k tomu, ceho se zastává šlechetná zásada pa~í A. R.: p0tí i knežskou cinností, aby lid »hledel zmírniti, setríti a
ášlit« nebezpecný ráz: pohla.vního živlu,
A duvody, o nez katolická nauka tyto snahy opirá?
IOU
ješte úcinnejší nežli sebe šlechetnejší pohnutky cerpané
pouhé lidské vedy. Naznacím to jen nekolika slovy z knížky
ve vyšlé »Ve službách Stvoritelových. Kniha pro katolické
ubence a manžely«: »Tajemství toto (totiž kresfanské mantví) veliké jest ... , a žádný lidský duch' nedovede úplne
stihnouti jeho dusto,jnosti
Uvažte jen, co to je, díte! Je
"eno k boŽÍmu obrazu
Ono je ušlechtilý plod tajemné
innosti rodicu a tvurcí vule boží. Lidský duch nemuže proyaliti a vycerpati až na dno té dustojnosti a toho vznešecitu, býti otcem, býti matkou lidského a božího dítka ...
akové je manželství dle boží vule! Jest to svatyne, pramen
ého života, úcastenství tvurcí moci boží, jedna ze sedmi
'ch svátostí církve Kristovy ... (
Pan! A. R. snad rekne, co rekla o zpovednici: my jsme
toho dávno vyrostli. Vyrustejte - ale neracte psáti, že kato• us vidi v pohlaví »jen pud cili hrích«. Nikoliv. Katolická
ani v »holém pudu« ješte nevidí hríchu; hrích zacíná
když se nekdo opovažuje oné nesmírne duležité »žil složky« zneužívati a ji hanobiti ..
2. Tlm je - aspon zásadne - už též vyrízena druhá stížt paní A. R., že totiž, katolická morálka je »pokroucená a
jicf«. Ovšem, kde se soustavne brání i mládeži seznáse se s k u tec n o u katolickou naukou, tam povstane víra
divná strašidla - a ta naZ1Ývajíkatolicismem!
3- S nejedním výrokem paní A. R. by bylo lze pekne si zaovati, na pr. s tím útekem ze zpovednice k »povolan'ým lé«: ano, kdyby ti páni lékari umeli nej akou pilulkou odteti hrichy - prál bych jim toho umení, mám tri švakry
; ale 'lledicinské fakulty ješte neucí odpoušteti hríchy,
~to, hHšný clovece, pomoci pro tebe nebude, než v zpoved-
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nici; jen andel cisfounký jí nepotrebuje - ale andelu prý na
zemi není, tvrdí nejen Zola. Pekne psal starý Goethe: Dítko
vyrustá, cvicí se ve vecech lidských, ucí se o vecech nebeských,
a konecne dozrává. Nejednou však i dorostlého stihnou prapodivné príhody a vidí v svém srdci nedobré zjevy. K tomu
tolik zmatku kolkolem, tolik úderel nešfastných vlivu na jeho
duši. Nezoufej, je ti prichystána prekrásná pomucka (ein herrliches Auskunftsmittel): mužeš se sveriti se svými ciny i zlociny (Taten und UntateI1J)., se svými krehkostmi a pochybnostmi muži zvlášf na, to ustanovenému, který te dovede uklidniti, varovati, posilovati, po prípade potrestati a konecne te
oblaží dokonalým s m a z á ním tvé v i n y, abys byl opet
cisfounkým
»tvorem«.
Co tU
na_l1lY~li? »Ordinacní
síne lékarské«,
jimž paní
A. má
R. Goethe
dává prednos~
nicí? Goethe, ten osvícenec, to všecko napsal o zpovednici!
Ale žert stranou; v techto vecech' u nás, v 8. roce samostatnosti, když to máme už i statisticky dokázáno, jací jsme
.-'-- není do žertu .. Proc? Odpovím francouzským hlasem naprosto nepodezrelým. Známý radikální socia1istlllGustave Hervé
napsal ve svém liste »Victoire«: »Máme zákony, ale ty nám
nevysvetlují, proc v krajích Francie s k ut e c ne katolicky žijících. ješte nevymíráme, kdežto departementy nejdokonaleji
vyrostlé ze staré víry (skorem tatáž stylisace jako upi. A. R.)
jsou nejvíc postiženy krutou ranou depopulace«. Pak uvádí
Hervé statistické dukazy: na I rodinu vyrostlou ze starých
predsudku« prumerne 0'38 dítka, na I rodinu ži j í c í po katolicku, prumerne 3'87 detí. »Je to ovšem, pokracuje Hervé, pro
nás trapné, že náš la\cismus a naše volné myšlení koncí zkázou našeho národa a naší zeme - ale nezbývá než dukladne
zrevidovat náš pomer k církvi ... «
Avšak šlo nám o z p o ved nic i, ne o depopulaci! Souvislost
vysvítá z mno'žících se projevu pro t e s ta n t s k y c h theologu pro obnovení starobylé soukromé .zpovedi práve s hlediska pop u a cní h o pro b é m u. P'rotestantský casopi~
);Una Sancta« napsal pred nekolika týdny: »NenÍ to náhodO'U,
že my protestanté jsme osudným poklesem porodu mnohem
htlre postiženi nežli uvedomelí katolíci. Ze všech hríchu, jichž
se dopustil náš starý racionalismus, nejte'žší je, že oloupil náš
evangelický lid o útechu a požehnání z p o ved nic e«.
Nesmím pohostinství v »Prítomnosti« zneužíti, ac jsem duležitost našeho thematu sotva naznacil; bude treba jinak mnohem všestranneji o nem. pojednati, vždyf jde nejen o zpovednici, a,le o koreny národa.
Dr. phil. a, theol. F. Krus,
t. C. v arcib. seminári (Klementinum).
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Batu.
1.

Vážený pane redaktore!
Byl jsem presvedcen, že Váš casopis, týdenník, ~slmaJlcl si'
všech zjevu soucasného života, venuje také pozornost podnikateli, o nemž vedle insertní cásti píše se také v úvodnících.
Clánek yyšel. Krome malé odezvy pana štepánka, b'ývalého
starosty mesta Zlína, zapadl bez ohlasu; chci tudíž temito
rádky na clánek reagovati.
Vážím si pana Verunáce a obdivuji osobní životní dílo pana
Tomáše Bate, jehož znám již dosti dlouhd. Je nade vši p0chybnost, že ke kritickému rozboru jeho pracovních method,
k zhodnocení jeho významu po stránce národohospodárské nelze nalézti pera povolanejšího než je pero docenta vysokého
ucení technického v Praze a místopredsedy mezinárodní organisace pro vedecké rízení práce. Lec aby pan doíktor Verunác
mohl objektivne posouditi Bafuv význam sociální a specielne
život jeho zamestnancu, bylo by nutno vstoupiti (jsa ovšem
neznám) do jeho služeb, stejne jako iástupy, které denne ví-
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dati u dverí jeho prijímací kanceláre. Mám za to, že za krátko
byl by nucen pan doktor svuj úsudek o blahodárném
vlivu
rttzných sociálních zarízení pana T. Bate poopraviti.
Nejsem ani chefem nejaké továrny na obuv, aniž mám snad
v úmyslu nekoho tímto clánkem poškoditi,
pokládám
však
v zájmu objektivní pravdy ta nutné doplniti podobiznu p. Tomáše BatCJ, již nám tak sympaticky
nakreslil
v 52. císle
Prí tom n o s tip.
dr. Verunác.
Byly to hlavne dve veci, jež zpusobily dnešní význam Tom.
Bate:
1. dravá pracovní energie a ctižádost,
2. prostredí a doba.
Kdyby se byl narodil--v-ftatii--a
venoval se politice s temito
vlastnostmi, mel by v nem MlussolinC neJo • :anejšího soupere:
Jako švec (za nehož se s hrdostí oznacuje) porážLsyé
konkúrmty
a buduje obrovský
podnik.
Jeho cesta je obdobnou
úspechu Carnegil'1, Rockefellerll
a Fordu, zkrátka
všech generáHl prumyslu, kteH, at náhodou, nebo instinktem,
dovedli
využíti premeny remeslné výroiby v industrialisaci.
Jest nepopíratelným
faktem, že byla to doba válecných dodávek, která položila základ k tak rapidnímu
rozvoji jeho
podniku. Celá rada konkurecních
továren
pracovala
sice _na
vojenských
dodávkách
(také i ve Zlí ne) , myslím však, že
žádný z jejich š~fu nenašel v sobe tolik dravé energie, aby
ve 2 hodiny v noci svolával konference dílovedoucích za úcelem
organisacních
porad, a když na jejich rozespalých
oblicejích
nenašel stopy velkého nadšení, vedl k nim následuj ící rec:
>,Zdá se mi, že se bojíte práce, já se jí nebojím, já pujdu
treba pres sedmdesát
mrtvol, a padnu-Ii, budu až ta sedmdesátáprvá.«
Dovedl /pracovat dnem i nocí. Nepovídám
však
nic nového, když tvrdím, že nebyl by vybudoval svých podniku,
kdyby takovou práci, jako pro sebe, nežádal také po svých
zamestnancích,
rekrutujících
se vesmes ze zlínského kraje, což
je nutno zvlášf zdurazniti.

'kdy n<'111oo1pochopiti, že by mohla existovati nejaká zákonná ustanovení o pracovní dobe. Jeho zamestnanci,
jak již
svrchu receno, pocházejí vesmes z chudobného
zlínského okolí,
zvyklí od rána do noci perne dobývati chleba na svých kamenitých políckách, vzdáleni jakýchkoliv
ideí sociálních a sociaIistických;
byli výborným
materiálem,
který se nechal hnísti,
jak treba.
Dnešní Zlín je divné mesto. »Kde živobytí, tam je život .•
kde jest život,
tam jest boj!«
ríká Tomáš Bara. Bojuje
o všecko. O vládu na obci, spolky, místní politické organisace,
školu, hospodu, kostel (oslavy Božího tela preloženy v okolí
ze ctvrtku na nedeli) a všechno dobyté chce pretvoriti k svému
obrazu.
Sám Jje typick',}'m clovekem tohoto sveta. Nejvášnivejší
vyznavac a prukopník
individualismu,
pokud se týká podnikání,
práce, fysické síly a hmotného závodení. Kdo s koho! O svet,.
ducha, literaturu, umení, filosofii se zajímá potud, pokud slouží
k utvorení silného jedince, »chlapíka«. J ~ho oblíbeným spisovatelem do jisté doby byl Jack London. Stojí obema nohama
hodne ze široka rozkrocen na této zemi.' Ze všech projeVil lidského ducha hodnotí jedine práci, kterou lze nahmatat,
nebo
\Videt. Sám asi nalézá ve své práci svou Nirvánu.
Verí v mravnost
a oprávnenost
dnešního pracoiVního rádu
spolecnosti a v spravedlnost vlády silných. Myslím, že v politickém ohledu nynejší zpllsob italské vlády je jeho názorum
nejbližší. Tato vira je jeho skálou. Podle ní buduje své fabriky. V této hlavní linii je dusledný. Jenom konecný cíl jeho
práce nelze vysloviti tak jasne a urcite. Praví, že chce potríti
chudobu a uciniti lidi bohatými.
Míní tím bohatství
hmotných statku. Snad to míní uprímne a možná, že tomu i verí.
Ze stanoviska národohospodárského
jest jeho práce pro národ
i soucasnou - spolecnost z d r a v o' u. Tvorí hodnoty. Že se pri

18. února

1926.

tom nemazlí s lidmi a využívá sil svých zamestnancu
jako
žádný jin); podnikatel v republice a snad v Evrdpe., to se
musí chápat jako pruvodní
zjev každé moci; Napoleon vykonával velké podniky a na lidi se ohlížel ješte méne.
Ze stanoviska sociálního jest nutno pohlížeti na Batu Jako
individuální
zjev: Jeho výbušná, soustredená síla. chce všechno
rešiti po svém, neodvisle od druných. Bohyni Originality
odvedl již težké dane. Ve svém království
vyrešil si otázku.
sociální také ~vÝm zpusobem, a to tak, že muže se pochlubiti
jedinYm velkým prumyslovým
podnikem v republice, v nemž
nemají zamestnanci
žádné rozhodující
moci. Zavedl úcast na
zisku u cá~ti svých zamestnancIl.
Stálo by za. kapitolu podívati se na tento humanní cin; prozatím omezuj i se na konstato\vání, že sám se domnívá, že si tím vyrídil všechno i se.
svým posledním topicem.
Pro duchovní pokrok lidstva nevykonal
Bata nic nového.
Využil k svému prospechu prostc toho', co zde bylo. Dovedl
velmi dobre a šikovne shromážditi
statky na jedno místo.
Napodobit jinými se naprosto nenechá.
Jako clovek má své prednosti i chyby. Obé jest zveliceno
mocí. K tomu kamarila,
prospechir'i,
chytráci zastrašené
dušicky - presvedcení o genialite. Soustredená
moc se dovede
mstíti i na svém tvurci. Není pravdou, w by clovek casto
chtel pravdou míti.
Villašsko dne 5. února 1926.
S pozdravem Ondráš.

II.
Milý pane redaktore,
precetl jsem dopis p. Ondráše, Vám zaslaný. Nebývá mým
zvykem reagovati na clánky nebo zprávy, které nejsou podepsány pra,vým jménem. Ale tento projev nes~ znatelné známky
toho, že pisatel chtel si odmysliti
místo i místní pomery,
v nichž žije -- což se mu 'sice všude nepodarilo a mel
tudíž dobrou vuli vykresliti
Batu skutecneji,
než jsem to
ucinil já. Proto i já chci k tomuto dopisu neco ríci.
Batu mltžeme posuzovat v jeho cinnosti jednak podle denního života, rekl bych v tech drobnejších,
dílcích úlohách,
jednak ovšem v obdobích delších, v urcitých periodách
jeho
cinnosti, kdy lze snadno zjistiti jeden ucelený kus práce i její
di'lsledky. V tom je rozdíl posuzování
mého a p. Ondráše.
Každý clovck má svoje chyby. Nejsme žádný z nás andelem
kdybychom byli, buani tvorem s andelskými
vlastnostmi.
deme mít své neprátele a najdeme ty, kterí s námi už jen
proto nebudou spokojeni. Denní život - cesta k mete, kterou
jsem si vytkl je strohý, opletený tolika nepríjemnostmi,
že musí vést k zásahi'lm, jež nekoho raní, znechutí. Proto také
lépe posuzujeme
cloveka zpravidla
po urcitém odstupu caSO'vém, proto cinnost zesnulých velkých mužu dostává legendární
formy. Smeje se všecko všední a zustávají
jen ty hrubé,
pevné, neznicitelné linie.
N epotreouj i tudíž nepozorován
a neznám vstupovati k Batovi, abych poznal život v továrne. Jako bývalý závodní inženýr znám život tovární, jeho príjemnosti
i nepríjemnosti
a
stací mi, bohudík, když nekolikrát
závod navštívím a všimnu
si urcitých pro muj úsudek rozhodujících
vecí a cinu. Než to
pro mne nemá té duležitosti
jako spíše v Ý s led nic e celé
rady techto drobných
akcí, výslednice,
jež hluboko zasahují
do našeho celkového hospodárství.
Tak na príklad vždy pro
mne bude dokladem velmi jasným,
že Bata byl zvolen na
základe
taj n é h o hlasovacího
práva. starostou
zlínským
i pres útoky, které se na neho podnikaly. Je pro mne duležitým
f"kt, že žádný z prumyslníku
v roce 1922 nedovedl se odvážiti toho, aby snížil o so% cenu svých výrobku beze všech
vážných otresu,
tedy s vypocítanou
preSJlostí. A verejn.ost
docká se ješte jiných jeho zásahu (v dohledné dobe zase .ješte
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o z významných), z nichž uvidí, že p r u mys 1ní k
ota bene ces k ý, je neco docela jiného, než na co jsme si
zvykli. Bata sám je si jiste vedom, že nekteré veci
lilo nejsou dosud ideální a sám to ríká otevrene, ale
mu to pomery dovolí, opravuje a upravuje. Je jedním
mála tech, kterí prístupni j sou radám, ovšem radám tech,
é pokládá za znalce vcci. P 0' m e r y samy mnoho mu znenujl. Casto by chtel urcité veci zmenit ci zlepšit, ale
( být i diplomatem, má-li dojít cíle. A v tom tedy je
"no hledat také nekteré t. zv. nesrovnalosti, které ovšem
obou jít na vrub jeho dobré vule, nýbrž na vrub silš(ch pomeru. S tohoto hlediska jsem posuzoval zase Bafu
Tím, myslím, že vec je dostatecne osvetlena.

I

ane redaktore, jsem Vám ?ddaný

Verunác.

Pirandello.
Praha 8. února r926.
Pane redaktore,
ovolte mi nckolik námitek proti clánku p. Edmonda Kono Pirandel1ovi, který byl uverejnen ve 4. c. Prítomnosti.
ln Konrád vykládá nesprávne rust Pirandelluv, když odje jeho techniku jen a jen ze Sardou-a. Dopouští se
by, že italského autora docela vyrazuje z podmínek souné italské tvorhy. Jmenovati ho jako žáka Vergy' nijak
cI. Pochopíme teprve, když vyjdeme od dekadent;,t D'Anse vším jeho smyslovým eg<lcentrismem, k autorum,
ž stala se literatura vccí ryze osobní, zbavena své funkce
iální. Jmenuji z jedné strany Giovanni Papiniho, jako repreanta tcch, kterí psali »Zpoved dítete svého veku«, Ardenga
fitiho a Alfreda Pauziniho za ty, kdož rozbíjeli spoutanou
u (již D'Annunzio dovedl na pokraj krise) ve fr"gmenty
'ne osobr.i. Tím dostáváme plne atmosféru Pirandellova
, jeho egocentrismus nebude se nám jevit nicím výji'm, nýbrž práve uzpusobeným rozkladným procesem, jak
tupoval v celé literature. Zde najdeme i kor~n PirandellO\Va
'srnu života a formy, o nemž hovorí pan Konrád.
ostatním lze jen nesouhlasit, protože hodnocení Piranpanem Konrádem sahá až k samému korenu svetovéha
. Pirandel10 s.vým dualismem plne relativistickým vy" je dnešní mentalitu. Jen priradím poznámku: Stal-li' se
dello dramatikem dnešního svetového pocitu nej istoty,
atikem svctového vedomí zmatku, je zrejmé, že sej í m
z á s u h o u s v é Í i los o f i e. Te(ly morálkou svých her
DikoHvsvým umením. A morálka a umení jsou prece jen
• ponekud vzdálené.
vážíme-li pak jeho filosofii, která svou metafysikou straší
na obzoru, rekli bychom spíše, že Pirandello je príÝ pro vcerejšek. Nebot jehoi filosofie, rozloucení formy
podstaty, má koreny v krestanství. Vždy! je Pirat1delJo
našich jmenujme
ne krestanský jako všichni relativisté,
s Karla Capka, který však již leckde nalezne záchranu ve
logii a tím predjímá názor doby pokresfanské. Lec to
veci názoru.
na konec. Chtel jsem vlastne ríci, že lze o autorovi
't jen ve vztahu s ostatní literatt1rou, kterou nutno znát
Ive jako rozbíraného autora. Ješte neco. Neprítel Piran, na nemž p. Konrád kontrastove zakládal svou studii,
nje se Luigi Russo.
V úcte Fr. KO'lJárna.
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Soudcovská neodvislost.
Vážený pane redaktore!
Binku z c. 4. Prí tom n o ,st i o s k u tec n é n elosti
soudcovské
mám nekolik poznámek a ná-

95

Ke skutecné neodvislosti soudcu jest zaj isté zapotrebí:
úprava hmotného postavení soudcu, odlišná ovšem od jiných
státních úredníku, a také to, aby byli povzneseni nad veškeré
pokušení a aby vláde odnata byla možnost pusobiti jakýmkoli
zpusobem na volnou úvahu soudce.
Hmotné zajištení soudct), to jest, aby nemusil pri své vysilující a vrcholne odpovedné práci žíti ,ve starostech o chleba:
to má zejména vliv na výber právníku, kterí se hlásí k soudcovské službe, a ovšem v prítomných pomerech vliv neblahý.
Není-li soudce jako právník té nejlepší kvality, které si stát
mohl pri volném výberu a dostatecné nabídce vybrati, jak
chcete odstraniti lakové »odchýlení, aby- se mohl zalíbiti nahClre... « nebo podlehnutí ~>náporu z dola«? Clovek, který nesrostl se svým zamestnáním, ale delá jen remeslo od kusu,
neudelá vám .nikdy »cistou práci«. A u soudce
sí být práce
nejcistší, ponevadž se dotýká nejbolestnejší struny v c
pocit bezpráví jest z nejkrutejších vllbec.
Ostatne ani takových právníkll není dosti. Prihlásily se velmi
dobre kvalifikované ženy, ale tech se nedbá. Jest tu skutecná
v u e k zlepšení pomeru? Ci snad, beda, spej eme práve opacným smerem?
Zdá se, že právo se stalo nepohodlnou institucí ve státe,
kde majitelem moci, tedy i zejména moci donucovací, která
podepírá právní rád, staly se na úkor státu samého politické
strany.
Ano, v c a s ode jít, to jest umení, v nemž se, mutatis
mutandis qnes nedovedou vyznat nejen jistí jedinci (Kramár!),
nýbrž i naše politické strany. Nevím, pro jaký dalekosáhlý
význa.m se obsazuje ministerstvo spravedlnosti podle politického klíce, když praktický výsledek jest tu jen ono »pusobení« shora (a tedy znehodnocení stavu soudcovského). Odpustte tomuto odbocení, ale zdá se mi, že nebyli podobného
vlivu vzdáleni na pr. ani mnozí lékari, kterí by byli pomalu
predpisovali místo léku jisté náboženské vyznání. Lékar, který
volil stranu klerikální a stranu práce zároven (jinou do poslanecké snemovny a jinou do senátu), nebyl k tomu tak tuze
daleko.
Pro ministra odborníka zustalo by jedine verejným zájmem
prísná zák<J11nost- ale ministr neodborník a k tomu pclitický
straník bude spíše prihlížeti k nejakým »verejným. zájmum«
- to je prece jasné. Nelze apelovati o nápravu na státní
moc, )estliže si tuto rozdtlily podle jakéhosi klíce pa1itické
strany.
Mužeme jen a jen volati k sobe samym, abychom se konecne
vymanili ze závislosti a »presaditelnosti« stranické a tak si
sami vynutíme práve z á k o n, který ocistí a povznese mocI
státní a tím i právní rád vubec!
JUe. -{JrV Praze 5./11. 26.
,Po S. Pane redaktore, dovolte mi toto anonymní podepsání,
podstatne asi z týchž duvodu, pro jaké byl i clánek v »Prítomnosti« nepodepsán.
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Žena a politika.
Vážený pane redqktore,
chcete-li, uverejnete tuto moji odpoved pí. A. R-ové na její
dopis v c. 4 na thema Žena a politika..
Je mi úzko z moudrosti žen, jež tvrdí, že úcelem, smyslem
a obsahem ženilla života jest a má býti pouze ú p r a v n á
do m á c n o st! Je vubec možno, ucinit smyslem svého života
takový bod, j"kým je úpravná domácnost, ten bod nade všecko
milovat a opatrovat po všecky dny, mesíce a roky celého
svého života, po všecky jeho hodiny, minuty a vteriny? Úpravná
domácnost a už nic víc? Je-li to možné, priznávám s obdi-
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vem, že Je to budto veliké hrdinství ducha.

[8. února 1926.

Listárna redakce.

aneb veliká chudoba

Což jiných povinností už život žene neukládá? A jak chce
taková žena vystaciti se schopností udržovat úpravnou domácnost pri výchove detí? Kolika ženám je vubec možno za
nynejší drahoty a za tak težkého boje o život uciniti ideálem
svého života pouze tento stupen kulturní ú I' o vne? Vždyf je
tolik vdaných žen výdelecne cinných: obchodnice, švadleny,
modistky, ucitelky, profesorky, lékarky a úrednice ruzných kategorií, které krome úpravné domácnosti musí staciti i na
,šecky povinnosti svého zvláštního povolánL
Souhlasím s pí. A. R-ovou, že ženy mají delati takovou
práci, na kterou stací, ale vadí mnc její umínenost, ženám
muži sugerovaná a, udržovaná, s níž tvrar,-zc ženy na politiku
nestací, »protože politika je težká a vyžaduje clo~,-celého«.
Co chce tímto srovnáním d težké politice a celém c10veku
pí. R-ová ríci? Že žena není celým clovekem? A wž, jestli
práve zájem o politiku žene schází, aby se sta:!a celým
clovekem?
lProzatím nejedná se O' vudcovství v politice, ani deláruí politiky ženami, ale pouze o zájem o politiku asi takový, jaký
muži projevují ctením novin, úcastí na politických schuzích
a debatováním o verejných hospodárskYch a politických otázkách, pomerech a událostech obcí, mest a státu. Mužum stací
na venování se politice ctvrthodinka pri snídaní, pulhodinkl
po obede, chvíle v kavárne neb pri setkání se svými známými
kdekrliv jinde, mimo cas urcený lc vykonávání povinností životního povolání! Tedy i u mužll je to zájem ,vedle jiných
zájmu a jen malickému procentu mužu je politika životním
povoláním.
Tedy o zájem žen (} politiku se jedná: ani na ten nestací?
Což je možno, aby rozdíl 4 dkg, Q než je ženský mozek lehcí
mužského, byl prícinou tak hrozné slabomyslnosti ženy, že by
-zajmem O-.Ú~ravnou domácnost a cistou sklenici byla vycerpána už všecka její schopnost zájmu? O tom mohli by rozhodncut psychologové. Chci vedet pravdu. V zájmu pravdy jsem
sehopna té nejuprímnejší a nejbezohlednejší objektivity.
Kdyby skutecne nebyla žena schopna zájmu o politiku a její
informovanost kdyby byla pouhým papouškováním, cím by se
vysvetlil dosavadní zájem - trebaže nevelkého poctu žen o ni? Zájem u žen roste i za techto okolností - kdy muži
nechtejí, aby se o politiku zajímaly - ovšem tím nejtežším
a nejpomalejším tempem, ale ten zájem tu je- Odkud se
vzal? -

O P I' a va. Do clánku »0 konstrukti'vismu na divadle«,
otišteném v minulém císle, se vloudily dve nepríjemné tiskové
chyby. Tajrov nescenoval »5alon«, ale vVildeovu »Salome«,
a autor »Velkolepého paroháce« není jakýsi Crommeljuck, ale
Vlám pan Fernand Crommelynck.

Nové knihy,
Božena

Úder. Román. Venováno A. M. Tilschové.

Benešová:

Obálka V. Kohlického. 1. sv. knihovny »Stožár«. Nákladem
»Pokroku«, Praha 11., Revolucní 6. Stran 340 za Kc 15·-·
lan Zlatník: K srdci prírody a lidí. Verše. Oddíly: Hovory
prírody a housle hodin. Erotikon. Vzpomínky a dojmy. Z Ruska
a z legiL Z jižních Cech. Stran 82. Nákl. vlastním, v komisi
V. Petra.
»Cestami Odboje« (hl. redaktor Ad. Zeman, nákladem Akc.
spol. »Pokrok« v Praze II., Revolucní 6, vychází každého I.
a 15. v mesíci; sešit za Kc 5.--) má zachytiti prostredí, v nemž
za hranicemi žily cs. legie, po stránce zemépisné, národopisné
a historické, popíše život jednotlivcu i celých skupin, takže pred
ctenárem vyvstane velko'rysá a nezkreslená vzpomínka na minulý osvobozovací boj. Dílo jest psáno formou každému lehce
dostupnou. Opatreno jest spoustou obrázku.
Karel Malva Pokorný:
Osvoboditelé.
Básne v próse. Knihu
vydal autor pro své prátele ve vlastním nákladu o 350 císlovaných výtiscích. Stral1 36.
Edvard Maška: Kainové dnl'Ška. Casový román ze Slovenska.
I. svazek »Uniyersální knihovny«, Moravská Ostrava, Trída
.28. ríj na c. 70. 120 stran za. Kc 9.-.
Charles Lalo: Krása a láska. Kniha vynikajícího francouzského estetika, jež vyšla cesky v knihovne »Ars« nákladem
>;Orbis« Praha XII. Cena Kc 22.-. Lalo reší tu vztahy p0hlavního pudu a krásy po všech stránkách, význam milostných
citu ve všech umeních, erotik')' u primitivních i kulturních
národu, morálnost a nemorálnost nahoty, sexuelní podložení
rodiny, umení a mravnosti v živote sociálním a j. Ch. Lalo,
pronikavý myslitel, konstatuje v knize, jež zpusobila ve Francii
mnoho pobourení a v urcitých kruzích i pohoršení, cetné nové
vztahy mezi krásou a pohlavním pudem.

Skoro vetšina žen delá fin:tncního ministra ve své domácnosti; proc by nebyla schopna zájmu o verejnou hospodárskou
a financní politiku obce a státu, když je to zájem stejného
smeru jen o nekolik 'kruhu vzdálenejší?
Št.

o

Petráiíová.

••

mladé básnické generaci.

Vážený pane redaktore!
Mé clánky Q nej mladší hásnické generaci byly glosovány
v tisku tak zajímave, že by to vybízelo k napsání pojednání
o psychologii Iiterátu.
Psal jsem dokumentárne a nikoliv tendencne. Nemohu za to,
že se mi ncco líbí, stejne jako nemohu za to, že se mi neco
nelíbL Pokládal jsem za vcasné to vysloviti a pokládám za
prirozené, že :se Zdenkovi Kalistovi jeho vlastní knížky líbL
Komu by se už mely líbiti? Kdyby byli psali mladí každý
sám o sobe, pak by ovšem vypadala vee znacne jinak než jak
jsem ji videl já. A to je asi to jediné, co v mých cláncích
bylo provokativ\1íha.
Váš
lan Klepetár.
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40 cm

Harrachovo
4-XIX.Nikde
S.
. Jen
u mne k nám.
dostání.
jinde. Zamlteile
bezcenné
napodobeniny.

Cosepíše o našich kni/tách
o seksltální výchove a problémech, které s ní souvisí, promlouvá otevrene a jasne profesor brnenské lékarské
fakulty
Trýb v práve vydaném spise Choroby sexuální a venerické,
díl 1., str. 158 sl. (nákladem Fr. Borového v Praze). Je proti
všelikému poucování hromadnému
(i pomocí lékarll školních!)
a pro pozvolné a opatrné výklady rodinné, upravené
podle
individuálních pomeru tak, aby propuknutí
seksllálních popudu
a uvedomování si jich bylo co nejvíce oddáleno. Hlavní váhu
pricítá vcasným opatrením
profylaktickým
a ochrane pred
škodlivými vlivy literatury, prostituce
a alkoholu;
chce také
vcasné poucení o pohlavních chorobách,
ale velmi durazne,
odvolávaje se tu výslovne na mé výklady v Obecné pedagogice, vyslovuje se proti koedukaci na stupni stredoškolském,
jež prý u nás po prevrate byla všeobecne zavádena, aniž vedectí pedagogové vubec byli o dobré zdáni požádáni.
Prof. Kádner (Pedagegické
Rozhledy, 1925.)

známa kniha Setona Watsona,
nyní profesora
na londýnském
Kings College, Evropa v prerodu 30.-; je to soubor válecných clánku muže, který oddane pracoval pro naše osvobození.
(Nové Cechy.)
Heineovo
»Nemecko«
(u Frant. Borového v prekladu
Ed.
Bassa) jest pres své více než pulstoleté stárí knihou do jisté
míry c~ovou.
Kolik rysu, jež Heine napadá svým zžíravým
vtipem, zachovalo si Nemecko dodnes: svuj nadutý nacionalismus, omezenost mocných, težkopádnost
a nelásku ke kráse
a utištení lidu. Dnešní Nemecko jest avšem republikánské, ale
mnoha lepší, a tak i dnes
republika nemecké buržoasie není
vyznání jehO' vlastenectví,
jež sní o zachránení boha, jenž bytuje v lidech na zemi, a rozko,tání služebnictví i v jehO' posledIÚ
skrýši, ,a uvedení krásy a ubohéhO' lidu v jejich dustojnost, les.
ostrou výcitkou všemu nemectví.
Jak se mel Heine, není-li
dosud mnoho z tohO', proti cemu bojoval, odstranena,
snésti
s Nemeckem své doby? Byla pro neho jiné mesta než Paríž,
kde mohl dlíti? Z básníkovy velké lásky rodí se jeho ostré
sarkasmy, jež stihají nesmiritelne
všechny predstavitele
reakce,
politické i kulturní.
Predstavíme-li
si rok 1844, kdy básen
vznikla, teprve pocítíme ostrost satiry Heineovy, jíž, ohrazen
sebeironisováním,
z hloubi své milující duše napadá, nicí, ocnažuje.
kdyby nebylo v knize básne a Rýnu, jež skvostne
napadá tuto nemeckou
nacionální
fixní ideu, i kdyby v ní
nebylo jiných casových vztahu, kniha specificky heineovskými
vlastnostmi
(jež i u nás dnes pusobí tak zdrave) jest nám
milá. Preklad p. Bassuv je pJynný.
B. K.
Bassuv preklad
Nemecka
vystihuje
štastne
metrem, slovními vtipy, burleskními
rýmy a celým vpravde heineovským
'tónem (na nemž jest sem a tam cítiti, že prošel mediem ceské
havlíckovské
tradice) ráz toho velkého protinemeckého
cestapisu tak silr,e prostaupeného tragickými a sentimentálními
prvky
Heiueovy dvojklanné
bytosti.
René Wellek v Kritice 1924.
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K 70. výrocí smrti Heineovy.
...,

NEMECKO
i

Nesmrtelná

Z m n í po h á d k a.
satira velikého
básníka
pomery.

Preložil
Stran

na

nemecké

Eduard Bass.
116 za Kc 8·-.

Z GOETHOVY
.,

ZEME
Výber nejkrásnejší

Preložil Dr.

lyriky nemeck~.

Oto F i se

her.

Vyšlo v krásné bibliofilské líprave, v kožené
ve sbírce ZLATO K VET.
Cena Kc 100'-.

vazbe,

U každého knihkupce
a v nakladatelství

FR. BOROVÝ,
PRAHA

A. M. Tilschov6,: Dedicové. (Borový, Praha.)
Obšírná vykladacka velkomestských
kronik a vášnive
zaujatá
básnírka
lidských záblesku a mracen erotických. Poválecné ovzduší se
všemi stíny dovede vyvolat s realistickou
naléhavostí
a prece
s urcitým nádechem jemnosti.
Kostnické
Jiskry, 24. XII. 25·
Fr. BorovÝ vydal vedle beletristických
knih, o nichž jsme
psali, spis Základy eugeniky od Dr. V. Ružicky, o kterém jsme
také obšírne referovali;
upozornujeme
nan znovu, nebOf p0slední jeho kapitoly mají velký význam nejen pro biology, ale
predevším také pro praktické politiky a vubec pro každého
národovce. Autentickému
výkladu své theorie pro nematematiky venoval Albert Einstein knihu Theorie relativity speciální
a obecné; k ceskému prekladu revidovanému
prof. filosofie
Dr. K. Vorovkou, napsal autor zvláštní predmluvl1í. Jak známo,
šíreny jsou v záplave brožur všeliké podivné myšlenky o této
theorii, která znamená znacný prevrat ve fysice a v celém
rázoru svetovém.
Mnohem více než dosud
mela by býti

i

Bohuslav Taraba: Lvem
holubicí. Stati o hudbe. Fr. Borový, Praha 1925. Essaye, jichž Taraba celkem dvanáct soustreduje
ve své knize, jsou sympatické
po dvou stránkách:
predevším
mají své kvality ryze literární
a jejich styl jest
úsporný a hutný jakO' Tara.bava hudba. Taraba jimi dospívá
k nekolika jistatám,
jež jsou jistotami skutecnými
a ne pouhými ilusemi. Z každé z te!chtO' essayí odvodí si ctenár, že
v nich autor bojuje o neco, oc bojováno býti zaslouží, a to
i tehdy, když priznáme, že si Taraba úmyslne ohranicuje horizont, aby tím hloubeji
mohl se zamysliti o' svém predmete
vlastním. Taraba
má svuj pevný pomer k umení, který si
musel težce vydobýti, a práve že si ho dobyl tak poctive a
tak draze, umožnuje
mu, aby videl správne. Hudba je mu
príležitostí
prohlubovati
nitro;
už to je myšlenka, která by
zasloužila
býti hlásána
dnes celými davy misionárit
nebot
ona jediná muže dnešek ochrániti or! svodu, k nimž láká prítomnost.
Taraba
ucinil stredem
svého myšlení
Smetanu
a
Foerstra, dva predrahé mistry, z nichž první je v ústech všech,
kdežto druhý je zbožnován zatím kompaktní
družinou lidí,
která se poznává po znameních. Klade Smetanu a. jehO' ideál
proti Wagnerovi a jeho ideálu, ocenuje, jak Smetana zmocnil
se všeho, cím dýchala naše zeme, a jak to dovedl prehodnotit
v neco, co má hodnotu svetovou. Srovnává
Smetanu s Mánesem a vidí v nich rodné bratry; zamýšlí se nad tím, co je
»moderní« a konstatuje
u Smetany
»revolucionárské
zpátecnictví<<. Cítí, jak Foerster Smetanu doplnil; jak nežná holubice
lásky s osudovou nutností slétla na naše nivy, které pred tím
prešel lev-síla Smetanova. A ve Foersterove
»Srdci« konstatuje
gkl.adatelovo »dozrálé mistrovství«.
To všechno jsou veci, jež,
jsou-li ješte dnes pro mnohé »problémy«, v budoucnosti
prejdou jiste v okruh vecných pravd.,.
Dr. J. Bartoš. (Nové Cechy, roc. IX.)
Zábuv
Sborník
prave
vyšel redakcí
Dra Ferd. Pelikána
(v komisi
Fr. Borového,
cena 35 Kc).
Objemná,
úhledná
kniha obsahuje
výber Zábových
prací (Pyrrhonismus,
Ceská
filosofie. Pojem substance u Kanta), jeho literární pozustalost:
rada clánku; Dr. J anota sebral jehO' torsO' a snech, je tu Zábuv
výborný
preklad
Platonova
Faidona.
Vedle
úvodní studie
redaktora
Sborníku vzpomínají
pietne Zábovy památky:
prof.
Heveroch
(zvláštním
clánkem: Ovládané myšlenky), prof. Zd.
Nejedlý (Z rodinných tradic prof. Záby), doc. Hoppe, J. L.
Fischer (Dvojí skepse), doc. Seracký, Dr. J. Kratochvíl, prof.
K. Vorovka. V oddílu »Uvahy a kritiky Zábovy« snesen jest
cenný matirál o poslední fázi nové ceské filosofie,
kterou
Zába, jako nikdO' jiný, bedlive sledoval, O' niž jevil neutuchající zájem. Není význacného
zjevu z mladých filasofu, kterému by nevenoval Zába srdecná a hrej ivá slova! Zábovy studie
ceské filosofii jsou dosud jediným objektivním
pramenem
pro jejího histO'rika od prvé polO'vice XIX. století až do roku
1924. Cestné a význacné místo ZábavO' v naší obci filosafické
bude tímtO' Sborníkem nejen pietne uchováno, ale i historicky
upevneno.
28. R'íjen, 17. ríjna 1925.
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Ve sbírce

PANT HEON

dosud

SPISY VÍTEZSLAVA

vyšlo:

HÁLKA

Básne - Povídky - Dramata
Cestopisy - Clánky literární.
Pa1ttlJeo1tusvazek z. - zo.

Pres 4000 stran kriticky usporádaného
textu se studií dr. K.
Hikla a podobiznou
spisovatelovou.
Tišteno s drevon-tovou
výzdobou A. Chlebecka dvoubarevn)'m
tiskem na jemném,
lehounkém papíre.

Všecll deset svazku brožowmých Kc z25' .
Vdsáno 'l1 peti svazcích celop/átéllé vazby Kc z75'-,
'l1 bibliofilské vazbe P%kožené
Kc 25u'-.

SPISY

FRANCE

ANATOJ.iÁ

Vycházejí v dokonalých, autorisovanýcb
prekladech.
slicné úprave jako dílo Hálkovo,

v téže

Pod Jihnem .. - ~. Proutená
panna. - 3.Ametystový prsten.4. Pan Bergeret v Paríži.
1.

Každý svazek a Kc 12 SO
Celý tento cyklus ctyr románu, nazvaný

Historie našich dnu
lze obdržeti

5. Baltazar
6. Studne

i vázaný

v j dnom svazku.

a jiné povídky.

Kc 12'50.

sv. Kláry.

V

tisku

DÍLO FRANTIŠI{A GELIJNERA
Pa1ttheo1tu svazek z9. a 20. -

DÍLO

VÁCLAVA
Pantheollu svazek

JI

tisku

ŠOLCE

Zl. -

V tisku.

DRAMATA W.SHAKESPEARA
1.

Hamlet, kralevie dánský
2. Maebeth. Preložil Dr. Oto

Preložil
Fischcr

/

B. Štepánek.
(V tisku.)

HORA

TOMAN
ŠRÁMEK
OLBRACHT

Nakladatelstvi

Fr. Borový, Praha

