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PfítomnosL
III.

Politika

Co se delo v Ženeve.
"sto, kolik lidí ze sta u nás porádne ví, co je to

odll. Této instituci chybí pravá popularita.
v lidu dojem suchého a akademického

dení, kde se prevracejí nejakcé formulky S'e
a stranu. Zrídka se z ní ozvou tóny skute:cné
. luvnosti. Vypadá zatím jakO' fabrika na pa-

. Projednává se v ní mnoho nudných a formál
í, kterým nikdy nenakloníte srdce lidu. Ale

Y je to místo, kde je stále na ostrí nože otázka
životú a smrtí. Všechny soudy a nemocnice

ohromady nerozhodují O' takové míre lidského
neštestí, pokoje a utrpení, jakO' se rozhoduje
iné ženevské budove. Chyba je jen v tom, že
míme dosti žive predstavit. Svaz národu je

nám zbylo z programu, jímž lidstvo zakoncilo
vraždení pred osmi lety: nikdy více válku! J a1<I tenkrát cíten tento program! Dnes už zase

b)·t lhostejnými. Svaz národu by mel vzbuzo
•. n jako vše, co se dotýká nadejí v lepší a roz
1 budoucnost. Ale lidstvo, pokud žij'e v míru,
nedokonale zajímá a otázky míru. Tak je také
, léte težko pochopit, že treba sbírat palivo na
Když pred ctyrmi lety se sešla konference v Ja
kde poprvé za úcasti Nemecka a Ruska mely
ojednány nekteré otázky evropské bezpecnoslti,
al spisovatel svetov,ého jména, aby ve chvíli
í !konference zvonily zvony po celé Evrope.
vnejším a pathetickým prostredkem chtel úto
srdce lidu. Smd mel pravdu. Svaz národu je
é shromáždení vážných mužu. Možná, že by
e úspechll, kdyby tito vážní mužové neostýchali

aut neco z propagacních method Armády

"ní hrezen znamenal pro Svaz národu velmi váž
Ihodu. Velká cást naší verejnosti vedela o tom

jen tolik, že »Nemci zase intrikují, tentoZeneve«. Ale nebyli to práve Nemci, kterí ten
intrikovali. Takové události, jako bylo odrocení
Nemecka, je treba vykládati a založiti na nich

u k Svazu národu. Vycházíme ovšem z pred
u, že válka je zlo a že se nemá válciti.
etší vadou Svazu až dosud jest, že mu schází
lita. Nejsou v nem nekteré velmoci, ktué se

em toho nestarají o jeho usnesení. Ale otázku
1ení, tuto nejduležitejší otázku Svazu, nelze vy

z jejich úcasti. Nejsou v nem Spojené státy,
válce pojec1nou pocítily se zklamány EvrO'pou

ne prohlásily, že si prejí míti pokoj od evrop
záležitostí; není v nem Nemecko, jež dlouho
valo Svaz nároc1l1za bezvolný nástroj v rukou
dohody a obávalo se, že by vstupem do ženev
ituce samo sklonilo ší'ji pod okovanou botu; a
nem prirozene ani sovetské Rusko, které dosud
ikální nechut k všemu západnímu a kter,é ústy
• i prohlásilo S komunistickou pádností:

cíSLO 12.

»Svaz národu znamená, že velcí zlodeji se dohodli.«
N a ~ocarn~k;é konferen;i byl konecne ujednán vstup
prv11l z techto velmOCI, Nemecka, do Svazu. Bylo
k tomu treba, aby byly prekonány predsudky na dvou
stranvách: v N~mecku a ve Francii. Nemecko (dosti
pozde) pochopIlo, že nemuže déle setrvávati v koute
a ž,e si neprospeje pouhým vzdorem; pochopilo, že bez
Svazu národu se nedostane do snesitelného a rovno
právného pomeru k svetu a že clenství v tomto Svazu
mu bude mnohem spíše ochranou pred francouzskými
požadavky, jichž se bojí, než nebezpecím. Francie pak
pochopila, že nelze se vecne vzpírati zrovnoprávnení
Nemecka a že konec koncu pouhým násilím v repa
racní otázce také mnoho neporídila. Ve Svazu: má vel
kou duležitost instituce rady, která vyrizuje duležité
otázky v dobe, kdy nezasedá plenární, shromáždení. Je
prirozeno, že všechny velmoci vymohly si stálé místo
v této rade, kdežto malé státy se v clenství musístrí
dat. I nepríteli je težkO' nepovažovat Nemecko za vel
moc. Musilo mu tedy v Locarnu býti také slíbeno stálé
clenství v rade. S tímto slibem prijela nemecká dele
gace do Ženevy. Tu jí bylo receno, že také Polsko má
dostati stálé místo v rade, a že se jedná i o Španelsko
a že také Brazilie se hlásí. Nemci odpovedeli, že o tom
v Locarnu nebyla rec a že ani chtejí vstoupiti do rady
tak, jak byla; pravili, že nej'sou zásadne proti rozšírení
rady, ale že o tOJ;11chtejí již spolurozhodovat. Z toho
se ~yvinula .?iplomatická putka. Jak by byla skoncila,
ne11l zcela JlstO'. Zástupce Švédska daleko radikálneji
než sami Nemci prohlásil, že nepripustí žádného roz

~irování rady krome pribrání Nemecka, kter,é bylo
~mluveno v Locarnu. Španelská delega'ce hrozila od
Jezdem a sahala po svých zavazadlech. Konecne se
zdálo, ž,e se podarilo uchlácholiti šv,édský idealismus,
a doufalo se, ž·e bude možno Polsku prirknouti místo
v rade, kterého Ceskoslovensko bylo ochotno dobro
volne se vz~át. Tu zahrmelo a uhodilo se strany, od
kud snad l1lkdo neocekával vážné potíže: Brazilie pro
hl~sila, že svu} odpor mys'lí vážne a že nepripustí vstup
N emecka do rady, dokud sama v ní nedostane stálého
clenství. Ponevadž usnesení v Ženeve musí být jed
nomyslné, nedalo se proti tomu nic delat, delegáti se
rozjeli a prijetí Nemecka bylo odloženo na podzim.

Pod tímto vnejším obrazem skrýval se zurivý diplo
matický boj'. Nelze pochybovat, že Francie byla puvod
cem této putky. Francouzský problém vubec ovládá od
války ,evropskou politiku. Kdo chce pochopiti posta
vení Francie v techto diplomatických bojích, musí se
vrátiti až do dnu mírové konference. Co tehdy zacalo
není ješte ani dnes: skonceno a sotva bude skonceno z~
naší, generace. Jako nejlepší pramen k studiu tohoto
zákulisí lze doporuciti Keynesovu knihu o mírové
smlouve a dokumenty, které o Wilsonove boji proti do
hodové diplomacii sebral a vydal R. St. Baker.

Není jasno, byl-li by Svaz národu vubec utvoren
kdyby si toho nebyl tak rozhodne prál Wilson. Byl;
težko mu odporovat v té veci: on rozhodl vítezství
dohody, on mel k disposici sveží dvoumilionovou ar
mádu, peníze a ohromné zásoby surovin, on byl mu-
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v orientální politice, na níž vždy bude záležet odp
yednému anglickému zahranicními ministru, a Cha
berlain plnil tuto tichou úmluvu tak loyálne, že by
to bylo hned po návratu z Ženevy málem stálo ve sn
movne krk.

Máme-li hledati morálku v breznové episode v
neve, musíme ríci, že Nemecko bylo v právu. Zastá
valo svuj názor klidne, bez vášne a velmi zdvorile, Opt
rajíc se o své právo, a objektivní lidé po celém sve
byli na jeho strane. Francie by mela uvážiti, jak .
práve pro ni nehezpecno, poskytovati Nemecku príle
žitost k morálnímu vítezství. Francie v této záležito t
se ukázala na strane intrik. Není možno postrehnou
všechny nitky, které byly predeny v t.éto spletité zál
žitosti: ale tolik je jisto, ž,e rozdelUje Svaz zase na
spolky a že proti tomu musí státi všichni, kdož st
predst~vují Svaz národu jako to, cím musí býti, má-li
splniti své poslání: jako jednotn\' organismus. Nemu
žeme ovšem zcela ignorovat otázku francouzské bez·
pecnosti, zejména my ne, protože je to do velké mír
také otázka naší bezpecnosti. Ale chceme, aby Ke
mecko bylo utineno neškodným zcela novým zpuso
bem, a sice duchem Svazu národu A tu musí Nemecko
videt, že to se Svazem myslíme uprímne. Francouzsk'
diplomacie neukázala ducha Svazu práve s povznáše
jící stránky. Akce vyvolává reakci a spolek protispolek.
Jsme pred otázkou: spolky nebo uprímne chtený Svaz
národu? Bude-li Francie delat spolky proti Nemecku,
bude je dríve nebo pozdeji delati Nemecko proti ní, a
budeme zase tam, kde dríve. Není možno ríkati stále
o nekom, že je naším neprítelem, aby se jím na konec
opravdu nestal. Nová diplomacie ovšem neobejde se
bez víry v novou dobu. Macdonald pronesl v debate
ve snemovne jako nejzávažnejší výtku proti Cham
berlainovi že ukázal naprostý nedostatek fantasie. To
není básn'ická, nýbrž politická výtka. Je treba umeti
si predstaviti, že vše nemusí býti práve tak jako dríve;
je treba míti tolik duševní svobody a tolik predstavi.
vosti, abychom verili, že demokratické Nemecko muže
býti neco zcela jiného než Nemecko, ovládané milita
ristickou dynastií; je treba míti tolik odvahy, aby-

. chom, chceme-li mír, pripravovali skutecne mír a ne
válku. Diplomati. starého smeru ríkají, že není mož.
no ukládati mnoho úkolu Svazu národú, který je ješte
slabý. Ale pravda je, že Svaz múže sesíliti jen tím,
že mu budeme ukládati úkoly a tak mu dodáme význa
mu. Churchil1 rekl kdysi, že je prítelem Svazu ná
rodú, ale že tento spolek není náhradou svrchovanosti
anglického lodstva. Výrok Churchilluv má v podstate
práve takový smysl, jako kdyby rekl, že je prítelem
Svazu národú, ale že Svaz národu nestojí za nic.
Pred takovýmito práteli musí býti Svaz chránen.

Úloha Brazilie v tom všem není zcela jasná. Je
pravdepodobno, že chtela svým tvrdým postupem
zjednati pouze úctu latinským národum jižní Ameriky.
To je stará bolest Svazu, a zástupci Argentiny, Ko
lumbie, Brazilie zpusobili v Ženeve již dosti nepríjem
ností evropským diplomatllm, kterí jsou nakloneni
podcenovati tyto »exotic~é státy«. Nevíme, byla-li
Brazilie popichována nekým z Evropy. Ukazovalo se
prstem na Mussoliniho, o nemž je všeobecne známo,
jakým je prítelem Svazu národu. Tolik je jisto: kdyby
evropská diplomacie nebyla svou krtcí prací pripra
vila Brazilii pudu, nebylo by mohlo dojíti k takovému
konci. Brazilští grandi ucili se tvrdohlavosti od
evropských politiku. U nás se našel jediný list, který
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žem ohromné popularity v Evrope. Tak se tedy delal
Svaz národu, ackoliv mnohým vítezným státníkum zá
leželo daleko více na jiných vecech. Ten, kdo za Fran
cii úcastnil se díla na Svazu národu, byl stižen tím, že
v nej neveril. Podle souhlasného svedectví mnohých
pozorovatelu ukázal se Clemenceau v dnech mírového
jednání jako chladný, skoro krutý skeptik. Nedávno
cetli jsme jakýsi interwiev, ve kterém Clemenceau ve
lebil Karla Capka pro skepsi, kterou v nem domníval
se nalézti, a blahoprál Cechum, že dovedou slézti tuto
výšinu poznání. Keynes praví o Clemenceauovi, že ne
ocekával ani nedoufal, že je na prahu nové doby. Ve
Svaz. národu muže ovš,em veriti jen ten, kdo nepokládá
novou dobu za planý žvást. Clemenceauovi nebyla dána
tato víra. Podle jeho názoru historie jest a bude bojem
národu mezi sebou. Kdo bude silnejší, vyhraje. Byl
dosti dlouho živ, aby videl jednou úplnou porážku
Francie, podruhé úplnou porážku Nemecka. Neveril,
že by se nemecká povaha obrátila, jako neveril, že by
se tygr mohl zmenit. Proto postavil do popredí otázku
francouzské bezpecnosti. Snažil se udelati mírové
smlouvy tak, aby byla vyrovnána nemecká prevaha na
lidech, prumyslu a materiálu. Z toho duvodu bylo Ne
mecku vzato vše, co mu jen mohlo býti vzato. Svaz ná
rodu pokládal Clemenceau za bezcílnou sentimenta
litu. Nejvíce ze všeho veril v národní moc a pak v po
rádnou al1ianci. Neco z této skepse meli všichni jeho
nástupci v krvi, snad 'SI výjimkou Herriota, jenž patri
mezi lidi, verící v novou dobu. Francie dovedla vnutit
svetu problém' své bezpecnosti. Dívajíc se na svou vý
chodní hranici, má stálý živý pocit hruzy. Dokud nej
vyšší rada vládla svetem, cítila se v bezpecí. Když
prešlo období této diktatury, hledala jistotu v úzkém
spolku s Anglií. To se nepodarilo úplne. I hledá Fran
cie náhradu mezi státy ve strední a východní Evrope.
Zejména pocítá s Polskem. Byla to práve otázka pol
ského clenství, v rade Svazu, pro niž vypukla krise.
Duše Francie neoddává se zcela Svazu národu. VÍ'ce
verí v spolky. Svaz podle jejího názoru dává jen »ne
urcité záruky«. Francouzská politika v Ženeve peco
vala vždy o to, aby jasné a presné zájmové spolky s,e
nerozpustily ve Svazu, který nikomu ješte nemuže za
rucit bezpecnost. Proto snažila se, jak dlouho to šlo,
podríditi Svaz národu vítezné dohode. »Manchester
Guardiam« o tom napsal roku 1921, že Svaz národu
bude 'SlVetu k smíchu, dokud v nem bude prevládat
francouzská politika. Co nejživeji vzpírá se Francie
dosud sveriti svujl osud hlasování státu jižní Ameriky
nebo skandinávských. Zastupuje, jak se ríká, reali
stický názor na Svaz. Skandinávce v té veci pokládá
za nebezpecné enthusiasty a idealisty.

Francie si po válce zvykla, že Nemecko je poražený
stát, kterému se proste poroucí. Mela nyní prirozene
nelibý pocit, když videla, že Nemecko prichází do Že
nevy jako rovný mezi rovné a že s ním bude treba
jednati podle zásady: já pán, ty pán. Tím nemá býti
receno, že se vzpírá prijetí Nemecka do Svazu. Ale
situace je pro ni složitá. Je pro Francii t~žko, aby
Nemecko bylo mimo Svaz, ale i težko, aby bylo v nem.
Má s Nemeckem ješte radu nevyrízených úctu, a nyní
je nucena pripustiti mu úplnou rovnoprávnost ve Sva
zu, kde se možná bude jednat o leckterý z tech úctu.
Francie hledela se zajistiti asp011 tím, že si v rade
získá trvalou prevahu nad Nemeckem. Proto melo do
ní soucasne s Nemeckem býti pribráno i Polsko. Briand
získal Chamberlaina pro tento plán za nejaké ústupky
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veto Brazilie. Prirozene jsou to »N á
jež s velkým potešením otiskují a komen
vého francouzského dopisovatele, p. Gau
rem stojí psáno: »Brazilie rozhodla de-

e etrvala na svých nárocích. My jí toho
udeme.« Dále se mluví o nutnosti evrop
. Nemusí býti všechno chytré, co je nám

legrafovúno z Paríže. Kdo, prosíme, byl
ipade ochráncem evropského ducha, jak si
vují» úrodní listy« a pan Gauvain? Tímto

ku podivu, byl stát jihoamerický. A proti
1 tohoto evropského ducha? Hájil jej, opet
proti Evropanum, kterí všichni projevovali
ání nad nezdar·em. Z toho možno posouditi,
evropsk)' duch, jenž vlaje sloupci »N árod-

I tento list pochvaluje, že Brazilie setrvala
etu. To je, myslíme, špatná výchova pro
Nepochybujme o tom, že Nemecko se do
vazu národú a do rady, Evropské nezbyt

naprosto vyžadují. Co kdyby si pak Kt::
mnelo. že vetem muže zvrátit jal~éhokoliv
azu? -fp.-

slovenské rozpory a protiklady.
ry mezi Cechy a Slováky jsou, To treba pre-
tatovati. Mohou se projevovati (a také pro

Dd zcela nepatrn)'ch nesouzvuku až' k naprosté
Jak a jakým zpllsobem se projevují? Je to
denní tisk a hlavne nekteré jeho skupiny na
který Cechy nenávidí. Je sice pravda, že

není uo všech podrobností projevem nálady
du. Ale stejne pravdou jest, že i tisk j e s t

mýšlení a nálady lidu, a jestli tedy kon
že treha jen cást tohoto tisku zahajuje a

proti všemu ceskému, potom nám nezbývá,
že zde rozpory jsou. Že ovšem toto neprátel-

I tak veliké, jako mnohdy se v novinách delá,
:J!1e jisto; jest však vždy Iépe - a hlavne

koslovenského pomeru - dívati se na ve:c
í neji než pod úhlem nesprávného optimismu
tuto prehlížeti vúbec ku škode vlastní. Dru

raxe vzat}'11ldokladem cesko-slovenského an-
u je t denní zkušenost ceského cloveka na

: každ)" Cech e tam alespon jednou stretl
lováci mu vytkli práve jeho ceskost, a každý

nejlépe ví, co ho na Ceších mrzí nebo proc je
d. Tento antagonismus od jedince k jedinci jest

pnován: má prícinu casto v názorech po
mívá koreny v založení kulturním, ba casto
príciny i v boji existencním. Když však

tyto podružné a obycejne jen docasné nebo na-
íciny si odmyslíme, prece jen v duši snad kaž
:váka zl\stane cosi, 'co nedovoluje mu, aby se

láskou prilnul k Cechovi jako k Slovákovi. A
tagonismus. casto nedefinovatelný, má koreny
b io log i i. 11yslím, že možno tu hovoriti

onismu biologickém co prvotném a o antago
ulturním co druhotném. D r u h o t n é príciny
, nejen z kulturního, ale i politic~ého posta
u i Slováku až do prevratu roku 1918. Ceši.

dejiny byly úzce spojeny s dejinami západní
prejali od tohoto evropskJého západu velmi
Celá jejich kultura jest prevážne kulturou zá-
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padní, kdežto východnictví (v užším smyslu slovanství)
jest v -pozadí. Ceši ovšem proto, aby si udrželi svoje
postavení v Evrope, byli nuceni prikloniti se k této
západní kulture, jestliže nechteli, aby je stihl osud
SlovanLl polabských. A byli to v první rade Nemci,
kterí kulturu západní do Cech vnášeli. PO' episode
Cyrilla a Methoda jsou to nemectí 'kneží, kterí novou
víru v Cechách šírí. Naproti tomu na východe (už na
samotné Morave a ješte více na Slovensku) kult cyril
lo-methodejský má svoji slavnou a starou tradici.
(Svátek sv. Cyrilla a Methodeje je na Morave i na
Slovensku svátkem národním, kdežto v Cechách niko
liv.)

Slováci nedostali se do tak úzkého spojení se zápa
dem a proto nesou na sobe daleko více slovanskosti cili
východnictví. Pochopíme, proc SlováJci nemají Cechy
rádi: pro jejich západnictví. To je ten kulturní rozpor,
s kterým (ovšem v míre nepatrnejší) setkáváme se již
na Morave. Tento kulturní antagonismus ovšem má
svoje podradné projevy, z nichž na pr. p o I i t i c k Ý
jeví se dnes formou mnohdy nebezpecnou. Nesmíme
ovšem zapomínati, že tento pOlitic;ký rozpor jest velmi
promenlivý a že není se ho treba vážne obávati, i když
nekdy zachází, do drsností až zarážejících. S jinými 
též docasnými - prícinami rozporu setkáváme se na
poli e)xl i s ten cní m, což 'jest pochopitelné, nebot
prostý egoismus a zvlášte dnes, v tak teŽkých existenc
ních podmínkkh, nutí Slováky k tomu, aby (mnohdy
i slepe a nepromyšlene) volali po tom, že na Slovensku
jen Slovák ma hledati si obživy. Rozipory z tohoto ko
rene vyrostlé jsou odvisly pochopitelne. od hospodár
sk;é situace na Slovensku a dle ní budou bud rusti neb
klesati. Podobne jest tomu i v otázce n á b o ž e n
s k é, která jest o to palcivejší, oc radikálnejší jsou de
jiny náboženského vývoje v Cechách. My na pr. vidí
me, že dnešní Madarsko nedovede se srovnati novou
úpravou strední Evropy (mimo jiné vážnejší prí
ciny) též proto, že tkví svou tradicí ve stredoveku a jest
státem krestanským velmi casto též v stredovekJém
smyslu toho slova. Stopy toho bezpecne mužeme sle
dovati i na Slovensku, které žilo dlouhá staletí pod
panstvím tohoto krestanslreho Madarska a neprode
lalo tak težké ideové boje náboženské jako Ceši. Jsou
tu dále príciny s p o lec e n s k é. V slovenském ná
rode zachovalo se vedomí zemanství, tedy jakési ka
stovnictví, které konecne pod vlivem madarské gentry
dostalo náter nám Cechum nepríjemný, ba protivný.
Podobných podružných prícin jest ješte více a kdo na
Slovensku žil, pochopí tyto roz,dily snadno. Ovšem
všechny jsou rázu podružného a casem zmizí. Vyplý
vají z kulturní orientace Slovenska a nesou nesporne
na sobe mnohdy pocet ja!<'éhosi umírnenejšího reakci 0
nárství, které konecne mužeme pozorovati všude,
i v Cechách. Jest to mnohdy neprátelství rozlicných
svetových názorú, dedictví to minulosti, které vymre
ním generace zanikává.

Vážnejší jest antagonismus prvotní, vyplývající prí
mo z prícin b i o log i c k ý c h. Biologickými prícina
mi rozumíme ty, které dávají každému národu jeho
charakter fysický i kulturní a které rozdelují lidstvo
na jednotlivé rasy, národy, kmeny. Již výše jsem rekl,
že Ceši velmi mnoho kulturne se mísili se západem,
hlavne však s Nemci, od kterých a prostrednictvím
kterých prijímali západní kulturu. Ale vedle tohoto
kulturního vlivu je zde vliv i biologický - totiž prímé
krížení se CechL\ s Nemci. Není o tom statistiky, ale



lze bezpecne tvrditi, že veliká vetšina dnešních CechCt
jest do vetší ci menSl míry smíšeninou ceské a neme
cké krve a že pravdepodobne težko bychom našli v Ce
chách rodinu, v jejímž rodokmenu - bližším ci vzdá
lenejším - nenašli bychom alespon jednoho neme
ckého predka. Zdá se, že dnešní obyvatelstvo Cech jest
do znacné míry krížencem slovanského, v cesk5'ch ze
mích usedlého kmene pristehovalci nemeck)7mi, kterí
od XllI. století neustále do Cech proudí a s domácím
živlem se kríží. I na Slovensku setkáváme se s živlem
nemeckým, který také ve stredoveku vytvárí tam stav
mestský; tento živel však zustává celkem isolován (Le
voca, Kežmarok atd.), nijak na svoje okolí germani
sacne nepusobí. Tato isolovanost nemeckých mest na
Slovensku byla zpusobena jednak tím, že Nemci zde
žili jen v ostrovech mezi slovenským živlem a nemeli
s materským kmenem (jako tomu bylo v Cechách) prí
mého spoJení, jednak jest v živlu slovenském pravde
podobne neco, co nedovoluje, ahy se krížil s rasami
neslovanskými. A tam, kde se kríží, neprijímá cizí
rasu už do sebe, ale vylucuje ji. Jestliže tedy v Cechách
puvodní rasa slovanská krížila se s rasou germánskou
a prece jen dala této nové rase ráz ceský cili vnikající
do sebe krev germánskou nevylucovala, nebylo tomu
tak na Slovensku. Není myslitelno, že na pr. nemecký
a ješte ve vetší míre madarský živel by se byl nekrížil
se živlem slovenským. Srovnáme-li však výsledky krí··
žení v Cechkh a na Slovensku, pozorujeme zásadní
rozdíl: živel cesk5' prijímá do sebe germánskou krev
a prece národnostne se udržuje, kdežto živel slovenský
tam, kde se s nemeckou ci madarskou rasou kríží, tuto
cizí krev nemeckou a madarskou ze sebe vylucuje a
udržuje tak svoji rasu cistou. Co ze slovenské krve
zkrížilo se s krví nemeckou ci madarskou, bylo vždy
pro Slovensko ztraceno. A tato skutecnost jest nej'·
bezpecnejším vysvetlením madarisace Slovenska, která
pokracovala (od roku 1848, ješte silneji od vyrovnání
s Rakouskem a nejbezohledneji po roce 1907) tempem
tak úžasným, že nebýti prevratu, cili kdyby Slovensko
v rámci Ceskoslovenska nebylo získalo samostatnosti,
pravdepodobne by byl národ slovenský úplne splynul
s kmenem madarským. A budiž zde hned pozname
náno, že i samostatné Slovensko musilo by casem tem
to madarským vlivum podlehnouti. My poznáme ješte,
že jen trval-ý'm spojením s Cechy je možná existence
Slováku. Madarisace ovšem byla podporována v býva
lém Uhersku ješte tím, že tem, kterí prešli do madar
ského tábora, byla existence usnadnována, kdežto ne
madarUffi byla ztežována.

Druhým duležitým momentem, na který nás upozor
nuje prof. Dr. Vladimír Ružicka ve svých »Biologi
ckých základech eugeniky«, pro Slováky nebezpecným
jest to, že Madari biologicky nemohou se se Slováky
(a Slovany vtlbec) tak krížiti, aby utvorili novou rasu
slovanskou. Naproti tomu však slovanskou krev pri·
jímati do sebe mohou, pomadarcujíce ji.. Poslovencit
se Madari nedají. Proto bylo též možno, že Madari,
prišedše do slovanské zeme dolnouherské, mohli slo
vanské praobyvatelstvo pomadarciti, ba s ním se smí
siti úplne, pri tom však prece z tohoto zkríženého oby
vatelstva vytvoriti jen kmen madarský, nikoliv sllo
vanský. Vše to, co ze slovenského živlu zkrížilo se
s madarským, vplulo do more madarství (madaroni)
a vše to samozrejme bylo (snad navždy) pro Sloven
sko ztraceno; opacný dusledek toho ovšem byl ten, že
to; co slovenským zustalo, zustalo ciste slovanským.
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Sledujeme-li vývody našich biologu prof. V. Ru
žicky a Jar. Kríženeckého, docházíme k záveru, že
urcitým krížením v nit r ním vypeS'tuje národ nejen
radu talentu, ale i svoji vlastní kulturu. Jestli tedy
tento poznatek obrátíme na Slovensko a vzpomeneme-li
si, co jsme si o Slovensku rekli - že totiž jest rasove
cisté - vyskytne se i otázka, co že jest se slovensk}1ll1
talenty a genii, na než - jak z dnešní zkušenosti ví·
me - jest Slovensko pomerne chudé? A jelikož Slo
váci nedovedli se s cizími rasami krížiti tak, aby tuto
cizí krev do sebe prijímali, naopak vše cizí ze sebe vy.
lucovali, musilo by tedy Slovensko na talenty b),ti ne·
obycejne bohato? My prece víme, že vývoj talentll jest
podmínen práve vnitrním krížením a nikoliv kríže
ním se živlu rozlicných. Jaké zde jest vysvetlení? A od·
povídá naše theorie výsledkum biologického pátrání?
Zajisté. My totiž víme, že to byla inteligence slovenská,
která se nejdríve a percentuálne i nejhojneji poma.
darštila. Lid slovenský zustal slovenským vždy, pokud
ovšem zustal na Slovensku. Inteligence však z dúvodu
existencních byla nucena se pomadarštiti a stejne tak
i lid, který opustil své hory a odešel na dolní zem.
A prece jen to byla s loven s k á inteligence i s Io·
ven s k Ý lid, který opouštel svoje hory a z nejvetší
cásti byl pro tyto hory ztracen. A prece jen' ty hory
vydaly inteligenci, žel osudu však tato inteligence ne·
jen v horách nezustala, ale ani se do nich nevracela:
odešla na dolní zemi, pomadarštila se a byla pro Slo
vensko ztracena. Byla to ta nejtragictejší dali, kterou
Slovensko svým podmaniteltJm platilo: nejen krev a
peníze, ale i výkvet své duše odvádelo Madarsku. ille,
Petofi: po matce i otci S lov a n - a prec jen nej.
vetší básník - ma d a r s k ý. Genius kterého vydalo
Slovanstvo, stává se Madarem. A kolik takov)rch prí
kladu mu predchází i následuje. Ale jsou tu na pr.
Kollár a Šafarík. Také Slováci, kterí vlastne se odra
dili, nebot splynuli úplne se živlem ceským. Avšak toto
»odrodení« se Šafaríka a Kollára nebylo ztrátou pro
S lov a n s t v o: naproti tomu Petofi byl pro Slovan
stvo ztrátou. Tam, kde slovanské talenty (a to v nej
vetším množství prípadu) se pomadarštují, jsou ztra
ceni nejen pro Slovensko, ale i pro Slovanstvo.

Z toho vyplývají dva poznatky: že skutecne Madar
sko melo dosti talentu (nebot to byly po vetšine ta
lenty s'lovenské) a stálo kulturneji výše než Slováci,
a na druhé strane mohly madarské statistiky skutecne
vykazovati neustálý úbytek Slováku. Že ovšem úbytek
ten nebyl tak znacný, jak práve v onech statistikách
zaznamenáván byl, jest jisto. Skutecnost je však ta,
že Slováku skutecne bylo méne, než by jich vlastne
melo b~ti, a to proto, že Slovensko vše, co nebylo slo
vensky (rasove) cisto, házelo pres palubu. Proto mo
hla madarisace Slováku mnohem rychleji postupovati
než na pr. germanisace Cechu. Naproti tomu tam, kde
Slovensko není vystaveno tak prudké madarisaci
(strední Slovensko, Turc. Sv. Martin, též západní
Slovensko, opírající se o živel ceský), setkáváme se
s mnohem hojnejšími talenty, jejichž vznik byl ješte
podporován tím, že v predních rodinách slovenských
byla zachovávána zásada vnitrního (jen mezi urcitými,
na roven si postavenými rodinami) krížení. Proto
také prirozeným kulturním (hlavne) i politickým cen
trem a vtldcem až do r. 1918 mohl býti jen Turc. Sv.
Martin.

Z dosud receného dá se uzavírati, že rasa slovenská
radeji se nechala pomadarštiti, než aby porušila svoji
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ou cistotu. U Cechu tomu bylo jinak: ti se
rížili s Nemci, aby jako národ_ se zachránili.
om tyto dva poznatky chteli uvésti do extre

hli bychom ríci. že kdyby nebylo b)rvalo nastalo
i národní spojení Cechu se Slováky ve státe

venském. byli by Slováci behem casu zahynuli
v, kdežto Ceši kulturne: totiž ze Slováku by se

národ madarský a z Cechu germánský národ
ý.. \ zkušenost to potvrzuje: duchovne jsou
lepšími Slovany Cechu, kulturne jsou Ceši
áni západnicky.

oríce o míšení Cechu s Nemci zjistili jsme, že
O kmeny (a vlastne obe tyto rasy), mohly se
vytvárejÍice pri tom prece jen vždy národ ceský

ím životem západním. Hovoríce však o Slo
došli jsme k názoru, že Slováci vše, co nebylo
é, ze sebe vylucovali, címž ovšem neustále se

ali neien co do kvantity, ale (ztrátou talentu)
kvality. Avšak Slováci. jsouce ze trí stran
i národy slovanskými (Cechy, Poláky a Ru

mísili se i s temito, 'Pri cemž Ceši padají zde
na váhu: ríše Svatoplukova, panství Jana

z Brandýsa. období pobelohorské a období po-
tové isou nejrozsáhlejšími periodami krížení se

s Cechy: v mezidobí potom postupuje toto
dále. ovšem v míre menší. Toto míšení ce

živlu se živlem slovenským je pro nás velmi
é. nebot - jak možno pozorovati -- slovenský
tímto krížením neztrácí svých príslušníku (jak
bylo pri krížení Slováktt s Madary a Nemci),
jtmá tento cesl~' živel jako sobe rovn)', ba stává

že tento ceský živel poslovencuje! Neztrácí
i živel cesk)'. On pusobí na živel slovenský
ž dukazem jest Slovensko západní -, vnášeje

lu slovenského svoji kulturu západní. Z toho vy
potom samozrejmé rozdelení Slovenska na tri
: Slovensko západní, strední a východní, pri

lovensko západní jest zabarveno i západokul-
a je živlu ceskému bližší, Slovensko horní
í) zachovává si svoji slovenskost velmi cistou,
Slovensko východní, jakO' smíšenina prvku slo

ch (slovenskosti, polskosti a rusínskosti) ,zustává
ké, ovšem má i chybu sV'ého východního slo-

í - pomerne menší inteligenci. Druhé potom
í je to. že Ceši, dávajíce Slovákum svoji kul
t (západní), prijímají od nich složku slovanskou,
ri tak výmena toho, co každému chybí: tato ni
e, kdyby mohla býti provedena do všech du-
, vytvorila by casem z dosud dvou národu ce
a slovenského národ nový, to jest národ cesko:"
ký'v plném slova smyslu. Národ tento by po

rl méne slovanský než dnešní Slováci. ale též
západnický' než dnešní Ceši. A jelikož politi
spojením jest zde dána možnost k naprostému

utí Cecht'Ise Slováky a naopak, jest dána i mož
zniku tohoto nového národa na území ceskoslo
, republiky. A tímto krížením vymizel by i kaž
tagonismus, pokud má svoje príciny v biologi
rozdílech mezi Cechy a Slováky.

hlo by mi snad býti vytknuto, že. muže-Ii v bu
osti vzniknouti jednotný národ ceskoslovenský,
analogi<:ky i v minulosti vzniknouti národ uher

rakouskj. Tato výtka není oprávnena. My
videli na prípade Slováku, že nemohla v bývalém
ku vzniknouti nijakým zpusobem národnost
" jelikož zde se krížily dva kmeny naprosto
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rozdílné, z nichž jeden (madarský) získával a druhý
'(Sllovenský) ztrácel. Slováci vyluoovali ze sebe vše
ne slovanské, kdežto Madari vše slovanské do sebe pri
jímali. takže mohli bychom o nich s Chamberlainem
'ríci, :že jsou »dítkami protiorirozeného smilstva«~
Nikoli však Slováci. Slovenské ženy, s Madary se
spojíce, rodily už jen Madary a stejne tak slovenští
muži, spojivše se s Madarkami plodili, jen Madary.
Svoji materskou rasu neooskvrnili. treba že ji ovšem
neustále oslabovali. Výsledky krížení se Slováku
s Madary nebyly oboustranné, ale jen jednostranné a
to v neprospech Slováku. Naproti tomu krížení se
Slováku s Cechy je oboustranné - získávají totiž obojí
práve to. co jim schází (Ceši slovanskost a Slováci
západnictví) - a mohou tedy behem urcité rady ge
nerací skutecne utvoriti národ ceskoslovenský nejen
ve smyslu politickém, ale i biolof>'id~ém.

Testiiže bychom si nyní položili otázku, kdo zavi
11\tje antagonismus mezi Cechy a Slováky, musíme si
odcovedeti. ž·e ani Ceši ani Slováci. Není zde vina na
nikom, jelikož antagonismus. který zde jest, vyplývá
z biologické povahy obou techto vetví. sobe tak blíz
kých. Jest ovšem samozre;mo, že této okolnosti - cel
kem ne tolik významné, jako se snad myslívá - se
využívá hlavne v soucasných politických i existencních
bojích jako vítané zbrane; to nás však mýliti nesmí:
až: se trochu léee poznají Ceši a Slováci, zmizí velmi
mnoho z dnešního neprátelství: a bezpecne mužeme
tvrditi, že už i dnes, kdyby hrozilo nebezpecí pro jeden
z techto kmenu ci oba, sešli by se Ceši se Slováky vždy.

Tak i onen prvotný antagonismus treba odstraniti,
rekli jsme si již. Jest zde však otázka. komu spo;ení
více prosoeje: zda Cechum ci Slovákum. Jisto jest,
že bez spojení s Cechy nemohli by Slováci na samo
statný národní a kulturní život do budoucnosti spolé
hati. Toho dukazem jest i úžasný postup madaris'ace.
Zde, myslím, ne;sou rozhodnými jen methody, kterých
Madarsko používalo proti Slovákum, ale i resistencní
síla kmene slovenského, která nemohla ani tak zdatnou
býti jako resistencní síla národa ceského. My víme, že
v Cechkh to byl práve venkov, který byl nejbezpec
nejší zárukou bvtí ces1<'éhonároda, a že tento venkov,
treba t:éž odvádel krvavou dan germanisaci, prece jen
dodával národu ceskou inteligenci. U Slováku tomu
-bylo v míre menší a tak tento národ, treba v jádre
byl ciste slovenský, nemel dostatek duchovních vudcu
a konecne - na pr. na Slovensku východním - nemel
ani dostatek vule k odporu. Proto Slovensko východní
rychleji propadalo madarisaci než Slovensko strední
a západní.

Jestliže tedy priznali jsme si, že antagonismus mezi
Cechy a Slováky existuje, priznejme si též konecne
otevrene, že nemá podstatného významu, pokud ovšem
se ho nevyužívá neciste a úmyslne 'Proti všemu cesko
slov{lnskému. Ten rozpor, který dnes kreslívá se tma
vými barvami, jest rozporem umelým a sleduje do
casné a malicherné politické, ba snad i osobní zájmy.
Lid, tedy to skutecné jádro slovenského národa, Jest
dalek neprátelství vuci Cechttm, jiste však dalek Jest
ved orné h o neprátelství, stejne jako národ ceský
dnes jako pred prevratem miluje svého slovenského
»drátenícka«. Propast jest tu rozširována umele a jest
jen marným a zbytecným mrháním sil.

Casto se hovorívá, že rozdvojení Cechu a Slováku
bylo a jest i dnes ješte naším neštestím. Nejsem téhož
názoru a spíše se mi zdá, že rozdvojení to, treba dnes
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ukazoyalo .~a~noze yjeny stinné výsledky, bylo a jest
~ro ~as y J.lstem smeru s t,e s t ~m .. A to proto, ž'e ná
lod cesky, Jsa nucen neustale stykah se s kulturou i ži
votem západu, prizpusobil se mu, prijal mnoho od neho

n~ztr~ceje pri t?m prese jen svou slovanskou pOdstatu:
Tlm)es~ ymu d:~r:a rr:.0znost, aby tento západ, jiste kul
turne vys~. stOJlCl nez evropský východ, tomuto výcho
du tl?mocl,l a st~l ?e tak pojítkem mezi Evropou zá
pa~lll a vychodnl, Jako -ponejvíce i v dejinách evrop
skych byl. Ovšem poslání toto bylo by behem casu
n~sp~rne z.av~dlo ynárod ceský úplne do vod západ
lllCtVl. ?p,oJen~m vs~k Cechu se Slováky nastalo jakési
vyrovnalll: narod ceskoslovenský totiž jest nucen od
r. 1918, aby se zajímal jak o západ tak i o východ. .

S?r~eme:li vše,y'COdosu.d jsme si povedeli, dojdeme
k z~ve~u, ze n:ozn.?st eXlstence Slovenska jest jen
v ra;mcl repubhky ceskoslovenské. Rozpor, který dnes
meZl C~chy él:.SI~~~.kyexisl~uje, ~emá znacného význa
~u. ,Ma SV~Jl pncmu v blOloglckém založení národa
~es~eho a naroda slovenského a bude definitivne zase
Jen cestou biologickou (krížením) odstranen. Tím zro
dí se nový národ v plném slova toho významu a to
národ ce~~?~lov:nský, jehož úkolem v dejinách lidstva
bude, ':;?llZlh vychodn.l Evropu s Evropou západní.
Okamzltou potom P?vmností každého z nás jest, aby
chom ro~pory.' ktere se zde vyskytnou, nerozširovali,
ale zmensovall a ods,tranovali.

K. Skalský:

Ceský fašismus.

B~lo zcela priro!e~ým dusledkem svetové války, že
po ~l byla do popredl postavena idea nacionální. Jest
to Zjev, který až dosud prišel po každé velkoé válce a
který yna ;trane ~ítezLl dlužno vykládati stoupají~ím
se,bevyedon;l1I;,kdezto u poraženého pusobí práve opac
ne vedoml utlaku a neštestí. Méne prirozeným du
sledk~m však jest, jestliže toto vystupnované -cítení ná
rO,~~l se .st~lo ve v~ech státech spojencem reakce. Pre
hllZlt?e-h cmnost ltalskoého fašismu, diktatury Primo
dev~l~erovy, ~robouzejících se Madaru, francouzských
faslstu, vedenych Daudetem, ci nemeckých Hacken
k.reyzleru, docházíme vždy k témuž poznání: soustre
dUJe se tu vše, co poválecná politika snaží se odstra
l?i~i, dikt~tura., tajná ~!ploma.cie~ militarismus, a co bo
J~Je ,proh novemu. PnstupuJe-h pak k tomu silne vy
pJate sebevedomí, bezmezná, casto bezduvodná národní
ptc~a, brutalita prostredku, nízká úroven vzdelání, jest
zreJmo" že}e tu vytvárí ovzduší takrka nedýchatelné.

Cesky faslsmus, který ve srovnání s fašismem zahra
nicním vypadá ovšem jako detská hracka, vyvinul se
z oné zmatené ideologie, která se domnívala že svetová
~.ál~a by!~ veden,a po~ze z,: tín; úcelem, aby byly od
cmeny knvdy spachane na ceskem národu' že naše re
publika jest stredem politické Evropy, k nemuž všichni
pohlížejí se zbožnou úctou a jemuž: jest vše dovoleno.

S hlediska politické prakse jest pozoruhodno, že ná
rodní hnutí, pod nímž fašismus se skrývá, odmítá pro
sebe titul politické strany. V provolání, jímž bylo uve
deno v život, se praví:

Nár. hnutí není žádnou novou politickou stranou zakla
datelé a vedoucí cinitelé N. H. nechtejí vubec býti Cinnými
politiky.

Pak následuje souhrn programu, který v dusledku to
hot~ pomeru k politickým stranám nemohl býti jinak
styhsován, než velmi nejasne a neurcite:

1. dubna 1926.

:
N. H. má jen jediný úcel, a sice: Vzkrísiti pomalu za·

pomínanou lásku k vlasti a národu, a ve všech stranách
bez rozdílu buditi poznovu uspané cítcní a nadšení národní
a burcovati ceský národ z lhostejnosti, by pripraven byl
rádne na nebezpecí, s nímž zápasí naše republika vne
i UlVnitr.

!: stejne mlhave jsou naznaceny i základní prostredh.
Jlchž, má býti k dosažení tohoto cíle použito: ~

Parlament chceme míti dustojný a úctyhodný, vládu ener·
gickou a státotvornou, ve hlave státu, která jest nám pred
stavitelkou naší samostatnosti a tudíž pro n~s posvátnou,
chceme míti zosobnenu sílu duše ceského národa.

To jes't vše, co možno z programového prohlášení ci·
tovati. Vše ostatní jsou pusbé fráze, v nichž se hemží
slova národ, láska k vlasti, cest národa a pod. v nej
podivnejších kombinackh, z nichž nelze. ani približne
zkonstruovati nejaký obraz toho, co si hnutí samo
o nacionalismu a jeho politických funkcích a možno·
stech vubec myslí. A ona citovaná místa, jež jsou
vším, jen ne urcitým programem, ukazují, že tato
mlhavost a nejasnost plyne prímo z podstélty hnutí.
Dobre. Národní hnutí není politickou 'Stranou a má
»stejne ve vážnosti všechny strany politické, které se
hlásí k celonárodnímu programu«. Prakti,cky to zna·
mená však jen tolik, že pri votbách nestaví samostat
nou kandidátku, která by poctem soustredených hlasu
nejlíp dokumentovala bezvýznamnost celého hnutí k ne
muž se verejne nechtí priznati ti, kterí potajm~ jsou
vernými jeho pracovníky. Národní hnutí doporoucí pri
volbách svým clenum, aby volili 'Stranu národne·
demokratickou, která s povdekem tuto úsluhu pri
jímá. Fašistum se rozváže jazyk všude tam, kde lze
více ci méne zahalene podniknouti útok na presidenta
Masaryka jakožto vudce revolucního odboje za hra
nicemi nebo na politiku zahranicního ministra dra Be
neše. A se stejnou urcitostí ozve se fašistický hlas tam,

. kde možno projevy sympatií pozdraviti jakoukoliv po
litickou akci národní demokracie, a zejména tam, kde
tato rozvinuje a uplatnuje své známé stanovisko
v otázce národnostní. Sledujeme-li podniky fašistkké
jakož. i psaní jejich tisku - což, mimochodem receno,
náleží mezi nejtrapnejší povinnosti novinárovy - ne
ujde nám, že Nár. hnutí prokazuje národní demokracii
cestné panošské služby, projednávají'C otázky, jimiž se
obír;:).ti nemá odvahu ani nár. demokracie sama. Nár.
hnutí, i když predstírá, že není organisací politickou,
jest jí prece vším sV~Tmduchem, a jeho cinnost se plne
kryje s cinností oficielní politické strany. Svého ne
dokonalého inkognita užívá pouze k maskování své
podstaty. Odpor k politice jest u nás stále ješte v ji
stých vrstvách dosti 'S,ilný; s tím pocítají fašisté a hledí
se k temto vrstvám dotríti svudným lákadlem roman
tisujícího vlastencení.

N a první pohled vidíme ovšem celou nepthodnost
tohoto hnutí, které nevyrostlo z domácí pudy, nýbrž
bylo do ní umele presazeno. Italský fašismus jest cosi
svébytného. Lze ho souditi a odsuzovati jako prežilou
formu diktátorství a naprosto nekritického sebeprece
rrenÍ, lze dokazovati jeho pošetilosti krok za krokem.
To však mu musí býti priznáno, že neztratil styk
s rodnou pudou, že se vyvUel z domácích podmínek.

V Italii nejde o pouhý chvilkový a náladový rozmar,
který sám sebou vyprchá a zanikne. Po této stránce
bylo italskému fašismu dosud venováno málo pozorno
sti a proto snad byl též podcenován.
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favismus je nepodarená napodobenina od za
konce. Byl k nám presazen teprve tehdy, když

y naší politické verejnosti, neuspokojeny
~ ctižádosti svých predstavitelu a žárlivé na
zahranicní revoluce, proti nimž mohly posta
e chabou a casto velmi podezrelou svou cin-

, vypovedely boj novému rádu a skryly své
jmy za heslo vlastenectví,. V tomto smeru jim

fašismus poskytnul hotovou již formulku, kte
lze bezmyšlenkovite opakovati. Vule italského
a jeho verných byla jim zárivým príkladem,
už samozrejmé nesnáze rodící se demokracie

ovný boj. Rovnež prispela tu zdánlivá vnitrní
italského státu po stránce hospodárs1<'é, a:c

ávne podotknuInedávno v Paríži italský emi
of. Palvemini, že ku pr. tolik vychvalovaný
na italských drahách jest pouze prirozeným

poválecné obnovy, a že nikterak nelze pova
~ východisko srovnání onen rozvrat, ve kterém
po skoncení války nejen Italie, nýbrž všechny

válce zúcastnené. Základnu, z níž italský fa
vzešel, tvorila nespokojenost Italie s výsledkem

erý aspon dle jejího soudu nehonoroval nále
kou úcast na válce a soustredil veškeren vý-,
orální a hmotný pouze na Spojené Státy, An
rancii. K tomu bylo pripojeno obratne využité
Víkomunistick;é, které se pak stalo hlavní hyb-
ou, když se ukázalo, že na revisi mírové

y ve prospech Italie není pomyšlení. To vše
si uvedomiti, aby vysvitlo, jak povrchní jest
í hnutí, které bezduchým napodobením cizího

prejalo sice všechny jeho nedostatky. a chyby,
však soucasne musilo takto zríci všech, byt
tecných výhod, plynoucích z vnitrne sice po
o, vecne však prece eksistujlí~~ího vývoje.

yznavaci fašismu sice popírají jakoukoliv sou
S fašismem italským, fakta však mluví proti
íce verohodnosti vykazuj.e j.ejich tvrzení, že
napodobiti revolucní prevrat po vzoru Musso-
To neznamená, že by tu nebyla vule; jest to
ctnost z nouze. To však i naši fašisti pri vší
epenosti a politické neprozíravosti si neuvedo

jejich hnutí se nikdy nemuže státi u nás hnu
vým, a že verejnost naše se nikdy !}edá

. k tak spontánnímu projevu obdivu a disci
jaký dovedl vyvolati v Italii Mussolini. Neboti i to uvedomiti, že fašismus, jak byl uskutec
Italii a jak láká k opakování po ruzných místech
, jest mimo vecné predpoklady sv,ého vzniku
rade problémem vudce. V Mussolinim našla

muže, který dovedl pochopiti danou situa'CÍ,
jt dovedl vhodne využíti a bezpecne dirigovati,

prekrocil hranice urcené náladou davu, jež si
ímo žádá diktatury, která však nikdy nesmí
uti opojení své domnelé vlastní moci. To jest
ší, a po stránce organisacní a taktické snad
ežitejší bod, na nemž, musila ztroskotati eri
a slepe jen napodobující nemohoucnost ceského

eru pak k fašistickým organisacím se stano
nního politického života platí konec koncu

CO O komunismu. Obe tyto politické metody mají
jen tam, kde se zrodily z bezprostredního po-

hospodárského dení. Fašismusl v Italii a komu
v Rusku, to jsou proste fakta, na ji'chž jsouc
lze nic meniti. Cizí stát nemá také prostredku,
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aby tyto ciste vnitrní záležitosti státu druhých ja:kkoliv
dirigoval. Jako importované produkty svetového po
litického dení má však nejen právo, nýbrž i povinnost
je odmítnouti. Vnikají neorganicky v jeho ústrojí a
rozvíjejí v nem akce, které nelze slouciti s pojmem
zdravého vývoje.

Národní hnutí podalo u nás již víoe než dosti do
kladu toho, že mimo krajne radikalisující reC1, ]lmZ
nikdy nenásledují skutky, nemá niJceho, a že jeho ši-

. roc,e rozmáchlé gesto se roz plyne v naprosté bezúcin
nosti. Zasahuje-li úrední moc predcasne, onatruje zby
tecne hnutí mucedníky, kterými pak pohodlne jest za
krývána vnitrní prázdnota. Slabost a neschopnost mu
že býti vylécena jedine tím, že se jí, za patricného
ovšem dozoru, poskytne príležitost, aby ukázala, co
umí. Pak jest její zhroucení dokonalé. A to jest prá
ve prípad našich fašistu. Pozorujeme-li pak jejich
trapne prorídlé rady a vezmeme-li v úvahu hodnotu
jednotlivých representantu! celého tohoto hnutí, vidí
me, že náš fašismus tuto dráhu již dávno prodelal.
Vegetu je pouze v jakési zarputilé setrvacností a zlobne
pokrikuje. Nebezpecný není.

Život a instituce

J. E. Šrom (Moskva):
Pohlavni život revolucni mládeže.

II.
Další p10hlavní ž~v;ot:utvár:í se UllSovetské mládde

velmi mnohotvárne. V nekterých prípadech nenastu
puje ihned' pokrarcování, n,ýbrž nastává kratší nebo
de1ší prerušení. V ankete Gelmanove takových stu
dent,u 'ukázalo se PO,UZle6,8 procent, kdežto 93,2 pro
centa již pohlílvnístyk vedlo ne,pretržite dále, ovšem
v,etŠiinou neporádne i nepravidelne. Žen pres'talo pesto
vati styk pO' prvnízkuš<enosti' celkem 15 procent.

Velmi malá cást jinochu, kteríl okusili pohlavního
's'tyku, rozhodne se pm ženitbu, r,esp. pro trvallt ~~yk
s jedinou dívkou; celkem pouze 5,1 procent. Vetsma
potácí se mezi náhodnými st:yiky, uchyl~jíc se ': zn,ac;
né cásti: k prostituci. Výhradne s prostrtutkam1 'styka
se 6,2 procent siÍudentu (anketa 190'4 dává 47 pro~nt),
srrnšene s prostitutkami i náhodnými známostm1 31)3
procenta. Pouze s náhodnými známostmi a letmými
svazky peMujle styk plnýJch 57,4 procent. Moskevské
studentstvo v r. 190'4 tentO' styk neznal1o, za to však
bylo na mnohem vyšším stupni co do stálosti, nebot
,53 procenta jeho pestO'valo další styk bud s vlastní že
nou neho. trvalou milenkou. Sovetská mužská mládež
dnešní, užívajíc prevážne ke styku pohlavnímu pro
menlivého kádru ž'en a dívek, zabývá se v1astne stá
lým lovem sexuálním. Jak podrobné pozorování uka
zuje, pomáhá k Itomu ovšem z velké ,cáls,tÍ i ideolo
gické sblížení v politické a vzdelávací cinnosti, styky
v delnických ldubech a pod. Dokladu k tomu dávají
cetné odpovedi' hojnost; mnohé, ba vetš,ina z nich prí
mo kypíl pohlavním cynismem. Jeden student na pr.
piše: )}Pestoval jsem sltyky,pohlavn'í se všemi, s' pro
stou kucharkou a meštackou, i se sladkou slecnou a
lákavou vdovickou.« DrubJý povídá labužnicky »rnkhal
jsem zakyslé s cilS<tounkým a brali j'sem i všelijakou
h!av,et«. Tretí se priznává, že když cítil potrebu, )}ne
vyhýbal se nicemu, ani vdovám a 6O'letým ženám a
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k vuli dokonalosti ani nevinným devcátkum.« Ctvrtý
nemel dríve castých styku »pro nedostatek penez a
príhodný,ch žen, nyní však je jich dokonce nad nor
mu«. Další prohlašuje, že s'e stýká s každou, která si
toho preje. Jiný prohlašuje, že »hledal samici a vždy
ji našel«. Sedmý formuluje vec urcite: »... Vždycky
jsem' našel ženu docela proste. Chceš? - pujdeme ...
at ,to byla soudružka, ošetrovatelka atd«. Známá so
ciální pracO'Vnice !Sovetská, S. Smidovicová, lící svuj
rozhovor s nadaným a na pohled vzdeIaným komso
molcem. Tázala se jej, zda pouŽ'íval nekdy prostituce
a on odpovedel: »Nikoliv, nepotrebuj,i toho, budu-li si
práti, mohu míti kteroukoliv ze známých komso
molek.« Na otázku, jak dochází k sexuálnímu styku
s komsomolkami, vylícil jeden z mnoha prípadu -takto:
»Po mé prednášce jakási komsomolka spolecne s jiný
mi soudruhy ke mne pristoupila. Videl jsem ji po
nejprv. Zacali jsme mluviti 00 o'1:>lsahumé prednášky.
Ponenáhlu se všichni rozcházeli, z celé skupiny zustali
jsme v rozhovoru nakonec sami dva. Doprovodila mne
do mého bytu a zustala u mne do rána.« Na otázku,
byly-li následky, odpovedel: »N áhodou jsem se s ní
setkal po nekolika mesíCích. N'a štestí nebyla tehotná.«
Smidovicová vypravuje tento prípad a dodává, že pri
pomíná desítky stejných písnicek. Podle ní pri disku'si
»0 lásoe« pr'Ohlásiil jeden z mladých debateuru: »Když
jde mladík s dívkou do divadla a vracejí se pak spo
lecne domu, muže to rozhodne v 99 prípadech ze 100
skonciti dítletem!«

Jak vidno z techto nekolika ukázek, které jsou typi
ckými pró sovetské prostredí dneška, jeví se pomer
mužské mládeže k sexuálnímu životu jako po vetšine
jen fysiO'logický, mnohdy cynický. Zvlášt patrno je to
u vojáku, rudoarmejcu. Ti -takrka považuj,í za ISlVéprá
vo používati žen, které se jim 'Ocitnou pri ubytováni
nekde poblíž. z8letý z nich na pr. "Píše, že »behem ob
canské války mel styk více než se 700 ženami, zejména
staršími, jinak by mne nebyly daly najíst«. Druhý zdll
raznuje zvýšení pohlavní žádostivosti na fronte fatali
stickSrm doda:tkem: »Což na tom, vždyt stejne budu
zabit.« Mnozí vubec neznají, s kým pohlavne žili.
V tétó masse revoluce nevyvolala žádn.ý obrat k lep
šímu v oblas-ti sexuální, ba naopak mnohde ješte uci
nila hru'bé hrubším, cynické cynictejším. Toto nedll
stoiné nazílráni na ženu proniká 'ceJ.ou radou odpo
vedí dobrých k'Umunistll a l'evolucionáru, pres to, že
revoluce prohlálsila úplnou rovnoprávnost žen s muži
a takJé fakticky ji v mnoha oblastech životní'ch i pro
vedla.

Lec bylo by jednostranným odhodlati se k tvrzení,
že vyskytují se pouze takové zjevy. Pro mnohé a
mnohé pohlavní ž,ivot hranicí s oblastí mravnosti a do
ní se casto prelévá, mnozí cítí vllm žene »až s bolesti
hranicící romantický vztah«, mnozí vybírají si družku,
jež by trv.ale upoutala a uspokojila, sama jsouc pri tom
štastnou. Aby zde zjištena byla situace cO'nejlépe, po
ložil Dr. Gelman 'otázku mladíkllm a dívkám, jaké
motivy lS'J}Ocívalyv základe jejich dalšího pohlavního
živ,ota t. j'. v živote pozdejším, když j,iž Rubikon první
soulože byl prekrocen. Tut'o otázku jest zajisté velmi
odlišovati od otázky, s kým byly pestovány další styky
sexuální. A tu se ukázalo, že motivem dalšího pohlav
níhO' sblížení byIa prir'ozená 'Potreba u 54 procent
mužských úcastníku ankety, vzáJemná náklonnost
.ll 28 procent a láska u 16 prO'cent. Kdežto k prvnímu
styku došlo pouze 'v 5 prípadech z lásky, vidíme u dal-

ších stykll již znacný vzrust na 16 procent a SIlO

fS motivem náklonnosti na 44 procent. Ovšem 54 pr
centa dalších a trvalých styku z duvodu pouze fysi
logických príliš jasne ukazuje na onu zmínenou »skl
nici vody«. U žen, pripadá na láskUl a náklonnost
procent, na pouhé ukájení pudu jen 7,3 rpr'ocent. P
j.edna žena odpovedela, že ipestorvala další pohlav
styky proto, aby mela díte!

Co do délky pohlavních styku pouze 15,7 proce
studentu melb styk trva.llý proti 4L1,8procentllm dív
Styk krátkodobý byl u mužu i ž,en približne stejný
totiž 58,4, resp. 55,2 procent. U '26,2 procent muž
styk krátkodobý strídal 'se s dfouhodob\Ým. Velmi znac
né procento letmých styku u žen, je zajilsté zjeve
zvlášt nápadným a dá se vysvetliti zejména mužsk)'
vlivem, mimo !ovšem on.en všeobecne uvolnující vii
který lze pozorova'ti v sovetské spolecnosti votáz
sexluálníhO' styku vllbe'c. Gelman. sám nazývá tento zi
»neurirozenou grimassou, dikt'Ovanou pohlavní vul
muže a sociálními prícinami«.

Cástecné vysvetlení Itéto velké nestálostipohlavníh
/S,tyku sovetských dívek podá1vá odpoved na otázku
jaké Pocity dívky chovaly VllCi pohlavnímu "aktu res
yuci pohlavnímu životu. Ty, které žily pohlavne, p0

citovaly ve 48,1 procent,ech rozkoš a slast, v 29 pr
fcentech lhostejnost, ve 14,2 nrocentech ocljYor,v 8.7
procentech ruzne. U tech. které ješte prakticky ne
znaly styku, vyvolávala myšlenka nan jen u 8,7 pro~
'cent slas't. u 60,9 procent lho,sot~jnost a u 3°04 odpor.
Tedy témer polovice okusivškh styk je stižena lho
stejností neb Sltrádáním. Lec 'Prece se oddává a to
z ruzných motivu, .iako na pr. ze slitování nad príte
lem z duvodu provdáni, ze zvedavolsti, z duvodu touhy
po ~aterství. Slastné pocity u sovetských dívek, jak
vidno, jsou znacne seslabeny. Lec pre·s to potreba p0

hlavního styku je u nich 'dosti silná a tam, kde on ne
nastupuje, 'objevuje s,e celá rada následku. Pres 43
procerut dívek, které Žiily pohlavne, odpovedelo, že ne
dostatek pohlavního styku prináší jim nespokojenost.
kdežto 41,3 procenta nemá z toho žádných pocitu a
3 procenta dokonce radost. Jiných následklt nedo
sta'tku pohlavního styku nebylo shledáno ..

Nekteré beZlprostrední odpovedi sovetských dívek,
jež' Gelman uvádí" vrhají na t'u{o oblast jlasll1ej,šísvetlo.
Tak jedn,a píše: »Nemám pohlavní vášne a prosila
bych medicinu i chemii. aby zbavily ženu sexuálního
otroctví. Ale pro cloveka, ltterého duševne miluji a
který vyniká, mohU' simulovati vášen.« Tato žena,
mimochodem receno., žádá, aby lékarská veda vyna
l'ezla ces-tu k umeÍému oplozování, Druhá vidí v po
hlavním stJyku nutnk 'zlo, má, k nemu odpor, nekdy
však pocituje i slast. Mladická dívcina píš.e: »Uprím
ne reaeno, behem aktu necítím fysického uspokojení.
volám pouze po lásce.« Mmolhié zustávají stykem ne
uspokojeny a 17letá dívka vypravuje, že ke styku
·chová symp2!tie, soucasne však i zlost, ponevadž ji
dosud nikdo, neukojil. Jsou však v ankete i hlasy vyšší,
idealisuj\kí, jako na pr.: »Na pohlavní \Sblížení pohlí
žím! jako na vec vys'Okou, nejvetší, obsažnou, a/,e sto
jí-li 'tato otázka pr,ede mU10Uosobne, odvracím se a
odcházím.« Tento. hlas, toto rozpoltení na duševní a
t,elesnou stránku, je zvlášt charakteristické u sovet
'ských dívek. Ro.zpoltení 'toto v,ede i k trag,ediím, jak
Gelman podotýká, kdy milující žena hledá sblížení a
·pak .odchází od muže, ponevadž se j,í stal, protivn)'m .
Pres to 'Ulsovetské ž'eloy pohlavní pud je JsilnS'a hraje
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i vynikající roli, ac stejne vážným momentem je
lavní zdrželivost.
ankete Gelmanove, jak jsme se jž zmínili, ze 1213

•.• pohlavne nežilo 370, avšak ze :r~8 žen 180.
žs'tví pohlavních aktu, piíipadajkídh na ženy, je
tedy mnohem 'menší než u mužu. Rozdíl, mezi

m a ženami nám ukáží i motivy' zdrželivosti. Tak
3,3 procent muž'u byla to bázen pred nákaz'ou,
,7 procent mravní pohnutky, u II,3 procent nedo

ek príležitosti, u 10,3 pT'ooent nedostatek lásky. 7.3
nta necítili potrebu styku, 1,6 procenta cítili se

iš mladí, 1,4 procento nemeli penez. Naproti tomu
, kde vzaty v úvahu odpovedi i tech, které již po
e žily a teprve potom abstinovaly, na prvém mí

stojí nedostatek lásky (33, I procent), kdežto 22,2
nta necítily potrebu, 18,2 procent mely mravní

ody, jen 8,7 procent stra;ch pred nákazou, 4,Q ,:>ro
nemely príležitosti, stejné množství' nechtelo se

vzdáti své samostatnosti, 4,3 procenta bály se te
nství. Pouze ve: dvou prípadech (0,7 procenta)

y byly do té míry zamestnány revolucní prací, že
ly ji jako duvod své 'pohlavní zdrželivosti!
ladá studentka píše: »Príciny zdrželivosti byly

. Jednak nepríjemný pocit z prvého pohlavního
, jednak snaha odložiti pohlavní živat až -do doby,
dokoncím intelektuální vývoj, nehot li' ženy po

vní život zabírá velkoUJ cást jejího života i si1.«
entka-delnice, 2I letá, praví: »Co delat? Cítím-li

hu po pohlavním styku, není kol mne nikdo, kdO' by
mi líbil, a s prvním, který prijde do cesty, nechci.«
ší povídá: »Byla touha, ale nemohla jsem dáti sou

k náhodným stykum a prelétaViému vzplanutí.«
rši 36letá žena píše: »Pahlavní styk pripouštím
e pri plné oddanosti a vernosti mužove. Žena má
býti rovna muži i co do práva pohlavního vý

.« Ponevadž tato žena nevidí možnost uskutecnení
, h ideálu, žádá od lékarské vedy vynález umelého
odnovánÍ. /Myšlenkove stejne, formálne však jinak,
tadruje se 27letá dívka: »Mám mravní adpor k mu

, ponevadž se k nám približujoí hrube, jakO' ke zví
'. Neberou ohledu na ženský 'cit, na pahlavní život

jí se hrube.« Mnohdy prícinou zdrželivosti žen
á odpor vuci mUZllm, nekdy pathologi<:ké zjevy a
ormálnosti anatomickJé.

U mužu nacházíme velmi ,casto mravní duvody
želivosti, jako úctu k žene, nemožnost oženiti se s ni,
, havost pred ženami. Dvacetiletý student-delník
: »Touha bývá, príležitostí "libovolne mnoho, ale

us pred rozvratem všeobecne panujícím, lítost nad
cetem, pro než pád znamená mnoho strádání a po

'pade vede k prostituci - to všechno mne zdržóvalo
d pohlavními styky.« Student 22letý vypravuje:
prostitutkám nejdu, ponevadž se bojím vlastní zá
y. Stýkati se s ženou, lidsky dustojnou, stýkati se
í docasne jsem nemohl, ponevadž naše doba ješte
ychovala žen, které by k této otázce pristupovaly
oudružsku, na základe ciste lidských fysiologick:)"ch
eb. Jediné v)'chodisko pro mne bylo aženiti se,

tomu prekážely revolucní povinnosti, které ne-
ješte v našich podmínkách materiální základ k roz
í tohoto problému. Ale budu museti se oženiti.
siologických dllVOdU bude treba nésti strádání
ího života.« Jsou však také odpovedi tohotO' dru

»Proc jsem dosud zdrželivý, nevím. Otázka po
ní mne stále mucí, nemohu však vymaniti se z hra
onanismu. Co mám pocíti?«
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enalézáme však pouze odpovedi, jež chtejí cestne
rozhodnouti pro sebe otázku zdrželivosti. Jsou i hrubší
príciny. Tak jeden se priznává, že mu k tomu chybí
»ženský prvek« a že »ženy nechápou, že nelze obejíti
prírodní zákony a cehosi se bojÍ«. Druh& dokonce po
vídá, že »ženy príliš se zdráhají. Proc my jsme ochot
ni 'vždycky a se všemi?« táže se. PolitÍ'cký moment
u mUZll hraje casteji roli, než u žen. Jak daleko však
jde, lící 22letý student takto: »Když jsem se dal do
studia sociálních nauk, rozhorela se ve mne trídní zášt,
která zadusila jiskru pohlaví a lásky. takže jsem nyní
lhostejný. Všechen žár vyprchal z pohlavní žádostivo
sti. Všechna bujnost ,:>rešla v trídní nenávist.« Jiným
ovšem brání verejná, revolucní cinnost pouze proto, že
pohlcuje mnoho casu. Tento mladík, jak vidno, zašel
mnohem dále.

Zde jsme však j,jž u nejzajímavej'ší kapitoly. t. j.
vlivu vlastní revoluce na pohlavní život sovetské mlá·
deže. I tento vliv snažila se anketa Gelmanova zjistiti,
našla však pomerne skoupé odpovedi. Prícinou toho
patrne hylo špatné vysvetlení pojmu revoluce. Z od
povedí aspon se zdá, že pod revolucí chápána byla bud
úcast v ozbrojeném povstání, nebo v obcanské válce,
ci cinnost verejná v radách komunistické strany a pod .
Vliv revoluce v celé své šíri, vliv zmenenýcll jí život
ních podmínek, nedostatku hmotného, strádání, hlado
vení, nov,ého administrativního režimu, nových 'po
meru náboženských i trídních. rudéhO' i bílého terroru
atd. atd. zde zachycen není. S druhé strany ovšem je
težko zjistiti tento mnohotvárný vliv revoluce práve
v oblasti pohlavního života. Lec pres to anketa dává
dosti zajímavého.

N a pohlavní život velké cásti mládeže mela revoluce
vliv podobný, jak)' lící 22let)' student-delník slovy: »Po
dlouhém premítání prišel jsem k záveru, že je možno
usmerniti energii, jež vyzývá pohlavní napjetí, nekam
iinam a utráceti ji mnohem užitecneji.« Tento hlas
Jakož i hlas studenta, jemuž pohlavní energie sloužila
k premene na trídní nenávist, znamená, že revoluce
sexuální energii v mnoha prípadech citelne seslabila.
Energie pohlavní premenila se na energii sociální, re
volucní. Revoluce zmenšila, omezila, seslabila tuto po
hlavní energii zejména u tech, kdož S'e jí venovali ni
koliv jako radoví vojáci na frontách, n)'brž kdož jí po
stavili do služeb krome sV')"chpaží i svuj intellekt, mo
zek, míchu. Ovšem k snížení pohlavní votence u aktiv
ních revolucionáru prispelo krome revolucního napjetí
i fysické strádání, nedostatek potravin, neporádný ži
vot, stálé kolotání, ,:>rejíždení, menení zpusobu zamest
nání. Gelman ríká: »Sociá1ní energie nedusí, nepotla
cuje druhé energie, ona je však pohlcuje, využ'itkovává
a vlévá všechno do jednoho recište boje a tvorení. To
pllsobí neprímo na seslabení pohlavního pudu a obrací
sexuální pozornost smerem k sociální.« To tak!é u znac
né cásti sovetské mládeže vskutku shledáváme, ac Gel
man je toho názoru, že zde by mel b),ti spíše opal~, po
nevadž mládež, telesne dospívajíd teprve za revoluce,
nedávala kádr revolucních vudcu, venujících revoluci
veškeren svuj intellekt. Pokles její pohlavní aktivity
není tedy následkem revoluce jako ideologického zje
vu, nýbrž následek onoho hmotného strádání, které
privodila první léta revolucní.

Podle a:nkety Gelmano'Vy u 33,6 procent studentt"t a
S9 procent studentek revoluce zanechala pohlavní pud
v tom stavu, v jakém byl dríve. Jen u 13.4 procent
111UŽlla 9,;J procent žen byl sesílen, naproti tomu u 53
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procent mužu a 3 1,5 procent žen seslaben. Z toho ciní
Gelman približne tento záver: »Vedomí veliké doby
pusobí na znacnou cást naší mládeže tak, že její po
hlavní instinkty jsou regulovány smerem k jeji'ch sesla
bení. Je povinností naší éry, aby využitkovala této si
tuace, jelikož pres to vládne dále mezi naší uvedomelou
mládeží slepý pohlavní pud a ona žije v mnohých ohle
dech z otrávených pramenu staré pohlavní morálky, jež
je založena na lživé monogamii, pohlavní zkaženosti a
prodejné lásoe. Heslem musí býti: opatriti sovetské
mládeži takové formy pohlavního soužití, takové man
želství, které by ochránilo spolecnost od pohlavního
zmatku a rozvratu.«

Jan K lepetár:

Hilarovo dflo režisérské.
V.

Bylo již receno, že pro Hilara ceské drama bylo pro
blémem osobním a bolestným. Tu a tam našel v ceském
dramatu vec, jež mohla vzrušiti jeho fantasii. Na tu se
pak vrhal rychle a vehementne'. Míním Hilarovu ráii
»Husitu« a »Ze života hmyzu«.

»Husité« znamenají u nás nový princip pro insce
nacÍ historického dramatu. Dríve jevištní realismus ká
zal režis,érum, aby znali dopodrobna každý palcát, zá
hyb kabátu. Scházela tomu všemu vec pro divadlo pod
statná: fantasie. Moderní režie historického dramatu
neznamená odklon od historie, ale odklon od scénického
detailismu. Hilar pochopil, že »Husiti« budou nejen
problémem režijním (pomery ve vinohradském divadle
byly velmi malé a Národní divadlo hru odmítlo s po
ukazem na velkou nákladnost), ale ,i zásadním problé
mem výtvarným, a že se musí najíti nový výtvarník
Jediné návrhy, které ,vyhovovaly, byly návrhy Vlasti
slava Hofmana. Hofman ukázal predevším, že problém
scény je problém architektonický, že jde o trojí rozmer
a nikoliv pouze o dvojí, který dosud ovládal jevište.
Hofman s t a ve I soénu a nikoliv maloval. Mimo to
dov,edl se výtvarne uchopiti vždy toho motivu v dra
matu, který byl i dramaticky vúdCí. Dovedl výtvarnou
svou úcastí uderiti na základní tón díla. To byla Hof
manova prednost a zu'stala jeho predností témer ve
všech výpravách, které pozdej-i delal a j,imiž pro ceské
jevište vykonal znarcný kus dobré práce.

Obtíže predstavení »Husitu« byly jak rázu zásad
ního tak technickJého. Mimo to se pocalo s »Husity«
tesne po proslulé vinohradské afére, kdy ješté nebylo
dostatecného klidu v divadle. Pr,edstavení samo zna
menalo úplné vítezství u obecenstva i kritiky. Prorazil
Hilar, který tím dokázal svou hodnotu, o které se tolik
ve vinohradském sporu diskutovalo a prorazil Hof
man, který zvítezil na první ráz. Scény jako bratislav
ská, les a Pribyslav patrí k nejkrásnejšímu, 'co bylo vý
tvarne na našem jevišti udeláno, a jsou snad nejlepšími
1f ofmanovými scénickými obrazy.

Hilar mel pro »Husity« predstavitele, kterí dovedli
upoutati zájem obecenstva po celou dlouhou hru. Byl
tu Prokop Karenuv, Vydruv Zikmund, adamitka Jana
Mariany Hellerové, papežský legát Vávruv.

»H usité« byli prulom do tradicní režie historických
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dramat. Hilar sice pred nimi mel Karáskova »Krále
Rudo1fa«, a1e zásadním cinem byli teprve »Husité«.
I doba, v níž prišli, byla prízniva. Husitství rozohno
valo ješte mysl, nebot slavnostní nálada doby prevra
tové nebyla ješte vyžita. To již doba, v níž Hilar prišel
s Lomovým »Prevratem«, byla méne prízniva dílu.
Proto úspechem režijním nestal se pro Hilara »Fre
vrat«, ale hra bratrí Capkú »Ze života hmyzu«.

Pražskou premiéru predešli brnenští. Vážný a sve
domitý Bohuš Stejskal provedl tam »Ze života hmyzu«
jako spolecenskou satiru. Hilar inscenoval feerii. Bar
vy, zvuk, tanec, rozpoutání smyslovosti, vÍ'ce revue než
divadlo bylo jeho predstavení. Idea díla, lidství díla
vyniklo v Hilarove provedení kontrastem. N estotožnil
svet hmyzu a lidí tím, že by byl »hmyz« oblékl do fraku
a smokingú, ale ponechal hmyzu jeho charakter a je
diného cloveka nalezl v tulákovi. Ponechal predpoklad
snu tulákova a zasadil celou komedii 'do rámce fanta
sie. Josef Kodícek ve své kritice predstavení praví
tato významná slova o Hilarove režii:

}}- Kolísaje s pocátku v místech graciesní travestie, do
spel ve stredu díla tvrdosti a vzepjal se v posledním aktu
a v záveru k režisérské velikosti. Celkovým klícem díla
byl po režijní stránce sluch. Z pocátku pražsky zpevavá
stylisace ztuhla v b.oucím aktu ve skuhravost a krepceni,
v aktu mravencí války v tohuvabohu nesmyslného pískotu
a hrmotu a na konec v lese, stylisovaném závesy v mo
hutný chrám duchovní prírody, do vznešené harmonie cho
rálu chrámového, až posléze v tichý cvrkot ptáku, jenž,
ranní melodií propouštel nás dojaty a mlcenlivy. Tiskneme-li
za tento vecer na jedné strane naše autorská dvojcata, tisk
neme druhou paží K. H. Hil~ra, jenž podal nejen svou nej
lepší režii, ale vubec režii vysokého l'ádu jak imaginací,
tak disciplinovaností a rytmickou jednotou .. _«

A Stanislav Lom v »Ceském Slove« napsal:

})- Režie ucinila opravdu velkolepý pokus spojiti ty gen
rovité scény v jedinou koncepci lidské komedie, kde z tvár
nosti hmyzu vyhlíží clovek ve vecných prototypech svých
vlastností, ne clovek soukromý, ale clovek sveto,,:ého vývoje.
Podarilo se tomuto pO'jetí, že pokracolValo v interpretaci
autoru dotvorením jejich díla až po meze, za daných pred
pokladu v{ibec dosažitelné. -«

Byla-li »N ebožská komedie« Hilaruv nej'zásadnejší a
nejumelectejší úspech, byl »Hmyz« jeho nejvetší úspech
u obecenstva. Mela štestí hra, mel štestí režisér i doba,
do níž hra prišla. Zvítezil tak na jevišti útvar, kter~'
nemel aristotelských jednot, který nebyl vubec drama
tem, který neznal dramatické zákonitosti, ale který se
prokázal ve s,vé neobycejné bezprostrední pt'isobivosti.

Lomúv »Prevrat« nemel toho štestí. Autor oznacil
svou hru jako satirickou, režisér jako soénickou epo
pej, myslím, že byla nejblíž pojmu mysteria, neco ob
dobného Rostworowského »Milosierdzie«. Nikde ne
bylo poukázáno na podobnost »Prevratu« s touto pol
skoU!hrou. Obe vznikly v téže dobe, obe mají témer týž
technický princip, témer touž! ideu. U Loma j'e satira
sžíravejší a skepse vetší, u polského autora je víra a
optimismus. »Toto dílo napsal spisovatel srdce ci
stého, ducha oddaného a skromného, vú1e napjaté na
samé hranice svých možností ... « Takto ocenil »Fre
vrat« kritik »Tribuny«. Je jisto, že dílo techto roz
meru, které chtelo zasaditi událost prevratu do rámce
metafysického, lákalo tvurcí energii Hilarovu. Bylo to
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jež chtelo využíti jevištne událostí prevra
zajímavo, že žádné už neprišlo po nem. Je
že obe hry, které vlastne o naší samostat
(mimo »Prevrat« je to ješte Dvorákuv

octiv)'«), jsou satirické, a že se nenašel u ',nás
Ý by dovedl dramaticky uchopiti tuto udá

, kde v »Prevratu« byl groteskní živel, ozva
ilarovi jeho láska ke karikature, a tyto scény

obivejší a nejsilnejší po stránce režijní.

vykonal Hilar pro toto dílo dramaturgicky, je neoce
U,edl a!e'poií v pohyb veci mrtvé, i když jim ne

pomoci k životu. Jeho dílo je mohutné, treba bez
a prechod!t a ponekud drsné. Žádný jiný režisér u nás
s tímto ohtížným dílem nedostal na scénu. Žádné

o strední Evropy by dnes takovou práci nezmohlo.«

opet úsudek Kodíckuv, abych citoval jediného
který byl dílu HilarQvu plne práv. V Kodíc
1Hilar nadšeného a kriticl"ého glosátora, vzde-

a bystrého korektora tam, kde neuderil na pra
unu. ,\ bylo-li zde receno, jak vetšina kritiky
nás proti Hilarovi, budiž zaznamenán tento

prípad odvahy v dobách pro Hilara kritických.
yla nálada, kterou vyvolal »Prevrat«, k tomu
itovati techto nekolik míst ze »Socialistické
«, v níž také senátor Soukúp ostre vystoupil

autorovi i režisérovi. »Socialistická pravda« ze
. prosince 1922 píše:

áš protest bude míti dozajista aspon ten úcinek, že
r del urcených pro Národní divadlo bude napríšte po
ce umclecké zkoumán <ialeko pecliveji a že nebude

"no, aby první scéna národa byla stržena na úrovei'í
mcsbkého kabaretu ctvrtého rádu. - To je stejný typ

zv. Iitcrátu jako na pr. p. dr. Dvorák, autor »Mateje
Ivee«, jemuž je také všechno Jen pro »hec«. Tento
"ák byl ješte pred krátkou dobu »nekompromiSDím«
unistou a k našemu úžasu se nedávno prihlásil k nám

prohlášením, že pr); bude psát pro sociální demokracii,
když prý mu budeme I é p e p 1a t i t nežli komunisté!

ak vypadá celá rada komunistických literátu a kritiku!!«

psala »Socialisti'cká pravda«, v níž pan senátor
p zarazoval také Sokrata mezi dramatiky, aby

vuj nápor proti Lomovi. A tázal se: »Nebylo
t na všech tech fabrikátech bratrí Capku, musil

jeYteprijít »Prevrat« pana Stanislava Loma?«
ornuji úmyslne na tyto veci, jež provázely »Pre

protože by mohly b),t znamenitým podkladem
souzení pomeru našich politikll k umení. A ko

Ystojí za to zaznamenati jednou pro vždy, co sou
átor Soukup o Capcích.

dstavení »Prevratu« dostalo se výpravy od Vla
va TJ ofmana a scénickou hudbu napsal K. B. Ji
Opet Vydra a Karen nesli hlavní úlohy, v dám

ouboru Jarmila Kronbauerová stála na míste
lm a nejodpovednejší Hilar spojil grotesku s me
ikou predehry a dohry, sladil prechody, rozvrhl
a typicky scénu, vystavel výjev osvobození do

diosity, kterou zrídka bylo možno vídati na ce-'
jevišti. »Husité«, »Hmyz« a »Prevrat« jsou tri

jeho práce pro ceské drama.
jisto, že »Krkav'ci« byli po režijní stránce jakousi
avnou studií k »Prevratu«. Hilar neodvážil se
iti odvážnou hru Bartošovu tehdy do bežného 're-
áru vinohradskéha divadla a uvedl ji jako »lite-
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rární SOlree«. Sta'Cí ríci, že její tendenci úplne zmenil,
a že to, co posuzuje Gotz v »Anarchii«, jsou vlastne
úplne jiní »Krkavci« než se hráli. Hilar uvedl na
scénu revolucní mládí. Vše, co bylo kolem Dlaska,
byla karikatura. Videli jsme znamenitého Eliáše Vy
clrova, videli jsme skvelého Bohuše Zakopala. Hilaruv
pomer ke grotesce byl velmi živý. Neveril v pouhou
komiku situacní, ale naopak tvrdil, že komicnost vzni
ká prehnáním skutecnosti. Vecne komickými typy bu
dou lidé príliš tlustí nebo príliš tencí (jak toho využil
v dvojici Trinculo-Stefano v »Bouri«), lidé, kterí
svým zevnejškem vzbuzují úsmev. Tato teorie vyrustá
úplne z Hilarových predpokladu režisérských a z jeho
stylisacních schopností. Figuriny grotesky jsou u Hi
lara vždy nejvíce dokomponovány. At už je to gro
teskní živel v Molierovi ci v Shakespearovi nebo v Lo
move hre. JSOUInejurciteji videny a z nich má režisér
nejvetší radost. Prikomponovává je dokonce i do »Ko
lumba«, a:by vyvážil tragiku groteskou po vzoru Sha
kespearove. Je prirazeno, že ve hre, kde všechny fi
gury byly již autorem zreny v jiných rozmerech, jako
je tomu u »Krkavcll«, bylo pro Hilara pravé tvurcí
Eldorádo. Není zde možnosti tríditi Hilarovu práci
pro ceské drama podle merítek, jd by byla jedine
správná, a sice podle genru her. A bylo-li již pracováno
podle autOrll, je nutno priraditi k sobe i díla po re
žijní stránce tak ruzne uchopená, jako byla Hilbertova
»Pest« a jeho »Kolumbus« .

»Pest« je Hilarova reži.e -psychologická. Je zají
mavo, že ani tu, kde beží o problém jen niterný, ne
vyhnul se Hilar symbolu. Rudý kríž za pootevren)rmi
dvermi byl režisérovým akordem hry. Práce režisérova
však byla tentokrát obrácena zcela k nitru veci a v~'kon
hercuv, úcin slova a pohyb na scéne soustredily úplne
režisérovu pozornost. Výprava Hofmanova byla jed
noduchá, symbolická a tak vku ná, že jeho interieur
byl nejlepší prací tohoto druhu pro ceské jevište. Vy
dra a Dostálová zajistili úspech a tak Hilarem vzkrí
šená hra »0 Boha« stala se pod názvem »Pest« reper
toární hrou vinohradských.

»Kolumbus« byl Hilarem objeven pro divadlo. Srov
nání kritik z premiéry, jež byla za režie Schmoran
wvy 25. brezna ]915, s kritikami o provedení Hila
rove dosvedcuje tuto thesi. Schmoranz provedl »Ko
lumba« jako výpravnou hru v operním stylu, Hilar
zduraznil tragedii genia.

Dramaturgicky upravil hru, zjednodušil a provedl
to, co nadhodil Hanuš Jelínek v kritice o provedení
Schmoranzovu:

»Skoda, že nebyl Kolumbus režisérsky pojat radeji ve
stylisované, zjednodušené úprave, která by dovolila rychlý

postup scén a zvýšila dramatický úcin díla.«

TO' ucinil llilar. Inscenacním principem byla mu
opet schodište, jichž použito ekonomicteji a výhodneji
e.ež v »Edvardu Druhém«. Celá hra barevne zarámo
vána do žluti a cerni. V)'tvarne použito pouze motivll
maurské architektury. Vydruv »Kolumbus« byl arci
stredem pred tavení, nebot vše ostatní je v této hre
vlastne episodi'cké.

»Kolumbus« byl Hilarem scenován v sezone, kdy
predcházely »N ámluvy Pelopovy«. Spoj'ením cinohry
s orchestrem vznikly 0'ny kvality, které mají cinoherní
herci pro melodram. Provedení téže veci ve Vídni se-
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lhalo proto, že recitovali operní zpevacl. Hilar vycítil
toto nebezpecí a uplatnení cinoherních sil bylo velikým
kladem jeho režie, která byla naladena na základní tón
barbarství. onoho robustního barbarství mykenské kul
tury, které melo smysl pro veliké proporce a pro mar
nivost. V »N ámluvách« zdarilo se Hilarovi plne slou
citi hudebnost mluveného slova s hudební frází orche
strální. Melodram znamenal po této stránce vyvrcho
lení Hilarova jednotícího úsilí. Bylo už poukázáno, že
tato práce je blízka ideji Vi agnerove o »Gesamt
kUl1stwerku«. V »N ámluvácl1« Hilar vzkrísil život
nost melodramatu.

Hilarova práce pro ceské drama by arci vyžadovala
podrobného rozboru. Bylo by nutno poukázat na režii
Dykoyy hry »Velil0- Mág«. na Šrámkovu válecnou hru
o generálu Honebeckovi. na režii Lechova fragmentu
»Rohác na Sione«, na Hilarovu dramatickou cinnost

.pro ceské drama, ale to vše by vyžadovalo delší studie
než je tato skizza. Záverem budiž Yyzdviženo ono bo
lestné úsilí Hilarovo získati dramatika. jenž by byl
plne práv Hilarove režijní vltli dáti impuls k drama
tickému obsáhnutí epochy. Hilarovo úsilí je vule k sve
tovosti ceského dramatu. Drama pronikne svetem jen
tehdy, vyjadruje-li veci 'všeob}ecné. Jakmile vymS'šlí
l'melé problémy. jakmile je pouze prací mozku a ne
tryská z t\'ltrcího opojen í. m Me bS·ti jen jepicí. Z vek II
do vekll se traduje jen to. co je vecne lidské. Takov~l
díla jsou zrcadlem, v nemž se shlíž.ejí epochy. Co
nemá známku liclství. mizí y propadlišti clob a neožije,
byt to bylo sebe casteji vyhrabáno. Hilar usilovalo to,
aby svou prací povzbudil dramatiky k napsání veci.
jež by trvala. Nezdarilo se mu to. Ani jedna z tech plt
vodních prací nestala se trvalou a živou sOUC~Lstíre
pertoáru. Jedinou výjimkou jsou Lapei. Jsou-li oni
vyznacením této reriody v ces1kém clramate, je Hilar
nejvetší zjev této periody ceského divadla. A jedine
tento soud mltže bSrti východiskem k vyznacení Hila
rovS-ch chyb. jež pri muži jeho pracovní intensity není
treha zamlcovati.

,1le.rej To/stý:

Nový hrdina v ruské literature.
Tento clánek. preložený z ruštiny,

ukazuje dobre na oricntacní úsilí, kte
ré prodcl;'\vá sovetská literatura, a na
vliv. jaký má na ni nová revolucní
skutecnost.

Pero Dostojevského stvorilo Grušenku, Neco z ní, treba jen
malá kapka, bylo' v každé ruské žene. Také dnes jest tu Gru
šenka - alc jest již jiná. Plljde se mnou tato nová Grušenka

na Sibir, do Katorgy? A Raskolnikov - zavraždil by dnes
starou lichvárku? A Stavrogin - obesil by se v podkroví?

A všechny ty nové typy, které ješte nemají v literature jmen,
které na pl<Lnoucí hranici revoluce stále je'te klepají strašidelnou
rukou na básníkovo okno. ty všechny cekají dosud na své zte
lesnení. Chci poznati tohoto nového cloveka. Chci dnes poznati
sám sebe.

- eco podivuhodného jest v moci umení, vyteše-Ii z chaosu
lid kou podobu. Umení mne povznáší a mou hlavu až k obla
kum. Pln hrdosti krácím svou vlastí.

Jest to zbytecný žvást, tvrdí-li mnozí, že moderní ruské be
letrii chybí význacné talcnty. Mladí ruští spisovatelé jsou ne
konecne talentovanejší a obsažnejší než kterýkoli mezi mla
dými :ápadoevropskými a americkými spisovateli - temito

zlodeji staré kultury, temito opevovateli kriminálního vyšetro
vání, tcmito blázny jeho velicenstva valutního spekulanta.

Ale v moderních ruských povídkách není dosud videti »clo·
veka«. Vidím život, vidím pomalu prejíždející vlak, slyším hu

kot snehové vánice, vidí,n cloveka umírat, milovat, bojovat,
táhnout rovinami, vést válku. Tu - ruka, tu-- oko, tu - za

blesknuvší cíp šatu. Ale celého cloveka nevidím. Syntetický akt
se dosud nedokoncil.

Kdo jest tím vinen? Myslím , že nesprávná metoda, staro
c!ávaý, ješte z dob Cechova a dekadentu pocházející strach pred
velkolepým, cistc estetisuj ící umelecké cítení.

Neuznávám estetismus ani tehdy, projevuje-Ii se v lordech
13rulTImelech a bezpohlavních dívkách s chrysantemami v rukou,
ani tehdy, je-Ii plamenem revoluce pretvoren na konstrukti
vismus a na ultrarafinovaná predstavení Meierholdova, vystup
ííovaná 2Ž ke geniálnímu pustošení,

Týden hoje proti estetismu! Estetismus znamená býti krásll)',

ale ne krásu, zamilovaný požitek, ale ne lásku, hnevivé posunky,
ale ne hnev - estetismus má chladnou krev v žilách. Jest sta
tistický. Pozoruje, ale neprožívá s sebou. Praví: Pohledte,
tady jsem já, tady jest svet, do kterého se s otevrenýma ocima
norím. Ale nikdy nerekne: Ztrácím se úplne v tomto ,vcte,
jsem tímto svetem.

V estetisujícím umení povstá\"á vždy znovu otázka, fllá-li
umení smysl. Estetismus na to neodpovídá.

Proti estetismu stavím literaturu monumentálního realismu.

Olohou této ltteratury jest tvorení lidí. Jej í metodou - tvorení
typu. Jejím patosem -- všelidské štestí, zdOKonalení. Její vírou
- velikost cloveka. Její cestou - prímo k ncjvyššímu cíli: do

vášne, do velkorysého napetí stvoriti typ velkého cloveka. ).1au
passant jest mrtev, Victor Hu~o žije. Cechl}v vybledl jako akva
rel, Gogol prýští jako nevysýchaj ící, horký pi'amen života.

Z mlhy staletí zdvihají se ncsmrtelné typy;. jest tu válecný
obchodník, vecne bloudící Odysseus; jest tu hrdina, který uza
vírá štítem cestu ke své vlasti; jest tu vudce legu, premožitel
sveta; tu - tribun lidu; tu - patricij, který vyprazdnuje pri

hostine cíši jedu, tu - fanatik nové víry, svatý na poušti; tu
- krutý a snivý križácký rytír; tu - rytír bez bázne a hany;

tu - pocestný mcšták a ctenár bible; tu -- dobyvatel, který
na ceste za Eldoradem obj evuje nové zcme; tu __o bosý jakobín
s vlcím pohledem, kácej ící trun; tu - bezstarostný rvác; ro
mantik z doby boure a prevratu ve vlajícím plášti; obchodník.

»zakladatel« devatenáctého století; teoretik spravedlnosti, stálý
host vezení, borite! meštáckého sveta; složitý, krehký intelektu~l
se slabou Vlllí; a konecnc voják 1110bilisovaný roku 1914 s 11](;

sazným vyznamenáním - - -

To jest poslední hranice. Odtud se rozcházej i cesty literatur)'
ruské a .evropské.

Hrdinu! Potrebujeme hrdinu své doby! Hrdinný román.

Nesmíme ucouvnouti pred velkorysými gesty a velkými slo
vy. Život zacíná rozmachem a mluví pronikavá, tvrdá slova.

Nesmíme couvnouti ani pred težkopádným lícením, ani pred

délkou, ani pred únavnými charakteristikami; monumentální
realismus! •

Ruské umení musí býti jasné a pruhledné jako Puškinovy
verše. :Musí míti vuni tela a býti životnejší než denní živo!'
Musí být cestné, vecné a velkoduehé.

Jeho stavba musí by't velkolepá, prísná a jednoduchá, jako
nebeská klenba nad nekonecnou stepí.

Nebot my, nomádl velké doby, obýváme, jako kdysi kvakeri,
novou Ameriku. A literatura jest jedním ze z{lkladních pilíru
našeho nového domu.
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nikn0uti také ri'tznými látkami a ma] I mimo to cennou vlast

nost, že vyvolávají krátké, prudké zablesknutí na sirníku zi
necnem, setkají-li se s touto látkou. Anglický fysik Ruther
ford studoval zvlášte, co se stane, setká-li se tenký svazek pa

prskll alfa s velmi tenkou kovovou deskou ve vzduchoprázdném
prostoru. Za touto kovorvou deskou a kolem ní byla rozestavena
malá stím:ítka ze sirníku zinecného., takže bylo pri vyzarování
\"ideti, kterým smerem jdou atomové strely z paprskového
svazku, když pronikly kovovou deskou. Ukázalo se, že vetšina
z nich prolétla práve deskou, aniž by podstatne zmenila smer.
Ale jednotlivé byly tu a tam mocne odvrženy stranou, nekdy
dokonce úplne zpet.

K lehcímu pochopení tohoto postupu doporucuje dr. H. A.
Kramers predstavu provedení následujícího pokusu: jsou-li ve
stene utvorené z másla zasazeny ocelové kulicky, a strílíme-li

slepe flaubertkou do této steny, prolétnou vetšinou strely ste
nou, ale mohou být také tu a tam odmršteny stranou, jestliže
narazí na ocelové kulicky.

U pokusu Rutherfo·rdových jsou temito' strelami atomy helia,
nebo správnej i receno jádra heliových atomu. TatO' létající
jádra jsou tak malá, že jejich prumer obnáší asi biliontinu
milimetru, takže mohou svou nejvetší rychlostí prolétnouti práve
kovovými atomy, aniž by mel na ne nejaký zvláštní vliv sraz
s elektrony; nebot hmota elektronu jest jen sedmtisícina hmoty
heliového zrna. Ale setká-li se heliové jádro s jádrem kovového

atomu, jest odvrženo stranou jako strela pri srazu s kovovou
kulkou v prirovnání dra Kramerse.

Tento zjev, srážka atomových jader, byl tal;é nejpresvedci.
veji osvetlen pokusy anglického fysika Wilsona. Abychom po
chopili lépe \NiJsonovu metODU, pripomeneme pokus, který si
muže! každý sám provésti. Vezme se láhev selterské vody s pa
tt"'ntní zátkou a vyleje se polovic vody. Pak se láhev zavre a.
a obsah se dobre pwtrepá. Pri tom stoupne tlak v lahvi a
vzduch nad vodou s~ nasytí vodní parou. Když se pak patentní
zátka náhle otevre, proudí vzduch ven a vidíme, že se prostor
p.<id vodou naplní mlhou. To povstává z toho, že se nasycený
vzduch náhle roztahuje, takže se vodní pára sráží ve tvaru
maJých vodních kapek, které tvorí mlhu. Tyto malé vodní
kapky se tvorí kolem mikroskopických zrnek prachu ve vzduchu
nebo kolem tak zvaných jonu, malých elektricky nabitých mole
kul vzduchu.

Je-li heliové jádro radiem odpuzeno, tvorí pri svém pro
cházení vzduchem tisíce jonu, a deje-li se to v místnosti
s vlhk)'m vzduchem, který se náhle roztáhne, dostaneme jemné
mlhové pásmo, které ukazuje cestu heliového jádra vzduchem.
Pri zvlášte silném osvetlení proti tmavému pozadí se mohou
tato pásma fotografovati, a to ucinil \Nilson. Tím dosáhl toho
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praceVeda a

Kdysi byla veda velmi hrda na to,
že se jí podarilo objeviti atom. Je
nutno oznaciti za jeden z nejvetších
cinu moderní vedy, že se jí podarilo
probádati vnitrek techto nekonecne
nepatrných telísek. Nejsou to ;)bjevy
pouze theoretické ceny: vá7;Jí badate1'é
tvrdí, že elektrická síla je nicím pwti
síle, kterou clovek vydo·bude z atom u
na základe znal0'sti jejich složenÍ. Pre
kládáme tuto star norského fysika
z jeho knihy "Z vesmírného prostoru
až do vnitra atomlt«.

látka ve vesmíru jest sestavena asi z devadesáti ruz

li nebo chemických živllt. Každý prvek zase sestává
opitelne malých dílu, atom\\ které jsou všechny stejne

stejného složenÍ. Tyto atomy jsou tak malé, že by pri
rátém zvetšení sveta, pri ncmž hy byl lidský vlas 

nosti asi l/JO milimetru silný - tlustý asi deset kito-

mely prtllllCr asi jako halír. Ackoli j sou atomy tak
arilo se prece fysiktllJl vyzkoumati mnoho o jejich

o dílech. z nichž sestávají, a o silách, které udržují
v jednom celku.

které se ukazují pri l110demím zkoumání atomu. dají
etliti teorií, která pripouští, že atomy jsou jakýmisi
mi systémy podobnými slunecným systémum ve vesmíru,

- ovšem - nekonecnc menšího merítka,. V nitru atomtl

John prítažlivosti elektrické síly a ústrední slunce jest
no positivne elektricky nabitým atomovým jádrem, pla-

negativne nabitými elektrony. Tyto cásti, z nichž se

aždý atom, jsou však znacne menší než atom sám. Jak
1 blíže uslyšíme, nepresahuje prllmcr techto dnku ani
. Icinu prumeru atomu.

dílky jsou udržovány pohromade elektrickými silami
v stálém rychlém pohybu. Ústrední slunce, atomové

odpovídá prvku, ke kterému atom náleŽÍ, a nejnovejší

y budují domnenku, že toto jádro sestává z jader vo
a elektrontl. Každá látka sestává proto v základe z techto
základních látek.

v roce 1903 prišel nemecký fysik Leonard pokusy s kato
i paprsky k význacným objevum o vnitrku atomu. Ka-

paprsky sestávají z elektronu, které jsou velikou rych
odpuzovány od katody. Cím jest rychlost vetší, tím
{mi« nazÝváme katodové paprsky; nejtvrdšími jsou pa
beta, které jsou vysílány z radia a jiných radioaktivních
a jichž rychlost dosahuje témer rychlosti svetla, 300.000

etru za vterinu.

ard a jeho žáci zkoumali pak zákony, podle nichž pro
katodové paprsky ruznými látkami. Ukázalo se, že pa

jsou tím pronika,vejší, cím jsou tvrdší, a teoretické p<YZo-
privedlo Leonarda k názoru, že atomy jsou asi složeny

šlch dílu, které jsou obklopeny silnými oblastmi energie;
aj! vliv na procházející elektrony, a cím silnejší jsou kato
paprsky, tím lehceji mohou proniknouti vnitrními oblastmi
ie atomu, aniž by byly zadrženy. Leonard došel k názo'Tu,

omknutelné cásti, z nichž jsou atomy sestaveny, jsou tak
h na pr. »z krychlovéhO' metru platiny jest nejvýš krych
mi netr opravdu pevné neproniknutelné hmoty, ostatek
ti , r:m jest prázdný jako vesmír sám«.

te r lTJl1cjšíobjevy o vnitrku atomu prineslo zkoumání pa
a1Ja. Ty sestávají z atomu helia, které jsou s velikou

stí odpuzovány od radia. Tyto atomové strely mohou pro-
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divu, že lze pozorovati dráhu atomového jádra vzduchem od
radia až k cíli.

Wi1son fotografoval spoustu takových drah a obdržel Pf!
tom fotografie skutecných srážek heliových jader s atomovými.
jádry ve vzduchu. Nekteré dráhy ukazovaly zrejmé ohnutí,
dokonce rozvetvení; tyto v tom prípade, mela-li obe jádra po
srážce dostatecnou rychlost, aby každé vyznacilo svou dráhu.

Wilsonovy methody použili pozdeji dstatní badatelé a došli
k obdivuhodným výsledkum; tal< na pr. v »Il1ustrated London
News« byla uverejnena rada nových snímktt, z nichž zde dva
prinášíme. Ukazují Illásledek srážek mezi heliovým jádrem
(paprsky alfa) a atomovým jádrem kyslíku a vodíku. Heliové
jádro jest pri nárazu na mnohem te2ší kyslíkové jádro silne
odmršteno, ale pri srážce s lehcími vodíkovými jádry se jen
málo uchýlí od své dráhy. (Na první fotografii pozorujeme
dráhu heliových atómu, radiem vymrštených. ve vzduchu;
jedna z tech drah je na konci charakteristickým zpusohem
ohnuta. Druhá fotografie je zvetšení cásti první fotografie,
a ta dráha, která se na konci ohýbá, je zde zretelne videti.
Toto ohnutí povstalo tím, že jádro heliového atomu srazilo se
ve vzduchu s nejakým atomovým jádrem.)

Tím zpusobem se také Wilsonovi podarilo znázorniti dráhy'
elektrontt a jejich srážky s jinými elektrony a s atomovými
jádry.

Zevrubné matematicko-statistické zkoumání techto zjevtt pri
vedlo Rutherforda k názoru, že atom libovolného prvku musí
sestávati z positivne nabitého jádra, ve kterém jest koncentro
vána skoro celá hmota atomu, a z elektronu, které jako pla
nety v slunecním systému krouží kolem jádra; pri tom není
nutno, aby všechny dráhy ležely v jedné rovine. Souhrn všech
kolem jádra kroužících elektronu nazýváme elektronovým oba
lem. Celý systém odpovídá tomu, cemu ríkáme atom, a tento
atom má, jak jsme zprvu podotkli, jen asi desetimiliontinu
milimetru v prumeru.

Atomové jádro a elektrony jsou ješte mnohem menší než
atomy, pravdepodobn- asi mezi stotisícmiliontinou a biliontinou
milimetru v prumeru, ba ješte menší!

Když Rutherford r. 191I navrhl atomový model, šlo o to,
prozkoumati a vysvetliti vnitrní stavbu a mechaniku atomu.
První otázkou bylo, kolik elektronu má atom prvku obvykle
ve svém elektronovém obalu. Tato úloha byla vyrešena mezi
jiným také pozorováním charakteristického rontgenového
spektra. Dále šlo o to vysvetliti, jak jest složeno atomové
jádro.

Konecne bylo možno nalézti zákony pro pohyb atomových
cá5tí. K tomu bylo možno použíti následujícího obsáhlého pozo
rovacího materiálu. Atomy prvku vysílají, o'vlivneny rontgeno
vými paprsky, elektrickým vybíjením, svetlem (tebo teplem,
prostorové záchvevy v podobe charakteristických paprsku ront
genových, svetelných nebo tepelných. Toto vyzarování se skládá
z prostorových záchvevtt s urcitou délkou vln, které se mohou
zmeriti ve svém spektru.

Pocet spektrálních car charakteristických pro každý prvek
jest velmi vysoký, takže zde lze vysvetliti velké množství;
prícin. To byla velmi obtížná úloha, nebOl' se zdálo, jakoby
zákony až dosud známé z obvyklých pokusu neplatily již pro
vnitrek atomu. Zde to byl dánský badatel Niels Bohr, který
razil cestu. S geniální a smelou prozíravostí postavil nová
pravidla pro zkoumání vnitrku atomu. Navázal na teorii,
postavenou nemeckým fysikem Planckem, a rozvinul svá ba
dání na projevování prírddních sil ve svete atomu, pro naše
pvjmy nepochopitelne malém. Trebaže se Bohrova teorie muže
prozatím nazývati jen pracovní hypothesou, prvním priblížením
se k pravde, prece jen dokázala vysvetliti tolik jevu a projevila
se tak plodnou, že mnozL badatelé pracují nyní dále na základe

postaveném Bohrem. Bohr vycházel z Rutherfordova atomovéh
modelu a stanovil zákony, podle nichž elektrony krouží kole
jádra a jsou vysílány prostorové záchvevy. Elektronové obal
urcují fysické i chemické vlastnosti látky, nebot vnejší vlivy;
jako :"vet1o, teplo a chemické síly, pusobí jen na elektrono
obaly a nedotýkají se atomového jádra,. Takové vlivy moh
zmeniti dráhu elektronu, elektrony odtrhnouti nebo nové pri
vésti, ale jest podivné, že sotvaže prestane pttsobili vliv, na
bývá elektronový obal opet svého puvodního normálního stavu
se svým urcitým poctem elektronu a rozdelením elektrono
vých drah.

Ohromná jest rychlost, s jakou se elektrony tohoto ohalu
pohybují po svých drahách. V uranu na pr. jsou tyto rychlosti
podle Rutherforda mezi 1000 a 150.000 kilometru za vterinu,
a pocet obehu v malém svete atomu dostupuje až biliony a
triliony za vterinu.

Zde má veda velké pole pusobnosti; jde o to, vysvetliti che·
mické a fysické vlastnosti všech látek z teorie techto elektro
nových obalu. Mnoho jest již vykonáno. K nejpodivuhodnejším
náleží nová teorie o fysickém stavu hvezdné atmosféry a jejích
spektrech od indického fysika Megh Nad Sahy. Ruznost hvezd·
ných spektel' vysvetluje Saha na základe nové atomové fysiky
jako jedine podmínenou ruznými fysikálními stavy, které j,;ou
na jednotlivých hvezdách. Tím docháZ:í k duležitému poznatku,
L:evšechny hvezdy ve vesmíru sestávají z téže látky. To jest
vhodný príklad pro to, jak spolu ruku v ruce pracují astronomie
a nej novej i fysil<a.

Jak jsou atomová jádra jednotlivých prvk11 uvnitr sestavena,
dosud nevíme. Mliže zatím platiti za dokázané, že obsahují
jádra helia a elektrony. Protože jádro helia jest pravdepodobne
opet složeno z jader vodíku a elektrontl, pricházíme k názoru,
že jádro každého atomu prvk1t sestává patrne z jader vodíku
a elektronu. Všeobecne jest sestavení jádra docela stabilní,
takže nemáme žádných chemických ani fysických sil, které by je
mohly rozdelit. Jen u nekterých látek a sice radioaktivních, jako
radium a uran, jest jádro sestaveno tak složite, že tu a tam
vybuchuje. Pri t0111se nekteré jeho soucástky odpuzují, címž
prechází atomové jádro v jednodušší látky. Tyto soucástky jsou
cástecne elektrony, které jsou vysílány ve forme paprsku betl,
cástecne heliová jádra, která jsou vysílána ve forme paprsku
alfa. Soucaanc se uvolní ohromné spousty energie, které byly
také vázány v atomovém jádru.

U rady neradioaktivních látek se podarilo roztríštiti atomové
jádro, ale jen pomdcí silného bombardování paprsky alfa. He

liová jádra, která sama v sobe jsou pevne spojena ctyrmi vo
díkovými jádry a dvema elektrony, mohou pri velké rychlosti
paprsku alfa asi 20.000 kilometru za vterinu rozbíti atomová
jádra, alespon u boru, dusíku, fluoru, natria, aluminia a
fosforu.

Tento fakt byl r. 1922 nepopíratelne potvrzen Rutherfordo
vými pokusy. Srážky uvolní totiž vodíková jádra, která jsou
odmrštena s velikou rychlostí a mohou se dokázati jiskrami
na stínítkách ze sirníku zinecného a odchylkami v magnetických
a elektrických polích. Tato vodíková jádra byla v atomových
jádrech urcité látky pomerne volne spoutána, takže je mohl

náraz dílku alfa odpoutati. Ješte pri dalších sedmi prvcích, mezi
nimi magnesium, síra a chlor, podariio se nedávno Rntherfor·
dovi odštípiti takto atomová jádra.

Jakkoliv veliký jest význam techto umelých roztríštení prvku
ciste teoreticky, jest prece ješte pochybný pro problém pre
meny prvku ve velkém slohu. Jsou to prece jen jednotlivé
atomy mezi miliony, u kterých se darí toto štepení vysíláním
paprsk1t alfa, takže tu nejde o ZIIlJatelnémnožství premenených
prvku nebo uvolnené atomové energie. Až se podarí premena
prvku ve velkém slohu, budeme pred sebou míti technické
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oího významu; nebot tím budou patrne uvolneny
u ty energie, kterých pak bude treba technicky

které budou mxi v daném prípade hojne nahraditi
gie, které máme v kamenném uhlí, petroleji atd.,

z mámCl prece jen omezenou zásobu. Jak dalece se
bem podarí získati atomovou energii nahromadenou

tee, oení možno nyní ríci - príští pokolení to mohou

pozoruhodný obraz, který nám odhalily tyto výzkumy
latek. Kúdá látka v celém vesmíru jest patrne se

elektronit a vodíkových jader; všechny elektrony
n velké a mají totéž negativní elektrické nabití.

voch1cová jádra jsou také stejne velká, mají tutéž
ISookrát vctší než hmota elektronu), a totéž po

trieké nabití. Nabrtí elektronu a vodí!'ového jádra
velká a opacná.

kladní cástky, které mají v prllmeru asi miliontinu
milimetru, tvorí tu podivnou stavbu, kterou nazý
vým jádrem, a tato atomová jádra jsou ústredními

malém slunecním systému, který jmenujeme atomy.
t tvorí molekuly, kolem tech a V' ostatním volném

pohybují vol'1é elektrony, které jsou všude; tvorí
proud v naYieh vedeních, vysílají svými pohyby svetlo,

k nám jako severní záre ze slunce, a pri tom jsou
opitelnc malé, že na jeden milimetr jich prijde asi
ionu, to jest bilion. A celá tato látka jest ovládána

prírodními silami, atomovými silami, elektrickými si
oudením eteru, gravitací a j., a tvorí hmotný svet,

obklopuje a který obdivujeme!

ké prírodní zákony panují na tomto svete. Predne
nepomíjejícnosti hmoty, žádná látka nemUže zmizeti

u)Ceho pov,tati - prechází jen jako pri chemických
v Jinou formu. Druhý jest zákon o zachování energie.

'e se ncmitže ztratiti a žádná energie nemuže z ni

tati - prechází jen do jiných forem, na pr. z mech a
ce do teploty, do elektriny nebo obrácene. To jsou
pravidla zkušeností, která byla potvrzena nescetnýmÍ

pozorováním.
byl svou teorií relativity priveden k novému ná-

hmota múže precházeti v energii a energie ve hmotu,
• že na pr. bude gramu látky odpovídati mna.žství

které povstane pri spálen!Í asi 3000 tun uhlí. Jaké velké
yYhlldky otevírá tato hypothesa Einsteinova našemu

prírody, o tom se zde nemužeme šíriti.

Poznámky

kompromisu. Rozklad koalice poskytuje príle
k výchovné poznámce pro jeden druh našich
. pro ty totiž, kterí mají stále plná ústa práce,

tratili kompromisy v politice, a kterí si prejí,
itikové a politické strany nedelali vubec žádné

isy. Tuto svou jednoduchou moudrost vyklá-
umdlení. Strední cesta v nich vzbuzuje oškli
ládají sami o sobe, že ti, kdo delají velké chy
jejich duchu milejší než ti, kdo se dopouštejí
rb mal~·ch. (Jak obzvlášte blízký musí býti je

chu Horthy nebo Cankov, jejichž chyby už
tojí za to!) Jestliže se proti kompromisum

je komunista, jest to zcela pochopitelné: jest
revolucionáru, aby »protivy stály nesmiritelne
.•..« a aby demokracie se zdála nevylécitelne
ou. Vyslovují-li se však proti kompromisum

rí nejsou komunisty, ale naopak sami sebe po-
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kládají za výlupek demokracie, jest to ovšem zcela jiná
vec. Obycejne jest to fráse. Jak si oni predstavují de
mokracii? Jak si vubec predstavují politickou spolec
nost bez kompromisu? Diktatura ovšem nedelá kom
promisy, nýbrž šibenice a kriminály. Jest to marné a
duchové plamenní budou se mus,it s tím smírit: de
mokracie prináší strední cestu a systém kompromisu.
Pouhá papírová moudrost nelibe páchne, a nemáme
mnoho trpelivosti pro ciste literární bujnost. Pre
mýšlí-li nekdo, má premýšleti tak, aby se podle jeho
myšlenek hned mohlo jednati. Predstavme si, že by
chom z našich politiku opravdu vyhnali kompromisy.
Pak by nám asi nezbylo nic jiného než rozejíti se vubec
a prepadati se na ulici. Jaký smysl mají tedy takové
zásadní polemiky proti kompromisum? Každý, kdo
strcil aspon nos do politického života, ví, že bez kom
promisu vLlbec se nelze obejíti. Mají tedy ty polemiky
jen ten smysl, že jejich autori, ješte nepríliš zvyklí
myšlení, ujištuj,í se o své vlastní moudrosti. Za nic
na svete z nich nevymámíte, co si vlastne predstavují
pod takovou politikou bez kompromisLl. O praktické
politice nemají vubec jasného názoru. Jejich vecí je
jen popsati papír. Koalice se zatím rozešla, ponevadž
strany prestaly delati kompromisy. To by byl tedy
stav zcela dle libosti tech chatrnÝ'Ch myslitelu, o nichž
mluvíme. Nastala jejich chvíle. Meli by nyní pred
stoupiti a jasne ríci, co a jak dále. Ale toho se nedo
žijeme. Jejich vznešený duch se nezabÝvá detaily. Zu
stanou zalezlí do svých casopislt. Až se tat:o nesnáz
prežene, tu opet se objeví na svetle božím a zase zac
nou filosofovat o neprípustnosti kompromisu. Dove
dou býti jen príživníky porádku, který delá nekdo jiný.
Nedovedou vzíti mravní odpovednost za všední a prece
tak potrebnou práci. Sedí pred zrcadlem a ujištují se,
že jsou zajímaví. Nám jde o to, aby i theorie byla
delána se zretelem k praxi. Z potišteného papíru nikdo
nic nemá.

Dopisy

o Moderni galerii.
Vážený pane redaktore!

Nerad bych ubíral zbytecne místa Vaší vážené revui, ale
považoval bych za nestatecnost nebo nemístný stud mlceti ve
sporu, který se žive mne a mých stejne smýšlejících druhu
výtvarníku dotýká. Byli jsme ostatne už i jmenováni. Aspon

tedy nekolik strucných slov s naší strany. Ze kuratorium M.
G. se chová netolerantne k urcité a sice znacné cásti ceského

výtvarného snažení a na druhé strane velmi blahovolne pecuje
o dochování obrazu toho vývoje, jak se odehrával v nejbliž
ším okruhu clenu kuratoria, je faktem, kterým nepohne žádná
polemika, svedená na zcestí spolkových ohraženÍ.

fakt sám je lidsky vysvetlitelný a do jisté míry i snad omlu
vitelný. Jestliže jsme pripustili, aby pro posuzování a zaku
pování del pro Moderní Galerii byl po celá dlouhá léta s m e
rod a t n Ý s vet o v ý i u mel e c k Ý n á z o r u r cit é s p 0
lec e n s k é a u mel e c k é k a sty, pak nesmíme se diviti,
že tento byl také, pokud vliv a moc této kasty sahala - od
myslíme-li si i všecky sobecké pohnutky, jež v takovém prí
padu absolutní prevahy a moci mohou pricházeti v úvahu 

uplatnován v plném presvedcení a bez sentimentality. Clenové
kuratoria musili jednati tak jak jednali, aby doma, ve svém

prostredí, nebyli biti. Práve proto, že se považovalo dílo kura-
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toria v této spolecIlosli v jistém smyslu za dílo spolku »Ma
nes«, nemohla galerie vykazovati jména tech umelcú, kterí byli
v Manesu proskribováni a naopak; at tu šlo o starší konserva
tivnejší školu nebo o ml-adou modemu.

Hodnota Moderní Galerie by neutrpela, kdyby do ní byl
s láskou a pozorností snášen každý zjev pro široký proud na
šeho národního života a pro cesty našeho výtvarného snaženi

typický a charakteristický. Jak chcete poskytnouti príštímu
historiku a príštím generacím pravdivý obraz o možnosti studia

národního života, když urcité složky již dne s zatracujete?

Nemúže býti sporu o tom, že právo na dochování mají ze
jména umelci, kterí hledali nové cesty a nové zdroje výrazové
i citové v umeleckém tvorení a sice i ti, kterí je hledali a na
cházeli mimo okruh dnes oficielní.

Pres to se stalo, že kuratorium, podléhající mentalite jedné
spolecnosti, stará se v podstate jen o dokumentování umení

pestovaného v jednom spolku. Vcera to byli ti, dnes a zítra
to budou zase jiní clenové. Dojde na všecky pekne po rade

a dúkladne, jak se budou uplatnovat ve své príslušnosti spol
kové a jak už se ukazuje i posledních nákupech.

Proto se Vám múže snadno státi, že dostanete oh ražení
práve od tech clenii Manesa, jichž prospech jste mel svým
clánkem o M. G. na mysli. Vždyt ono je jim a bude dobre
a tím prirozene i celému ceskému modernímu umení. Je to tak

lidské a tomu, kdo zná trochu umelce, pochopitelné! Je prece
tak pochopitelné, že, sedám-Ii s nekterým umelcem denne
u stolu, prehlédnu nekteré vady jeho díla, zvlášte padají-li tu
na váhu jiné prednosti treba jen ciste lidské, a že neprominu

podobný nedostatek umelci, kterélio osobne neznám pebo se
kterým nejsem dosti za dobre. Proc mistr Bílek je zastoupen
oproti své soucasné generaci (Preisler, Slavícek, Švabinský,
Sucharda, Hudecek) i oproti mladšímu Stursovi co do poctu
základních svých ,del (1) prímo nedostatecne, dá se vysvetliti

jen uvedenou lidskou slabostí kurátoru. Ti z mladých, kterí
dnes v Manesu pricházejí (vším ovšem právem) na radu, byli
by pravdepodobne zmonopoHsovaným systémem kvalitního vý
beru v galerii si ješte hezkou radu let pockali na uznání své
kvality, kdyby byli zústali spolecensky Mánesa vzdáleni.

Tak je to. Tak to všichni, Vy, kterí tam sedíte, i my, kterí
tam nesedíme, známe a v dúvernÝch chvilkách si to i pri
známe, - ale tak to být dále nemúže.

Myslím, že by nebylo jinak, kdyby po »Mánesu« získal ab
solutní prevahu v galerii spolek nebo sdružení jiných umelcú.

Je proto marnou prací chtít predelat systém myšlení a usuzo
vání spolecnosti, která shodou okolností dostala se k moci a

tuto moc projevuje »podle svého nejlepšího presvedcení«.

A o to také nejde. Smysl a úkol diskuse byl nepredpojatým
zrejmý: 1. up r a v i t pro b I é map o s lán í Mo d. G a I e

r i e. II. n a jít c e s t u, j a k t o h o ú k o I u d o s í c i. Kon
krétne: vyrešiti organisaci kuratoria tak, aby taková škodlivá
prevaha jednoho názoru a jedné spolecnosti byla predem vy
loucena.

Problém a poslání M. O., doufám, byl osvetlen diskusí doko
nale, je presne a jasne definován v nadacní listine, která byla
citována v prvém clánku, jejž jste otisk!.

O o r g a n i s a c i k u r a t o r i a, rádu a predpisech, jak se
má ustaviti a dopliíovati, nevíme niceho. Nevím·e niceho, jak
bylo postaráno nadacním rádem o to, aby galerie se mohla
státi cím býti má. Není-li takových záruk, je treba, aby pri
príležitosti založení stá t n í g a I e r i e bylo pamatováno a
s k 1l tec n e dbá n o zkušeností, které jsme meli s Mo d e r
ní g a I e r i í. Zde by mel jasné a otevrené slovo promluviti
ministr osvety co zodpovedný správce našich vecí umeleckých.
Všecky zámysly a prípravy, které se staly k pretvorení Mo d.

Galerie na státní galerii, musí býti podrobeny ve·
r e j n é k r i t i c e. Zde by meli promluviti príslušníci všech
LiboTLI, zejména odborníci a sice i z nemecké cásti kuratoria,

- kterí konec koncu by mohli býti príkladem ceské sekci jak
tato mela hospodariti. Mel by promluviti takový prof. Krattner,
dlouholetý clen kuratoria M. O.

To je príklad kurátora-gentlemana, jaký má být. Nikde jsme
neslyšeli ani nezjistili, že by se nejak nadbytecne hromadila
jeho díla v Oalerii, naopak, zdá se, že pecuje velmi žárlive
o to, aby každé zdání osobního prospechu z jeho clenství v ku·
ratoriu bylo vylouceno. Proto najdete v nemecké sekci o neeo
více než jména kurátoru. Najdete tam dokonce vše, co stojí
za zmínku ve vývoji nemeckého umení, pokud to má vztah
k životu druhé národnostní vetvi obývající naši vlast. A tak
dál~ .

Pro s í m e V á s, pan e r e d a k t o r e, aby s tem i s t o
polemik otevrel rubriku návrhum na reformu
M ode r n í O a I e r i e a s nad u ž i r e for m u Stá t n í g a·

I e r i e, pro tož e zdá s e, ž C u ž m noh o vec í j e i zde
ho t o v o pod p o k I i c k o u. Mely by otevrene promluvit jed·
notlivci i spolky a také povolaní právníci, jak by správa našich
vecí v galerii byla do budoucna co nejlépe zajištena a opa-
trena. •

Dekuji Vám predem a jsem uprímne Váš

V Krušovicích, 28. JlI. 1926.
Václav Rabas.

Nové knihy.
A. V. Alnfiteatrov: "Vi/ztorie Pavlovna«. Nové pozoruhodné

dílo známého ruského autOTa, vydané práve nákladem F. To·
pice v Topicových dobrých knihách preložených. Autor kreslí
zde zvláštní ženu, jejíž krása shromažduje kol ní bohaté ná·
padníky, kterí utíkají rak co rok 'Od svých žen, marne se uchá·

zeti a Viktorii. Cena brož. Kc 24.-, váz. Kc 29.-.
Karel Horký: »Kour z lthaky«. Karel Horký touto knihou

zahajuje souborné vydání svých prós, jež zacalo práve vychá
zeti v nakladatelství F. Topice v Praze. N'ová kniha »Kour
z Ithaky« obsahuje padesát prací, cerpaných z dlouholetého

autorova pobytu v cizine. V predmluve, kterou Horký pripojil,
jest kus jeho osobního kreda. Knihy Karla Horkého vycházejí
v sešitech po Kc 2.50 a možno predplatiti na: deset sešitu
Kc 26.- i se zásilkou.

~

Dokonalá zlatá

plnicipéra
po Kc 110'" 120'·, 150'-, 160'"

180'-, 200'· a výše dodává na

šest mesícních splátek
a opravy všech soustav provádí

Ing. J. PELLER, Praha III.,
Harrachovo nám. 4;' XIX. S.

Ured.nlkllm a o.obll.m v pevném za.mést
nll.nizašlu ochotne nekolik per na. výber.


