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PfítomnosL
NfK III.

Politika

Je to dobre nebo špatne?
Byloskonceno parlamentní údobí, plné obratu a' pre
pení: do voleb se šlo s heslem »vše pro národní
lici'«, pal1.dr. Kramár s tj m objel kde které mesto

republice,a zatím z toho vyšla koalice c.eskonemecká;
šina a menšina se pomíchaly, z hodných stali se

hodní a z nehodných hodní, a Nemci by byli má
poslali pet ceskosocialistických poslancu, kterí jsou
ií takovými vlastenci jako nátodní demokraté, do
inálll. To je veru dost látky k uvažování na prázd

y. V »Národních listech« mají talent k idylle. Tam
vosledních dnech parlamentního zasedání lícili si
ci velmi dobrácky:

»\'elké prední a hlavní dílo i\árodního shroni;ížrlcní dru
hého, predlohy státne zamestnanecké, jsou hotovy. Jimi za
"latila snemovna sme.nku, kterou vydala, ne/.li šla do no
v~ch voleb. Jimi byl vykonán cin státnické prozíravosti.
Zákon kongruový je akt sociální ptce a distributivní spra
vcdlnosti.«

»Národní listy« vštepují dm tedy presvedcení, že
še politika je zalita vlídnou zárí slunecní a .že vše je
rešeno. Nesluší však práve »N árodním listum«, jež

vakrát denne volají po národní koalici, aby mely tak
tvrzelé \1cho k vzdechum umírající národní koalice,
erá práve v této sezone zahynula uprostred ónu
átnické prozíravosti a sice v neposlední rade násled
em »aktll sociální péce a distributivní spravedlnosti«.
imochodem receno', kongruový zákon zdá se nám

ýti spíš,e výsledk,em vykasaných klerikálních rukávLl
ž plodem bystrého sociálníhG smyslu snemovny. To
je aspon jisto, že pokud nebylo klerikáltt tolik a!
ud jich nebylo treba jako prípreže k agrárním

lúm, ani národní demokraté nemeli tak ostré oci pro
iá1ní péci a distributivTIí pravedlnost v tomto

oute. To bylo tak: když šlo 10' cla, vykonali lidovci
enitelné služby agrárníkum, a kongrua je písnicka,

erou sn" tito odvdecují. Národní demokraté v této
ére chodili poslušne za jednemi i za druhými a tvrdili
uziku. Nesluší se tedy, aby nyní z,e zásady »z rucky

O rucky«, k níž delali nemou s'tafáž, vyrábeli cnost
istributivní spravedlnosti. Nežádáme 'Si opravdu fa
árské krve ani bídy, .ale veci mají býti líceny tak, jak

udály. Kdyby nebylo agrárních cel, byla by sne-
ovna opomenula vykonati onen akt sociální péce a
'stributivní spravedlnosti.

Tárodní demokraté nejsou strana, která by pri spa
"ení ceskonemecké koalice V'olala': k novým brehum
• á nový den! Oni v tomto státe radeji po všechny

sy hodlají se držet starého brehu a starého dne, totiž
zv. všenárodní koalice. Je tedy nutno jejich úcast
aeskonemeckévetšine posuzovat s toho hlediska, které

. sami vyvolili; j,ak tím posloužili idei národní vet
ny. Zatím se spokojují tím, ž,e velmi ka\tegGricky vy

'ují požadavek: budiž všenárodní koalice! Je však

cíSLO 25.

velmi málo vyslovovat požadavek a sebe hroziveji
koulet ocima, jestliže pri tGm zanedbáváme uCfiniti,
co je pro splnení požadavku nutno. To, CO' delají ná·
rodní demokraté, je jako volat: »budiž kolác!« a ne
starat se 'O mouku. Rozhodne není nejlepši .cestou
k všenárodní koalici vášnivé zneprátelení stran, které
.i i 'mají tvorit, a položení neprátelstv'Í mezi socialisty
a ostatní strany. Ale tG je práve to, co s'e stalo, a stalo
se to za pomoci národních demokratu. Nehnuli ani
prstem, aby pokusili se sprostredkovati mezi rozcháze
jícími se stranami. Pln)'mi plachtami a bez váhání za
merili do vod celne-kongruové vetšiny, ackoliv k tomu
nemeli specielního duvodu, leda presvedcení, že je do
bre položiti jho na socialistickou šíji. Strana, která to
myslí s všenárodní koalicí uprímne, nesmela by se tak
horlive úcastniti rozkolu v ceskoslovenském tábore.
Ani ted nepozorujeme, ž,e by národní demokraté staveli
11Iosty. Zab:;·vJ.jí se podpalováním protisocialistické ná
1::tcly.Tomuto ÚkO'1tlrozhodne slouží pilneji než obnove
koalice.

Zdá se, že národní demokracie hodlá v techto do
bách hráti roli naivky. TatO' strana ze všech nej-·
méne si ujasnila, co se vlastne stalo a jaký muže býti
další vývoj. Neumí ríkati nic jiného, než že národní
koalice musí bS"t, a pri tom ji ani nenap:ldne všimnouti
si, že vše, i ona sama, pracuje proti ní a že jedin)'
útvar, kter)' nabS'vá jakési pevnosti, je ceskonemecká
celne-~(Qngruov'á vetšina. Je otázka, jak dlouho se
s t{)'Uto rolí naivky vystací. Kdyby naivka pozdvihla
stydlive sklopené oci. postrehla by trosky a pochopila
by jiste, že chceme-Ii národní koalici, musíme pro to
neco podniknout, cili že musíme nejakým zpusobem
smíriti socia'listy s obcansk)'mi stranami a zaplatiti za
to nejakDu ,cenu. Ale k tomu dovede ríci národne de
mokratický tisk jen tolik, že r4. ríjna 1918 pluli socia
listé ve vodách internacionálních.

N aš·e politika dostala se na cestu, jejímž 10gickS'm
pokracováním by bylo vybudování celní ceskonemecké
vetšiny v rádnou vetšinu v'ládní. Národní demokracie.
stále v roli naivky, ta nechce videt a myslí, že stará
koalice obratem ruky zase vstane z mrtvých. Nemy
slíme. že by národní demokracie tak špatne videla, aby
nepozorovala, že socialisté zrovna nehorí touhou do
stati se zase do kQ;;l:lice"aže ·je to vLlbec pro tento cas
nemo'žnost. Vede jen agitacní reci a zakrývá rozpaky.

V nové vetšine jsou lidé, kterí o tom premýšlejí
vážneji. Páni Hodža a Srámek vedí, že nemohou do
stati socialisty zpet pod jeden klobouk, aniž by slevili
se svého nynejšího celního a kongruového vítezství.
Bylo by jim prirozene líto, kdyby všechny ty boje byly
vedeny nadarmo, a cenu vítezství by dali z rukou jen
s nejvetšim odporem. Ale na podzim musí b),t odhla
sován rozpocet, kt'erý nepocká tak dlouho jako na pr.
požitkový zákon. Je otázka, kdo jej odhlasuje. Cesta
k socialistl'tm by pro I-lodžu a Srámka byla obzvlášte
bolestná. Lze tedy predpovídat, že se pokusí pohnouti
nynejší své nemecké spolecníky, aby oni pro rozpocet
zdvihli ruce. Jak tO' dopadne, o tom nechceme proro·



Prítom nos t386

kovati. Jemusíme vúbec pochybovati a tom, ze ne
mectí aktivisté by za urcitou cenu byli ochotni vstou
piti do vlády. Je jen otázka, jaká by to byla cena a
budou-li ceské strany, majíce nacionalisty V zádech,
schopny ji zaplatit. O národní demokracii nelze verit,
že by se mohla dáti touto ,cestou. Po všem, ce se na
mluvila ai nahromovala o bezpodmínecném národním
státu, nemohla by tak uciniti bez naprostého sebezne
uctení. Snad tedy agrárníci, klerikálové a, živnostníci
se 'o to pokusí bez ní. Ale pro tuto cestu ješte není ko
ro nic psychologicky pripraveno. Politický výsledek ce
skonemecké vetšiny je zatím ten, že otázka príští vetšiny
je svrchovane nejistá. árodní demokraté libují si ve
své slepé ulicce, a ostatní strany, které by chtely lo
gicky pokra':ovat v nových pomerech, nebudou k tomu
míti snad dosti sil. Jdeme tedy vstríc težkým nesná
zím, od nichž nám nepomohou žádné takové dekla
mace, jaké cítáme denne v »Národnkh listech«. Dr.
Kramár ceká už dosti dlouho na panslavismus; je tedy
zvyklý cekání a byl by snad ochoten dosti dlouho ce
kati i na všenárodní koalici. Ale je v tom rozdíl: bez
panslavisllu muže býti stát živ, ale nikoliv bez nejaké
vlády. Budou tedy národní demokraté, až se nepodarí
dáti dohromady zase národní vetšinu, postaveni pr,ed
vážný problém, mají-li dáti svolení k ceskonemecké
vláde a k cene, kterou dlUžno za to zaplatit. Tento
problém nebude možno odbýti nekolika frásemi. Pak
snad nahlédnou, že nemeli se k rozbíjení staré koalice
chovat tak netecne a že nemeli v tom dokonce pomá-

. hat.

Síla, jež rozbila národní kO'alici, byly, zájmy pro
ducentu. První ceskonemecká vetšina v tomto státe
byla koalicí producentu. V prvních letech po válce
bylo nutno zabývat· se politicky zejména hnevem kon
sumentu, kterí za války trpeli více než sluš no. Nyní
zase producenti zdvihli hlavu a došláp}i si na konsu
menty. Uprímne receno, producentský hnev je daleko
luxusnejší než konsumentský. V pomeru ke konsu
mentovi je vÝrobce jako kocka, která vždy spadne na
všechny ctyri. Obáváme se toho, že by konsumenti
mohli býti vydáni na milost ~. nemilost producentské
vuli. To by sotva šlo k duhu našim politickým pome
rum. Žádosti výrobcu casto neznají mezí. Skutecne
lidová politika není myslitelna bez solidní ochrany
konsumenta. -fp.-
V. Astr:

Komu ~e deje na Slovensku skutecná
krivda?

Otiskujeme clánek ceského ucitele,
pusobícího na Slovensku. Tón clánku
je velmi výmluvný: mluví za lidi,
kterým se deje krivda od tech, pro
které pracuji. Mezi Slováky je mnoho
bolestínství a ustavicne si stežují na
»krivdu«, kterou dnes vidí v tom, zí·
tra v onom. Tento clánek ceského
ucitele ukazuje na daleko reálnejší
krivdu, která se páše na Slovensku.

Mám v rukou originál dopisu, který napsala ceské
t:citelce jedné slovenské školy matka Slovenka.

Otiskuji j'ej se všemi chybami, aby dojem byl úplný.

»Ctená Pani ucitel'ka.

Cudujem sa vám, že ste ucena a take nanichodn~ reci
rosprávat mvožete. Ved slováci nemvožu bit taki mú-
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dry ako ceši, lebo vet vy ceši kim ste neprisli na sl
vensko ste obvandruvali celi svet kolki je zdlžej a 'j
rej z kolotocmi a opicjami a šecki lwlko vás je tuná te

sa zdrzjavali vtihnaj krajših domoh pod cervenina lam
pámi. Tedá ste sa mali kedi zdelat a viucit všelicom1l.
Vy ste teraz pánmi, vy sa roslahujete po našom slo
venskom území, vy máte všec1w dobro v pazurach,
úradi tak i co hodili z opicjami teraz sa prednostámi. A

Slováci sa musia trápit mucit a utekat do cudzinipre

vás hnusnú cesku bandu.

Vy našim detom kricite že sa sproste kebi sa boli
múdre na svet narodili neboli bi sme potrebuvali vaših
škol a ket sa vám nepáci ucit bude druha.

Ved vy našim slovenským detom nedate školu riad·
ne skoncit date ih prepadnut ker by bolo co snih. Lebo
sa bojite ze ti ste musel' i zanechat dobre úrady a utiect
zo slovenska. Ak sa to nepolepši ešte budete utekat ani
nehudete vedd de, lebo vás je tol'ko co ani nevjete de
ste sa vikotili. Vy nám pripominate Madarsko vtedi
kd zme bol'i snima zme si mysl'eli že sme v nebi a teras
si myslime že sme sa dostali do pe k 1a na dno. Žili
sme z Madarmi lOOO rokov a nás nepomadarcil'i, ve
cleli sme aj Madarsky a slovenci-nu sme si vstatocno
sti zahovali až bo dnes.

Lúpite nás z dá11ami co nás uš idete doniest o šeckl
staro ocovske majetki secko vám do gáplov, abi ste
dostali.«

*

Dopis, jak videt, neobsahuje nic nového ani puvod
ního: . všechny insulty v nem obsažené šírí Hlinkuv
»S 1o v á k« po šest roku a papouškují je korteši jeho
na verejných shromáždeních i za prítomnosti zá tupcu
úradu. Ba, ríkají se na Slovensku s ludáck)'ch tribun
veci ješte horší, ku pr., že každ)' porádný Slovák mu í
nejméne deset Cechu odstrelit, že se Ceši mu í ze
Slovenska »vybit« a provolává se hanba nejen jim, ale
i vláde a státu. Tedy dopis neobsahuje nic, co by ná
mohlo prekvapiti, a prece je tak charakteristick) pro
nynejší pomery na Slovensku. Dríve insultovali jen
muži, ted 'Už dostávají kuráž i ženy. Naucily se nejen
nadávkám, ale i zbabelosti svých predáku: oni scho
vávají se za immunitu poslaneckou a senátorskou, tato
nebohá jejich obet za anonymitu, nebot vedouc, že páše
zlocin, nemravnost, nepodepsala se.
l to je charakteristické, že tak píše slovenská matka

žene, ucitelce, která. se s jejím dítetem ve škole trápí a
namáhá, aby z neho neco bylo. Pisatelka je osoba s ur
cit)'m vzdeláním, vždyt se pouští beze všeho ostychu
do psaní, náleží a pocítá se zajisté k vzdelanejší tríde,
a prece nakupila do svého dopisu tolik neženské suro
vosti, sprostoty! H1e, jak jed, šírený soustavne a bez
trestne politickými travici na Slovensku, pomalu, ale
jiste rozežírá slovenskou verejnost!

Chápete tíhu zlocinu, který se tu na slovenském lidu
páše?

Pomery dospely již tak daleko, že vás ve vlaku. mlu
víte-li cesky, pwvokuje lecjaké podezrelé individuum.
kterému treba couhá z kapsy madarský casopis a které
až do poslední chvíle hovorilo se spolucestujícími ma
darsky nebo nemecky, sprostými poznámkami o })c\'a
~ho-slovenštine«, a ozvete-li se, prováz·ejí vaši obranu
spolucestující Slováci surovým výsmechem. Je-li sku
tecne na Ceších na Slovensku neco »hnusného«, pak je
to sebezaprení, které i takové veci trpí, dosud se rázne
neozvalO' a nezakrocilo o porádek.· Ale naše pasivita
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tu už naprosto nemístná. K tomu jsme šli na Sl 0
nsko a pracujeme tu, abychom byli bez nároku na
hranu uráženi a ,ohrožováni elementy, stojícími na
jnejnižším stupni? Je treba již jednou energicky se

zvat. Máme k tomu duv,ody vecné i mravní, máme
tomu právo i povinnost. Pracujeme na Slovensku

res sedm rokt!, intensivne, obetave, beznárocne. (Jed
tlivé prašivé ,ovce mezi námi nic na této skutecnosti

ení.) Pro koho pracujeme? Komu sloužíme?? Ve
olách, v úradech, v podnicích verejných i soukro
'ch! Sobe? Svým detem? Svým soukmenovcum? Ne,
n a jen Slovákt!m!!! A jak pracujeme? Sedmileté
aše pusobení a jeho nesporné úspechy ve všech obo-

h, od nejvvššího úredníka až do nejposlednejšího
luhy, který si tu trpce vydelává zas'loužený chléb, vše
okazuje, že pracujeme intensivne, svedomite, správne

úspechem. ,

Prý jsme zabrali Slovákum Jejich místa! Prosím
ás, která? Kde? Vždyt až do prevratu nebylo vubec
a Slovensku v úrade Slováka. Jestliže se prece tu a
m jako bílá vrána vyskytl, nesmel svoje slovenské
)'šlení dáti na j'evo. A po prevrate byli prevzati bez

ozdílu ve svých úradech a místech všichni, kdo o so
v prohlásili, že jsou Slováky, ba, nežádalo se po nikom
ni, aby se Slovákem prohlásil, stacilo, jen když složil
publiceslib vernosti! A hle, kolik jich zustalo? Proc

émer všichni profesori, ucitelé, úredníci atd. šmahem
tekli ze Slovenska do Madarska? Inu, prirozene pro-
o, že to nebyli ani puvodem, ani sm)'šlením Slováci,
ybrz Madari. A kdo zustal a slib složil, pravidelne za

ujal místo mnohem vyšší než mel za Madarska. Ku
r. z profesoru se stali reditelé škol stredních, z ucitelu
kolní inspektori a pod. Republika sebrala kde koho,
do se jen nezdráhal a nestydel slovensky hovorit.

{Vždyt se tak za Slováky vydávalo a v úradech nej
znejších usadiLo podezrelých živlu spousta, jak doká

ali potom zradou, ba i vraždami našich lidí za ma
darského vpádu na Slovensko, a jak dokazují Hlinkovi
orteši dodnes, setrvávajíce ve státních službách pres

to, že páší soustavne zlociny proti státu.) Tedy kde a
kterým Slovákum jsme prebrali místa?

A ta Amerika! Což nejezdili Slováci do Ameriky
red prevratem, a to houfne, myslím, že houfneji než
yní? A bylo prST,podle tvrzení utrhacLI, za Madarska
épe než nyní! Proc tedy jezdili tenkráte? Což nikdo
evyrrátí lež, jako by Slováci byli nuceni po m.e l' y
xistencními utíkati ze Slovenska
o A m e l' i k y, poukazem na pravý stav vecí: na ne

tálost, lenivost a romantické založení, které vlastnosti
ohánejí lid zdejší, aby prodal svuj otcovský majetek

prvnímu cloveku, který jim neco podá, ,opustil otcinu
zanechal jistý, zdánlive namahavejší chléb ve svém

omove a šel za drahé peníze, za všemožných útrap
ceste i za oceánem hledat v nejistote slibovanou pe

ni?

Podobnc lživé je tvrzení. o vyhánení z otcovských
ajetku. Markantne dokazují nelásku a neúctu k otcov

kému majetku sta a sta opuštených chat a domku,
kterými shledáváme se v každé slovenské vesnici.
de u nás by nechal syn spustnouti a rozpadnouti cha
upku, v které se narodil, kde žili jeho predkové, kte

QU obÝval jeho rod! A tady, darmo mluvit!
Je prý ted hure než za madarského režimu!
Jdete Slovenskem po mestech, mesteckách a vesnic

ách, všude nové, mnohdy nákladné domy, všude se
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staví, ba i ty nízké chatrce bez komínuv a se strechami
šindelovými neb doškovými se prestavují, zvyšují, okna
zvetšují, všude se na nás smeje vesele nová cervená
strecha anebo se pyšní eternitová krytina. I malé díte
dnes ví, že ke stavbe je treba penez, majetku, a že ne
staví nuzák, který nemá co dáti do úst. Tvrdím: sta
tisíce n,ovostaveb, provedených namnoze se státními
subvencemi, svedcí o ohromném hospodárském i sociál
ním zlepšení pomeru na Slovensku.

Dane! Všecky dane vymerují danové komise, a
v tech zasedají výhradne Slováci. Vymerují-li skutecne
dane nad financní schopnost poplatníku, pak necht se
obracejí proti nim.

A dále, zrevidujme tak trochu kulturní cinnost a ži
vot na Slovensku! KdO' zakládá, vede a lopotí se
v osvetových komisích a vzdelávacích spolcích a pod
nicích? Kdo staví telocvicny, sokolovny, kdo vubec na
ucil Slováky telocviku, ba, kdo vyucil cvicitele Orlu
i delnick)rm telocvicným spolkum? Kdo zakládá spol
kové, verejné knihovny a cítárny, kdo porádá koncerty,
akademie, a pokud to už provádejí Slováci, kdo je
k tomu privedl a tomu naucil? Podobne i divadla. Kdo
zavedl do úradu porádek a cistotu? Kdo zavedl do úra
du na Slovensku demokratického ducha vubec? Kdo
staví turistické chaty a pestuje turistiku, kdo seznamuje
cizinu s krásami Slovenska? Kda založil, zorganiso
val a povznesl školství slovenské od nejnižšího až do
nejvyššího? (Nebylo prece ani jediné ciste slovenské
školy za taho »lepšího« madarského režimu!) A kdo
sepsal prvé a sepisuje dosud slovenské cvicebnice pro
školy? Kdo zavedl do slovenských škol vyucování ná
zorné, maderní, hygienické? Kdo zakládal a organi
suje školní kabinety, knihovny žákovské i ucitelské?
Kdo zavedl a zrizuje dodnes všeliké lidovýchovné kur
sy? Kdo chodí po slovenských obcích se skioptikony
po prednáškách, aby se dostalo trocha vzdelání i lidu
na zapadlé dedince? Kdo ucí Slováky pracovati ve
spolckh obetave, nezištne? Kdo budí smysl pro porá
dek a cistotu? Kdo prinesl vubec na SLovensko demo
kratické nazírání na pracující lid? Kdo nejvíce podpo
ruje slovenskou literaturu, slovenské umení? Kdo se za
prostého Slováka nestydí? Kdo z inteligence na Slo
vensku nejvíc mluví a nejsprávneji slovensky? Nato
na všechno je pouze jediná správná a pravdivá odpo
ved: Ceš i, Ceš i, Ceš i. O tom nebude neustále, jako
dosud, falešne usuzovat Hlinka a jeho náhoncí, ale pri
jde doba, kdy o tom podle pravdy a spravedlnosti roz
hodne soud dejin! A ta až porovná naši práci s proti
kulturní demagogií Hlinkovcu, vyrkne nad nimi orte:
viny, A potom se budau potomci nynejší generace Slo
vákL! z duše hanbit za své predky, kterí tak zlocinne
a nemravne postupovali proti nejvetším prátelum ná
roda.

Je ovšem samozrejmé, že ani nejhorším insultem se
nesmíme dáti vyprovokovati k neprátelství k sloven
skému lidu a k zanechání kulturní práce na Slovensku.
Vždyt prece jen nejsou na Slovensku samí Hlinkovci,
a svedomitý, poctivý clovek se k neoprávneným invek
tivám nesníží, nevedomost pak hríchu neciní.

Tal<!évšechny ty chvasty o strílení a hrozby rodo
branou múžeme klidne ignorovati: sedmiletá zkuše
nost nás poucila, že všichni ti hrdinové na tribunách
a v »Slováku« mají kuráž jen tam, kde je jich sta na
jednotlivce a kde jim nehrozí nebezpecí. __
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J.Mašek:

Koreny studentské politiky.
Pro studentstvo dnes jsou charakteristické dva pro

tipóly: názor socialistický, vrcholící V' komunismu, a
názor 'huržoasní, vl<cholící ve' fašismu, Oba tyto názory
mají svá prU'stredí, kterými jsou témer podmíneny, a
jsou i urcité fakulty, kde ten nebo onen "názor prevládá.

Studentstvoi ~merul socialistického ],e hlavne mezi
techniky, prírodovedci, filosofy, studentstvo prevahou
národne demokratické a fašistické mezi právníky a me
diky. Skupina socialistická je hlavne z nemajetných
vrstev; jsou to studenti bydlící v kolon'ií'ch, kolejích,
pokud jsou z Prahy, jSlQtlto synkové z rodin ucitel
ských, úrednických, delnických, z periferie, kde nikdy
mnoho blahobytu nebylo, z rodin, kde je typickým idea
lismus: bud e provedena úpra,va platu, zdražilo se
jízdné na dráze, státní zamestnanci nevideli dosud sice
ani halére prídavku, ale je dno u jim bud e pridáno
a dokonce se zpetnou platností; koupí se boty, snad
i nekomu látka na šaty; až bud o u výletní vlaky s po
lovicní cenou, bude se ka,ždých 14 dní jezdit na výlet,
syn ci dcera b U' d e moci jezdit do prednášek elektrikou.
To je názor rodiny.

Názor otcLlv je: »My nikdy už nic mít nebudem,
.a až bude 'nejhur, tak to postrílím ... «

Jiný názor: »Je nedLlstojné, aby inteligence chtela
stávkovat. Studenti jsou bolševici, komunisté je svedli;
to je ta politika socialistická a ty s nimi ješte jdeš!«
Syn vidí nedostatek a nechápe politické presvedcení
otcovo, v rodine debaty o politice, otec národní der ,0
krat - syn socialista nebo komunista.

Opet jiný n;lzor: »Musíme sami neco podniknout!«
V takovém ovzduší vyrLlstá studentstvo smeru socia

listického. Vidí, myslí, a to je základ mnohem pevnejší
než základ skupiny' druhé. Je také životnejší, nedosta
tek zde doléhá tíživeji, na divadlo, 1<oncerty není ani
penez ani casu, na turistiku není penez; vidí' se, že ob
chodníci mají slevu k návšteve veletrhu, ze majÍ' .autU'
mobil, velký byt,' vecer se hodne utrácí, vidí se nádhera,
dráždí to cloveka, když si uvedomuje, ž·e s'e nedá nic
delat. Vidí, jak se usiluje o snižování, ~daní a vidí, že
jeho otec nemá stále nic. Vidí, že usilují-li O'necó ne
majetní, at 'již jsou to studenti ci státní zamestnanci 
»není penez«, »musí se šetrit«, »nejde to«, »je to ne,
možné z rozpoctových dLlvodu«, a vidí, že to "není tak
ddcela vážne myšleno, i když se to vážne hlásá do 'sve
ta. Socialista se-pomalu mení v komunistu, není:k tomu
potrebí žádné velké agitace. Na otázku, proc jsem so
cialistou ci proc' jsem komunistou, by dovedla dáti od
poved vetšina interesovanéhó studentstva; - život se
prožívá bezprostredneji, vidí se vecer pravidelne na
urcitém míste na námestí Republiky žebracka, pojída,
jící pri zdi 'domu z jakési vetché tašky zbytky kurek
chleba; student vidí delníky, vracející I se z práce, vidí
elegantní plesy velkomestské smetánky, kde se za vecer
hravcutratí' 200 Kc za dámu v dobe, kdy jeho otec ne
má na zimník. To ruzné »doprávání si« popuzuje. Roz
bitá obuv rádnéhO' profesora ,X. Y., prodr'enÝ' rukáv
p. universitníhU' docenta, 'vecere pana asistenta: chleba
s máslem, zapíjený vodou, kricí až príliš: zretelne a, stu
dent si tohO' v š i mne. V pracovnách, labU'ratorích,
r)sovnách a pred prednáškami se o veci mluví, studenti
si všimnou, že ta celá veda je popelkou a bezmála aI
chymistickou laboratorí, kde se z niceho delá neco 'za
pomoci idealismu, a to pomáhá a utvrzuje v presved-

cení. Ihteligenci se student naucí nezávidet. Kdo m
ideálism'us, vytrvá, kdo jej nemá, tomu stací chvilkoVf
neúspech a - »praští s tím«. Za cas se ukáže kolegum
a pochlubí s kariérou. Masary:kova slova, že neuznáv
idealismu, který zapomíná na chleba, si studenti-ideali
sté 1?ozmel1ují: Oni uznávají jen ten idealismus, kter
na chleba zapomnel. Smirují, se s tím, že se l dobrá vY
dU'bre hOl10rovat nikdy nebl'tde, vedí, že na ružiéh ml
Llstláno 'nebudou. Prijde vojna: 18 tnesícu , .. Za ~
dobu tnladší kolegové obsadí mís'ta, a pm druhého r
až do smrti budou napred, stanou se rediteli atd. atd
nebU'hý vajácek se naucil myslit, vidí, že ta tak je,
je zákonem vsazen 00 18 mesícu nazpet, že tu není žá
ného odvolání, každý ho predhoní, a je to vše jen trpk
»odmena« za tO', že jeho zdraví a zdatnost jsou t
hledány a pro vojnu potrebny.

Student pak pr~padá z~trpklosti a nezrídka na vo'
si uvedomuje, že si vlastní, prací nedobyl ve svém
volání dosud ani halére. Bída války, vzpomínky na hla
dovení, fakt, že i verejnost se dívá na nemajetné vel
nepríznive (rozbitý kabát budí neduveru), matky varu
své dcery pred známostmi s nemajetnými (morá
spolecnosti by skutecne videla radeji ž,ebráka v hedvá '
protože hadry nelahodí oku), spousta rozplýtvan)'ch
nez 'na vily se státní podporou, ruzné nákladné repr
sentace delají z mnohých témer anarchisty" Vagonov
kolonie na cdé periferii Prahy, spousta mnoh)'ch vb
ra,vých, sociální cítení podporujících momentu aktivn
spolupusobí! Snad to nezaradíte do psychologie mlad
inteligence, nýbrž do psychopathologie ... , budiž, rot'
hoduje docela realisticky to, co tu je, a cem seImys1
co se vidí, co se vnucuje, aby se o tom premýšlelo,C

je myšlenkovým chlebem.
V nejší náter socialistické cásti studentstva se pro'

vuj,e hlavne v chování mezi sebou. Tykání je dosti
vyklé, vzájemná pomoc, porada i ve styku s kolegyne
vlídnost, kamarádství, neformálnost a prirozenost js
bežnými vlastnostmi,. Social~stické i(a komunistické
studentstvo má i své mravn'Í zásady v prLlmeru le
než jiní. Touha po' rovnosti, právu a povinnostech je
vyvinuta, *

Studentstvo, klonící se k názorn kapitalistickému,
hlavne zastoupeno mezi právníky a l'l1ediky. Stude
zde vyrustají v ovzduší znacne odchylném od rodi
studentu! socia listLl. Kdežto v rodinách studentu s
cialistLl prevládal nedostatek (i když otec byl národ
demokrat) a celé prostredí bylo pusobením na vzkll
cení, touhy po sociální spravedlnosti, v rodinách,
kud jsou právníci a medikavé, prevládá prostredí an'
socialistické, prosáklé laciným vlastencením, touhou
okázalosti, 'projevech plných nadšení, výbojnosti, S

víckárství, - záliba v poslechu krásných frází a r
nických, pathetických obratu! s peknými gesty. (VŽ
právníci, neobeslavše protestní schuze proti dosaz
prof. Pardubského, omlouvali se, že tak ucinili z nes
hlasu pro for m á ln í postup Svazu Studentstva; t
»f o r m á I n í« nikoliv »0 b s a h o v ý« bylo tu duv
dem.) Záliba ve formálnosti, deputace, recepce, vítá
caje atd. zde prevládá. Slovem »bolševik« oznacují k
dého, kdo s nimi nesouhlasí. Kdo není fašista, je sve
ný bolševik -- ta je asi názorem vetšiny. Ucené rozp
vy o záhadách právnických jsou vedeckou pochoutk
a zduraznováním abstrakt .••.í»silné ruky«, které prý
nezbytne potrebí, Pozorujt.me-li mentalitu právníka
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technika: Napr.: technik si všimne, že § 119. v ústav
ní listine CSR zní: »Tajemství listovní je zaruceno«, 
právník si hla vne všimne druhé vety: - »že po
drobnosti ustanovuje zákon«. Podobne je tomu i jinde.
Technik-sportovec si yšimqe na pr. § 338. tr. zák.:
»Proti koupání v rekách, rybnících atd. Kdo se v re,
kách nebo rybnících mimo místa od úradu k tomu
ustanovená nebo proti zápovedi od úradu vydané a vlt
hec ryhlášené koupá, tak i kdo se casu zimního mimo
místa k tomu urcená na lede klouzá, konecne, kdo v ta
kov)' cas, když pro nastávaj,ící nebezpecenství to bylo
zakázáno, prece se odváží precházeti led, trestán býti
má pro tento prestupek v e z e ním ode trí dnu až do
jednoho mesÍce.« - Technik, prírodovedec, filosof do
cela bez rozpaku to dovede sesmešnit, protože je hyb!
nejší, sportovneji založen než právník ci medik, který
radeji sedí a který vždycky mluví o právu, o paragra
fech, o zákonech s takovým r,espektem a hájí je i když
jde o prípady nazývané treba docela trestne nevybra
nými slovy, bežnými ve studentské reci. Technik para
graf odsoudí, prírodovedec a filosof zavede diskusi,
právník bude hájit, medik uzná, že právník má pravdu.
Bylo by docela vdecným thematem, kdyby se stanovila
psychologie studenta urcitého oboru, urcité fakulty.
Zde,je použito jen tolik, kolik je treba k objasnení vzni
ku zásadne od sebe se ruznících svetových názorll.

Právníci a medici žijí obycejne jak se bežne ríká
- v »dobr)'ch rodinách:«, není u ni _h videt oné nedba
losti odevu ani zálibu v »prírodnictví« (chození bez
klobouku, bez vest, v rozhalen)'ch košilích) a skauto
vání, trampingu a turistice jako u jiných studentu. Ma
sitá bohatá strava, tradicní pivarení a sezení v kavárne
tu je zvykem, jistá povznešenost, nedemokraticnost, ale
také zdvorilost, reservovanost tu je domovem. Tykání,
kamarádství s kolegynemi je tu témer vylouceno. Aby
si polovina rocníku tykala a prípadne se naz)Tvala krest
ními jmény, je zde nemožností. Ve všem tu je uhlaze
nost, galantní laskavost. Právníci a medikové si více
všímají buzení národního vedomí, jsou však ponekud
neobratní a neprístupní, než aby byli srozumitelní.

A tak tyto dva živly se delí i v politice a delí je
hlavne sociální otázka. Mezitím co jedni trpí nedostat
kem, druhým to »nejde na rozum, že ten clovek stále
nic nemá«. Fašisté jsou obycejne dost vratcí ve svých
ch"1vodech.Otázka, proc jsou fašisty, je casto uvede do
rozpaku. Mussolini je jim velkou autoritou, za to Ma
saryka neznají a stací jim nekolik citátu jako na pr.:
»Demokracie tot diskuse«, casto špatne citovaných, Vu
hec málo zažitých; ctou jej ze zdvorilosti, ne z vnitrní
potreby, cekaj'íi na príležitost, kdy by nekomu mohli
ríci, že se Masaryk mýlí.

Nemají žádných vážných pojmu o ~ cialismu, - che
mik a mineralog by rekl »pravotocivá demagogie«, fi
losof »v)Tbojný vlastenecký enthusiasmus na bludných
cestách«, - a oni sami s chloubou o sobe ríkají, že jsou
csl. fašisté, že zachrání republiku, že Nemci, Židé, so
cialisté a bolševici jsou nepráteli republikY, vyssavaci
cešství, že antifašisté jsou zaprodanci, svedení atd. atd.
Právníci a medici jsou príliš pohodlní, než aby se o ži
vot sami vážne zajímali, a život je k nim tak príznivý
a dobrý, že je k tomu nenutí. 'Styky' s kolegy z jiných
fakult jsou minimální, styky mezi sebou se omezí na
buzeuÍ vlastenectví a 'korporativní chození na prednáš
ky »jejich« lidí o politické situaci a pod. Burácející po
tlesk a zárí.cí oci prozrazují jejich myšlenky. 'Celkem fa
šismus ve studentstvu není valným nebezpecím a nikdy
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se více nerozšírí. Také není schopen se rozšíriti již pre
svou ideologii. Ulpívá na povrchu, »akce« jsou projevy
na schuzich, kde nekolik viržinek a sklenice piva dodá
náladu, zazpívá se nejaká písen, j(ie se doml't a po
spánku je zase dobre. Zato priklonení ke komunismu
je již vážnejším úkazem. Dokázaly to p,oslední volby,
že tu nejsou samí svedení lidé (stejne jako lidovci) a že
trebaže zde hrají velkou úlohu sociální pomery a u li
dovcu taktika v propagaci a agitaci -, musí se pocítat
dnes, že socialismus a komunismus ve studentstvu je
zjevem kolektivním a že z techto mladých nespokojencu
pomalu klící jakýsi názor budoucí inteligence. Ukáže
budoucnost, zda vyhoví dnešní politické strany ci zda
vyroste neco nového. ProZ1tím se nedá mnoho urcitého
predpovedeti. *

Cesty svetového názoru u studenta jsou dány hlavne
jeho sociálními pomery. Nevadí, že to bude pokládáno
za materialismus, - taková je bežná skutecnost, a na
té nezmení niceho sebe ideálnejší prání. A jiste - až
studentstvu bude dáno i po stránce kulturní tolik, na
kolik má právo, až divadla, koncerty, radia, cestování
bude mu zprístupneno, budou studenti jinak stavet svuj
životní názor. V dobe, kdy studenf musí se 30 Kc vy
stacit ctyri ano i pet dnu (m u s í, ríkáte-li, že to ne
jde), nemlI že se podívati na prl'tkaz o malém pohranic
ním styku za 30 Kc za hranice! A dokud v naší inte
ligenci bude zatrpklost, vedomí odstrcenosti, dokud tato
zatrpklost, revolucnost odboje bude klícit už za studií,
bude to vážn)lm mementem, že není žádoucí merou po
staráno o to. aby státnost, vedomí odpovednosti ve služ
bách státu, byla posilována. Sociální otázka studentská
je otázkou státní, je obžalobou konservativní ztrnulosti
v nekterých oborech, je dltkazem nedostatku iniciativy
pro rešení této otázky. Sociální otázka ta je zároven
i mementem do budoucna. Dnešní studující generace
bude také vychovávat mladou generaci budoucnosti ;}
dosti povážlivá bude pak situace, když nespokojenci
budou sít nespokojenost, která se nepotlací ovšem žád
ným zákazem ci rozkazem, ale jedine rešením této du
ležité sociální otázky: kultura - kulturnost, jakožto
cást duševního majetku není jen to,' co se vycte z knih,
je to vše, cím kulturní zábava, príroda, poznání 
mluví ke cloveku a cím 'žije clovek. Umožnit dosažení
této kulturnosti je požadavkem nutn)'II1 k rešení sociál
ciální otázky studentské -a i pak zbude' ješte hodne
toho, co bude vyžadovat náprav)'. K tomu, aby skutecní
prátelé studentstva a budoucnosti' mladé generace se
chopili iniciativy, jsou urceny tyto rádky.

"Literatura a umení

Jan Klepetár:

Chan&on jde svetem •..
Valen cia,

es la tierra de las flores
de la luz y del amor

Valencia,
tus mujeres todas tienen
de las rosas el color ...

Valencia! - Poslední parížský dancing ji hraje, se
tkáte se s ní v Londýne, Vídpi, Berlíne, Budapešti, v Alží
ru vám ji zahrají hudebníci s hnedou pletí - Va1encia je
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esperanto, dorozumívací prostredek všech, jemuž všich
ni dobre rozumejí a který irituje jeiich nervy. Valencia
je chanson, který lákal cizince do Moulin rouge na Re
vui Mistinguett, chanson, který napsal boliviiský José
Padilla a k nemuž francouzská slova pricinili pánové Lu
cien Boyer a Jacques-Charles:

Valeneia,
je suis une fil1e étrange
j'viens du pays d'1'oranger,

Valencia,
voulez vous la fleur d'orange,
e'est genti! frais et léger ...

Rok pred tím týž José Padilla napsal. pro slavnou
»hvezdu« (védettc) Raquel Meller chanson »La violeter
ra«, který táhl obecenstvo na revui do Palace a k nemuž
francouzská slova napsali pánové Albert Willemetz a
Saint-Granier.

A tak každý rok má v Paríži svou »védette« a svuj
»Ie plus grand succes«, který po úspechu na revuální
scéne vyjde u'rcite 've všech možných 2pracováních
v »f:ditions Francis Salabert, Paris-London-New York«
a který se po delší prestávce dostane i k nám, abychom
si jej mohli vyslechnouti ve všech barech, restauracích
a kavárnách a aby vzbuzoval naši chuf m. smes predklá
daného jídelního lístku.

*

Chanson je druh tvorby zcela specifický, který zname
n{l pro své autory jednak velký zdroj príjmu, jednak po
pularitu. Mimo to chanson popularisuje i »hvezdu«, která
jej zpívá, a cizinci, prišedší do Paríže, snaží se s podivu
hodnou vehemencí o to, aby spatrili Mistinguett, zatím co
o Brianda jeví zájem pocet nepomerne menší. Paríž bude
vždy spojena se jménem Mistinguett a nikoliv Briand a
ti, kdož o Mistinguett jen slyšeli, mají o ní plnou pred
stavu, doplní-li se jim: »To je ta, která první v Evrope
zpívala Valencii«.

Je zajímavo, že Paríž uvádí jen šlágry do sveta, ale
netvorí je. Puvodních parížských šlágru je velmi málo,
vetšina je adaptována ze španelštiny a angliciny. Paríž
ská adaptace je branou, kterou jde šlágr do sveta. V Pa
ríži jej zazpívá slavná hvezda, vydá jej Salabert, natocí
jej na gramofonové desky, na boulevardu des Italiens si
jej u Pathé-freres vys1'echne celá Paríž (Pathé-freres
mají ohromnou automatickou »naslouchárnu«, kde po
vhození jedné dvaceticentimové známky mužete slyšet
Carusa, Raquel Meller, Mistinguett, vubec co chcete. Je
to jediný podnik svého druhu na svete.), p~k jej zacnou
pískat kameloti, když rozprodali náklad n J vin, pak jej
pískají i cizinci a každý, kdo opouští Paríž, veze si noty:
poslední »Ie plus grand succes« priveze do sve vfasti.

Prumerná cena jednoho šlágru je pet frankÍ! a prumer
ný náklad jedné edice (príkladne: piano solo, klavír s po
dloženým textem a pod.) 250-300 tisíc výtisku. Výdelek
nakladateluv i autoruv u šlágru, který »chytil«, jde do
milionu ceskoslovenských korun. Madarský skladatel Bé
la Zerkovitz, který píše operety, jež vetšinou jsou hrány
jen v Budapešti, mi priznal, že na jedné operete vydelá
prÍ!merne milion Kc. Pri tOm je Zerkovitz celkem mimo
Madarsko málo znám a je odkázán na odbyt hlavne
v Budapešti. José Padilla, autor »Violeterry« a »Valen
cie«, napíše rocne jen jeden chanson, což mu plne stací
k prepychovému živobytí v nejdražší lázních sveta. Na-

I. cervence

psati šlágr, který »chytne«, je tolik jako vyhráti tri hlav·
ní výhry najednou. *

Na své pouti svetem se šlágr mení jako duhové barvy.
Je prekomponová ván, je prepisován, je prebásnován a když
se octne u nás, je už z neho pravidelne neco zcela jiného
než co autor napsal. Londýnští komikové Gallagher a
Shean napsali pred casem politický kuplet, jehož úvod
znel v originále takto:

There are two funny men

the quaintest ever seen;
One is Mister Gal1agher,
the other Mister Shean,
When these two eronies meet
It surely is a treat
The things thay say
and things thay do
and the funny way they greet ...

V Paríži zpíval tento kuplet Chevalier se svou part.
nerkou Vallée a zpívali:

Mesdames et messieurs,
C'est vraiment ennuyeux,
qu'i! y ait tant d'ehoses iei bas,
qu'on ne s'explique pas,
moi, qui veut tout savoir
va fait mon désespoir,
mais j'apercois monsieur Chevalier,
qui saura me renseigner ...

U nás stvorili tento chanson Iiašler a Valentová. Jak
jej zpívali, pamatují se návštevníci Variété dobre. Mnoho
toho z Gallaghera a Sheana nezbylo.

*

Mnohé naše chansony jsou »prejaty« z ciziny tak do
vedne, že se to na nich ani nepozná. Kdo pak ví, že pí
ská-li si »Byl už jste nekdy v Oužicích ... « píská vlastne
nemecký šlágr »Waren sie schon in Elberfeld ... «, kdo ví,
že zpívá-li Iiašlerovu »Andulicku«, zpívá vlastne Mozar
tovu »Figarovu svatbu« (Andulko, Andulko Andulicko...
- Dort vergiss leises Flehn, siisses Wimmern ... ), že
kuplety zpívané v Are n e jsou chansony francouzské
s predelanÝm textem (v poslední revui bylo i "Si tu vois
par hasard venir ma tante ... ,« V predešlých celá rada
parížských chansonu, jež se ocitají v Praze s prumerne
pulrocním zpoždením), a že je jen velmi málo puvodních
ceských chansonu, které by mely i svuj charme a vtip.
Ceský chanson byl v rozkvetu v »Cervene sedmh. Od
té doby ceský kuplet a chanson jako by vymizely.

*

U nás chanson stvoril vlastne Karel Iiašler. Zacal "Sta
ropražskými písnickami«, jež se staly módou a jež rIašle
rovi prinesly chansonierskou popularitu. Dovedl svou vec
naladit na požadovanou notu a vžil se. Když zacal delati
revue, nemel iiž dostatek dechu ani tvurcího ani pevec.
kého. Odríkával své chansony a vmýšlel se v ceského
Chevaliera. Byl to marný pokus, jenž skoncil tím, že se
Iiašler - písnickár vyžil. Jsou t!l dnes ješte lidé "Cer
vené sedmy«, kterí se odmlceli a kterí, kdyby promluvili,
získají rázem 100% pudy, nebof by vytvorili genre, který
u nás nyní není a kterého je prec tolik potrebí.

Chanson, který je náš puvodní, dovede zdomácnet.
Stejne jako zdomácnely v Pešti nekteré operetní chan
sony a jako v Paríži »La belote«, kterou dala Parížanum
Mistinguett. Úspech chansonu plyne z lidové potreby



Prítom n os t

e. Není dnes anonymních tvurcu lidových písní, pro-
celý náš život je do té míry zverejnen, že není mož

zasednouti do lesní idylky a pro potešení druhých
t noty a texty. Není možno psát anonymní lidové
e, ale je možno komponovat neanonymní chan-
. Dobré chansony se vžívají a všeobecná touha

udebnosti a k rytmu je jimi ukojována. Stávají se ta
ními císly, ba videl jsem, kterak si pri chansonu »Mar-
lI«, který na mne kdysi v »Casino de Paris« pusobil

O zjevení oranžové zeme, pohodlne vYKracovalo voj
• V Italii zdomácnely arie Verdiových oper a »La don
e mobile ... « Z »Rigoletta« je populární stejne jako
s »Andulicka«. Italové meli skladatele, kterí dovedli

ební touhu masy ukojiti díly umelecké úrovne.
*

hanson je v operete, je v revui a je solovým císlem
retním. Opereta sama je co divadelní útvar na ústu

Klasicnost, ke které ji dovedli Jan Strauss a J acques
nbach nemuže býti vubec srovnávána s dnešní pro

cí Kálmanovou, Lehárovou, Gilbertovou, kterí musí
ne stuj co stuj produkovati jedno dílo. Proto v.takové
kusové princezne« nebo »Paganinim« je všeho všudy
n chanson, který má vyhlídky na to, že bude zpíván.

eli jsme v Praze operetní hvezdu takové velikosti jako
mmy Sturm, a nedovedla nám prece uciniti prijatel
operetu jako »Dschi«.
evue naproti tomu je mnohost sam", Nevylucuje kom
icní úcast vctšího množství skladatelu, a v revui mo

potom šlágry, jaké píše J osé Padilla, dojíti plného
tnení. Na nich je postaven celý obraz, na nich sPocÍ
finale, jimi se opíjí obecenstvo v prestávkách 

evui se šlágr dovede vyžít.

ení pochyby o tom, že bude-li položena alternativa
reta nebo revue, bude na strane revue vetšina. A bu
pro ni predevším všichni, kterí píší chansony.

o solové císlo je zapotrebí velkého umelce, aby vy
y všechny barvy, kterých chanson potrebuje. Špat
reprodukcí muže býti i nejkrásnejší chanson zabit.

nson je záležitost nervová. Reprodukcní umelec musí
vlnit nervy svých posluchacu vlastními nervovými
vevy. Musí je ovládnout a soustredit. Vybicovat. Vy

af. Zneklidnit tak až všichni vstanou a zpfvají chanson
chestrem. V té chvíli se rodí »le plus grand succes«.
je tajemství úspechu »lítvezd« a la Mistinguett, Mel

Chevalier.
*

hanson je nová internacionála. Prochází všemi náro
prodírá se všemi spolecensk.\Tmi vrstvami, je všude

6sobí všude. Stal se esencí nervov"ho století, koncen
ala se v nem doba k nejosobitejLau projevu. Cizina
svou kulturu chansonu, svuj styl chansonu a své re
ukcní speciality. I u nás je touha vyzpívat se a vy-
'f. A tu je chanson pro nás Jednou z tech aktuálních
ek jako revue a malé divadlo. A jako je stále pocifo
- potreba kabaretu.

on Waldlllan:

Autor amerického sebepoznání.
(S i 11 c1 a i r L e w i s.)

rická literatura posledního desetiletí se vyznacuje kriti
amerických náwri't, zvyki't a témer všech projevi't všedního

Americanu. Hlavní osobností této literatury byl Sinc1air
, který dosáhl popularity skoro neuveritelné u spisovatele,

si zároyen získal takové umelecké povesti. Ze všech autoru,
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kterí po válce se pustili do zkoumáni a nelítostného kritisování
života ve Spojených Státech, vynikli nejvíce Sinclair Lewis a
H. L. Mencken.

Sinclair Lewis se narodil pred jedenactyriceti roky ve venkov
ském mesteCku typu 1'.1 a i n Str e e t. Byl vychován na uni
versite v' Yale, ukoncil studia roku 1907; nastoupil témer ihned
žurnalistickou dráhu a žil strídave v New Yorku a \Vashing
tonu. Pozdeji jako novinárský dopisovatel procestoval Ame

riku a prozkoumal ji tak, jako málo který z jeho soucasníku.
Znalost jeho vlastní zeme je podivuhodná - nebot Americané.,
opak Francouzu, cestuj í radcj i v cizinc. Je ,l,Utorem asi šesti
nebo sedmi románu, z nichž starší jsou zajímavé pouze jako
príprava ke trem, které ho proslavily na celém ~vete - 1'.1 a i n
Street,*) Babbitt a Martin Arrowsmith. Již ve
své první knize, O u r 1\1 r. 'vV r e n, která vyšla roku 1914, uka
zuje bystré pochopení pro smešné stránky života kolem sebe
a svou zálibUl v osobách, které se touží vysvoboditi z jeho ome
zen,sti. Ale teprve román 1'.1 a i n Str e e t otrásl Amerikou

v základech v prvních letech po válce. Zustává d05ud 'l<'.jprís
ncjšim rozsudkem, který byl vynesen nad malomest5kou Ame·
Jikru.

1'.1 a i 11 Str e e t je príbeh mladé ženy, Caroly K.~nnicottové,
která ukoncila studia na velké západní universite <l provdala se
za lékare ve venkovském meste. Je vzdelaná v souhlasu s míst

ními požaaa"ky, citlivá, prístupná krá e a pohrdá i>e':prJvím.
Její muž je zpátecník, nesamostatný clovek, v~['1ý a poctivý
v každém ohledu. Zavede Ji mezi lidi, kterí sdíleJ! jeho obcan
ské t1au~eJlJ, nesdílejíce vždy jeho osolmích cností. n,ez' muže,
kterí zl~kali pencz z pohodlných zdroju a kterí si. seb,' vy!:oko
cení proto, že tak ucinili; mezi ženy, které si neváží jiných
hodnot než zisku svých manželu, které však mají velmi :nalou

príležitost tešiti se z nich. Vlastne celá kniha Je vyprávcním
nezdarených pokusi't mladé ženy vnésti mezi ne myšlenky po_
kroku, radosti ze života a spolecenské snášelivosti, což oni od

mítají jako útok' na vlastní životní plán, jenž jim naprosto po
stacuje. Celou knihou se proplétá lícení jejích domácích nesnází,
které jsou zavineny hlavne její hrdostí a podráždeností jejího.
muže proti této hrdosti, kterou on posuzuje jako povýšenost.

Žena ztroskotá, a prícina její porážky je vrg<1:,ická. Je vyjá
drena jednou osobou románu, která praví:

» ... Hlavní však je, že musíte spíše pusobiti zevnitr, na to,
co máme, nežli z vnejšku, cizími myšlenkami. Životní formu
nesmíte duši vnucovati. Nelze j i vnutiti. Krásná životní forma

musí rusti z duše a vyjadrovati ji. To znamená cekati.«

Bab bit znamená vyšší stupen na spolecenském rebríku, po_
nevadž jeho príbeh se odehrává v meste, které má asi 400.000
obyvatelu, místo vesnice o 3000, a ponevadž jeho hrdina vyde

lává psm tisíc dollaru místo ctyr. Jeto príbch obchodníka po
zemky, George F. Babbitta, jeho domova, rodiny, prátel, ob
chodních záležitostí, jeho ctižádosti a marnotratnosti. Jeto stan

dardní Dobrý Obcan - sídlí mezi úctyhodnými sousedy, stará
se dobre o svou rodinu, stýká se se správnými lidmi a neucinil

by nic zvlášte nepoctivého. Má také jakési vzdelání, má také

sny. Zjevují se mu obcas, když je nespokojený a rozcilený _
v první jarní den -- když se zklamal ve svých prátelích _ když
se mu zdá, že jeho práce a pachtení nestojí za námahu. Tehdy
k nemu prichází krásné díte ve »snu romantictejším nežli šarla
tové pagody u stríbrného more.«

Bab bit je nejvyšší, ceho Sinclair Lewis dosud dosáhl.

V mnohém ohledu je to nejlepší román, který vyšel v Americe
v tomto století. Nebot zde žurnalista, pozorovatel a vedec

ustoupili do pozadi a objevil se romanopisec sensitivní a s pro
nikavou obrazností. Jako mnoho jeho kolegu domníval se Lewis
kdysi klamne, že presné vylicení prostredí je nejvyšší formou

*) Vyšlo v cd6kém prekladu u Laichtra.
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románového umení. Zde však pochopil, že nejvetší, co miiže ro

mán vykonati, je stvorení postava. stvoril zde jednu z nejpozoru

hodnejších postav v moderní románové litcrature. Nebot Babbitt
není karikaturou typu - je to veskrze clovck. Slovo "Babbitt«
bylo zarazcno do anglického slovníku, kde má presný a urcitý
význam.

Martin Arrowsmith je doslova obrazem celé ame

rické spolecenské struktury. Hrdinou je mladík, který se chce
státi lékarem, ale na universite pod vlivem zarputilého, vášni
vého ucitele biologie se nakazí touhou po cistém živote, veno
vaném vedeckým výzkumum. Pozdeji se nadchne pro verejné
zdravotnictví a stane se redilelem zdravotního úradu. Konecne

odchází da New Yorku do velkého výzkumného ústavu pod ve
dením svého bývalého milovaného ucitele, který, zdá se, ko

necne zde nalezl zadostiucincní po utrpení a nepochopení na pro
vinciální udversite. Avšak:. intriky a tajl1á politika malého mc
sta se zde opakují v jiné forme a na vyšší úrovni. Arrowsmith

zažije velké dobrodružství v Západní Indii, kde potírá nakažlivé
nemoce a kde ztratí svou ženu. Vrátí se do New Yorku, ožení
se s bohatou ženou a konecne ji opouští, aby se opet v~noval
samostatné výzkumné práci.

Ma r t i I1JAr r o w s m i t h není nejlepší knihou Lewisovou,
ale v urcitém ohledu je nejzajímavejší a typickou, neb0t je
to rekapitulace všeho, cO' na~a1. Nalezneme v ní jeho vášnivou
úlibu v 'Odkrývání lži a pokrytectví, jeho analytirké a pozOrQ
vací schopnosti a všechny ostatní složky. které spolecne ho vy
znacují jako žurnalistu. Nalezneme v nem také jemné umení
v portrétováni osob, vrelou sympathii se všemi, kdo usilují zlo
Ir.iti pouta konvencního života. Zde se b:>j:lje tuhý zápas mezi

nekým, kdo hledá cistou pravdu a cist'->il klásu, a mezi Filištíny,
kterí vcrí, že jejich nedokonale mkut?cnené sny stací. Mimo
to je zde Sinc1air Lewis dokonalým uil,clcem. Postava Leory,
Martinovy ženy, je triumfem - složená ze síly a iasu a než
nos~;. které ji staví mezi nejkrásncj;í moderní hrdiE:'-Y

A"šak Ma r t i n Ar r o w s m i t h má své chyby, které nás
zklamaly. Byli bychom se nadáli, že Sinc1air Lewis ve zralém

vekt, se zraví vlivu Uptona Sinc1aira. Nechci zde podceiíovati
tohoto autora, který je schopným propagátorem cenných myšle
nek, jehož hlavní zásada, že umení má sloužiti sociálním my
šlenkám, však nesvcdcí svcdomitému duchu Lewisovu. Nekdy
jeho slovy promlouvá nikoliv Lewis, nýbrž Upton Sinclair.

O hlavní chybe Sinc1aira Lewise jako umelce, o níž jsem
chtel podrobneji psáti, totiž o jeho slohu, je zbytecno se více
šíriti. Není to ptlvabný sloh, nebot je kostrbatý, nepravidelný a
má omezený výber slovní. Chybí-li mu však krása, obycejne

priléhave vyjadruje <iutomvy myšlenky, a nekdy se mu podarí
dosáhnouti prekvapujících úcinku. Celkem však to nejlepší, co
mllžeme ríci o jeho 'Slohu, je, že zmerí v nejkratší dobe vzdá

lenost mezi dvema body, aniž by nekdy, nebo alespon jen
zrídka, se vznesl v puvabných krivkách.

Doba a lidé
-ze .

Climn Fmnk:

Na obranu Ameriky proti Capkovi.
N a clánek Karla Capka o amerika.

nismJ, který byl napsán pro »New York
Times« a vyšel také v "Prítctnnosti«,
odpovídá - opet v »New York Times«
- Glenn Frank, I·eh.-tor university ve
\i\Tisconsine. Ponevadž Capkuv clánek
vzbudil u nás mnoho pozornosti, pred
kládáme svým cl'énárum i arnerickou
odpoved.

Nezapomenu hned tak na vecer, kdy jsem videl, jak ceský

dramatický spisovatel Karel Capek predvádí ve svém R. U. R.
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pred soudnou stolici strojovou civilisaci. Vášnivý hlas ev
listy mluvil toho vecera z kulis a varoval nás modernisty.
chom neucinili mechanisaci duševní vládkyní našeho ži

Zájem Capkuv na záverech vycházejícich z, lidského
ke strojum nezanikl sepsáním této hry. Ve clánku v tomto

pronesl Capek se smutkem zneuznaného proroka a umir
prudkostí cynika laickou rec o neplodných ideálech ma
listické a zmechanisované Ameriky. Jako Samson snažl

povaliti to, co pokládá za. tri sloupy americké spolecnosti
rychlost, úspech a kvantitu.

Máme-li veriti Capkovi, jsme spešný a hltavý národ,
má více zájmu na velikosti vecí než na jejich duši. Chtel
pohaneti, když nám ukáial obraz Evropy, jaká je nebo
pred tím, než se zacala amerikanisovat, v tvorivosti líná, v
kosti úspešná a nenakažena. šílenstvím po kvantite.

Capek se domnívá, že americká vášeií pro spech musí
riti národ duševnc krátkodechý. Libuje si ve faktu, že stti

dva roky stavbou domku s delníky, kterí »meli dost casu,
si mezi položenJm dvou cihel trochu popovídali, popili
odplivli si a podrbali se na zádech«. Nevzdal by se dobro\'

radosti, kterou pocitoval, když prodelal stávku zedník!t, t
truhlártt, parketártl a pokrývact!, wž mcnilo stavbu jeho d
ve »dvouletý sociální boj«. Stavba domku nebyla C~pkovi uj

nanou prací skoncenou za urcitou dobu; byl to kus j
osobní historie.

Desí se pri predstave spechu, s jakým by byl jeho d
postaven americkými metodami. Myslí si, že by ho yank
spech pripravil o príjemné zadostucinení, které nalézal ve
mýšlení a zahrávání se stavbou domu po dve dramatická 1
A domnívá se, že jeho zahálciví delníci mají lepší casy.

»Evropa,« pripomíná nám, »mcla velmi málo n~spech,
udelala své kathedrály nebo své filosofické systémy. CI

který chce neco vymyslet, nepospíchá s hodinkami v ruce, n'
podobá 'Se clovcku, který zahálí a marí SVttj cas.« Se sk
ironií mluví o »velkodušné lenosti, jež obdarila Evropu n
rými z jejích nejvyšších hodnort.«

Capek se domnívá. že americká. vášeií pro úspech musl
Í\'oriti národ necitelný k jemnejším a odvážncjším hod
života. Mluví o »jisté heroické tradici«, podporované Evr

kde »lidé žili a umírali pro víru a nebo pro pravdu nebo
jiné, ponekud irracionáll1í vcci, ale nikoliv pro uspech«, a1es
ne pro ten druh úspechu, kter)' se nabízí na americkém
kriklavými vyhláškami, pod jejichž vlivem sni lodník o
že se stane ocelovým králem.

"Ta pošetilá Evropa,« praví, káraje ná!s neprímo, »se d
starat o tisíce vcel jiných než o' úspechy; tyto veci pak zus
zatím co všechny úspe.chy, co jich v dejinách Qylo, vzal·
Jak mnoho vecí by ztlstalo nevykonáno, kdyby ti, kdo
vykonali, byli myslili na úspech!«

Capek se domnívá, že amerkká vášen pro kvantitu m

vytvoriti národ méne se zajímající o kvalitu. Šlehá nás
kritickolI knutou pro naše ponížené zbožnov~ni velikosti. Zkri
vidí nás zaprodány se vším všudy strojové civilisaci, civil
založené na strojové výrobe, presném rozdelení práce, s
dardisaci výrobku a kvantitativního množství.

Nemohu zrejme v mezích tohoto krátkého clánku uciniti

než zaznamenati nekolik náhodných odpovedí na Capkpovo
rcení. Ovšem že nebudu v celku vyvracet jeho názory, pr
souhlasím. jako vetšina amerických literátu, s mnohou
kovou kritikou. Nesouhlasím však z celého srdce se záver

který lze císti mezi rádky - záverem, že strojová civilisace
drakem, který se musí usmrtiti, chceme-li zachránit své d
Odmítám zapráhnouti se do káry takového nejakého defaitis

Máme-li hráti svatého Jirí pred drakem moderního indus .
lismu, myslím, že hy bylo cástecnc moudré pokusiti se zkr
ho, než se rozhodneme ho zabíti. Ale o tom více pozdeji.
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Než pristoupím k rozboru Capkových tvrzení, chtel bych se
. ati, že mám již dosyta kulturního snobství profesionálního

na a patolízalské pozornosti mnohých Americanu pred

m evropským. Zteží je možno prožíti sezonu v New Yorku
neunaviti se pochlebnickým uctíváním zplesnivelých páni'1 a
umelých dam, jen proto, že to jsou Evropani.

lyslím, že múžeme pripustiti, že co se týce umení, kultury
státnictví, vycnívá v Evrope více hlav nad lidskou úroven a

v);še než Vi Americe, ale v oboru hmotného pohodlí, hospo-
• kého zajištení a výchovných príležitosti, pro masu prum-r
h mužll a žen je tu lidská úrovei'J. vyšší než v Evrúpe.

historického hlediska jsme mladá spolecnost, poprejte nám tedy
u.

Myslím také, že mužeme pripustiti, že v Americe práve nyní
žové vrozené prevahy se nehrnou do nehmotných oboru
honbe za kariérou. Prtlmysl a financnictví láká muže, kterí
ve zralejší spolecnosti obohatili umení a vedy. Bankéri a
hodníky se stávají muži, kterí by ve st;;uším a vyrovna

jším spolecenském rádu ali knihy, malovali obrazy, pre
ali hranice vedy, vnášeli sílu živého proroctví do zlobných
rú našich náboženských neshod, a na našich universitách by
i vudci dospívající mládeže ve velkém dobrodružství zdo-.
cneti v moderním svete. Rocní prehled graduovaných stu-
tu v Amcrice prozrazuje podivné materialistické choutkY,
volbe povolání.

Ale což se kdy muži vrozené prevahy za jakéhokoli spolecen
ho rádu pred-strojového nebo po-strojovéhO' hnali do ab

tních cbortl v honbe za kariérou, vyjma zahálcivé trídy,
ré vyspely generacemi jemné dedicnosti a príznivého okolí,

veny hosporlárským zajištením potreby sháneti a obohaceny
hlídkou na dlouhou kulturní tradici? Naše zahálcivá trída je
iš mladá

Zatím Amerika pres všechen svftÍ materialism a svou stro

.t nechává cestu docela otevrenou talentum. Jsme dosud
ecensky tekoucí vedou. Zrejmc tu vzrustá rozvrstvení tríd,

jsou zde stále ješte otvory, kterými muže schopný a odvážný
plhati nebo slabý a bezcenný propadnouti z té trídy nebo

toho oboru, pro který se zrodil.
nemohu souhlasiti s tím, že uctíváme oltár hmotného
hu s takovou prostomyslností, ze které nás Capek obviiluje.
ám národa dojemne uctivcjšího pred rozumem a duševními
ny v 'lbstraktních oborech. Práve slabost hmotne úspeš
pro »honbu za zvláštnostmi« mezi uznanými celebritami

'e býti jakýmsi plachým priznáním k víre v duležitost
u a ducha.

Capek nás oprávnenc varuje pred spechem duši utloukajícím,
Ý delá z cloveka stroj. Není omluvy pro prumysl, který se
'í nahraditi státnickou prumyslovou správu chvatnou prací.

by meli spíše být lenošivými otroky na slunných polích
vobodnými lidmi pretíženými prací v továrnách. Ale zdá

mi, že strojová civilisace nemusí smerovati k prekotnosti
a k delání stroje z lidí.

d)'hy bylo o neco vÍCe státnictví mezi vudci prumyslu,
žní tato strojová civilisace lidem vydclati více v kratší dobe

vymeziti stále vetší okruh zahálky ve svém životc. Jsem si
toho, že to je podobný slib, jako byl dán lidstvu, když

a stroj byly poprvé podmancny v zacátcích prtlmyslové
uce. A vím, že až do dneška, když se rozmohly zásady

pory prácc«, musili lidé pracovati více, a když se rozmohly
»úspory casu«, mcli lidé méne volného casu.

e to je proto, že prtlmyslová správa neucinila úmluvu s osu
. A taKé až do predvcerejška, historicky receno, nedosáhla
tava strojové civilisace toho rozsahu a té pusobivosti, které
VIÍovalynadcji, že za státnického vedení se stane zachrán
a ne nicitelem lidstva.

dyž zdokonalíme postup a prllbeh hromadné výroby a roz-

dílení, uvidíme, že se objeví stále více a více vudcll prumyslu,
kterí prostým sledováním úspešného obchodu zvýší podnikavost,
zkrátí dobu, sníží ceEY a z\'jší celkový zisk za tutéž dobu. Zd4
se mi, že jedine touto cestou muže moderní clovck dojíti k cíli

primcrené volnosti casu, aby mohl plne a spokojene žíti.
Ztrácíme cas, když se pripojujeme k »pastýrum z Arkadie«

a vzdycháme toužebne po zahálcivémé a tlachavém remeslném
svete, kde dell1líci v hodinách práce mohou mezi položením dvou
cihel »trochu si popovídat, popít piva, odplivnout si a podrbat se
na zádech«. Stroj je tady. Capkova Evropa bude stavcti stále
více stroju. A pak Evropa stejne jako Amerika musí rozhod
nouti, zda lidstvo ovládne stroje nebo stroje lidstvo.

Ovládneme-li své stroje a pomocí jejich rychlé výroby a
množství získáme primcrený volný- cas, budeme státi pred vel
kou úlohou, co delati s volným casem. Predevším jím bez
pochyby budeme mrhati. Ale to nedokáže, že je zahálka zhoubná.
Zbaveni dluhého otroctví nenaucí se otroci pres noc, jak mají

jednati volní lidé. I nyní leží na nás požadavek vypestovati ta
kovou výchovu mládeže, která by ukázala Americanllm, co mají
delati se svých duchem po pracovních hodinách.

Potrebujeme více volného casu ve svém životc. Capek ne
muže dosti zdurazi'iovati tentO' bod. Ale získáme jej vývojem

·své strojové civilisace, ne odklonem od ní. Není pro nás všechny
dost ostrovu, abychom se stali Robinsony. Získáme-Ii více vol
ného casu, spolehnete na to, že dríve- neba pozdcji se naucíme
ho využíti, a pak budou takoví Capkové ménc oprávneni po
ucovati nás o nesprávném pojímání úspcchu a fanatické do
mýšlivc/Sti na pouhé množství a velikost.

Dvc filosofie zápasí o vládu nad budoucností této naší mate
rialistické a strojové civilisace. Jedna je filosofie spolecenská

mysticnosti; druhá je filosofie inženýra. Je-li mi dovoleno po
užíti techto výraztl ponckud nejasne, spolecenská mysticnost je
predstavována mužem jako je Mahatma Ghandi, a inženýr je
predstavován mužem jako Henry Ford. Je zajímavé všimnouti
si, jak podotkl Drew PearsollJ, že Ghandi, který jest nekom

promisním neprítelem strojové civi\isace, a Ford, který jest
prudkým obráncem strojové civilisace, souhlasí velmi v po

sudku nešfastných výsledku naší dnešní prumyslové spolec
J1()6ti.

Priznávají, že stroj ovládl cloveka a clovck se musí státi
pánem stroje, ale rozcházejí se, když promlouvají o cestách
a úcelech tohoto cíle, nebot Ghandi jde cestou spolecenského
mysticismu a Ford cestou inženýr<t.

Ghandi a Ford souhlasí, že se prumysl musí decentralisovat
z velkých prumyslo·vých mest, kde nahromadení má za ná

sledek špatné výrobky, ale chteli by provést tuto decentralisaci
docela ruznými cestami.

Oba by chteli zavésti pr:umysl zpet do v~njc a priraditi jej
k rolnictví, takže by lidé z venkova mohli strídati zemedclství
a prllluyslovou výrobu; ale Ghandi by to chtel provésti roz
bitím stroj li a zavedením starýc.h kolovratll do rolnických chat,
kdežto Ford by toho chtel dosáhnouti zavedením malých továren
na River Rouge, kde by se vyrábely karburátory, kotle a sou
cásti pro jeho vozy.

J sem v této dobe obcanem Wisconsinu, a tato možnost de
centralisování výroby z velkých prtlmyslových stredisk, které by
standardisovalo soucásti v malých továrnách umístených na ven
kovských rekách a obsazených sedláky v dobe, kdy nepracují na

poli, a promencní velkých ústredních prumyslových továren
v pouhá shromáždište, zdá se mi obsahovati lákavé možnosti
pro stát jako je \\,isconsin, kde vedle obdivuhodnc spravova
ného hospodárského života vzrustá velký život prumyslový .
Bylo by opravdu nešfastným osudem, kdyby ve \Visconsinu a
jiných americk~;ch státech se musily schopnosti národohospo
dárské a schopnosti prumyslové vyvíjeti jako dva ohromné a
ustavicne protichudné spolecenské podniky.



Lidé ci stroje.
V jednom z poslednÍCh císel l>Prí

tomno3ti« žádal ctenar odpoved na
otázku, m~jsou-li stroje vlastne k ne
štestí lidskému a nezpusobují-li chro
nickou nezmestnanost. Požádali jsme
p. doc. dra Verunáce, aby odpovedel na
tulo otázku.

PredpovecI inženýra a bystrého vudce prumyslu by mohla
umožniti novou vzájemnost hospodárské a prumyslové výroby,
která by dodala produktivnímu americkému životu ustálenost
dosud nevídanou a americkým výrobetlm príležitost k zisku
a príležitost k zahálce, jaké dosud nepoznali,

Nadhazuji tento zvláštní 'Obraz v tomto clánku, abych ukázali
spolecenské vedlejší možnosti, který by se naskytly ze stro
jové eivilisaee, staneme-li se spíše jejími pány než obetmi.

Celkem sázím spíše na inženýra než na spolecenskou mystic
nost a »pastýre z Arkadie«, že pro nás dosáhne a uchová bez
starostnou zahálku, ve které se budeme moci smáti a milqvati
a zkoušeti štestí mezi vecmi rozumu a ducha.

I. cervence

Proto moderní sociální hospodárství klade takový dur
na s p o I u p r á cit ech n i k y set i k o u. Je-li zde ta
spolupráce, pak je témer vylouceno, aby technika mohl
být na jedné strane užitecnou a soucasne na druhé str
ne neprátelskou k lidstvu; na jedné strane, že by moh
vést k zdokonalení, jinde privést lid do bídy. Jsou ovše
prechodná stadia, kde príkladne zavádcním nových vy
nálezft trpí urcitý stav, ale to nesmíme pripisovat
vrub vynálezu technických, nýbrž na vrub ne p lán
v i t o s t i hospodárské, nedostatecné vyspelosti a pr
zíravosti tech, kterí vedou život hospodárský. Je úkole
každého jednotlivce, aby uvedomil si vývoj, aby v
zanalysoval situaci, cetl, vzdelával se, a pak ten úkol s
ciálního hospodárství muže se omezit jen na vhod
upozornení a skutecnou pomocnou positivní práci
zlepšením situace lidstva.

Je to naprostý omyl, má-li nekdo za to,' že v celé
svete v dusledcích strojového zásahu jeví se stále vet
a vetší nezamestnanost. Tak jako snad nikdy nebude p
vrch zemský absolutne plochý bez hor, údolí s urcitý
tokem rek a možnostmi vzájemného vyrovnání, tak ta
nemužeme cekat, že by život na zemekouli mohl vyk
zovat nejakou ztrnulou stabilitu dokonce snad napros
blahobyt. Zivot je pohyb a záleží jen práve na úce
ném sociálním hospodárství, na souzvuku techniky a e
ky, aby ten pohyb, to vlnení bylo pokud možno nejhar
monictejší. Stroj cloveku pomáhá, stroj dovoluje,
z cloveka pracujícího telesne stává se pouze vudce, o
sluhovac stroje, který vykonává jeho namahavou, teZ
kou drívejší práci; stroj mu ubírá tuto težkou práci
staví ho také spolecensky výše. Tím ovšem zvyšuje, ja
jsem výše naznacil, i jeho požadavky, zvetšuje se ti
všeobecne konsum i umožnuje zv~ršená, pri tom ovše
casto lacinejší výroba - použije-li se opet vymoženo
techniky. Ne z a m e s t n a n o s t vše o b e c n e n
smí m e pri p i s o vat p o u ž í v á n í str o j u, al

špatné nerovnomerné distribuci a ruzným tem umelý
prehradám a manipulacím, které dovolují, aby na jed
nom míste zemekoule stáli delníci pred zavrenými vra
továrny, která má plný sklad, a na druhé strane zeme
koule. aby trpeli lidé hlad ci bídu jen proto, že nem
práve tohoto produktu dostatek. Je omylem domníva
se, že clovek je psancem, nad nímž vítezí stroj - robo
Vždyt stroj je výplodem práce cloveka, stroj je ciov
kem ovládán. Záleží na lidstvu samém, aby práve s hl

diska technicko-etického nastal zde souzvuk mezi ci
ností cloveka samotného a cinnosti stroje. Technika .
zbraní dvojsecnou. Dovede být práve tak služkou v ru
kou válecníka jako zase dobroditelkou lidstva, kde jed
se o zdokonalení lidské spolecnosti (elektrina, vlaky
automobily, radio, radium ap.).

Musíme tudíž vývoj techniky, vývoj stroj
str o j o v é výr o b y považovati za neco úplne pri
r o z e n é h o, za neco, co v dusledcích zákonu, jež pri

rode a cloveku od prvopocátku jsou dány, nezadržiteln
postupuje a se uplatnuje. Zato ale podle toho pak je
treba regulovat ostatní opatrení hospodárské, prípadn
sociální (cla a p.), které ovlivnují hospodárství svetov
bud dobre neb špatne a podle toho také dochází se k d
brým ci špatným výsledkum. Nedovedu si vubec pred
stavit, že mohl bych plísnit nejakého vynálezce proto,
mi ušetrí svým vynálezem cas nebo námahu, že umož
mi zlacinení toho, co jako potrebu nezbytnou pro se
žádám, ale budu se zlobit na t. zv. národohospodár
který mi znemožnuje z dftvodu nikoliv vždy dostatec
podložených, abych dostal do rukou výrobek laciný
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Lidé c' str..Q.ie?Je to chybne, rekl bych jakýmsi kraj-
zpusobem položená otázka. Na to by byla odpo

ved: Lidé i stroje. Jako jde v celém vesmíru, v prírode,
o urcité vzájemné vyrovnání, at již ve zpusobe vývoje
ci revoluce, at tichým výbojem ci príliš zjevne, tak také
mez i cin n o stí str o j ft a cin n o stí I i d í jet r e
ba n a I é z t i spr á v n Ý po m e r. Pomer vyrovnaný.

Predevším podívejme se do historie lidstva a sledujme
vývoj hospodárský a technický i jejich vzájemný pomer.
O hospodárství tvrdíme, že je to souhrn jednání, jimiž
subjekt (jednotlivec) kryje svoji potrebu statku vecných.
Technikou pak nazýváme onu cinnost, která stará se
o to, aby získány byly statky v náležité kvalite a v pra
vý cas. V prírode platí dva zákony, jež nedají se nicím
zvrátit. Je to zákon o zachování jedince a zákon o za
chování druhu. Oba tyto zákony mezi sebou jsou také
v úzké souvislosti. I když clovek žil ve stavu divošském,
ve stavu hospodársky a sociálne nejprimitivnejším, ro
zeznáváme u neho cinnost hospodárskou, nesoucí se na
základe zákona o zachování jedince k tomu, aby kryl
svoji potrebu statku, která byla zde ovšem minimální, a
cinnost technickou: to jest tu, jak tyto statky získávat
On používal predchudce stroju - primitivního nástroje,
snad kamene neb kyje, aby porídil si statky v náležité
kvalite a pravý cas.

Cím však lidnatost se zvetšovala, cím více clovek zdo
konaloval primitivní zpusob života, cím více rostly pak
jeho poznatky, címž také jeho požadavky, tím úkoj lid
ských potreb stal se složitejším. Témer do konce deva
tenáctého století vidíme tu vývoj sveta prevážne ve
forme extensivní, teprve od vynálezu parního stroje
uplatnuje se více forma intensivní. C lov e k a str o j
jsou tudíž od prvopocátku takovými spojenci, že jeden
bez druhého není ani myslitelný, má-Ii být príroda clo
vekem ovládána a má-li dát cloveku dostatecný úkoj po
treb ve smeru dvou zmínených základních zákonu. Clo
vek i stroj vyvinují energii. Clovek muže si energii tu
sám vyrobit, stroj bez cloveKa nikoliv. Cím d o k o n a
I e j š í c lov e k, tím d o k o n a I e j š í str o j. K zdoko
nalení stroje slouží tec hni k a, k zdokonalení cloveka
etik a. Cím je clovek lepší, tím je lepší i to, co tvorí.
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jen proto, že nemá ci nemel dostatek pružnosti
dostatek schopnosti lacinÝ výrobek vyrobit a na
úcelne uplatnit. Opakuii znovu, že tu jde také
itý po rád e k ve výr obe a s pot r e b e, ale
porádek není ohrožen str o j em, nýbrž I i d

kterí nedovedou porádek udelat, nedovedou výrobll
tribucirádne o r g a n i s o vat. V tom je ten palcivÝ
ém. Nikoliv v odstranení stroju, nikoliv v podlo
a omezování technického pokroku, nýbrž ve zdo
ovánílidstva a zdokonalování spolecenské a hospo
é organisace. Je-li nejaká nad výr o b a, pak 
em již rekl - jest pouze zdánlivá. T. zv. nadvý-
tu je nikoliv proto, že by lidé meli naprostý dostu
šeho,nýbrž proto, že si to nemohou koupit. Není tu
ázka, zda dále je možno vyrábet, nýbrž je otázka,
možno dostatecne I a c i n o vy r á b e t. A tu chu-

konsumentu pomáhá stroj, aby zjednodušením pra
o procesu dostal ten laciný výrobek. Jestliže pri
jednodušení pracovního procesu event. zavedením
vé výroby neb dopravy odstraní se potreba práce
, pak zcela urcite v rozšírené tak výrobe pri vet

konsumu najde se místo pro ty, kterí byli takto
covního procesu vyrazeni. Ostatne zavádení stroju
ucuje nikdy pracovníka-cloveka absolutne, nýbrž

premisfuje, upravuje, zdokonaluje, organisuje,
je jemu situaci jako cloveku, uplatnujícímu pra
energii i jako konsumentu. Tak nás ucí historie.
ávají-Iise tyto procesy ve svých fázích bolestive.

to vecí technického pokroku samého, nýbrž jedine
spolecenské organisace.

v
Zivot a instituce

. Marie Svozilová~H ol?ešová:

Reforma rodinného práva.
er vdané ženy k muži i detem upraven jest pred

rodinného práva vetšinou, pres sto let starými.
ocdíuje ženu ve smyslu názoru rozšírených po
devatenáctého století. Práva ženina v rodine ne-

jí se ani zdaleka právum mužovým, ponevadž
patriarchální, to jest system prevahy mužovy

"evzat a v hlavních rysech trvá dosud nezmene'n.
ení tudíž rovnocennou spolupracovnicí mužovou,

"ena na pouhou jeho pomocnici, o níž 'Se pred
á, že není ani tak samostatná ani odpovedná jako
nemuže zastupovati ani sebe ani své deti. vývoj
stále rozširoval pole ženské cinnosti a vyma

ženy z pasivity, do níž byly zatlacovány. Po válce
dva zákony dotkly se velmi podstatne dosa
postavení ženy jak v živote verejném tak v ži-

ukromém. stavní listina zrušila výsady pohlaví
ženám stejná politická práva jako mužum. Na
trane zákon rozlukov)', podle nehož lze manžel
merne snadno rozvésti i rozlouciti, otrásl její
ci zejména,všude tam, kde muž jsa pouze sám

v cinným, byl podle zákona povinen poskyto-
ll1šnouvýživu. Po rozluce pripadá pense a jiné
nové žene, rozloucená i rozvedená dostává
:imenty, jež v ohromné vetšine prípadu ani

nejsou poskybováním slušné výživy, nýbrž
príspevkem na výživu. Aliment 80-100

mesícne jest nyní bežnÝ.
ocitly se v neutešeném postavení. Na jedné stra-
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ne konkurencní nevraživost, chtejí-li se venovati výde
lecnému zamestnání, a nemožnost venovati se urcitým
'oborl1n1, na druhé strane nejistota hmotného postavení
vdaných žen povstalá tím, že manželstvím bývá casto
žena prinucena zríci se svého zamestnání, at už pod
nátlakem zvencí nebo pro nával jiných povinností.
K rozy!odu pak i k rozluce manželství stací namnoze
duvody zcela malicherné, !1a pr. nekolik nadávek.

Za takového 'stavu vecí nejvetší praktická výhoda
manželství, kterou zákon žene dával, totiž námk na
slušnou výživu, byla znacne znehodnocena, a na ženy
dolehla tím tíživeji ne pravedlnost dnešních predpisll.

Provdá-li se žena, nastává nekolik velmi duležitých
zmen. Jí práve tak jako detem dostává se jména mu
žova a jeho státní i domovské príslušnosti. Provdá-li
se za cizince, stává se i proti své vuli cizinkou ve své
vlasti, i když je to pro ní zrejme nevýhodné. Zákon
v techto prípadech nezná dohody a, zcela bezohledne
obetuje osobnost ženinu jednote rodiny. Ženy, jež pred
snatkem samostatne pracovaly a byly by ztrátou svého
jména hmotne i jinak poškozeny, pomáhají si aspon
tak, že své dívcí jméno pripojují k jménu mužovu.

Muž podle zákona jest hlavou rodiny. Žena jest po
vinna bydliti s ním, cili jíti kamkoliv se mu zlíbí, a
pomáhati mu dle sil svých v hospodárství i ve výdelku
a plniti, co on káže. Muž má právo rozkazovatf, -žena
musí poslouchati; má však nárok na slušnou výživu a
na to, aby jím byla zastupována. Již tyto zásady ocito,
vané z obcanského zákoníka porušují princip rovno
právnosti.

Ješte bolestneji dotýká se zákon ženy v cásti jednající
o pomeru otce a matky k detem. Žene upírají se schop
nosti k rozhodování o detech a k zastupování jich.
Mluví se pouze o moci otcovské, nikoliv o moci rodi
covské. Otec má zastupovati deti a spravovati jich jme
ní. Otec rozhoduje o jejich povolání a jen jeho '~olení
jest nutné k snatku nezletilých. N a mínení matcine
vúbec nezáleží. Nevykonává-li otec svých povinností,
mlJže býti zbav,en moci otcovské, ale nemusí. Zákon je
v techto vecech k muži velmi shovívavý a neodhodlá
se jen tak snadno zbaviti otce moci otcovské.

Jen pozbude-li rozumu, je-Ii prohlášen za marnotrat
níka, odcestuje-li na dl'ouho, je-li uvržen do vezení déle
než na dobu jednoho roku, pomíjí po delším rízení jeho
moc. jež však se znovu obnovuje, jakmile prekážky ty
pominou. Zneužívá-Ii otec své moci, mllže býti potre
stán také tím, že jest podroben doz.oru soudnímu. Clo
vek nedbalý, necestný a pro trestní cin trestaný má na~
svými detmi vetší moc než nejlepší matka. Zemre-1t
otec, tu povinnost živiti deti prechází na ženu. Zákon
sice uznávi ženu za 'schopnou vyl<'Onávati povinnosti
otce i matky zároven, to však neznamená, že by se jí
dostalo také všech otcovských práv, zejména moci
otcovské. Po smrti otcove zrizuje se detem porucník.
Stanoviti porucníka náleží predevším otci a pak teprve
matce. Matka mllže se sice státi také porucnící svých
detí, ale i v tom prípade podléhá porucenskému soudu
jako každý jiný porucník.

Pokud se týká správy jmení, predpokládá se, že jme
ní toto spravuje muž. Rucí toliko za jmení základní a
není povinen klásti úctll z toho, jak upotrebil užitklJ.
Veno ženino, zejména tehdy, jsou-li to peníze, náleží
muži jako jeho vlastnictví.

Jisto jest, že nescetná manželství probíhají v praxi
zcela jinak. V mnohých se již dávno vžil princip vzá-
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mentaci strana existencne slabá, Alimenty necht j
vypláceny verejnou pokladnou a budtež automati
strhovány z výdelku manžela k placení odsouzené
Tato pokladna mela by též právo stíhati manžela ne
tícího. Na výchovu dítete at platí oba rodice 1'ov
merne podle svých prostredkLl, pri cemž domácí pr'
matcina byla by príspevkem z její str<\ny.

Moc otcovskou nutno zmeniti v moc rodicovsk
která udílí obema rodicum stejná práva a stejné po
nos ti. Nedohodnou-li se, at rozhodne rodinný 1'ozh
soud.

Zemrel-li jeden z rodicu, at vykonává 1'odicovsk
moc pozLlstalý luanžel. Porucník stanoví se jen tehd
zemreli-li oba rodice, nebo vyslovil-Ii takové práníb
zemrelý otec nebo pozLtstalý manžd. Rozdíl mezid
mi manželsk)'mi a nemanželshmi at se ZfUŽÍ a jej'
puvod necht jim není vyznacován v krestních list

Za to za\'ádí se nov)' pojem detí sociálne oh1'o
n)'ch, k nimž patrí deti, jež rodicu nemají nebo ji
rlSldicese o ne nestarají. Verejná pokladna bude vy
hati pro takové deti príspevky od j,ejich rodicu.

To by byly v hlavních rysech zmeny, jichž si pr
ženy a jež byly podrobneji vypracovány 'lenskoll
rodní radou. Tento návrh zná ovšem také pojems Ia
š í h o, kter)' potrehuje ochrany, ale tímto slabvím
v každém prí pade žena, ale ten ci onen z manželltpo
skutecného stavu vecí. Pocítá s tím, že venuje-li se Ž

c'21e domácnosti a detem, je to snad výhodnejší
manžela a pro deti. nutno však prihlížeti i k to
aby to bylo vS'hodnejší také pro ženu samu, aby ma
dostalo se v rodine i ve verejném živote více skute"
úcty a vS'znarnu než ho m[t dosud. 'leny nikdy se neb'
v)'c1elecné cinnosti pro rodinu a nebojí se zodpov
nosti.

Hollywood a "Iepší" filmy.
Návštevník, pricházející do Hollywoodu zjistit co mo

ncjdukladnej i stav filmové produkce a nalézt odpoved na

ku: )}Pr~ není lepších filml1?«, narazí ihned na dve preká
Prednc na rllZnost odpovedí, naprosto si odporujících, a
druhé na nezmenitelný fakt, že film je citovou vzrušující
Cím delší je náš pobyt v Hollywoodu, tím jasncji pochop
jak mladé je toto umení, jak rychle se vyvinulo, jak obr

je organisace filmového prlllnyslu a jak je nevyhnutelno,
tomuto nejvetšímu sensacnímu podniku všechny (harak
stické známky sensacnosti.

Jeden z velkovýrobcu mi pravil: »Musíme, chceme-Ii d
nout úspechu, uspokoj it devct milionu lidí a toto císlo
vzrustá - z toho možno posoudit, jak nesnadná je naše ú

a jak veliké s tím spojené risiko; ncbot, propadne-li ne
film, neuvidíme z vynaloženého kapitálu mnoho.«

Není tedy divu, že atmosféra filmového obchodu vzb
neustálé vzrušení. Na tom niceho nezmeuila v poslední
tech nastalá stabilisace a opatrnost výrobcu, kterí nesázej
vše na jednu kartu. Film Ztlstane vždy - jako každý záb
podnik - odvážným kouskem.

Rozcilení, kolující všem,Í tepnami Hollywoodu, není
vyvoláno pouze touto nejistotou a nebezpecím. Zde spo
sobí ješte mnoho jiných duležitých cinitelu - osobní zájm

neposledním míste, náhlý, prekotný vzestup zcela neznámýc
licin (týká se hercu. režiséru, rerlitelu, reklamních agentu,
bec každého. kdo u filmu jakýmkoliv zpusobem je cinný);

jistota trvání úspechu, sensacnl zprávy denního tisku, v
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jemné dohody a nutno se postarati jen o to, aby tento
princip byl také uzákouen. Praxe se velmi rozchází se
znením zákona a dokumentuje tak jeho zaostalost. Mo
derní žena, jež má totéž školní vzdelání jako muž a jež
pred sií.atkem zvykla si mysliti samostatne, nemiHe se
smíriti s ustanoveními rodinného práva, jež ji snižují.
Dnešní manželství není institucí, která by 'oba, manžele
vychovávala pro životní boj stejne dobre. Zatím co dává
muži plnou odpovednost za ženu a deti, dávajíc mu ini
ciativu a prevahu a právo rozkazovati, koncentrujíc
v jeho rukou príjmy a podrizujíc mu ženu ve všem VŠl~
dy zcela absolutisticky, posiluje jeho sebevedomí, tríbí
jeho'schopnost samostatného rozhodování, zatím co ty
tC,žvlastnosti u ženy podcenuje a ubíjí.

Když r, 1920 sešb se komise pro revisi rodinného
práva, velmi prekvapila sV)'m dílem ženy. Pracovalo
zde nekolik odborníki'l bez jediné ženy. Predpisy, jež se
t}'kají prevážné vetšiny žen až v jádre jejich hytosti,
U] ravovány v zásade tak j8ko v TSIl, kdy vznikl ob~
cansk.\r zákoník. Sama, suhkomise byla si dobre vedoma
toho, že tyto predpisy se nehodí do dnešní doby a v dll
vodové zpráve praví jaksi na omluvu, že podstatné zme
ny se vymykají z rámce revise a že zákoník odpovídá
dohe, kdy vznikl. t. j. r. TSr 1. Bylo sice debato'váno i o
reformních návrzích. ale vetšina komise rozhodla se
na kone.c-P-OJ1.eChativše - až na celkem podružné zme-

___ ~ pri starém. Ustanovení o muži hlave rodiny a
ženine podrízenosti zClstávají. Novinkou jest povinnost
ženina živiti invalidního manžela, kdyby sám se živiti
nemohl. Ustanonní h,to je sice zcela spravedlivé a
v pra,xi se také casto zachovávalo. ale nemelo by se pri
tom zároveií pocí ta ti na ženinu poslušnost a pr,edpo
kládati, že jest schopna jen k povinnostem a nikoliv
k právum. Návrh má nekteré menší zrneny v pomeru
rodici't k detem a v majetkovém právu, ale princip ro
dinného prá\'a, tetiž patriarchát. zl'1stal nedotcen, což
by se bylo sotva stalo. kdyby v komisi byly zaseda,ly
také ženy.

Ženy prejí si predevším. aby byl zmenen princip
dnešního práva rodinného tak. aby patriarchát byl na
hražen rovností ohou manže1lL Predevším nutno< zv)r
šiti vckovou hranici pro uzavírání ·sií.atku z dosavadních
16 let u žen a 18 u mužu na 21 let resp. na 18 let, po
nevadž nestací, aby manŽ'elé byli pouze telesne schopni
roditi deti, n}'brž jde také 'o to. aby je umeli vychovati
a uživiti, a to v tomto veku není možno. Hmotným
úkladem manželst\'í budiž vS'delecná schopnost obou
nebo aspon jednoho z manželLl. Jejich práva i povin
nosti budou celkem stejné. Rodinu zastupuje žena prá
ve tak jako muž, pokud se nedohodli. že ji bude zastu
povati pouze jeden z nich. Místo bezpodmínecné ženiny
podrízenosti a poslušnosti nutno zavésti princip vzá
jemné dohody. Manželé se dohodnou o bydlišti, () státní
i domovské -ríslušnosti, pokud každý z nich má jinou.
Neupraví-li si soukrome své majetkové pomery, tu platí
fodpLlrne ustanovení zákona. jež nedávají správu jmení
do rukou vSrhradne muži, at se k tomu hodí ci nikoliv.
ale poskytují iim solic1ární správu jmení. Nemohou-li
se dohodnouti. at rozhodne soud, jak se ostatne deje
i dnes, jen že c1nes jsou zde proti ženám ruzné nespra
vedlivé prednoklady. Manželé jsou povinni vzájemne si
pomáhati nejen ve v}'delku, ale i ve vedení domácnosti,
a ten z mmlžell'l. kter,r 'se venuje výhradne péci o do
mácnost a roc1inll. má pro tuto cinnost, rovnocennou
práci druhého manžela, nárok na polovinu jeho mzdy.

Pri porušení manželského spo!užití má nárok na ali-



Prítomnost

príhody, ztroskotané existence - dnes nahore, zítra dole 
á spech, celé to hlomozné ovzduší vyvolává všeobecné roz-

:~
takovýchto podmínek miUe býti pozorovatel velmi štasten,

H-li se mu uskutecniti alespon nejdiHežitejší body svého
amu. Ve snaze, mít rozluštenu záhadu: »proc filmy nejsou

?« zajisté brzy objeví odbo'rne informovanou ochotnou

u, jež mu duverne sdelí: »na to se musíte zeptat pánu ve
ni! Ti jsou tak dokonale hloupí, že pokládaj í Darwina
tora Tarzana.«

kladná hloupost nejvyšších pánll nedá se ovšem popírat.
iv jednou v, libretu slova »interminablc« (nezmerný), byl
požúdán, abych je nahradil bežnejším, lehceji srozumi

m výrazem, jelikož ;pan X. Y. (;nejvyší reditel nejvetší fil
spolecnosti) neví, co znamená a. je mu nepohodlno, hle

je ve slovníku. Páni výrobci nedisponují práve nejvetší zá
slov - vyjímaje nadávky - a jejich vedomosti neza-

jí ani veci nejpr'ostší, jichž znalost bývá samozrejmá. A

by také melo býti jinak? Jeden '1 nich usoudil docela do
yslnc: »Nejsme hloupejší než obecenstvo, pro než ,pracu
. Bud chytrejším - a pozbudeš svých penez!«

e Spojených státech jsou nekonecné kraje, málo zalidnené,
erých jen tu il tanl se najde malé mestecko. Ve filmové
'rcc se nazývá tento kraj »Hick- Territorium« (»Hick«

ená tolik co sedlák ci zalesák). Je jedním z nejzajímavej
zjcvií v historii naší doby a demokracie, že mínC'ní a kul
tcchto "Hicku« v podstate urcuje, co se deje v New

ku, Londýnc a Paríži. N eu~eritelné, ale pravdivé! Lloyd
e pripouštel, že jeho stanovisko a merítko za války casto

selo od Íarmárll a malomeštákll stredního amerického zá

, jelikož ani ministri ve Washingtone nezmohou niceho
i VlIli techto mass.« »Hickové« jsou mocností, na niž nutno

i zretel. Pro ne existují ve filmu jen hrdino'vé, šaškové,
chové a komictí dobráci. Ženy filmu delí pouze na dve

: morální a nemorální, pri cemž slovo "morálka« se týká
adne vztahu pohlavních.

ickové« mají i jiné težko vysvetlitelné, ale nezvratné ná

: všechna velká mesta! jsou bahnem sprostoty a zkaže
i: všichni bohatí muži trávl své volné chvíle v kabaretech;
ni cizinci jsou darebáky a diplomaté intrikány, všechny

ouzky, pokud nejsou markýzami, jsuu devky; všichni
licané jsou bud lordy s monoklem, nebo rváci. Tyto názory,
sudky a podivínství mají znacnou duležitost pro filmový
ysl: úspech filmu ve velkomestech Ameriky a Evropy na

dl výrobcum cást nákladu - ale z i s k prinesuu jediné »hic
«, Zde tedy vezí nejtežší problém zlepšení filmll; rozhod

leží v rukách zálesákll. Príliš mnoho nejlepších filmu,
é dodelaly ,se: ve velkých mestech obrovských úspechu, bylo,

chladne odmítnuto. Mistrovská díla nejsou pro ne nicím.
I velmi dobre, co chtejí, a mají dobrou metodu, jalc toho
hnout. Propast hlouposti i zpozdilosti, naprostý nedosta
morální odvahy a základních prvklt jakékoliv kultury
mto territoriu pochopí jen ten, kdo se mohl o tom osobne
vedcit nebo byl podr,obne informován spolehlivými znalci
ce.

lší závada: spis?vatelé filmových libret! V Hollywoodu
je naprostý nedostatek filmových autorll, kterí by opravdu
dovedli; v Hollywoodu panuje nadbytek filmo'vých vý

1'1, ranených slepotou, kterí nevidí jemných detailu filmo
ch príbehu a následkem toho je nemohou vyznacit. Autori
'iséri žijí v bludu, že spolecenský oblek, nebo hadry a
é ci prírodní chování dostatecne charalcterisují a budí zá

To je však jen zevní forma, která nic nepovídá. Holly
- a to je jeho hlavl1lím hríchem - postrádá tak dokonale
ie, že nezná tuto základní pravdu; že mnoho nejlepších
elních kusu, románu a povídek naprosto se zríká hadrll,
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smokingu a násilí - a jsou pres to nebo snad práve proto
temi nejlepšími. Když nekdy zasvitne ,Hollywoodu paprsek této
pravdy, zvedají se v zápetí námitky: "Obecenstvo nechce nic
takového.« Pokud však vím, nebyla obecenstvu ješte nikdy
dána príležitost, aby neco »takového« chtelo ci nechtelo, nebo i
nenašel se ješte ani autor, ani výrobce, jenž by mel dosti obra
zotvornosti a ,odvahy odhalit vnitrní podstatu života naší doby.

S tím je spojena také hloupost HoUywoodu, jež dokumen
tuje se nejlépe nezbytným »jen když to dobre dopadne«. Anglo
saské zeme trvají na dobrém konci. Filmový autor uvažuje:
"Muoím je udelat štastnými. Hrdina dostane svou dívku a
peníze - peníze jsou zde velmi diUežity ... A na konci je
nutno, aby elegantne obleceni odjeli neméne elegantním autem.«

Zde máme jeden z bodu, možno že hlavní, proc tolik ame
rických filmlt se zdá být - a ve skutecnosti velmi casto je -
tím, co bord~ oznacil sluvkem »nerád<(, Zobrazují život

v povrcnní, vetšinou jen na.....--majetku závisející forme, ignorují
jeho tvoriv)' smysl a úzkostlive se vyhýbají tragickým strán
kám. Americké filmy jsou výrobkem prostouckého rozumu,
který verí, že blaženost lze koupiti; nejsou výlvorem zápasící
dt:še ani prltvodním zjevem boje ducha, který se chce nebo
musí vyrovnati se svým okolím.

Špatná kvalita hollywoodských filmových autoru je hlavní
preká7,Jc-GUv ceste lepším filmum. Vetšina techto »spisovatelll«

pa,trí vlas~~ n~zslho druhu. Není treba, aby
filmov.ý autor by! mistrem slohu, ale nesmí postrádat ume_
leckého j emnocitu a urcitého stupne inteligence. Casem vy

skytne se mezi nimi nekterý, jenž si zachoval posud alespon
ubohé zbytky umeleckého svedomí, ale vetšina vubec ani neví,
co to slovo znamená. Je faktem, že pouze velmi »otrk-aní« se
udrží. Rozhodne existují i filmoví autori nesporného a ne
kompromisního umeleckého cítení, ale ti nesnesou dlouho

atmosféry Hollywoodu a nevedomosti, zbabelosti a necestnosti
výrobcu. Hollywood není prístupny argumentum. Muži ducha
plní, cestní a citliví poznají velmi záhy, že schopnost šplhání,
intrikování a! falešná bodrost má v Hollywoodu vetší cenu než

všechna originalita, kterou Hollywood sice zdánlive hledá, ale
jíž nerozumí a již, najde-li ji, nepozná.

O režiséry je tam kpe. po~taráno. Mají dokonce jednoho ci
dva, kterí se 'Odhodlají k nekolika bezcenným olu:áz.ki'un,- aby
snáze propašovati dobrou vec. Výrobci uplatúují naproti tomu
houževnate názor, že publikum není posud pro dobré filmy
zralé. Zapomínají však na jednu vec: zlepšit vkus obecenstva
není snad lehkou vecí, ale lze jej velmi snadno nenapravitelne
pokazit. Jsem toho náZ)oru, že za poslední dva roky byla to
muto vkusu zasazena težká rána erotickými filmy laciných
efektlt, jimž známá anglická románová spisovatelka CElinor
Glyn) stála kmotrou.

Konecne je ješte jeden cinitel nal závadu »lepším« filmlll1l,

a tím je HoUywood sám. Hollywood jest predmestím Los
Angeles, jež sama je tepr:ve ctyricet let mestem jakéhosi vý
znamu. Hollywood se dá, tak jako Los Angeles, lehce klamat

a verí zdání; je, jako každé rychle vzrostlé mesto, Mekkou
pro podvodníky všech druhll - tedy i pro skoroumelce, šarla

tány, pro všechny, sensace, slávy a dobrodr\lžství lacné existen
ce. V nedostatku uznaných a ,opravdových »hvezd«, nafukují se
tyto mýdlové bubliny a dosáhnou rozmeru neuveritelných.

Jelikož .osmdesát procent svetové filmové produkce kryj í a

spotrebují Spojené státy, je na míste otázka, je-li ve Spo
jených státech hnutí pro lepší filmy. Zde je na to bežná
odpoved: »Ti, kdož biografy navštevují, nekritisují, a ti, kdo
kritisují, tam nechodí.« V techto slovech je mnoho pravdy ...
"circulus vitiosus<(, Špatných filmu je dnes tolik, že kritické

a kritisující publikum, jež by jinak nové umení jiste podpo
rovalo, se biografum odcizuje. A když nekdy ukáže se na
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plátne opravdu umelecky cenný film, schází práve to obe
censtvo, které by jej dovedlo ocenit.

Obecenstvo zacíná konecne protestovat proti stále se mno
žícímu braku a projevy nelibosti se množí. Kritika a obe
censtvo mohou nám dopomoci k dobrým filmum, budou-li
podporovati filmy skutecných umelcu - kterí maj í také
v urcité míre svázané ruce - filmy Stroheima., Seastroma,
Browna, Fairbankse, Lubice a Monty-Bell.

Povolání a záliby.

Jar. Ludvíko'vský:

Veda a živobytí.
Dlouho jsem se rozmýšlel, mám-Ii napsati tento clá

nek. Vadilo mi, že tu mám jaksi mluviti jménem sta
vu, v nemž j em sám z novácku, a neméne i to, že budu
vystupovati v úloze nespokojence, což je role príliš
otrepaná. Když jsem se na konec rozhodl vzíti pero
do ruky, privedlo mne k tomu presvedcení, že jde {)ovec
obecného zájmu a že je treba pro ni obetovati trochu
svého osobního studu.

Bezprostrední, ale nikoli jedinou prícinou nespoko

~~m se práve odhodlal nestydeti, je ta,<---.-----------ze. ~ri úp!a-ye pomeru státních zamestnancu nebyl
splnen požadavek soukromých docentu vysokých škol,
podporovaný ministerstvem školství, aby se jim do
stalo remunerace za povinné prednášky. Nezáleží na
tom, jakou f.ormou mela býti tato remunerace umož
nena a v které zákonodárné instanci ministerský návrh
padl. Faktem však zustává, že se soukromým docentum
ani tentokráte nedostane toho, co jim bylo slibováno,
a že i nyní budou dostávati jenom kolejné, což je hod
llOta, jak hned ukáži, pou,ze imaginární.

Zdá se, že je treba napred povedeti, co to znamená
být soukromým docentem, nebot jiste víoe než 99 pro
cent lidí nemá :0' této instituci jasné predstavy. Když"
dosáhne uchazec - zpravidla v habilitaci prímo vy
zvaný - po letech prípravy a po složitém habilitacním
rízení tak zvaného »dovolení císti« (venia legendi),
stává se mu toto »dovolení« povinností, nebot jestliže
docent nekoná prednášek, ztrácí ovšem veniam legendi.
Za tyto vyucovací hodiny dostává docent kolejné svých
posluchacLl, ale protože si prednášky docentu zapisují
zpravidla jen posluchaci osvobození ;od školného, zna
mená to v praksi, že docenti nedostávají nic nebo té
mer nic. To je, myslím, práve nejméne známo. Jinak
by nemusil ten, kdo se náhodou stane docentem, vyklá
dati tuto pravdu kde komu, i lidem, kterí sami prošli
vysokou školou a dostávali od soukromých docentu ko
lokvijní vysvedcení.

Vetšina docentLl má ovšem nadeji, že se jednou sta
nou universitními profesory a že se jim jejich práce,
receno v duchu dnešní praktické doby, jednou rentuje.
Bohužel spojuje se s touto problematickou útechou
bezdeky predstava, pro svou prílišnou zretelnost málo
ethická a ješte méne 'esthetická, predstava cekatele ·ne
trpelivého na .odchod nekoho jiného. A hlavne, nejde
u docenta o budoucnost, jde o prítomnost.

Aby byly mé poznámky docela jasné, dodávám ješte,
že mluvím predevším o dQocentech theoretick}'ch ved,
o docentech fakulty filosofické a prírodovedecké a
o tech docentech jiných fakult a škol, jimž nejsou jejich
odborné studie zdrojem stál}'ch príjmu. Má-li býti do-

1.

cent živ, musí míti nejaké zamestnání. Vetšinou'
státní služba, na pr. stredoškolské ucitelství, asisten
a pod. V tomto povolání se dostává docentum od
ní správy jakési úlevy. Napr. stredoškolskému
fesoru-filologovi se slevují z normální ucitelské
no ti tri hodiny týdne. N a fakulte prednáší h

. dve. Není treba dokazovati, ~e tyto dve prednás
hodiny vyžadují nesrovnatelne vetší prípravy než
vené tri hodiny na škole. Jestliže sQoukromýdocent
prevzíti vedení nejakého univ. ústavu (prosemíná
pod.) nebo suplovati za nekoho jiného, s címž je
jen plat, a jestliže se uchází za tím úcelem o další
na strední škole, vyjednává se s ním, aby se
aspon cásti onoho platu, prirozene nikterak kt
ského!

Charakter soukromého docenta se zachovává pr
potud, že se nikdo nestará o to, z ceho je živ.

Za to s'e .od neho ocekává, že vedle své cinnosti
škole nebo v úra'de, za niž je placen, a vedle predn
na fakulte že bude psáti do odborn}'ch casopí u
hude pracovati na nejakém vetším díle, že bude
cionárem vedecké organisace, že bude popularís
svuj ,obor slovem i písmem atd. Ze své vedecké
l10sti predkládá cas od casu pocet fakulte a' nevyká
se jí, nelze ocekávati, že bude navržen k jmeno
Ostatní jeho cinnost sledují rLlzní prátelé a n
ostatní verejnost a prísný úsudek bývá tím rychleji
tov, cím menší je znalost pomeru a cím vetší je s
z pohodlné kritiky.

Nyní treba konstatovati, že všechna tato práce
nese docentu asi tolik, co universitní prednášky. H
rár za vedecké práce je smešne malý. Nejstarší c
odborná revue platila do nedávna tri koruny za str
ku, nyní platí, tuším, deset korun. Fakulta filosofi
v Praz,e nemLlže platiti více než 100 korun za' a
Nelze se tomu konecne diviti, když cesky p:ané
dejme tomu filologické, je eo ipso urcenQl k tomu,
se vetšinou rozdalo nebo leželo po léta na sklade. Au
rQlvi nezbývá, než aby byl vdecen za to, že jeho pr
byla vytištena a že ji m1."tže- ovšem na svuj náklad
posla'ti do ciziny. Práce obetovaná vedeck)'m org
sacím je prirozene bezplatná, jenom popularisacní v

ností lze si tu a tam získati malý príjem.

Myslím, že není treba dokazovati, jak je težká
tuace vedeckého pracovníka nuceného takto žíti, neu"
tak štasten, aby mohl dosazovati ze soukromého j v

Bud nemá penez na 11ejnutnejší veci, nebot prac
celé hodiny denne zdarma, neho nemá casu m vede
práci, protože musí žíti ,00 ám a obycejne ješte n
jin}'. Vla tne se potácí mezi dvojím zlem, zakou
\'šechny možné pocity, jenom ne pocit »radostné ye
]\lohl bych uvésti dokumenty z techto let, kdybych
prece jenom - nestydel.

Prípad soukromých docentu není osobním pr
mem postižených. Lze konecne doufati, že nikdO'z n'
na tento problém fysicky neumre-. Snad dokonce n
nost osobní obeti a težšího životního boje dodává její
práci jakéhosi kouzla. Spíše by tedy bylo treba mlu .
obecneji o otázce »demoi"racie a veda« nebo O otá
»ceská veda',e

Jsem dalek toho, a1Jych srovnávalI dnešní pome
s minulostí. Vedectí pracovníci nemeli ani dríve
ružích ustláno a republika sama o sobe nemuže za
že je hmotné postavení vedeckých pracovníku tak u
hé. Ale na druhé strane se nelze ubrániti dojmu, že
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Vedemokracie ješte plne neuvedomila svých povin
tí k vede. Demokracie nesmí ve svém vlastním záj
zllstati v podporování vedy a umení za despocií. Sa

ovládcumvšech dob bylo podporování vedy a umení
ním z prostredku v·lády. Demokracie by škodila nej

ce sama sobe, kdyby »neproduktivní« vedu pokládala
para'sita spo'lecnosti. K chvále vyspelých demokracií
ba ríci, že tomu není tak. Praktická Amerika obe
je na vedu, i docela »nepraktickou«, slušné peníze.
Ceskáveda je v postavení osobne i vecne horším než
a velkých národu. Má vedlejší úkoly, rekneme obro
ké a trpí obtížemi jazykovými. Opravdu hodnot
vedu nelze si predstatv'Íti bez mezinárodní spolu

'ce, Úcast ceské vedy na mezinárodní souteži je
'le ješte výjimkou, ac by mela býti pravidlem. N á
ava nenastane, dokud nebudou naši pracovní.ci lépe

rav,eni k závodení s cizinou. Ale jak si to máme
edstaviti, když vetšina na'šich lidí nemela a nemá
u ani prostredku, aby se opravdu dobre naucila sve-
~'m jazykluTI a pro nedostatek penez nemá nej'en
žnosti jeti do ciziny, ale ani nemá z ceho si opatro

ti cizí knihy a' casopisy!
Tím se vracím, odkud jsem vyšel. Léta doeoentská a
vem i léta, kdy se mladý clovek pripravuje k habili
i. jsou rozhodující pro celou další vedeckou cinnost.
ti delají lidé a záleží-li komu na budoucnosti naší

y, nechce-li, a'by se stala privilegiem maj,etných nebo
Vištcmméne schopných, zde by mel zacíti s nápra
. Verím, že dnešní školské správe na veci opravdu
Ží. Jde jenom o to, aby se jí skutecne podarilo ná
vy dosáhnouti, at už v jakékoli forme.

Dopisy

Slované a sport.
Milý pane ~edaktore!

ám zatím jen nekolik poznámek k dopisu pana Bdn., který
presvcdcen, že jsem svým posledním clánkem prý »docela
• trefil vedle«.

an Bdn. mi vytýká, že jsem nechal stranou »Sokol«, tento,

on píše., "príklad pro ostatní slovanskou mládež«, a myslí,
proto se mi »tak dobre o tom píše, poncvadž pak slovanská

ež jako celek je ncco težko prcdstavite1ného«. Ale to je
I. Bylo by mi daleko pohodlnejší psát o ceskoslovenské nebo

o ceské mládeži sokolské, kterou znám, a, ríkat pak: »hle, to
ta naše s Io v a n s k á mládež«, ale pak by tit!ll musel znet
e pravrly jen »Cechoslováci a sport« a nikoli »Slované a
f. Lid o v é N p v i n Y 30. kvetna t. r. otiskly jakO' úvod

muj clánek o »sokolské idei ve Slovanstvu«, mohu tedy upo
't pana Bdn., že je. zbytecné útocit na mne s této, abYlOhom
. sokolské strany, nebo! v tétO' veci našc názory jsou stejné,

jako pan Bdn. ríkám i já, že Sokolství ceskoslovenské
nie vetsího než sl~velý prí k 1a d pro ostatní Slovany.

e abychom zlhtali v naši terminologii: Sokolství není mož
žel! - bráti dnes jako »hru slovanskou«, je to zatím hra

ceskoslovenská, trochu též jihoslovanská, ale ostatní Slo
vo tuto hru vlastne dosud nezná mnoho. Je to omyl lidí,
zam,~iíují ideál, tužbu se skutecnOstí, když nekdO' haruje
ovanském sokO'lství« jakO' hotové veci, holém faktu. Císla

trochu jinak: V CeskoslO'vensku na 13 miiionll obyvatel

50 tisíc sokolských dnší, t. j. mužu, žen a dorostu, v JugO'
. na 12 mil. obyvatel ncco pres 70 tisíc, v Polsku na, 21

mil. obyv. asi 60 tisíc, mimO' tO' pak už jcn v Americe je asi
25 tisíc Sokolu ceskoslovenských a asi !O tisíc Sokolu polských.

V celém svete tedy je na asi 140-150 milionu Slovanu jen

815 tisíc lidí, t. j. mužu, žen a dorostu dohromady, kterí »hrají
hru sokolskou«. V císlech by tO' bylo jinak také tak, že na 160
170 lidí ve Slovanl'tvu teprva jeden ná tuto »hru«! A je-li
z techto 815 tisíc celých 650 tisíc Cechoslovákll, pak nemi'de
pan Bdn. chtít, abych psal pod titulem »hry s 1o v a n s k é« o Ce
ších jako typ u s lov a n s k Ý c h hrácu. Sokolové ve Slovan

stvu je jiná kapitola, kapitola ceskoslovensko-jihoslovansk~
v mém »hledání slovanskéhO' místa ve svete«, kapitola veselejší
než jiné a doufám, že bude napsána, nelze na ni zapomenout,
Ale mel bych ješte jinou poznámku.

Nemel jsem to štcstí, dOlstat se do legií ceskoslovenských, ale
mohu uprímne ujistit pana Bdn., ŽC s ním souhlasím v tom, že
ruce, omrzlé, jak on píše na ceskoslovenské rozvedce na Sibíri
jsou jcštc krásríe'jší než ruce anglické, omrzlé na Ml. Everestu.

Ale nespokojuje-li 'se pan--Bdn. s tím, že tO' byly pro'stc »cesk~
ruce« a píše »ceské, »s 1o v a n s k é rucc« je to príliš mnoho na
jednou. Psal bych vždy jen »ruce ccské« nebo, )ceskoslovenské«,

Myslím, že ty ruce na Sibíri nosily jen jen j e dnu v 1a j k u,
ces k o s lOven s k o u, naši, a tak bych to »slovanské« vyne
chal. Nevím, že by existovala nejaká specidní vlajka slovanská,
a kdyby i e.-istovala, musela by být stejne umístena teprve pod

n aš í vlajkou .cesk?slov:n~. Snad tre!ím >JZas vedle«,. alenemohu se..zbavlt do ze parlB<ln:-se DlJe za -nept'1lvM .

Myslí, že stojí za vlajkou ceskoslovensko'.! a. zatím se bije za
neexistující vlajku »)slovanskou« a za ty Slovany, kterí ne j s a u
mezi temi 815 tisici Sokoly .

Váš uprímny
Adlof.

Otcové a deti.
Pane redaktore!

Odpovídám na clánek p. Kafky jako studentka. Má úplne
pravdu. Nejsme již ideální, jakO' byli naši dedové (aspon mltj
byl vzorem idealisty), a chceme takO'vými zustat. Chci zde mlu
vit jen za sebe. Budu asi také špatnO'u dcerou špatných otcu,
nestane-li se zázrak.

Ideální je mládež maximálne do oktávy. Byli jsme v 'sexte,
kdyŽ! prišel prevrat, tedy vyvrcholeni ,našich ideálních snu. Ucila

nás tak tomu škola a ruzní vychovatelé, na pr. rodice, dedec
kové atd. Brzy nastala rozcarování u celého národa, u mládeže
tím bolestnej ší.

O verejné záležitosti v republice jsem se nikdy moc nestarala.
Ležely mi príliš na srdci a proto každá nesprávnost se mne
dotkla tak, že pu\3obila zhoubne na mé nervy. Však »otcové«,
ba i »)starší bratrí« mne vylécili. Ríkaj í s pohrdavým úsmevem:
»1fládež chce reformovat«. Dostala jsem tu odpoved na spra
vedlivé rozhorcení a od toho okamžiku myslím jinak. Musím se

prizpusabit já, nemám-li být starším na posmech.

Mlcela jscm tedy a pozorovala. Poslední rok je velmi vdcc
ným v tom ohledu. Poslouchala jsem rec dra Kramáre pred
volbami (po prvé v živote). Pro moje objcktiV11í uši nerekl nic
kankrétního. Mluvil o Slovanech s nadšením. Ale prO' neho Sla

vané jsou Rusové. Problém Ukrajincu jej nezajímá. Vidím
v tom osobní jednostrannost, Jakou ideální politik nemá mít.

Byla jsem na nedávných schuzích fašistických i pratifašistic
kých a cetla pak referáty v novinách. Dnes neverím. jedinému
referátu v novinách, tri schuze !stacily. Idealismus v politice
csl. stran mi vzali »)O'tcové«, at již sedí v jejich sekretariátech
nebO' v úradech.

Druhá vec jsou pomery hospodárské. Dokud mne varila ma-
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minka, byla jsem plna touhy a energie pracovat ideálne pro
verejné blaho v dobrocinných spolcích a pod. DnQ's, kdy dostá
vám na prvního odpocítané peníze a není jich nazbyt, nemohla
bych si to dovolit. lTetrápí mne, že mám jen jeden klobouk,
netrápí mne každodenní strava v mense, ale mám touhu po
zlepšení a tajnou nadeji v ne. Cítim stejne jako každý jiný pro·
letár a cím déle to trvá, tím je hmotná touha vetší. N eubrá·
ním se pocitu pri reci dra Kramáre, že on si to muže dovolit
být ideálním. Naucila jsem se za ctyri roky považovat idea
lismus za druh prepychu jako automobil, nebo jako deti pro
státního úredníka.

Jak si to v,~tavení zlepším? Profesorským platem, který ·l.illdu
brát, jis1e ]·e. Musím si hledat vedlejší výdelek. Pak se ovšem

nemohu ideálnc s celou energií vcnovat žákum ve škole a budu
se snaz.it. ~lry mne co nejménc unavovali.

Soudím tak podle reci starších profesoru: »Jen si nedelejte
iluse, nesmíte na to hledet tak ideálnc.« K'ol.egové, VYUC~l;íd

p~vní rok, r.aríkají: »Tešil jpem se, jak si trídu vždy vy~ho
v.Ím a zatím j~em každý mcsíc v jiné, ani žáky nepoznám. Nic
mné to tak ndcší, však to poznáte.«

Tak se tedy chystám na své povc1ání podle rad »Otetl«.
P. Kafka uvažuje o náprave. Uvažuji o ní casto také a po

chybuji, že »mládež, jež chce reformovat,« biide dosti silná.
Hmotné zabezpecení hraje zde znacnou úlohu, soudím tak podle
vlastního duševního vývoje.

~ ~. ve JnllC závist a nenávist -- mám-Iisprávne plný žaludek, chci vždy pomáhat »sociá1tre slabším«. Na
tyto záchvaty altruismu mohu obetovat asi 5 Kc mcsícne. Pra
ccvat nezištne pro druhé nemchu. nebot volný cas venuji hle
dání obchodll, kde koupím potrebllé veci nejlacineji. Delá to
vetšina lidí a každý mi prisvedcí, že to 'velmi unavuje.

Z politických smcrll se mi nejlépe líbí liberalismus. Zabývám

se j,ím po strúnce národnostní. Je to sl'.ad jediný ideál, co mi
zlllstal. Snad proto, že ti, s kterými v tom smcru pracuji (jsou
to hlavne kolegové Madari), vcrí stejnc v dorozume.ní národu,
aspoií zatím v republice. O tomto ideálu jsem s »otci,< dosud
nejednala. B. S.

Liberalismus a socialismus.
Ctený pane redaktore,

zdá se mi, že ve svých cláncích »Liberalismus a zlaté tele«

(a také jinde, píšete-li o liberalismu) dopouštíte se stejné chyby
jako spisovatelé, proti kterým j~te tak casto polemisoval, ai to
jsou »pokrokári« nebo i »komunisté« (Zd. Nejedlý), totiž že
chcete být za každou cenu Iiberá1em, af se to hodí nebo ne.

Konstruujete pojem liberalismu tak, že je to možno nazvat
liberalismem, možno však také jinak, treba i ._. a to nejspíše 
socialismem (ovšem ne marxistickým). Mí1žete tvrdit, že libe·

ralismus je takový, jak Vy jej popí~ujete, a ne taký, za jaký(
je ted obecne považován, ale nCll1l1žete. to dokázat. Pojem »libe
ralismus« je vzat z nauk politických, kde pojmy' jsou velmi
plynulé a neurcité a kde každý jich muže užívat s jiným
smyslem.

Historicky již dávno není oduvodneno nazvati to, co hlásáte,
liberalismem. Také v terminologii, kterou vetšina spisovatelu
užívá, je liberalismus ncco jiného. Obojí aspon cástecne uznáváte.

Myslím tedy, že, když už je pojem nejakého slova tak ustá
len, jak jc tomu u liberalismu, není treba jej meniti, nebot to
by mahlo vésti k planým a zbytecným diskusím, a je neúce1no
zdiskreditovanému slovu dopol11oci k reputaci. Vždyt se jedná
jen o slovo.

Ovšem, prinávám se., že kdybyste mi dal otázku, ja,k na
zvati to, co hlásáte, zustal bych Vám snad odpoved dlužen.

S veškerou úctou

K. C.

T. cervence

(P o z n. r e d a k c e. Máte pravdu, jsou s tím slovem tr
poty. Ale doznáváte, že byste mel také trampoty s hle .
jiného islova pro tO', co chceme. Užíváme slova 1i ber aI
m u s, protože zdá se nám nejlépe vystihovati naši tend
a užíváme ho proto, že l1emáme lepšího. Jeto staré a opil;
slovo, ale snad by mohlo práve v: prítomné dobe, zejména v
rodnostních a náboženských vecech naznaciti jasne, ceho
treba. Ostatne nám jde více o vcc než o slovo. O rozdílu I
ra! ismu a socialismu pramluvíme nekdy jindy.)

Nové knihy.
llamld l1offdi'lg: Dejiny 1/ovoveké filosofie. \'ych'

v autorisovaném perklade Dra M. Novatného v Aventinu.
klad. Dra Ot. Štorcha-l\fa-riena, Praha XL, 1307, ve clrn

denních 32stránkových sešitech za 3 Kc 60 hal. V pt'ehled

kapitolách provádí autor cten.áre po evropské i zaoceánské
voveké filosofii a tím po kulturním lidském snažení až do

doby. Dílo je rozdeleno na devet oddíllI s názvy: Filosofie
ncsancní, Velké systémy, Anglická zkušenostní filosofie,
censká filosofie ve .Francii a Nemecku, lmmanuel Kanl a

tická filosofie, Filosofie romantická, Positivismus, Nová
cování problému bytí, Nová zpracování problému poznáDl
hodnocení.

Romány An.tonína Sovy (Tóma Bojar, lVllv román, VýP

chudých) za.raly vycházeti ve ctrnáctidenních sešitech za 3
v i\vcntinu, na!d. Dra Oto Štorcha-Mariena, Praha XI., I
Sovavy romány jsou nejkladncjší príklad lyrických r
v ceském písemnictví a je v nich vyleženo pro román nej
možné kladné kvantum z tohO', co muže dáti románu lyrika.

cházejí v úprave Souborného díla, dosáhnuvšího dosud X
svazku.

Bruno Taut: Nové bydlení. Žena jako tvurce moderní do
nosti. S 75 obrazy. Podle pátého vydání preložil Dr. B •

Vác!avek. Za Kc 23'-. Nákladem »Orbis« Praha XIT., Foch
62. - Architekt Bruno Taut, jeden z budovatelI] a reformát

evropské architektury napsal knihu pro ženy, jež jsou hla
tvurci nové moderní domácnosti. Jeho presvedcením jest,
nedospejeme k nové, dobe odpovídající architekture drív,
kud nebude vnitrek domu t. j. domácnost podle novodO'b

zásad zarízena, právc tak jako vncjšek domu. Chce ul

osudu hospodyií podle zásady: Architekt myslí, hO'spodyner
hoduje. Žena je dnes zotrocena dneiiním príoytkem. O·
všechen cas a práci neustálému varení, umývání, cistcní a
zení. J a!< omezit toto ženské otroctví? Jak odstranit pf'
neustálého neporádku? Kniha Tautova podává mnoho cenn
rad a smernic, instruktivních obrazu zjednodušenéhO' a

ného usporádání moderní domácnosti pri srovnání se s
z let 7otých, ktel Ý je u nás porád ješte rozhodující.

J o s e f F i s c her : Myšlenka a dílo Františka Pa/ac'

Kniha 1. Kc 45'-. Vydal "Cin«, v Praze II., Vojtešská 14.

Fischerova, opírající se vedle :tištenýeh del F. Palackého i aj

rukopisnou pozustalost, nepodává životopisu, nýbrž sO'

myšlenkový rozbor celého díla Palackého, jeho filO'sofie,
storíe, politiky. Prvním svazkem se autór pokouší o rekO'ns
celkového obrazu Palackého díla. Druhý svazek prináší ne'
podrobný rozbor vztahu Palackého k myslitelum a duch
proudum jeho doby. Vedle nejznámejších jmen francouzs

anglických, nemeckých, a kladného i záporného vztahu Pala
k nim, dochází tu peclivého osvetlení i jehO' casopisecká·
na zákbdc jeho rukopisných záznamu a výpisku. Záverecná
druhého svazku hledí osvetlit význam a svetovost díla Pala
se :stanoviska dneška; shledávaj íc pokracovatele Palackého
všechny rozdíly v T. G. Masarykovi, dochází novým roz
k tomu, jak živý je podnes odkaz Palackého, jak všechny
znamné hlavy národa podnes cítí potrebu vyjasnit si pomer k

mu, jak posud a!ctuální jsou otázky, které rešil.



U všech knihkupctt a v

Dr. Jan lOwenbacb

sepíše onašich knihách
VllAMIMOL "MEDICA"

dle prof. Dr. A. Velieha a doe. Dr. A. Kroulíka

vzbuzuje chut k jtdlu, posiIuje telo, oživuje
prepracované nervy •

Ve všech lékárnách a drogeriích.
Hlavni sklad: Lékárna ~ubílého andela< v Praze II., Na PoríiSi.

pravda a nemluvilo se prípadnými slovy. Je to vážná vec, která
se bude cítit víc a víc. Co znamená pro národní kulturu a tra
dici mezera do pocátku 19. století, se ví a cítí; co to znamená
prodlužovati ji skoro umele až do roku 1918, melo by se cítit.
a vedct ješte více. Nepochybujeme také, že to prijde.

Proto je s prospechem císti vzpomínky Staškovy. Jeto lite
rát strední hodnoty, ale zrovna u tech memoiry mají príznivé
podmínky pravdivosti a ceny. Pameti lidí opravdu vynikajících
vyplývají ze silné individuality a proto casto znásiliíují skutec
nost, pri nejmenším ji silne p?ibarvují a povídají tak daleko
více o autorech, než o vecech. Jiní, ledo nestojí tak v popredí,
vidí za to více, mají neporušený soud a, nejsou také vázáni tolik
ohledy. Naše politické dejiny, naporád psané pred válkou, jednak
t~vely ve starším historickém stylu, jednak, pokud je psal De
ms, byly psány hodne, rekneme, s vysoka. V obojích scházel
prCiStýceský clovek. Ten je schován po ruzných lokálních hi
storkách, episodách a vzpomínkách a ješte tam nemluví jaksi
od plic. Veškerý zpusob literárníhO' Vyjadrování byl u nás do
jisté míry porušen politickými ohledy. Bylo s hlediska širokých
vrstev nejen prirozeno, nýbrž vzhledem k polozakrytému abso
lutismu i dosti správno, že lidé cinili dYn:lstii zodpovednou za
vše (Zlé, co je politicky potkávalo. Ale kolik z toho zustalo
opravdu literárne zachyceno? Byl<lJto zase leda ncjaká sne
movní rec neb imunisovaná vec, tedy neco, co prece jen bylo už
predem odbarveno. Skutecné projevy citu zustaly jen v soud
ních protokolech jako urážky velicenstva, ty už neimunisoval
nikdo. A prece je to veliký kus národní duše a zároven kus
prostredí, z :nehož nepretržite vycházela ceská intel1igence, která
se bežnému »politickému« žargonu pak teprve musila ucit.

V tom vyrostl Antal Stašek. Lidé v jeho rodném podkrko
no~kém Stanovc žili s dobou. Po!idravili jako osvobození vlast
ních duší i tel rok 1848 a Havlícek je pevne spojil se svetem,
o nemž jim na spolecné schuzce skoro denne vypravoval jeho
list. A jak vítali svobodu, tak skrípali zuby, když jim ji zase
brali. Zacal hon i po Havlícko,vých' spisech, peclive skrývaných.
Po ~nocích chodili cetníci od stavení k stavení a hledali je; malý
Stasek vytrešten za nimi, s nevyhladitelným semenem nenávisti
a odporu v duši. Citujeme aspon jednu episodu:

»Jednoho vecera v mesíci únoru 1853 sedelo v naší svetnici
'nekolik známých sousedu pobytníku a cekali na otce, jenž se
mel vrátit z blízkého Vysokého a prinést noviny. SotV<ljotevrel
dvere, vyprável: »Nesu vám zprávu.« »Jakou?« ptali se prátelé.
»TakÝsi Madar chtel probodnout císare, ale chytili ho, a císar
štastne vyvázl,« »Škoda, že se mu to nepodarilo!« zvolal truhlár
Jíra Žentu, jenž byl ze všech nejradikálnejší. A hned za ním
všichni jednomyslne: »Škoda, že se mu to nepodarilo!« »Li
dicky, nekricte!« šeptala prosebne matka. jež sedela na lavici
u kamen. Zdvihši se, precházela od okna k oknu a dívala se ve
vecerním šeru ven, nenaslouchá-li nekdo. Nebývalot rídkostí,
že skrcen pod oknem cíhával cetník a napínal uši, a.byvyslídil, co
se v domácn06tech deje a hovorí. Ale vzduch byl cistý a sousedé
ješte dlouho do noci mluvili o zajímavé novince. - »Škoda, že
se mu to nepodarilo!« a »Lidicky, nekricte!« vrylo se mne v pa
rnet jako žhavou pecetí a zustalo v ní vezet.

Tak se ucil selský hoch nenávidet cetníky, vládu a dynastii,
i panovacného kneze, jenž pricházel kontrolovat oblíbeného
ucitele, jak Sl vede pri každodenním vyucování náboženství,
i nemcící, zotrocené' profesory v Jicíne. Ale naucil se i milovat
dobré kamarády, z nichž bohužel nejednoho osud chudých stu
dentu uvrhl. do predcasného hrobu, i hodné profesory, kterí meli
jiné methody než vecné nes m í š a m u s í Š. Literární prí
klady pak mel ze studií tri: filologa Malocha, neštastného poetu
Václava Šolce a predevším neohroženého J. M. CernéhO'z Dali
meric u Turnova, pozdeji castého hosta rakouských žaláru, jenž
r. 1869 byl v bývalé svatováclavské trestnici s jehO' bratrem
Petrem, ale také s Barákem, Pacákem, Tumou, Cestmírem
Langem, knihkupcem Tolmanem a j. Byl to vzdor, jenž byl
tehdy nejmocnejší vzpruhou politiky, a idea státního práva, jež
dávala šedesátým a sedmdesátým letum nesmazatelný ráz. "Vy
chovala«, napsal Stašek r. 1914, »pokolení bojovníku a muced
níku, pro než naše doba nemá již ani valného porozumení. Ná
rod jako celek, nevyjímaje ani inteligenci, má chatrnou pamet
a lhostejne krácí po -hrobech svých dejin, kde po marném boji
pohrbena leží vybourená energie bývalých jeho ideálu, bývalých
jeho snah a hybných myšlenek.« A bylo dosti prícin roku 1914
takto psáti... (Dokoncení.)

Za Kc 10'-*

Napsal

Stran 65.

Rozbor a výklad zákona ze dne 11. kvetna
1923 o nakladatelské smlouve C. 106. Sb.

z. a nar.

nakladatelství

Fr. Borový, Praha II.,
Jindrišská 13.
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PRÁVO

NAKLADAtELSKÉ

Kniha yzpomínek.
ft v techto dnech zaznamenaÍi jsme stesk ceského histo
jak málo našich lidí nalézá chut i príležitost psáti svoje
• Týkalo se to i veci nejvetší, 28. ríjna 1918; tím hure

a je tomu jinde. O to vítanejší je tedy každá publikace
oboru, i když jsou to vetšinou jenom vzpomínkové

otištenéuž jindy a ted jen sebrané, jak je tomu u knihy
S t aš k a (Antal Stašek, Vzpomínky. Pameti, knihovna
ch vzpomínek, svazek 1. Porádá Miloslav Hýsek. Na
ství Frant. Bor o v ý, Praha. Za Kc 60.-). Ostatne

isou vzpomínkyz Ruska, vzpomínky na. Eima a na politic-

cinnostautorovu nové,1u statí ostatních pak prospívá pnpo
vždy datum, kdy byly sepsány, protože casto mnoho poví

kritiku. Celkem pak jest význam Staškových Vzpomínek
: Stašeknebyl prímými a vynikajícím úcastníkem ani jedné
vrchuQjUostínašeho politického ci literárního života. Vší
j ~ . vždycky se zájmem všeho kolem sebe a tak nám

kniha opravdu podává svet živý a pohyblivý, nikoli strnulý
jednostranným paprskem inteligence, která jej pozoruj e;
uje a dává tak veci a události samy, jako barvu, detail,

uší, pomery. Má to velkou cenu tli nás, kde vedomostí o mi
ti je u vzdelaných lidí beztoho málo. Není to jel1Iproto,
tal nový režim a vše, co souviselo se starým, zdánlive stalo
ne bezcenným. V povaze ceské inteligence je vubec neco
istického, ci spíše nihilistického, pokud hledí zpet; snad
zavineno udýchaným pokrokem, jenž má tak málo úcty
u, co jest, tím méne pak k tomu, co bylo. Snad protO' je té
memoirové literatury tak málo; lidé do poslední chvíle
kupredu, a ti, kterí už nehledí, snad neverí, že by zají
jiné, co kdy povedeli. Krátce, tonuli jsme druhdy v hi
u, ale trochu z reakce proti nemu, trochu však i z ne

O pudu po stále novém odvrátili jsme se od ncho tak du
, že toho o své minulosti, i nejbližší, víme pramálo. Bývá

vte nejspíše jakási strohá politická konstrukce, skoro spíše
'cká, nekolik událostí, osob a dat, tlení v tom však života

. Krome toho je i v literature vzpomínkové a dejepisné
o porušeno ohledy na dyna-stii a stát, nemluvila se celá
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FR. BOROV~ PRAHA II.)
jfNDR/ŠSKÁ 13.

SPISY
FRANT. GELLNERA

U vlech knihkupcu.U vlech knihkupc~

vyjdóu ve dvou silných svazcích knihovny Eantheon. První díl
již vyšel a obsahuje na 464 stranách veškerý básnický jeho odkaz
i s poznámkami vydavatele prof. dr. Mil. Hýska. Jsou tu kriticky
vydány jeho sbírky básní "Po nás at prijde potopa", "Radosti
života", "Nové verše", "Don Juan", dosud knižne nevydané
básne epické i lyrické a velký soubor kousavých satir a krásných
prekladu. Kniha je tištena dvema barvami ve slicné úprave
A. Ohlebecka na tenkém papíre knihovny Pantheon. Jest opatrena
tremi vlastními portréty autorovými, z nichž jeden jest proveden
trojbarevným tiskem. Dokonale vypravená kniha s tríbarevnou
obálkou se do 31. c.ervenceprodává v subskripcní cene za
Kc 36·-. Druhý díl jenž je v tisku, obsáhne práce dramatické
a prósu.

"Já držím pohár ve své dlani,
mé srdce, které pretéká."

Red 45 lety, dne 19. cervna 1881 se narodil František Gellner,
básník, malír, karikaturista, satirik a novinár. Byl tím vším, pro
tože videl své místo na všech frontách, kde mohl nésti vpred prapor
své lásky k lidem a životu a pri tom ohlušit smutek nad marností
velkých nadejí. Horkost z vlastních bolestí nemohla mu oslabiti
vedomí, že bolestí cizích je víc; byl z rodu velkých básníku, kterí
musí zustati i bojovníky: "Je nutno v živote úcast mít, k nekteré
pridat se strane - a svoje srdce nastavit dobre mírené ráne ... "

Považovali ,jsme za jednu z nejvetších povinností ceského
písemnictví vydati literární pozustalost Františka Gellnera tak, jak
jeho význam zasluhuje. Tento dluh bude nyní splacen.


