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V PRAZE 27. kvetna 1926.

PtítomnosL
Politika

jest liberalismus?
II.

Pan F. X. Šalda tedy odmítá naši definici libera
mu a podává svoji: liberalismus je láska k stredo-
stnictví, nechut k výstrednostem. A liberalistické re
slo prý se provádí takta: »Vezme dva extrémy,
o dve rozbíhající se prímky, zatne do jedné i do
uhé kružidlo, nalezne mezi nima stred a rekne: Ej

1e,zde je pravda.« Tahleta satyra sice náramne težce
opadá na naše bedra, ale snad to ješte chvíli vydrží

. Jako mnohá jiná satyra ani tato nelící vec správ
v, To, co p. Šalda popsal, by mohl býti liberalismus
hodný leda pro geometry. Nepopírám, ž,e si ne
y nekterí lidé vyhledávají stanovisko takovýmto me
anickým zpi'1sobem. Tak na pr. »Ceskoslovenská
publika«, úrední orgán naší vlády, stále se zabývá

Iedáním stredu mezi šesti body, t. j. mezi šesti koa
vními stranami. Zdá se, že tam v redakci mají ne-
ké tabulky, které procentuálne urcují, kolik podílu

,ísluší té které koalicní strane na mínení úredního
stu. Vyskytne-li se nej'aký problém, sáhne vrchní re
ktor po tabulkách a urcí procento. Ostatne, kdy

i)'chommeli hledati, v kterých vrstvách nejvíce pa
je takové mechan·ické urcování mínení, t,edy jiste

~chom tuto nerest shledali nejvíce rozšírenu mezi
, mi, majícími ctižádost státi nalevo. (To je celkem
jcastejší ctižádost v kruzích drobných intelektuálu

neška.) Takový cl,ovek má pr,ed ocima nejaké oby
jné mínení: aniž by a nem mnoho uvažoval, uciní
d neho mechanicky nekolik kroku nalevo a je tam,
e chtel, a pak pyšne prostírá svuj levý chvost. Prá

v radikalismus bývá nejmechanicteJší. Nejvíce ne
sobního mechanismu v názor,ech lze nalézti mezi ko
unisty. Liberalismu se protiví komuÍpismus práve
O tuto suchou mt;chan~cnost, odloucenou od instinktu

ivota. Nahlédnete ve volných chvílích do »Komuni
ické revue« - je-li ve vás trochu života, budete
íti dojem pustého hrmotícího mechanismu. Vytýkati

'beralismu mechanické hledání pravdy a nedostatek
tuitivnosti - to je ta \I1,ejnespravedlivejší výtka,
rá muže liberalismu býti ucinena. Nechci delati

sici liberalismu silnejší nú jest, a ptá-li se pan Šalda
presné definici liberalismu, priznám, že s tím máme

'sté potíže. Ale vše, co vzniklo mechanicky a bylo su
ou oestou vysoukáno z rozumu, muže býti snadno
finováno jednou vetou. Práve ty urcité obtíže, které
á liberalismus, chce-li definovat 'sebe sama tak, aby

O uspokojilo prísné racionalisty, svedcí o tom, že je
todou po výtce intuitivní. Proto také ,nebude nikdy
la srozumitelný nekterým knižním bytostem, jichž

ivotní instinkty jsou 'oslabeny. Nejvetší neprátde má
zi šedivými rozumári, a jest to docela správné a

me s tím spokajeni.
Liberál tedy predem certa se stará a to, kde stojí;
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hledá pravdu, aniž by uvažoval, v jaké vzdálenosti pri
tom bude stát od pravých a levých mínení. Když pak
tu svou pravdu najde, shledá obycejne ovšem, že stojí
uprostred a že nalevo a napravo rvou jakési obludy
a vyznavaci divokých búžku. AIe to, že pri hledání
pravdy se dostane doprostred, je pro liberála dobro
družství a casto prekvapení, nikoliv predem vypocítaný
výsledek. Má ve svém stredním postavení dobrého
druha, kterého nelze podcenovat: život. Ten také s ob
libou stojí ve stredu. Co vytýkáte liberalismu, mužete
také životu vytýkat. Není tedy pravda, že (jak se do
mnívá p. Šalda) liberál vezme Kramáre s jeho pan
slavismem, RádIa s jeho internacioQnalismem, a pomocí
kružidla najde mezi nimi stred a tam se postaví. Li
berál neuvažuje o stredu, ale o pravde, a prirozene
vidí, že ten Kramáruv panslavismus je iluse, o kterou
s,e nelze oprít, pouhý stín židle, na který se nelze po
sadit; vidí, že takový panslavismus, z kterého existuje
ve skutecnosti jen náš spolek s ]ugoslavií a na kterém
nemají podíl ani Rusové, ani Poláci, ani Bulhari, ni
koQhonemuže spasit; bylo by už sporné, meli-li bychom
býti panslávové, kdyby i panslavismus existoval; ale
jiste nemužeme býti panslávy, když panslavismus ani
neexistuje. Tak tedy liberál odmítá pa,nslavismus ni
koliv ve jménu stredu, nýbrž ve jménu pravdy a toQho,
co vidí. Na druhé strane, liberálové ver'í v nutnost
stupnování mezinárodních vztahu v dnešní Evrope; je
nutno pracovati k prekonání hloupé nenávisti mezi
i1árody, k odstranení pošetilého oQbcasného pouštení ži
lou nebo lépe všemi žilami, jemuž se ríká, válka; ne
víme, proQc clovek by mel nenávideti cloveka z toho
barbarského duvodu, žé každého ucila matka jiné reci;
nekteré hospodárské bolesti a trýzne sotva bude možno
léciti jinak než na základe mezinárodní oQrganisace;
mima to kvap ne pokracující internacionalisace zpuso
bu života, jíž podléhají všechny národy, logicky vede
za sebou i vetší mezinároQdnost ve smýšlení. Ta všech
no tedy vidíme a jsme presvedceni, že nacionalism sta
rého zrna dohospodaril a že evropské spolecenství
musí se vštípiti v mysl evropskýca lidí. ]estliž,e však
p. prof. RádI pocne vyháneti z mládeže vubec všechen
nacionalismus a jestliže sloQvov I a s t pokládá už skoro
za neco ašklivého, tedy proti toQmutaké protestujeme,
nikoQliv protože hledáme stred, ale protože hledáme
pravdu. Ten Rádlúv dokonalý internacionalismus totiž
j,ešte tak málo existuj1e a funguje jako Kramárúv do
konalý panslavismus. V dnešní Evrope ješte žádný
národ nemúže všechno 'vsadit na kartu internacionální;
i tehdy, veríme-li v nejakou myšlenku, nehodí se,
abychom za ní vášnive klopýtali jako slepci, nedbajíce
pomerú; internacionalismus dosud nemóže spasiti žád
ný nároQd jako jej nemuže spasiti panslavismus; ani
v toQmani v onom není ješte skutecných záruk; v Evro
pe stále ješte platí: pomoz si sám a internacionála (ta
nebo ona) ti pomuže. V ohledu politickém nemužeme
t,edy pro holuba na streše poušteti vrabce z hrsti.
V ohledu kulturním je to pak ješte, pochybnejší. N á
roQddocela bez nacioQnalismu - to je neéo jako clovek
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bez obliceje. V takovém asketickém sebezapírání ne
muže býti ideál. Internacionalismus, jak si jej predsta
vujeme, je harmonické spojení národních individualit,
ne nelítostné jich vyhlazení. Nemáme rádi ta
kové delání porádku, které zacíná ochuzením. Je
lépe uvésti bohatství do porádku. Tolstoj filoso
foval, že láska k jedinci zahání cit lásky všdid
ské, a že tedy nesluší se milovati ženu, díte, bratra,
prítele, chceme-li milovati lidstvo. Tolstoj byl velký
clovek, který ucil leckteré ubohé nauce. Rádlovo vy
hánení vubec všeho nacionalismu pripomíná trochu
toto filosofování. Není nejlepší cestou k internaciona
lismu pustiti vlastní národ zcela s mysli a ztratiti do
mov. Clovek se mtHe 'Vyžít jen prostrednictvím svého
národa, musí chte nechte sdíleti jeho osudy, a jeho
postavení ve svete je do velké míry urcováno národní
posicí: to jsou docela instinktivní koreny nacionali
smu, jichž muže nedbati jen suchý rozum. Odmítati
i vzpomínku na nacionalismus naprosto neodpovídá
tedy soucasné evropské skutecnosti. Neoponujeme ná
zorum Kramáre a RádIa proto, že jejich názory se
nás dotýkají jako neco krajního, ale pr'Út'Úže se nás
dotýkají se jako neco nesprávného. Práve tak ríkáme ž·e
2 X' 2 = 4, nikoliv hledajíce str,ed mezi císly 3 a 5,
která se nám zdála extremními; ale ríkáme to proto,
že 2 X 2 je opravdu 4. - T'Úlik tedy k tomu, jak vzni
ká to stredocestnictví. Pan Šalda 'Volá po intuitivním
poznání. Ve strední ceste je podle mého pevného pre
svedcení daleko více toho intuitivního poznání než
v extrémech, které všechno rešívají podle jedné mecha
nické formulky.

I nekterí prátelé nám vytýkají, že volíme slovo tak
nepopulární jako je s tre dní c e sta. Snad je to
opravdu nepopulární slovo, ale odpírám vzdáti se
správného jména pro vec jen ze strachu pred snobi
smem. Je pravda, že to slovo je ponekud ve psí a že
s ním zápolí rada drobných autoru, kterí by touto po··
lemikou rádi dokázali svou zajímavost a výjimecnost.
Kdo má trochu smyslu pro lidskou komedii, dívá se
na to klidne a nezlobí se, když leckterý šosák dokazuj'e
na papíre svou statecnost. Mnoho lidí, kterí prí sám
buh nejsou neobycejní, ohrnuje v teorii nos nad oby
cejným clovekem a nad strední ,cestou. To je stejná
chytrost jako když zl'Údej kricí »chytte zlodejek Já
verím, že demokracie se nesmí tak odmítavechovat
k obycejnému clovekn. Nebot konec koncu je demo
kracie založena práve na 'Obycejném cloveku. Pan pro
fesor Vilém Mathesius ukázal ve své pekné knížce
»Kulturní aktivismus«, jak kulturne a ži'Votne plodné
je v Anglii mužné kamarádství k normálnímu cloveku
a jak nás pošk'Úzuje to naše oblíbené fantasírování
o výjimecnosti. Odbývají-li u nás lidé, kterí si nad
jiné osobují býti demokraty, obycejného cloveka jako
neco, co má býti radeji odstrceno stranou, aby to ne
tropilo ostudu, - pak mužeme ríci, že demokracie pri
šla mezi své a nepoznali ji. Pan F. X. Šalda má, strach,
abychom s rozumem obycejného cloveka, t. zv. com
mon sensem, nešli v kritice na pr. na Hi::ilderlina, Klei
sta, Nietzscheho, Brezinu. »To bych pokládal za
vrtáctví ponekud ploskolebé«, praví hrozive. Je-li toto
jediná jeho námitka proti common sensu, muže jí klid
ne zanechat. Nebudeme common sense poušteti ani na
Brezinu, ani na Hi::ilderlina, ani na Kleista. Má do
cela praktické a urcité úkoly v usporádání 'Vecí tohoto
sveta, v politice, v administrative. Musím se priznati,
že pri této práci vidím radeji lidi s common sensem
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než lidi ozárené literární potrhlostí. At se na to díváte
jak chcete, demokracie musí býti založena na obycej
ném rozumu, má-li býti demokracií.

Liberalismus není bázlivá láska k strední ceste. Jeho
idea dala by se nejlépe vystihnouti tím, cemu Angli·
cané ríkají ballance of powers, rovnováha sil. Jen vy
vrácením této idey mužete opravdove potríti liberalis
mus, nebot ona jest jeho srdcem. Víra v bal1anceof
powers zakládá se na nevíre, že by nekterá osamo
cená síla mohla míti' pra'Vdu. Je jiste treba pokrokové
síly. Ale také jest treba mohutnosti konservativnÍ. Po
krokové síly je treba k vynalézání, 'konservativní
k uskutecnování. Spolecnost, v jejíchž prsou by hárala
jen pokrokovost, byla by rozvrácená a beztvárná a její
cesta by byla vroubena stavbami nehotovými .. Naopak
spolecnost jen k'Únservativní by byla ztuhláJ a zmrzlá.
Ta spolecnost je ideální, kde pokr'Úkovost a konserva
tivnost se drží v spravedlivé rovnováze. Ani ta, ani
ona síla nemají pravdu samy o sobe, nýbrž jen ve
spolku. Stejne nemá pravdu ani sám rozum ani sám
cit. Svet je pln sil, jež musí býti drženy v rovnováze.
Nekdy jedna z tech sil se r'Úzmuže, vystoupí z hrází
- pak musí reagovati druhá. Nebo chcete cloveka,
v nemž by nebylo nic mimo rozum, ci cloveka, který
by byl naplnen jen citem? Obe takové bytosti by byly
t.:.bohéa preduroeny ke zkáze. Také individualismus ani
k'Úlektivismus nemají ani jeden ani druhý celou prav
du. Nejen ta nebo ona síla, ale r'Úvnováha obou! Ne
oslabujme ty velké síly, které jsou cloveku dány, ale
držme je v rovnováze. Obávám se, že ten, kdo by
nechtel na svete míti nic jiného než individualismus
nebo jen kolektivismus, je osel. Svet není tak jedno
duchý. Stará politika a stará fil'Úsofie chybovaly oby
cejne tím zpusobem, že si zamilovaly jen jednu ze sil
a šly pak bezohledne tou cestou. To nebylo dosti
jemné myšlení. Pravé moderní myšlení zacíná tam,
kde se dojde k zásade ballance of powers. To je zdra
vá zásada pr'Ú politiku, filosofii, literaturu i sociální
záležitosti. Umej jednu sílu držeti na uzde silou dru
hou! Stará filosofie byla ponekud hrubá ve své me
t'Úde a obycejne doporucovala vypleniti jednu sílu.
Pohlavní pud a zdrželivost - také tu musí býti vzá
jemná kontrola. Ani Don Juan ani Parsifal. Suchý
racionalista má rád jasno po svém zpusobu a proto
nejradeji by vždy jednu vec vyplenil: bud pohlaví nebo
zdrželivost, individualismus nebo kolektivnost, po.
krokovost nebo konservativnost, rozum nebo cit.
Smysl pro rovn'Úváhu v množství není suché
mu racionalistovi snadno prístupný, nebot tento
smysl se zakládá na životním instinktu. Zdravý muž
a zdravá! spolecnost udržují všechny své síly v patric
né rovnováze. Všechny síly mají sklon k 'Vzrustu na
vlastní vrub, k nedbání ostatního, leckdy se splaší.
V romantice se splašil cit, kdežto na pr. v »Kritice«,
orgánu strany pokrokové, se splašil rozum. Rozum a
cit samy o sobe mohou jíti do zámezí. Zdraví je jen
v rovnováze. Vše, co existuje, má sklon vyvíjeti se
prímocare, a pak je to škodlivé. Státnické a psycho
logické umení znamená držet veci v rovnováze. Libe
ralismus nepolemisuje proti žádné z tech sil, které
byly dány cloveku. Ale chce je zachovati na míste,
kam patrí. Jen tím, že všechny ty síly jsou nutné a
prospešné, lze si vysvetliti, že clovek cítí nekdy sym
paptie k silám protikladným a že, cta historii, raduje
se, když v dobe suchého rozumárství prichází cit ke
svým právum, a když naopak v dobe romantické roz-
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sti zase se ohlásí mužný hlas rozumu. To
že jen obe tyto síly dohromady delají pravého
. Diviti se, že clovek se jednou raduje z ví
rOzumu a podruhé z vítezství citu, tot jako di

I že jednou má radost z toho, že si zachránil
a podruhé, že uchoval ruce.
Salda uznává nekteré dobré vlastnosti liber a 

ale praví:
Jsou znamení na nebi a na zemi ... Dogmatism nejra
lncjšího rázu a zcela nesnášelivý osedlává si Evropu.

jíme všude v predvecer nového vášnivého dogmatismu:

tá se a strojí v živote nábožen,:;kém jako filosofickém,
itickém jako sociálním. Na jihu a nyní už i ve stredu

y, ve Francii, fascism, na východe bolševictví, v Ne
u pangermánství a novofeudalism. Cili: idea, byt holá,
surová a nerudná, byt faleš·n.á zmocnuje se cloveka,

e ho do svých služeb, zabijí nebo odsunuje V; ncm jeho
ividualistickou soukromo:st, .nutí ho k cemusi at tak,
onak rozhodnému a nadosobnímu. I nám jest se ideove
ojiti. .. a bojím se, aby nás od toho novoliberalism

vracel, nebo nás V tom a.spon nezdržoval.«

jest asi taková otázka, jako co má delat roz
clovek, když se okolí zblázní. Bylo by nejlépe,
také zacal házet rukama a nohama? Pan Salda
ideu, kterou bychom postavili proti onem nezná-
ideám. Zdá se, že ji nenalézá. Ale 'odpustte, což
racie už není icleou? Což ona nás také nebere clo
služeb a nenutí nás k necemu rozhodnému' a

obnímu? Zdá se bohužel, že v demokratické dobe
demokratickou ideu dosti jasne videt. Jinak by
n Salda sotva mohl tak starostlive sháneti po ne
idei, kterou bychom mohli postaviti proti onem

nerudným. Liberalismus je idea demokratická.
O docela nesmlouvavou ochranu demokracie. Ne
nás tedy od zbrojení zadržovat, nýbrž bude nás

podporovat.

Bend:

Politické strany a jejich kandidáti.
nekolika statích O politických stranách upozornili
již, že reditelé stran nemívají vždy ustláno na ru
a naznacili jsme, že je mnoho starostí a nesnází,
i starým a zkušeným reditelum zpusobují bolení

• Ale všechn'y ty obtíže, které prináší sebou nedo
financních prostredku a nenasytnost sekretariátU

uražené J á honorárníbo vudce strany ci vzájemne
tírající sklony dvou krídel ve strane, veškeré tyto

obtíže nejsou nicím proti spoustám, jež dovedou
rvavé soustave reditelu politické strany nadelati
'dátky a kandidáti. Jsme dokonce presvedceni, že
Sís delá tak špatnou politiku jen proto, že se príliš

musí zabývati kandidátními listinami.
U ruzné druhy kandidátu. Jedni kandidují do obec
zastupitelstva a mestské rady, druzí do parlamentu,
pet na nejruznejší sinekury. Ale jsou jisté vlastnosti
é okolnosti, jež jsou spolecny všem temto druhum.
idát je na príklad vždy' individuem velmi sebevedo

Naleznete spíše bílou vránu, než kandidáta, který
byl presvedcen, že prímo prírodou je predurcen,
dané místo zastával. Kandidát je rovnež nejvýše

k vý. Jediná zmínka o potrebe odborných znalostí
obních schopností vyvolá v nem pomstychtivou

. Jou okolností je zvlášte, že kandidátu je vždy ne
ej ,e mnoho, mnohem více než reditelé politické stra
otrebují, a že vždy nezbyde nic jiného než udelati
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z vetšiny z nich kandidáty propadlé. To je pak ten nej
strašnejší druh kandidátu. Politické strany provádejí
mnoho špatností, ale zdá se, že je ješte vyšší spravedl
nost na svete a že tato spravedlnost trestá je za vše, co
kdy napáchaly propadlými kandidáty.

Vyhráti za dnešní konkurence volby, je jiste umením.
Vetším však umením je sestaviti dobrou kandidátku.
Mnoho mesícu pred tím, než verejnost se dozví o voleb
ních prípravách, sepisují reditelé strany budoucí kandi
dáty. Napred se sepíší osoby, jejichž kandidaturu strana
potrebuje. Jsou to vudcové, dobrí agitátori, lidé zvucných
jmen, bohatí príznivci a konecne lidé, v nichž reditelé
bohaté príznivce a dobré agitátory vidí již napred. Když
je seznam hotov, zacne se delati pro ne nálada. Sekre
tári jezdí od mesta k mestu a jakoby jen mimochodem
vyprávejí predsedum místních organisací, jaké terno by
strana vyhrála, kdyby ten ci onen za ni pri príštích vol
bách kandidoval. Predseda místní organisace musí uká
zati výboru, jak zná pomery a osoby, a vykládá pri kaž
dé príležitosti, že - možná - strane se podarí získati
kandidaturu toho ci onoho a že >?toby bylo moc dobré!
Za ním jde spousta lidí!« A clenové výboru nakonec uka
zují prostÝm straníkum, že znají pomery a osoby, a s na
prostou jistotou vyprávejí, že ten ci onen bude kandido
vati. Tím vytvorí se nálada vhodná pro úmysl reditelu
dostati v seznamu uvedené do parlamentu. Všichni mluví
tak dlouho o námaze, již strana musila vyvinouti, aby
kandidaturu toho ci onoho získala, že zapomenou uvažo
vati o jeho vhodnosti.

Poté porídí se seznam osob, jejichž kandidature se
strana vyhnouti nemuže. Jsou to lidé, kterí mnoho vedí
a kterí touží po mandátu. Ty nelze vynechati, protože
by jinak prodali své informace za kandidaturu v jin6
strane. Jsou to dále representanti nejruzncjších skupin,
zvlášte zástupci odborových a jiných organisací, jejichž
clenstvo je získáváno kandidaturou svého predsedy.
K nim pak nutno pripojiti radu okresních a místních
velicin, zasloužilých predsedu místních, okresních a žup
ních organisací, osoby, jež prispely vetším obnosem na
volby atd.

Konecne porizuje se seznam osob, jichž kandidature
by se strana ráda vyhnula, ale které by ze strany vy
stoupily, kdyby nebyly kandidovány. Seznam tento se
stále doplnuje a nabývá velmi znacné délky v dobe vy
psání voleb. Jména v nem obsažená tvorí pravidelne
»vatu« kandidátních listin. »Vata« je odborný výraz pro
kandidáty, zarazené na nezvolitelných místech.

Vyhotovením seznamu byla však skoncena teprve nej
pohodlnejší a nejsnadnejší cást predvolební práce. Po ní
nastává již prudký boj na nekolika frontách. První fron
tou jsou krajské organisace. Prirozene, že nejsou s kan
didáty jim pridelenÝmi spokojeni. Regionalismus v cesko
slovenských politických stranách projevuje se totiž
nejvíce v touze regionálních velicin po mandátu. Je treba
vyjednávati, smlouvati, slibovati a kupovati. Jen komu
nistická disciplina je s to zabrániti tomuto handrkovánÍ.
Komunistické organisace prijmou narízené kandidáty se
stejnou poslušností jako tese III. internacionály. Snad
této dokonalosti bylo dosaženo preventivním opatrením
karlínského Politbyra, které skonfiskovalo komunistic
kým poslancum diety a vyplácí jim pouze nepatrné
služné. U jiných stran jsou však v župách tahanice velmi
nechutné. Druhou frontou jsou kandidáti, tvorící zmíne
nou již »vatu«. Reditelé politických stran odhodlali se
však vyhnouti se pro príšte boji na této fronte. Rozhodli
se, že po sestavení kandidátní listiny vážne onemocnÍ.



Prítomnost308

Proti »vate« totiž nelze vubec bojovati. Všechny argu
menty jsou proti nim žalostne slabé. Jediný argument,
který by mohl pomoci, musí zustati nepoužit. Je jím
zmínka o osobní zdatnosti revoltujících kandidátu. Upo
zornili jsme však již, jak jeho upotrebení je nebezpecné.
Tretí frontou jsou odborové a jiné organisace, žádající
zarazení svého predsedy na celnejší místo. Míru dosáhne
se zde jedine reversem pro druhé skrutinium. Ukážeme
ješte na príkladu, k jakým dusledkum takový revers
vede. Další bojovné fronty vyvolané uverejnením kan
didátních listin - ac je jich ješte znacná rada - ne
budeme pro celkovou podružnost uvádeti.

Pro reditele politických stran však není oddechu ani
tehdy, když vyšli vítezne s tolikerých boju V. dobe pred
volební. Hned po volbách vzplane nový boj. Spor o dru
hé a tretí skrutinium. Náš volební rád totiž dává voli
cum možnost zvoliti strany, ale ne kandidáty. Kandidá
tum prideluje mandáty strana. Bud zaradí vybrané kan
didáty na prvá místa kandidát ní listiny, nebo pridelí jim
mandát z druhého skrutinia. Velmi casto se z druhého
skrutinia prideluje mandátu znacne více než ze skrutinia
prvého. Národní demokracie na pr. dosáhla pouze ctyri
mandáty ze skrutinia prvého, ale devet mandátu ze skru
tinia druhého. Spor o toto druhé skrutinium nazvali jsme
bojem. Je to však výraz nepresný. Spíše slovo rvacka
by mohlo naznaciti to, co delají pri tom kandidáti obo
jího pohlaví. Na konec pak ceká reditele stran zápas nej·
horší: obrana proti propadlým kandidátum.

Bude nejlépe, ukážeme-li na praktickém príkladu, jaké
nesnáze pusobí politické strane kandidáti. Casopisy ná
rodních demokratu se v poslední dobe velmi casto za
bývají našimi clánky o politických stranách. Použijeme
proto jejich laskavosti a za príklad uvedeme jejich kan
didáty. Hodí se to tím spíše, že budeme moci také uká
zati, jak dovede užívati politická strana odmítnutého
kandidáta strany druhé. .

Do seznamu osob, jejichž kandidatury strana potre
buje, zaradil pan reditel Sís veškeré skupiny sem nále
žející. V seznamu byl vudce (dr. Kramár), dobrý agitá
tor (Ježek), muž zvucného jména (Ing. Dvorácek) i bo
hatý príznivec (Ing. Becka). Náladu pro kandidáty ne
delali však sekretári, nýbrž sám pan dr. Kramár, který
predstavil lidu pana Ing. Dvorácka, pana Ježka, pana dra
Rennera atd. Pan Sís opatril také seznam osob represen
tujících ruzné skupiny stavovské, jichž ovšem ve vše
národní strane bylo znacné množství. Byli zastoupeni
živnostníci pány Samkem a Petrovickým, gážisté pány
Navrátilem a Zápotockým, delníci panem Pondelníckem,
zemedelci pány Bergmannem a Millerem, prumysl radou
zvucných jmen atd. Všichni ovšem obdrželi také revers,
že nebudou-li zvoleni z prvého skrutinia, obdrží mandát
ze skrutinia druhého. Tento revers však z opatrnosti byl
podepsán pouze panem generálním tajemníkem Iilavác
kem. Do tretího seznamu, v nemž jsou jména všech, kte
rým strana mandát sice dáti nechce, ale které si kupuje
zarazením na kandidátní listinu, zapsal pan Sís všechny
funkcionáre strany. Mohl to uciniti, protože strana kandi-
dovala úhrnem na 400 lidí. ,

Národní demokracie prožila také veškeré boje, které
sestavení kandidátních listin provázejí. Nejprudší boje
byly ovšem o porad obou kandidátek pražských. Zde
chtela býti vetšina kandidátu a prirozene všichni na pred- '
ních místech. Živnostníci svolávali si vlastní schuze, na
nichž se usnášeli o rade opatrení proti strane a panu Sí
sovi, bude-li dána prednost gážistum. Oážisté vyjedná
vali s panem Sísem, aby jejich kandidáti se nedostali za

živnostníky, a hrozili 'zlými dusledky, nebude-li jim Vf

hoveno. Pan dr. Kramár popletl rediteli strany rozp •
tím, že se zavázal panu Samkovi a že ex kathedra oz
mil kandidaturu pana Ing. Becky na prvém míste do s
nátu. Obojím vyvolal proti sobe epitheta pramálo ucti
Úrednický sekretár chtel míti prednost pred sekretár
delnickÝm a napsal o nem neslušný pamflet do casopiS
národne-demokratické organisace gážistické, delnic
sekretár se však bránil revolucemi odbocek Národn'
sdružení delnického, v nichž byla prohlašována jehok
didatura jako conditio sine qua non. Soukromí zames
nanci se dostali na kandidátku príliš dozadu a chteli ko
porativne prestoupiti 'do národní strany práce. A do v
ho toho se pletl pan dr. Hajn, který každému jen pr
káže!. Celek byl obrazem dokonalého zmatku, z neh
pan reditel Sís se dostal jenom zmínenými již reversy.

Tyto reversy nedelaly ovšem výkonnému výboru pr
liš mnoho starostí. Když strana obdržela trináct mandát
místo ocekávaných dvaceti, u sne s I se proste výkon
výbor, že reversy o mandátech z druhéh
s k r u t i n i a již n e p I a t í,protože strana prohrála vo
by! Z hrozné tlacenice, která vznikla pred rozhodnutí
o druhém skrutiniu, by se pan reditel Sís jiste nedost
bez pošramocení, kdyby mu nepomohl sám pan dr. Kr
már gestem opravdu velkomožnÝm. V národní demokr
cii byl totiž poslanec, který nebyl práve pilný a kte
nemel veliké nadeje, že bude opetne zvolen. Tento m
však vybral od obchodníku a drobných prumys!ní
znacnou cástku na volby a naznacil panu dru Kramáro
že má možnost odevzdati vybrané príspevky strane živ
nostenské, nedostane-li se mu mandátu v národní d
mokracii. Pan dr. Kramár ujistil ho písemne, že mand
v každém prípade obdrží. Pak však bylo mandátu ta
málo, že se na neho nedostalo. Pan dr. Kramár prohlá
pak ve výkonném výboru, že mu mandát slíbil a že
aby mohl svuj slib dodržeti - vzdává se svého mandá
ve prospech onoho prispívajícího kandidáta. Zaražen
výkonný výbor nevedel, co delati. Pan Sís však pozn
ihned význam gesta a prekvapil cleny výboru ješte ví
prohlášením, že se vzdává mandátu ve prospech dr
Kramáre. Tu jako zázrakem všichni kandidáti ztratili sv
prirozené vlastnosti a vzdávali se kandidatury ve pr
spech tech, kdož vzdali se práve pred nimi. Tehdy p
vetšina clenu výkonného výboru slzela pod dojmemsv
obetavosti. Jen jeden z nich vzbudil pohoršení, když
té obetavosti smál. Nakonec to dopadlo tak, že man .
nedostal sám reditel pan Sís. Ve výkonném výboru by
prevaha propadlých kandidátu, kterí se panu Síso
mstili. Pan dr. Kramár však prohlásil, že to nic nedel
že pan Sís muže býti clenem poslaneckého klubu i bez
mandátu a že je to zrovna takové, jako kdyby byl
slancem. Pan Bergmann z Rolnické Jednoty mel rever
že do drul1ého skrutinia bude kandidován na míste prvé
pan Zápotocký z Odborového ústredí že bude druhý,
takových reversu byla celá rada. Pan dr. Kramár s
velmi bál výcitek. Proto po celé tri mesíce, kdykoliv
se s nekterým majitelem reversu sešel, vždy zacínal
rozhovor slovy: »To jsem to prohrál!« A ríkal tato slova
hlasem tak zlomeným, že kandidát strcil revers do kapsy
a neodvážil se o nem ani zmíniti.

Národní demokracie zažila ovšem také veškeré d4

sledky hnevu propadlých kandidátu. Ale vlastní poms
·se pravdepodobne teprve pripravuje. Proto radeji jak
príklad uvedeme, jak národní demokracie využívá aspo
zloby kandidáta odmítnutého. Odmítnutý kandidát je t
tiž snad ješte horší - je-li to vubec možno - než ka
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propadlý. jakýsi pan Arnulf Kochloffel vstoupil do
ní strany práce a chtel kandidovati. A hned na

míste. Strana se však dozvedela o' nem nejaké
osti, které pramálo doporucovaly jeho kandidaturu,
tože byla méne zkušená než národní demokracie,
mli to vysvctlila. Pan Kochloffel se ovšem roz

1, jezdil po Cechách a vykládal každému, kdo ho
poslouchati, že národní strana práce je skoro tak
. jako národní demokracie. Skoro piU roku tak
, až se dostal k národním demokratum. Tem už
veJ. že národní strana práce je ješte hor š í než
ní demokracie, címž získal jejich veškeré sympatie.
elé národne demokratické strany jsou zkušení lidé.
že odmítnutý kandidát je jako tonoucí, který i sté
chytá. Již dríve použili této své zkušenosti u ne
komunistických sekretári'1 a ukazujíce je jako

ci na schuzích, naplnili nekolikráte i velký sál na
nském ostrove v Praze. Když pak se dozvedeli,
n Kochl6ffelbyl již ve trech ci ctyrech stranách a
odešel. jakmile bylo jisto, že mandát nedostane,
li se. že ho získají za každou cenu. A podarilo se

. Lstivým predstíráním nové nadeje primeli ho, aby
týden napsal proti národní strane práce dvou
vý clánek do Vecerníku Národních Listu. Lze

vati, že hnev pana Kochloffela bude trvati až do
h voleb.Do té doby bude strana, která ho odmítla,
sledována.Pak se hnev obrátí proti národní demo
, protožepo príštích volbách bude opet jej í m pro
m kandidátem.
fiu.lemese o tomto prípadu, protože je jaksi ukáz
Je neobycejne mnoho takových lidí. Proto i orga
e fašistu rostou jako houby po dešti. Ale proto také
fašismusvážným nebezpecím. Rozpadne se, jakmile
ho prívrženci stanou zase propadlými kandidáty.
vetšina fašistu zahodí cernou košili a bude hledati
príležitost.

*

neslijsme nekolik ukázek ze života a trampot poli
h stran. Uvedli jsme jen prípady tak všední, jako

peníze. vudcové. recníci a kandidáti, ale prece se
fváme, že se nám podarilo presvedciti ctenáre, že
politickoustranu není zamestnátúm práve pohodl-

Je jiste treba odsuzovati profesionelní politiky,
e oni jsou puvodci všeho zla, jež nám prinesly po

é strany. Ale je také - myslíme - treba nekdy je
ovati.Nekdy - verte - si to zasluhují stejne jako
ováni.

Duch fašistických schuzi.
uže-li se ceskoslovenský fašism vykázati alespon
zájmem, kter.ý 011 dnes je, není to zásluhou jeho
spíše politické konjunktury. Je doba pro Širší

. ost politicky mrtvá. Kdokoliv prijde, aby zpu
prekvapení, je stredem zájmu. Verejnost se stej
jímala o roztrídení hercL1v Národním divadle jako
jímá o ceskoslovenský fašismus, nebot se ráda
a ráda je vzrušována novinkami. T)'ž zájem jako
'li fašisté mohou vzbuditi komunisté nebo fakir
ara-ray, produkující se v »Lucerne«. Vec, která
~itostí sensace a denní nálady, nevzbuzuje du
li soudných. Ti pak, kterí posuzují podle pro
meli možnost souditi podle projevu i ceské fa
otva priznají, že by toto hnutí melo nárok na

, rozbor metod nebo požadavku. Metody rici
oleje u nás dosud nebylo použito, ale spatrili
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jsme mladíky tvárí nevzbuzujících duveru, kterí u zá
chodku restaurace na Slovanském ostrove vyporádá
vali se »po rusku« s temi, kdož na schuzi si dovolili
výkrikem upozorniti na demokracii nebo protestovat:
proti názorum, jež fašisté mají na presidenta repu
bliky. Presto, že vudce fašistLl pan dr. Dušek »pri
památce své matky« prísahal, že s·e na schLlzích fa
šistú nemluví o panu presidentovi a ministrovi zahra
nicí, slyšeli jsme stále zdLlraznovati, že fašisté maji
jiné starosti než tyto dve osobnosti, že fašisté si to
vyporádají s vudcem predválecn)'ch realistú, kterí byli
»rakovinou na tele národa« a víme dokonce, že na jiné
schllzi fašistú obcan, protestující proti urážkám pana
presidenta, byl vyveden ze sálu a zbit. To jsou jen
malé ilustrace k metodám fašismu, k nimž se jeho
stoupenci arci hrde hlásí; o vlastním duchu tohoto
hnutí necht mluví stenografické zápisky ze schLlze na
Slovanském ostrove konané na program: »Bechyne a
jeho generál«. Postupujme fotograficky!

Sál preplnen. Fašisté se zdraví pozdvižením ruky,
mají namnoze sokolské odznaky, mladlci cerné košile
velmi rozmanitého strihu a poraelatelé na levém ra
meni slovanskou trikoloru. Schúze zacíná tím, že V)'
stoupí' jakýsi pán, kter)' upozornuje, že pr)' je možno,
že v pozadí sálu budou vrhány smrduté bomby. »Dá
vejte, prosím, pozor jeden na druhého,« koncí svúj
proslov.

Na podium vstupuje fašistické direktorium a usly
šíme elra Cervenku, elra Svozila. dra Duška, elra Zá
steru - ctyri graduovaní lidé zarucují patrne úroven
schuze. Podivujeme se, že pri reci o listu ceské int,e
ligence (jsou míneny »Lidové N oviný«) provolává se
ceské inteligenci trikrát »Fuj !«, pri cemž ctyri gra
duovaní páni projevují úplnou spokojenost. Pan elr.
Cervenka mluví o programu schúze.

"Programem této schuze je Bechync a jeho generál, ale
my protestujeme, aby pouze toto bylo programem naší
schilze.« (Fašisté protestují sami proti sobe 1)

Jemné politické prostredky seznáme hned.

>5Pa!1Bechyne má krivou hubu a my mu ji narovnáme.
(Volá se: Výborne!) - Chteli nás postavit ke zdi 'a od
strelit, ale my postavíme ke zdi je! (Výbome! Zdvihají
se ruce) - Ríkají nám, že jsme pomatenci. ale at jsme po
matenci, jen když jsme národní. (Následuje bourlivý sou
hlas.) - Humanita ucí, že když mne bijí, mám mlcet. To
my neuciníme, my se s bolševiky vyporádáme po rusku.«

Dovídáme se nekteré novinky. Recník praví: »Ne
dívej se do zrcadla, máš-li krivou hubu, jak praví staré
ceské prísloví.« (Dosud bylo toto rcení pripisováno
Gogolovi co moto k jeho »Revisoru«.) Formuluje se
kulturní, program a my zvídáme, že jediným progra
mem fašistú je »odstranení kubistických výprav na
šeho mistra Smetany s jevište Národního divadla«,
címž rázem se z Františka Kysely stává kubista. Rec
ník mluví o Ferdinandu Peroutkovi a zakoncuje:
»Ostatne je tento Peroutka, jak mi tady šeptá kolega,
také z vyvoleného národa (volání : Výborne a smích)«,
což je. nejen zajímavé, ale i ukázka klasifikacních me
tod fašistických. Pro cestovatele je tu také pokroutka.
»Kdokoliv se prihlásí, dostane volný lístek první trídy
i se spacím vozem až clo Palestiny«, což je nabídka
skvelá. Dostáváme se clO'metafysiky. Recník praví:
»Dobro je vec absolutní, ale múže býti také relativní,
je-li ve službách zla.« (Fašisté hloubají.) Fašistický
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humor je trochu težkopádný, ale stojí za zaznamenání.
Hle ukázka fašistického vtipu! Recník praví:

"Predstavuji si, že pan Peroutka napsal svuj svatojanský
úvodník takto: Sedl na p š t r o s a a jel na S a ha r e. (Prí
rodopisci, ha, oríšek! Pozn. pisatelova) Prijede na oasu
a tu se poleká. Všude se mu zjevují cerné košile, on spadne
se pštrosa, a co tak sebou mlátí, napíše úvodník do Lido
vých novin,«

Otázka menšin je hrave rozresena. Recník z Jihlavy
praví: »Ostatne je dost smutné, že u nás jsou ješte
menšiny.« Dovídáme se, že osvoboditeli vlasti jsou
legionárští generálové a nikoliv Masaryk (o Benešovi
nemluve). Leták zvoucí na schuzi vinohradskou (21.
kvetna t. r.) praví to také:

"Komunistická propaganda v továrnách, ve škofe a ka
sárnách, která se trpí, je vyloženou velezradou a vyvrchor
luje v útocích na s k u tec n é osvoboditele vlasti, vudce
našich revolucních armád, legionárské generály.«

V uci policii mají fašisté ohledy. Delegát z Jihlavy chce
císt zabaven)T clánek z »Role«. Policejní úredník upo
zorií.uje pokynem, že to není' prípustno. Nacež rec
ník: »Já nechci policii kompromitovat a proto vám
reknu jen obsah.« Provolává se hanba Macharovi, ale
hned cte pan Mildner projev urcený ceským spisova
telum, kde je Machar nazÝván »slavným mistrem«;
recník pripravuje stále, že poví, co je program fašis
mu, ale pak rekne: »N áš program je nacionalism.
Neustaneme dríve, dokud na hrade nezavlaje slovanská
trikolora.«

Je podivuhodno, že ctyri graduovaní lidé dovedou
splésti dohromady tolik pustého bombastu a holé frá
zovitosti. Pri tom jsou recníky velmi prostredními
a pretrumfne' je mladistvý jinoch z Jihlavy, který má
alespoií. temperament. Vtlbec recnické umení techto
ctyr doktortl je velmi chabé. Doktor Dušek akcentuje
tím, že si dupne vždy levou nohou, což je jakési zna
mení k 'potlesku a vubec k projevu fašistického, kolek
tiva. Jinak j-e fašistické kolektivum netecné k reci

. svých vudcu a celá, nálada SChtlze od zacátku je vlast
ne cekání na první príležitost k rvacce. Mezi recí se
stále upozorií.uje, že si to fašisté vyporádají na míste
a opravdu pres úcast policie na schuzích dochází k in
cidentl~lm. Fašisté zdurazií.ují disciplinu, ale jejich
schuze jsou klasickým príkladem nedisciplinovanosti.
Schuze koncívají pod pomníkem na Václavském ná
mestí, kde se vydá vždy heslo: »Bijte židy!« nacež do
chází k novým incidentum. Pri tom se zpívá »Hej,
SJované!« ale vudcové se techto projevu již neúcast
ní, sedíce v kavárne »Slavii« pri šálku bílé kávy. Jelze
ani zdaleka srovnávati schuze fašistické s disciplinova
ností a vecností schtlzí komunistických. Myslím, že
by komunisté pri argumentech tak prázdných, jakými
pracují fašisté, nesnesli proste své vudce. U vchodu
do mí'stností, kde fašisté konají schuze, mel by býti
vždy nadpis: »Ty, který sem vstupuješ, zanech doma
rozum a zdravou úvahu.« Zde se káže pestní právo
tremi juristy a jedním doktorem technických ved, kterí
se nezmohou ani na to, cemu se ríká politická abe
ceda. Jsou-Ii takovéto projevy vubec možné, nesvedcí
ta práve o politické vyspelosti u nás. Názory, které
mají ceští fašisté na tisk, jsou asi 'Obdobné s názory
»Sdruženírozvedených ž,en« na relativistickou teorii.
»Tisk je zlo«, hlásají fašisté, a z jejich schuZÍ' máte

dojem, že by byl v Ceskoslovensku úplný ráj, kdy
nebylo »N árodního Osvobození« a »Lidových Novi
Proti ostatním deníkum fašisté nebrojí. Zastávají
starých národních socialistu (národních delníku) a
kají, že tito dobrí národní socialisté byli porušeni r
listickou rakavinou, jež se rozlezla do všech poEtick'
stran, a že zase najdou svou starou linii, svého pr
válecného Klofáce, a z ceskoslovenských socialistu S

nou se zase socialisté národní. Pojem proletáre
u našich fašistu totožný s pojmem lenocha. K soci
srnu mají pomer ten, že vubec nepokládají za vh
vecí se hloubeji zabývati. Delníci at prý skoupí ak
závodtt, v nichž pracují, a bude rázem po bíde. VU

poslouchati názory fašisttt treba na nemocenské
kladny je podobno cetbe romántt Venouška Hun'
dríve Dolejše. Je prekvapující, že širitelé techto n
zoru mohli vttbec kdy udelati rigarosum z národní
hospodárství, nebot ani Nanuk, clovek primitivní,
mttže postupovati jejich logikau. Jejich posluchacs
ovšem také necemu, co je na potlesk vypocteno,
zatleská, ale schvaluje-Ii tyto premisy, schvaluje
trne i závery. NenÍ' treba nejaké kritiky tohoto hn
stacilo by rozesílati jejich schttze radiem, aby b
úplne diskreditováni. Že se dnes o fašistech píše a
se chodí na jejich schttze - to je proste psychol
nudící se verejnosti, která ví, že o zábavu je u faši
postaráno dostatecne. V zrttstati mohou, pokud pot
tato politická atmosféra. Pasivní chování vlády z
luje nejen hnutí, ale í jeho ambice. Nejsou presne
mulovány jako ostatne nic u našich fašisttt, ale zre'
je, že bojují boj a moc, o to aby se dostali »k tem
rytttm vládním«. Vláda takovýchto kulturních pra
níktl by ve státe nebyla nicím jiným, než cím je d
nad nemyslícími mozky: vládou trpy. K. R.

život a instituce

Dr. A. Ráliš:

Nenávist k zlocinu a zlocinci.
Socialistická kriihovna mnichovského nakladatel

»Musarion« prinesla brzo po válce knížku Dra Ka
Noetzla: »Zlocin jakožto jev spolecenský«. Práce fi
soficky i vedecky nevelkéh'O významu; autor propl
tu novokantovskou filosofii naprostým determinis
- ac výslovne prohlašuje, že verí v mravní svo
vttle a odpovednost - a celkove podává obraz z!oci
a zlocince se stanoviska socialistických kriminologu
všemi vadami i prednostmi socialistického pojetí lát
Nejde nám 00 kritiku tohoto spisu, jen jednu z autor
vých myšlenek bychom rádi vytkli: názor, že ob
stvo a spolecnost nemá práva zlocincem opovrhovati
jej nenávideti, ponevadž on - naprosto prý obet
vetšího hríšníka, spolecnosti samotné - není ze sv'
zlocinu nikomu odpoveden, jedine sobe a Bohu. O
vržení a nenávist zlocinci udelovaná je nemravnou.

Autorovy vývody obsahují pravdivé jádro; prepi
však formulaC'e zbavuje je životnosti a vtiskuje j
pecet sentimentálního a nezdravého humanitárs
Aniž bychom se jimi déle zabývali, použijeme jich
koho podnetu ke zkoumání, zda skutecne opovržen
nenávist obecenstvem vMi zlocinci projevovanou
dati dlužno za nemravnost, ci opácne za cosi zdrav
a patricného. Zkoumání tím potrebnejši, že práve
daná Zatímní osnova csl. trestního zákona pocítá
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lecenskou difámií vuci zlocinci, považujíc ji m. j. za
jeden z prvku odlišujících trest žaláre od vezení.

Uvažujíce o dané 'Otázce mužeme dospeti ke dvema
extrémum zpusobu mimotrestní spolecenské reakce
roti zlocinu a zlocinci. Jeden znamená premíru reakce a

povšechneoznacen mllže býti 'co krutost; druhý znací
nedostatek reakce, jevící se v lhostejnosti a apatii.

Prípadu prvému odpovídají pomery stredoveké:
zlocinec- nebyl-li trestán smrtí - opatrován byl vy
páleným znamením co nesmazatelným znakem potupy,
vyvržen ze spolecnosti, zapuzován od prahu, podr'Oben
výsmechu,hanbe a štítení, krátce zaplaven opovržením
a nenávistí, celý, bez výhrady a úlevy, na vždy.

V prípade druhém spolecenská lhostejnost a apatie
netecnea bez odporu ponechává zlocince ve svém stre
du, nereagujíc nijak na jeho cin, jejž pokládá pohodlne
za soukromou vec úcastnených stran. Shovívavost ke
zlocinci, jež nezrídka vzrustá do forem oslavování a
uctívání.

Jest mnoho náznaku, že naše spolecnost se svým ne
klidným a nevyrovnaným, mravne uvolneným a pra
vého náboženství pozbaveným životem v pomeru ke
zlocinci se blíží tomuto druhému pólu'. Dnešní litera
tura ztrácí hruzu pred zlocinem, jehož '»krásu« a »PU
vab« nezrídka lící. Osoba zlocincova podána je vy
umelkovane, zestetisována, zpusob spáchání jeho cinu
zjemnen, pohnutky zušlechteny - místo surového,
drzého, sprostého a cynického lupice nedobytných po
kladenobjevil se jemný, usmevavý a triumfující lupic
gentleman -; tím bortí se prirozený odpor ke zlocinu
a vyvolává vzrust sympatií s'e zlocincem. Pravda, ná
rody mají literaturu, jaké zasluhu}í, ale pravda je, že
literatura vykonává znacný vliv na národní spolecnost.
Cetná zkoumání moderních krimi-nologu ukazují ne
blahý vliv ruzných krváku, detektivek, literatury se
xuelne vadné, beletrie jednající o vraždách ze žárli
vosti atd. na vzrust zlocinu, a pravdivým dlužno v tom
to ohledu uznati výrok výtecného francouzského soud
ce Louis Proala, že zlocin je »littérature en action«.

Podobne jako literatura - jenže mocneji, ponevadž
bezprostredneji - pusobí vadné drama a zvlášte kino,
tato moderní »vychovatelka širokých mas«. Mnohé
detaily detektivních a násilnické obrazy predvádejících
filmu hluboce ulpívají v duši vnímavého obecenstva.
Príznive na rozv'Oj zlocinu pusobí též tisk, zejména re
feráty ze soudní síne. Pro zisk sestupuje se tu k chout
kám nejnižšího publika; choutky ty se pak nejen za
chovávají, ale i dále tvGrí. Sympatické a žertovné J.í
cení zlocince, široký popis jeho života, všech podare
nýchkousku, detailu zlocinu, vychvalování jeho recnic
ké pohotovosti pri odpovedech na otázky - nudných
a suchopárných (jak se pravidelne zdá) soudcu, po
ukazy na fysickou zdatn'Ost a obratnost zlocincovu atd.,
to vše zpusobuje, že zloci,nec stává se známým, mluví
se o nem, roste jeho povest, dokonoe mnohdy sláva;
a zlocin pokládán je pri t'Om za vítaný predmet poba
vení, zábavy. Není anekdotou prípad parížského apace,
jemuž ruku svoji nabídla bohatá dáma z nejvyšší spo
lecnosti, zamilovavší se do neho vlivem novinárských
referátu o prelícení.

Zlo6nec je olupován o možnost opravd'Ového poznání
své špatnosti a lítosti. Snaha po náprave je dusena;
místo toho roste touha, videt své jméno tišteno, zná
mo; ješitnost, i za cenu zla; rodí se slavomam a jakési
herostratovství, zároven smelost, sebevedomí, recidiva.

Siroké obecenstvo prestává nenávideti zlocin; proc
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by j'ej - a sebe sama - mel nenávideti zlocinec? Zlo
cin, jenž stal se predmetem zábavy a sensacechtivosti,
prestal býti necím vážným, co je schopno ohroziti zdra
vý základ spolecenského života. Se ztrátou prirozeného
odporu proti zlocinci a jeho cinu prchá ze spolecnosti
puvodní reakcní síla, živý obsah, a jedine ztuhlý obal
trestního práva, jako jediného represivního prostred
ku, obklopuje kdysi aktivní, nyní pasivní hmotu spole
cenského života, do níž hloubeji a stále nebezpecneji
zarývá se spár zestetisovaného, ve skutecnosti vždy
dravého zlocinu. Lhostejnost širokého publika k zloci
nu a zlocinci je znakem mravního a spolecenského
ochrnutí, radost však a zábava z neho je prímo per
versí. Obé znací chorobný stav spolecenský, jehož du
sledky - jako u kaž,dé nemoci - jsou zhoubné.

Zlocinci stávají se cinnejšími .SpoJ.ecenská spodina,
ustavicne chovající sklony ve stavu skrytém, opouští
plldu dosavadní neutrality a pomalu s pocátku a ne
smele krácí po dráze zlocinu. Mládež pozbavena vlivu
spolecenské nenávisti k zlocinu prestává brzdit své
pudy. Falešná svedectví se množí. Svedomí zbaveno
vnejší opory podléhá ziskuchtivosti; množ-í se rady
tech, kterí za úplatu »obhajují« zlocince, používajíce
neprístojných machlll k osvobození. Neztencené spole
censké úcty a hodností požívají nes cetní šíbalové, pod
V'oc1nícia nicemové, které nepodarilo se právu postih
nouti, ac jejich zlocinnost je notorickou. Vlažnost okolí
dovoluje jim bez prekážky zastávati odpovedná místa,
býti mluvcími lidu, ochranovately jeho zájmu.

Opovržení a nenávist je znakem primerní reakce.
Každá primerní reakce je puc1ová, neukáznená a slepá.
Nemá-li se státi škodlivou, je nutno ji osvítiti. To
platí O opovržení i nenávisti vuJCi zlocinu 'a zlocinci:
nemají-li býti j,edine cinitelem záští, nutno je prosvítiti
rozumem.

Zejména mejmež na zreteli: nikoli celého zlocince, a
nikoli navždy necht týkají se negativní city obecen
stva. Nebot nikoli celý clovek je v zlocinci špatný,
nýbrž jen urcitá jeho cást, ten kout duše, v nemž jsou
sklony ženoucí k zlocinu. Až sem necht sahá nenávist,
dále ne. Nenávist mejž úcelem vyhlazení techto sklonu,
uzdraViení duše zlocincovy; ochrana to nejen spolecnosti,
ale i zloCiÍ,nce,nebot sám od sebe se zlocinec nenapraví.
Trest, jehož se mu dostává trestním právem - pres
všechnu vážnou a ušlechtilou snahu odborníku - málo
zmuže, jestliže po propuštení ocitne se zlocinec ve stej
ném prostredí, nedostacujícím mu nejen existencne,
ale ilmravne, kde nebude potuchy po zdravé a siLné ne
chuti a opovrž-ení ke zlu. Vykorenení zlocinnosti pred
pokládá: nenávist úcinnou, družící se na druhé strane
s ráskou: stará maxima správného spolecenského dení
platí tu v plné míre: nenávist ke zlu, láska k dobru;
zde to znamená nenávist k zlocinu v zlocinci, láska
k cloveku v nem. Na jedné strane reserva, dávající cí
titi, v obmenených variantách zásadní memenT0: dokud
budeš takový, jaký jsi, nepatríš mezi nás - na druhé
strane ustavicné hledání úcinných cest za lepším upra
vením spolecenských podmínek existencních, hospodár
ských, biologických, mravních, náboženských; stálý boj
proti k'Orenum zlocinu vne i, uvnitr zlocince, zde ze
jména jeho umravnením a prevýchovou.

A jestliže neco nutno si uvedomiti: nenávist musí
se týkati zlocince každé spolecenské vrstvy. Zajisté i
v dnešních pomerech setkáváme se s nenávistí prí
slušníku jedné spolec6nské vrstvy k zlocincum vrstvy
druhé, zatím <:Opríslušníku téže vrstvy nenávist jakúoy
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se netýkala. Platí to o spodine stejne jako o smetánce.
i<.ádná difamace spolecnosti vLlci vlastnímu príslušníku
je velmi úcinným prostredkem, vyrovnávajícím se tre
stu, ba mnohdy jej! predcícím. Vypestujmež nenávist
oproti zlocinu a jeho pachateli u príslušníku jeho vlast
ní vrstvy, a dostanem~ ochranný prolStr'edek, jenž rych
le srazí zlocinnost: vždyt prostredí nás obklopující je
jevištem našeho života, nikoli soudy a veznice.

Tento pomer obecenstva k zlooi,nci musí se vycho
vati. V širokém obecenstvu je síla, jež musí býti vy
užita v boji proti zlocinu; samotno trestní právo a
soudy nezmohou vše. J ebot chování a veškeren pomer
obecenstva ke zlocinci je též cinitelem ovlivnujícím zlo
cin, cinitelem duležitým, byt ovšem nikoli výhradným.
Proto musí býti pomerem správným, a zdravým.

Zdravý a silný humanitism - jak krásne píše Masa
ryk - j,e aktivní a plný tvurcí energie. Takového hu
manitismu je treba v pomeru ke zlocinu; pouhá: sla
bošská láska byla by tu profanována, a pošlapána. Lá
ska k spoluobcanu v'e zlocinci, nenávist k rušiteli har
monie v nem, nenávist rozumovým poznáním vedená,
úcinná. silná. Takovéto city obecenstva nebudou ne
mravnými, naopak svými blahodárnými, úcinky pro
spolecnost i samého zlocince stanou se cinitelem zdraví
a prospechu, cinitelem mravnosti.

University a fysická kultura.
Tenito clánek, který prekládáme

z chicagské revue »Hyglia«,' nepojed
nává ovšem o universitách našich,
na nichž vztah k fysické kulture bud
není nebo je teprve v prapocátcích,
nýbrž o universitách amerických. Pre
kládáme jej, jak se ríká, pro poucení.

University byly po staletí známy jako ucitelky ducha Ale jedna
z duležitých cinností dnešních universit se všeobecne prehlíží:
Jest to jej ich úsilí dosáhnouti výbcru fysických statných lidí.
University a koleje pokrocily v posledních nekolika desetiletích.
Snad žádný krok z tcch, které university podnikly, nebyl tak dll
ležitý jako zlepšení telesné výchovy. Dnes si preje universita
dosáhnouti ze svých studentu pokud možno nejlepší fysický
výbcr, nebo! cena dobrého zdraví byla príliš zrejme prehlížena.

Každý telesne schopný muž nebo žena, který chce dosáhnouti
nejaké hodnosti na universite, musí se podrobiti pod dozorem
prumerne ctyrem hodinám telesné cÍJnnosti každého školního
týdne. Muži maj í dosáhnouti fysického zdraví všeobecnou
gymnastikou, behem a závody, basketbalIem, tenisem a brusle
ním'. Prišlo se na to, že tytOl sporty lze pestovati skoro ve všech
školách. Ti, kterí jsou zvláš( telesne zdatní, mají pestovati své
zdraví závodením v ruzných mužstvech. Jakmile jest však jeden
zvláštní sport ukoncel\1l,musí se novácek, který nedokoncil svou
rocní práci, vrátit k nejakému z vycviku pod dozorem.

Jeden požadavek jest všeobecný na všech státních universi
tách - plování. Každý telesne schopný muž nebo žena, i když
nedovedl plovati pri vstupu na universitu, se ucí, a doslova kaž·
d:i škola požaduje, aby každý z jejích studentl! dovedl uplavati
alespon 50-roo yardu, než dulStuduje.

Co se týce! studentu, kterí nejsou telesne normáLne vyvinuti,
byly pro ne zrízeny kursy gymnastiky, pripojené k oborum
telelsnévýchovy. Odborník v lékarství a telesné výchovy je rídí,
a má na starosti vyléciti Ji'ebo zmírniti neduhy, které nalezne
mezi tisíci žáku.

Každý student-novácek jest podroben peclivé telesné pro
hlídce, a jeho data se zaznamenají. Je-li telesne normální,
podrobí se pravidelnému postupu. Je-li podnormální, jest sve-
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ren péci lékarove. Nejobecnejším typem deformovanosti roz
šíreným mezi universitními studenty jest zkrivení pátere, ploché
nohy nebo plochý hrudník, shrbená ramena, kulatá záda, vy
cnelý žaludek, všeobecná svalová slabost, oduvodnená drívejší
nemocí nebo nedostatkem cviku, a neprirozená nebo nadbytecná
tlouštka.

Opravy se dejí masážemi, individuelními cviky, pri nichž
každý muž jest urcen k nekterému druhu práce, zvlášt se hodící
jeho prípadu, a výpomocnými cviky, pri nichž pracuje ucitel
se žákem. Užívá se hojne náradí, hlavne hrazd, žebríku, klad
kových vah, stolu a žínenek.

Nejvzácnejšího pokroku v oboru universitní telesné výchovy
mužu dosáhl nyní ctyrletý program \1Illjiversityv Il1inois. Aut(}o
rity z Illinois prozkoumaly celé pole telesné cinnosti a ustanovily
44 význacné cinnosti, které sc mají provádeti, seradivšc je od
dramatick);ch skupinových her a vo<tnJch sportu až po jízdu na
koni, chlizi a jízdu na koleckových bruslích. V celku bylo vzato
v úvahu více než 250 jednotlivých cinností, a z nich byly
vybrány ty nejvhodnejší pro program ctyr let. V prvním roce
výcviku novácku jsou ti, kterí neumí plovati, zarazcni do škol
plování, a ostatní sc musí zapsati do jednoho z dvou kursu:

I) Individuelní atletika, pestení tela, lehká atletika a jedno
tlivé závddy'.

2. Gymnastika, pestení tela, premety a cvicení v provádení
jednotlivých i skupinových zápasu. Ke konci semestru se P(}o
rádá závod, a nejlepší úcastníci dostanou ceny.

V druhém roce si každý student vybere dva sporty z boxu,
zápasu, šermu, pokrocilého plování; pro povzbuzení úcastníku
k nejvetšímu úsilí jsou porádány závody v každém z techto
sportu. Mladší sc smejí cviciti v basketballu a baseballu, každý
jeden semestr. K temto dvema hrám, které jsou nejrozšírenejší
mezi studenty, dodává universita všechno.

Když jsou studenti v Illinoi's starší, mohou si vybrati dva
sporty z golfu, tenisu a handballu, jeden pro každý semestr.
»Až se bude tento ctyrletý program plne provádeti,« praví prof.
Scward C. Staley, jeden ze zakladatelu, »budou umeti normální
studenti plovati 50 yardu a více, a budou ovládati prirozené
fysické cinnosti jako beh, skok a šplhání, budou vycvicenive
dvou bojovných sportech, ve dvou chlapeckých hrách a ve
dvou dospelých hrách. Mimo to budou znáti dobré pestení tela,
kterého mohou používati pro zbytek života:. Budou lepšími spor
tovci. Rudou lépe státi a choditi. Zkrátka budou duševne,
mravne i telesne lepšími obcany.«

Stejne jako muži jsou i ženští nováckové podrobeni peclivé
telesné prohlídce, aby se objevily jejich individuelní potreby.
Od normálních zdravých studentek se požaduje, aby cvicily
týdne tri nebo ctyri hodiny, a školní rok jest rozdelen na pod
zimní a jarní sezonu a na zimní sezonu. Podzimní a jarní práce
spocívá obvyklel ve sportech v prírode - hockey, házená, base
ball, tenis, cricket, strelba z luku a jiné spolecenské a indivi·
duelní sporty. Když prijde chlaruné pocasí, cvicí ženy doma
gymnastiku, držení tela, hry v místnosti a plavání.

Tak vidíme, jak university reší nutný problém zlepšení zdraví
a životnosti svých studentu. Taková práce jest nad vší pochybu
dobrodejná, ale autority již dávno pochopily, že by se dosáhlo
ješte lepších výsledkli, kdyby byl po ruce lepší materiál. Zdra
votní stav prumerného universitního studenta není valný, opa
kem k všeobecnému názoru. Hlavním duvodem techto pod
mítek jest ned06tatek fysického výcviku v dobe pred universi
tou. Má-li býti úcínn.ý, mu;sí program telesné výchovy zacíti
již od detstvÍ. Nedostatky se mají napraviti nebo se jim má
predejíti v casném veku, a zptlsoh zdravého života se má od
detství vštepovati.

Pred ctrnácti lety vzala na sebe universita ve státe Wis·
consin vudcovství pro všechny západní ústa·••.y, a zrídila pra
videlný kurs, vedoucí k hodnosti pro výcvik ucitelu telesné
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vy, hriše, a spolecenských stredisko Tento krok byl pod
ut vzhledem k potrebe oopovedných dozorcu telesné vý

, a od té doby skoro každá státní universita pochopila svou

nost k mládeži a jejímu zdraví, a zrídila podobné kursy.
ožadavky tohoto ctyr1etého profcsionclního kursu telesné
ovy jsou tak prísné jakO' v kiLŽdém jiném všeobecném
a. Vedle práce v telesné výchove se student ucí základum

lni výchovy, anglické literature a skladbe, cizím jazyk/1m,
H, fysice, psychologii, fysiologii, dej inám, zoologii a ma
tice.

by bylo zajištena, že studentovi se dostane pevných techni

h základll v predmete, který bude jehO' životním dílem,
'ua až polovina celé práce v koleji se venuje predmetum
né výchovy. Lékarská fakulta školy porádá prednášky

"eobecné anatomie, kurs první pomoci pri lehkých úrazech,
porádány kursy skautingu a organisace mladých lidf,

ni i verejné hygieny verejných škol. Ostatní kursy mimo
jsou oznaccay jakO' teoretické a jsou prístupny stejne mu

, jako ženám.

ak zvané praktické kursy pro muže obsahují konkrétní
'um rllzných odvctví sportu, kterým budou vyškolení žáci

" ati. Specic1ní studium techniky footbal1l1, basketballu,
allu, bchu a skoku, plavání a gymnastiky se poskytuje bu.

fm ucitelum.

o trídy jsou rízeny pravidelným zpusobem školních tríd

soucást universitního vyucování, s cetbou, písemnými
"kami, demonstracemi a výkonnými pracemi. Práce vý_

ná spocívá v provádcní trídních instrukcí v prírode nebo
basenc pri gymnasiu. Vedle vedení vlastní trídy získávaj í

nti praktické zkušenosti navštevováním kllfSt'i u vysokých
a gymnasii ymey ve meste, a vedením tríd. Mnozí stu

ti získávají zkušeností tím, že v léte prijímají místa jako
rci na hrištích, v lázních a na pobrežích.

edním z posledních slibných pokroku tclesné výchovy pro
" jest ctyrletý profesionelní ucitelský kurs, pred nekolika

zaveden)'. V takO'vých kursech se prirozene klade duraz
vyucováni vysokoškolských sportu, stejne jako kurs vše

é tclesné výchovy jest venován širšlmu oboru fysického
'ku a zotavení. Myšlenka ucitelskéhO' kursu mela takový

"h, že po prukopných pokusech na universite v I1linois,
universitách v Michiganu, Wisconsinu, Iowe, Kansasu,
rasce a mnoha jiných školách by! tento kurs pripojen ke
nf osnovc.

ro ženy, které pracuj I v telesné výchove, jest pole mnohem

ncjší, ale neméne zaj ímavé. Jej ich kursy jsou vedeny
dne na témže základe jako mužské, se zvláštními predmety
dcvcata místo hoch/'t. Vedle teoretických predmetu osobní
rejné hy~ieny, všeobecné anatomie, první pomoci a veTej-
zdravotnictví ucí se ženy v telesné výchove dávati hodiny
, jevištního hraní a her, gymnastické techniky a techniky

dívcích her, jako basketbal1u, baseballu a hockey.
ýž praktický systém žáku vedoucích vlastní trídy, praktické

v nižších školách a letní práce na hrištích, v parcích a na
režírh hyl prijat pro ucitelské kursy telesné výchovy žen.

Literatura a umení

F. Btwian:

Jsme opravdu v hudební krisi?
Pod poutavým titulem »Krise v moderní hudbe« mll.

e najíti dosti ílvah, které budto vysvetlují, nebo se
lí vysvetliti všechna složitá radikálne hudební hnutí.

a zajisté príznacná. Rozhodli jsme se totiž po válce
zovati z hospodárských a politických pomeru o umení.
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Vysvetlujeme všechno moderní pokrokové dení válkou.
Tedy, podle techto uceností, byla válka uspíšitelkou »pá
du«, do nehož se hroutí poválecná nebo za války vyspelá
generace. Velice hezké a pohodlné, nebot, jak mužeme
"právem« mysliti, bez války bychom neustále "stoupali«,
s jakýmsi predsevzetím dosíci........ ceho ? Vzestup
by se byl býval udál jinak? Jak? Kam bychom byli do
šli? Tyto otázky si ucený také-historik nepredloží a klid
ne usuzuje, mudruje. Vzpomíná zlatých predválecných
let, láme kopí nad mladými soucasníky, nad jejich neuzá
koneností. Pláce nad spustlými námety (!?) a bezvÝ
hradne útocí na "úpadkový« anarchism a bolševism. Ji
ným šimlem techto jeremiád je »semitism«, opravdu
vdecné pole pro naši kapucínskou vášen. Hesla jako:
"Židovstvo rozvratný živel upoutalo poválecnou gene
raci svým násilnickým a jarmarecním umením«, »dnes je
všechno umení židovské«, mužeme císti dnes a denne a
zapomínáme pri tom, že je-li tomu vážne tak, je to n a
š e s I a b o s t a náš nezájem pro nezávislý pokrok, jenž
umožnuje pravdivost techto vet. Krisi ríkáme jinak: ži
dovství, bolševism, tendence, anarchie. Všechno páté
pres deváté a vylucujeme pravdu: Zde je totiž postaven
konservativism proti vývoji, bezvýhradné tradice proti
novotám. Zde mužeme a máme hledati základ a prvopo
cátek krise, mluvíme-li již o ní, a ne v prázdném a ne
místném používání hudebne bezvýznamných hesel. Tedy
barbarské vylucování zmeny.

Jsme u prvopocátku: Premíra politiky ucinila z kritiky
služku nemožného osobnictví. Diletantsky se referuje, a
tam, kde by se dalo hovoriti svobodne, je to kamarádská
klika, jež opatrnicky mlcí nebo prizvukuje. Ostrý hrot
mezi novotárstvím a konservativismem je inspirátorem
neustálé urne I e v y vol á van é krise. A uvedomíme-li
si tento rozpor, bude to jiste konservativism (hlavne náš,
nemající vskutku proc býti konservativním), 'jenž je
v krisi, a to velmi dukladné.

Naše hudba je v naprostém vleku prátelské politiky a
její smernice se dají snadno spocítati na prstech. Cte
me-li o starých smetanovských bojích tehdejší literaturu,
najdeme zápas dvou kvalit: jedné tvorivé a zápasící a
druhé pohodlne za kamny sedící a nemožne brecící nad
každou »smelostí«, vybocující ze zvyklostí. Ty doby
byly slavné pro naši hudební kulturu. Byly jiste revo
lucní. Kdo však zkušenostmi techto let muže se dnes
sebevedome honositi na úkor nekompromisního vývoje?
Kdo muže rozdelovati? Kdo je tak silným, aby svépráv
ne usuzovalo vývoji a úpadku? Jak je možné videti
úpadek tam, kde jsme dostoupili jenom o neco blíže sve
tové kulturní velikosti, již náš stát musí míti, chce-li
prosperovati na mezinárodním foru! Je jiste bezvýznam
ná veškerá sentimentalita našich proroku, kterí spatrují
v každém osvobozenejším projevu »úpadek«, zatím co
by meli vítati každý projev kulturní zúcastnenosti. Ne
zapomínejme, že generace precházejí, a jak dneska
s útrpností cteme clánky protismetanovských štekalu,
budeme, doufám, v budoucnu císti ostudné schválnosti,
neustále propagované, což je tím zbabelejší, cím více se
honosíme jmény, jimž jsme nedali ani možnost obstojne
existovati.

"Mluvení« o hudební krisi je naprosto bezduvodné.
Zajisté, že nebudeme tvrditi o našich predních sklada
telích, že komponují úpadkove. Kde je ta vyhlášená
krise na pr, u Jan á c k a, nebo u Fo e r st e r a, S u
k a, N o v á k a, O str c i I a? Kde nalézají tito historiko
vé a estetikové krisi u tak zv. strední generace, u v y
c p á I k a, J i r á k a, V orná c k y nebo K u n c e a jiných
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Moravanu? A mladí vesmes jdou ve stopách techto skla
datelu. Nebo je smetanism nebo dvorákism úpadkem?
To by bylo asi težko podotknout pedantickým ucitelum
a »rádcum«. Tak tedy zbývají radikální mladí a nej
mladší. Zde jsme ovšem u jiné otázky. Tem je oficielní
projev dalek. A jestli Vystupují samostatne, bojují za své
právnost nového hudebního výrazu, není zde jednoty,
kdyby jenom z technických (organisacních a financních)
duvodu. Kde tedy nabereme své zkušenosti o jejich úpad
ku a nerozhodnosti? Ve svém konservativním predpo
kladu.

Krise naší hudební kritice znamená tedy »snahu po
novém vÝrazu«, budeme-li mluviti otevrene a nebl.!de
me-li se balamutiti kulatými názvy. Snaha obchvátiti tra
dici novými prostredky a zpusoby znamená úpadek, ne
tvorivou krisi a rozcupovaná tradice, hnetená rozdílný
ma rukama, vecne žmoulaná, to jest cistá umelecká
ustálenost. Ustálenost cili pohodlnost. Náš názor, nebo
inteligence? Krásné a skutecné doklady našeho »názo
ru« jsou koncerty a vydavatelská cinnost. Statistika do
káže mnoho. Dokáže pravý opak našich vyhlášených
~Gah a bylo by velice treba chopiti se této násilné po
mucky a uverejnovati ji periodicky v denních listech.
Dokonalý nezájem a nechut. Malomestské ovzduší ovlá
dá jak naše výlohy not, tak naše projevy. Krise takto vy
kládaná vypadá ovšem zcela jinak, než svalujeme-li ji
na prípadnou nehotovost a bezradnost hudebního doro
stu. A bylo by to vlastne tak zlé býti nehotovým v doro
stenských letech? Byla mladá smetanovská generace ho
tovejší než soucasná?

Prihlédneme-li ke svépomocným publikacím a produk
cím mladých, priznáme zajisté jejich hodnotu. Ovšem,
toho prihlédnutí! Prihlížeti neznamená ješte a priori po
pírat. A jsou-li zde chyby, jsou mladým zcela vrozen~.I ta nejvetší predpojatost musí uznat, že v chybách je
vetší tvorivá rozkoš než v dokonalosti; nesmíme však
tyto ihned svázati do jednoho uzlu, nebot pak je to pri
nejmenším životní diletantství.

Jsme-li šovény, spatrujeme krisi také v cizích vli
vech. 'Ano, je jisto, že byla ode dávna u nás premíra
cizích vlivu, a že bychom meli dbáti urcitého vlastního
rozkvetu, nesmí nám to však vaditi v rozhledu a zájmu.
. Chut poznávati nesmí oýti vykládána ve zlé ani ten

krát, je-li naším uzkým zájmum protichudná. I zde vlád
ne druh naprostého konservativismu. N e n í ú pad k o
v é pri h líž e t i r o m a n t i c kým a i m p r e s s i o
n i s t i c kým v z o r u m, na p r. k W a g n e r o v i a
D e b u s s y m u, n e b o v í d e n s kým k I a s s i k u m,
ale je nejvýš úpadkové a kritické znáti
Str a v i n s k é ho, ne b o M i I h a u d a atd. Ba i zde
jsou již výjimky: SchOnberg, o nemž mluviti s úctou
není již tak hanbou jako o Stravinském. Proc? Nehodí
se nám proste do programu, ponevadž chteli-li bychom
býti konsekventními, m u s í m e pop r í t k t e r Ý k 0
I i v v z o r. I g o r Str a v i n s k Ý je u nás proklet a za
tracen do horoucího pekla. Snad proto, že jeho v:\'znam
je skutecne nepopíratelný? Nebo že je Rusem, jako Mil
haud nebo liindemith židem? Nebo je to jejich meziná
rodní význam, jej ž vy boj o val i s v Ý m u m e 11í m?
Jak se u nás vycítá Francouzum nezájem pro Smetanu,
vycítali bychom jim úpadek a krisi, zajímali-li by se
o nej? Odhaléný k011servativism: Nejaký pan Stravin
ský, jehož nemužem umlcet proste proto, ponevadž není
na nás závislý, nebo pan liindemith dovolují si pozmeniti
rád, jež pokládáme za nezrušitelný. Chápeme se tedy

prvého, co máme po ruce a rezeme mladé, kterí »b
hužel« mají »ošklivý« pud p o s t a v i t i ces k o u ku
tu run a mez i n á rod n í úro v e n. Usmívali jsm
se útrpne nad Martinuovým »lialftimem« a dokon
jsme i syceli a plivali na jeho »eklekticism židovstvj
a eihle, je nám naprosto lhostejna produkce spousty tr
dicních a chlubivých chvástalu, u nichž nenajdeme, ne
nechceme najíti vlivy Debussyu, Wágneru, Smetanu,
bichu, Mahleru (!) a Straussu.

Posvítili jsme si tedy na tu naši »povážlivou« kr'
ponekud blíže, než se cinilo dosud. Konservatism, je
neví, jak by zarazil zákonnou a zdravou premenu výv
jových látek, a nestací mu naprostá ignorance finan
a vydavatelská, zasahuje tedy i ustavicnými he

z prednáškových kateder a z knižních publikací, jež
tvorí ani nezcelují, ale hledí v pravém slova srny
splésti a seslabiti vývoj a hlavne adepty a poslucha
hudby, aby byli neschopni priznati neco víc než rád »zla
tých starých casu«, tyto obnošené strevíce, deravé a .
velmi, velmi pruhledné. Dusledky této jiste záslužné c'
nosti mužeme spatrovati v casopisech, kde tito ade
jsou vždy ochotni prísahati na zázracné ostatky nekter
ho mrtvého. Bohudík jsou tito mladí starci, jinak ve
revolucní svým nic nedeláním (nebot v krisi je neHé
nepracovati až po »dukladné« orientaci), odsouze
k rádnému studu nad svými predcasnými výlevy.

] an KZepetár:

O nový tanecni výraz.
Je-li možno o dnešním stavu divadla užíti slova »k

se«, prožívá umení tanecní stav, jenž se podobá úpl
desorientaci. Jedno je videti velmi zretelne: že se
sický balet prežil. Vyšel z Ruska a oslnil svet jemn
a pohybovou gracií Anny Pavlové, uvedl Evropu v ú
nad tanecními zázraky Nižinského, obohatil výrazo
svet tanecní východní smyslovostí Tamary Karsavi
uvedl jména jako Obuchovovo, Romanovovo, Smirnov
Kriegherové, ale pri vší dokonalosti v oné oblasti, kte
byla jemu vlastní, pri ohromné propracovanosti špick
vého tance, pri vší gracii interpretek - ruský klasic
balet nedovedl vyjádriti soucasnost. Byl odchován dv
rem, kde balet znamenal pouhé rozptýlení, kde roko
bylo chápáno jako svet puvabných krinolin a ružoUcl
kavalíru, kde unudené dvorní dámy rády prihlížely
konum, jež mohly obohatiti jejich predstavový sv
o množství graciesních detailu. Klasický balet stvo
solového tanecníka, privedl k dokonalosti špickový
nec, standartisoval pro baletní soubory známý protiv
vecný úsmev, úplne opomenul choreografii (ta. se za
dala jen na náležitém uplatnení sólových císeI), vynec
mimický výraz u tanecníka a zarámoval jeho výraz
ztrnulé formy odpocítaných kroku a pohybu. Klasic
balet znamenal sice virtuositu, ale scházel mu duch,sc
zelo mu vnitrní opodstatnení, které by jej dovedlo uv
sti v tesnejší styk s dobou.

Zatím se na jevišti »balet« menil v modernejší a
razove bohatší pantominu, která chtela vysvetlovati
tlumociti pohybovým náznakem hudební program s
dateluv. Klasický balet zustal omezen na starou obl
Ani poslední Vystoupení Anny Pavlové v parížsk
Trocadéru a v music-hallu Champs-Elysées neprin
neco jiného než Umírající labut. K tomuto císlu gosp
umení Pavlové a na nem utkvelo pro vždy. IG<t~i

balet ve své nejcistší forme (zde nebudiž reci o p
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'Iu, v jaký se promenil klasický balet u nás) je pro nás
Ideníkovou kvetinou. Nesnese pruvanu nových výra
ových požadavku, protože je omezen a jeho oblast
žena co nejvíce. Zde není tedy východiska. V prívalu

ového a živého zajde kvetinka vypestovaná na teplých
dlaních bohatých mecenášu i se svým vecným, ztrnulým

mevem.
JacQues Dalcroze první uvolnil pohyb a jako zásadu

n'týcil pohybovou úcelnost. Nic se nemá dít, co není
nitrne opodstatneno. Dalcroze nepomýšlel na to uplat

niti svou teorii v oblasti umelecké, jeho cíle byly spíše
ygienické: telocvik a nikoliv umení. Je prirozeno, že

Impuls jím daný byl pro tanecní umení podnetem jed
nak k revisi starého, jednak k úvahám o budoucnosti
tance vubec. Vlivem orientu (náboženské tance indické),
který pusobí po stránce programové, a Dalcrozeho, Ide
rý pusobí po stránce technické, staví se konecne proti
'virtuosite ú cel. Nejde již o to postaviti se na špicky
a provést dokonale všech ctyriadvacet obmen, ale o to,
aby pohyb tela mel nejakou výrazovou úcelnost, aby se
konecne vedelo pro c a k cem u se to ci ono koná.
Dalcroze proti standartnímu pohybu klasického tance
staví ryt m u s a približuje se tak podstate pohybového
umení, která je rytmická. U nás si nedovedou dobre od

mysliti od tance hudbu. A prece stací primitivním náro
dlim zvuky tam-tamu, strelba, jednotvárná melodie pí
!faly, aby byl vyvolán pohybový projev. Moderní ta
necnÍCi se vracejí k tomuto jádru svého umení (u nás
vzpomenme tanecních projevu pri predstavení O' Neil
Jova »Císare Jonese«) a tancí pri rytmické strelbe nebo
rytmisovaných úderech, které nemají kvalitu tónovou.
VÝsledek je podivuhodný úcin, který pusobí svou bezpro •.
stredností daleko lépe než standartní pohyb klasický.
Mezi Dalcrozem a tímto stadiem tanecního vývoje je
celá rada stupnu.

Odvahu odpoutati se od ruského konvencního tradi
cionalismu mela, snad první z Rusu, Olga Vladimirovna
Gzovská, která svou meloplastikou se pokoušela o do
bytí nové oblasti pro tanec. Pohyb byl uvolnen, ale zu
stal prizpusoben hudbe. Hudba udávala jeho výrazovou
kvalitu. Tanec byl pohybovou registrací hudby. Po
Gzovské se stala meloplastika módou. Prišli noví a noví
lidé, nové a nové detaily, ale zajímavou zustává v prvé
rade prítomnost a Z té -zase to, co se projevuje u nás,

nebot to má vliv nejvetší, protože je prímý.
V poslední dobe vynorilo se u nás dosti tanecnic. Váž

né úvahy je hodna jiste práce Kroschlové, je tu Holzba
chová se svou tanecní proteskou, Cekanová se prihlá
sila samostatným vecerem, Laban predstavil svou žacku
Mayerovou, která se hned dostala na velkou scénu k vel
ké roli.

Umelecký projev všech ctyr jmenovaných tanecnic
trpí (ac ne ve stejné míre) tím, co je soucasne vadou
i predností: mládím. Vadou proto, že tanecní vÝraz, kte
rý je tak úzce spiat s erotikou, musí býti prožit, aby mel
své vnitrní zduvodnenÍ. Od herce požadujeme životní
zkušenost, bez níž se herectví stává histrionstvím. Hercc
nemuže hráti roli, jejíž psychologické možnosti sám ne,.
zná, protože je neprožil. Muže vložiti do svého v~Tkonu
sebe víc práce, sebe víc studia a píle, vždy zustane neco,
o bude brániti tomu, aby jeho výkon byl priiat bez vý
rad. Herci napomáhá slovo a tím je pro neho otevrena
elá stupnice možností (barva reci, prízvuk, výslovnost
·tc.), tanecnice je o tyto možnosti pripravena a zbývá
ji jen výraz pohybový a mimický. Prednost je píle a
intensita tvurcí, která je u všech kladem. Nepracují po-
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lovicate a neimprovisují. I tam, kde je zásada chybná,
je dovedena se vší dusledností až do konce. Pracují po
ctive a dopracují se, budou-li své výrazové motivy žít
a nikoliv o nich premýšlet. Tanecní umení není intelek
tualisující. Pohyb a rytmus, které jsou jeho hlavními slož
kami, pusobí prímo na nervy. Tanecnice si nesmí my
sliti, že nás poteší, bude-li si pocínati jako herec, hrající
hlavní roli v Ibsenovi. Jejím úkolem není povzbuzovati
k premýšlivosti, ale zintensivniti tu chvíli života, kterou

s tanecnicí spolecne prožíváme. Pro diváka je vec tance
záležitostí civového zážitku. Proto príkladne nesneseme
tak zvaný výpravný balet se všem tím lepenkovým ná
radím, draky sr šicími ohen pocínaje a kouzelníkem vy
stoupivším na štít, spocívající na ramenou tanecníku,
konce. Velká divadla vážných ambicí by se podobným
vecem nemela propujcovat. Strauss ukázal »Legendou
o Josefovi« takové možnosti, že je nutno je radostne
uvítat a nikoliv prehlížet. V ústavu tak vážne pracujícím,
jako je první naše scéna, jejíž cinohra i opera dosáhly
úrovne evropské, nemá býti záležitost baletu problé
mem, který každý cítí, ale nikdo nechce definitivne roz
rešit. Spojení funkce choreografa a baletního mistra
v jedné osobe je záležitost, která též vyžaduje zásad
ního rešení. Je prirozeno, že soubor, který není plne
práv dobovým' požadavkum, ustupuje do pozadí a je
prezírán. To však neznamená, že vec baletu je vecí ne

duležitou a že celá záležitost osmdesáticlenného souboru
je záležitostí toliko baletních vložek do oper.

Není tomu dlouho, co v Praze hostoval Reinhardtuv
balet s Matrayem v cele, který provedl Mozartovu »Kou
zelnou flétnu« a pantominu »Broadway«. Ukázal alespon

Praze, jaké ohromné možnosti dodnes pro samostatný
balet jsou. Tam nekde u »Broadway« je" klíc k celému
problému. Dnešního diváka nevyruší z klidu valcík
z »Coppelie« z toho prostého duvodu, že jej nevzruší.

NovÝ balet at vyjadruje tu civi1isaci, která je zále
žitostí dneška.

Snad nejblíže tomuto požadavku stojí dnes švédský
balet a pantomima Tajrovova. Švédský balet prinesl jako
novinku prosvícené figuriny, které mení svetlo pri po
hybu. KostÝm je geometrický a balet se mení v pohy
bovou hru svetel. Je to tendence obdobná snaze po vy
jádrení tanecním na základe barev (u nás Jencík.). Bar
vy mají jednak svou hodnotu absolutní, jednak jsou roz
vrstveny v odstíny. Cisté barvy vyjadrují cisté emoce,
odstíny stupnují nebo seslabují. Celek je podložen teorií
slunecního spektra a úcin je témer predem vypocítán.
Švédský balet místo barev užil barevných svetel. Pra
cuje s kroužícími svetelnými kužely, s válci, s koulemi,
s geometrickými telesy, která jsou aplikována na tanec
níky. Svým Vystoupením získali Švédové zájem celého
sveta a je nutno uznati, že jejich tanecní projev byl nej
bližší tomu, co se dnes od baletu ocekává.

Tanec revuální je dnes vec sama pro sebe. Pan John
Til1er a Gertruda Hoffmannová (nebudiž vynechán anI
Ital Bigiarelli) vypestovali celé velké školy pro »gir1s«,
které ovšem vynikají svetovou markou. Devcata, která
pod egidou firmy Gertrude Hoffmann tancila v parížské
revui v Moulin-Rouge, byla tanecním fenomenem prvního
rádu. Jak co solové tanecnice nesmírné vynalézavosti
a fantasie, tak co sbor, který byl casove presný témer
na desetiny vterin, absolutne jistý a bezpecný, vzbuzu
jící dojem co nejdokonalejšÍ.

Tanecní umení prodelává tutéž krisi jako divadlO. Ob
jevují se náznaky nového, objevují se nové nadeje a
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nové tvurcí možnosti. Tanecní umení jde s dobou a nese
její ráz. A jako doba sama je i toto umení v prerodu.
Nezdá se vám, že slovo »prerod« je daleko krásnejší než
slovo »krise«?

Nová Evropa
H. BoczRowski:

Esperanto v praxi.
Byl jsem požádán redakcí, abych napsalo této vec!

clánek pro »Prítomnost«, kde svého casu uvažoval
jsem teoreticky o významu esperanta jakožto pomoc
ného mezinárodního jazyka, vycházeje z predpokladu,
že žádná ze svetových recí a také žádný živý jazyk
l11enís to, aby dostál tomuto úkolu z duvodu hospodár
sk)'ch, politických a nacionálních.

Esperanto dávno není již osobní libustkou romantic
kS'ch nadšencLl. Ve skutecnosti je velmi agilním ci
niteleme v mezinárodním kultumím, obchodním, ve
deckém a v dobe poslední i politickém živote sveta.
»Esperanto«, cteme v publikaci »Svaz národu a espe
ranto«, vydané r. 1922 sekretariátem této ženevské in
stituce, »jest umelý jazyk, jímž bylo nejcasteji mluveno
na v,elkých mezinárodních kongres-ech, v rumých shro
máždeních, na cestách, v mezinárodních kancelárích,
ba i na divadlech. To mu dodává povahy živého jazyka,
což schází systémum, které ješte se neuplatnily. EsjW
ranto nabylo tím citové výraznosti a vytvorilo si peta
tricetiletým úsilím pocátek slohu.«

Zajímavou ilustrací a dokladem rozšírení esperalnta
muže býti pocet ucebnic a slovníku tohoto jazyka
v jednotlivých zemích, jakož i pocet národnkh jazyku,
v nichž tyto pomucky byly vydány. Nuže, techto jazyku
je celkem 37; v tom poctu jsou nejenom všechny
evropské. ale i mimoevropské a docela i exotické, jak
na pr. visajský na Filipinách. Co se týce poctu techto
pomúcek v jednotlivých zemích, náz-oflne poucí o tom
následující, pohríchu ne zcela úplný, prehled.

Pocet
ucebnic

slovníkunáklad.

(prodáno)Bulharsko.
. 13445.000

Ceskoslovensko
.146

Finsko
. .104107.000

Francie.
.38kolem 1 mil.

Italíe .
.185

Japonsko
52

Madarsko.
.226

Nemecko
.4918600.000

Nizozemi
.295

Portugalsko .
.114

Rusko
.32.10

Španelsko
. 369

(Katalansko)
52

Velká Britanie
.278661.000

(prodáno)

V tomto prehledu nejsou uvedeny Belgie, Brasilie,
Cína, o nichž nemám po ruce dat o poctu esperant
ských ucebnic, ale kde (zejména v Brasili) esperantské
hnutí je velmí intensivní a je státem podporováno.
Vulitc ve všech zde zaznamenaných zemích es-peranto
poží vá státního protektorátu a je pokládáno vládami za
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dúležitého verejno-mezinárodního cinitele, zvlášte ve
Finsku, Bulharsku, Brasilii, Ceskoslovensku a Portu
galsku, Nemecku. Nejnoveji také sovetské Rusko, jež
jinak uznalo esperanto jakožto pomocný mezinárodní
jazyk, zavádí ho zejména v poštovní službe.

Pokud se týce pomeru státu vúci esperantu, možno
konstatovati, ž'e vetšina evropsk)Tch státu zau jala cel
kem príznivé stanovisko: oficidne jsou zastoupeny na
mezinárodních esperantských kongresech, které se ko
nají každého roku, a cástecne používají služeb espe
ranta na železnicích, v policejní, poštovní a telegrafní
službe. V dobe poslední esperanto vydatne se uplatnuje
ve službách radia, z'ejména pro radiový rozhlas. Finsko,
Bulharsko, Madarsko, Nemecko, Ceskoslovensko po
užívají esperanta pro úcely státní a národní propa
gandy. Pred nedávnem známý ceský esperantista vlád
ní komisar Pitlík podnikl svetové propagacní turné
a esperantsky konal všude prednášky o csl.· republice.

Je samozrejmo, že predevším byly cineny pokusy se
zavedením esperanta ve školách. Vetšina zemí shora
uvedených zavedla esperanto nezávazne na streclních
a zejména obchodních, cástecne na obecných a meštan
ských školách. Lektorát esperanta je na mnohých vy
sokých školách odborných a universitách. Na nekte·
rých vysokých školách obcas se konají esperantsky jed
notlivé prednášky a specielní kursy~(na pr. na belgické
volné universite). Presná statistika praktického V)fZna
mU' esperanta po této stránce prozatím není možna. Ve
zpráve Svazu N árodú konstatováno bylo, že po válce
esperantu bylo vyucováno v 39 zemích na vecerních
kurs-ech ve 1200 mestech a v 17 státech v :po mestech
na stredních a obecních školách. Pred válkou vyuco
vání esperantu melo vke soukromý ráz a bylo provo
zováno výhradne esperantskými spolky, jichž pusobilo
celkem 1574 ve 24 zemích. Po válce - jak receno,
jednak státy, jednak mestské úrady a korporace, ze
jména obchodní, zrejme podporují tyto esperantské
snahy, správne uznávajíce praktickou duležitost tohoto
pomocného mezinárodního jazyka.

Nutno konstatovati, což bylo odborne uznáno mnO
hými smerodatnými ciniteli, že vyucování esperantu na
ver,ejných školách melo dobré výsledky v nekolika sme
rech. Predevším po stránce mravní, posilujíc mezi žac
tvem humanitní a pacifistické novodobé snahy, kon
kretne ideály Svazu N árodú. Pak odborne, zvyšujíc ze
me- a národopisné znalosti žactva, jež esperantsky rádo
koresponduje s celým svetem a tak konkretne se sezna
muje s ruznými národy a zememi. Konecne i ci'ste ja
zykove: znalost esperanta usnadnuje velice studium
cizích jazykú, zejména franciny a angliciny. Z toho
dúvodu práve Francie a Anglie velice se zasazují
o esperantské hnutí.

Esperanto je dále duležitým cinitelem v mezinárod
ním vedeckém hnutí. Zejména pro národy malé a mlu
víd jazyky isolovanými anebo málo rozšírenÝmi, espe
ranto je nepostradatelnou náhražkou svetové reci. Ja
zykove je zcela vyvinuto i pro nejodbornejší vedeckou
práci. Dosud bylo mnoho udeláno pro vypracování
esperantského odborného názvosloví pro ruzné vedecké
obory. Jsot! specielní esperantské slovníky pro chemii,
prírodopis, techniku, lékárnictví atd. Na jiných inten
sivne se pracuje. Celá rada vynikajících vedeckých ka
pacit, zejména v'e Francii, bud je esperantisty anebo
energicky podporuje esperantské hnutí, chtíc použíti ho
pro úcele vedy. Práve byl založen Esperantský vedecký
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ezinárodní svaz, do jehož výboru vstoupil známý
ancouzský státník a politik Painlevé.

Je-li esperanto zcela hotovo pro vedeckou puvodní
ráci, hodí se i pro literární úcely, cehož dokladem
ohou býti cetné preklady do tohoto jazyka veledíl
vetové literatury, Biblí pocína}e, velikány moderní
iteratury koncíc. A zase pro národy malé anebo isolo

ných jazyku esperanto je duležitou pomuckou pra se
námení ciziny s: jejich kulturou a i literaturou.
reložiti neco do esperanta znamená umožniti raz
írení tohoto díla clo 35-40 'nejruznejších národu
emekoule. V tom ohledu karakteristickým je neoby
jný zájem asijského orientu 'Oesperanto. Míním tím
'edevším Cínu a Japonsko, kde esperantské hnutí je
a postupu. Tyto státy houževnate hájí vec esperanta
a mezinárodním foru, nebot pro ne pomocná tato rec

nejsnadnejším sprostredkovatelem a pojítkem se zá-
adní kulturou.

Lze konstatovati, že bývalá zaujatost širší verejnosti
'ci esperantu ponenáhlu vucihlede klesá. Zacíná se

hápati všeobecne ocividná duležitost této pomucky pro
zinárodní kulturní styk. Zejména válka názorne de

onstrovala nevyhnutelnost a nezbytnost takové ume
, pomt'tcky,jejíž nedostatek predevším pocitoval na pr .
.ervenýKríž. Je pochopitelno pak rozhodnutí X. me
inárodníha kongresu Cerveného Kríže, konaného
ned po válce a doporucujícího studium esperanta
jako nejmocnejšího prostredku shody a spolecné práce
o uskutecnení humanního ideálu Cerveného Kríže«.

Tento význam .esperanta je uznáván také cetn5rmi ji-
ými mezinárodními institucemi kulturními, vedecký-.
i a odbornými, jež v poslední dobe vesmes príznive
vyslovily pro tento umelý jazyk a doporucily jeho

jširší studium. Celkový jejich výpocet vyžadoval by
ke místa. Omezím se tedy na zaznamenání nekte
ých nejdlJležitejších, jako na pr. Svetového Svazu Me
inárodního Sdružení, YMCA, Mezinárod. bibliogra
ickéhoústavu, Mezinár. kanceláre zednárských styku,
ezinár. mírového úradu, Ženského svetového Svazu,
ezinárodní ligy pro ochranu práv nároclt':l, Meziná

odní university, Mezinárodního úradu práce pri Sva
u NárodLl atd. Zejména zkouška tohoto posledního
ala skvelé výsledky a touto rozhodne získala tuto dú-
žitou svetovou instituci pro vec esperanta. Meziná
odní úrad práce vydal na zkoušku tri listiny esperant
ky. Výsledek byl 219 clánk{'! a tom v casopisech, 21
'zn)'ch jazyku. Potom M. Ú. P. zacal vydávati pravi-
lne 'Svoje zprávy také esperantsky a docela i úredne .

orespondovati v tomto jazyku.
Tím byl zároven dokumentován význam esperanta
o tiskový mezinárodní styk. Predevším platí to o ná

ooech malých, které chtejí propagovati znalost své
ltury v cizine. Esperantské národní svazy používají

"ž veliceobratne a úcelne techto služeb esperanta. Je
"ch esperantské zprávy o národním hnutí a živote jsou
ak reprodukovány v rúzný,ch zemích v místním ná
ooním tisku. Znám prípady, kdy neesperantský ti~

užívá esperanta ve své zpravodajské službe, zejména
styku s Finskem, pobaltickými státy anebo asijský-

i národy. Je ta výhodné a z,ejména co se týce zpráv
cly jistejší.
Není divu, že esperanto získává stále více pudy
mezinárodních obchodních stycích, nebot zde služby
ho jsou zejména vydatné. Za úcelem propagandy a
klamy používaj.í dnes esperanta všec!i,ny veIetrhy.

317

Ve prospech esperanta vyslovily se príznive cetné ob
chodní komory a korporace celého sveta, zejména an
glické a francouzské. Ve Švýcarsku vychází meziná
rodní »Komer,ca R,evuo«, venovaJná hlavne pestování
mezinárodních obchodní·ch . styku pomocí esperanta.
Zvlášte príznive posuzuje esperanto vúbec a se zrete
lem pro jeho praktickou dúležitost v obchodním živote
parížská obchodní komora ve svém dobrozdání z 9.
února r. 19211 pojatém jakožto príloha do shora zmí
ne zprávy Sekretariátu Svazu Národú.

Je prirozené, že neméne dúležitým jeví se esperanto
pro mezinárodní turistiku a v mezinárodním sportO'v
ním živO'te, kde v poslední dobe je hojne používáno
jak pro propagandu, tak i pro reklamu.

Okolnost, že 14 státú zastoupených ve Svazu Náro
dú navrhovalo doporucení všeobecného a povinného
vyucování esperantu a že návrh tento je vážne a du
kladne zkoumán, m{He býti postacujícím dokladem sve
tového verejného zájmu o tento jazyk, jehož všeobecné
uznání a-jeho zavedení v mezinárodních verejných sty
cích jedine muže odpomoci dnešní jazykové bíde, ze
jména na ruzných mezinárodních kongresech, které
brzy budou nemožny práve pro. nedostatek jedné a
vskutku všeobecné svetové reci. -- .

Faktem jest, že po válce esperanto dosáhlo nepopí
ratelných úspechú ve všech oborech mezinárodních sty
Id'!. Hráz predsudku vuci nemu j'est prolomena. Ovšem
že to ješte nestací. Prozatírn esperanto uznává se jaksi
podmínecne a nepovinne. Bylo by úcelnejším a pro
spešnejším ne tak pro esperanto, jako pro vec meziná
rodního sblížení, aby I. esperanto povinne se vyuco
vala na meštankách, stredních a zejména odborných
i obchodnkh školách; 2. aby bylo všeobecne uplatneno
na železnidch, pošte, telegrafu, v tel'efonní a radiové
službe; 3. v mezinárodní turistice a sportu; 4. prede
vším aby bylo pripuštenO' vedle stávajících svetových
jazykLl na všech mezinárodních kongresech; S. rovnež
také v' jednání Svazu Národú a ve všech mezinárod
ních institucích, sloužících všelidským kulturním záj
mLlm.

Mnoho se mluví o tom, že Evropa a celý svet po po
slední váke nutne potrebuje opravdového míru a zo
tavení. Zároven se naríká na strašnou prý balkanisaci
Evropy vznikem 'Celé rady nových státú v dusledku
osvobození mnoha porobených a pred válkou celkem
neznámých národu. Zamenhof prišel na myšlenku své
ho umelého pomocného jazyka pro mezinárodní život,
když se presvedcil, kterak živé jazyky rozvádejí a zne
prátelují národy. V nitrní ideou esperanta byla podle
nehO' snaha prispeti ke sbratrení a sblížení rozvášne
ného lidstva, neprátelsky rozkouskovaného pranicemi.
Ješte za války pred svou smrtí tento idealista a paci
fista apeloval u mocných tohoto sveta a hájil vec sve
tového míru, zdúraznuje význam esperanta v tom
smeru.

Dnes není prekážek, aby byl ucinen takov~r pokus
s esperantem ve svetovém merítku. Osvedcilo 'Se dosud
znamenite v jednotlivostech. Zajisté neselže ani v celku.
A lidstvo ušetreno bude zbytecných námah hledáním
nových cest a zpusobu pro odstranení jazykový'ch ne
snází v mezinárodních stycích, když má zde hotovou
již a ctyricetiletou praxí osvedcenou umelou pomúcku
- linguistický zázrak Zamenhofuv.
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Povolání a záliby.

K. Zmatlík:
Chvála šachu.

Predem upozornuji, že tyto rádky nejsou psány za
úcelem propagace. Mám za to, že propagace je na mí
ste tam, kde jde. o veci, vyžadující po nás jistého sebe
zaprení. Proto se vždycky divím, mluví-li se a propa
gaci na pr. nejakého, jak se ríká, ušlechtilého sportu.
Poznal jsem 'Ostatne málo 'Opravdových šachistu, kterí
by byli fanatiky šachové propagandy. Je ovšem mnoho
úctyhodných a ušlechtile smýšlejících lidí, kterí se do
mnívají, že hra v šachy pro své vysoké hodnoty inte
lektuální mela by býti v urcitých kruzích prapagována
na potlacení vášne pro hry karetní. Musím prohlásiti,
že pokud se týce podstaty hry v šachy, je tu jisté ne
dorozumení. Stejne by se mohlo žádati, aby lidé místo
hry v karty psali básne, romany ne ~flrávnické a ma
tematické úvahy. Kdykoli jsem ostatne videl 3 neba
4 šachisty sejíti se na neutrální, nešachové PLlde,- pu
stili se zpravidla dO' mariáše nebo do tarakLl. K nej
lepším tarokárum, které jsem poznal, patrí mistr Du
ras a br. Em. Lasker. Geniální Amerikán H. N.
Pillsbury hrál-stejne dobre whist jaka šachy. Nebot u ka
retního stolku se tita mužové bavili a rozptylovali, ale
když sedeli nad šachovnicí, tu v y tvá r e I i ho d
not y, a to hodnoty približne stejne nesmrtelné, jako
jsou jiné, které nám dochovala minulost. Pomerne málo
lidí ví nebo si uvedomuje, že šach má svou literaturu,
která trvale uchovává to, co minulost vytvorila. Od
rukapisu Gottingenského z r. 1495 až pa nejnovejší
turnajovau knihu nebo sbírku šachových úloh je tu
neprehledná rada del, absah a hodnoty hry v šachy
reprodukující. A literatura tato je vpravde meziná
rodní, nebot klícem k porazumení jejímu je šachavá
notace, která nezná rozdílu jazykových, hovoríc k ša
chistum všech národu stejne. A jaké ž,e jsou ony hod
noty? Odvažuji se tvrditi, že šachová úloha Miroslava
Havla nezadá v nicem básni Brezinove a Edgar Allan
Poe nemel více fantasi,e a vynalézavosti než stejne
slavný krajan jeho Samuel Loyd. Nebo myslíte, že
starý Dumas vytvoril nekdy neco dobrodružnejšího a
heroictejšího, než je turnajová partie M. Steinitze
proti Bardelebenovi v Hastingsu r. 1895? A není An
dersenova »nesmrtelná partie« proti Kieserickému
z r. 1851 podobne krásná pohádka, jaké tvoril dánský
jmenovec geniálního nemeckého mistra? To jsou hod
noty, jichž význam a cena je relativne stejná, jakO' cena
jiných hodnot kulturních. Má-li nekda estetický poži
tek z básne Brezinovy a jiný z problému Havlova ne
bo Dobruského, je to na konec vec vkusu, kterou ne
kdo tretí bude považovati za stejne neužitecnou.

Pamer širší verejnosti k šachistum se v poslední
dobe znacne zmenil, když sportovní moment, který
i sem pronikl, priblížil hru v šachy zájmu verejnosti.
Dríve se na šach hledelo jinak. Lidé rabustnejší du
ševní struktury hledeli na šachisty s pohrdavou shoví
vavostí jako na tiché blázny. Vážní lidé, zejména pae
dagogové, ji 'naopak doporucovali a chválili jako hru
na výsost ušlechtilou, duš'evní schopnosti zbystrující,
zkrátka venkoncem znamenitou. Vlastní podstaty šachu
však nepochopili ani jedni ani druzí. Ze svého stano
viska byli dokonce první blíže pravde než druzí. Kdy
koli jsem cetl takovou hymnickou chválu hry v šachy,
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vždy mne pripadl epigram Lessinguv a Klopfstockovi
nebo Dykuv epitaf na Brezinu, jež oba vyznívají v stej
ný smysl: Každý ho chválil, žádný ho necetl. Pravý
šachista muže každou takovou pochvalu vlídne kvito
vati, ale cítí zároven, jak málo pri tom pravá podstata
veci došla pochopení a jak velice tu zejména název hra
svedl na scestí. Oznacení hra v šachy jest lucus a non
lucendo. Není to vubec hra, nýbrž jakýsi podivný mí
šenec mezi umením a vedou. KdO' tomu nechce veriti,
at si prohlédne Bilgueryho »Handbuch des Schach
spiels« a precte si Havlovu studii a skladbe šachových
úloh. Nedá-li mi pak za pravdu, má málo fantasie.
Dnes ovšem to i širší verejnost ponekud cítí, ale zajímá
se pri tom hlavne o sportovní stránku hry, které žur
nalistika otevrela své sloupce, registrujíc v poslední
dobe i zápasy na 64 polích velmi podr'Obne. Pri tom
je zajímavo pozorovati, jak lidé, kterí steží rozeznají
jednu šachovou figurku od druhé, s,e zájmem sledují
zprávy o šachových turnajích.

Nezasvecená verejnost se namnOze domnívá, že pod
statou šachového umení je jakási bájecná pamet. Svá·
dejí k tomu ostatne produkce šachových mistru ve hre
zpameti, cili, jak se obycejne ríká »na slepo«. Tyto pro
dukce, kde mistr hraje 10-20 i více partií zpameti,
bez pohledu na šachovnici a figurky, jsou jiste fasci
nující, a již Diderot v polovici 18. stol. neváhal zazna
menati ve své slavné encyklopedii jako fenomen zvlášt
ní pameti výkon 18letého André Danicana Philidora,
který sehrál 2 partie šachu soucasne zpameti. My,
kterí známe ve hre zpameti rekordy Zukertortuv 16

(r. 1884), Pillsburyho 22 (r. 1902), Breyeruv 25
(r. 1921), Aljechinuv 28 (r. 1925) a Rétiho 29 (roku
1925), usmíváme se ovšem Diderotovi, který ostatne
nevedel, že již r. 1266 Arab Buzecca ve Florencii hrál
soucasne 3 partie, z nich 2 na sIepo, a že v 16. a 17.

stol. celá rada italských a španelských mistru 3 partie
zpameti soucasne dovedla sehráti; nicméne i my pod
léháme dojmu. Nešachistovi jsou 'Ovšem tyto výkony
naprosto nepochopitelné. Nutno však konstatovati, že
pro posuzování 'Obzvláštní kapacity pameti vLlbectyto
výkony nic neznamenají a že jde jen a pamet jedno'
sb-anne vyvinut'Ou. Pro 'Ostatní veci mají všichni mi
stri šachu pamet docela normální, a vtipne to naznacil
sám Aljechin, žádaje po jedné takavé produkci kohosi
o cigaretu slovy: »Mám strašne špatnou pamet, už
jsem zas zapomnel pouzdro na cigarety doma«. Ve
hre na slepo a pri šachu vubec hraje vetší roli než pa
met zvlášt vyvinutá obrazotvornost, která jest vlastní
základnou úspechu. Nejtežší situaci má hrác zpameti
na pocátku hry, dokud partie nenabyla svého osobitého
charakteru. Jakmile se dostane z tohoto pocátecního
stadia, kdy vetšina partií se sobe podobá jako vejce
vejci, máJ vyhráno. Pak už pro neho volání prostred
níka »prkno C. 1« nebo »prkno C. 5« nabývá urcitého,
presne odlišeného obsahu a neciní mu zvláštních ob
tíží si jednotlivé posice postupne vybavovati. Hrác na
»slepo« hrající »vidí« pri tom víc nejen než jeho pro
tivníci, mezi nimiž bývá ostatne nezrídka množství
šachových detí, které bohyne šachu Caissa teprve ne
dávno odstavila, nýbrž i více, než by sám videl, kdyby
hrál nad prknem. To dokazuje i zkušenost, že casteji
dopouští se chyb mistr hrající více partií simultanne
na vidomo, než pri hr,e na slepo. Tu se hrác na slepo
hrající hrubší chyby témer nikdy nedopustí. Zas to
mohu doložiti i autentickým výrokem Alj,echinovým.
Jel s Rétim ve vlaku a bavili se výjimecne o šachu,
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írajíce z pameti jakýsi zacátek partie (atevrení).
chvíli povídá Aljechin: »Réti, tahle není žádná zá-
. My jsme dva nej1lepší hráci na slepo na svete.
eme si radeji na pamac své kapesní šachy.« Ne

šlo jim o to, aby se vzájemne pristihli pri nejaké
be, což pri razboru pasice zpameti byl'O velmi ne

no.

by hra na slepo nejak zvyšavala šachovou paten
istru prO'vážné zápasy, nelze ríci. Zustane vždy
tím, cím vlastne jest: pradukcí varietní.1 Mistr
aJ. R. Capablanca a bývalý mistr sveta Dr. Em.
er hry na slepa nepestují, a prece turnajové úspe

, zejména Laskrovy, jsou témer jedinecné, kdežtO'
menální hráci na slepo, jako byl. Pillsbury, nebO'

jsou Aljechin a Réti, praktickými úspechy ho neonali. iiSachavé ,cenné hodnaty vytvárejí mistri
U jen nad hmotnou šachovnicí s hmotnými figuri za tikotu kontrolních hodin, odmerujících cas
'ernýšlení, a nikoli v ovzduší techto va6etních pro
í, pri nichž zajímá diváka vetšinou jen vnejší sce

· a vlastní hadnaty šachu upadají.
ynikající mistri šachu jsau dnes vetšinou profe
álové.Amatérský živel zastoupen jest pouze malým
ntem, a nemuže tomu skoro ani býti jinak. Po

vky, jež se zejména dnes na mistra šachu kladou,
tak veliké, že jen naprosté oddání se tomuto po-

ní, za samazrejmého predpokladu zvláštního na
1, jim muže dostáti. Úroven výkonnosti se za uply
'ch 30 let tak zvýšila, že vážne naskytá se otázka,

smeruje další vývoj a nedojde-li v dohledné dabe
zv. remisavému zániku praktické hry. Tot'O nebez
bylo zvlášt akutní v letech tesne pred válkou, kdy
. moderní pasicní hra byla privedena na vrchol do

alosti. Otcem tohoto smeru, který zvlášte zduraznil
vedy v této hre, jest pražský židovský rodák W.

• itz, pozdej1i naturalisovaný American, který 11
í osvojil aficielne uznaný titul mistra sveta. Pr,ed

• itzem zduraznovány byly hlavne estetické hodnoty
, vrcholící v elegantní hre kombinacní, skvelých a
aplných nápadech a obratech. Byla tOl doba jaké-

· šachovéha ramantismu, jejímiž representanty byli
rican Paul Morphy a Nemec Adolf Andersen.
období, které krásu šachové kombinace pasunulo
predí, dalo také podnet k vzniku docela samostat

odnože hry šachové, totiž úlohárství, címž hra
chy se rozdelila na dve samostatná odvetví: hru
ickou a 'prablemistiku, paesii v šachu, jd mají

e mechanická pravidla hry spolecná, jinak však
u nesouvisí. Pomer úlaháre k hráci praktickému
amnoze asi takavý, jak'O pomer lyrického básníka
ofesoru matematiky. Steinitz naprati tomu na mí
krásy zduraznil vedeckou presnast a správnost,
dovav celou dumyslnau .a složitau teorii 'O správ
vedení partie od prvních pacátecních tahu (ote

í) až po kanecné rozhodnutí, j1ež se s lagickau ba
matickau presnastí dá privoditi dLlsledným sleda-
m urcitéhO',pr,edem vybudavaného plánu, zpravidla
ejakém menším opomenutí souperove založeného.
rie Steinitzava byla jakási moderní válecná stra
, cosi podabného jako strategie .Moltkeha, kdežto

ší zpusab hry podabal se taktice napaleonské, na
žité inspiraci zalóžené. Steinitz sám ji~ nestacil

pokrocilý vek svou thearii vytríbiti, ale dve gene
posteinitzovské, starší a mladší, v cele jednak
krem a Dr. Tarraschem, jednak Rubinsteinem a

blankou, privedly methody steinitzovské k oné
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práve výši, pod jejímž dojmem formuloval Dr. Lasker
své pesimistické závery o remisovém zániku šachové
hry. Match o mistrovství sveta r. 1921 mezi Laskrem
a Capablankou na Havane vybojavaný, v nemž práve
stáli proti sabe dva mistri stejného stylu, zdál se pa
tvrzovati tutO' prognasu, nebat z 15 partií byl'O II re
mis a v tech, které Lasker prohrál, nastal'O kanecné
zhraucení zrejme za olmlností, a zásahu vnejších fysi
ckých vlivu svedcících. Dnešní situace ve svetovém ša
chu však názar Laskruv nikterak nepatvrzuje. Pavá
lecná generace mistru, již representují Aljechin, Bagal
jubav, Réti a Nemcovic a jejímž duchaplným glasá
tarem jest Dr. Tartakaver, nebezpecí remisovéha zá
niku pri nejmenším na delší dobu adsunula. Tato »hy
permoderní« škala, jak ji Dr. Tartakaver nazÝvá, pra
vedla v dosavadním nazírání na vedení partie hatavau
revoluci. Dasavadní razdelení prubehu partie, jak se
k nemu na základe pasicní strategie dospela, na otevre
ní (mabilisaci), hru strední (vlastní 'Operace) a hru
kancící (sklizení -ovoce zdarilých operací), padrabili
dukladné J:eVisi a valbaU' zcela navých, s hlediska do
savadní tearie 'Otevrení nekdy až exatických zacátku,
vymanili se napr'Usto z ustrnulé Tarraschavy »N ar
maleroffnungstheorie«, v níž na kanec uvázla maderní
pasicní hra predválecná svým jednastranným kultem
nekolika variant hry španelské a gambitu dámy za nej
bezpecnejší prohláš'ených. Mladí zavrhli vubec 'adu
jistaty a bezpecnosti a vrátili se, ovšem vyzbrajerri
technickau dakanalastí »staromoderní« šk'Uly,k nekdej
ším ideálum doby šachovéha ramantismu, postavivše do
popredí vuli zvítezit, dej se co dej, a pohrdajíce nebez
pecím, ba vyhledávajíce je, pouštejí se do dabrodruž
ství i tam, kde stará maderna tak ráda se pred kam
plikacemi uchylovala do bezpecného prístavu remisy.
»D' Artagnan šachu«, tak-charakterisoval anglický tisk
Alj,echina, a oznacení to hadí se i na ostatní mladé.
HlavnÍ' rozdíl mezi »starými« a »mladými« je ten, že
starí dívají se na partii objektivne, jako na vedecký
problém, jejž reší, pokládajíce i smírný záver za re
šení, kdežtO' mladí nazírají subjektivne, vidíce v partii
boj a tudíž jako jedine žádaucí výsledek jen úspech.
Starí pracují s presností hodinového stroje, mladí jako
výbušný m'Ut'Ur. Sportavne pojato jsou starí profesio
nály, i když jsou amatéry, kdežto mladí jsau amatéry,
trebas byli profesi'Unály.

Ceský šach v obaru hry praktické vstoupil na pale
mezinárodní teprve pocátkem 20. stoL, tedy v dobe,
kdy maderní posicní hra pocala se blížiti svému zé
nitu. Sláva ceského šachu zustane dlauho spojena
s jménem Oldricha Durase, jehož poválecná abstinence
od mezinárodního kolbište má pro ceský šach padabne
neblahé konsekvence, jako pro Achajce hnev Achileuv.
Druhým našim »internaci'Unálum« (praf. Prokešavi,
Dr. K. Treybalovi a maj. Hromádkovi) pres jich všehO'
respektu hodnau sílu hry se dosud nepodarilo jej na
hraditi. Duras, jenž vstoupil na mezinárodní kolbište
soucasne s velikým Rubinsteinem, s nímž v Barmen
r. 1905 spolecne dobyl mistrovského titulu, lišil se od
tohoto svého nahodilého blížence a na radu let nej
nebezpecnejšího rivala podstatne. Kdežto Rubinstein
plul plnými plachtami pod vlajkou Laskra-Steinitzav
ské techniky, kterou sám vydatne pamáhal vybudavá
vati, vnášel Duras do maderní posicní taktiky navé
prvky vlastní koncepce, ne nepadabné dnešním, pro
zrazující nezvyklou tehdy smela st fantasie a houžev
natou vuli k úspechu. Utkání s Durasem nahánela
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,PENKO' ~ dokona.lé,.!l1nohdYj
nápodobené, n ikdy neprekonané.

zlaté DlnicfjéroJ
K dostání ve všech dobrých od·
bor. závodech po Kc 120'·, 130'-,
150'-, 185'-, 200'- a 220'· za kus.
Tam kde nejsou na:sklade dodám
prímo na šest mesícních splátek
a. provedu ta.ké opravy všeoh soustav.

Ing. J. PELLER, Praha III.,
Harrachovo nám. 4/-19. Pozor na
znac. "l'onko". Nápodobenlny odm!teJte!

Nové knihy.
Kdo to uhodne? Sbírka 800 lidových i umeleckých háda

Nákl. J. Hladkého, :J;'raha XII. c. 234· Za Kc 4·-·
J. IInevkvvský, J. Kwnpán, J. KYHél: Domácí zahradni

M asaryktlv lidovÝ chovný ústav (Svaz osvetový) porádá kurs
mácího zahradnictví pro cleny rodin, pro obyvatele mesta a
kova. Tento kurs muže každý bez zvláštní prípravy prod

doma, protože jej cte, místO' aby jej poslouchal. Nalezne
rady, co a jak pestovati, muže se sám prakticky cviciti. Lid
ucebnou jX)mtlcku kursu sepsali prední odborníci za v
min. rady dra Ing. E. Reicha z ministerstva zemedelstvÍ.
platek za celý kurs ciní 35 Kc a muže býti zaslán v mesr
splátkách. Ve 40 ucebních hodinách (lekcích) naucíte se po
cetných obrazu všemu, ceho potrebujete pro pestování r
a pro úpravu zahrad. Nákl. Domácího Ucení Masarykova l
výchovného ústavu v Praze XII., Fochova 62.

Lev Trockij: KG;m sf'éje Anglie? PrelO'žil Bohumil Ma
sius. Komunistická kritika soucasných anglických pom

Obsah: Úpadek Anglie. Mister Baldwín a postupný vývoj.
které »zvláštlnosti« angJlických delni~kých vudcu, T'abián
»teorie« socialismu. Otázka revolucního násilí. Dve tradí

revoluce 17. století a chartismus. Trade-Uniony a bolševi
Perspektivy. Zal Kc 12.-

težích úlohových a jich korespondence poskytuje
pestrý obraz velmi rozvetveného styku se f:ahrani""
Speciálním a dnes zejména favorisovaným odvet
šachové problemistiky jsou t. zv. šachové studie,
tvorí jakýsi mustek mezi problémem a hrou pr
ckou. Nebot kdežto šachová úloha nedá se v p
tické hre nijak zužitkovati, poskytuje studie pr
ckému hráci mnohé cenné poznatky, jichž lze, tf
ne v té forme, jako je podává studie, i prakticky
u ží ti.

Pri vší vážnosti, s jakou národ šachistú svuj
chovní sport pestuje, není v žádném oboru lidské
liby tolik príležitosti k humoru jako zde. Humor v
chu jest kapitolou pro sebe a v nemecké literature
mu venována celá rada del. Podnety skýtá ne
psychologie hrácu samotných, nýbrž i situace na
chovnici utvárejí se casto tak humoristicky, že b
nescetnekráte i od problemistLI zpracovány. Hra v
chy je vubec dokonalým obrazem života se vší .
velikostí i malicherností.
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tehdejším koryfeum opravdovou hruzu a zdolati jej
patrilo k nejcennejším výkonum doby. Ze všech teh
dejších mistru dostával Duras nejcasteji cenu krásy a
tyto jeho cenou poctené partie patrí trvale šachové hi
storii. Tehdy jsme tak uvykli videti Durase vcele tur
najové tabulky, že obcasný neúspech považovali jsme
takrka za bezpráví a osobní príkorí. Ješte dnes po le
tech, vracím-li se k jeho partiím, nemohu se ubrániti
tesknému pocitu, že tento mozek prestal šachove pro
dukovati. Z jeho nástupcu priblížil se Durasovi nej
více Dr. K. Treybal, v kombinacní síle jerrltlJ se rovna
jící. Bohužel zamenil tento Durasovu houževnatost
za bonhomní, vpravde amatérskou dobrodušnost, dá
vající souperum presentem body a pulbody tam, kde
Duras až na nuž bojoval, než souperi byt jen polovicní
úspech poskytl.

Zustane-li v oboru praktické hry úspech ceského ša
chového umení dlouho omezen jen na trofeje DLlra
sovy, jsme v obo.r...ušachového--probLému už dávno na
mezinárodním kolblšti pevne a trvale zakotveni. Jmé
na ceských problemistu (skladatelu šachových--áloh)
jsou už od let sedmdesátých v šachovém tisku všech
národu a jazyku známa a název »ceská škola úlohová«
jest od let devadesátých šachistum všech národu ne
cím tak bežným, jako Laplaceova theorie. Redakce
»Deutsches W ochenschachu« vydala zcela o své újme
už více než pred ctvrtstoletím podobizny zakladatelLl
ceské školy úlohové Dra Dobruského a Jos. Pospíšila,
nabízejíc je k výzdobe šachových domácností jako
u nás podobizny Tyrše a Fiignera. Ceští úlohári do
delali se v propagaci našeho jména v cizine úspechu,
o jakých se propagacnímu oddelení našeho minister
stva zahranicí ješte ani nesní. A nejzajímavejší je, že
si nás pri tom cizí šachisté nepomerne zrídka spletli
s Madary, aniž nás ztotožnovali s Rakušany. Správ
nost jejich informací nás jednou dokonce prímo ohro
mila. V r. 1900 nebo 1901, presne se již nepamatuji,
prinesla šachová rubrika anglického listu »Australa
sian«, vycházejícího v Melbournu, nekrolog o ceském
ú]ohári C. Patzdtovi, jednom z nejstarších ceských
problemistu, takto vrchním úcetním radovi zemského
výboru v Praze. Nekrolog, provázený, jak zvykem bý
vá, jednou ukázkou prací mistrových ze starého »Sve
tozoru«, obsahoval vrelé ocenení problemistické cin
nosti páne radovy a celkem správná data životopisná
až na jedno: datum úmrtí. A to ješte se nestalo vinou
»Australasiana«, nýbrž vinou oslavence samého, a sice
z té jednoduché príciny, že pan rada Patzelt tenkráte
ješte žil, pomernému zdraví se teše, nebot zemrel te
prve nekolik let potom, co jej »Australasian« oplakal.
Zájem o ceské úlohy vedl redakora šachové rubriky
»Western Daily M,ercury« Mr. C. T. Blancharda k to
mu, že se naucil cesky a cesky si i s našimi šachisty
dopisoval. V uplynulém pulstoletí bylo málo meziná
rodních úlohových souteží, v nichž by ceské úlohy ne
byly predními ,cenami vyznamenány, a pamatuji se na
prípad s pocátku století, kdy tri soucasne publikované
souteže cizí mely mezi prvními cenami vubec' jen ce
chy. Nadšeným obdivovatelem ceské 'šachové poesie
jest americký milionár A. C. White, jenž každorocne
v.lastním nákladem vydává nádherne vypravené sbírky
šachových úloh a jenž jednu sbírku pod titulem Bo
hemian Carnets (Ceské granáty) venoval pouze úlohám
našeho nejprednejšího skladatele dneška M. Havla.
Ceští mistri problemisté bývali zároven casto pribíráni
za soudce nebo rozhodcí pri cizích mezinárodních sou-
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P Q zná m k a: ,Názvy nejvetších románu Capkových jsou:
Kašpar Lén mstitel (vyd. Fr, Bor o v Ý). Antonín Vondrejc,
Turbina, Jindrové (vyd. týž), Vilém Rozkoc (vyd. Pražská akc.
tiskárna). Osvetové Rozhledy, Praha, r./XII. 1925.
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vždy! SKtEROtSYRUP Ma)'la
tberma proti kornatenl tepen
lze obdržeti ve I'šecb lékárnách.
- Zeptejte se Sl'ébo lékare. -

Akc. továrna lécil'

MARIATHERMA
MABIÁNSKÉ LÁZNE.

sám vymyslil nebo z nekolika skutecných událostí sestavil, je tak
žive zaujat osudem svých jednajících osob, že jej vypravuje
velmi dutklive, velmi pozorne zvlášte tehdy, jde,li o lidi zmrza·
cené, nemocné chudé a odstrkované, nebo zase o lidi nápadné
svými podniky, svou urcitou vlastností dobrou nebo špatnou.
Tu leckdy hledí zesmešnením nebo aspon humoristickým po
dáním upozorniti, že je tu cosi hodného naší pozornosti. To
dokázal Capek už svými prvními pracemi, v nichž jaksi shro
maždoval látku k dílum r021Sáhlejším, kde zkoušel své schop
nosti vypráveti príbehy, spojovati je v celky vetší, nahlížeti do
niter osob a klásti jim do úst reci, odpovídající jejich povaze,
vzdelání a okolnostem, v nichž se práve ocitli. Knihy ty "Po
vídky«, "Nedelní povídky«, "Nejzápadnejší Slovan", "V tretím
dvore«, "Dar sv. Floriána«, "Zvírátka a Petrovští« stojí za pre
ctení. Pripraví dobre k dílum, kterými Capek se stal nejmo
hutnejším romanopiscem naším ve dvacátém století. Zedník
Kašpar Lén vraždí majitele domu, který privedl do nevestince
dceru Lénova kamaráda, Tylda Utikova, znamenitá zpevacka a
dcera továrníka nestane se ani ženou milionáre, ani clenem Ná·
rodního divadla, básník Antonín Vondrejc zemre chrlením krve
jako manžel cíšnice, krásné a smyslné židovky, ncvykonav nic,
co by mu pres všechno umení vyneslo slávu, blahobyt, zdraví.
Jindrich Pavák se dožije toho, že se mu narodí z jeho ženy
díte pocaté v objetí jeho otce, nadaný sochar Vilém Rozkoc
marne se pokusil priženit do továrnické rodiny. Ucenci podi
vínští, umelci, uhlíri, bývalí dustojníci, studentky, virtuosové,
židovky, žurnalisté, služky, pijáci, advokáti, obchodníci, dcerky
mestské a venkovské a m. j., vystupující v éapkových novelách
- je jich pres tricet a mají názvy »Patera« C:> svazky), "Ad
hoc«, »Siláci a slaboši«, "Z mesta a obvodu(', "Romanetto'(,
"Humoreska« a jejich osudy, neštastne i dobre koncící, ukazují,
co 'si asi Capek o lidském živote a o lidech myslí. Život je
strašná a složitá síla. Nutno jej bráti zcela opravdove, ale
u vedomí, že vítezství v živote je vec velmi nejistá., Nemoc,
vášne, smelá myšlenka, pomer k žene, spolecenské pomery 
to jsou takové nástrahy, cloveku do cesty životní kladené.
Nekdo zahyne, druhý je donucen nechati všecho, co jej vyvy
šovalo nad druhé a oddati se prostému, nesložitému životu,
tretí vítezí po težkých bojích tím, že si uvedomí sílu lásky své
k nekomu blízkému, nebo že najde pravou chvíli k umeleckému
tvorení. Takovým zpusobem reší Capek složité príbehy, které
vypravuje vždy tak, že se od jeho knih težko odtrhujeme. Jeho
všichni lidé berou život jako težký, neodpustitelný úkol. Kladou
si nemalé úkoly, dostávají od osudu bremena zatracene težká.
Spisovatel je predvádí v celém jejich životním zápase. U neho
i nejprO'Stší lidé jsou mohutnými bojovníky se všelijakými útra
pami životními a perou se s nimi v každé dobe a na každém
míste. Spisovatel nt-m je vždy v patricné urcitosti predvede vždy
v pravém prostredí bud si sebe odlehlejší. A v boji životní
nejsou u neho vítezem vždy muži. Casto ženy, mužsky silné,
zdravých, lásky chtivých tel se stávaj í hrdinkami príbehu,
v nichž se hraje o veci žene nejdražší: o lásku mužovu a
o díte. Duši ženinu proniká pri tom Capek až na samé, jiste
spisovateli-muži ne vždy naráz prístupné dno.

Tedy císti spisy Capka-Choda znamená hluhoce poznávati
život, lidskou sílu, obratnost, nutkavost žítí cestne, opravdove,
plne i za cenu težkých obetí na zdraví a blahobytu. Takové po
ucení o živote není však podáno jako suchý výtah a neživotný
výpocet, nýbrž jako složité soubory výjevu, v nichž je všude
plno deju, osob, recí, pohybu, slovem životnosti. Ta poutá tak,
že knihy Capkovy lákaj í ke ctení po druhé, po tretí. Presvedcte
se sami.

l'." :. . -.. ". .
',' . ',.

o' ". i .. ' .
. ' .- .• I .

:.' t......,. .._--_ ...•

Práve vydána jeho nová
básnická sbirka:

Subskripcni cena Kc 48'
platí jen do 30. cervna 1926.

Tišteno dvoubarevne na ho11andu
s 22 kresbami A. Chlebecka

v Prumyslové tiskárne.

FA. BOROVÝ V PRAZE 11.,
Jindrišská 13.

Subskribovati možno v každém knih·

kupectví a v nakladatelství fy.

.
STOLETY

KALENDÁR
VERŠE pOMíCHANÉ

TOT LITERÁRNí UDÁLOST

Kaldá kniha
KARLA 'fOMANA

Vi i umclci všech druhu. Znamenite hraje a hrál na housle,
1 prvním houslistou v kvartetu, nevynechal jediné výstavy,
'neho koncertu, úcastnil se jako zástupce tisku schuzí i de
nstrací. Poznal tedy lidský život v Praze, v Domažlicích,
Olomouci po všech stranách. Všímal si i ruzných remesel a

ností lidských. Prošel tiskárnami, staveništi, nemocnicemi.
oval život v hospudkách, na hrištích, v papírnách, v pra

.ch umelcu, v zapadlých dvorech, v nevestincích. Všude
roval do nejmenších podrobností lidi tam žijící, lopotícíi lenošící, jejich zpusob reci, jejich pohyby, zvláštnosti,

b práce, zábavy, nadávání a milóvání. Muži a ženy všech
a všech spolecenských vrstev, od ženy, která zedníkum

elává maltu ke šlechticne lámající ceštinu, od vrátného z to
y do geniálního ucence, nebo básníka, jsou v jeho romá

a povídkách mohutnými, všem pochopitelnými hrdinami
1\ vzrušujících, napínavých, prekvapujících a mocne dojíma

bud k soucitu a pláci nebo k hnevu. A není divu. Spis 0
sám pri všech príbezích, které vypravuje bud, že je celé

Vojt. Zelinka: K. M. Capek-Chod a jeho dílo.
'ikdy ješte nevycházelo u nás - ale i jinde také - tolik

ih jako nyní.
A casu na ctení je pri tom shonu Za! živobytím cím dále tím
éne. Musí se s ním šetriti. ctenár si musí vybírati knihy, které
recísti znamená se pobavit, poucit, vzrušit a zamyslit. Není
noho ceských knih, které by u ctenáre dokázaly takJové ctyri
oh'. Ale K are 1 Mat e j C a p e k, z rázovitých Domažlic
p;oto pripisující krásným rukopisem k svému obcanskému

menu prídavek C hod, dnes petašedesáti1etý mistr mohutného
a, pronikavých ocí a rázovité tváre, huste zarostlé, dovede
ové romány a povídky psát. - Pripravoval se k tomU! dlouho

dlouho, Jako redaktor postupne ruzných denních listu ;(napo
edy Národních listu) poznával všechny podrobnosti života ve
emovne, vysedával jako zpravodaj v soudní síni, videl vojen-
u popravu, wal o vecech financních, školských i o denních

álostech. Psal posudky o knihách, obrazech, sochách, diva
nich kusech. Precetl spousty knih vcdeckých, stýka.l se s lé·

Cosepíše o našich knihách



u všech knihkupcu a v nakladatelství FR. BOROVÝ, Praha

35 statí o aktuelních otázkách ceské kultury a politiky. Každý kdo má Peroutkovu knihu "JACí JSME",

precte se zájmem též :>BOJE O DNEŠEK«.

Stran 290 za Kc 24--

v

BOJE O DNESEK

SVAZEK I

Kc 16"-, váz. Kc 20·-Stran 132.

EVROPA
v

V PHEROOD

u všech knihkupcu.

Se svolením autorovým preložil J. SKOLA

Úvod napsal T. G. Masaryk
XVI + 326 stran. . . Kc 30"-
na lepším papíre. . . Kc &0"-

Contens: Jntroduktion. - Administrative. - The reli
gious problem. - Education-Economic difficulties.
- The Magyar minority. - The lines of compromise.

Z anglictiny preložil FEDOR RUPPFELD
Stran 136. Kc 16"-

Obsah: Úvod. - Administratívné problémy Slo·
venska. - Nábozensko-cirkevný problém. - Škol
stvo na Slovensku. - Národohosp. fažkosti. - Ma·
darská menšina na Slovensku. - Cesty dohodnutia.

vydal v naklad. Fr. Bor o v Ý tyto knihy:

R. W. SETON-WITSON
(SCOTUS VI1TOR)

novS SLOVEnSHO

TRE nEliJ SLOWDHIA

FERDINAND PEROUTKA
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*
U všech knihkupcu

a v nakl. FR, BOROVÝ, Praha

Básne v prose

vyšly iako xv. kniha
"ZLATOKVETUI/

100 stran na krásném papíre
za Kc 21"-

KNIHY PRÍTOMNOSTI

R. TESNOHLÍDKA

DEN

Pro milovníky krá sn Ý c h knih a sberatele.

Kniha básní v bibliofilské úprave
Ed. Mil/na.

Vyšlo 600 výtisku v pergamenové vazbe
za Kc 120--

F. ~ KRiž
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ZA Kc2'-V PRAZE 3. cervna 1926

apitola O pokrokárství f. PEROUTKA

ceském sokolství a o ceském fašismu

ínský krestanský generál

Zisky a ztráty liberalismu

alsworthyho realismus v románe

tenár a kniha K. J. BENEŠ

Národní strany práce


