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Politika
Kramár a komunisté.
omnnisté zase jednou prekvapili svou originalitou.
dé právo« otisklo úvodník, ve kterém pojednává
lížÍcích se presidenlsk)'ch volbách, lící boj mezi skuli Masarykovou
a Kramárovou
a konstatuje
ávnc), že kdyby mezi temito dvema tábory nedošlo
kompromisu, rozhodly by o tom, kdo bude pr,esiden• hlasy Nemcu a komunistu.
A nyní to originální:
inou pr)' se pocítá s tím, že komunisté by dali ev taém prípade své hlasy Masarykovi;
ale chra11 btlh, to
rosto není jisto; komunistická
strana by P1')' tuto
ku J}Jdrobila teprve »zevrubnému
zkoumání«
a doluže k vítezství tomu smeru, který »vytvárí
prízniJím olucní podmínky«. }Crátce receno: kdyby Krar. niceho nedbaje, se odhodlal kandidovat
na místo
identské, je možno, že komunisté
ho budou volit.
rší verejnosti, která neví mnoho o komunistickém
sobu myšlení, zlIstane nad tím nepochybne
rozum
1. Tolik se všeobecne ví, že Kramár:
'a komunisté
se
'jemne poklidají Ze. dábly, zh)'ralce a lotry. Jak by
10 možno, aby komunisté dopomohli k nejvyšší hodti ve státe svému nejhoršímu
nepríteli?
~ekneme nejdrív neco o tom protikladu
Iasarykramár. Každ)' ví, že to js.ou dva tábory a že je mezi nihoj, ,\le ne\'eríme, že by pravice mohla jíti tak daleko,
y postavila proti Masarykovi
oposicní kandidaturu.
Je
pravda a nikdo o tom nemusí pochybovat,
že nutt 'voliti Masaryka za presidenta
bude pro n:lrodm
mokraty a Iderikály obzvlášte kyselé jablko a že se
dou dt'I1dadne ošklibat. Ale ani oni nemohou - poud lze zalím videti - nic jiného delati. O chut zde nee. Chut by byla. Ale pomery to nedovolí. Socialisty
dn)' politick)' umelec pro Kramárovu
kandidaturu
neká. tím tedy padá možnost, že 'by Kramár mohl býti
ndid:'ltem celého ce~koslovenského
bloku: musil by se
volávat milosti na jiné strane, chtel-Ii by opravdu zvÍzit. [\ snad je v naší politice - i u tech nejhorších 'te tolik rozumu a snad ješte zbylo tolik ohledLl na
árodní celek, aby se rozumelo, že ceskoslovenský
národ
lIsíprijíti do voleb s jediným kandidátem
a že ho musí
osadit. To je vec prestyže vedoucího národa v tomto
átc. Kdyby se postavil protikandidát
z ceských rad.
amenalo by to otevrené
podrízení
se rozhodnutí
emcu a komunistL1. To si nemohou ani národní demoté a klerikálové dovolit, ac si dovolují mnoho. N áodní demokraté denne horlí pro národní ráz státu. Byl
y to I,ekný národní
ráz, kdyby bylo v moci
emcLl
rciti presidenta.
Tolik
s národne
demokratického
anoviska. Kramárova
kandidatura
by znamenala
poolati ly, proti nimž jeho tisk horlí jakožto proti nerátclLlmstátu, za vrchní rozhodcí a žádati je, aby poovnaJi naše spory. Nechceme tím nikterak
popouzet
roti NemcL1111
'a prohlašovat
je za ménecenné, ale jsou
cité požadavky národního
sebevedomí,
které musí
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býti splneny. Doufejme,
že z hlavy našich politick)'ch
stran nevyprchala
už tak v,elice rozvaha. President
Ceskoslovenské
republii(y musí v),ti na své místo dosazen
vtllÍ ,všech ceskoslovensk)'ch
stran. To je minimum, které mLlžeme žádati od citu národní jednoty. Byl by to
divn)' nacionalismus,
Jder), nemoha damoci se štestí
u Cechoslovákl't, šel by zkusit štestí ješte k NemcLlm a
komunistum.
Volba presidenta musí býti provedena jec!flotným ceskoslovenským
blokem, at už j,ec!notlivé ceskoslovenské
strany jsou ve vláde nebo v oposici. To
není vec vlády, ale národa. Mimo tyto pomery, pres
které 'se nelze lehkomyslne
prenésti, stojí ovšem Kramirovi v ceste ješte jedna neprostupná
prekážka,
tentokráte osobního
rázu: silná osobnost
páne Svehlova.
Pan Svehla má, strízlive odhadnuto,
desetkráte více politického vlivu než KramM, a kdyby se z tech ci onech
C!uvoc!u jeC!nalo o jinou osobu presidentovu
než o tu,
která je tak celkem všem slušn~'m lidem samozrejmou,
nemohl by se dr. Kramár
pustiti do vážné konkurence
s Svehlou.
Než a tom dosti; vratme se k origineJnímu
stanovisku ceskoslovenské
sekce tretí internacionály.Komunistické sjezdy v Moskve se usná;ejí pokaždé na složit)'ch pouckách o re,volucní taktice; to je hlavní jejich
cinnost,
a ml'tžeme ríci, že cinnost prímo vedeckéhO'
rázu. Úvaha, kdo by byl na presidentském
míste príjemnejší pro komunistické
cíle, zda Kramár
ci lVlasaryk, je príležitostnou
ukázkou takového uvažování o revolucní taktice. Komunistická
internacionála
vzala si
k srdci poucení z presidentských
voleb v Nemecku:
tam postavila
vlastního
kandidáta,
který ovšem mohl
býti jen scítacím kandidátem;
dostal tolik 'a tolik hlas LI
a dast; komunistické
hlasy, soustr,edené
na ztraoeného
kandidáta,
Ibyly ve skutecnosti
bez vlivu. Když komunisté pozdeji o veci znovu mažovali,
prišli na to, že by
byli mohli svými hlasy rozhodnouti
mezi Hindenburgem a demokratickým
kandidátem,
a že v takové situaci, kdy jsme faktickými
rozhodcími,
není nejlepší
vecí, nejakou
c!emontraci
své hlavy proste zahodit.
Slanovisko
k volbe presidenta
v Ceskoslovensku
je už
plodem této zkušenosti. Komunisté
si uvedomují, že pro
situaci je naprosto
Ihostejno,
dostane-li
dr.
Smeral
sV)"ch jistÝ;ch jedenašedesát
hlas LI, které mu nikdo nevezme a k nimž nikdo už také nic nepridá;
kdyby se
však odhodlali zríci se této prázdné demonstrace,
mohli by aspon v prípade bojovného hlasování rozhodovati
mezi dvema osobnostmi
a zvoliti tu z nich, která jim
lépe zapadál do jejich thesí o revolucní
taktice.
(To
ovšem jen pro prípad, že dojde k bojovnému hlasavání:
bude-li volba presidenta
predem ujednána
a zarucena
vetšinou, komunisté nepujdou se svou troškou do mlýna 'a dají svých jedenašedesát
hlasu na znamení protestu
proti sociálnímu
rádu c!ru Smeralovi nebo jinému scítacímu kandidátu.)
»Rudé právo« osnuje takovéto úvahy: pri rozhodování
mezi Masarykem
a Kramárem
máme na vybranou
mezi meštáckou
diktaturou
demokratickou a meštáckou
diktaturou
fašistickou;
jde tedy
pro nekolik príštích let o raz hodování mezi dvema typy
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meštácké diktatury; všechny dohady o tom, na kterou
stranu položíme. rozhodující sílu svých hlasll, jsou predcasné; ponevadž jedinou snahou strany je vítezství proletariátu a nastolení vlády delníkll a pracujících rolníkt\ budeme zkoumati, který z obou smeru vytvárí príznivejší revolucní podmínky.
Jak patrno z této reci, komunisté, cichajíce odboj
pravice, 'CÍtí se náležite v sedle a už pocínají dávat na
jevo svou dll1ežitost. To je výsledek pro pravici ponekud necekaný. Nikdo se nepozastavuj nad tím, že »Rudé právo« mluví o »demokratické diktature«, a nenamítej, že je to protimluv a že diktatura nemuže b),t
demokratická.
Komunústická
terminologie má své
zvláštnosti, na které si musíme zvyknouti, a jmenuje-Ii
diktaturu v Rusku demokracií, není príciny, proc by demokracii v ('echách nemohla nazývat diktatmou. Ko-'
munisté nazývají diktaturou celkem každou formu vlá•...
dy, která pred nimi nesebere svých pet švestek a neudelá jim místo. Jim je diktaturou párlament, jim je
zahalenou diktaturou i všeobecné hlasovací právo i svoboda tisku. Lenin o tom napsal ,velmi zajímavé pojednání a komunisté na ne nemohou zapomenout. Oni mluví tedy o Masarykove demokratické diktature, kde my
n!luvíme proste o demokracii.
Jaký význam mli že míti Masaryk v cele státu pro komunistické cíle? To není nepopsan}" list; to mohli komunisté už dosti vyzkoušeti za osm let a zdá se, že nejsou zcela spokojeni. Masarykova cena pro r,evolucní
taktiku se neukázala velikou. Jen proto komunisté tekají ocima k postave Kramárove, nedalo-li by se zde
získati více. Uprímnou demokracii nepovažují komunisté práve s hlediska revolucní taktiky za nejlepší vec,
která je mllže potkat. Vidí v tom dvousecnou zbraÍÍ..
Jedno ostrí je pro ne, druhé proti nim. Pravda, demokracie dá komunistum urcitou volnost; nepotlací hlásání komunistick)'ch myšlenek násilím a neposadí vVech_
ny dostižitelné komunisty do vezení. Dovoluje komunismu se organisovat, zejména u nás mu velmi liberálne dovoluje se organisovat, a poskytuje mu pole pro
volnou konkurenci s ostatními ideami. Na druhé strane demokra'cie práve volností, již poskytuje, ochromuje
revolucní elán. Liberálne vyrovnává protivy a usmiruje
ruzné záJjmy, jak to jen jde. Zvolna reformuje. Budí
v proletariátu dojem, že žije ve státe, kde cestou prá'va
a parlamentní vetšiny mllže všeho dosáhnout.
Podle
staré komunisti·cké zkušenosti není to práve nejvhod.!
nejší prostredí pro revolucní smýšlení. Nezapomínejme
nikdy, že komunisté nechtejí reformy, ale revoluci. N ezáleží jim príliš na tom, aby se delník mel dobre práve
ted. Jeho nespokojenost má pro komunistickou stranu
takový význam jako pára pro stroj. V demokracii vidí
komunisté bytost potutelnou. Mohlo by se státi, že svými v)"hodami ukolébá: delníka v klid. Revolucnímu napetí darí se nejlépe tam, kde stojí proti sobe ostré protivy. Delník a ostatní lidé mají proti sobe státi cize jako
bytosti z dvou ruzných planet: to je základní komunistická zásada. Zneužívá-li vládnoucí trída 'brutálne své
moci, je to komunistickým vudcum milejší než demokratická mírnost a demokratické balancování mezi ruzl1)mi zájmy. Ze všech úsloví komunisté si nejlépe pam atu jí, že' tlak budí protitlak. Delník se musí cítit dokona \e podroben: jinak neodnese své kladivo z továrny
na ulici.
.
Masarykova demokracie neobstála tedy zcela pred
ocima revolucních strategu. Na jedné strane usmiruje
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protivy, COz Je to nejhorší, co se muže komunist
stát, na druhé strane pak není tak slabá a rozpacitá.
komunisté mohli podniknout onu »procházku na hr
o které mluvil Ivan Olbracht už r. 1920. Ze všech
mokracií byla komunistum nejmilejší demokracie
renského: taková totiž, která je co nejrychleji n
prijít k moci. Demokracie K,erenského mela v tom m
všemi demokraciemi rekord. Mluví-ti »Rudé prá,
o tom, že komunistická strana bude pri volbe presid
zkoumat, kter)' z obou smerll vytvMí príznivejší r
lucní podmínky, praví tím, že bude zkoumat, je-li s
Masarykllv aspOtl ponekud podoben smeru Kerenske
Jiné v)'hody než nedostatek energie si od demokr
slibovat nemuže. Ponevadž v tomto smeru 1la a
kova demokracie nesplnila ocekávání, obrací se ko
nistický zr,etel vážneji než jindy k druhému srne
Kramárovu . Je to známá už komunistická spekula
cím hM, tím líp. Komunisté doufají, že Kramár
smer neukládal by si moudrou demokratickou rozva
a umírnenost a že by brzy pomery vyhnal na ostrí no
Od fašismu a od neskrý'vané vlády trídních zájmu s
bují si živelné hnutí proletariátu a sbírání revolucní
'sil.
Ješte jedna úvaha zde ovšem by hrála roli: je-li m
no tuto dobu uznati za revolucní ci nikoliv. To.
jsme rekli o výhodách dusledné vlády pravice pro
volucní strategii, platí pouze pro dobu, v které je as
nejaká nadeje na revoluci. Nevíme, uznají-li komuni
tuto dobu za revolucní. Neuznají-li, pak by jim n
chybne smer Masarykuv byl prijatelnejší, nebot de
kracie dává. možnost dobývati postupné výhody pro d
nictvo. Kdyby však byli presvedceni, že jde do tuhé
rozhodli by se nepochybne pro smer KramárLtv.
Povedeli jsme již, že neveríme, že by veci u nás
šly tak daleko, aby byla postavena oposicní Kramáro
kandidatUl'a. Uv::tžujeme zde spíše jen pro poucení.F
šisté a celá pravi'ce vubec honosí se pevnou rukou pr
komunismu a sv)'mi zámysly pristrihnout moskevsk'
vyznavacum krídla a predhazují této vláde i jin'
které byly pred ní; shovívavost, slabost, nerozhodno
vuci moskevskému smeru. Melo by je naplnit podi
ním, že komunistum by tato pevná ruka daleko neby
tak nepríjemná, jak by se zdálo, a že by za matý
okolností jí dali prednost proti dosavadnímu demokr
tickémll režimu. Z toho je patrno, zac asi by stály fa
šistické methody ve vážné chvíli. Komunisté si prej
aby k veslu prišli ti, kterí slibují, že je pochytají a
zavírají: to je dukladná látka k uvažování pro n v
radikály z prava. Meli by se nad clánkem »Rudé
práva« zacervenat. Nebot se ocitají v té komické situ
'aci, že ti, jimž platí jejich hrozby, sami jim strkají bi
do ruky a prosí je, aby to zkusili. Tak si nikdo n
cíná s muži silnými a statecnými. Když komunisté
mohli zdolat rozum, zacínají uvažovat, nebylo-li
k jejich prospechu, kdyby na scénu vystoupil holý
brutální nerozum. Fašistický boj proti bolševismu vy
padá v tomto komunistickém osvetlení velmi žalostn
Komunisté se podívali na Hlavácky, Sísy a Zástery
uznali je za velmi vhodné pro své úmysly 'a za lidi, kt
by mohli pomoci postrciti tento 'stát smerem k peticí
hvezde. Stane-li se neco takového hnutí tak bojovném
jako je fašismus,. je to blamá'ž.
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Prítom
demokratu v národni demokracii,
ní demokra,cii jsou ješte demokraté. Konstatuto pozoruhodnou, ale nespornou skutecí posledního císla casopisu »Demokratický
rekneme ihned, že nás potešila odvaha, s jají vyznavaci slušnosti ve strane dra Kramározstrílený prapor. Jen ten »Demokratický
jí protÍ' »Národním Listum« a petadvaceti
krajinským, jen takový cár papíru, jakým je
jejich strany, mají jako štít proti náporu sepenez a organisací, a prece se odvažují k V'ý.•...
to odvaha, jíž se obdivujeme tím spíše, že sapoznali bezúcelnost takových boju.
im lonského roku odešla z národne demostrany rvetšícást pokrokového živlu . .Tešte dnes
páni z okolí »Demokratického Stredu« dru
u, profesoru Kallabovi a jiným deserci ze
fronty, nepochopivše dosud, že duvody tehexodu byly v podstate zcela' jiné, než jsou príšního sporu ve strane. IdeáJlem inž. D v 0dra F o u s k a a druhu byla a je dosLid decká strana inteligence, prumyslu a bank, strana
e buržoasní a v praktické politice kapitalistická,
vedená v duchu pana' dra P r e i s ,e, který je jiste
t, ale pro kterého stále vyzdvihovaný program
není rozhodne programem sociálním. Slovo
I i s m u s je jim stejne komické jako panu S íTi, kdož touží b),ti ve spolecnosti gentlemanú
lu sociální spravedlnosti, museli prijíti k pože s panem Beckou, Matouškem, Sísem a ostatdo ní nedostanou. Pro »Demokratický Stred«
í jiného prostredí než národní demokracie,
li se ovšem preorientovati.
Z tohoto hlediska
ponekud otrepanou frázi, že kdyby náTodní
acie nebylo, musela' by se vytvoriti. »Demokrau Stredu« nejde o novou orientaci strany, nýbrž
ování orientace staré. Vúdcem neprátel, kterí ho
'Ii, není dr. K r a má r, nýbrž H I a v á c e k. Neprati tem, kdož udržov,ali mladocešství, nýbrž
lidem, kterí - jak sám prohlašuje - »chtejí li'ati národní demokracii a vidí spasení ve hnutí

i

ti c k é m«.

'Veliceskeptictí pri posuzování nadejí demokratLl
strane. Naši skepsi vyvolává jednak jejich neÝ pocet, jednak jejich zrejmá ·neprakticnost.
ostatek hlasovacího materiáoJu je zlým handicaje-li jisto, že rozhodnutí padne jedine hlasováním
onném vS'boru nebo na sjezdu delegátu. »DemoÝ Stred« representuje
pouze jednotlivce. Vetšina
sedí sice ve výkonném V),iboru strany, ale není
íce než šest proti padesáti. Mají nadeji" že s nimi
vetšina Mladé generace. Snad proto, že ve den í
é generace není ješte fašistické. hvšak i když pri, že pan dr. Raš í n junior s pány K I í m o u,
rte m a kurážným C e j n are m jsou deti - a po
dních zkušenostech ochotne s tím souhlasíme nemllže veriti, že by národne demokratkká mláádr fašistick)'ch jednot, dala se získati proti SíI Hlaváckovi.
vrženci demokracie se pravdepodobne domnívali,
inili dosti, když dosáhli nekolika funkcí ve vestrany. Predsedou zemského výkonného výboru
ách stal se pan inž. Dvorácek pres to, ž·e pan

nos t
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dr. Kramár ješte v poslední chvíli chtel prosaditi s,vého
chránence pana Dlabolu. Byl to veliký úspech, který
však zústal nevyužit. Nekolik jiný'ch »Stredistú« dostalo se do predse.dnictva ústredního výkonného výboru,
ale v')"sledek byl stejný: neudelali zase nic. Politickou
stranu neovládne ten, kdo má funkce, nýbrž ten, kdo
jich dovede užívati. A v tomto umení se vyzná pan
Sís rozhodne více než »Demokratický Stred«. Když pan
Sís ovládal Zemský ,výkonný výbor v Cechach, delala'
se politika v této instituci. Když v presidiu strany
i v zemském výkonném výboru zvítezili formálne »Stredisté«, prevzaly obe instituce fun~ci pátého kola u vow
a politiku delá proste sekeretariát.
Když jsme videli formá'lní úspech demokratú na posledním zemském sjezdu národní demokracie, ocekávali
jsme, že nastane obrat. Predpokládali jsme asi tento
postup: valné hromade »N árodních ListLl« vysvetlí se
nemožnost funkce »politického reditde listu« a prosadí se samozrejmá zásada, že pan Sís nemá do o bs a h u »N árodních Listu« co mluvit, že noviny vede
šéfredaktor a ten že postupuje podle smernic, jež mu
dá ústrední výkonný v)'bor. Svolá se konference redaktoru »N árodních Listu«, která dosavadní pasivní odpor proti »politickému r,editeli« zmení v energické a
dusledné prov,áJdení príkazu: do listu neprijde ani rádka, s níž my nesouhlasíme; za SVLljpostup budeme odpovídati jedine ústrednímu v)Tkonnému výboru strany.
Všichni opravdoví demokraté ve strane r-ozjedou se po
místních organisacích, 'vysvetlí clenum a zvlášte funkcionárLlm nezbytnost a pevné odhodlání dodržovati
program strany, a získají souhlasná usnesení clensk)"Ch
schuzí: Pomocí informovaných místních organisací vynutí se svolání župních sjezdu, které schválí resoluci
pro demokracii a' proti fašismu. Behem pul roku docílí
se ve strane takového verejného mínení, že pan Sís odjede opet na svuj statek a pan Hlavácek bude bud demokratem nebo pujde. Pak formálním predsedou strany bude sice pan dr. K r a m á r, ale politický smer
bude urcovati nejzdatnejší pracovník, jímž bude pan
inž. D v o r á c e k.
.
Odvažujeme se tvrditi, že takový postup byl uskutecnitelný. Vyžadoval ovšem mnoho pevné vule a více námahy, než akademický rozhovor v kavárne. Clenové
národne demokratick)Tch organisací jsou beztvárnou a
velice poddajnou hmotou. Okresní obzor jejich vLldcu
umožnuje pomerne snadné získání, a ješitnost venkovské buržoasie, která stranu 've venkovských mestech representuje', byla' by tak potešena skutecností, že na ní
závisí demokracie strany, že by ji hájila 'se stejným
elánem, s jakým dnes kricí slávu Gajdovi. To vše páni
z »Demokratického Stredu« chápou, ale uskutecnuje to
- Hlavácek.
Valná hromada akcionárú »N árodních ListLl«. se konala, al,e nikdo se neodv,ážil proti panu Sísovi vystoupiti. Na velmi skromný dotaz odmítla proste správa
dáti odpoved ~ pri volbe odstupujících clenu nebyl zá·
stupce »Demokratického Stredu« již zvolen. Šéfredaktor »N árodních Listu« šel na dovolenou a redakce
slouží panu Hlaváckovi. Prý z dLIvod LI existencních.
Páni demokraté sedeli v kavárne a místní organisace
objíždel a získával pan generální tajemník se štábem
na nem závislý,ch podtajemníkLl. Resoluce místních,
okresních i župních organisací jsou ostre zahroceny
proti, »nepráteJum národního hnutí«. A nyní, kdy celá
'strana je fašistická, kdy se trese pred tím, aby ji N á-
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rodní obec fašistická, neopustila a neudelala se pro sebe, phcházl »Demokratick)' Stred« s názorem, že »je
již na case, aby ceská inteligence, odmltající nelogickou
a 'nezodpovednou demagogii národne demokratickéh6
fašismu, sdustreclila se a svým radikálním vystoupením
zjednala nápravu v politických stranách a v prvé rade
v národní demokracii.« Nacase to bylo pred šesti mesíci. Dnes už je pozde!
Ale prece nás teší odvážnost tohoto názoru. Uspokojuje nás zvlášte fakt, že demokraté nehodlají sloužiti
fašistum. Povede to aspon k vyjasnení. Dosud národne demokratictí fašisté tvrdili, že fašismus není politickou stranou, že je národním hnutím a že odpovídá
programu strany, je-li podporován tiskem, penezi a sekretariáty národní demokracie. Odvaha »Demokratického Stredu« dokáže, že výkonný výbor strany vysloví se jasne a bez klicek pro fašistický program a
methody. Je ovšem možno, že ani, tohoto výsledku se
nedocílí. Je pravdepodobno, že pan dr. Kramár pokusí
se udržeti ve strane i fašisty i demokraty. Nevíme, zda
v tomto prípade odvaha demokratu nezmizí, zda budou
dosti energictí, aby vynutili rozhodnutí uprímné. Nebudou-li míti této energie a bude-li usnesení v)"konného
výboru odpovídati dosavadní zásade »ani ryba ani rak«,
pak nebude již urcovati politiku národní uemokracie její
oficielní orgán, n)rbrž direktorium Národní obce fašistické.
Pánové Z á ste r a, D u šek, S voz i 1, C e rve nk a a ostatní funkcionári fašistll okusili totiž, jak slaclko je vládnouti, a nemají mnoho chuti býti podvúdci
pana Kramáre a deliti se o toto podvlldcovství ješte se
Sísem, Hlaváckem a druhy. Chápou však, že nelze vylouciti techto lidí z vlivu, chtejí-li fašisté pr'evzíti tisk
a organisaci národní demokracie. Zvlášte pan dr. S·v oz i I, který stal se fašistou jen proto, že mu národní demokracie nemohla dáti mandát, brání se podrucí,
v nemž by jeho politická kariera závisela na pražské
mandátové klice. To by ovšem znamenalo konec strany
Kramárovy.
Prívrženci l)y'li š,est mesícú presvedcováni, že strana bez fašistické in'd<:ce nevydrží, a jsou
dosti rozumní, aby tomu verili. Bylo by jen prirozeným dusledkem Hlaváckovy a Dykovy propagandy, že
pri založení nové fašistické strany opustili by stranu
starou, v jejíž budoucnost neverí 'ani jejl generá'lní tajemník. To, co by zbylo, tvorilo by žalostný ,vrak bez
moci k životu a bez odvahy k smrti. Vetšina clenu výkonného výboru národní demokracie dovede si jasne
predstaviti tyto konce. Proto použije asi nynejší kampane »Demokratického Stredu« a bude žádati ráznou
dekapitaci demokracie a verejné nastolení fašismu.
Osud demokratú nebude závideníhodný.
Nebudou
moci se prizpllsobi.ti a' jíti s proudem. Nato jsou príliš
slušní. Ale nebudou asi ani schopni vystoupiti. Ve svém
sebevedomí neuvažovali vllbec o možnosti porážky a
vytýkali nestatecnost, neprozíravost a nedostatek vytrvalosti všem, kdož opustili stranu, když ztratili víru
v možnost utvoriti z ní ješte slušné hnutí. Zustanou ve
strane, budou necinne prihlížeti k fašistickému rádení
a jednou za týden budou pro testovati v »Demokratickém Stredu«.
Ale bude možno ríci: Jsou jdte demokraté v národní demokraci,i. Tato možnost bude jim útechou.

N'árodni

hospodár

J. Kolarík:

Nemocný frank a jeho lékari.
I.
Nemoc franku se zacala projevovat vlastne už.
dávno, ale prvních varovných príznaku si celk
kdo nevšímal. Klesaly tehdy všecky evropské v
rakouská koruna, nemecká marka a snad ješte
ská koruna byly daleko pred ostatními, a k nim se
soustredil zájem ,verejnosti, pokud se o tyto veci
starala. Nejvetší pomerný pokles franku nastal u
ku 1919, ale tehdy byly více nebo méne postiženy v
ny evropské valuty až na nekolik málo výjimek, a
se v tehdejších dobách zmatku myslilo, že to,jak
k veci a že se to spraví hned, jakmile Nemecko
platit válecnou náhradu. Pokud jde o ten první n
byl celkem správný. Pokles franku patril k veci,
-cie byla po válce stejne - ne-li hure vycerpána,
ostatní evropské státy pevninské, potrebovala mn
potravin k nasycení vyhladovelého obyvatelstva,
potraviny musila vozit z Ameriky a tento dovoz
diska v)'lobního ovšem nebyl na prospech hilan
hranicního obchodu. Brzy se ukázalo, že na
zpustošen).ch krajin severní Francie bude treba
reneza materiálu, bylo treba sáhnouti k pL'Ijckám
a
pújckám. Pri tom všem bylo nejosudnejší to usta
zdllrazi'íovánÍ., že se všecko rá'zem zlepší, až e
zacne platit.
Je dostatecne známo, jak to s tím nemeck~'m
ním dopadalo. Ale francouzské verejné mínení se
ho na ne spoléhalo - a bohužel nebylo to jen v
mínení. Až konecne sestupný vS"voj franku uk'
frank je vážne nemocen a že bude nutno jej lécit.
nická tabulka za prvních osm let od konce války, z
i'íující prllmernou rocní hodnotu franku v pro
hodnoty franku zlatého, predválecného, vypadl
takto:

i

1918
92%
J9J9
70%
1920 . . . . 36 %
J921
39%
J922
40%
1923 :
32%
1924
27%
1925
25%

Tabulka vzbudila vážné starosti v roce 1923, k
prechU'dném zotav,ení z let 1921 a 1922 se zacíná
pokles. A iu se zacalo s povoláváním lékaru k loži
mocného a zacalo se lécit. Nemoc byla jaksi divnál,
nebylo možno dobre rozeznat príciny. Lékari pf
s re;cepty velmi ruznými, ale jejich prostredky
haly jen na urcitou dobu a pak se star)' probém
znova objevil. Hlavne se nemocnému nedostával
du, kterého by byl potreboval jako soli; starost
ckých stran o jeho osudy mu nedala spát. Mel I
trochu mnoho. Oficiální byli od pocátku roku 1923
1923 až do 30. brezna 1924 pan d e L a s t e y
do I. cervna 1924 pan Fr a 11 ~ a i s-Ma r s a I,
cervna do I I. cervna 1924 ješte jednou pan Fr
~ o i s-M a r s a I, -od II. cervna 1924 do J. dubna
pan CI é m e n tel, od 3. dubna 1925 do II. dubna
pan deM 0' n z i e, od 17. dubna 1925 do 27. ríjna

PrItom
a u x, od 29. ríjna

1925 do 22. listopadu
i nI e v é, od 28. listopadu 1925 do 15. proL o uch e.. ~l r, od 15. prosince 1925 do
pan D o u m e r, od 10. brezna 1926 do
n P é ret, od 23. cervna do 17. cer·vence
a i I I a u x, od 19. cervence do 23. cere M o n z i e, od 23. cervence pan P o i n-

to oficiálních lékarLl byla rada lékaru nekterí se do toho vke nebo méne pletli a
hlasováním ve snemovne vyvolávali nové a
lékartl oficiálních, ministr LI financí. Jeddo veci vložil lékar zámorský, pan Morgan
- nikoli bez úspechu pro frank a pro svou
druhý úspech však byl trvalejší
než ten
ješte uvidíme.
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A za ctyri dny po vládním úspechu sedel pan de Lasteyrie s jediným SV)Tm kolegou unaven ve snemovne,
zabývající se projednáváním
nové úpravy pensí, kterou
jí senát 'vrátil s nekterými
i,menami. Tu náhle podráždená oposice zacala osnovu zlepšovat, ministr financí
protestoval,
ježto by to znamenalo
nová vydání, ale
oposice neustupovala,
takže ministr náhle dal otázku
duvery - a zustal v menšine o pouhých sedm hlas LI.
Lasteyrie podal demisi - plány mel sice s~hváleny, ale
blížily se volby, a to si umí každý predstavit,
jak snadno se pred volbami vymáhají
dane a podobné
veci,
Proto pan de Lasteyrie,
ac pri projevu snemovny nešlo o nejakou tuze zásadní vec, rozhodl se radeji pustit
do ministerstva
financí nekoho jiného. A tím byl pan

Fr a n r; o i s-M a r s a 1.
Zatím se frank uklidnil, libra klesla v Paríži zase na
li jíti po poráclku, jest nám se nejprve všim82-40, pocátkem dubna pak na 74, Poincaré vymohl tore prvního, kterým byl pan
tiž v Americe sanacní úver, když se tam mohl pochlubit svým snemovním
úspechem. Podal sice nyní demisi
C h a r I e s ci e L a s t e y r e.
celé vlácly, a'le jdto nebyl poražen on sám, utvoril zase
rížan, který mohl pro sebe uvésti sympatihned novou, ve které ministerstvo
financí dostal Franost, že rodina, z níž pochází, už století vyr;ois-Marsal.
31. brezna se nová ·vláda predstavila
sneu politiktl a vedcu. Kvalifikace
pro ministra
movne, v jejím prohlášení
nemohlo ovšem b),t nic nonechybela, b}'val ve financní službe státní
vého, zvlášte proto, že to byla vláda, která· mela pro1920-[921 stucloval spletité ho podárské flOvést volby. V takové vláde se ovšem ministru
financi
emecku. Teho obšírná zpráva o nich vzbudila
dobre nedarí, byt mel daJl. schválenou,
Ale frank byl
libo t y Nemecku, a snad práve proto se de
celkem klidný, a proto pan Franr;ois-Marsal,
který už
zdál vhod'1)'ffi mužem pro ministerstvo
fimel za s-ebou trojí ministrování
ve financích, byl ušeŽ Poillc;]ré prejímal
15. ledna 1922 vládu
tren aspoií nejhoršího.
Psával oblíbené clánky v É c h O
ejdtlležitejší otázkou Poincaréovy
vlády byb
deP
a r i s pod šifrou Custos, a nyní až do voleb mel
ucení nemeck}'ch reparací po dobrém nebo
b),ti kustodem
franku.
Do voleb jej uhlídal
dobre.
a tu tedy v takové vláde byl vítán muž, jenž
7· kvetna stála libra v Paríži jen 66.93 fr.
názoru poznal nemecké pomery hospodárFrank ovšem se tak dobre nedržel snad proto, že jeho
dlehl pri tom nemeckému V'~'kladu, Pan Charstrážcem byl práve p:1n Franr;ois-Marsal.
Príciny byly
teyrie kreslo prijal a s pocátku nemel jil1~'Ch z~ela jiné. Už pan de Lasteyrie pocátkem ledna vyslovil
Y meli už jcho
predchudci,
nemohl však pres
presvedcení,
že krisi franku vyvolala mezinárodní
speÚ i1í uvést rozpocet
do rovnováhy,
ponevadž
kulace. Obvinil tehdy hlavne spekulaci nemeckou, ale je
ylo stále víc než príjmu. Ale to nejhorší
se
jisté, že pri tomto ohnícku se prihráE také spekulanti
na samém sklonku jeho úradování
v ministerj ;ných národL1. Jak už receno, Poincaré
mel úspech
nci. Reparacní a rurská politika Poincaréova
v Americe pri hlf'dání podpory pro fra nk a dokonce tala mnoho niklaclLl, obnova francO'uzského
sekový úspech, jakého se asi sám nenadál. O osud franku
než a tak francouzské
dluhy rostly,
se zacal zajímat
sám pan Morgan
junior. Seznal, že
tento obchod by nebyl špatný a že by znamenite prispel
nci wku 1923 to pocalo' poúžlive
pusobit na
ke sláve Morganova
domu. A proto, ujedna.v vše s franku, kter)' se dosud jakž takž držel. 25. zárí
couzským premierem,
kupoval tajne na svetO'vých burIická libra v Paríži 72.75 fr., 9. ríjna už stála
sách franky v dobe, kdy mezinárodní
spekulace je pro. listopadu 77.52, I I. prosince 81.92, 4. ledna
dávala a kdy bylo devisou dne, zustat dlužen co možná
za deset dní na to vyskocila dokonce na' 96.1 I
nejvíce frankLl, ponevadž
frank jde vstríc osudu neTo ovšem bylo zlé. Parlament
byl vzhuru, vemecké marky a jednou se na tom dluhu frankovém vytaké, kde kdo se zacal zajímat o osud franku.
.delá eine schwere
Tenge Geld. Vypocteno
to bylo do)'10 plno kritik a rad. ale pan de Lasteyrie
se
. bre -. jak pak také ne po tolika zkušenostech
ve Vídni
rušit z klidu a udelal, co v takových prípada v Berlíne - ale s Morganem
se nepocítalo.
Ten pak
ministri financí obycejne delávají:
pripravii
provedl ješte nekolik nákupLI franku zcela verejne na
ovnu tak zvanou kyticku daní a dal prísné
s\-é jméno a to stacilo, aby se vítr obrá1il. Spousta drobberním úradLlm, aby se dane vybíraly bez jan)Th spekulantLl se priživila
s Morganem,
ponevadž
hovíva\'osti a hezky ostre. Ve veci danové prikdyž Morgan neco vezme do ruky, pak je výdelek jistý.
án velmi jeclnoduch)T - le double décime, Dve
Všichni ti, kdo byli podle svého vdkolepého
plánu dluž- •
cili 20% se melo proste prirazit ke každé dani
ni franky,
se nyní priroztne
'Podesili, zacali honem
a nekteré v~'jimky. Bylo treba vše provést ryshánet tuto valutu na zaplaoení
svých
dluh LI, címž
láda proto žádala rozsáhlé plné moci od snemoovšem hnali její kurs clo výše tak, jak si prál Morgan a
mohla potrebné :veci vyhlásit narízením,
Vláda
také francouzská
vláda. Nárek nastal velikS" a pekná
se chtela zbavit tahanic s oposicí, aIe neušla
Uldka. zkrachovaný~h
spekulantLl clnes 's bolestí vzpomírve 22. brezna' mela vše 'SchválenO', CO' chtela,
ná, jak jim to tehdy Morgan Z3.varil. Ale ten prodal své
'ch bojích s oposicí, která se obmekcila trochu
franky za pekný kurs, a proto se frank za ministrO'vánÍ
že libra zatím od pocátku brezna se vyšplhala
120 fr.
páne MarsaJova choval tak klidne,
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Veliký vzestup franku obnovil duveru Francouzll ve
ve francouzskou menu, ceny potravin,
pri poslední
hausse cizí.ch valut rychle stoupnuvší, se zvolna vracely
na prijatelnejší úroven, každý by myslil, že vládní situace pred volbami nemuže být lepší.
Volby z 11. kvetna J 924 prinesly však Francii i svetu
prekvapení. Volicstvo neschváJ]ilo dosavadní politiku a
umožnilo utvorení zcela nové vetšiny ve snemovne.
Národní blok, který mel moc od roku 1919, byl por<lŽen
a nechybelo hlasu, že mezi duvody Jeho porážky byla' jiste také ona dvojí des.etina danová, kterou vymyslil pan
de Lasteyrie. Kartel levice se hotovil prevzít vládu, ale
vyvolal vedle vládní krise hned také presidentskou krisi, ponevadž nechtel vzíti vládu, dokud bude na kresle
presidenta republiky Millerand,
jehož zvolil národní
blok. Nás zde hlavne zajímá, jak to vše pusobilo na
frank. Ne práve dobre. 14. kvetna stála li'bra v Paríži
už zase 74-48 fr., za týden potom 81.20, .10. kvetna
83.19 a 6. cervna 85.95 fr. Krise trvala trochu dlouho,
Millerand 'se 'Pokoušel vysvetlit své stanovisko nové
snemovne, a ponevadž Poincaré, který podal s celou
vládou demisi už 1. cervna, se prirozene nemel k utvo~
rení nové vlády, stal se dosavadní ministr financí sám
novým predsedou vlády, vlády predem ztracené, která
precetla Millerandovo poselství, ale nezachránila ho a
sebe také ne. Novým presidentem republiky zvolen pan
Gaston Doumergue a 14. cer,vna nastupuje nová vláda,
kterou utvoril vLldce nové vetšiny, lyonský starosta pan
Edouard Herriot. A na kreslo ministra financí zasedl
další lékar franku, pan
Etienne:

Clémente1.

Je známo, že vláda Herriotova se snažila rešit pro:
blém reparací podstatne mírneji než tomu byla pred tím
a'že zaznamenala v tomto smeru radu nepopíratelných
úspechu. Po nastoupení nové vlády se frank trochu
uklidnuje, 20. cervna stojí libra v Paríži 79.88, ale pak
zase neduvera burs roste a 11. cervence libra stojí 85.62.
koncem cervence dokonce 87.55 fr. Pak se frank mírne
lepší a ustaluj.e - skoncila se londýnská konference
o Dawesove plánu, která tak dlouho udržovala v napetí
Evropu, ale v listopadu už libra v Paríži zase stojí
87.53, pomalu stoupá, v polovici ledna stojí 89.24, v polovici února 1925 pak 91-40, 5. brezna 93,53·
Ta už bylo zase skoro tak zlé, jako za pana de Lasteyrie. A proc? Prícin bylo mnoho. Francouzské zadlužení vnitrní i zahranicní vzrostlo dO' rozmeru každému ministru financí nepríjemn')·'ch. Pocátkem roku
1925 šel pan ministr Clémentel do nov,ého roku s málo
rllžovoU nadejí, že vnitrní veritelé francouzské repnbliky mohou toho roku žádat na nem nic více a nic méne
než skoro 22 miliard franku, na než meli úplné právo,
ponevadž jejich nároky se opíraly o splatné domácí
pujcky a krátkodobé pokladnicní poukázky, Na poukázkách bylo výslovne psáno. že majitelé jsou oprávneni
si je dát úplne vyplatit 'V ustanovenou lhLltu - a tato
lhL1tabyla už takrka za dvermi. Francouzský sever po··
treboval stále ješte nových a novýeh podpor; pomý'šlet
na zahranicní dluhy - to už takrka hranicilo se zoufalstvím. Morganuv slavný jarní úver z roku 1924 se
sice podarilo Clémente10vi promenit na 25letou pujcku,
ale to musilo zustat v záloze: pro nejhorší prípady.
Mnoho penez bylo treba na všech stranách a tuze málo
príjmLl na to všechno bylo. Pan C1émentel byl sice starý
kozák, byl už kolikrát ve vláde za obtížných pomeru
a také v ministerstvu financí nesedel poprvé. Ale ten-

tokrát toho bylo prece jen trochu mnoho. Re
otázka byla rozrešena jen na polovic, v Paríži
sjeli spojenectí ministri, aby projednali rozdel
meckých splátek mezi spojence, a pri tom na
otázku spojeneckých dluhu vubec. kterouž ovY
Clémentel tuze nerad za daného stavu vecí slyšel.
Americané vycházeli z jednoduchého principu:
hy jsou dluhy, a kdo si vypujcil, at zaplatí. S
pri tom platí stejne, jako nespojenec. Pan Clémen
mítI:
»Ale pánové, Vy mluvíte o dluzích obchodní
naše dluhy u Vás prece nejsou obchodní,«
»Jaké pak tedy jsou to dluhy?«, tázali se pre
Americané.
»To jsou dluhy politické,« odpovídal pan CI'
»Vy a my jsme vedli 'spolecne válku, Francie bo'
hlavne tím. že obetovala množství svých mladých
za spolecnou vec, Vy jste na to o'betovali hlav
níze, které jste nám a ostatním spojencum pujc'
prece nejsou obchodní veci, to prece nebudete
za obchodní dluhy?«
.
Zástupci strýcka Sama protáhli obliceje. pomys
asi neco o naivních Evropanech, ale panu Clémen
pouze rekli, že to takto nepLljde.
Když se konference financních ministrll louY'
ledna s Paríží po úplné dohode o rozdelení ne
platu mezi spojence, zduraznil pan Clémentel v
recné 'Schuzi nadeji, že také otázka spojeneckých
bude rešena v duchu prátelství a bratrství. A
zástupce Kellogg pak v odpovedi na to výmluv
dotkl: »Ukazují se ješte' pO'úspešném rozrešení t
kých problému nekteré potíže, které bude nutno
dit, ale d uch spr a.y e d 1n o s t i a úct a k
v u m d r u h Ý c h povedou jiste k ozdravení E
Po techto dost zretelných slovech nezbylo pan
mentelovi než dát se honem doma do práce. Pre
premítal, jak sehnat nejaké peníze a jak zabránit
franku. 2. dubna odpoledne mel velikou rec v
kde rekl otevrene, že velmi zle pusobilo na frank
vicné spoléhání na rieme.cké placení. Nyní je nut
sáhnout k rázným opatrením. Pro nejbližší dobu
Gl1tno vydat nové 'bankovky jako náhradu za ban
poschovávané hlavne na venkove, Nebude to t
flace a vláda bude postupovat opatrne.
Za takovéto prohlášení si ovšem pochvaly nevy
žil, a ani po vysvetlení, že chystá radu danových
trení, se s ním kartel levice nesmíril. Clémentel
clovekem kartelu a Herriot ho vzal do 'Vládyhl
proto, aby nepoplašil obchod, prumysl a bursy
pred opatreními príliš radikálními. Ale v oné o
schLlzi sám Herriot ucinil prohlášení proti inflaQi
kéhokoli druhu a z kartelu levice se zretelne ozval
10 majetkové dávky, tedy heslo radikální, s nímY
mentel nesouhlasil. Dopálil se a hned odjel ješte v
do ministerstva, napsal demisi a poslal ji Herri
který ješte pozde pO' pulnoci zacal hledat nás
S Loucheurem nebyla rec, ponevadž jako prum
nestálo zavedení majetkové dávky. O tretí hodine
byl tedy vytažen z postele pan senátor de Monzie,
opuštené finance vzal po Clémentelovi. Po delší
pan de Monzie prijal, a když se ráno Francie
dila, mela už nového ministra financí, Ale nový
nistr financí mel za sebou jakousi smlll11.Všechn
pelo prímo nerVOSOl1a oposicne nalaclený senát se
zil státi kamenem úrazl1 i pro svého clena.
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Mládež a idealismus.
o diskutovalo v »Prítomnosti« nekolik mlao idealismu. Vlastne to nebyla diskuse, ale
jednomyslnost, a sice v tomto bodu: nechte
koji s idealismem; tomu my už neveríme. Je
n idealismus, který' na chleba zapomnel, student; - veda je 'alchymistickou laborase z niceho delá neco za pomoci idealismu.
píše:
ejsme již ideální, jako byli naši dedové, a chceme
zustat. Budu asi také špatnou dcerou špatných
• nestane-Ii se zázrak. Ideální je mládež maximálne

.i

oktáyy.«

everím naprosto v idealism dneška ... Jak muže býti
clovek, úcastník mravního
a hospodárského
roztu sveta, ješte idealistou? Idealismus
spojený s herožádá si velké doby. Té nyní není. To vše, co vidíme
sebe, jest nejprirozenejším
zabijákem
jakéhokoliv
žení po necem vyšším. Lidstvo tone v hmote. Mezi nomladou generací jjSou jedinými
idealisty mladí lidé
jvýše do dvaceti let. A to ješte studují-Ii nebo žij i-li
hmotne zabezpecených pomerech...
Za tohoto systému
idealism vecí naprosto vyloucenou,
nebot jest nepro·
tivním. A na neco, co není schopno je Uživiti, nedová sr dnešnímu lidstvu casu.«

ce tato slova, mladí lidé patrne souhlasili, nebot
i. Jen jedna matka ze starší generace se ozvala a'
Ia:

.

.Kde by se octl svet (podle mého mínení ovšem), kdybybom my, všecky matky a dclníci, kterí jsme ruchadlem
této planety, ... konali svou práci bez vnitrního
nadšení,
bez lásky, bez víry ve vyšší cíle svého snažení' Byla by to
V ':,klopotná ke hrobu j L::da« podle slov básníkových...
zmete nám víru v lásku. v odveké ctnosti, ve vítczstv:
pravdy a mravnosti, vezmete nám idealismus, který nám
dodává síly k naši práci - a promeníte nás v bedné otroky
materialismu.«

evím. co tomu reknou mladí. Jak je znám, reknou
že je to staromodní a jako od Hálka.
ravda je. že pisatelka není školena v umení oné
é dialektiky, jehož je tfeba. jde-li clovek obracet
íru moderní skeptiky, všemi mastmi mazané. Ale
vec stojí za to, aby byla obhajována. Myse stále
ráme jen o politické hlasování a díváme se kolem,
získali klerikálové a kde ztratili národní demokraAle v,edletoho koná jal<,ési tiché a každodenní hlaání. které nikdo nescítá, které každý sám pro sebe
í a s nímž zrídka jde na verejnost, hlasování o veživota: to si naše generace tvorí názor na svet. na
proc žít, proc pracovat, proc se obetovat, rozlišuje
i. které pro ni mají cenu a které bez lítosti zahodí.
'vám se velmi, že toto tiché hlasování dopadlo
ládeži proti idealismu. Nejhorší je, že to není pósa.
to naopak zatraoene uprímne cíteno. Chci ríci pre, že každý z ná1s,kdo píšeme, by mel radeji navždy
hodit per-o. než postrkovat mladé lidi na této ceste
kopce. Není soukromou záležitostí, co píšeme na pa-
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pír a posíláme mezi lidi, aby to cetli. Prodloužíme-Ii
svou ruku o pero, dosáhneme dalekO' a zpusobíme mnoho dobrého nebO' zlého. Jde o to, chceme-Ii válciti na
strane chuti do života ci chceme-li pomáhat v rozširování omrzelosti.
Ano, mládež je skeptická, a dokonce si málo delá
z našeho lkání nad tím. Nepomuže, vzít na ni hul. Musíme se snažit porozumet jejímu skepticismu. Je nekolikerého puvodu. Zde se zabývejme jen tím druhem,
který tak jasne vysvítá z citovaných dopisLl. Povídál se
tam nekolikrát tO'též: já jsem proti idealismu, protože
se nejdríve musím starat o chleba. Sotva by pomohlo,
kdybychom zacali mládeži rozmlouvat starost o živobytí. S tím u nikoho na svete nepochodíme, ponevadž
každý má už prírodou až do kostí vštípeno, že nejdríve
se musí žít a pak teprve filosofovat. Nebem i zemí pohne, kdO' nemá co jíst. Tak to vždy bylo a bude. Zvýšený zájem, který mladá generace projevuje o atázku
chleba; je jen známkou, jak citelne! 'a brzy jí dotírá na
kuži drsná vá·žnost života. Mládež si otázku chleba nevymyslela, vzala ji j'en tak, jak jí je servírována životem. Jení její vinou. že ji staví dO' papredí. Každý ví.
kde ho strevíc tlací. Otázka živobytí je v mladé generaci vážná. Nikdy nebudu doporucovati ten idealismus,
který se tvárí. jakoby otázky chl'eba na svete nebylo.
Ale. mladí prátelé, to, co vás drá1ždí. není idealismus,
ale je tO' obycejne chytráctví a pokrytectví. a kladete-Ii
ve svých myslích do hrobu tento idealismus, dejte pozor. abyste s ním nepohrbívali mnoha jiného. Trapno
by bylo pohledeti dO' vašich ocí, kdyby nemohly dohlédnouti dáJ.e než na talír.
ten ovšem musíte videti:
ale ne jen ten.
U. náJrodní demokracie vyskytuje se -obycejne takov.í·'
idealismus, který otázky chleba prikrývá cervenobílým
praporem 'a nedovoluje tento prapor
nadzdvihnout.
Mládež tentO' idealismus posílá vetšinou,k certu. a my
jej z jeho spáru nebudeme vytahovat. K rozšírení idealismu po svete nepomuž,e kázat cnost nestarání se
o chleba ..V té veci ješte nikdo nikoho nepremluvil. Zdá
se. že mnohem 'kladnejší služby idealismu prokazují ti.
kdo se o chleba pro sebe a pro jiné starají. Nasycen)'
žaludek a mysl nesklícená obavami o existenci jsou
prístupnej~í jemnejším hnutím. Pres otázku chleba nepreskocila ješte žádná strana. Leda kdyby se zab)'Tvala
organisováním pouste\'níkLl. kterí se korínky živí.
Chce-li mládež videt svou existenci zajištenu. má na
tr. plné právo, jako i my jsme mcli, ale veci se nemají
tak, že ten. kdo se nestará o existenci. je idealista, a
ten, kdo se o ni 'stará, je proti idealismu. Mládež má
pravdu. nechce-Ii tohle verit starým chytrákLlm. Ale
nesmí to verit ani sama sobe. Konec koncLI bez idealismu ani otázku chleba nevyrešíte. Bude-li každý tuto
vec rešit jen pro sebe, vznikne ve.lké a bezcílné hemžení, kde všichni si budou pocínat podle pravidla: urvi
co mllžeš. Jednomu se podarí, druhému nepodarí. Ale
rešiti otázku chleba pro všechny. k tomu je treba ne
egoismu, ale id'ealismu a jednotného plánu. Vím. mladí
prátelé, že mnozí z vás, kterí verejne odvrhujete idealismus. zároven se prohlašujete za socialisty. Tomu dobre nerozumírr.. Což socialismus už. není idealismem?
Byl jím, a jeh) zakladateli nebyli lidé hladoví, nýhrž
sytí, ale nespokojení rozumem. Nehledejte dllvody pro
socialismus jen v kruoení v briše; hledejte je i v rozumu. Socialistd M acdonald napsal, že clovek netouží
pouze po blahu žaludku, ale i pa blahu rozumovém, a
vidí v této toute aspon tak velké puzení k socialismu.

I
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jako v pratestu žaludku. Mládež má i v 'Otázce chleba
na vybranou: bud ji ,rešiti egoisti-cky, kariernictvím a
všelijakými úskoky, poklonami pred ,yelhmi pány; nebo také bu~e míti na pameti sebe jako každý dospelý ,
clovek, kter{' chce žít, a pri tam bude p.r~covati na rešení sociálních otázek pro všechny. A to nejde bez
idealismu. Nezahazujme predem všechen idealismus, ale
dohodneme se, co by mohl b)''t ten náš idealismus. Idealismus není delání neceho z niceho, jak nám psal jeden
ze studentu, n:)'brž idealismus znamená pretvarovati
neco v neco vyššího, ríditi svet podle vLiJe, vedamé si
spravedlivého plánu. Nebo mel by snad váš odklon 'Od
idealismu znamenat poselství, ž'e mládež kašle na 'veci
pra\'dy a spravedlnosti, že se nechce starat o nic, co
nemá prímý vztah k žaludku, a že ze všech vecí~chce
verit jen tem, které muže hmatat a chutnat? I když je
otázka existence velmi vážnou vecí, jen slabí a z nejakého dl'Ivodu vycerpaní mladí lidé mají pouze tolii.<
duševních sil, že se nemohou starat o nic víc než o chJ.eba. lVIladá zdravá duše musí obsáhnout více. NemiHe-li,
je ovšem marno o tom diskutovat, je to slabost, a slabost do statecnosti nevemluvíš.
Je mne daleko premlouvati mladou generaci k starosvetskému idealismu, který na zemi zapomíná a jen 'Ocima po v:)'šinách kroutí. Existuje mužn)', praktick)' a
rozumn)' idealismus, kter)' je výrazem dobre rozvité
osobnosti. Vyprchá-li nekde idealismus všechen, je to
-----známkou porušeného duševníhe zdraví. Myslím, že
kdyby idealismus jednou skutecne zmizel se sveta, predpisovali by ho brzy nervoví lékari. Bez nejaké formy
idealismu ži ie se nízko a ani ne štastne, ,a lidská duše
je rozpÍnavejší živel, než aby mohla se klenout jen nad
starostí o jídlo. Idealismus je prirozená lidská tvorivost. Kdo nemá touhy po tvarbe, je frug'es consumere
natus. Odvrhuje-li mladá generace od sebe ideály, myslím,' že tento živocišný ideál by mel'a 'Odhoditi :v první
rade.
Zdá se mi, že mladá generace v otázce idealismu zaujímá ponekud pasivní stanovisko. Sedí, dívá' se kolem
a stežuje si, že v této dobe není ideálu. Pokud se t)'ká
idealismu, tu ovšem nikdv nepomt''1že spoléhání na' nekoho jiného. V této dobe jsou ideály jaka v každé jiné,
jsou-li v nás. Ja nedostatek ideálu ž,ehrá zejména ten,
kdo si sám neumí nejaké ideály postavit.
Na neco. co je neproduktivní, nemá dnešní lidstvo
C1S. ~
psal nám student. Musíme ríci, že je to omyl.
Práve ideály jsou produktivní. Nejsou fi'íukánÍm, ale
žiplánem pro na Vi práci ve svete. Kdo pri vstupu
vot zahazuje ideály, je jako ten. kdo na pocátku cesty
zbaví se všech map. Nemáme-Ii ideálu, nevíme, co chtít
a ca pocít, a svet nám bude jen hmotou.
.
oV

»] ak jest možno veriti v dobe,« psal týž student, »kdy
syctová válka, toto naprosté poprení idealismu a výsmech
lidství, zanechala hluboké a hrozivé stopy. Jak muže býti
idealistou nekdo, kdo prodelal tuto válku at už jako díte
v zázemí, nebo jaka muž ve fronte.«

Kdyby toto byla pravda, pak by idealismus byl jen
neco jako psícek na klín, kterého chováme v dobách
hlubokého bezpecí. Ale idealismus má svuj význam
práve v dobách nebezpecí a pro n~. Idealismus je preventivní ochranou pred oškli,ve tragic<ými deji. N emzumím tomu, proc ten, kdo prodelal vllku, by nemohl
jN idealistou. To by byla pravda j.en teldy, kdyby idealisté byli bytosti, které se bez vule podrizují atmosfére,
jež je obklopuje; vydechuje-li okolí jed, i oni d)'ší je-

dem. Ale skutecný idealismus není takto pasivni, n
t\'llrcí. Práve proto musíme b),ti idealisty, <Jhyse'
jednou nevrátilo to »naprosté poprení idealismu a
smech lidství«, a aby ten »mravní a hospodárský
vrat sveta«, na kter)' žalu jete, byl prekonán. Jak
chom toho jinak docílili? Tím, že se podrídíme, bu
V)'ti s vlky a ucházet se o prízen každého dareb
který svou lodicku dovedl v rozvratu dobre kormi
vat? Zde lze pozorovati velmi zretelne, že dnešní
dež podkládá idealismu pasivní, ne aktivní smysl:
pokládá, že idealismus znamená veriti necemu. To
prátelé, ženský idealismus. Ale idealismus 11l11Žt'lV
chd neco.
A ješte jeden citát z toho doVisu: »Bude za
velkého a dLlkladného pr vratu. ar už sociftlního
jakéhokoliv jiného, aby Ideál byl dosazen na místo
mu náleží.« A kdo, prosím, rroved tento prevrat
Herý tak fatalisticky celáme? My, kterí hudeme
ideálu? K jakému cíli, když nemajíce ideáll'l,nehud
vedet, co chceme? Jebo snad provede prevrat v
milosrdná a vecne cinná príroda?
ikdy ješte
stalo, že byl proveden prevrat 'a pak dosazen ideál
místo, které mu náleží. Až dosud byl vždy nejd
ideál na míste, které mu náleží, a pak t,eprve hyl
veden prevrat. »At už sociální nebo jak)'koliv jiný
vrat.« Zkrátka
nevíme, co chceme, ale pri
me pokorne všechno. co prijde.
eprijde nic, Gen
bez ideMLl se práve tak m;ítlo hodí k delání prev
jako kamení podél cesty.
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Prišti divadelni sezona.
Pražští divadelní referenti se svým doyenem z
ského SIO'Va« v ce1e podobají se až na malé vf'
peclivým entomologum. Každou premieru staro
zanášejí do svých sbírek, a beda, nejsou-li jejich sbi
plny do konce sezony! Ponevadž pak divadelním
",ám
všem sepráním,
že kenení
koncisl1<}dnovyhqyeti
každé sezony ozve
vážný musí
hlas vsn
ském Slave«, jemut na pomoc priskocí hned nek
hlasu ,v-.íceméne vážných, aby provádelo bilanci se
a obvinovalo divadla z nesplnen)'ch slibll. Div
jsou po celý rok bezmocna proti svým soudetlm a
Ia-li si i na ta, že príkladne starí druho",é Shakes
Tovi, jako byli Beaumont a Fletcher, jsou divadel
referentem, který srdecne se teší, že se s nimi
pri své prázdninové ceste treba na Trafalgar-squ
zarazeni mezi naši nejživejší soucasnost, uvykají
malu i na ty rLlzné »bilance«, jež lze velmi snad
pul hodiny práce perem provádet. Tam, kde nedo
znalostí má zakr),ti 'Vášnivá a bezohledná osobne-st
cká zaujatost, nelze podobné bilancování pokládati
projev smerodatný, nebot uprimná snaha v div
projevovala by se iniciativností pred sezonou a n'
dodatecn}'m mentarováním po ní.
Je jiste na závadu soustavné divadelní progn
práci, že oba pražští cinoherní šef.ové nemohou se
cinnosti súcastniti s onou energií, jež si žáclf\ú?
fysického zdraví. Pri posuZO'vání jejich práee je
nutno míti urcité ohledy, nebot iniciatiYnost ohou
je pro ústavy jimi vedené dosud taková, že ji za
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dati za nahraditelnou. Národnímu divadlu
tknouti ani to, že Iby nemelo po stránce drapripravenu sc~onu opravdu vzorne. Není
tom. že pres nesnáze, které pt"lsobí sestavoníhr. ref)~rtoáru pro representacní divadle,
to ~!eduje i cíle umelecky prubojné, je pro1r:!wilry opravdu pecli've a úcelne sestaven.
zapomínati celkové stagnace v dramatické
nehnt z moderních her Iz,e veru težko vybrati
V mclo c1i'lsažnostnrogramov'Ou.
Pélerin mel
Fai:íži ~e svou zajímavou hrou, úspešný hyl
v ».\frican nava«, ale ostatní veci jsou hry
í. které krácejí d' pokracují ve stylu Augiera
o. Tedy nikoliv nové pevniny, na nichž hl'
otvi!o. na nichž by se organisovalo, na jecipech hy se znovu rozrostlo. ale opakování
staré forme jf'n s novými I'idmi. Tento fakt
znamenati dvojí možnost: bud skutecne vyrepertoár jako repertoár konversacní. anebo se
minulosti: ohroditi klasiku.
li klasická díla 1))·ti dosud ohniskem režiséržení v Evrope. je to pro ne vysvedcení žiMají ono ražení. ktf'r)'m se vyznacují díla,
, u veku mají co ríci. Dohe, která teprve se
je z chaosu. udávají smernici svou prtrh ledou. Tsou poucením i iniciativou. repertoár
Ý na Shakespearovi. Molierovi
a Calderonovi
erní i úpln~'. prot-ože bude svému obecenstvu
i di"adl0 troií masku skutecnosti. Nejtynejprtlhledllejší. nejumelectejší. Pirandello se
í mezi moderní klasiky svou úsilovnou. rvau rozluštiti tajemství cloveka a masky. Jeho
h IV.« hudiž soucástí moderního repertoáru
atnou jako je »H amlet« nebo »Zpanštelý meato snaha o aktualisaci klas,iky a o sloucení klaodernou ve forme plynulé, dávající možnost
i myšlenkov." vývoi ve formování dramatu od
doby k dnešku, zdá se výbornou v dramaturno"e príští sezony N árodlliho divadla. Diva ..
ré spolu prodmlvá svetovou krisi. ciní správne,
li se na urcování souvislostí. Již to je práce
lmi nesnadn:l a úctyhodná. Dramaturgich
neubZl1je dnes s tou urcitostí jako ~ríve. Poseverjih se ponenáhlu mení v posici východKter;'\ polarita hude urcitejší? Kte'rá plodnejší?
eprikl;'ldati di'tležitosti temto problémt"lm, nebot
není dobre možno uznati proroctví, že drama
lik let dosneje tam. že jeho tVLlrci budou spo. prinadati jako lidé ne dosti užitecní, ne-li vt"tecní.
ránce dramaturgického ronrhu je tedy prograrojekt príští sezony cinohry Národního divadla
a ohsáhl~·.Ba ohsáhlejší snad než dovolují možtaso\'e tak vdký program nelze obsáhnout pri
nnosti. tím méne pak pri nedostatku r,ežiséru,
vní cinohra trví. Šéf sám mltže se venovati jen
málo zásadním dílt"lm do roka, dva druzí režiu pretíženi. a rešiti režisérskou otázku tím. že
žuje režisér iako stálý host, je prece jen provi. Je to totéž jako slouc,ení funkce dramaturgovy
ov}'. provedené z úsporných duvodLl. Zdánliv)'
í efekt je znevažován menším efektem produkce
rustu a prLlboje dostavuje se stagnace z preprai. Proto ta reserva, jež se projevuje v urcité
ního tisku k programové prácr první cinohry.
Z\'Llsoh.kter)'m ji lze prekonat, je reální práce,
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dodržování programu a provozování del stežejního významu v dobrém nastudování. Vyloucili jsme hned
z pocátku ze své úvahy ony bilancÍ1íky, u nichž ne í
dosti pochopení pro zmeny, 'jež si ,vynutí beh sezony
(divadlo není mrtvý stroj. <t1e živý organismus), ale.
jsou tu i jiní, u nichž neschází dobré vLlle a kterí jen
neradi konstatují skutecnosti. jež nejsou v souladu se
sezon ním programem a iichž se divadlo mohlO' vyvarovat. Více presnosti je treba a zdokonalení organisace
umelecké práce v cinohre Národního div<tdla.
•
Prípad mestského divadla na Vinohradech je složitejší a dá se vyjádriti tím, že z divadla, do nehož chodilo obecenstvo skutecne z celého mesta. stalo se div;J,dlo
-predmestské. To neznamená podcenovati iintensivní
energii treba takového Bohuše Steiska la, ale celkov)'
programový rámec je tak úzký a výber her tak eklektický, že budoucnost této cinohry pripouští nejvážnejší
obavy. Z vinohradského divadla se stala jaksi scéna
opakovací. JaroSllav Kvapil tu ooakuje své veci z Národního divadla, Jan Bor opakuje komorní hry Svandova divadla. opakuje se i starý repertoár vinohradský, a zvedavost vnejších pozorovatelu je upjata k tomu, co se stane. až 'bude vše náležite zopakováno.
Není vylouceno. že se pak zacne snad opakovat i opereta. ba že se bude ješte jednou opakovat celý vinohr<tdský prípad.
.
Mestské divadlo na Vinohradech sestoupilo se scény.
jež udávala tón, na scenu, jež opakuje minulost. V tom
smyslu se ponenáhlu. ale s jistotou vyrazuje z úvah,
jež platí 'lají pravidelne dt"lležit~rm umeleckým soucin itelLlm. Stací ješte sestoupiti, na niveau bežného predmestského repertoáru. který po odchodu Borove pestují
na Smíchove, a v tom okamžiku Smíchov a Vinohrady
podaJí si ruce.
Príští sezona pražská bud dovrší onen neudržitelnÝ
stav, kterého jsme v posledních letech svedky, a bude
znamením k ráznému obratu, nebo - pochopí-Ii 'to
vcas umelectí vLl0cové - bude se snažit zachovati a~espon takovou linii. jež by snesla merítka. jimiž odvaŽU jeme pracovní výkonnost. Náš celkový divadelní život
(vetšinu divadelní kritiky nikterak nevyjímaje) potrebuje pruvan nového vzduchu. Oficie1nost našich scen
brzdí umelecký rozvoj. Potrebujeme
experimentálni
svobodnou scénu, protože potrebujeme divadelní dorost. Herce i režiséry, dramaturgy i maEre. Konservator dramwtická cím dále tim více se vyrazuje z úvah
o budoucnosti ceského divadla. Je tu vule k výrazu mimo tentO' ústava ta je cistší a prokázala se i plodnejší .
Je nutno ji podchytit a umožnit projev. A to je to nejduležitejší v príští divadelní sezone, protože to je práce
pro ceskou divadelní budoucnost.
1').

J. Hanc:

My a anglická literatura.
Anglický knižní trh má nekteré zvláštnosti, jimiž se
liší od pomeru na kontinente. Všedhecne charakterisuje
jej horecná cinnost publikacní pri pomerne omezené
obci ctenárské. Nakladatel a knihkupec tvorí dve samostatné obchodní org<tnisace a vydavatel
knihy jest
mnohem závislejší na prodejní organisaci, než j'est tomu u nás. Knihkupec rídí se poptávkou, která v dusledku odlišné sociální struktury anglické spolecnosti. pestující na pr., abych uvedl alespon jeden z mnoha cllI\'odu, daleko více sport nežli cetbu, jest znacne omeze-
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na, zejména pokud jde o knihu literárne kvalitní. Tato
okolnost primela knihkupecké agenty k tomu, že po delších zkušenostech vykalkulovali jakýsi standartní typ
románu, jehož typovost nespocívá podle jeji'ch zásad
ani tak v ideovém obsahu knihy, jako v celé rade vnej. ších stránek, mezi jiným i v objemu. Nakladatelé a od
nich závislí autori nemohli než prizpllsobiti se požadavkum trhu a tak máme dnes v Anglii typ románu
080.000 slov,ech. Prumerný ctenár, potežkávající novou
knihu a porovnáv:a1jkí její tlouštku s cenou, uvedenou
na hrbete, diktuje tu do znacné míry nakladatelské a
tím i autorské podmínky. Nebudiž tím ovšem rozumeno, že nakladatel vydá všecko, co má 80.000 slov. Rozsah románu jest však pro vydání jeho velmi podstatnou
krátké povídky dosud nenašly zde všepodmínkou,
stranného uplatnení. Méne snad možno to ríci o edicích
naucných, ale i u nich prevládl pod,obný princip. To má
ovšem dusledek predevším v dosti nízkém poctu vydaných exempláru, jelikož tím risiko nakladatelovo jest
stlacováno na nejnižší míru. S druhé stránky zase cím
menší risiko, tím vetší muže býti naklada,telský ruch,
a zde anglický systém pllsobí vskutku blahodárne. Dnes
poptávka anglických nakladatelu po nových rukopisech
jest porád stejne expansivní a postihuje prirozene i literaturu prekladovou. Soucasne chápe se zde, že cetba,
zejména v širokých masách, jest duležitou složkou ve
vývoji moderního cloveka, a nedávno založená Národní
rada pro zpopularisování do'bré knihy snaží se v doho.c1~
se sdružením nakladatelu a ucilišt prednáškami, výzvami a propagandou všeho druhu rozšíriti zájem o dobrou
knihu. Plody tét,o kulturní práce jsou ovšem z tech,
»jež dlouho nezrají«.
<U

*

Uvádeje tyto veci, mám na mysli soucasne vycházející a pripravované knihy z Ceskoslovenska anebo o Ceskoslovensku, jež pres to, že pripomín:a'jí pouhé kapky
v ohromném mori, prece nejsou cinitelem, který by se
mohl prehlížet. Jako nový národ (vždyt pro AngloSasy existujeme teprve nekolik málo l,et), musíme težce
zápasit o primerené místo v mezinárodním prijímacím
salone, a proto každý úspešný pocátek jest nám pramenem nových nadejí, nezrídka podobných nadejím uznání skJidivšího debutanta. Proto nás tolik teší. že Capkovy »Listy« vyšly v sedmém vydání a že »RUR« melo
takový úspech. Problém, s nímž jest a hude se nám
v budoucnosti setkávati, jest problém prekladatele. Dobrý prekladatel bude po mnohá a mnohá. ješte léta hlavním a snad jediným prostredníkem mezi naší domácí
tvorbou a zahranicním knižním trhem. Dobrý prekladatel jest a bude mostem, po nemž naši domácí autori
budou moci vstoupiti na mezinárodní púdu, dobn'" prekladatel jest pocátek i konec všech našich úspechu na
tomto poli. Dnes spocítali bychom na prstech jedné
ruky 'cizince znalé naší reci a zpusohilé tlumociti joina
zahranicním foru. Cokoliv bude s ktf'rékoliv strany udeláno ve prospech výchovy dobrých prekladatellt literární ceštiny, bude to povždy jeden z nejcennejších prostredku k našemu uplatnení ve svete. Pres to prese
všecko dobr)' prekladatel jest vecí sekundérní a musí
mu predcházet dobrá vec. Román zdá se býti dnes, mimo divadelní hru, nejzpusobilejším prostredníkem mezi
dvema rltznojazycnými literaturami. Kdybych byl povolán dávat rady našim autorum, snažícím se, aby pronikli venku, poradil bych jim psát romány a to romány
ztelesnující nové idee, prinášející nové myšlenky, tvorící logick)' celek, psané mezinárodním duchem a kore-

nící v pude spolecné všem lidem bez rozdílu n'
a náboženství. Neopomenul bych však predeslaf
samozvanému poucení dobrou radu, aby si v
presnou míru a vedeli, kde zacnou a kde sko
to zejména pro Anglii a Ameriku.

*

Knihy 'bratrí Capku mají ovšem vyšlapanou
nové preklady najdou vždy své publikum s tout
maticností, jako ji našly poslední preklady »Kr
a »Zeme mnoha jmen«. Tuto poslední knihu vy
kladatelství Al1en Unwin, jemuž nelze upríti
za vydání již celého poctu ceskoslovenských ve
tajíc v to informacní publikace z doby naší
revoluce. Na pocátku príštího roku vyjde u neho
ministra Dra Beneše o problémech slovanské
jež pro svoje realistické nazírání na slovanskou
bude jiste se zájmem ctena, zejména u angloslavistu. Jinou prací tímto nakladatelstvím pf
vanou jest Vladimíral N oska »The Spirit of B
která, aniž by chtela býti vedeckou studií. podá
hledné forme kvintesenci všeho, co bylo ne'
v naší historii, v literature a hudbe. Netrpelive
vané anglické vydání Masarykových »Válecný
metí«, upravených pro anglickou mentalitu Wi<:
Steedem, bude dalším dílem naší memoirové lite
Již dnes vzbuzují v anglickém tisku pozornost
o chystan)'ch Válecných vzpomínkách Dra Rt
vydá podnikavé nakladatelství Bennovo. 11 neh
dávno vyšly skvelé Memoiry plukovníka House.
vydavatelský dum Blessltv, u nehož vyšly Cap!w
sty z Anglie«, »Krakatit« etc., vydal pred nekoli
ny záslužnou práci Dra Jana Herbena »Jan H
his Followers«, která našla hluboké pochopeni
glickych náboženských kruzích. Spisovatel Henry
lein vydává u ParSOllse ilustrovanou knihu o v
venských legiích na Sibiri »The March of the
Thousand«, jíž anglo-saská verejnost upozorne
na jednu z nejvetších a dosud literárne nevyex
vaných romancí svetové vá!lky. Všestranné z
véní této materie jest prirozene otázkou snad
vzdálené budoucnosti. Pred nekolikal dny vyšly
jímavé kompilacní práce o Ceskoslovensku. a t
malírky Jessie Mothersoleové »Czechoslo\'akia,
Land of unconquerable ldeal«, doprovozené aut
mi obrazy, a menší knížka pro dospelou mládež
choslovaki,a.« od Heleny Schottové. Mimo tyto ko
ní prípady jest c'elá rada proposic, ležících dosud
v iniciativních myslích anebo v nakladatelsk~'ch sto
Zdá se tudíž, že ledy povolují a že zejména v lite
rnemoirové a popisné bude záhy v anglickém kni
kém výklade pozoruhodn)' pocet publikací o Ces
vensku. Kéž byl by též mezi ctenárstvem hezký
tech, v nichž tyto knihy vzbudí touhu po hlubší
znání písemnictví, nerku-Ii snahu po jeho inter
v 'cizine. Pokud jde o beHetrii, dlužno kon5ta
méne optimistické vyhlídky. Anglie jest sama klas'
zemí literatury románové. Její román mllže nám
vzorem jak po stránce vnitrní stavby, tak co do fI
a do objemové uniformity. Máme u nás skvelé
saické produkty, které \by mohly smele vydržet zat
vad zkoušku mezinárodní lúitiky, kdyby nebyla tu
rada prekážek na prvý pohled snad nepochopite
nicméne však v praksi neprekonatelných. Ceský r
byl-li by jinak úplne dokonalým, má na pr. jed
vadu, že jest príliš krátký anebo príliš dlouhý, dok
v nekolika svazcích. Nebo je to román, nesoucí
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náter lokální zabarvenosti, nebo príliš smelý
oboru sexuelnkh problému, atd. atd. Tím se
nestorové ceské. literatury nemohou za hram co leckter)' francouzský nebo anglický no~á se po druhé kNize svetoznám)'. Je to proto,
chu cte francouzsky a anglicky a tolik málo
ti a Francouzu cte cesky. Zde však dostali
se do diskuse o malých a velkých národech,
relativní dtiležitosti. tudíž na pole, jež nebylo
ti zamýšleno. Resumujíce, rekli bychom: dejte
rý ceský román a najdete nám ddbrého cizince
tele. Tot jest ten kouzelný klícek, otvírající
kému Honzovi do sveta.

Kriticnost kritiky.
Poskytujeme-li místo clánku p. Norovu, neciníme tak proto, že bychom
souhlasili s jeho podezrívavostí vuci
kritice vubec. Ale jsou urcité kritické
methody, jichž užívá leckterý zasloužilý muž, ktere by mely být pred verejností dukladne proprány. N'egeneralisujme, ale starejme se vždy o jednotlivý prípad. Pan Nor zabývá se
predevším kritikou t. zv. mladou. Souhlasíme s ním, že v ní není všechno
v porádku a že by se mel nalézti
nekdo, kdo by náležite vylícil tento
kolobeh ješitnosti, ctižádosti a snobství.

Nemec mne vyprável v zbožném údivu tako: nemecký kritik Alfred Kerr prý, dríve než dorukou knihu, kterou chce císt, dá si z každé ta. y svým sluhou odstranit obálku, titulní list a
šecko, z ceho by bylo lze poznat autora. Alfred
prý takto každou vec do jisté míry jaksi anoa o anonymní knize napíše svuj osud. Když je
napsána, nestane se nic více, než že se zkonstaje autor, a jeho jméno vpluje do hotové stati,
melo sebe menší vliv na obsah ci formu Kerrovy
Což se tedy deje jen z duvodu vecnosti a objekkritiky, o kteréž vlastnosti prý Kerrovi jedine
r píše takto svou kritiku bez predsudku a také
cující podezíravosti, jakou by eventuelne jméno
na neho mohlo pusobit. - Možná, že toto jest
legenda. Ale je-li rec o objektivite, správnosti,
. a nekompromisnosti a nekonjunkturálnosti kriI by takovýto stav podle mého mínení ideální.
jenž má nízký kurs, by trebas mohl prekvapit.
pné skupiny by nebyl poznán a kritické násilí na
nebylo možné. Kritik by se zmýlil a vylil by si
ua nekomiiném, což by nevedlo k zmatkum, nýbrž
zrejmé porážce kritikove. Kritická spravedlnost
tala nutnou. Pokud by se toto ustanovení neobpokud by kritika pokoutními stezkami nevytáhla
f autora, bylo by skvelÝm a jedinecným ono
enf, jímž by se - dejme tomu - poroucelo, aby
, pokud jsou verejne známí, byly expedovány
re bez udání autorova jména (nesmel by ho
jnosti znáti n i k d o), a teprve až by vec byla
a kritiky napsány, autor by byl objeven. Ovšem,
opie. Fakticky byl by tento stav nemožností, ale
ce m r a v n í se o nem nicméne muže uvažovat.
ces k á kritika by mela takovou lekci dostat.
nou. Ucené sTati o kritice, o jejích podmínk(lch,
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požadavcích a nutnostech atd. nejsou nic platny. Tak se
zakrývá díra. Kde nic není, ani cert nebere. A kritik, píše-li stat, spíše tak ciní, aby se legitimoval, že už také
kritice rozumí. Jak málo je u nás uprímných kritiku a jak
ješte méne takových kritik! BezohlednJ'Tch, nekompromisních, opravdových a veskrze pravdive myšlených,
nevedených žádnými postranními cestami ani podloudnými úmysly! Ješte když jsem nebyl prímo pasivne úcasten kritického nadšení i zlobného vrení, divil jsem se
casto , že hlasy kritiky se témer o každé knize diametrálne rozcházejí. Nekterí z kritiku knihu do nebes vynesli, jiní ji zašlapali do bláta. Byli, kterí šli zlatým stredocestím, jiní opet byli blíže prvním, zatím co jiní tíhnuli
k druhým. Netreba mluvit o tech, kterí strízlive mlceli.
Podle pomeru, kterých bylo víc, bylo možno se ríditi a
urcovati, zda kniha byla prijata kladne ci propadla. Ale
byl jsem casto v rozpacích: tak co je pravda? Kde je
centrum securitatis? A nezbylo než knihu precísti, chtel-li
clovek poznati pravdu. Tak necetl jsem nikdy knihu na
doporucení ceské kritiky, nýbrž vždy z vlastní zvedavosti. Pozdeji jsem cítával knihy, aniž bych se staral
o kritiku. Práve 'Z té balancující nejistoty a ruznosti
vážných kritických hlasu rostla ve mne neduvera ke
každé kritice. Chran buh, nechci generalisovat ceské kritiky, generalisuji a zevšeobecnuji pouze své dojmy.
Mluvím predevším o kritice referátové a informativní.
Ta je pro ctenárstvo i autory jedine duležitou. Teoretické
stati a úvahy jsou málo cteny. A po té stránce je naše
kritika co do množství silne vyvinutou, co do kvality
však velmi subjektivní a podivne ruznorodou. Hrom ví,
jak je tomu v jiných zemích. Ale metody našich kritiku
jsou pri nejmenším fascinující. Jednou te kritik (na príklad) pochválí, jsa prý prekvapen výkonem, jaký jsi podal. Vydáš druhou knihu a týž kritik (príkladne) rekne,
že tato je ovšem nepomerne lepší dílo tvého debutu, ale
prece tuto druhou knihu radikálne strhá, cert ví, proc. A
do tretice dá proskociti (pri referátu o jiném autoru) nejaké docela malé a v podstate docela nevinné poznámce
o tobe, v níž te absolutne zahodÍ'; popraví a sníží do
kategorie nejnižších literárních pariu. Jak si tak ruznorodé soudy v krátkém casovém íldobí sám kritik se
svým svedomím srovná? Kde jsou zákony logiky? Kde
forma soudné spravedlnosti? Kde zástera vytrvalé duslednosti? A kde to všecko ostatní? Kritik vuci autorovi
si muže leccos dovolit. Ale autor nikoliv, nebot by ho
mohl stihnout trest, jímž - kdyby byl nejmenší - by
bylo trvalé opomíjení a ignorování dotycného autora
v budoucnosti. Metody kritiku se projevují velmi ruzne.
Píše-li kritik o románu a uzná-li konecne (nechav si
ovšem zadní dvírka), že tahle vec je obstojne dobrá, že
máte nadání, neopomene rozhodne dodat, že týž autor
napsal špatný fejton, ba že vubec píše špatné fejtony a
také do psané kritiky že se pouští - jako by byloJ
svrchovane nutno nepropást príležitost a ríci budoucím
ctenárum knihy, že trebas je ke ctení, není jí treba císt,
ponevadž týž autor napsal špatntÝ fejton. Nepochopím
nikdy tech všemožných kombinací, jakými kritikové
uvádejí veci v souvislost. Pro naše pomery je stejne zajímavá jakási velmi jasná kritická soudržnost a pospolitost
v jednom smeru: Pouze jeden z kritiku mne uvede ve
spojitost s jménem Jana Vrby nebo Richarda Weinera
na pr. a pak už to papouškuje dvacet, tricet ostatních,
kterým ovšem ani nenapadne revidovat muj pomer
k Vrbovi nebo Weinerovi a dokumentovat své vývody.
A napíšu-li já potom dokonce neco o Vrbovi nebo Weinerovi, hle: doklady jsou zde. Priznal se, zajásá kritik
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be~ žinýrovánÍ. Padlo slovo, kostky byly vrženy, jsem
ePlgon toho a toho, jak prohlásil kritik X. Y. a jak tudíž
solidárn.~ ~rohla~~jerhe i 11f1, ostatní kritikové" A kdy~
potom la du tyz mechamcký
a šablonovjtý
soud pri
nejmenším po 25., zacne se mi kritika prejídat.
Neomylnost kritiku se projevuje predevším pri konstatování vlivu, jimž autor podlehl. Pri konstatování
vlivu a
príbuznosti nemá kritika z 99%' pravdu. Ujišfoval-li mne
dríve nekterý spisovatel,
že »to« necetl, co mu tolik
cpou, priznám se, pochyboval
jsem o tom v nitru pres
v.šechnu úctu. Snad se chce vymotat, myslil jsem si, chce
Sl zachovat
zdání puvodnosti.
Ale od té doby co sám
mám tytéž zkušenosti, verím. U nás, zdá se, ne:nuže být
žádný autor bez vlivu. Nesmí rust ze sebe a být. samostatný. Kritika mu najde vignetku i cesticku, byf se sebe
víc vzpíral. Stací, rekne-li to jeden kritik, cechovská pospolitost zde prichvalne
promluvÍ. Referuji-li sám, vyhýbám se predevším
tomuto urcování vlivu. Je neobycejne ošemetné. Nadelá víc škody a bolesti než si dovedeme predstaviti.
Pri cemž nemluvím o evidentních
epigonech, o nichž je nejlépe mlcet.
Samostatnou,
velmi obsažnou kapitolou by byl pomer
souvekÝch kritiku k vrstevnickým
autorum, kdyby se
v ní melo ríci vše, co treba. Pomer mladých kritiku,
pokud se v tom smeru exponují, ke mne. Byla by možná dvojí vec. První, že by mne mladí hájili, vysvetlovali
a chválili. Druhá, že by byli ke mne ze všech nekrutejšÍ.
A o té chci mluvit, nebof první nesnese vysvetlivek
mimo výtku kamarádstvÍ.
Pomer mladých
kritiku ke
mne je rozhodne
(personifikuji
jaksi. všecky
prípady)
záskocný a zákerný - nemohu si odpustit, abych nebyl
nepokrytecký.
Mladý kritik mluví o mne rád v neurcitÝch narážkách
a anonymních
nájezdech i udáních, tím
zlobnejších, cím zakrytejších.
Ale myslím, což je jasno,
že je treba mluvit prímo z ocí do ocí a nevyhýbat
se
prímému urcenÍ. Nekterí kritici jsou prímo rafinovane zákernÍ. Mohu být svrchovane
uprímný. Kritik tohoto typu
se odvažuje prudkých invektiv proti tomu, z koho nemá
strach. Mladý kritik "kontra mladý autor - to je snad
ten nejožehavejší
problém. Myslím, že nejvetší cást revnivosti, nevraživosti
a závisti mezi temito dvema pramení z toho, že autor není kritik a kritik není autor. A je
známo, že nejlepší kritikové ve svých tvurcích literárních procesech nacisto zkrachovali.
Co všecko by se rád kritik o autoru nedovedel! Je mu
divno, proc na pr. v knize Agata umre, proc František se
z deje ztratí a proc tam prichází jiný. Prostý ctenár to
bere na vedomí jako dejovou zajímavost,
autor to tam
dal jako nutnou stafáž, ale kritik není prostý ctenár, kritik necte, nýbrž pitvá, hloubá, dloubá, rýpe pod žebra,
špickuje, ironisuje, vysmívá se, pochybuje - cemuž všemu se ríká, že analysuje. Lapsy kritiku jsou cetné. Groteskní je, hází-li kritik, sám velikáš, velikášstvím
po jiných. Mnohý kritik je do té míry pozér, že se stane neobjektivním za cenu originality.
Jen aby šel proti proudu, aby nebyl jako jiní, radeji jde onou havlíckovskou
louží, jen aby se lišil. U kritika je jiná rec mluvená než
psaná, tím také se kritikové liší od obycejných
smrtelníku. Otisknete-li
povídku casopisecky,
pochválí vám ji
kritik, rozhoruje se, je prý v té próze videt, jaký máte
smysl pro detail; ale vydáte-li pak pr6zu v knížce mezi
jinými, ac se od té doby nezmenila a detail v ní zustal,
na íše kritik na pr., že práve tato povídka je založena
na vnejškovém situacním efektu a schází prý jí práve
detail. Ale nezmenila-Ii se próza, zmenil se patrne kritik.
Je nyní asi mnohem p o u c e nej š í, abychom mluvili

jeho terminologiÍ.
Je-Ii dovoleno malé a nejmenš(
rovnávat k velikým, takový kritik se podobá pánu
jénž je stejne mnohoznacnÝ. A když už je rec o
kách knižne vydaných, je nesmírne zajímavo do ed
z ruzných stran, která je nejlepší a která nejhorš
stupne se stanou všecky nejlepšími i nejhoršími.
Podívanou pro bohy je u kritika výtka špatné c
mírená na autora, zatím co referát je psán ne'
nejší gramatikou.
Stejne smešnohrdinsky
pusob(
každé va r o v n Ý hlas krij ický. Jeden kritik navr
pro autora sverací kazajku, nic prý autoru nescház(
kázen, pevná kázen. Nic nesmí být nad prumer. Ale
a.utor je jinému kritikovi v témž díle príliš krotký,
dicní a reakcní. Je mu príliš ukáznenÝ, ba zestárlý.
své mládí prílišnou kázní. Nezmítá jím žádný viehr
ac se o nej kritické hlasy bourlive perou a autor
kde stojí. V zlomyslnosti je jízlivost a vtip nahrazen
bostí! A kritik nepomní, že sám svou bojovností d
zuje, že krotkost autorova je problematická, umí-II
bourit. Jinému kritikovi, jenž je také mluvcím mla
opet papežská a vele~nežská
patronace modernosti
dovolí, aby novému autoru priznal též znacku m
nos ti. Takovou znacku má pouze on sám se svým'
kruhem prátel. Modernost si zpachtovali sami pro
a zmonopolisovali
si ji. Jiným se jí nedostane, byt
je to hlavy stálo. Tento kritik se sveze po jednolll sl
udelá si z neho psinu, napíše o nem celý clánek
dopis, aniž by se dotkl jádra veci. S takovým ovše
nelze hádat, bylo by stejne marné plýtvat slovy, ja
nudná, prázdná a jednotvárná
hra v karty, do nic
vidí. Jiný kritik vypíchne jako neprístojnost diale
výrazy, kterým nerozumí. Ale tomu to lze prominou
to klerikální kritik.
Vytkne mi snad nekdo, že sám píšu referáty. Ze
tudíž mnoho z toho, co zde píšu, vztahuje
na mne.
zlehcuji predevším
sebe. Pro psaní svfrch referátu
oduvodnení
ve svém domnení, že jako clovek, jen!
píše a tvorí, mohu posoudit stejný proces, eventu
jeho výsledky, u jiného. Mnohdy kritik sám nemuže
to, co rekne autor stejné víry a stejného vyznání. A
spíše pochopí, je lidštejší. Má vrelejší a úcastnejší z
na veci. Ostatne dost možná, že píšu-Ii recense,

i

stejné a tytéž chyby d,ako ostatní.
A konecne k
autor má pro sebe I"~tu' poslední zbran: autokritiku.

Zdenek Smetácek:

Muž a válka.
Dva letošní francouzské
romány se zabývají duví
vá!lecného cloveka, rozumej cloveka, který byl na
cátku války mladíkem,
prodelal, ji celou jako voják
vrátil se, aby zacal' obcanské povolání: »Bernard
nay« Andrého Maurois a »Ranen)'« (l'Homme ble
Luciena
Romier.
Vnejší osudy obou hrdinu jsou
velmi podobny.
Bernard
Quesnay,
pred válkou
amatér,
žijící na vojne v prátelství
se spisovate
mající milenkou malírku amatérku,
Had se po de
bilisaci do rodinného
majetku, severofrancouzské
t
tilní továrny, aby j·i vedl se svými, spolecníky.
»Kupovat vinu, prodávat sukno,
muj život ... Muj krátký a jediný
bude dohrána,
všecka. nadeje na
všecka. možnost štestí· vyprchalá.
cházcti dílnami; vecer v kancelári
.vídaje na Váš ctený ... «

takový tedy bude
život ... Za dvacet
dobrodružství ztra
Každé rána budu
budu diktovati: Od

Prítonlnost
o resignací zacíná sVlij nový život. Nemá
chodu továrny, kdykoli muže utíká do Paríilence, tu k príteli. Až naj,ednou stávka delbytová krise ,IV nem tento zájem probudí.
pokouší zlomilt stávku a sám topí pod kGdo ciziny a shání odbytište. Milenka jej
rotože ji zanedbává pro obchodní starosti.
svého deda stává se skutecným vudcem zásnílka, malíre, poety se stává businessman.
to jeho cinnost zlistává podbarvena resignací:
uji práci. Co delat se životem, když clovek nee? Myslí na sebe, analysuje se, trápí se. To je vývrátit se vecer, porádne zdolán únavou, lehnout si
t hodin a spát jako parez.«
le to je filosofie neštastného

cloveka,

Bernarde!

:::

.~

Je to zvláštní, Bernarde, videt Vás, jak jste se prove velikého obchodníka. Každý ríká, že jím jste.
everte tomu, to je všecko jenom hra.«

není rozeným prumyslníkem. Pracuje pilne,
velké víry v,e svou práci, resigncvane, není jí
lou 'bytostí:
'
.
o 6nad je to nejkrásnejší
Dost zdvojiti se, prijmouti
a prece hrají dále ... Jak
'vati až k zurivosti rozkoš

na moderním cloveku, tato
konflikt. Loutky pochopily
je ta Barresova
veta: Vycítiti se rozdílným od sebe

ardovi zápasí predválecný subjektivista s pováaktivistou. Proc se tento muž, nikoli bez tanevenoval po válce dále intelektuelnímu zamestges di\l1ieres z Romierova
»Raneného« byl
alkott nadaným archeolog,em, úzce sprátelen se
hem v povolání Malserrem, který' padl ve válce.
mezi atheismem a katoliósmem.
Vyléciv se
ého zranení, stal se po válce spoluzakladatelem a
ditelem banky v Londýne. Prítelovou smrtí a
ztratil víru ve smysl své dríV'ejší p~áce, vzpo~
na minulost jej mucí, je jakoby vytržen z rodné
a hledí proto zapomenóuti v obchod';fh v cizine.
se ujmouti rol:1inného ,:,~1kostatku, :>nánemž horí jeho otec, tuhý, tradicionelní zeman. Ale otec
'. Jirí mu odpovídá:·

I

Ano, byl jsi statecným vojákem. Také já jsem byl
válce v sedmdesátém roce. Tvuj ded sloužil v Africe.
lij praded pod N a-poleonem. Každá generace vede válku.
treba ji vésti. Ale po válce se jde domu. Nac cekáš?
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A Jirí tedy bojuje. Nechá dojíti k úpadku prLlmyslníka,
j,ehož žena jest v dávném prátelství s jeho rodinou.
Pak opustí banku a usadí se doma. Zamiluje se do
ydovy po padlém príteli,
vzpomínka na duver,n~T
s'vazek s nebožtíkem mu brání prijmouti :Jjejí lásku.
Uciní pokus vlHtiti se k archeologii. Potom se v Italii
venuje malírství. Snad se ješte vrátí na rodný statek,
snad ztroskotá definitivne a bude se toulati po svete bez
cíle.

:~1~

U obou techto románových postav j,e ,charakteristická
ztráta víry z mládí, opuštení starých zálib, odvrat od
drívejší práce a neschopnost vrátiti se k ní. Jakoby ten
drívejší život a práce (umelecká a vedecká) byl nejakou klamnou ilusí, z níž j.e vylécila ,teprve válka, ukázavši j1m pravoU' tvár života. A tato tvár je ohyzdná:
boj na/život a na smrt, moc hmoty a dravých pudu a
bezmoc rozumu a spravedlnosti. Intelektuelní práce,
veda, umení, jest v tomto dravém víru jaksi k nicemu.
Profesori mluví a bankéri vládnou. Co zbývá zklamanému idealistovi, než státi se také bankérem? Aby vedl
své obchody spravedliveji a lidšteji? Nikoliv! Aby se
prizpusobil druhým. Ze zklamaného intelektuála se stává ekonomický a politický fatalista.
Pripomenme si jd-te, co víme O' životních osudech
obóu autoru, André Maurois prodelal válku, pokud lze
souditi z j.eho SpiSL1,jako tlumocník u anglické armády.
Dnes rídí textilní továrnu nekde na francouzském venkove. Lucien Romier je preclválecný historik, autor
šesti dejepisnýc.h del; po válce byl reditelem jakési obchodní spolecnosti, dnes je politi,ck~'m chefr,edaktorem
j.ednoho z nejpravejších politických deníkLl a vynikaJícím národohospodárem.
Herriot mu nedávno nabízel
kreslo ministerstva obchodu.
Prál, bych si, aby alesp0t1 j'cden z obou' románu byl
napsán u nás. Nebylo by i u nás k nemu dosti látky?
Není j. U' nás všechna ta honba za politickou mocí a
ideová ochablost výrazem téže mentality, jakou si z války prinesl Georges, dOllieres? Pesimism a fatalism je
u nás jakO' jinde filosofií reakce. Normální filosofií
naproti tomu jest meliorism: víra v postupné zmeny
k lepšímu. Válka dala mnO'hým lidem poucení (verím,
že nesprávné), že tato víra j'e klam; že svet pLljde sv!;mi vyjetými kolejemi špatnosti jako odjakži va; že jednotlivec i národ budou míti
nadále tolik blahobytu a
moci, kO'lik si jich dovedou násilím urvat. To je doktrina reakce. Odtud tedy nevíra v myšlenku, nevíra
v demokracii a odtud i ideál dneška: businessman.

i

-

Moderni urneni.
Zacíná se ve dnech Veliké R:evoluce. Ve dnech, kdy
k~ik nové trídy, uchvacující moc, zní vítezne
rycne
ulicemi Paríže, v hodinách težkých boju a poprav markýzu, v palcivém prachu koure horících zámku staré
šlechty. Historie moderního umení zacíná tam, kde dokonává svuj život rozbitý stredoveký feudální rád. Datum vzniku nového údobí civilisace, již zvolna buduje
francouzská buržoasie po svém vítezství, doba v níž
dává se na pochod Starou Evropou k životu se probouzející demokracie, -zacátek nové éry pO'litické, to
je také datum vzniku moderního umení. Liberté, Ega1ité a Fraternité! V tato' tri slova, st:rucne, pádne a
heslovite, jako ve znak, vtelily se ideály, a také Ivelmi
vecné a materielní snahy, jež daly francouzskému meštáku stisknouti na konci osmnáctého století kohoutky
<1'

lAt žije instinkt a prakse, at žije blahobyt,
uché ideje, at žijí Anglicané!
Už' abych
dýna!

at žijí jednose vrátil do

Videl jsem mnoho za posledních osm let. Na pocátku
na konci všeho jsou peníze. Mezi pocátkem a koncem
ženy. Ostatek jsou slova.
Nuže, ponevadž život není to, co jsme myslili,
ráti tak, j,ak jest, jako boj bez milosrdenství.

Budu jej

Náš omyl, nás bývalých bojovníku, byl, že jsme
pali, že skutecná válka jest v civi[u.«

nechá-
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pušek a jež vystavely nejprve barikády, aby umoznena
byla v)'stavba nového sveta. Vše, C0I se deje potom, po
revoluci, všechny v),boje a všechny ciny namÍrené dále
a ku predu, jsou diktovány temito hesly. A je to predevším zápas o volnost, Liberté, kterým se vyznacuje
kulturní dení století devatenáctého. Zápas O' volnost
projevu je hlavním a nejduležitejším
znakem celého
toho tak slavného údobí vývoje moderního umení, tak
rychlého, excelujícího, živého, plodného a tak mnohotvarého. A celou tou dobou je to Francie a stále
Francie, která objevuje a jde v cele a dobývá Evropu.
Dobývá jí armádou duchu, když jí nedobyla vojsky Napoleonovými.
Tak jako se ostre kontrastují dny, v nichž nový vývoj nového života urcuje všeho se zmocnující industrie
se stoletími svrchované vlády králu a papežll, zrovna
tak príkre delí se moderní umení od umení stredoveku. A tato obsáhlá promena, která se s ním udála,
nedotýká se jen jeho forert}., funkce a podstaty - utvárí ta:ké zcela nove jeho vztah ke spolecnosti. Umení
stredoveku bylo verejné. Melo své místo všude tam,
kde se dály dejiny. V chrámech, v sídlech panovnÍk1I,
na námestích, v 'radnicích bohatých mest. Bylo tendencní, agitacní. Hlásalo, poucovalo, zobrazovalo.
Sloužilo predevším a nejcasteji potrebám církve.
Jeho užití bylo mnohonásobné a umení smelo zacíti
býti doopravdy umením až tam, kde naplnilo cele své
poslání v;erejné, dané mu treba církevní potrebou a
predpisem. A tenkráte existovala také i ona slohová
jednota veškerých umení výtvarných. Malírství a socharství vyvíjelo se vždy v nejtesnejší souvislosti a
v souladu zprostredkovaném a prímo podmíneném architekturou.
Doba stroju a nových vynálezu dala umení funkce
podstatne nové. A zmenila i vztah spolecnosti k nemu.
Zatím co staré umení bylo verejné a extensivnÍ, moderní umení devatenáctého století stává se spíše intensivním, je intimním, obrací se napríšte k jednotlivci.
Je mu útechou, vzpruhou, zábavou, hrou, osvežením,
vzrušením. Jeho úkol je podoben úkolu sportu: umení
stalo se hygienou duše moderního cloveka, práve tak
jako sport je hygienou tela.
Umení a tak zvaná širší verejnost se rozešly a jednotlivá umení výtvarná se rozešla i mezi sebou. Po
Veliké Revoluci francouzské vidíme sice vyrustati nový
s10-h.Kolektivní výraz výtvarný nové doby - empir.
Ale zaniká záhy v ére, kdy liberalistické zásady více a
více pronikají, rídíte výrobu v spolecnosti nove se organisující. Snahy po volnosti projevu zacínají se V}nbojne a statecne hlásiti k slovu a individualismus moderního života rozleptává poslední kolektivní projev výtvarné kultury. Universální sloh zaniká, aby byl pak
pozdeji nekolikráte a marne krísen.
Malírství první pochopilo tato fakta, uvedomilo si
nejdríve nedostatek obecného slohu a rycWe vybojovalo
si svou autonomnost a nezávislost na socharství a architekture. Malování fresek a nástenných
obrazu bylo
u konce. Byl to jen tabulo-vý obraz, na nemž odehrály
s·e všechny další výboje a celý vývoj moderního umeni
d Ž ke kubismu.
Aby se ma,lírství stalo cistou malbou,
vedome zmenšilo oblast, v níž dríve se volne pohyb(l'valo, a videli jsme, že boj, kter'ý' tak základne, obsáhle
promenil a obrodil malírství, veden byl na nejskrom'
nejším, nejméne nárocném 'Sujetu, na zátiší.
V socharství nový stav vecí privodil dlouho.u dobu
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desorientace a bezradného t'rapného tápání. Sochar
tolik staletí závislé na architekture, z'astavilo se ve
voji, když architektura prestala míti schopnosti zr
nový sloh. Celá desetiletí snad není socharství s to
tvoriti díla tak závažná, jaká vyrLlstají v soura
malírství. Je zprvu historisující práve tak jako ar
tektura, nebo se pozdeji vyvíjí závisle na malírství,
by našlo si cestu jemu vlastní. Jeho nové možnosti
miií.uje nejprve impressionismus,
který je vystri
expressionismem a potom kubismem. Usiluje po jedn
s moderním stavebnictvím zcela bezvýsledne. A je
tu a tam dostává se socharství po Rodinovi nek
malých možností a ponekud nových forem, jsou to
líri, kterí pokoušejíce se také o plastický výraz, dá
mu nové popudy. (Treba Gauguin, Matisse, Picas
Architektura, jak jsme už rekli, žila dlouhé úd
v mrtvém napodobení mrtvých historických slohu.
dlouho zapomínala na svuj jediný úkol, vystavet aby
odpovídající novým vymoženostem a novému živ
moderního cloveka, a spatrovala sloh v dekoraci.
pokusila sé o nový styl tím, že si vymyslila nový
nament. Ale obydlí cloveka devatenáctého století
lišilo se v základe témer nicím od domu cloveka s
doveku. Ale pres to umelci architekti dávali se do p
inspirované všemožnými hesly namáhave vytloukan'
nový'ch estetik architektonických, ale moderní archit
tura objevovala se na svete mimo ne, mimo urne
Nové stavebnické vynálezy a vymoženosti, nové ma
riály ji urcily. Moderní architekturu
uvedly v ži
konstrukce a výpocty inženýru. Mosty, továrny,
ukázaly, jak bude treba staveti domy. Architektura s
vá se moderním stavebnictvím ve chvíli, kdy se in
strialisu je.
Ve chvílích, v nichž moderní umení nastoupilo n
cesty vývoje s nov)'m posláním a za novými cily a m
nostmi, v tu chvíli zacíná onen bláznivý zmatek, kt
tak teskne vyznacuje pomer umelce ke spolecnosti. V
ný, svobodný malír, 'který' nepoután než zákony s
práce má nyní pred sebou všechny možnosti kompo
nti nové tvary a nové harmonie a dáti ocím div'
nebývalé podívané a vytváreti nové svety - stojí
jednou sám.
Delacroix maluje svá plátna, aby na výstavách set
se s pokrcením ramen a s posmechem. Ale prich'
Courbet a vzbouzí rozhorcení svým sprostým malí
~tvím a ted zacnou se dovolávat díla Delacroixo
A aby se smírili s Courbetem, musí je pobourit Man
jemuž zacnou otloukat o hlavu Courbeta a na jehož
mravnou O I y m p i i útocí s paraplaty a vzdychají n
krásou skvelých Manetových obrazu, který ješte u
kreslit, vidí-li pak krajiny impressionistu, které nik
nechce a které osobní prátelé malíru kupu jí po de
francích, aby se setkali s odporem u svých rodin.
. obrazy, které pak jsou v dražbách prodávány za s
tisice, když klidí nadávky Cézanne, jenž se dostává
verejných výsbav vlastne až po své smrti. A tentO'spo
tánní odpor verejnosti platí v zvýšené ješte míre ku
sml1. Je to .truchlivý zmatek, v nemž hynou mn
z nejlepších nedostatkem (Modigliani), aby jejich di
stalo se pak predmetem sberatelství treba boha'
snobu. Širší vrstvy prestaly mít jakoukoliv životl úc
na moderním umení a umení pak prestalo znáti sk
tecnost a život. Jen málo lidí se o ne zajímá a má
lidí je živou naléhavou potrebou. A co nedokon
v tomto rozchodu umení se spolecností neporozum·
to zabily predsudky o úceli umení a o jeho smysl
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, které meli jak umelci tak i obecenstvo.
eré žilo tak intensivním
úsilím forma!istnÍm,
a konec záležitostí témer jen atelierovoll.
oj, kter)f rozdelil umení a verejnost,
dal život
ik už prodiskutovanému
heslu »Umení
pro
heslu tak bludnému. L'art pour l'artismus
je
naprostého nepochopení p o s 1 á n í LI men í.
je tedy funkce umení:
da, že umení je' 'ací intelektuelní.
Ale to niznamená, že by \ntelektuelní
byla také jeho
aopak ono hovorí jen ke smysltlm, k instinkcitu a duchu cloveka. Jeho ptlsobení
má b),t
fysiologické. má být i povahy spirituelní.
Umeco cinit s icleologick)fm obsahem, s tendenci.
t a zjemnovat lidskou sensibilitu.
RozmnožoItové bohatství cloveka. r ndividualismus,
jímž
I umení minulého století žilo, zjemnil a zostril
a subjektivní život. U mení buduje duiChovou
jako veda buduje civilisaci technickou.

i

O.M.

Nová

Evropa

Pacifismus ideální a praktický.
mestecko BierviIle upoutalo tentokráte
pozorstý demokratický konires mírový, který se tam
ednictví pana Marc Sangniera konal, privedl do
e pres 5000 kongresistu,
což je oproti prvnímu
jenž se sešel pred šesti lety v Paríži a jehož se
'10 200 lidí, úspech. Z Paríže
byl do Biervi1le
en zvláštní vlak a stálo za to videti nejen »vež
.pole míru« (v BiervilIe je vše zasveceno míru),
tkinsona, Sangniera, ale treba i pana Painlevé,
a války, horujícího pro svetový
mír. Dokonce
n Gémier, jemuž se práve podarilo zorganisovati
rodní federaci hereckou, pokládal za vhodno ukáv Bierville. Není pochyby o tom, že se kongres
, že byl tiskem {zejména levicovým)
glosován a
ován, že si celá rada lidí udelala do Bierville pekzdninovÝ výlet, ale pochyby vzniknou v tom okajakmile zacneme uvažovati o úcelnosti této orgaa o možnostech uplatnení se mírového hnutí.
to, že nebude snad na svete nikoho, kdo by se
postaviti se proti ideji vecného míru. A práve
olnost nesvedcí o tom, že by praktické vyhlídky
byly nesporné, nebot; není-li vážných odpurcu svemíru, pak úcast 5000 lidí na svetovém kongresu
'e, že je jen mizivá kvantita jeho vážných stouA jestliže z techto 5000 lidí dobrý tisíc tvorili
Nemci, kterí poskytli svetu také podivuhodnÝ obraz
navštívili remešskou katedrálu,
kterou nemectí
lové dali za války rozstríleti, jeví se nezbytno pona mírové hnutí jako na záležitost
politickou a
hodnotiti je podle praktických
dusledku.
nemá oponentu. I Vilém Druhý prohlašoval
se
e evropského míru, Mussolini, který má sto chutí
:)U cást Švýcarska
a Savojsko, tvrdí, že evropr je cílem jeho politiky, mírová vláda komunistu
sku projevila se vpádem na Slovensko, a kdyID svetové
dejiny hodnotili podle recí politiku, tak
dnes, ctouce projevy evropských
státníku pred
I s podivením musili konstatovati,
že svetové vál-
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ky vubec nebylo.
Nic nebylo pro pacifismus takovou
praktickou
katastrofou
jako svetová
válka.
Pacifisté
všech zemí podlehli verejné nálade a vuli svých vlád, a
když konecne byl podepsán
versailleský
mír, rozvinuli
debatu o vine na válce. Nedomníváme
se nikterak, že
tato debata by byla neužitecnou,
ale prevládá presvedcení, že užitecnejší by bylo bývalo svetové válce zabránit. Mimo to rozhodování
o vine na válce bude jiste vždy
ve svých výsledcích velmi relativní. Bude odvislé od nahodné úcasti na kongresu,
od smýšlení predsedajícího,
od agitace, kterou rozvinou obe válcivší strany, a predmet, který by mel být zkoumán metodami vedeckými,
se rázem stane záležitostí politickou, jež prinese daleko
více nesváru než mohou výsledky prinésti vule k míru.
Pacifisté, mluví-li se o svetové válce, odpovídají, ž~
nemeli dostatecné výkonné moci, že byli válkou prekvapeni a že z jejich neaktivnosti
za svetové války nelze
ciniti záveru do budoucnosti.
Je pravda, že nemeli výkonné moci, a je pravda, že jí nemají ani dnes. Mírové
hnutí, pokud se vubec uplatnilo, musilo použíti vždy exekutivy jiných, zejména organisacní
pevnosti odborových
svazu delnických.
'Mírové
hnutí
nemá
výkonné
moci, protože
se
omezuje na stránku ideologickou
a neuvedomuje
si, že
jedine prakse muže je potvrdit. Bojuje proti krajním dusledkum plynoucím z politiky a vedoucím k válce. Pri
tom je tak duverivé, že se domnívá, že válecnému konfliktu lze zabrániti
jednak výchovou,
jednak zásahem
tesne pred konfliktem.
Výchova k míru a uvedomovací
práce o cene lidského
života je jiste cinnost, která zaslouží veškeré úcty. Avšak
podarí-li se v každém státe získati rocne i nekolik tisíc
úplne oddaných prívržencu,
bude jejich menšina v prípade, že by se mela akcne uplatniti, tak mizivá, že vubec nebude padati na váhu. Mimo to válka je vždy dusledkem takové hospodárské
konstelace,
že koncentruje
na sebe zájem absolutní vetšiny státní, a tento zájem
o hospodárské
výhody je silnejší než mírová ideologie.
Nezapomínejme,
že mírová ideologie musila kapitulovati
pred nutnostmi, jež si vyžádaly hospodárské
divergence,
že již 2000 let se káže ústy krestanských
duchovních
nutnost míru, pri cemž na každých padesát let pripadá
prumerne
jedna válka. Mírové hnutí dneška pribírá ke
své škode stále víc a více ráz nábožensk'5'r. Ke své škode
proto, ponevadž
se tím vzdaluje prakse, jež by je poucila, že sebe silnejší 'zásah pred; branným konfliktem
nezabrání dusledkum logiky, kterou se braly události nekolik desítek let. Mírové hnutí, chce-li míti možnosti
praktického
zásahu, musí od ideologie, jež je mimo diskusi, prejíti k praksi, která až dosud byla velmi diskutabilní. Každá organisace,
jež chce neco realisovati,
musí
míti prostredky,
jimiž chce dosáhnouti
cíle: výkonnou
moc.
Mírové hnutí vyvolalo v ruzných státech spolecnosti
pro Svaz národu a tyto nové organisace zduvodnují své
bytí práve pacifistickým
programem.
Mají-li míti praktický význam, pak musí býti mimo diskusi predevším
mocenská váha Svazu národu, Svaz se aktivne úspešne
projevil jen jednou: pri recko-bulharském
konfliktu, a i tu
bylo treba velkého politického úsilí, aby byla zachránena
prestyž Svazu, Není pochyby, že tato prestyž v prípade
konfliktu velmocí by dostala trhliny víc než povážlivé.
Svaz nemá dnes mocenského vlivu. To neznamená polemiku s idejí Svazu. Jako malý stát ji musíme vrele prijímati, ale polemisujeme-li
s praksí, je to dusledkem úvah
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o dnešní situaci Svazu, pri nichž je na míste jen neprísnejší realismus.
Spolecnosti pro Svaz národu by mohly vykonati kladnou politickou práci tehdy, kdyby se venovaly cinnosti
tvurcí uvnitr vlastního státu a sesilovaly snahy po politickém uvedomení nejširších vrstev. Zdá se mi, že v hnutí
pacifistickém (a Spolecnosti pro Svaz národu jsou v ne
zahrnuty ideove) je mnoho sentimentality, ale málo reelního poznání a tudíž i konkretní politické práce.
Není rovnež pochyby, že hnutí panevropské sleduje
cíle mírové, chce-li vyrovnati hospodárské a politické
rozpory v Evrope utvorením jednotného soustátí, ale je
otázkou, je-li pro nás vhodno a rozumno exponovati se
pro hnutí, které v našem sousedství je zcela jinak chápáno. Nikdo u nás nepochybuje o tom, že ti lidé, kterí
v Ceskoslovensku Panevropu propagují, myslí to uprímne
a vážne. Panevropské hnutí je i v sousedním Madarsku,
ale v liberalistickém »Ujságu« se docítáme v techto
dnech, že Madari pokládají ideu Panevropy za podnet
k rekonstrukci bývalého Magyarorságu. »Povede-li hnutí
panevropské« píše se tam, »k znovuvybudování bývalého státu, pak jiste každý Madar bude Panevropanem«.
Takto tedy chápou Panevropu macfarští liberálové a nejsou jiste v tomto názoru osamoceni.
Pacifismus, Spolecnost národu, Panevropa jsou jiste
ideje dobré, jejich inspirátori meli nejcistší úmysly, avšak
dríve než akceptujeme jakoukoliv ideu, bylo by dobre
prozkoumati, jaké dusledky bude míti pro nás, jaké výhody nám prinese. To' není planý národní egoismus,
uvažujeme-li jako uvažují naši sousedé, nebot je jisto,
. že v prípade, kdyby bylo uskutecnení urcité ideje na
úkor našich státních, národních a hospodárských zájmu,
budeme my první, kterí budou nespokojeni a kterí do
nového útvaru vnesou neklid, nebot opak znamenal by
národní f1agelantství.
Mnoho se u nás prejímají ideje pro svou módnost.
Jsme nenapravitelnými eklektiky a pres to, že bychom
meli dosti nápadu vlastních, bojíme se je ríci, protože
nejsou overeny cizinou. Neprospeje nám ani eklekticism
ani puvodnost za každou cenu, to, ceho je nám nejvíce
zapotrebí, je zdravá a jasná úvaha.
Nezapomínejme, že nemectí delegáti na sjezdu spojují
evropský mír v jedno s problémem menšin a že vyrešení menšinového problému ve svém smyslu pokládají
za jedinou záruku evropského míru. My všichni, kterí
ctíme nedotknutelnost státní jakožto predpoklad státní
existence, nebudeme asi v tomto bode s Nemci souhlasit
a domnívají-li se oni, že jedine odtržení menšin povede
k míru, pak se nesmíme tajiti svým presvedcením, že
takto pacifismus kupovati nehodláme.
Aby bylo jasno: idea pacifistická má u nás pudu, je
nám sympatická, jsme ochotni pro ni pracovat. S mírovými snahami biervil1ského kongresu se však rozcházíme v metodách. Zde ve Francii je nejlépe videti, že
naše vedomí absolutní jistoty, které nás tak lehtá v Praze, je prelud, kterému nesmíme veriti. Madari a Poláci
se starají znamenite o své veci, v každém kiosku dostanete v Paríži i provinciální madarský list, Poláci mají
v Paríži filiálku svého nejvetšího varšavského knihkupectví, kolportují na západ veškeré své revue, knihy, noviny, o nás se ve francouzských žurnálech bud vubec
nepíše anebo !v tom stylu jako»Petit
Parisien«, Ijenž
v dvousloupcovém úvodníku dovedl své ctenáre inforl1Iovati pouze o tom, že v Praze je hospoda »U Fleku«
(Chez Flek) a že se tam pije dobré pivo.

Nemyslím, že bychom byli špatnými pacifisty
me-li se starati o dokonalou vnitrní výstavbu vI
státu a o jeho uplatnení na svetovém foru. Je
známo, jak nesmírne težkou posici meli naši di»
v Londýne za frankové aféry, v onom Londýne,
darská tradice je silne zakorenena a kde madars
je dosud velmi znacný. I ve Francii, kde je naše
vení znacne lepší, pocituje se znamenitá madars
nisace propagacní; dá hodne práce, má-li býti pf
na. Madari si vymohli príkladne, že pres to, že lze
nouti celý Trianon, sál, v nemž podepsali mírovou
vu, zustává pro obecenstvo uzavren; malickost,
z ní souditi na vzrustající madarský vliv, jenž n
nikterak prízniv.
Ano: podporujme všechny snahy po usk
evropského míru, ale kontrolujme, zda mohou
vytvoriti i neco více než program: zda jsou s
skutku.
Život prináší denní prekvapení. Smysl politiky
vídati je. Celiti prekvapením nepríjemným, odst
s cesty prekážky. Jsou rozdíly mezi ideami pl
z filosofických úvah a mezi praktickou státoved
Úcel politiky je prinésti soulad obojího, aniž by
státní celek a jeho vývoj. Je malicherné domnf
že zlepšíme situaci politickÝmi schuzemi, stejne
detinská myšlenka, že vývoj státu jde presne p
dem vymerených direktiv. Život není ncco stál
práve pohyblivost jej ciní radostným. Kdokolivv
ustavicném pohybu zkostnatí, vystavuje se ne
zlámati si vaz .
Pacifismus v nové Evrope nás muže uspokojiti,
de-li nás presvedciti o své prakticnosti a doved
zajistiti, že jeho program nemuže se dotýkati
programu státního. Domnívám se, že dobrá z
politika znamená pro nás víc než kdybychom m
delegátu v Bierville. To není negace pacifismu,
mýšlení jeho praktických dusledki't v zásadách
ckého realismu, který se v naší osvobozovací a
osvedcil.
V Bierville, v srpnu I926.
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se píše o našich knihách
Lyrický ciu.
Toman: .Stoletý kalendár«. Verše pomíchané. - Vydal
o XX. sv.• Zlatokvetu« Fr. Borový v 'Praze 1926,
1-

etý kalendár« je jedna z tech rídkých knih, jež odkládáš
• podarován. Jsou dary, kterých nelze zmerit, odhadnout,
tat. A prece drtí svou velikostí. Tomanova básen dá
žíti. Rozechvela až do posledního slovního vlákna silvibrujícími vlnami života, rmechvívá, roznecuje, rdz'e souzvucným vlnením. Tomanova básen je vždycky událost.
2.

se dohodnouti o té životnosti poesie Toje~ství této životnosti je jednoduché. Spocívá proste v reti, tvrd05ti a nepatheticnosti jeho pohledu na svet, na
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~e ok·lamat. Jeho religiosita je religiosita vedoucího cloveka,
jenž se nedá nakrmit ilusí, treba jí potrebuje. V »Legende«
vyvolá faun Krista-boha z hrobu ale - buh vstoupí hned zas
na nebesa. Toman horce glosuje: .Tak vecne odvalujem z božího hrobu kámen, buh na nebesa mizí z objetí našich ramen
a naše nadeje ceká. na veky vekuv. AmeIII.« A jeho sociální
nadeje je stejne horká. Na jare každého dalšího roku bude se
"chudá pakáž« vždy znovu chtít delit o svet... vecne bude
chodit se svou nadejí, se svým snem, jenž se nikdy plne nestane
realitou.
Tomanova lyrika statecnéhO' nebojácného pohledu neroste
z prázdnoty touhy, z prchavého snu, z potreby iluse. Naopak:
rodí se z tvrdých životních faktu; z težkého a každodenne
zr.ovu vykupovaného poznání; z reálné zkušenosti. To je tajemství její životnosti.
3·,

A prece to nevysvetluje úplne problém té nesmírné reálné
žiyotnosti Tomanovy lyrické' melodie. Klíc k nemu najdete až
teprve tehdy, když si všimnete dvoupóloVCJlStikaždéhO' Tomanova postrehu, dojmu, pocitu, duševního stavu a tudíž i dvoupolárnosti každého jehO' lyrického výtvoru. Každý Tomanuv
stav je od pocátku cosi jakO' ,telícko nabité dvojí rozdílnoU!
elektrinou - kladnou a zápornou. Rekl bych spíš: vitalita jeho
duševního faktu je od prvopocátku rozštepená v polární protiklady, jež si soucasne uvedomuje. Tato dvojpólovost je proste
základní kategorií jeho duše., jeho života, jeho názoru. Ona
dává živelnou prudkost a sílu napetí jeho verše. Tato dvojklannost je patrna v každé jeho vete. A v každém obrazu. "Mé
srdce láskou choré je i vzteklou nenávistí stune« ... i na Štedrý
vecer si to uvedomuje s uprímností až bolestnou: Nebot i jeho
štedrovecerní pocit je dvoupolární. A hned na to: "Mám tebe
(domov) zl celé duše rád a bez tebe bych nemoh žíti. Však tulák
je muj kamarád a chudým patrí moje žití.« Domova tulák tot základní paradoxní komplex Tomanuv. Ješte uprímnejší je
básen »Doma na hrbitove«, jejíž záver jisem již ciova1. Nad
hrobem otce a matky chápe, že je nutno v živote ubližovat:
"Nebo v krutosti a lásce náš život zavrený je.« Tato dvoupólovost, jež je základní kategorií Tomanova nitra, stává se
proste i jeho lyrickou metodou, již lze plným právem nazvati
dramatickou. Toman sdružuje polárne oddelené reality, aby je
inkusivne vystihoval. Má tu treba .Májovou pobožnost«, plnoo.
nežného kouzla naivní lidové zbožnosti marianské, ale proud
tiché melodie protrhne slokou: »Tvá sestra Venuše jde mezi
nás a s námi modlí se tvé vecné linie, Maria Panno.« A nutnost!
druhého pólu vede ho k tomu, že' sdruží Krista a fauna, že
zpívá: » se všemi vagabundy sveta do nebeského království
bych šel «, že šwn reky jihofrancouzské vyvolá v nem predstavu umírající ríše rímské ... že strašné predmestí sdružuje
s Kristem: »Sem, Ježíši Kriste, s úsmevem ,tichým kdybys zabloudil, tmavý venec hloub vrazili by ti v skrán ... «
Ovšem, tato dvoupólovost je úzce sloucena s fysiologickým
podkladem Tomanova verše, obrazu, básne Jeto cOsi jako krevní
elektrina, jež se tu zhuštuje v dramatickém napetí a jež dává
živelnou reálnost jeho básní.
(Dokoncení.)

Karel TOlDan,Stoletý k.alendár.
Aj v tejto sbierke (vyšla nákladom Fr. Borového v Prahe
Nakladatelství
V úprave A. Chlebecka, nie práve výraznej a priliehavej)
je
Karol Toman tým rýdzim lyrikom rosnej nehy. v akého dorástol
v paslednými svojimi knihami najmii veršami rodinnými (1918)
a sbierkou Mesiace (1919). Básnikom, ktorému básen je zákonne
a knihkupci
vyváženým útvarom, vyriešeným architektonicky, niecim, v com
vždy vonia a. z coho spieva krv a hlína domova. Nik z ceských
básnikov nemá dar takej slovnej zhustenosti a pri tom slovnej
nehy a rydzosti ako K. Toman. Za dvoma, troma slovami bije
stní život a život vubec. Toman je proste básník tvrde
nkkedy a pulzuje celé životné dejstvo. Aj prítomná sbierka je
"ímný k Isobe a lyricky vecný k životu. Všecky ty kašicky
vlastne sbierka o teple a nehe domova. V tom ohrade je ideoboženství, lásky, soucitu a sbratrení, utopií a enthusiasticvým pokracováním "Veršov rodinných« a ~Mesiacov«. Básnik
'ch blouznení, jež dnes tolik matou prísný a spravedlivý výhled,
tu vdacne bozká kamene k no,vému životu vzkriesenej Prahy,
ovedou jemu zastríti pravý stav života. Uvedomuje si ustaskládá hold k nohám osloboditefa, spieva oslavnú piesei'í na poocne,že má v krvi lstivou písen života, že sám je nespolehlivý,
cest zeleného jara doma, truchlí nad smútkom periferie, putuje
idný, vrtošivý: "Mé srdce láskou choré je i vzteklou ne60 snom chudobných prvého máj a, presvedcený, že tak vecne
V1stístune« ... 'A treba tolik miluje domov, neprestal nikdy
chodid budú ,,~už s mužom, žena s ženou i deti zdivení«, kochá
. tulákem. A znovu a znovu si uvedomuje, že srdce cloveka
sa v nebe! spaJ'Llléholeta. A i tam, kde hovorí z cudziny a za
cudzinu, hovod zase Wasom domova. Tak v slokách Sur le Pont
prostoupeno neustále tvrdou zlobou a opilou láskou: "Kdyh smel, bože, volit, chtel bych nést všechno =ova. I radosti
dAvignon a Célony, tých s vecnostnou perspektivou, ako v rudrkost i nejkrutejší šlova. A zas bych ubližoval jak každý,. sky hlbokej panychide na Lenina-. Dar symboHckej transsubtu žije. Neb v krutosti a: lásce náš život zavrený je.« Z Tostancie, umenie prepodstatnit starý pojem, starý obraz v nový
novy básne nezmizí už nikdy trpké po=ání, že život je
lyrický výraz, badat zvlášt na Legende a, Májovej pobožnosti.
'ná spreženiml. lásky', a! zla. Baudelaire to kdysi jasne vyTypicky tomanovské, zkratkové a cudne zámlkové sú sloky
ril, když pravit, že jediná. a nejvyšší rozkoš lásky prýští
Zátišia, kde rytmu vnútornému zákonne odpovedá rytmus slovný.
'J. vedomí, že jest práve y lásce možno nejvíce ubTížovat, že
A tak aj o tejto sbierke so skromným podtitulom "veršov pomie"votnípocit je podmínen rozkoší zla. Nuže, cosi z toho pocitu
šaných« mažme s dobrým svedomím povedat, že je na tohoje odevždy a dodnes v Tomanovi. Neklame se o pravé povaZe! rocnom básnickom trhu opravdovou událostou.
" kého života. Tomanuv pohled je sta,1.'ecnýa pronikayý. Nedá
Z., .Slovenský denník«, 1. VI. 1926.

Fr. Borový
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obecná. (Se zvláštní
predmluvou autorovou k ceskému vydání). Stran 103 Kc
Flscher Josef ludvlk: A1,thu1'Schopenhaue1'. Genese díla, Str. 157 ~
Di/ar Dugo K.: Boje proti vcerejšku, Essaye o divadle. Str. 279 »

Elns/ein Alber/: Theo1'ie 1'elativity specielní

Chalupnj Emanuel: Josef Václav Sládek a lumírovská doba ceské
literatury. Drevoryty Fr. Bílka, Stran 142, drevorytu 6 ~
Janá4ek leol: Pohled do života a díla. Usporádal a vydal Adolf

Veselý. Stran 201 s mnoha obrázky. Vázané v hedvábí
Vázané v kuži s vlastnor. podpisem mistra ]anácka, .
Klineberger Bohdan: Náboženský cit, Rozbor hodnoty náboženství.
Stran 448 . . . . . ..
...,...,..
" . , ,

»

»
»

Klosse An/onln: Myšlenka a síla v dení sociálním. Stran 100 ' . )
Kropo/kin Pe/I': Anarchistická morálka, komunism a anarchie,
velká revoluce. Stran 137· . . . . . . . . . , . , . , »
lidem. Sto let cekání. Stran 68 . . , .

»

na lepším papíre
lenin NikolaJ: Stát a revoluce, Stran 147 ' . . , . . . . . . . .
na lepším papíre'
Malj Rudolf J.: Svet v bohu. (N. Malebranche). Tendencní monografie, Stran 167 . . , . , . . , . . . . . . . . . .
NeJedlJ Zdenek: Dr. Kramár.
Rozbor politického zjevu. -Stran 65 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

»

Mladým

»

12'21'-

75'10'-

125'-

250'-

15'20'4'50
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»

3'90

Neumann SI. K.: At žije život. Volné úvahy o novém umení.

Stran 247 . . , . . . . . . . . . , . . ,

»

Novák Arne: Problémy moravské literatttry. Stran 15 . ,
Olbrach//van: Obrazy ze soudobého Ruska, 3 díly. , ,
Perou/ka Ferdinand: Boje o dnešek. Politické stati, Stran 288 .
Procházka Arnoš/: Rozhovory s knihami, obrazy a lidmi. Str. 219
Suares André: Dostojevský. Stran 64 .....
, , ....
,
lalda F. L: Básnická osobnost Dantova. Stran 31. . . . . . , ,

»

21'11'-

»

13'20

»

24'-

»

18'-

raJ/auer EnJ.: Kališníky a ceskými brat1'y k socialismu. Str. 58
Lidská duše. Všeobecné zákony duševního pro-

»

4'20

»

8'-

»

12'60

Jevu. Stran 195 . . , . . . . . . . , . . . , ..
, li
Revoluce a diktatura proletariátu. Stran 93 . . »
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Na mesícní splátky
dodá nakladatelství
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