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Politika
Ferd. Peroutka:

Je pokrok

ohrožen?

I.
Od voleb se nekterí lidé a nekteré casopisy z pokrokov}'ch rad ustarane ptají, jak bude dále s pokrokem
a je-li postaráno o to, aby nezašel. Prícinou je jim zejména rozmnožení poslaneckých mandátu tech stran
v Cechách a na Slovensku, které chtejí vybojovati katolickému názoru co nejvetší vliv na usporádání vecí
verejných. Po sedmi letech, v nichž se zdálo, že modtrní doba pracuje pro nás a v ni'Chž nebylo šetreno
protiklerikálním bojem, je odluka církve od státu vzdálenejší než byla kdy za tech sedm let, a místo ní se objevil na obzoru konkordát, spolecenství ,církve a státu,
byt .jen mlhave, v narážkách, ve forme »studií« nebo
»materiálu k diskussi«: to je zajisté nápadný fakt a
nutí pokrokové muže k premítání, jak to, že se jim nepodarilo na hlavu porazit katolického boha a jeho družinu pochybných svatých.
podniká se revise pokrokárské taktiky, což"je prospešné, i revise pokrokárských
mravu, což je ješte prospešnejší. Mluví se o tom, z,e
je nutno opustiti zastaralé
formy protiklerikálního
boje, na než bývala Volná myšlenka tak hrda a jež dnes
pan prof. Rádi už nazývá zjevem úpadkovým. Neríká
se však dosti jasne, cím 'ty zastaralé a úpadkové formy
nahraditi. Tyto rozpra'vy sleduje pozorne katolický tisk
jako soudce nade všemi, prísne posuzuje celou ideu
pokroku vubec a dává debatujícím pokrokárum mámky, vetšinou ovšem špatné. Kdo se proto zlobí, utešiž
se myšlenkou, že v dejinách, jako všude jinde, hrají
každému jen chvíli, a že tváre klerikálních redaktoru
behem doby zase opa-dnou.
Mluví se nyní u nás o krisi pokroku na celé linii a
to ovšem se neobejde bez vety, že hydra reakce zdvíhá
hlavu. Tedy jak vysoko ta hydra opra:vdu zdvíhá hlavu? Pokud se týká sociálního pokroku, nezdají se býti
socialistické strany v koalici zrovna znepokojeny; naopak, debatují-li s komunisty nebo s,c svými volici, ve~
lehí vymoženosti, jež byly získány pro pracující lid a
jež budou za každou cenu obhájeny; sociální demokracie pozoruje, že byl splnen celý její minimální program, a neví ješte dost dobre, jak dál. Zde tedy útocná
reakce pr-íve nepá,Jí, ac ovšem tempo sociální prestavby
se velmi zvolnilo. Ale toho jest 'Více prícin než jen zlá
vi'tle reakcionáru. Je tu nezdal' nekterých pokusu se
státním socialismem i pohled na nekterá socialistická
družstva, stále potrebná subvencí; je tu danové pretížení, které brání ukládati státu nová sociální bremena,
ac všichni celkem se shodujeme v tom, že na tvári spolecn lsti jsou cetné ohyzdnosti, které by bylo treba odstra' ~; jsou tu dále i tísnivé podmínky odbytu zbOŽÍ.
kter~ ykonávají nepríznivÝ vliv na trh práce a na odmenu delníkovu; konecne jest tu brzdící vliv prax,e.
Ldá e, že naši koalicní socialisté (komunisté ovšem
u nás s žádnou praxí se nepotká'vají) sami podlehli tomuto vlivu: mluvíte-li s jejich VUdCI,máte nekdy dojem, že po rade zkušenostj dostali dtIkladnou trému
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z praxe a ztratili víru v socialisaci na nekolik let. Máme skoro dojem, že my, kterí se naz)"váme liberály,
bychom byli odvážnejší v té veci. Ale nikdy nechceme
s pohrdou odstrkovati lidi s místa, na než je privedla
zkušenost. Pres to zustává pravdou, že jednou z hlavních prícin, proc nejdeme rázneji za socialisací, je nedostatek odhodlanosti u samotných socialistu.
Tedy
nelze vše yysvetliti. jen útokem reakce. Pripocteme
k tomu, že Ceskoslovensko vubec není dobrou pudou.
pro nejakou dukladnejší reakci. Jsme a byli jsme národ
malých lidí, a jako kapri nikdy neoudou delat šticí politiku, tak takový národ sotva muže býti 'Vzburcován
k podpore velkokapitalistických cílu. A nejaká politika
šlechty? Jak dávno ta je už u nás mrtva! Bojí-li se ješte nekdo u nás šlechty, není politik, ale neurasthenik.
Národní demokracie, kt,erou jedinou z našich stran je
možno pokládati za oddanou kapitálu, odnesla si z posledních voleb rádnou porážku a je vedle živnostníku
nejmenší stranou z koalice. Strach o pokrok zakládá se
tedy v podstate na volebním vítezství katolíku a je spíše kulturní povahy.
Pokrokové smery jsou velmi udiveny tímto vítezstvím. Nebyly by tak udiveny, kdyby nebyly vždy už
predem pokládaly za hloupo t všechno, ,co se s t. zv.
liberální strany tvrdilo o pomeru Oeského národa ke
katolictví. Pokládá-li nekdo katolictví jen za víru, která byla této zemi vnucena ohnem a mecem, je pak prirozene udiven, jestliže zeme po sedmi letech svobody nespe,chá odhoditi tuto násilím vnucenou víru,
nýbrž dopreje jí dokonce volebních uspechu. Liberálové se nepokládají za katolíky, ale chtejí spravedlive
a svobodne oceniti roli všeho, tedy i roli katolictví.
R. 1620 bylo, pravda, katolictví vtluceno do ceských lebek násilím. Ale od té doby uplynulo tri sta let a to
jest dosti casu, aby i vnucené náboženství zdomácnelo.
Zde není treba velkých debat, nebot nás poucují fakta:
Rakouska se ceský národ vzdal s nadšením 'V prvním
okamžiku, ale pres všechny výzv.y nevzdává se až dosud katolictví, ac by tak mohl nyní svobodne uciniti.
To podle našeho názoru dokazuje, že katolictví prestalo býti cizím predmetem v národním tele. Nesouhlasí-Ii s tím nekdo, je povinen tento úkaz vysvetliti
jinak. Nekdo to muže snad vysvetlovati cástecnou zaostalostí lidu, kt,erá musí býti prekonána. Ale predne,
nejsou mezi našimi katolíky jen lidé zaostalí, a pak,
kdybychom merili' tímto loktem,
musíme pokládati
Francii a ltalii, 'v nichž katolictví jako církev a katolické cítení pevne trvají, za zeme obzvlášte zaostalé.
V Anglii nabývá v poslední dobe katolictví na síle:
je to proto, že v Anglii rozmáhá se zaostalost? Pochybuji, že by clovek, který uprímne verí, se mohl stehovati z konfese do konfese jako z bytu do bytu; pro každého verícího je jeho vyznání celé a pravé náboženství,
a- naši katolíci vetšinou prestanou
být katolíky, až vubec prestanou být náboženskými lidmi.
Napsal jsem kdysi, že spory mezi katolicrvím a protestantstvím nás už málo zajímají, ponevadž za nejaký
cas obe vyznání butlou ležet vedle sebe v hrobe. Na
jedné volební schuzi, kde za národní stranu práce mluvil superintendent ceskobratrské církve na Morave, dr.
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Císar, byl vznesen na neho dataz, zda- totO' Perautkavo
stanaviska vystihuje pamer strany práce k nábaženství. Pan dr. Císar advetil: kdO' predpavídá, že katalictví i pratestantství
budau za nejaký cas ležet vedle
sebe v hrabe, pripadá jakO' anen devadesátiletý krejcí,
který si zavrel havrana dO' klece, aby videl, žijí-li havrani apravdu dve ste let. Ta jest velmi dabré prirovnání a nemahu papríti, že jeden lidský živat je krátký
k vyzkaumání pádu nábaženství.
Už Heine napsal
pred asmdesáti lety: »Slyšíte klinkat zvanek? Ta jdau
s posledním pamazáním k umírajícímu bahu.« Heine
je dávno mrtev a nábaženst'ví žije. Chtel jsem jen naznaciti moderní síly, které pracují prati nábO'ž,enství, a
myslil jsem na dnešní histarické farmy nábaženské,
které satva už budau žíti tak dlauha, jakO' žily. Ale
vždy znavu se poucujeme, že na svete nejsau jen maderní síly.
v tak malém prípade, jakO' je paslední valební úspech katalických stran. Je asi chybné klásti zde
zvláštní duraz na katalictví: jde spíše a ta, ž'e lidé
z pochyb casu vllbec se utíkají k nábaženství, u nás
ke katalictví prata, že tato víra, 'v níž byli vychaváni,
predstavuje jim nábaženství celé. (Vedle nich je avšem
mnaha lidí, kterí, vychaváni jinak, pakládají jedine
pratestantství za pravé nábaženství.) Vzrust klenkálu
není prícina, ale· následek: ukazuje, že mnaha lidí nedovede se vyravnati s navau dabau a pacituje z ní
úzkast. Chcete-li paraziti katalicismus,
nesvedete ta
~ádnau sebe slavnejší bitvau v parlamente, ale jen tím,
že dáte lidem navé duševní prístreší. A ta nejde rychle.
Duchavní zápasy se nerazhadují tak rychle jakO' spart'Uvní.
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Ve praspech klerikálu byla razhadnuta demakratickým zpusabem, t. j. hlasaváním.
Nehledejte v tam
tedy úkladu a spiknutí, ale jdete na paradu k lidské
pavaze. Myslitel, který pakládá lidi za statecnejší a
, samastatnejší, než jsau ve skutecnasti, nebO' za razené
abrazabarce, dacká se mnahých vyvrácení své nauky.
Lidé jsau kanservativní, zejména tam, kde jde a jejich
majetek nebO' a jejich duševní klid. Je-li nekdO' vychován cetbau heraických tragedií, predstavuje
si
avšem lidstvo jinak. Není vyplnavána ·jen razumem, a
vždy sklidil úspechy, kdO' davedl abratne uderiti na
citavau stránku. Ta davedl kat'Ulicismus, kdežtO' pakrakári se davalávali jen razumu. Za s'edm let nesplnily a nemahly splnit pakrakavé smery vše, co slibavaly. V dnech prevratavých
pan paslanec Bechyne
na námestí slibaval lidu, že )>nyní prijde daba štestí
,všech.« Neprišla avšem, a pakrakári se zatím ukázali
lidu ve svých slabllstkách, castO', pakud se na pr. ceskaslavenských
sacialistu týká, prímO' v nedbalkách.
Lid videl, že mnazí z nich byli pactivejší v apasici
z taha paznatku prišla rozcaravání,
než u vesla.
které nelze padcenavat. Když padly staré rády, ukázala se ne harmanie, jak byla slibavána, ale nesparádanast razumu. Nedakanalast
claveka, která se také
abjevila, nedavedla patešit, a prata nekterí lidé šli
kausek cesty zpet, k víre svých atcll. Je ta marné, pasitÍ'vní ethika p. praf. Fr. KrejcíhO' mnoha neláká; je
ta trachu suchá kráska. Pakrak se mnahým lidem
ukázal ne jakO' prímá cesta, ale jakO' chaas, pouhé pa'litikarení, stejne žalostné jakO' každé jiné; sama slava
p a k r a k byla pri nehadných príležitastech uštvána
až k nemažnasti; udály se prípady »pakrakavasti
až
k zblbnutí«; když jste seškrábli slupku s mnahých
pakrokáru, abjevili se stejne slabými lidmi jakO' jiní,
s tím jen razdílem, že papauškavali jiné fráse; zkrátka,
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pakrak neprinášel rychlých úspechu ani jistO'ty ani bezpecnasti. Z taha nastala u nekterých bázen a skrytí
hlavy dO' staréhO' katalickéha klína. Je jista, že si tím
nepamahau, ale ciní tak prO' klid duše. V tam má pravdu Anatale France: »Panevadž vždy v histarii byl clavek zpazdilý, byla by padivné, kdyby nebyl zpazdilý
práve dnes.«
Ze všech myslitelu, kterí se pakusili urciti zpusab,
jímž se deje vývaj, vystihl nepachybne nejsprávneji
vec starý Hegel, podav farmulku: akce - reakce synthese. Je ta panekud chladný názor, ale je pravdivý. Nechápu, jak se ha mahau davolávati ti, kdaž by
nejradeji všechny relativisty pazreli na patkání, nebot
tentO' názor je atcem všehO' palitickéha relativismu,
nedávaje plnou pravdu žádnému ze všech smerú. Padle tahata názoru. každé dení se casem amrzí prO' svau
jednastrannast
a prehánení a vyvalá reakci, která je
práve tak jednastranná;
teprve abdabí synthesy spojí,
cO' v abau smerech byla živéhO' a dabréha.
Tak se pahybuje histarie sveta. Deje dneška i s tím klerikálním
vítezstvím je mažna úplne zaraditi dO' tahata schématu: nesparádaný a nekdy baurlivý pastup pakraku
vyvalal adpar. Prijde také daba synthesy, která slaucí
staré i navé dabro. Prazatím jsau lide, predvídající
tutO' synthesu, neablíbeni na strane akce i reakce.
V. Koenig:

Jak je složena ruská emigrace.
Ruská emigrace není Evrape nic neznáméhO'; po
celé století ji Evropa znala a padle svéhO' palibckéha
vÝvaje poskytavala více ci méne svabadný útulek celým generacím ruské inteligence, která se utíkala z politické nesvobady dO' svabadného nebO' s'vobadnejšího
prastredí, evrapskéha. Prata dejiny ruské emigrace zaznamenávají jména, která jsau velmi významná pro
palitické i kultumí dejiny Ruska vubec: Herzen, Ogarev:, Bakunin,
ecajev, Lavrov, Plechanav, cetní eseri
a kanecne i jména, která jsou nerazlucne
spajena
s nastalením sovetskéhO' režimu, jakO' Trackij a
niu,. Pauze nakrátkO' byly preruš,eny dejiny ruské emigrace: IbyIa ta doba ad únara dO' ríjna 1917, kdy se
atevrely hranice ruské demakratické republiky palitické
emigraci všech adstínu. Ale hned pa balševickém pre'Vratu zacala nové údobí ruské emigrace. BO'lševická
revaluce primela k úteku predevším živly zcela 'OpacnéhO' rázu než byly emigracní živly predváleCl1é: apory
staré spalecnasti,
zpáteCl1ickau aristakracii,
plutakracii, carskau vysakau byr'Ukracii a vajenské hadnostáre, sllavem celé oficiální carské Ruska palitické,
spakcenské i haspadárské.
BO'lševid:á diktatura vypudila za hranice také celý ruský svet palitický, pakud
stá~ na prava 'Od balševismu; na leva nebylo už nic,
caž znamená, že apustili vlast všichni nebalševictí po.
litictí cinitelé, a ta nejen príslušníci staréhO' carskéhO'
režimu, ale i ti, kterí tentO' režim svrhli, všichni nebalševictí repubIikánští, demokratictí, ba i sacialistictí
pal1itictí pracavníci;
mnoha starých revalucionáru,
kterí ztrávili znacnau CáSltsvéhO' živata v predválecné
emigraci, 'Octli ,se nyní v emigraci podruhé. A posléze
museliprchnaut
i ti leví sociální revaluciO'nári, kterí
podporovaE sovety na zacátku balševickééry.
Krome palitických cinitelú však šly dO' emigrace
tentakráte také nejruznejší slažky ruské spalecnasti a
emigrace nabyla rázu hramadnéha.
Byly ta slažky,
jejichž emigrace mela smysl zpala politický a zpola hO'-
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.•ský. Pred sociální revolucí utíkali, pokud jim
pravý tábor, ba' ani ten nejpravejší, nebyl jednotný,
možno, lidé, kterí se snažili zachrániti v citahanice mezi monarchisty byly na denním porádku,
alespon cást svého movitého majetku, bohatí s'ou- ale tato ,nejednotnost jednak nikohO' neprekvapovala,
íci, obchodníci, financníci, lidé, kterým bolševijednak nálada »bežencu« byla pro pravici psycholosekvestroval pudu a nemovitý majetek vubec,
gicky príznivá. Odhad, že emigrace byla z devadesáti
yslníci, statkári, reditel,é a vyšší úredníci továprocent pr3Jve a prímo monarchisticky naladena, není
i proste lidé, pro které sociální revoluce znamenala
prehnaný. Autorita demokratickýJch vudcu a zejména
vratný pád do hlubin sociálního postavení a 'všechsocialistu byla otresena tím, že nedovedli zamezit vítezství bolševiku. Demokratictí huržoasní vudcové nenebezpecí, která v té mimorádne kruté a krvavé
prinášelo príslušenství k buržoasní tríde. Další
byli si jisti, socialisté težce sháneli své stoupence. Ale
v celku nelze mluviti 'O necem vetším, než o náladách;
emigrace tvorí lidé, kterí se utekli za hranice
O te proto, že nesnesli dusna a tíhy ovzduší v dobe
vetšina emigrace byla a z valné cásti až dosud je poké války a trídního teroru, ac jim prímé nebezliticky neorganisováoo. a podléhá stále prevážne nála1 nehrozilo; tyto živly se skládají
vetšinou ze
dám. Nesporné však je, že od r. 1922 lze pozorovati
ostavovské inteligence, profesoru,
spisovatelu,
pokusy o politické seskupov;á:ní. Zároven lze pozoro"ku, lékaru, advokátu, inženÝru, úredníku atd. Vyvati povlovné opadávání pravých nálad v emigrantské
ovalo se množství studující mIádeže, které byly
mas se, což nesporne souvisí s nezdarem intervencních
trídní pllVod zavreny dvere vYlSokých škol (nemlupokusu, s pronikáním
poznání, že sovety prekonaly
o tudentech z bílých armád). Poslední vlnyemivnejší nebezpecí a s tím, že na dav emigrace, která
ce zahnal do Evropy konec obcanské války. Po
s pocátku »sedela na kufrech«, zacaly doléhati hmO'tné
finitivní porážce bílého hnutí utíkalo s bílými ara existencní otázky. Nebudeme zde líciti všechny veci,
ádami z Ruska z živlt\ o nichž jsme mluvili, rvšech- které mely vliv na tento proces v emigraci, spo;wjujeme [se jen hlavními a zaznamenáním fakta samého,
CO jen mohlo a !COstacily pobrat cernomorské
pary; byl to hromadný útek, kterým bylo strženo na
podotýkajíoe,
že není možno presne vymezit poU Ruska i množství drobných lidí, již se hrozili
mer »pravých« a »levých« živlu; nálada se proste mír'ch válecn)'ch hrLlz a z nichž mnozí opoušteli jení a v této príznivejší nálade mohou nyní s dosti velÝ majetek. Také v bílých armádách bylo množství
kým úspechem pronikati hlasy a organisacní
snahy
stredu a levice. Politicky vyhranené emigrace jsou
ného selského lidu - nejen junkri a carští dustojci - a tak se s touto pos~ední vlnou privalila do
clesetitisíce, kdežto stahske emigrantu jsou živel, který
není vyslovene politický. Presl to nelze podcenovati
ropy nejrLlznorodejší spolecnost. V emigraci jsou
íž za toupeny všechny sociální složky ruské, treba
snahy emigrantských politických ciniteltl, kterí se pokoušejí dáti emigraci politickou a z cásti (zejména
v pomeru sociálního složen~ ruského národa.
~ak
octla v evropských státech dvoumilionová
u socialistu)
odborovou a s'vépomocnou organisaci.
sa ruské emigrace, která našla prijetí celkem laMezi Imonarchisty
vykrysta1isovaly
dve skupiny,
, a v nekter)'iCh státech, mezi nimi v Ceskoslo:- Kyrillova, kterou representuje
tak zvaná Nejvyšší
sku, prímou podporu. Nemluvíme tu o"šem o emimonarchistická
rada, jež vydává vlastní týdeník, •..•
ci rozstríknuté po Asii; zde je težko zjištovat
skupina Nikolaje Nikolaj,evice, representovaná: RUlskou
, ale neprekvapí, když se dovíme, že v obcanské
monarchistickou stranou se strediskem v Paríži. Hlavv Líne operují generálové také námezdnými runími ciniteli, této skupiny jsou poslanec Markova
M.
i vojsky. Avšak pro evropské státy hromadná
A. Krupinskij. Dlužno ríci, že Nikola} Nikolajevic pocíná si ,velmi obratne a dovede kolem sebe soustredoigrace ruská znamená problém, který nelze snadno
itiJ a který je tím nesnadnejší, že tyto dva miliony
vati stoupence. Nejv€tším jeho politickým úspechem
u jsou dnes bez státního obcanství, že vý'voj poje, že dovedl' pro sebe zílSkati W rangla, címž znacne
1\ muže z nich uciniti už emigraci trvalou, že zde
rozšíril svuj vliv mezi prívrženci intervence, ackoli
jí úlohy na jedné strane &ympatie k urcitým slož- sám nedávno prohlásil (ovšem s krížkem po funuse),
této emigrace, na druhé strane úprava právního
že si nepreje intervence. Dalším jeho úspechem je, že
eru k sovetum; mravnímu svedomí demokracie se
dovedl k sobe pripoutat i ty monarchistické skupiny,
í nechat padnout na príklad demokraty, kterí se
které nevstoupily prímo do ruské monarchistické strali obetí trídního boje, na druhé strane však má podny, nýbrž sdružily se v tak zvaném Ruském národním
emigrace své. hranice jak s hlediska právního,
výboru, 'vedeném politicky Kas,tašovem a Struvem a
S hlediska financního. (Pamatujeme
se, jaké rozrepresentovaném
Est,em Voz r o ž d e n i j e, který;
cení budilo mezi naším studentstvem
zneužívání
slouží propagaci pravých nálad vubec a zpravidla nepor nekterými ruskými také-studenty.) U nás, cítí
vystupuje jako orgán monarchistický. K této skupine
jnost závažnost emigracního problému velmi, ži've, patrí také spisovatelé Amfiteatrov, Bunin a Šmelev.
a&oli k ruské emigrantské demokracii zachovává
Názory v této skupine nejsou 'Vždy jednotné; zejména
íratelné sympatie, prece - a jiste právem - se je ruznice v nazírání na pozemkovou otázku; nekterí
, jak to vlastne s tou emigrací je. co s ní bude dál,
by ch.teli bezvýhraclné vrácení pudy bÝvalým majite1 ona sama o tom myslí a jak se to všechno skoncí.
lum, jiní by rešili otázku mírnejším zpusobem, cástecnou náhradO'u a pod. Stranou stojí drobné a nevyhraprirazeno, že emigr3Jce, která takto prišla do
nené skupiny, zejména v Jugoslavii; jsou to vetšinou
i"j, odneslaSli z Ruska zášt proti bolševismu
a
legitimisté, kterí si zásadne prejí návratu dynastie
u, aby pomery se co nejdríve zmenily; je proto
Romanov~u, ale nevyslovují se zatím pro žádnou oso, že ve velké vetšine emigrace nacházeli sluch
bu. Nakonec minulého roku utrpeli ruští' monarchisté
hlásali krížovou válku proti sovetskému Rusku.
porážku, která je nejen známkou znacného vystrízliU dlužno pricísti, že jedinou pevnou organisací,
vení v emigraci, ale bude asi teprve nyní míti velký
"Ia do Evropy, byly cásti bílých armá:d, jež
vliv v' neprospech monarchismu. Byl to nezdarený poly nálady pravého zabarvení v emigraci. Ovšem
:)'10
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kus o svolání ruského zahranicního' sjezdu, kterému
Známa jsou hlavne jména Pešechonov, Prokopovic a
monarchisté chteli dát zevní podobu sjednocení ruské
Kuskova. Z tohoto stredu vzešly také v poslední dobe
emigrace, strhnouti na sebe vetšinu a tak vzbudit zdáhlasy o návratu emigrace do vlasti, které 'vzbudily
ní, že emigrace jde za praporem monarchismu. Pokus
v emigraci velký rozruch a. o kterých promluvíme
se skoncil naprostým fiaskem; ve stredních vrstvách
jednou obšírneji. Praktické
smírení s bolševickým
má! a to vdk,ou zásluhu hlavne P. N. Miljukov. P'Ote- Ruskem provedla skupina smenovechovcu (smena vech
šitelné zejména je, že snahy monarchistu byly 'Odmítzmena mezníkll), která se prímO' postavila na pudu
nuty v Jugoslavii, kde monarchistické tendence mely
Isovetského státu ia z valné cásti již provedla návrat
dosud prevahu. Fakt, že v Jugoslavii 52 emigrantské
do Ruska v dobe; kdy to sov'etská vláda pripustila na
organisace odmítly aSLs,tovati pri této komedii, je víc
základe prij,etí sovetského obcanství. Smenovechci byli
než výmluvný.
tehdy vineni, že jsou agenty bolševismu; zdá se, že nePrechod k táboru obcanskému tvorí skupina bývaprávem. Jejich snahy ovšem svého casu sovety podpolých ruských prumyslníku, kterí však zatím zaujímají
rovaly, avšak hnutí samo vyrostlo hlavne z touhy mlávyckávací stanovisko. Dosti neurcitá je také skupina
deže, ,která v emigraci vystudovala a nadála se najíti
pravých kadetu, representovaná deníkem R u a ve- ve vlasti zamestnání. Propagacním sovetským listem,
dená Ges'senem, ,Kaminkem a Szgojevem. N alézá, ohlas
který pusobí mezi emigrací, je Par i ž s k i j V e s tzejména ve strední inteligenci, 11iedovedla však dosud
n i k; existence tohoto listu je také dukazem, že sovety
ani zorganisovati své ISltoupenoe, ani 'vytvoriti posineztratily plne zájem na tom, jaké tendence se uplattivní program: nezaujímá vyslovene odmítavé.ho sta~ nují mezi emigrací, a snaží se alespon z cásti pusobiti
noviska k monarchistum, za to ostre vystupuJe proh
na ne vlastním tiskem.
socialistum. Naproti tomu velmi cile si pocíná a deTak v podstate vypadá rozvrstvení
politické cásti
mokratický obcanský tábor organisu je jiný kadet, P.
ruské emigrace. Jak už receno, politická emigrace
N. Miljukov, kterému se podarilo dát~ temto sn~h~m
tvorí jen pomerne malou cá.st široké emigrantské
dobrý organisacní základ v DemokratIcko-r~pub.hl~anmassy. V podstate lze ríci, ,že D1á:ladatéto massy, puském sjednooení. Miljukov vykonal v organISacI hbe- vodne témer cele naklonené nejpravejšímu
smýšlení,
rálního republikánského táboru skutecne velkou práci,
prechází do smeru levejších, byt jiste ne z vetší cásti.
která se mu ,darí práve 'V' dllsledku toho, že ruská emiJe zde jhlaovne rozcarování z intervencních nadejí a
grace se postupne rozcarovává. 'V pravých náhledech a v dus],edku boho stále postupující odklon 'Od-monaropouští intervencionismus, jako od neho už dávnlO od- chismu, na který také pusobí namnoze demokratické
stoupil i Miljukov. Ježt'O Miljukov klade nyní velk'Úu prostredí, v nemž žije znacná cást emigrace. Namísto
váhu na zemedelskÚ'u složku ruského 'Úbyvatelstva,
nadejí v pád bÚ'lševismu vnejší na1s!Íllpují nadeje na
pojí se k jeho Republikánsko-demokratickému
Is,vazu jeho pád vnitrní; pri tOm však pomalu proniká i potaké skupina Selské Rusko, vedená Maslovem 'v Praze,
znání že i takový vnitrní pád sotva muže prijíti jeda krome toho také ruzné skupiny nestejnorodé,
ze- ním ú'derem. Skoro celá emigrace verí, že dnešní její
jména rllzné organisaoe kozácké (v Ceskoslovensku 12) postavení je prechodné a že ne sice hned, ale pomerne
a pak také zbytek skupiny Savinko,:cuv ve yarša;,e,
brzy se jí otevrou brány Ruska. Odtud také zrejmé
vedené Filosofovem a representovane
casoplsem Z a snahy zabrániti asimilaci a odnárodnení, tím také lze
s v o bod u. Hlavní ,srt:rediska Miljukova táboru jsou
z cásti vys'vetliti onen ziev, který budí zejména v naší
Paríž, hlavne Praha a pak Varšava. Praoví kadeti mají
verejnosti dojem 11iepríznivý, že emigrace vede exklusvé strediskO' v Berlíne.
sivní život a nezarazuje se organicky! dO' celého zpusobu
SociaEstický tábor delí se na dve hlavní skupiny,
našeho spolecenského a také obcansko-pracovního
žisoc i.á:lní demokraty a sociální revÚ'lucionáre. Sociální
vota. Emigrace si'ce už nesedí »na kufrech«, zarizuj:e
demokraté, jejichž hlavním vudcem je Dan a orgánem
se v cizine jako v prechodní stanici na živ'Útní dráze,
S o c i a i s t i ces k i j V e s t n í k, verí v podstate
ale kufry má pripraveny, cekajíc ve stálé nadeji na
ve vnitrní vývoj bolševicbví k tem socialistickým mezmenu ruských pomeru.
todám které hlásají sociální demokraté, jejichž stanovisko je v dusledku toho možno charakterisovati jako
vyckávací. Hlavní, nikoli však zvlášt pocetné skupiny
sociálních demokratu jsou v Berlíne, ve Švýcarsku,
tradicním útocišti sociálne-demokratické
emigrace, a
kÚ'necne 'Vi Paríži. Eseri naproti t'Úmu v podstate verí,
Debaty nad hrobem deflace.
že proti bolševictví možno vésti boj uvnitr· Ruska,
byt bez snahy o násilný prevrat. Hlavní dve skupiny
-a, Londýn, 10. února.
~ jsou pražská, representovaná revuí Vol jaR
O's s i.i
Deflace
je
»mrtva
a
vecne
zatracena«, ale velká cást
a Vlldci Cernovem, Lebedevem, Stalinským, Suchomltlidí,
kterí
v
ní
meli
cinný
podíl,
se teší cipernému živonovem, Slonimem, a parížská skupina Kerenského
bytí. Nic nevadí, že oni nyní také zatrawjí. deflaci.
s deníkem Dni a skupina literátll sdružená kolem páPouze se nesmí vzpomínat, že kdysi byla velmI »zdrafížské revue S o v r e m e n nyj a Z a p i s k i.
povou« financní a penežní politikou. To bolí živé, kterí
slední dobe lze pozorovati zdarilé pokusy eseru o organisacní práci na Balkáne. Sympatická jest úspešl1'á: se ješte financne a politicky nevyžili. Co se stalo, je
dobre známo, bylo ješte lépe citelno a je cástecne cipráce eserských cinitelu o odbor,ové organisování emitelno posud. Nezbývá tedy nic, než tak trošku fixlovat.
grace a o 'Organisaci emigrantské
svépomoci v exist,encních otázkách, zejména v opatrování práce a ve
Jedním z techto fixlu jest obvinit každého, kdo byl
výchove pro praktická zamesltnání.
nebo jest proti deflaci, z inflacních choutek. Pred ctyrMimo strany js'Úu lwnecne ješte ruzné dr'Úbné skumi nebo peti lety inflace a deflace byla v »Lidových
piny, které hledají prímý vztah k dnešnímu Rusku.
novinách« srovnána s dvema špinavými príkopy podél

=

I

I

Národní

hospodár

Prftonl17ost
ice a bylo dodáno: radí-li nekdo pocestnému, aby
do jednoho, tím mu ješte neradí, aby skocil do
ého. Rozumní lidé varovali pred prvním jako
druhým a doporucovali cestu po silnici stabilisace.
nebylo naps'áno jednou, nýbrž mnohokrát. A prece
vek, který bude v príští'ch létech zaujímati nejvýamnejší místo v ceskoslovanské penežní politice, naI, že takoví lidé doporucují nebezpecnou politiku ince. Domní'vati se, že to byl omyl, bylo by podoeváním pisatelovy inteligence. Byl to úmysl, úskocná
Iemika - a gentleman dosud neodvolal úmyslnou
pravdu. Je treba to konstatovati nikoli pro osobní
stiucinení, nýbrž možná pro vecné potreby budouclezl

osti.

.

Druhé, co zaráži v techto polemikách, jež daleko
"'te nejsou u konce, je stálé používání jmen. Dr. Rain byl muž vzácných vlastností. Ctitelé jeho prokazují
"'akjeho památce špatnou službu, zatahují-li jeho jméO stále do pozdejších sporu.
Nejvetší lidé dejin rešili
é úkoly dle soucasných vedomostí a zkušeností.
2ižka byl zakladatelem moderní válecné strategie a
taktiky, ale nemužeme ho soudit a odsoudit proto, že
Foch toho ví víc. Dr. Rašín má nespornou a nesmírnou zásluhu, že osamostatnil
ceskoslovenskou menu,
aby mohl zaraziti inflaci. To s plným respektem každ~' uznává. Jakmile však prejdeme k deflaci, dr. Rašín se mohl tak mýliti, jako se mýlili financníci svetového jména a mezinárodní prakse. Dr. Rašín se proste rozrešení této veci nedockal, a není žádnou urážkou jeho památky, rekne-li se, že v necem také byl na
omylu. Byl prece clovek a nebyl neomylný. Jsou lidé,
kterí osobne dra Rašína znali, a tvrdí, že mel odvahu
omyl doznati, jakmile jej poznal.
Lincolnovi také
kdysi vytýkali, že zmenil své presvedcení a on odpovedel: »Hure j~ s lidmi, kterí nemají co menit«. Dr. Ra"'ín tu od'Vahu mel, ale jeho ubozí epigoni si ucinili
z jeho jména pohodlný štít. Rašín do poslední chvíle
hledal pravdu, cenil pra'Vdu podle jejího obsahu a nekryl se žádným jménem. Že dr. Rašín skonal rukou
vrahovou, nedokazuje ani správnost ani nesprávnost
jeho deflacního nábehu jako to nedokazuje nic z mnohých jiných otáz,ek dnešní doby, o nichž prece dr. Rašín mel také své náhledy. Kdyby to byla pravda, pak
by otázku deflace rozhodl vrah. Zatahovati panovníky
do denních sporu není dovoleno, zneužívati jména presidentova se považuje alespon za špatný 'Vkus, není-li
na to zákon. Majestát smrti vyžaduje téhož. Nejvetšími škudci památky Rašínovy jsou ti, kdož jeho jménem kryjí své chyby, kterým 'se mohli vyhnouti, ale
které byly ješte všeobecným mínením sveta za doby
Rašínovy. Posledních pet až sedm let znamená v národním hospodárství a financí rychlejší vývin než pul
století pred tím.
Jeden anglický pastor rekl, že verí, co Kristus rekl,
ne sice proto, že to rekl Kristus, ale protože by to
Kristus nerekl, kdyby to nebyla pra'Vda. Je-li rozprava
o hospodárské krisi, záleží na tom, co je pravda, proc
je to pravda a jaké jsou pro ni dukazy. Jmény a osobní" podpichováním debata jen zdivocí a výsledek se
od 'á!ínebo úplne zmarí.
t e když už má platit nejaká! osobní autorita o deflac
vezmeme si jednu živou z Anglie. Není mým
úm ,lem podávati doslovne to, co reklo deflaci Mac
Ke' t1ana letošní valné hromade Midland Bank. Zatím chci znázorniti dojem, jaký tato rec ucinila v delnickém svete anglickém - federace britských prumysl-
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níku dávno již ostre vystoupila proti deflaci, kdy Labour Party se o takové veci 'Vubec nezajímala. »Daily
Ilerald« píše v úvodním clánku ráno po valné hromade Midland Bank:
.
"Po pct let industrie našeho národa a zejména velké
exportní industrie procházely hospodárskou krisí neslýchané
príkrosti. Jako vždy, hlavní bríme dolehlo na delníky. Majetné trídy - a zej-ména financníci - byli s to odškodniti
se jinde: nebot oni berou dan, z níž žijí, nejen z Velké
Britanie, nýbrž z celého sveta. Ale delníci nemají jiného
zdroje príjmu a po{lle toho trpeli. Mzdy byly sníženy
o kolosální sumy; pracovní doba byla prodloužena; a nad to
byla r:ezamestnanost v míre nikdy dosud nebývalé.
A nyní na konci peti let prumyslového teroru prichází
pan Reginald Mac Kenna, dríve liberální kanclér pokladu
a nyní predseda Midland Bank, a praví nám v hladkém a
lahodne vysvetlujícím tonu, že hlavní prícinou pn'imyslové
tísne nebyly ani vysoké mzdy ani vysoké dane a dokonce
ani neklid v Evrope. Byla to politika defbce obeživa,
stále a beiohledne provádená financní správou za celou
tu dobu. A tak tomu jest. Jeto pravda, na kterou tento
list (Daily Herald) naléhal ne roku 1925, nýbrž už r. 1920
a dokonce dríve. (Správno jest, že Mac Kenna na to naléhal dríve, než se v »Daily Herald« zacal takovými vecmi
zabývati. Pozn. autora.) Varovali jsme vládu, že hnáti
libru šterlinku ke zlaté parite bude pohromou. Ale našich výstrah nebylo dbáno. Pokus byl ucincn a proveden
do konce. Ucinili jsme, oc se žádná jiná zeme nepokusila.(!) A zaplatili jsme katastrofální cenu.
»Ale,« praví Mac Kenna nenucene, »nyní je marno deba.íovati o tom, zqaJi cíl stál za obeti. Spokojme se, že
.jsme u cíle.« Tohle, mužeme-li tak ríci, jest dokonalá nestoudnost. Snad je marno plakati pro rozlité mléko. Ale>
rozhodne stojí za to prísne vyšetriti, kdo je odpoveden
z rozlití. Kdo jsou mužové, kterí jsou odpovedni z této
katastrofální politiky, která zpustošila naše prumyslová
mesta mnohem dukladneji než Nemci zpustošili severní
Francii? OdpolVed jest: Byli to p. Mac Kenna a jeho
dtuhové, hlavy bankovního sveta. Jeden ze zlocincll iatracuje vyšetrování zlocinu, Nebot ani parlament ani
kanclér ani financní správa neurcují a nediktují financní
politiku naší zeme, nýbrž konec koncu velcí bankéri. Ti
jsou odpolVedni z deflacní politiky a ze všech jejích katastrofálních úcinku. Podle doznání jednoho z nich oni jsou
vinni bud obrovského prohloupení neb kolosálního zlocinu
proti státu a spolecnosti. Za drívejší doby byla by z toho
obžaloba pro zneužití moci. Dnes, nejdeme-Ji tak daleko,
musíme si aspon položiti otázku, zdali Hto lidé se neosvedcili krajne neschopnými vládnouti tak fantastickou mocí,
kterou jsme jim dovolili si osvojiti.«
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Hilarovo dílo režisérské.
I.
K. H. Hilar je nejvetší ceské divadelní dobrodružství. Až do neho doznívá v ceském divadle doba obrozenská. Ceské di'vadlo v dobe, kdy v Nemecku Meiningenští slaví svoje triurr;fy, ~ožívá :se ~ry velkÝ,ch
hercu. Šmaha, Šimanovsky, Selfert, Mosna, Kolar;
Frankovský
Sklenárová-Malá
jsou jména, jež v te
dobe zname~ají ceské divadlo. Po nich prichází vrchol
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herectví u nás: dvojice Kvapilová-Vojan a doznení éry
hereckých individualit je v Marit Hiibnerové, která celou podstatou své umelecké osobnosti tkví v dobe rozkvetu druhé gardy velkých hercu, soustredené kolem
jména Vojanova. Ceské divadlo, které se zrodilo v dobe rozkvetu nemecké romantiky a jehož prvními autory se stali Stepánek, Klicpera a Mikovec (co bylo
až do nich, nelze nazvati jménem ceské tvorby dramatické) nemelo s pocátku ani herclI ani prekladatelu cizích her, natož režisérC!. První. individualita, jež tyto
nedostatky chápala, je Josef Kajetán Tyl. Tyl znamená pro ceské divadlo první pevnou osu, první dukladné a opravdové poucení. Je autorem, režisérem,
hercem, dramaturgem,
iniciátorem a technick)'m mistrem v jedné osobe. Národ, jehož mentalita je ovlivnena politickým útiskem, baží po ilusi a prahne po
divadelním zažitku. Poskytují se mu jednak prekla-

i
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dové hry nemecké, jednak puvodní hry, jež Tyl sám
píše. Obecenstvo je nenárocné; stací mu krajka k ilusi
dvorní nádhery, prožívá utrpení hrdinu mezi ctyrmi
holými stenami s vnímavostí obdivuhodnou. Stavovské
divadlo za nemecké správy nepreje ceským predstavením, uvedomení národní roste, konecne národ buduje
Národní divadlo, aby do neho. prenesl vše, co divadelne
má nejlepšího. První herecká garda Národního divadla jsO'u také vdcí a individuelne založení herci.
V té dobe úkol režiséruv se stotožnuje s úkolem inspif".ientským a rekvisitárským.
Režisér opatruje a predpisuje rekvisity, divadelní malírny pracují samovládne a beze styku s režisérem, a režisér aranžuje jen
príchody a odchody, ponechávaje úplne vyhrání scen
jednotlivým hercum, jejich názoru, pochopení a umu.
Ceští herci hrají po' svém a originelne, soena je komponována náhodou a nikoliv uvedomele.
První, kdo u nás chápe scenickou komposici jako samostatný úkol umelecký, je Jaroslav Kvapil. Prichází
do doby nového dramatického kvasu a má k disposici
velké herecké individuality. Vr,chlický a Zeyer píší dramata, J. V. Sládek, který vedle Krásnohorské nás první
seznamuje s novou Anglií, staví se pred úkol odvážný
a V1elký: pretlumociti do ceštiny celé dílo Williama
Shakespeara.
V K vapilovi je jeho spolecník. Sládek
lne k básnickému slovu, Kvapil touží po jevištní realisaci. Této dobe je Shakespeare idyllou. Sládek mírní
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a pripilovává Shakespearovy silné výrazy, jež jsou projevem odpoutaných vášní a mocného životníhO' pudu.
Vyžívá se ovoce obrozenské idylly. Shakespeare se
musí ceské idylle prizpusobiti slovem i provedením.
Kvapil první u nás vytvárí soustavnou shakespearovskou tradici. Aranžuje Shakespeara, ale nerdíruje jej.
Jeho radost tvurcí je radostí z dekorativnosti.
Má
úpravnou scenu trístupnovou,
má jeden reprodukcní
princip, který obrací na oelého Shakespeara, má VLIli
provést na jevišti vše, co Sládek preloží. Živé shakespearovské museum se tvorí na scene Národního
divadla. Kvapil jen skromne napovídá. VojanlIv herecký
vzlet uvádí v úžas hledište pri »Zkrocení zlé ženy«,
démoni a besi jsou popušteni,' hraje-li Vojan v Ma cbet h u a R i c h a r d u Tre tím,
propastné hlubiny lidského nitra otevírá Ha m 1 e t, pri cemž lyrism Hany KvapilO'vé kontrastuje s myšlenkovou hrou
hla'VnÍho hrdiny.
J aroslav Kvapil je vlastne první ceský režisér. Režisér, který si uvedomuje:
I. že divadelní režie je samostatné umem,
2. že divadelní režie je víc než aranžování scen,
3. že mimo heroe má na scene také co delati malír
a osvetlovac.
Kvapil je rež'isér. d:l<ora~ivní. Bá~nick~ i.r:"presi~nista používá své vYJadrovacl metody I' na jeVlstl. U111ká mu vnitrní ztužení dramatické akce, drobí se mu
napjetí, dialog se rozbíhá, ale jevište s~ pom~lu ~tem.iíuje a nálada hraje na režisérovu bás111ckou tnSplraC1.
Typickým obrazem režiséra Kvapila je poslední výjev z jeho insoenace »Benátského kupce« v Národním
divadle kdy Lorenzo a Jessika se vyznávají ze své
lásky. :Náladové prítmí, terasa, jemná hudba, jež mírne
dráždí sluch, pomalé prechody svetelné a nehybnost
obou hercu. Kvapil chytí týmiž prostredky, jakými
chytí malír. U neho režie je vlastne prací výtvarnou.
Hledí docíliti souladu v postavení hrajících se svetlem
a dekorací tak, aby vznikl živý obraz. K vapilova režie
je vytvárení živých obrazu. Jeho rdie
nevyužívají
možností divadelních, omezujíce se na možnosti výtvarné.
Režie Hilarova naproti tomu prináší zvnitrnení divadelního projevu a vrací drama plIvodnímu smyslu:
objevuje v nem hru sil, zápas o otázky pro cloveka
nejpodstatnejší, vybití napjetí. Pro Hilara není drama
príležitostí k namalování pekných scenických obrazu,
ale tuhým bojem o vlastní jsoucno, o vlastní problemy, o vlastní t'vurcí osobnost. K vapilova režiser~ká
cinnost vrchO'lí jubilejním
cyklem Shakespearovym.
To byl Kvapiluv pomník avonské labuti i jejímu
prvnímu soustavnému oeskému prekladateli a soucasne
vrchol režijní práce, jež byla u nás vykonána pred
Hilarem. Hilar první chápe u nás divadlo jako obrodu
dionysství a vrací je prvotnímu smyslu: dává di'vadlu
úkol hlasatele náboženství, propagátora myšlenek, školy života (arci ne v banálním smyslu toho slova). Jeho
význam pro ceské divadlo je predevším
1. iniciativní (Hilarova práce dramaturgická),
2. umelecky tvurcí (Hilarova práce režisérská) a
3. divadelne organisacní (Hilar-t'vurce první ceské
samostatné cinohry).
Hilar je u nás první, kdo protestuje proti tomu, aby
nekterým dílum byla odnímáno právo na jevište z toho
duvodu, že nesnadnost provozování je zaradila mezi
tak zvaná dramata knižní. Hilar zná jediné merítko
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pro drama a tím je dramatická
výstavba. Jeho divadlo
usiluje o vzrušení divákovo.
Drama není mu vecí
všední a rvecí každodenního
života. Již to, že dej a cas
jsou rv dramate zhušteny,
dává dramatu jinou
formu
než je forma denního života. V našem obycejném živote není Hamletu, Romell a Cidu. To jsou výtvory
básníkorvy fantasie.
J sou v dramatické
literature
PQ'tarvy, které ukazují lidskou vecnost.
Tyto postavy
mely srvé skutecné predchudce, ale na hrdiny a velikány
je pasorvala teprrve básnická predstaovivost.
Láska Romeova bude vždy obdivována
milenci,
protože
básnická predstava Shakespearova
jí dodala rozmeru nadprllmerných.
V dramatu síly se stretají
a bourí, lidské vášne a
pudy se chystají k boji: je. možno,
aby režisér
se
za nil nad ladným postojem
dvou hercu a pro tento
moment zrakového dojmu ztratil s dohledu celou tu
sopku, jež si žádá, aby jí byly postaveny v cestu nervy
hercu i diváku? Hovore kdysi o projektu
O'Neillova
»Císare Jonese«, pravil Hilar:
»Touto hrou je vybicuji. Bud budou vášnive souhlasit
nebo vášnive protestovat, ale nikdo nesmí odcházeti z divadla bez hlubokého a silného vzrušenL«
Hilar ocenuje dramata
dynamicky.
Vidí dobre, že
ve Verhaerenove »Svítání«
není typického
dramatického konfliktu, že be.Ží spíše o útvar epický, ale odvažuje se, ceho se nikdo pfed ním neodvážil, a dociluje
úžasu u diváku. Scenuje »Peer Gynta« a »Nebožskou
komedii« pres. to, že tato díla byla pokládána
za neproveditelná; Slowackého
»Balladyna«
je pro neho
dobrodružstvím režistlské
odvahy, ackoliv pro jiného
by hyla již dobrodružstvím
dramaturgickým,
realisuje
Corneille, zprotiveného
každému
z cítanek a ucebnic
francouzštiny, nebojí se budovati
naši režijní tradici
Uolierovu. ackoliv pred ním znali jsme jen »Lakomce«
a »Tartuffa«; jeho dramaturgická
práce má program,
daný jeho celkovým názorem
na úkoly a poslání divadla. Arci, dramaturgická
cinnost Hilarova
je širší
než režisérská. Jeho dramaturgické
podnety byly realisovány i jinými režiséry a je práve jeho zásluhou,
že dovedl svou prací divadelne-orgaaisacní
dáti své
ére urcitý a vyhranený umelecký ráz.
Hilar-režisér
usiluje predevším
o jednotnost
divadelního projevu. Na jevišti slovo básníkovo
prichází
v úzký kontakt jednak s jinými druhy umení (výtvarnictví, hudba), jednak s urcitými odvetvími práce technické. Má-li býti divadelní úcin co nejvetší, je nutno,
aby styk všech súcastnených
cinitelu byl co nejužší.
Jedno musí c1l)plnovati druhé a úkolem režisérovým
je
docíliti co nejdokonalejší
harmonie.
Hilar dává dramatu rytmus. Ví, že hudba má základní složku rytmickou a že teprve druhotne
pusobí kvalita tómt Proto
témer v každé režii Hilarove setkáváme se se scenickou
hudbou nebo rytmisovanými
projevy sluchovými.
Rytmus dodává predsta'vení i šleh vetru, padání dešte, cval
kone, príchod, odchod, nástup - vše, co je v prostoru
uvedeno v pohyb. Hilar nesnese na jevišti mrtvých
íst. Tvorí na scene z toho, co bychom nazvali sym,i~ností dramatu.
Myslím, že by se nalezly obdoby
m 'I Wagnerovou theorií (i praksí) tak zvaného »Ge'rkunstwerku« a Hilarovou
divadelní
praksL
) r v ní per i o d a Hilarovy
práce režisérské
jde
až k provedení Kleistovy
»Penthesiley«.
Jsou to Hilarovy »Lehrjahre«. První .jeho prací je Bahruv
»Paouk« (po prvé 31. kvetna 19II v Mestském
divadle
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vinohradském).
Pak následují:
P. Veber
a H. de
Gorsse:
»Ulicnice«
(poprvé
18. prosince
1911), P.
Louys a P. Frondaie:
»Žena a tatrman«
(24. ledna
1912), Claude Terasse:
»N ámluvy Telema·chovy«
(hudební veselohra;
9. srpna 1912), Moliere: »Jirí Daudin
cili Ošálený manžel« (2. ríjna 1913), André Gide: »Král
Kandaules«
(28. listopadu
1913). Oscar Wilde: »Bezvýznamná
žena« (30. ledna 1914), Car! Sternheim:
»Mešfan
Schippe1« (17. února
1914),
Shakespeare:
»Veselé ženy windsorské«
(26. dubna 1914), W. A.
Mozart:
»Únos ze serailu«
(o per a; 2. ríjna 1914)
a J acques Offenbach:
»Dafnis
a Chloe« (pastýrská
opereta;
16. ríjna 1914).
Provedení
Kleistorvy
»Penthesiley«
(12. prosince
1914) zahajuje
Hilar období svých výboju dramaturgických. Je to doba, kdy obohacuje ceské divadelnictví
o hry, jež patrí k nejvetším
básnickým
cinum svetové
literatury
a jež se stávají Hilarovým
dramaturgickým
programem.
Podrobný
rozbor jednotlivý·ch predstavení
ukáže, v cem 'se projevil na techto dílech nejtypicteji
i Hilar-režisér,
ale smysl jeho divadelní
práce až do
»H USitll« není režie, ale dramaturgie.
Zde prevládá
Hilar-literát,
který teprve v dobe rozkvetu vinohradské
cinohry
po jejím osamostatnení
se mení v Hilaradivadelníka.
Po »Penthesilei«
Hi'lar zahajuje
éru nového provedení
Smetanových
oper svou režií »Prodané nevesty«
(12. února 1915). Jak došlo k tomuto
pro ceskou hudbu a ceské divadlo vubec tak duležitému pocinu, informuje
nás »Výrocní
zpráva Spojeného družstva Národního
di'vadla v Praze«. urcená pro
XXXII.
valnou hromadu,
konanou
dne 29. brezna
1915. V ní cteme:
»Rízení cinohry svereno dramaturgu p. PhDru K. H.
Hilarovi a zpevohry rediteli p. L. V. Celanskému. Ježto
však jednání s p. Celanským o uzavrení definitivní smlouvy
nevedlo k cíli, byla pusobnost jeho v divadle dnem 30.
. dubna 1914 skoncena.
Správní výbor prihlížeje k uvolnení provozovacího práva
dcl Smetanových, hledal za neho náhradu. Nalezl ji v Qsobe
prof. Otakara Ostrcila, který sám jako vynikající bu;dební skladatel a jako osvedcený dirigent byl odbornými
kruhy oznacen jako povolaný interpret Smetanuv. Prof.
Otakar .Ostrcil pusobí v divadle jako dramaturg opery.
Že správní výbor ucinil dobre, hledaje povolaného znalce
hudby Smetanovy, ukázalo provedení "Prodané nevesty",
jež se stalo v našem divadle nejvýznacnejší událostí, o niž
projevily nejživejší zájem nejen kruhy umelecké, ale i širší
obecenstvo. Mestské divadlo Král. Vinohradu, jsouc si vedomo, že uvolnení del Smetanových neznamená pouze fakt
obchodní, ale i národní povinnost pro druhou ceskou scénu
operní z toho vyplývající, pokusilo se o nové samostatné
iíešení reprodukcních problému oper Smetanových a venovalo zvýšenou péci 9- píli na provedení Smetanova nejnárodnejšího díla. Zpusob, jakým to ucinilo, doznal principielní pochvaly a uznání z nejruznejších táboru hudebních a esthetických a financní úspech podle výsledku dosavadních predstavení je takový, že lze chovati bezpecnou
nadej i na trvalé zakotvení první z uvedených Smetanových
oper v reportoiru Mestského divadla.«
»Prodaná
maturgii' a
mostatným
víry. (Pro
I. prosince

nevesta« byl první Hilaruv výboj v drarežii operní. To, že byl Hilar poveren savedením
cinohry,
dodalo
mu odvahy
a
úplnost budiž uvedeno, že byl jmenován
1910 lektorem divadla, y roce 191 I tajem-
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níkem a 4. zárí 1913 dramaturgem, 1915 byl mu udelen titul místoreditele a 1919 stal se šéfem cinohry
Národního di'Vadla v Praze.) Po »Prodané neveste«
následuje Dykuv »Veliký Mág« (22. brezna 1915),
Smetanova »Hubicka« (9. cervna 1915), Mariuv »Tristan« (9. ríjna 1915), Sternheimuv »Snob« (26. listopadu 1915), Offenbachova »Paní Favartová« (buffoopereta;
I. února 1916), Dymovova »Nu« (7. února
1916; roli »Prírucího« hrál Vlasta Burian, který tehdy
po prvé vystoupil na velké scene)l/ Ibsenuv »Peer Gynt«
(24. kvetna 1916), SheridanO'Va »Škola pomluv« (28.
ríjna 1916), Strindberguv »Tanec smrti« (4. ledna
1917), (Molieruv »Don Juan« (22. brezna 1917),
Shakespearuv
»Antonius a Kleopatra«
(6. listopadu
1917), Holbergllv »Muž, který nemá kdy« (14. brezna
1918; jako »Jens Posýpátko« vystoupil poprvé na
velké scene Ferenc Futurista),
Karáskuv »Král Rudolf« (12. dubna 1918), Cechuv »Rohác na Sione«
(22. kvetna 1918), Molieruv »Amfitryon« (15. cervna
1918), Kvasiiiského »Nebožská komedie« (26. listopadu 1918), Fischeruv »Jupiter«
05. ledna 1919),
Lerberghu'V »Pan« (26. února 1919) a Corneilluv
»Cid« (28. kvetna 1919).
Vinohradský prevrat v roce 1919 znamená pro Hilara nejen novou éru divadelne-organisacní,
ale i umeleckou. Je to doba rozkvetu vinohradské .cinohry a velikých režijních cinu Hilarových.
Zahájena byla tato
tre t í per i o d a Hilarova umeleckého vývoje premierou Dvorákových »Husitlt<edne 26. listopadu 1919,
pri níž se poprvé projevil divadelne-výtvarný
talent
Vlastislava Hofmana. Hilar vypravuje pak Hilbertovu
»Pest« (14. února 1920), Shakespearovu »Bouri« (31.
brezna 1920), Fischerova »Herakla« (3. kvetna 1920),
Bartošovy »Krkavce« (2. cervna 1920), Verhaerenovo
»Svítání« (7. listopadu 1920) a Šrárnkova »Hagenbeka« (23. ,prosince 1920), který je poslední vinohradskou režií Hilarovou.
Príchodem do Národního divadla Hilar zahajuje
ctv r t o u per i o d u vývojovou, jež úzce navazuje
na predchozí éru vinohradsk;ou, ale má již tendenci
klasicisující. Prvním Hilarovým cinem v Národním
divadle je, že prijímá k provozování odmítnutou cavkovu hru »R U. R.« a dává ji ihned studovati Vojtovi
Novákovi za své osobní úcasti a za spolupráce Bedricha Feuersteina (scéna) a Josefa Capka (kostýmy).
Sám vystupuje velkou inscenací Shakespearova »Coriolana« (premiera »R U. R« byla 25. ledna 1921,
premiera »Coriolana« 23. brezna 1921 a hrál v ní po
prvé Saša Rašilov na velké scéne), která patrí k nejmohutnejším projevllm režie davové 'Vltbec. Následuje
antický vecer Euripidovy
»Medeie« a Sofoklových
»Slídicu« (9. cervna 1921), nacež Hilar prichází s režií Molierova »Zdravého nemocného« (I I. listopadu
1921). Pak následují:
Marlowllv »Eduard Druhý«
(25· ledna 1922), bratrí Capku »Ze života hmyzu«
(8. dubna 1922), Strindbergova
»Královna Kristina«
(22. cervna 1922), Lomllv »Prevrat« (17. listopadu
1922), Slowackého »Balladyna« (6. dubna 1923) a
Shakespearovo »Jakl vám se to líbí« (18. zárí 1923
v divadle Stavovském).
Pak prichází pátá, k a s i c i s ulj í c í ;pe r i o d a
Hilarovy
tvorby. Jsou to »N ámluvy
Pelopovy«
(I. prosince 1923), Hilbertltv »Kolumbus« (23. ledna
1924), Shakespearltv »Romeo a Julie« (25. dubna
1924) a Rollandova »Hra o lásce a smrti« (12. pro:'
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since 1925). Mezi »Romeem a Julií« a »Hrou o lásce
a smrti« leží interval Hilarovy choroby. Hilarova celková práce režisérská je až dodnes representována inscenací 53 her.
Režisérský význam Hilaruv vys'Vitne jasne z rozboru
jednotli'vých predstavení. Prehlédneme-li však Hilarovu
práci jako celek, je na první pohled jasno, že celá jeho
cinnost od pocátku mela
I. program umelecký,
2. program hospodárský,
3. program umelecky-organisacní.
Umelecký program bude doplnen ješte prehleder:t
jeho dramaturgie, hospodárský program P?vznesl Vlnohradské divadlo k naprosté sobestacnostt, program
umelecky-organisacní
I}ám dal celou novou gardu hereckou a objevil pro velkou scenu tri komické talenty:
hospodárBuriana, Ference a Rašilova. Hilar rozumí
ské stránce divadla jako málokdo u nás. Po odchodu
Štechove, jenž dokazoval, že jedine opereta je sto udržeti financne divadlo, octlo se vinohradské divadlo
v situaci že ))bylo nutno opatriti potrebný peníz na
výplatu gáží osobními závazky clenlt správního výboru.« (Viz: Výrocní zpráva Spojeného družstva pro
XXXI. valnou hromadu konanou dne I. dubna 1914.)
Událost zimY1912 opakovala se totiž i pred létem
roku 1913, až se 26. cervna 1913 usnesl správní výbor sám dohlížeti na divadlo a ustanovil JUDra F.
Fuksu stálým zástupcem' (de facto reditelem) Družstva v divadle. Této organÍ'sacní reforme mohlo pak
Družstvo dekovati, že nejen »)kritika jednomyslne
uznala povznesení umelecké úrovne divadla«, ale že se
i )podarilo návštevu divadla na nebývalou míru zvýšiti a predplatné pozvednouti tak, že je nejvetší z celého šestiletí.« Až bude rozebrán kriticky Hilaruv boj
o samostatnou cinohru a o umeleckou volnost, které
jsou nejvetšími vítezstvími, jež vybojoval, ukáže se,
jak cílevedome a takticky dovedl postupovati k dosažení svých umeleckých cíllt. Hilar byl revolucí pro
ceské divadlo. Pres to, že vyšel z ovzduší nejvetšího
tradicionalismu, které obklopova!Q operetního reditele
Václava Štecha, ukázal svou' vlastní individualitu tak
jasne a ostre, že jeho divadelní kvality se rázem staly
nespornými.
Cizina dala Hilarovi
takové projevy
uznání, že znamenají nejen uznání pro jeho osobní
práó, ale i pro národní 'celek, k nemuž patrí.
O spisovatelích se píší podrobné studie a jejich dílo
trvá vecne. Dílo režisérovo a hercovo je prací chvíle.
í nabývá svého významu, ale jí i svuj význam ztrácí.
Nelze-li dílo velkého režiséra, které znamená epochu
pro náš celý kulturní život, zachytiti pro budoucnost
jinak, je alespon nutno zachO'Vati o nem dokumentární
zprávy, které bude doplnovati vždy ústní tradice, jež
je tím jediným, cím žijí režiséri a herci v budoucnosti.
Je-li literární studie obrazem doby a mravu, tím spíše
jí bude studie o divadelníkovi, který první u nás se
pokusil vytvohti si 'vlastní okruh uskutecnováním
svých básnických predstav. A má-li býti v úplnosti vylícen tento podi'Vuhodný zažitek ceského divadla, je
nutno pocíti tam, kde Hilarova divadelní zkušenost
zacíná. Prvním jejím projevem bylo predstavení, jež
videli návštevníci vinohradského divadla dne 31. kvetna 19II. Toho dne se hrála po prvé veselohra Hermanna Bahra )Pavouk«.
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Dr. Jaroslav Drábek:

Kriví svedci pred našimi soudci.
T~oujisté veci, které jsau verejnÝm tajemstvím, alepon prO'kruhy odborné, ale o nichž s,e nemluví z jakési prapadivné abavy, aby se náWým atresem nezvírilo bahna. Jednau z nich je atázka úpadku verahadnosti svedku, vypavídajících pred našimi soudy. Snad
se leckdo z laiku a snad z kruhu právníku zal'ekne ale
fakt je, že mír a k r i v ý c h s v e c1le c tví v y'd ani'ch, p.red našimi
soudy,
a to jak
civ 1 I nim 1 t a k t r e s t ním i, d o s a h u j e p 0'm a 1u s tup n e, k t e rým
a ž n o n a z 'V'a t i
t raš n Ým. Znám radu advokátu i saudcu kterí
tvrdí, že 50'-80'%, s I o žen Ýc h s o u dní c h' s v ed e c tví jie k r i v ý c h.
Vypadá ta snad na první pahled prehnána, 'ale bahužel je -ta smutnou pravdou, at již kanecne a percentuelním adhadu lze vésti diskusi. Nuže, jakou cenu má
tedy celá naše spravedlnast, zeptá se snw nekclD spocívá-Ii vetšina na~ich razsudku ve skutecnas~i, n'a nekonecné rade zlacinu? Sn'ad práve z 'Obavy pred padobnou atázkau, plynoucí ze zvikYané duvery abcana
v soudy státu, byla a tét'U veci ve verejnasti mluvenf)
pokud mažna nejméne, vyjma prípady sensacní (proces sester Teig-eavých a j.). Námitka byla by však neoprávnená a nesprávná. Díky nesparne vysaké úrovni
našeho saudnictví a maderní zásade v'Ulného uváženi
dl:kazll dusledky tahota zl'a nejsau d'Usudltakavé, aby
b"l opodstatnen pokles duvery, pakud se t~Tkázískání
spra\'edli\'é achrany pred saudem. Zdravý a lag-ický
úsudek in-telig-,entníhasoodice dovede prece jen zpravidla rozeznati pravdu ad lži; pakud pak dajde pr,ece
k justicnímu omylu na základe lžiiVých výpav,edí, nel'ze
než pok>rciti rameny. Jsme prece jenam lidmi. a pravdu mužeme zjištavati jenom lidskými prostredky. To
ovšem neznamená, ž'e nemáme se snažiti ze všech si!
() to, aby pocet razsudkll nespravedlivÝch v dusledku
falešných výpavedí nebyl stlacen na minimum,
a to
d\"Ojnásobpráve nyní, l<idysituace v 'tomtO' smeru stává
se nesnesitelnau a hr'Uzí zdiskreditováním justice v naší
republice. Byly daby, kdy na krivoprísežníka
zvlášte
n'ezi lidem na venkave ukazavala se s apavržením dnes 'adbývá se .vec máchnutím ruky. Nebezpecí j'est
tedy vážné. nebat je lidsky pachapitelný duševní stav
cloveka, jemuž se stala výrakem soudlním krivda stav,
který zvlášte v trestních vec-ech zanechá u citlj~eišího
cloveka své stapy na vždy.
.
v Kan?ta'taváním zla není však ješte nikterak
zpam'Uzena; ,le nutno hleda'ti predne príciny zjevu a pak ZPlIsob napravy. Pokud se týce pHcin, je ,výklad celkem
snadn~': Válka a její následky! Úpa,diek ceny statkll
hmat~~"Chv
i -: oaž je ~~ahem palitavá,níhodnejší
statku dusevlllch, praste upadek v každem smeru. Kalektivní šlapání v prach nejen práva a 'sporavedlnO'st'i
n~'brž všech nejprimi·tivnejškh príkazu lidslwstÍ jichŽ
;~me byli svedky behem války, jeví S-VlI
j adraz i 'na sesuravelém a atupelém individuu lidském, jemuž se pak
)rísaha pred soudem jeví jakO' bezvýznamná farmalita
~e\á mu n!~ter~~ ~en;~že za,?rániti svají lživou výP()~
('cit't1Pl~tnltI,urClty za}em, trebas castO' na úkar spra'cdlnostl a prava druheha. Ta by byla prícina základní.
{sau však ješ-te jiné, vedlejší a težko ríci, ac méne du-
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l'e:žitá V prvé rade p,retíž'ení soudu. Saudce i v p1'1pa,diu sebe nalihavejším nemá odvahy ješte vÍ-ce pr,etežavatÍ své prací zahrnuté koleg-y u trestníhO' saudu a
státníh'U zastupi,telství a míst,o aby spisy pastaupil
k trestnímu stihání, spakojí se castO' jen neurcitou dutkau. Prirazene tím advaha krivaprísežníka
napríšte
jen vzraste.
Kanecne jsou tu prícrny, které jsau s ta, aby u leckahO', kdo pahybuje se jen ve sv,ete vysakÝch 'ideí, vzbudily útrpný úsmev; vypa,da jí snad malicherne a farmalisticky, ale mají svuj význam a razhadne nelze je
padcenavati. Jest totiž jiste nesporna, že na vystupavánÍ! a jednání prumernéhacloV'eka
hlavne nižších
vrs-tev (a z nich rekrl1'tuje se prevážná vetšina svedku!)
má ahramný vliv prastredí, dO' nehaž se dasta:nou a
že dulež,itou rali zároveií hraje res.pekt, který si ;jednává ten, s nímž jest mu jednati. Nuže. jaký dojem
muže vzbuzovati u svedkll ná'š saud, ve Vietšine prípadu špinavá, tmavá budava, kde ve zpustlé jednací
síni· nalezneme zpravidla,
hlavne u akresnÍch saudu,
saudce v ašumelém, kanoelárském ka:báte, mnahdy s cig-aretou nebO' fajfkou v úsrech, jehaž energ-ie pri zachování autarity saudu vuci recnivým sved1<um a príliš temperamentním stranám bývá casto žalostná? Nebo
co bys-te rekli 'tO'mu, že u jednO'hO'pražskéhO', piíecltmestského soudu si pan reditel kanceláre dO' nedávna cha\'al hned vedle jednací síne a5'i tri psy a spaustu kanártl, k,terí sv~rm zpevem ablažavali celý soud? Že v padabném .prastiíedí sebevedomí leckteréhO' adkajenoe peri,ferie neomezene vzrustá, j'e na bíl1edni. Vedla by
avšem príliš daleka obírati se padrobneji temi,ta vecmi,
nebat byla by pak nutnO' zab~Tvati se zvlášte atázkau
úpadku dustajnO's,ti našich saudu a soudcu. Dastali bychom se tak až k otázkám kvaJ'ity dnešního! darastu
saudcavskéha a ta nejen po stl'ánce vedecké, nýbrž
hlavne po stránoe jehO' vystupavá:ní
at již spalecenskéha nebO' úredníhO' v hO'dnasti ceslwslovenského
saudce. Stacila by v ,tam smeru sravnati soudce anrrlickéha s naším, aby r'azdíl byl ihned patrný.
'utna ;šak
ihned padatknauti, že není prevážne vinau našich saudCLI,dopa;dá-li sravnárrlí v jlejic'h nepraspec'h.
Prí6nná
souvislast mezi temito vš'emi akall1astmi jest zrejmá,
ale pres to je kapi,talau pro sebe, a níž není mažna se
v rámci tahota clánku více šíriti ...
Zjistili jsme zhruba hlavní duvady zla, jest nyní
nutnO' zmíniti se také 00 náprave. Gesta k ní podáJvá se
již z pauhéha ;:ich kansta'to'V'ání.
Paváleonou zpustlast nutnO' léciti avšem výchovau.
S g-enerací, která prošla válkau, hude avšem již nesnadnejší práce, ale mláJdež musí býti chránena demoralisu jícíh'U vliiVu války již od abecné škaly. V tom
smeru ;iste ozdravení bude nej,zdlauhatvejší. Byla by
radnO', aby dnešní škala venavala vetší pazornast abcanské nauce a vychavávala za pamaci radicu republice
dlls-tojné abcany, vedamé sV~'C'hpráv a pavinností vllci
státu, mezi které nikoliv v paslední rade patrí i pavinnast vydati pravdi'vé svedectví pred soudem podle
svéhO' cistéhO' svedamí a napamáhati tak k udržení právníhO' rádu ve stáJt,e. Pak nebudie nutnO' obávati se mravní vratkosti, prýštící casto u prastéha claveka z náboženskéh'U zvlažne:ní.
Náprava v badu dalším byla. mnahem snazší: ner'estring-'Uva,ti saudce, zvýšiti jim platy a nenut10ti je
k tomu, aby museli, ciniti ze svéhO' pavalání rucní remeslo, pri nemž výkann'Ust jednatlivcava se buclle pa-
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mal'l1 meriti od kusu - podle poctu vyrízených císel a pak bude cas stil'lati krivá s:vedectví! Ostatne stálo
by snad na uváženou, zda by nebylo radno rozšíriti
diJscipl.ínánní právo soudcovské i v tom smeru, že by
mohl na míste trestat pokutou i vezením svedky, kterí
zjevne se vykrucují, hledí vec zatemniti a vypovídají
nepresne, aniž by byl'Ú možno již proto stihat~ je pro
krivou výpoved.
Takových treba jen 20 Kc pokuty,
ihned splatných, by j'iste J.eckterétml svedkovi oživilo
pamet.
Zbývaly by pak jen ty »malicherné« formalistické
duvody. Pripouštím, že pri náprave v tomto smeru mel
by 'Snad rozhodující slovo ministr financí;
ovš'em je
otázka, zda peníze, které by byly použity na výstavbu
a udržování dustojný'ch soudu a snad i dl'1stojných
soudcl'1, nebyly by venkoncem mnohem lépe uloženy
než miliony urcené na sanaci všelijakých pochybných
c.Jnk a družstev. Krl'1cek byl již ucinen: SoudcLtm byly
dány taláry. Vetšinou však visí bohužel na klice
u 'Okna. V detailech však možno pocíti i bez p. minlst r a financí, nebot je jisto, že i bez neho nemusí
v paláci spravedlnosti na každé stolici a almare být
halda prachu a pan soudce nemusí kouriti fajfku o tech psech a kanárech ani nemluve ...

Veda
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Beaulieu:

vývoj automobilismu.
Automobilový prumysl se muže prakticky datovati od zacátku tohoto století. Ale pouhých dvacetpet let zmenilo
podstatne život a zvyky na venkove
i v meste. O techto zajímavých výsledcích pojednává zde jeden z prukopníku
automobilismu v Anglii. K spolecenským výsledktlm, jež rozvoj automobilismu v Anglii mel, se my teprve
dostaneme.
Bylo práve oslavováno století lokomotivy. Teprve pred ctvrt
stoletím, pred dvacetipeti lety zacaly jezditi automobily tu a
tam po silnicích. Pocet automobilistu až do r. 1900 byl velmi
Eepatrný a snad v celé Anglii nebylo více než 1000 motoru na
silnicích. V následujících dvacetipeti letech mel automobil nemenší vliv na spolecnost i na celý svet než mela železnice
za svých sto let práce.
Podívej me se blíže na nekteré tyto výsledky. Naše silnice,
které pred dvacetipeti lety byly uzpusobeny pouze místní konské
doprave, se staly nejlepšími na svete vzhledem k trvanlivosti,
hladkosti povrchu, šíri i svahu. Velký podíl na' tomto zdokoEaJení má zavedení daní, vybíraných na této nové forme provozu. Máme více mil dobrých cest (asi 24.000 mil prvotrídních
silnic a 153.000 mil ostatních cest) v Anglii pomerne k obyvatelstvu než kterákoli jiná zeme na svete.
Ze zacátku, v prvních deseti letech tak zvaného automobilového hnutí až asi do r. 1910, spocívalo bríme zdokonalení
stroje a presvedcení verejnosti a parlamentu o zásluhách nové
formy dopravy úplne na bedrech nekolika nadšeniých soukromých automobilistu. Byli opravdu prukopníky, kterí razili cestu
príštímu velkému hnutí. Když se o tom dnes premýšlí, jak
smešné a detinské byly predsudky soudu, advokátu, policie,
tisku a místních autorit a jiných pred dval~ti lety! Nekteré
noviny na pr. byly plny obvinování »juggernauta« (jak se tenkrát ríkalo autu), každá malá nehoda nebo neštestí bylo preháncno, a automobilista musil býti stálým obžalovaným v' pro-

cesech, které úrady a soud proti nemu vedli. Na všemožných
místech byli postaveni policisti, aby zadrželi automobilistu, který
by jen o neco prekrocil vymezených dvacet mil za hodinu,
a policejní komisar'i a predsedové soudu rádili v tomto pronásledování a chlubili se poctem pokut, které vybrali. Takové
pronásledování však samo vyvolalo nápravu. Sdružili jsme se,
založili jsme automobilový klub neboli automobilovou spolecnost a vybrali jsme si nejlepšího právního zástupce u soudu,
aby hájil naše prípady.
A ted necol o vlivu zavedení automobilu na zemi a národ.
Jednou z nejpádnejších zmen byla zlepšená príležitost meštáka
dostati se na venek, a venkovana d06tati se do mesta. To již
Anglicané vedí a oceiíují svuj venkov tak, jak nikdy necinili
a ani nemohli pred dvaceti lety. Vzrtlst predmestí a vetších mest
byl umožnen jedine autobusy, a oživení kraju u silnic a venkovských hospod, které stále zustávaj í ponekud pozadu, jest
dtlsledkem pouze nol.vých proudu lidí na silnicích, kterí stále
volají po zd,pkonaleném pohodlí, lepším jídle a vetších výhodách všeho druhu. Postupne se oživil národní život, a poslední výkazy dokládají, že pocet výletu prumerne na jednoho
obyvatele jest trikrát tak velký jako v r. 1905. Až do nedávna
netrpely velké železnice tolik automobilismem, jak se ocekávalo.
Až když byly zvýšeny jejich výdaje a zmenšen jejich provoz,
staly se nekteré z nich po válce zbytecnými, a dovoz po silnicích, zvlášte na težšíCh vozech, pocal jim prebírati dopravu.
Nyní jest automobilová doprava vážným konkurentem, a bude
jím stále více. Zavedení laciného vozu jiste odvede miliony
cestovatelu tretí trídy z železnic. Doprava menších zásob zboží
a netrvanlivého zboží se cím dále tím více sveruje automobilum a méne železnicím, a tomu ješte napomáhá vysoký pracoN'ní náklad železnic, které zase vyvolávají zvýšení cen.
Automobil ucinil velmi mnoho pro zdraví všech. Pomohl
desetitisíetlm dostati se dále ven a nalézti zdraví, stejne jako
žíti na venkove ve vetší vzdálenosti od stanice; a tak byl
v jistém smyslu automobil protijedem nesmírného vzrustu našich velkomest. Na druhé strane vyvolal tento vzrustající
provoz po silnicích vlastní specielní problémy. Není dnes jediného mesta nebo velkomesta, ve kterém by nebyla otázka regulace provozu akutní.
Za posledních dvacet let se stal automobilový prumysl z docela nepatrného tretím nebo ctvrtým nejvetším obchodním prumyslem, spolu s výrobou soucástek, v této zemi; v dobe, kdy
všechny ostatní" obchody jsou utiskovány, pracuje vetšina automobilových firem plnou parou, a j sem rád, že mohu ríci, že
také ve vetšine prípadu mají dobrý zisk.
Ubehlo dvacetpet let, ale co se tane za príštích dvacetpet?
Rozvoj postupuje všude. Potrebu hospodárnosti jest videti ve
zmenšené spotrebe topiva pro motory, a velkém zdokonalení
pneumatik. Hotely byly prestaveny, a predevším naše silnice
byly rozšíreny a srovnány, a jejich po'vrch jest vetšinou tak
dobrý a hladký, jak si jen muže práti ten nejdokonalejší
automobilista. Zanedlouho budeme jiste míti nekonecný výber
stroj U, plynových nádrží pro težké vozy, nepoškoditelné pneumatiky; zatím co vývoj železnice dosáhl již svého nejvyššího
bodu; vývoj automobilu teprve zacal.

Poznámky
Koalicní anarchie. Ostudný, 'Opravdu ostudný je zpl'1sob, jakým koalicní strany konecne rozhodly, kdo má
sedet na kresle predsedy v poslanecké snemovne a
v senáte: nemohouce se nijak dohodnouti, rekly si,
že je možno rozkrájet sousto, o než se vede spor tak
urputný. Urcily, že v predsednictví snemoven se budou
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trany strídat: v poslanecké snemovne bude predseda
et na svém míste dva roky, rv'senáte jeden rok, naž povstanou a udelají místo nekterému kolegovi-nekolegovi z jiné strany. Na tomto šalamounském rozbodnutí je videti celou tu naŠoibídu. Jest to nejnovejší
lod oné stranické kultury, o níž jsme byli tak durazne
pouceni koalicním tiskem, když jsme ríkali, že duch
dneYníhostranictví nevede k dobrému. Shledá-li jednou budoucí historik, že v ceskoslovenském parlamente
n byli predsedové voleni na celé zákonodárné období,
ýbrž že toto místo šlo vždy po jednom nebo pO' dvou
letech z ruky do ruky podle toho, jak kdo je z které farno ti, hude moci už ze samotného toho faktu's jistotou
u ouditi, že naše strany se vyznamená:valy chtivostí a
nesnášenlivostí. Je to nov)' príspevek k ceskoslovenkému svérázu, vec docela domácího puvodu, po nikom
nenapodobená. J me jediní na celém svete, kterí podrobili úrad predsedy takovému
kvapnému strídání;
v\tde jinde je predseda snemovny volen na tak dlouho,
jako nemovna sama. Ponevadž také náš rvolební soud
je made in Czechoslowakia, musíme konstatovati, že,
nevynikajíce nikterak pLlvodností v umení, filosofii
nebo sociálních zrízeních, jsme neobycejne originelní
šude, kde jde o rozšírení a zajištení moci politických
tran. V tom dosáhli jsme prvenství. Stranickým duchem je vnášena nestálost a vratkost do našich instiL
tucí, at už je to funkce predsedy snemovny nebo právní rád. Vše jak i leží na vode, nic nemá spolehlivého
trvání ani není zásad, které by byly povýšeny nad
pochybnosti. Má-li strana dosti moci, dovede si vynutiti. aby veci, jejichž úcelem byla neohebnost, se ohýbaly. Jiste je smyslem právního rádu nebo ústavy neoblomnost: nemají -li této vlastnosti,
prestávají býti
právním rádem nebo ústavou. Základní zásadou demokracie má býti: volnou cestu všem zdatným! Ale
bitka o predsednické místo v obou snemovnách ukazuje, že strany dávno už prestaly se ohlížeti po zdatném cloveku, který by mel nejlepší vlastnosti pro tuto
duležitou funkci, a že všechny úrady ve státe pokládají
za sousta, která mají býti rozdílena co nejpresneji' podle stranického klíce. Bylo-Ii porušeno dosavadní šetileté úradování predsedu snemoven a roztrženo na
úradování po jednom nebo po dvou letech, tedy to znamená. že sousta, at jsou kde jsou, zacínají být delena
mikroskopickou presností a že není veci, která nemtlže h~,ti zítra nebo pozítrí rozctvrcena pro stranický
zájem. Veru nám naše politické strany pripomínají onu
falešnou matku pred Šalamounem, která radeji svoluje,
aby díte bylo mecem rozpuleno, než aby se dostalo
žene jiné. Když strany šest nedel po volbách ne a
ne se dohodnout. jak mají býti rozdelena ministerská
kresla v nové vláde, udelil ministerský predseda Švehla verejnosti ponaucení, že celkem je to tak správné a
že v tom dohadování a vyjednávání se tvorí ceskolovenská politická tradice. Ano, tvorí se u nás tradice,
ale takov'á,na jakou by žádný ministerský predseda nereel b~·ti hrd. Roztrhání funkce pr,edsedy snemoven na
kou ícky ukazuje, kam tato tradice smeruje: k pO'Vý" ní rozkoše stran nad všechny jiné zájmy. Bylo-li
Rakousku šlechtictví dostatecným duvodem k udelení
radu. tedy u nás je takovým duvodem prináležeti
nejaké strane. Tím i oním zpusobem je hlupákum
evrena cesta na místa, která vyžadují rOzumu. Prí11ychtivosti bývají casto menší nd se domýšlíme:
tli jsme nedávno v »Lidových novinách«, že muž,
Z3stávající jakýsi úrad, si prál, aby bylo pojato do sa-
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méhG' zákona, že k tomuto
úradu patrí automobil.
V ta:kovém prípade r;itro mužovo leží pred námi jako
na dlani. Také k úradu predsedu snemoven patrí automobi'l, nejpríjemnejší ze všech stroju. Když pred volbami oposice, soustredená v národní strane práce, prišla s výtkami proti dnešnímu stranickému systému, koalice ji osocila z anarchismu, drobení a tríštení. V pravde byla vec takoV'á. že strana práce protestovala proti
rozdílení státu mezi strany: tedy žádná drobivá práce,
ale sjednocující. Nyní vidíme jasne, kdo drobí a tríští:
ti, kdož roztrhali funkci predsedy snemovny na kousícky. Duch stranictví tríští. Co prišlo po volbách,
potvrdilo, že jsme meli pravdu, a je to ilustrací k naší
kritice. Dokonce, pokud se týká strani'ckého prospechárství a nenasytnosti, nestala se koalice lepší, nýbrž
horší. Vše, nac :sáhne, je hned raneno vleklostí. Pro
nic jiného, než pro vzájemné prekážení si stran. šest
nedel trvalo, než byla sestavena vláda. Trí mesícu bylo
treba, aby :se urobil násilný kompromis v otázce obsazení predsednictva snemoven, nejmechanictejší ze všech
kompromisu, jaké tu byly_ Tolikéž casu potrebovala
koalice, aby se nedohodla: o požitkovém zákonu a predložila jej snemovne nehotový, proti výslO'Vnému znení
zákona bez návrhu úhrady.
Rozhodnutí v koalici je
cím dál težší a drobouctejší.
Nejsme politické deti a
chápeme, že je dosti težko jísti z jedné mísy stranám,
které tak se ruzní ve svetovém názoru jako strany, jež
se spojily v dnešní koalici. Ale to by vysvetlovalo ob-tíže jen tenkrát, jde-li o to, aby byly srovnány dve zásady sobe odporující.
Ale my videli Ivznikati práve
nejvetší a nejdéle trvající obtíže, kde nešlo o zásady,
ale o zájmy od hlavy až k pate jen a jen stranické. Pánové z koalice, kterí stále hledáte brevno anarchie: to
brevno je ve vašem oku!
Koho má zastupovati ministr? V otázce 14- ci 18mesícní vojenské služby socialistické :strany v koalici se
rozdelily: sociální demokraté energicky vystupují, aby
podle zákona byla zavedena 14mesícní služba, kdežto
ceskoslovenští socialisté, strana aktivního ministra národní obrany, jsou pro zachování 18 mesícu. Rekli
jsme již v posledních císlech »Prítomnosti«,
co si
o veci samé myslíme. Dnes nás pohnul ke krátké poznámoe jen zpusob, jímž »Ceské Slovo« hájí své stano,'Visko. Orgán oeskoslovenských socialistu' totiž napsal: »N astal rozpor mezi armádní správou a požadavkem zákona. Aktivní ministr n'árodní obrany má za
povinnost hájiti názor armádního vedení.« Práve tuto
povinnost neuznáváme, a jest to podle našeho vedomí
také poprvé, co ceskoslovenští socialisté uznávají p?yinnost ministra, aby hájil názor vysoké byrokraCie
svého resortu. Nebot nezapomínejme, že armádní vedení není v pomeru k ministrovi nic jiného než byrokracie. Ceskoslovenským socialiS'tum nikdo nemuže vytýkati uprílišnenou zálibu ve vysoké byrokracii: proto
prekvapuje, uznávají-li práve ve vecech vojenskýCh
závazek ministruv hájiti její náhledy. My si myslíme,
že kdyby prišlo na názory armádního rvedení, nikdy
bychom se nedostali ke službe 14mesícní, spíše bychom
dosavadní presencní službu ješte zvýšili, nebot vy.socí
voj'áJCivždy a ve všech zemích' si myslí, že jeji1ch vlast
není vojensky dosti pripravena, a nemeckým generálum nestacil pred válkou ani systém pruského militarismu. Úlohou mini'strovou nemuže býti tlumoOení názoru vysoké byrokracie, nebot pak bychom nepotrebovali ministr LIa stacili by nám byrokrati. Ale to je práve názor, kterému »Ceské Slovo« vždy ohnive odpí-
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r~lo. Ministr má úkol vésti svuj resort 'V' tech polittckých smernicích, které mu byly uloženy· parlamen··
tem: má sprostredkovati
mezi odborníky a politikou.
Jestliže nyní »Ceské slovo« vystupuje s názorem, že
p()lVinností ministrovou
je háji,ti názory byrokracie,
tedy samo podrezává vetev, na níž sedí ministri jeho
strany. My ovšem nechceme vylouciti ani tu možnost
že .ministr blízkým stykem se svým úradem se lépe po~
ucl1 nd parlament a že považuje za svou povinnost
hájiti zájmy svého resortu proti snemovne. Nezdá se
však, že by zde šlo o takový prípad. Naše p'0litické
strany považují za své právo hledati všude úspechy pro
sebe; ceskoslovenští socialisté by nepochybne považovalr za stranický úspech, kdyby se Stríbrnému podarilo
zachovat r8mesícní službu. Reklo by se: Hle, jak se
stará o svuj úrad, kdo jest bratr! Povedeli jsme již,
proc nepovažujeme r8 meskUl v'0jenské služby za podstatnejší zabezpecení naší zeme než r4 mesku: v tra·
gickém prípade by bylo patrne toho onoho málo. Dí·
váme se na mnoho vecí pouze pod vlivem zvyku a
schází nám odvaha zarídit to nejak nove. A zejména
v této veci potrebujeme odvahy. Chystá se dvaadvacetiprocentní zvýšení osobních tarifu na drahách. Nebylo
by lépe udelati radikální rez na jiné strane?
Dve poznámky divadelni. První:
stav hereckého
umení na první naší scéne zasluhuje už <veru pozornosti a diskusse. Všichni uprímní lidé se shodnou že
je to stav žalos,tný. Z obecné mizerie vynikají jen' nekte!v~ zjevy, prede všemi ovšem pí. Hiibnerová, j!Ž
vdeClme za to, že nezapomínáme, že jsou velcí herci
na svete. Paní Hiibnerová jest tak znamenitá, že je
až vražedná pro své okolí a že její znamenitost nekdy
odnese i autor. Videli jsme to pri »Živnosti paní Warrenové«. Bernard Shaw postavil v tomto kuse proti
sobe matku a dceru. Matka, majitelka nevestince, žena
pochybné minulosti, vždy odhodlaná výti s vlky, nade
vš,e si cenící bohatství; Shaw opravdu nežádal pro ni
od diváku prílišných sympatií. Proti ní dcera, typ jasné, energické, odhodlané, pracovité moderní dívky,
která se odlucuje od matky, jakmile se dovídá, odkud
pocházejí peníze, venované na její živobytí a výchovu.
Kdo zná Shawa a jeho názory na pomer rodicu a detí
jeho nenávist ke každé sentimentalite
ví že dávi
v této afére úplne za pravdu dceri a že'kus 'má konciti
morálním vítezstvÍ.r1 mladé dámy. Ponevadž však
H iibnerová v roli paní Warrenové hrála tak skvele
a j,ejí partnerka v roli Vivie tak slabe a bezkrevne,
opouštelo publikum divadlo s opacnými pocity, než
jaké zamýšlel vzbuditi autor: postavilo se na stranu
matcinu, této chybujkí a krehké osobicky, a chladná a
• pracovitá ušlechtilost dcerina mu zustala cizí, nebot
mu nebyla priblížena hereckým podáním. Shaw ponížil
starou Warrenovou a Hiibnerová ji povýšila, nebot
naplnila její l?ochybné city takovou merou lidskosti,
že se zdálo, Jakoby úmyslem autorovým v této hre
nebylo rozhodovati spory mezi starými a mladými,
nýbrž uderiti se kajícne do prsou a ríci: clovek jsem
a nic lidského není mi cizí. Ale Shaw není autor tohoto
druhu: je bojovník a ideolog a jeho nejvyšší ctižádostí
jest, aby mu zustaly cizími nekteré stinné a slabé stránky lidskosti, jíž nebyl dán energický a ušlechtilý smer.
Tyto úmysly autorovy byly tedy postaveny na hlavu
tím, že pí. Hiibnerová hrála znamenite a j,ejí partnerka slabe. Vidí-li obecenstvo státi proti sobe bo-
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hatství trpící lidskosti, byt vratké a chybující, a na
druhé strane pouhý stín, byt ušlechtilý - rozhoduje
se publikum a my s ním instinktivne pro to prvé. Pozorujeme tedy, že smysl her je v Národním di'Vadle
prevracen už tím, že jedni hrají znamenite a druzí velmi slabe: to jest vhodná príležitost uvažovati, jak a
proc se nekdo stává
zustává hercem na první naší
scéne. Nemuže býti o'všem položeno pravidlo, aby
všichni hráli tak dobre jako Hiibnerová: vždycky jen
nekolik lidí bude geniální a velkáJ vetšina nikoliv. Ale
tím ješte není odbyta otázka, proc herecká úroven N árodní ho divadla klesá pod prípustnou míru. Ackoliv
se to zdá býti paradoxní, je treba i tento zjev zaraditi mezi nesnáze demokracie. Jedine umelecké -zretele
už dávno prestaly být rozhodující, jde-li o angažování hercu do ústavu, podrobeného politickému klíci.
Jako ve v~ech ostatních oborech cinnosti, musíme nyní
zápoliti s: duchem stranictví Í' 'v divadle. Politikové osobují si právo provádeti nátlak i ve vecech umeleckých:
pri tom nejsou ani vždy vedeni cíly ciste politickými,
ale nekdy proste osobními zálibami. Nekteré z rozhodujících osobností, které byly dosazeny podle politického klíce do správy divadla, zalíbí se z toho nebo
onoho duvodu ten cÍ' onen herec nebo herecka: od té
chvíle nelze hercem nebo hereckou hnouti, treba je
pro to sebe více duvodu obj,ektivních. Jediným prostredkem k zvýšení umelecké úrovne cinohry Národ·
ního di'vadla zdá se býti decimování
dosavadního
hereckého personálu: ale každý z hercu, kt<erý by mel
býti zarazen do tohoto decimování, opírá se o nejakou
protekci jako o skálu. Tak se divadlo vlece se starými
chorobami, a vinou protekce nepochybne pribudou nekteré vleklé choroby nové: aspon to, co se proslýchá
o" angažování nekterých nových· clenu, vzbuzuje u nás
novou skepsi. Za to, že talent uniká a vždy bude unikati pridelování podle politického klíce, mstí se politikové tak, že nedbají talentu. Bojovati s tímto duchem
stranictví a osobních zálib bude težko; ale dríve nebo
pozdeji nebude možno se tomu 'Vyhnouti, zbylo-li nám
ješte trochu úsudku a odvahy. Snad by stacHo uvésti
všechna tato fakta ve známost verejnosti:
nebot je
mnoho vecí, které je možno tropiti jen ve tme, ne na
svetle. - Druhá poznámka: také prípad p. Jindricha
Vodáka, divadelního a literárního
kritika »Ceského
slova«, zdá se dozrávati pro verejnou diskus_~i. Ze
všech záhad našeho umeleckého života zdá se býti nejtemnejší ta záhada, podle jakých zákonu rozdeluje
tento nejplodnejší a nejpilnejší z našich kritiku chválu
a hanu. Odpovednost kritikova není tak zcela soukromou vecí, a v nekterých prípadech nevystacíme oblíben'0U frásí, že nejvyšším rozhodcím v kritikovi je
jeho svedomí. Pan Vodák pripravil verejnosti, která
se zajímá '0 tyto veci, castokráte prekvapení, že úsilne vdebil veci, které nikdo jiný neodváži'1 by se vážne
hájit a které složily s'Vé kosti v mezích jednomyslne
uznané ubohosti. Naproti tomu mnohokráte vydal ze
sebe zlostné a potmešilé tóny, promlouva:je o vecech,
jichž kvality jsou aspon práve tak jednomyslne uznány. Pan Vodák je kritik, který hanívá veci zrejme dobré a velebí veci zrejme špatné. Není cloveka, který by
predem mohl uhodnouti, jak dopadne jeho úsudek,
vyjímaje ovšem ten prípad, že jde o plody ducha lidí,
organisovaných 've strane ceskóslovlenských socialistu.
Tem p. Vodák pravidelne dává jednicku. Zdá se nám,
že tato nevypocítatelnost zálib p. Vodákových se zakládá na zlomyslném zahrávání s všemohoucností kri-
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Je tak jako tak dosti zmatku v naZlrall1 na
klidne strpeti ješte
ovou podstatu kritického soudu.

QVOU.

i umclecké,než aby bylo možno
Dopisy

Ženy a politika.
1.
Pane redaktore!
Diskuse »Ženy a politika« v Prí tom n o s t i dosud neuhasla.
nohým ženám zadrely se Jednotlivosti z ní do duše jako'
trísky a dosud bolí. Toho je mi dokladem v Prítomnosti
se
objevivší dopis pí. A. R-ové.
Lito je mi toho resignonného
tónu, kterým jsou vedeny nekteré dopisy žen. Naše ženy jsou velmi hodné a velmi svedomité matky a Hospodyne. Reknete jim, budou-Ii delati to a ono,
zaj ímati se o tu nebo onu vec, že tím hreší proti základním povinnostem ženy, a ony nechají všeho a uznají, že mimo práci
jejich povolání nic nemá pro ne na svete existovat. Totiž nic
2: toho, co se za tak nebezpecnou
vee prohlašuje. Neboí je dosti
vecí, které jim starostliví soudcové dovolí.
Je zajisté naprosto nesprávno. aby žena zanedbávala domácn(,9t pro politiku. Ale taková žena, lítající ze schllze do schuze
- to je karikatura. Proc staveti vždy proti sobe ženu pracující v politice a ženu zanedbávající
domácnost, jako nevyhnutelný protiklad? Což nelze vykonávati rádne své domácí práce
a vedle toho kon:lti urcitou míru svých obcanských povinností?
Proc neslyší a necte clovek, že zanedbává rodinu pí. X., která
tráví, ac matka dvou hošíku, celé hodiny na tennisovém hríšti,
nebo pí. Y,. kterou je stále videt na plesích a v divadlech? Je
zajisté dost žen svobodných, bezdetných nebo matek odrostlých
dítek, které nemají takovou premíru domácí práce, aby se jí
výhradne musely zabývati. Ostatní musí si vec rešit podle svého
svedomí a podle svých sociálních pomerll. Je ovšem také ruzná
organisacl'í a pracovní zdatnost žen. Nekterá nedokáže ani tu
domácnost rádne obstarati, jiné stací na víc. Podle mého názoru mnoho a tech nejdllležitejších
povinností ženy zanedbává
se práve tím naším úzkým pojetím povinnosti ženy v domácosti. Je to hlavne varení, vlastnorucní úklid, na které se klade
takový clllraz a p:1k celé to nepraktické vedení domácnosti u nás,
které zavii'íuje, že žena nemá dosti svežesti telesné i duševní,
dosti nervlI, dosti casu pro to nejduležitejší,
pro tu svoji »školu
materskou«, pro kterou Komenský napsal své nesmrtelné
Informatorium pro pokojný a plodný styk se svými detmi. To se
však poslední dobou lepší. Už tím, že vidíme tolik matek na
procházce se svými detmi, které dríve sverily deti cizí osobe
samy konaly doma její práci.
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Ale netvarme se my ženy, aí už jsme cinny v politice nebo
ne, jako bychom stále a stále jen pracovaly, a jak se nekam
hneme, že hned tím nejakou práci zanedbáváme.
Nikdo nepracuje porád. Vecer, když jdeme na schuzi, sotva bychom toho
už doma mnoho nadelaly. Úcast ženy v politice se lící, jakoby
to bylo stálé lítání a schuze. To je nesprávné, a deje-li se, nepotrebné. Jedná se v první rade o to, aby žena sama byla
s rávne informována, tak aby mohla rozhodnouti, ke které strane
DI
náležeti a které strane dáti svuj hlas pri volbách.
lý takový nesprávný protiklad je: žena politicky in formo. - žena, která nedovede umýt sklenici. Tyto dve veci nej I v žádném prícinném vztahu a jsou-li, tedy spíše v opacné'o. Podle mé zkušenosti zvyk rozumového usuzování, a pozorování uplati'íuje se i v telesné práci. Inteligentní
žena koná
v
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ji témer vždy dobre. Naproti tomu je velmi casto naSlm údelem uciti temto pracem, preslKlsti v nich a cistote, devc ta
velmi prostá, která mívají pro ni velmi málo vlastního smyslu
a nadání, a u nichž rádná politická informovanost
neb ucenost
není závadou.

S mužské strany vyskytl se názor, že pry zena nemá schopností pro abstraktní myšlení; je prý príliš reální a proto nemá
smyslu pro politiku. To je prímo výborné, pánové! Jen se,
prosím, podívejte na tu svou cernou politiku, 'na její cíle a
praksi, jak vysoce je abstraktní
a ideová! Ale to' by konecne
nevadilo, že naše politika se dnes zabývá konkretními vecmi. To
je vlastní úkol politiky. Abstraktní
a ideová má být theorie,
atlvod myšlenkový. A ten casto schází práve u mužu a místo
neho vidíme tolik hrabivosti,
osobních zájmu, stranictví a korupce.

Na

tom

bohu díky

mají

ženy velmi

malou

neb žádnou

úcast. Naopak ženy celou svou cinností ciste--žlu.skou
. sou
-~
chovány tak, že z duvodu abstraktních,
z láSKY, z touhy po
kráse a úhlednosti,
z milosrdenství
a soucitu konají hmotné
dobro, dobre rozdelují
peniÍze a zboží, a organisu.jí malé rodinné celky kolem sebe.
I jinak není založení muže vždy tak abstraktní
a ženy konkretní" jak se tvrdí. Proc jsou ženy prístupnejší
a potrebnejší
nábo-ženství než muži? Zda také pro- svou omezenou konkretnost? Zdá se mi práve, že u ženy je pomer mezi abstraktnem
a konkretnem
správnejší
a prirozenejší,
než u muže, více pokaženého školskou výchovou. Ten se casto bud vznáší v prázdnu neplodné spekulace nebo plazí v pra.chu hmoty.
a konec nejhroznejší
vec. Divím se, že na ni ženy nereagovaly. Pan rada Vochoc napsal, že skoro každá taková politicky cinná žena má znaky hermafroditní.
Práve naopak. Ženy
vývojem pomeru, zmenšením práce v domácnosti
i rozšírením
ženského školství a stoupnutím všeobecné vzdelanosti, vývojem
sociální otázky,
témer nepozorovane
rozšírily svuj m ~ f e rAle
s k Ý a ženský zájem a pracovní okruh na obec a stát.
vrhnete na ne, vy moudrí otcové pokrokoví, toto hrozné podezrení z hermafroditismu;
jen se potom nedivte, že takovou
cihlou po jejich ženskosti hozenou podarí se vám je prece jen
zahnati. Dovolte mi, abych na to stejne odpovedela. Bude-li vás
to mrzeti, tím lépe. Politicky c.inné ženy nejsou co ipso herma.froditky. Ale náš prumerný intelektuál, který nesnese ženy než
v sexuelní funkci, pocítajíc v to i její úcast na plesech a podobných vecech, kterou jí dovolí, protože temi ho dráždí, který
dríve nenávidel ženu ucitelku a pak ženu studující,
dnes nenáv;dí ženu úrednici a politika, takový muž jel s e x u á I n í ne ur a s t h e n i k. Ve vrstvách pracujících
je pomer ženy a muže
cistší a prirozenejší,
proto velkému poctu žen je snadno prikloniti se ke strane lidQlVé a ke stranám socialistickým,
kde se
takto nedebatuje, ale kde se ženy ode dávn.a organisují.
Konecne je prý i ten pocet a vzrust klerikálních
hlasu »mužskon záležitostí«, nikoli ženskou. Tím hure pro muže. U žen,
které daly hlasy klerikální strane, vedlo k tomu náboženské, byt
casto naivní presvedcení.
Je-Ii to »mužská záležitost«,
tedy
možno tomu rozumeti tak., že je to zásluha mužu, kterí tyto
ženské hlasy strane lidové ·získali, zneuživše jejich náboženského cítení, anebo, Že json to hlasy mužu, nikoli žellJ, jimiž
vzrostla lidová strana.
Tak se mi celý ten pomer pokrokových
stran
meštanských
k otázce »žena v politice« jeví být spíše cástí otázky »muž intelektuál v politice«, o které už v tomto liste bylo diskutováno.
Velikým politikem se náš pokrokový stredostavovský
intelektuál nej eví ani tentokráte.
Brno, v únoru.

Vera V ášová.•

~
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II.
Pane redaktore,
doprejte mi laskave místa a odpoved pí. Petránové.
Velice lituji, že jsem jí svými zaostalými názory zpusobila stavy úzkosti a hruzy. Pí. P. je - soudíc podle mladish"ého zápalu, se
kterým za každou vec bojuje jiste ješte mladá, a tak než
sestárne, docká se ješte více než jedné zmeny, docká se jiste
také zmeny v pomeru ženy k rtlzným otázkám životním, tedy
i k politice. Náš život je krátký a nestací na to, abychom ovoce
všeho snažení své doby otrhali sami. Nerekneme
však:
»Pa
nás potopa«, nýbrž cím více stárneme, tím nesobecteji spokojujeme se vedomím, že tvoríme most mezi generací predcházející
a· následující a že ceho nemiHeme už sami dosáhnouti, prenecháme generacím príštím. Roznodne jsem netvrdila, že smyslem
a obsahem ženina života je p o u z e úpravná domácnost. Ríkala
jsem jen tolik, že za stávajících okolností je ženina hlavní role
v domácnosti. (Totiž v tom prípade, když tuto roli prevzala.)
Možná, že je dost a( dost žen, které si povzdechnou:
»Kéž bych
si to bremeno nrikdy nebyJ<Iiuvázala nakrk!«
Ale když už jednou
si na sebe ten úkol vzaly, daly na svet deti, nezaškrtí je ani
neopustí, aby se uvolnily pro nejaké »vyšší« cíle, nýbrž »vezmou kríž" svuj na se« a starají se o všecko, co s domácím a rodinným životem souvisí, dále. Proc? Protože vodítkem našeho
jednání je také ješte neco jiného, než jeru naše prání a tužby
a to je: povinnost a zodpovednost.
A pod tlakem techto, spojeným s láskou k detem, jdou ty ženy dále tím životem, jaký
jim byl vytcen. Na tom svete to už tak chodí, že nemužeme delati vždy jen to, co deláme rádi, je mnoho vecí, které nás nijak
nevábí" a prece je delat musíme. K tem ve znacné míre patrí
ženské práce v domácnosti,
a záleží na okolnostech, které po
prípade z pouhého galejnictví
zmení je v milé povinnosti.
Tu
jsem u príciny, proc jsem nazvala domácnost pro ženu »necím
živým«, protože v ní nepracuje pro mrtvé predmety, nýbrž pro
živé lidi a sice pro ty, kterí jí jsou nejbližší.
Co se týce té celosti ženy, tu prekvapím snad pí. P., když
za celého cloj L reknu, že považuji ženu (ovšem opravdovou)
veka par excellence. Ba troufala bych si dokonce tvrdit, že ona
pro svou velkou prizptlsobivost
a schopnost oddání se veci, dovede být prípadne celejším clovekem než muž. Rozumejte,
je
celým clovek~m v tom, na co se vrhne. Kdyby tímto predmetem byla politika, dokázala by jiste svou celost v ní tak jako
kdekoliv jinde. Ze však práve politika stává se tímto predmetem jen v rídkých prípadech, toho prícinou je to, že se v ní
uplatnuje cinnost ciste rozumová, a žena je už jednou takový
tvor, že svou bytostí tíhne více tam, kde se uplatní její cit.
Mluvit o váze mozku ženina ci vyhrabávat z minulosti t. zv.
»ženskou otázku«, která pred casem hýbala naší verejnosti,
nemá podle mého soudu dnes ~ž smyslu. Ženy, které tenkráte
více méne obtížne v tomto ohledu bojovaly, žijí dnes už dávno
z výsledku svých boju, žijí z nich tím více ty, které prišly po
nich. a tím tyto diskuse samy sebou odpadají. Každá doba prináší l1Qvé otázky, boje a snahy, a dnešní žena,
která chápe
úcelné základní bytostní rozdíly mezi mužem a ženou, nebude
tvrdošíjne
lpet na starých heslech, a snahou její nebude tytO'
zásadní rozdíly stírat,
nýbrž je spíše podtrhovat,
a nepujde
svým vývojem za cílem" aby byla clovekem - mužem, nýbrž
aby byla clovekem - ženou.
Pricházím ješte k tomu »papouškováni«. Pí. P. píše tak, jako
kdybych byla generalisovala
a všeobecne nazvala informovanost žen papouškováním.
To jsem neucinila. Ze však jsou prípady,
kde tato informovanost
je jen zdánlivá,
to potvrzuji
znovu, nejen zkušenostmi
získanými pozorováním
jiných,
ale
také vzpomínkou na doby, kdy i já jsem byla takovým papouškEm. Ale takovými politickými
detmi jsou a zustávají
nejen
A. R.
nekteré ženy, nýbú také nekterí mužové.

25. února 1926.

PsychoanaJysa a zpovednice.
Vážený pane redaktore,
k poznámlcám Dr. Kruse v 6. císle Prítomnosti
rád bych pridal
také nekolik poznámek. Dr. K. má pravdu, že páni lékari neumejí (a myslím, ani nepredstírají,
že umejí) »nejakou pilulkou odpoušteti hríchy«. Tím však není dokázáno, že kneží jsou
8 to, at už s pilulkou nebo bez pilulky »smazat viny« a zbavit
cloveka jejich následku. Presvedcení
paní A. R., že jest rozumnejší jíti k »povolaným lékarum« než k zpovednici, sdílím
úplne. Povolaný lékar vychází od zj ištených poznatku duševního lécení, kdežto knez vychází od názoru, které musíme s hlediska vedeckého považovati Za prekonané.
Jestli Íze pri tak
vážné veci »žertovati«,
jak se pokouší Dr. K., pak by poslou,žilo nejlépe porovnání lékare z XI. století s lékarem dneška.
Knez si muže dovoliti zustati na úrovni XI. století
a není
hned každému smešným, ale jak smešným byl by dnes lékar
z XI. století! Ovšem, kdyby knez byl pokracoval s vývojem
ved a lidé si navykli videti v nem cloveka milovného pokroku,
v znalosti lidské duše na výši doby stojícího, který na príklad
svoje zpovední metody dover1f prizpusobiti
poznatktlm psychoanalytickým,
potom by vedle takového moderního kneze vyjímal se knez z XI. století stejne žertovne jako »povolaný lékar« dneška vedle lékare z Xl. století.
»Zrevidovat pomer k církvi« - ano,
to je nejvýš nutné.
K tomu nepovedou, to pripouštím,
»nekonecné diskuse o Husovi a Bílé Hore,« ale mohla by k tomu vésti lepší znalost výsledktl bádání v oboru p:3ychologie. Potom bychom snad došli
nejen k potvrzení všeho, cemu nás naucila historie o církvi, ale
prišli bychom až k samým korenum smutného faktu, proc CÍrkev doznala takvého fiaska po tisícileté výchove k mravnosti,
proc sociální reformy šly pres její hlavu, proc snahy mírové
nevyšly z Ríma, proc inteligentní
clovek nejde se svojí vnitrní
bídou ku knezi, ale k nekomu, o kom predpokládá,
že lidské
duši rozumí.
Dr. K. nutí prímo k ironii, když hájí vyvýšenost katolictví
tvrzením, že rodina žijící po katolicku má desetkrát tolik detí,
než nekatolická'. Nechceme poukazovati
na analogii z ríše živocišné, jen pripomínáme,
že pri posuzování
takových otázek
padá prece také na váhu, co jiného krome katolického nábožen. ství mclo vliv na populaci nebo depopulaci. Clánek v Prítomnosti z 11. února »Lid z periferie« také pojednává o cetných rodinách,
kterými
by se snad Dr. K. nechtel chlubit,
aniž je
k vetší populaci pov:zbuzovat.
»Jde nejen o zpovednici, ale o koreny národa«. To je pravda.
Zustává otázkou, možno-li dospeti k vyšší mravnosti
bez pover, nebo musíme-li se v XX. století znovu vrátit do prítmí
zpovednic, abychom urychlili kulturní
vývoj.
A dále, je-li
možno vše to, co stredovck
mel horšího než doba prítomná,
úplne oddeliti od tehdejší kulturní úrovne.
Na základe svých zkušeností v 3sleté práci mezi lidem jsem
úplne presvedcen, že - at cokoli jiného platí o místech, kde
dosud má katolictví všechny
nerušené podmínky svého rozkvetu - pro ostatní svet otvírá se cesta k vyššímu lidství jen
pri úplném uplatnení rozumu a využití všech vymožeností vedy.
Chceme kulturu srdce, ale bez pover.
Dovolávání se projevLl
protestantských
theologu nemá takovou prúkaznost,
jakou jim
Dr. K. prisuzuje,
nebot následkem svobody svedomí, jaká je
u kato!. theologu neznámá, není težko vyhledati mezi protestanty názory nejprotichudnejší,
práve tak jako v bibli. Vetší
význam by melo, kdyby Dr. K. uvedl vynikajícího
protestantského ucence, který považuje kteréhokoli katolického kneze, sedícího v zpovednici, za povolanejšího
k lécení chorobných duševních stavtl než »povolaného lékare«.

Ph. Dr. Norbert

F. Capek.
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umoznuJe, abychom pri nejtežším živote byli spokojení a bezpecní zrovna tak jako jsme v mládí bývali.
J. K., delostrelecký porucík.

InteHgenc:ea krestanstvi.
Pane redaktore!
idy se rodili lidé, kterí vydrželi do vysokého stárí s urClobrazem sveta a o svém míste v nem, který jim byl dán
ovou a neo'treseným trídním postavením.
Když se pole na tyto lidi, shledáte, že málo nebo nikdy se nezajímali
filosofii s onou bolestnou vážností, s kterou se zajímáme
veci hlodající na koreni našeho života. Bud se zachránili
omky reálni úspešnou prací, bud nerozvinutou
inteligencí,
te-li, železnými nervy nebo inteligencí
bezvadnou,
která
ide k svému cíli, jenž se jmenuje rovnováha. Vždy se rodili
, kterí nevybojovali vítezne tento zápas o rovnováhu. Jest
ba podotknouti, že tento zápas bojuje každý za jiných podek, a proto je psán tento dopis.
Je veliká výhoda na strane dedicne bohatých a na strane
Iník!l a venkovan!l. Bylo tomu tak vždy, ale válkou tento,
díl neobycejne vzrostl. Rekl bych, že úredníci, dustojníci,
'tele, profesori a; celá tta dlouhá rada inemajetnéinteligence\
tali se do nevýhody. Jejich rovnováha se stala vratkou tež'm životem, casto byla porušenJ., a výsledek byl, že se
la vždy znova jen pro chvíli, anebo se ztratil charakter,
ž se m!lže rovnati ztráte života. Jest treba vedeti:
byla tato
ováha tak povrchní nebo byl život tak težký? Nejhorší
pad jest, setkají-li se obe skutecnosti.
Tento prípad nastal
'vc u tcch, o nichž píši. Ale bylo by omylem domnívati se,
náprava je možna zlepšením životních podmínek, což má na
osti stát. Snad u príští generace, která nebude vystavena
šenostem generace dnešnÍ.
ebot jednou porušená
rovnoa se už neprijme "-ni za. nových podmínek, za kterých by
la vyhoveti. Duveru, která je prícinou klidné bezpecnosti,
niž je treba usilovati, nikdy plne nedáváme
dvakrát.
Je
ba hledati rovnováhu novou, která by vyhovela za všech
mínek. A toto nazývám záchranou inteligence a prospechem
átu. Jeto krestanstvÍ.
Je na snade námitka, že každý má volnost býti krestanem,
e tuto volnost inteligence nemá, nebot neví, co krestanství
~, Je príliš pyšná, aby verila tak, jako ve.rí venkovan,
a
tala by se radeji mohamedánskou
nebo budhistickou
,než
-es(anskou. A mimo to, a myslím, že to je hlavní, má v hiave
kou historii. Bude-li každý vedeti', CO' je l~restanství, teprve
tom jeho volba bude pravou svobodnou
volbou. Dáti tuto
lnost lidem, kterí to nevedí, je zlocinem se stanoviska kresna, nebot on ví, že j sou pouze dve cesty v živote. Pro to
ikdy nemuže
krestan
býti
snášenlivý
v tomto
mysl
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u.

Laická morálka je nemravnou, nebot je založena na kompro. u. Praví, že clovek má býti cestný a verný na podklade
Juvy: nebudeš-Ii strkati do mne, nebudu já strkati do tebe.
trcí-li tedy on do mne, mám volnost strciti do neho. Nemohu
ríti, že, kdybych se nestal krestanem,
stal bych se snad
ahem. Nepravou volnost jsme meli již dosti dlouho a dosti
se stalo její obetí, aby bylo na case uvažovati o zavedení
nos(i jiné. Zbývá jí tolik, že nikdy snad nebude plne vy-·ta. Do té doby je každá soukromá filosofie zahálkou a ne-

Pirandello.
Vážený
dovolte,

. énuje všechny své 'volné chvíle. Chodte po ulici, chodte
k virnách a nikde neuvidíte lidské, veselé tváre. Každý je
ak znetvorený. Jenom ženy ješte se udržuj í ve forme, cisté
myslím. Reknete

-

težký

život.

Ale krestanství

námi

panu Fr. Kovárnovi:

Milý pane Kovárno,
ale ovšemže máte pravdu. Samozrejme
Pirandello
nemá svou
techniku jen a jen od Sardoua. Mezi nimi krom bezpoctu ostatních stojí na príklad Ibsen. Ale její vynálezce je Sardou. l}.
samozrejme Pirandello literárne historicky neéllÍ urcen jen Vergou. Je velmi pekné, že znáte také Papiniho, D'Annunzia,
Sofficiho a Panziniho. Kdybych psal o Pirandellovi
seminárku, šel
bych zpet až k »Hamletovi«,
kde »Šest postav«»K~ciý-.-.na
svuj zpusob" je predjato slavným výjevem divadla pred králem, a ke Calderonovu »život je SE'n«. Ale to s ochotou ponechávám literárním historikum. Clánecek pro »Prítomnost«
musí
b),t ne poucne zevrubný, ale strucne podstatný. Nejde o »rozbor autora«, ale o vysvetlení jeho aktuálnosti.
Máte neméne pravdu, že její prícinou je jeho filosofie. Tot
práve ob~ah mého clánku. Na meze jeho umení upozornil jsem
tam nekolikráte:
»Shaw je nesrovnatelne
vetší dramatik, básník
i osobnost ... « »... J sou to vetšinou malé obc;ll1ské hry konvencních predpokladu ... « a »Picasso...
je...
ten zpeVllejší,
vedle básníka ten básnictejší«,
i dále o jeho hrách, že »život
zacíná už za nimi«. Nicméne nelze Pirandellovi
ani upríti jisté
umení, vetší, než na príklad J evrejnovovo,
jak nepochybne
Vás presvedcí "Život, který jsem ti dala«, nebo »Nahé odívati«.
Stejne máte pravdu, že je Pirandell()l príznacný spíše pro vcerejšek. Napsal jsem O' tom: »Je hez vedomí souvislosti s obrazem doby, na kterou nereaguje« a »jeho hry bez valných zmen
mohly vzniknout o tricet let dríve,« dodávaje,
že jest »spíŠ:l
vcas nalezen SVQUdobou, než její magnetická
jehla«.
A docela pravdu máte,
že je Pirandello vlastne kres(anský,
presneji: katolický v tom, cím jimi jsou životní formy románských národu. Zalidiluje své hry typickými konvencními Vlachy,
kterí úzkostlive skrývají pohlavní poklesek ženin (»Rozkoš pocestnosti«) a dokol\1,ce se ješte bijí v souboji (»Každý na svuj
zpusob« a »Giuoco delle parti« - jak by se tohle dobre preložilo?) Pirandellovy
zápletky stojí i padají touto konvencí a
touto morálkou.
Zkrátka, máte veskrze pravdu. Mýlíte se jen v domnence,
se mnou nesouhlasíte,
ježto se mnou živc souhlasíte.

že

Ale zda se Russo jmenuje AJfredo ci Luigi, to už na mou
duši nevím. S tímhle jste me dokonale dobehl. Mám v pameti
»Alfredo«, ale tedy jsem se patrne prekoukl nebo prepsal, když
jsem to opisoval. Jsem Vám v každém prípade vdecen za prívetivé upozornení a
zcela Váš
Edm(}lld Konrád.

Umení a prirozenost.
Vážená

mi o záchranu inteligence,
která
hledá
sVIJj pomer
\ a nikdy ho nenajde. Co najde, to jsou v nejlepším príáhražky, plné chyb a nedostatkl1. Vím, že tomuto' hle-

pane redaktore,

abych odpovedel

redakce!

Zdá se mi, že na clánek dr Jirího Pokorného bude redaktor,
jenž »tolik sloupcll Prítomnosti
naplnil svým realistickým
creclem«, reagovat sám. Ne-li, budtež dovoleny tyto poznámky laikO'vy:
N eilJí dO'bre vytloukat kapitál pro »poprení ideálu pnrozenosti v umenÍ« z umelce necelého nehotovéhO', z umelce napodobitele. Snaha po prirozenosti muže ukazovat na scházející schop-
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nost prirozene tvorit, ovšem - ak muze být taky zesílením
vedomou prací na této existující
schopnosti.

a

A jednou pro vždy, co je to tak zvaná »idealisující cinnost
umelcova«? Rozhodne to není úmyslné odchylování se od prirozené skutecnosti,
taky to není »verné napo<iobení«. Pochopitelne. Umelci, jenž je zanícen ideálem prirozenosti
v umení, je
prece jasno, že príroda ne :nJÍ dokonalá. A proto míjí nepodstatné a nahodilé v ní, vyzvedá a zesiluje rysy podstatné - a
to je idealisování skutecnosti. Tedy ne odchýlení se, ani napodobení, ale skutecnost ješte jednou, ve výberu, zesílení, skutecnost umelcova. Ceká-li p. dto PokornÝ ve svém dopise od
umení neco, co prirozený, všední život povznáší, neco:, co »do
jisté míry není prirozené«, tož zdrave cítící vetšina lidstva ceká
od umení neco, s cím se i posluhovi lépe beží.
Nikdo nemíní, když chce v umení prirozenost,
že by tím
snad predepisoval
maršrutu
umelci.
Ale rovncž jednou pro
vždy: posuzovat, pokud se umelec nezproneveril ideálu priroze:nosti ve svém díle, to zttstane vyhraženo vždy nikomu jinému,
než tomuto umelci. Už je to tak. Pokud se týce l'art-pour-l'artismu" rekl nekdo velmi duchaplne, že je to vlastne had, který
se kouše do vlastního ocasu. Ale není náhodou, že se i tohoto
problému p. dr. Pokorný dotkl. Obojí - prirozenost
v umení
i l'art-pour-I'artism
a umení ve službách života ci programu
spolu souvisí dosti tcsne.
Ale posuzujeme-Ii to ci ono umení, vezmeme k srovnání
tecne umení té ci oné kategorie a zanechme humoristických
padtt operovat Brodským - contra Capkem.

skuná-

Myslím, že »umení pro umení« i ignorování
prirozenosti
v umení jsou sestry, které jsou pouhým nedorozumením.
Umelec celý, opravdový,
ten, který "prosetí prípadu«,
»prírody«,
»skutecnosti«
vyhražuje
sobe,
nepotrebuje
vtlbec uvažovat
o techto vecech.
Míra prirozenosti
v jeho díle je kriteriem,
jeho síly, hloubky a opravdovosti.
V jakém smyslu kriteriem,
ponechávám k 'volné úvaze.
Baghýra.·

Nové knihy.
Prof. dr. Em. Rádi: Mravnost v našem státe. Prednáška
na
5. sjezdu Ymky v Ceskoslovensku.'
Obsah:
Charakteristika
dnešní doby. Obcanská výchova. Vliv války. Prostituce.
Studenti. Koedukace. Telovýchova.
Rodina. Stran 40 za Kc 3.-.
Vydala Ymka.
Dr. E. ChaluJmý: Dílo Josefa H olecka. Sociologická studie.
Obsah: Holecek, Cech a Vrchlický. Dílo Vrchlického
a soud
Holeckuv. Holecek a Zeyer. Holecek a Sládek. O povaze Jos.
}lolecka. Holecek jako básník. Holecek jako predchudce Masarykovy kritiky národní. Holecktlv a Masarykttv reaJism. Válka
a humanita. Vzdelání. Národnost
a Slovanství. K osobní charakteristice.
S obrazem J. Holecka od Fr. Bílka. NákJ.
vlastním, s podporou Ceské Akademie. Stran 160.
Dr. František Krsek: Kulturne ethické vztahy v zrcadle poesie
antické. V tuto knížku je pojato šest clánktt, umožnujících
ctenártlm seznati, jak nazíráno v dobe antické na pojmy: príroda" vlast, lás~a, manželství, rodma, život lidský, stárí, nemo.:,
smrt. Stran 164. Vázané za Kc 16.-. Nákl. grafické Unie.
T. G. Mas·aryk. Rukovet poradateMm
oslav jeho narozenin.
2 vydání. Z obsahu: básne od Sovy, Kricky, Kopty, Tesnohlídka, Hviezdoslava.
Masarykovy vzpomínky. Dve reci k mládeži (od Em. RádIa a A. Rambouska).
Herbenova a Modráckova prednáška o Masarykovi. Osnovy k prednáškám na thema:
vf. vychovatel, M. filosof, M. a náboženství, M. a demokracie,
M. politik. Hlavní data životopisná. Nejduležitejší
spisy o M.

25. února

Básne k recitaci. Soupis filmu o M. Vydal Masarykuv
Lidovýchovný
ústav.

Stran

II2 za Kc

1926.

7·50.

K mrazivému
jihu. Sborník
antarktických
výprav. Obsah:
Zápas o jižní tocnu.
Prukopnické
ciny Rossovy.
Z deníku
Shakletonova.
Amundsen k tocne. Tragedie
Scottova. - Stran
134 za Kc 12.-, váz. Kc 16.-. 64. svazek sbírky »Zeme a lidé«.
Nákladem grafické Unie.
Anatole France: Pan Bergeret v Paríží. Ctvrtý,
díl »Historie našich dnt1«. Preložila Staša Jí1ovská.
ných spisu A. France, které vycházejí v nakJ. Fr.
Stran 240.

záverecný
Ze sebraBorového.

Milena: Cesta k jednoduchost-i. Vybrané clánky známé oblíbené autorky z »N árodních listu«. Z obsahu: Zrcadlo:, které se
v nás vzhlíží. Dábel u krbu. Radosti po deseti korun. Povinnost k radosti. Kavalír. O té ženské emancipaci nekolik poznámek velice zaostalých.
Nekolik spolecenských
zákonu. Umení
potešiti. Training
svaltl a training
vlastností.
Individualismus
a individualisté.
Otužilost,
nejl}ratší útek z bolesti. Nákladem
F. Topice. Stran 90.
Ch. G. Roberls: Zálesáci. Preložila O. Drtinová.
Nové dílo
známého amerického
spisovatele, jenž dobyl si slávy lícením
prírody. Z obsahu: Stepní kocovníci. Na velkém pustém jezere.·
Od jelena k medvedu a zpet. V hlubokém snehu. Prasátko pí.
Gammitové.
V rokline u cerné vody. Ve spárech hlubiny.
H11JÍzdo divokých kachen ... Zápas v mlze. NákJ. F. Topice.
Stran 204 za Kc 20.- ..
Dr. Fr. Fajfr:
Masal'yk a Comte. Obsah: Diagnosa nové
doby. Všeobecná theorie náboženská.. vývoj náboženstvÍ. Dogma.
Režim soukromý. Režim verejný. Masaryk proti Comtovi.
Vyšlo v knihovne Okresního sboru osvetového ve Kdyni. Za

Kc 8.-.

Dr. František Knbka: Dobrovský
a Rusko. Pocátky vztahu
ceskoruských
a názory Josefa Dobrovského
na Rusko. Z obsahu: Predchi'tdcové Dobrovského.
Filosofické pozadí doby Dobrovského. Jak se stal Dobrovský prítelem Ruska. Jaké bylo
Rusko ve skutecnostr. Dobrovský jede do Ruska. Petrohradské
a moskevské nálezy a osobnosti. Dojmy z Ruska. Výroky o všeslovanském pravopisu. Dobrovský obhajuje
Rustl proti Vídni.
Názory na ruskou kultury. Politické vidiny Dobrovského.
Dobrovský a Masary,k atd. Tato kniha, jak praví autor, »má býti
prvním clánkem v reteze studií, zabývajícím
se vztahem Cechu
k národu a kulture ruské«. 1. svazek »Knihovny Ceské myslí«.
N ákJ. »Cinu«. Stran I 12 za Kc 18.-.

-

Dokonalá zlatá

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

šest mesílíních splátek
a opravy

Ing.

I.

všech soustav

provádí

PELLER, Praha III.,

Harrachovo

nám.

4J- XIX.

S.

Úrednlko.m a oBob~m v pevném zaméstn~nl zašlu ochotne nekolik per na výber.

tyto obrázky vycházely pod carou »Lidových novin«, a už tehdy
bylo na první pohled patrno, že autorka má dobrý zrak, který
bystre sleduj e, dobre vidí vše charakteristické, záživné, typické,
že má dobrý sluch, aby podala rec bezprostredne a jadrne
znící.
Palackého mladá léta. Napsal Karel Kála!. Nákladem Fr.
Obrázky nejsou zaokrouhlenými celky epickými, jsou to jen
Borového v Praze. Stran 313, obrázku 16, Kc 35.-. Kdyby
výseky, ale casto velmi pekne naznacující, že autorka má sklon
Karel Kálal prestal již psáti, mohli bychom klidne prohlásiti
ke grotesce, ke karikaturnímu podání. A je to kus zdravého
jeho knihu »Palackého mladá léta« za vyvrcholení jeho vypomeru. zvlášte když tento sklon je zdravý a tak prostý.
Z knihy se mohou uciti proste i badatelé jazykoví, jee tu
chovatelských snah. Ježto však veríme a toužebne si prejeme,
hodne vecí nárecních, které nejsou zapsány. Nárecí moravská
aby jí nekoncilo jeho dílo, mužeme jen ríci, že »Palackého
by zasloužila ješte dukladného studia, než se s nich setre mnoho
mladá léta« jsou knihou v každém ohledu znamenitou a v prapuvodnosti. Knížka zapadá dobre do rámce »Knížek dobré
vém lova, smyslu výchovnou, ac tato tendence z ní nikdy a
J. V. S. Dustojnické Listy, 21. 1. 1926.
pohody«.
nikoho neporáží na úkor pravdy a umení. život Palackého pak
Zábltv Sborník. V Praze 1925, v komisi Fr. Bor o v é ho.
sám o sobe je tak pozoruho:inÍÝ a tak v prajvde príkladný, že
Str. 243, cena 35 Kc.
Redakcí dra Ferd. Pelikána vychází asi rok po smrti Zábove
bychom chteli míti tuto knihu ve všech knihovnách sokolských,
sborník venovaný jeho památce. Úcelem sborníku, jak praví
a kdyby to bylo možno, v rukou k a ž d é hon a š e hod 0redaktor v úvodu, není jen úplné sebrání a zhodnocení Zábova
r o s ten c e. Nemám dosti slov, abych j i mohl doporuciti
životního díla, nýbrž také projevení úcty k muži velmi zaslouprízni Sokolstva tak, jak si zasluhuje.
žilému. Dlužno hned predem ríci, že zásluhou redaktorovou poSokolský
Vestník c. 40. roc. XXVII.
staven tu památník skutecne pietní a svým obsahem velmi
cenný. Dr. Pelikán predesílá studii o živote a filosofii Gustava
Záby, v níž ukazuje, jak Zába ve svém filosofickém vývoji
prošel nejprve obdobím herbartismu oplodneného pyrrhonskou
skepsí a obrátil se pak definitivne smerem filosofie Kantovy,
z níž jako zvlášt vedecky cennou si vybral její positivistickou
tendenci. Tato dráha priblížila jej v mnohém ohledu filosofii
K 70. výrocí smrti Hoinoovy
Fr. Mareše, jejíž dobré myšlenky nikdy pred nikým nezaprel.
Redaktor koncí svoji promyšlenou studii následujícími, velmi
v
pravdivými slovy: »Studiem skepse antické, herbartismu a dejin naší filosofie vubec, svými vzornými preklady a úvody do
Kanta zapsal se Zába do naší pameti trvale a náleží mu proto
vždy vdecná naše vzpomínka. Jeho plodnou práci" nebude moci
Zimní pohádka.
nikdo mlcením prejíti, a historik najde u neh() spolehlivý maNesmrtelná satira velikého básníka na nemecké
teriál k soucasným i minulým proudum naší filosofie.«
pomery.
Následují pak nekteré úvahy Zábovy, jež byly nalezeny v jeho
pozustalosti, jež bohu~el jsou jen zlomky ze zamýšlených vetPreložil Eduard Bass
ších prací. MUDr. Otakar Janota vybral z poznámek Zábových
Stran 116 za Kc
o snech nekteré nejduležitejší položky, jež jsou zajímavy také
tím, že poskytují obraz o tom, jak Zába pracoval. Jest veru
litovati, že Zába nezanechal nám dílo úplnejší - necefých
deset stránek!
Vzpomínky ceských filosofu na G. Zábu, resp. pripsané jeho
v
památce, zaujímají 24 stránek. Prispeli: Heveroch, Hoppe, Zd.
Nejedlý, J, L. Fischer, F. Seracký, Jos. Kratochvíl, K. Vorovka, B. Lifka.. Nedopatrením se stalo, že v obsahu knihy príspevek Lifkuv »Ceské herbartovské vyzna.vacství« není uveden;
proto jest treba zde nan zvlášte upozorniti, jako na velmi duVýber nejkrásnejší lyriky nemecké.
ležitý príspevek k dejinám ceské filosofie. Nejobsažnejší je.
príspevek Heverochuv o myšlenkách ovládaných.
Preložil Dr.
F i se her.
Ze starších prací Zábových otišteny jsou ve Sborníku: 1.
Vyšlo v krásné bibliofilské úprave, v kožené vazbe
První kapitola ze spisu »Pyrrhonismus«. - 2. Z památníku
ve sbírce ZLAtOKVET.
Ceské Akademie 1898 oddíl o ceské filosofii. - 3. Z výrocní
zprávy vyš. gymnasia, v Žitn.é ul. r. 1902 rozprava: Pojem subCena Kc 100'-.
stance u Kanta. - 4. Z Ueberwegových dejin filosofie, IV.'
clánek: »Slavische Philosophie in Bohmen«. - 5. V Zábave
U každého knihkupce
pozustalosti nalezený úplný preklad Platonova Faidona s peka v nakladatelství
ným úvodem.
Techto pet práve vy jmenovaných prací tvorí zároven s preklady Kantových »Prolegomen« a »Snu duchovidcovYch« vlastní
jádro životního díla Zábova na poli filosofie.
Poslední cást sborníku vyplnují Zábovy úvahy a kritiky staršího i nejnovejšího data, za nimiž následují nekrology, jež napsali: St. Nikolau, Karel Juda, Stan. Hamza, prof. dr. Sládek
a JUDr. Jan Kvapil. Mezi recensemi nenašel jsem reccnsi knihy
dra J. L. Fischera »Filosofie, její podstata a problémy«, ac,
Ceskoslovellská
armáda a kázen.
Napsal podplukovník Rupamatuji-li se dobre, byla recense ta. uverejnena v »Nár. Lidolf Ságner-Habrovský. Sch\'áleno MNO. Nákladem F. Borostech«. Kritiky týkající se knih v posledních letech vyšlých dového. Yelmi pekná a užitecná knížka nejen pro vojáky, ale
kazují, že Zába duševne nesestár1, že byl zcela blízek mladším
pro každého, kdo se obírá problémem kázne. Poslouží velmi
i mladým filosofum a dovedl se do jejich myšlení s porozumedobre jeho sbírka bohatého materiálu a d00 ••á pomucka pro
ním pohroužiti. Není jisto, zdali by si prál, aby byla znovu uveprednášky o kázni vubec, ve vojsku pak zvlášte. výrol{)' vynirejnena také recense Masarykovy Konkrétní logiky, uverejnená
kajících odborníku a vudetl našeho vojska o kázni. Za casté
r. 1887 v casbpise »Krok«. Recense ta je znacne útocná a odpoukazy k Sokolstvu uprímne dekujeme. Celek se velmi dc-bre mítavá. Redaktor ucinil však dle mého soudu dobre, že recensi
sám doporucuje a proto vítáme vrele toto druhé vydání, jež
otisk!. »Základové konkrétní logiky« jsou kniha nesnadná pro
zajIsté samo dokazuje, že je o tuto práci patrný zájem. _
studium. Nové již ohlašované její vydání privede zajisté znovu
J. 11. (Vestník Sokolský r. XXVII c. 47).
Po zásluze.
pozornost ceských filosoHi k myšlenkám v ní obsaženým a tu
Zábova kritika muže prispeti k revisi jak Marasykovy knihy,
I 5e/clíková: O našich lirloch. Nákl. Fr. Borového v Praze
tak i k pomeru ceské filosofie k této cásti filosofického díla
1925. str. 70.
Masarykova.
\ sympatické knihovnicce »Kn,ih dobré pohody« vychází jako
Dr. Ferd. Pelikán zaslouží plného uznání, že Památník Zábuv
trel svazek knížecka L. Šetelíkové. Jeto sbírka drobných crt
vypravil zpusobem dustojným. Jest jen litovati, že teprve smrt
a fotcgrafických momentek z moravského venkova, zachycená
dobrého cloveka ukázala možnost kolektivního díla v ceské fidomácím nárecím. povídaná s bezprostrední svežestí. Drobné
losofii.
K. V. Ruch filosofický, c. 7.-8. 1925.

Co sepíše o našich knihách

NEMECKO
8'-.

Z GOETHOVY

ZEME
af.

FR. BOROVÝ,

I

PRAHA

Ve sbírce

PANTHEON

dosud vyšlo:

SPISY VÍTEZSLAVA. HÁLKA
Básne - Povídky - Dramata
Cestopisy - Clánky literární.
Patltheonu svasek I.- IO,

Ke s/udiu francouzské
kul/ury
,'t',~"'"''

~J:ll'lllli

OTOKAR ŠIMEK

Pres 4000 stran kriticky usporádaného textu se studií dr. K.
Hikla a podobiznou spisovatelovou. Tišteno s drevorytovou
výzdobou A. Chlebecka dvoubarevným 'tiskem na jemném,
lehounkém papire.

USllny

Všecl, deset svaskll brožovaných Kc L25'-.
Vásáno v peti svascich celoplátetlé vasby Kc I75'-,
v bibliofilské vasbe polokožellé Kc 250'-.

SPISY

A.NA.TOLA. FRANCE

Vycházejí v dokonalých, autorisovaných prekladech, v téže
slicné úprave jako dílo Hálkovo.
1. Pod Jilmem. '- 2. Proutená

panna. - 3. Ametystový prsten.4. Pan Bergeret v Paríži.

LITERATURY
FRln[OUZ5H~

Každý svazek a Kc 12 50
Celý tento cyklus ctyr románu, nazvaný

Historie našich dnu
lze obdržeti i vázaný v jednom svazku.

5. Baltazar
6. Studne

a jiné povídky.

Kc 12'50.

sv. Kláry.

v

tisku,

DÍLO FRANTIŠKA GELLNERA
Pantl,eontl svasek

DÍLO

It}.

a 20. 2L. -

V tisku.

DRAMATA W. SHAKESPEARA
1.

Hamlet, kralevic dánský. Preložil
2. Maebeth. Preložil Dr. Oto Fischer

B. Stepánek.
(V tisku.)

B O Ž' E N A B E N E Š O V A

CLOVEK
ROMÁN,

(1914 - 1919.)

727 stran ve 2 svazcích za Kc 4:5'-

*
Dílo vyšlo jako VIII. svazek >Žatvyc. Svým básnickým
a pri tom ciste lidským pohledem do dramatu manželského soužití a svým jemným pojetím problému
patrí
mezi nejvýznacnejší
romány
poslední
ceské tvorby.
U každého knihkupce a v nakladatelství

FR. BOROVÝ

Nejobsáhlejší ceské dílo o francouzské literature. Duležitá studijní kniha a nepostradatelná prírucka.

*

V tisku.

VÁCLAVA. ŠOLCE

Pantheonu svasek

V OBRY5E[H

PRAHA-II.

Díl II.

Renesance a reformace.

24'-

Století XVI. 268 str. Cena Kc
O b s a.h: Cást 1.: PocátkQlVé renesance a reformace ve Francii. - Skola Marotova a básnická
skupina Lyonská. - Spolecenský román a novela.
_ Heptameron královny Navarrské. - Rozchod
renesance s reformací: Rabelais a Ca1vin.
cást II.: Renesancní poesie: Pleiada - Ronsard.
_ Pocátkové klasického dramatu. - Polatinštení
klasického ducha. - Literatura bojovná. - Poesie
na sklonku století: Epigon vé Pleiady a prechod
k Malherbovi. - Spolecenská krásná prósa, na.
sklonku XVI. veku: Koreny preciosity v beletrii.
- Montaigne a myslitelé v období prerodu.

Klasický vek. Století XVII. (Cást 1.
a II,) 188 str. Cena Kc
O b s a h: Predchudcové klasicismu. Romantické
baroko. D~
oprav v jazyce a v literature.
Balzac a reforma prosy. Organisace spolecnosti a
slovesnosti. Duch preciasní a burleskní. - První
skupina klasiku: Corneille, Pascal, la Rochefouca.uld, paní de Sévigné a paní de la Fayette.
Díl III.

8'-.

Klasický vek. (Cást III.)
Str. 189-440. Cena Kc
O b s a h: Vek Ludvíka Velikého. Klasictí realisté (Boileau, Moliere, Racine, Lafontaine). Klasikové náboženští. Sklon ducha a umení klasického
na konci století. Spor »Modernistu« se stoupend
klasického ideálu (La Bruyere, Fénelon).·
Díl III.

28'-.

*

Na sklade u každého knihkupce a v nakladatelství

FR. BOROVÝ
PRAHA II" Jindrišská

ul. 13.

