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Politika

Máme uznati, co jsme již dávno uznali?
I.

Kdo prohraje, musí zaplatiti válecnou pokutu. Dr. Kra
már pres své imponující predvolební turné po republice,
kdy témer denne mluvil jednou, dvakrát až trikrát po
všech významnejších mestech republiky od krajního zá
padu do krajního východu, prohrál volby zpusobem, kte
rý ve strane vyvolal dojem malé katastrofy. Nekteré
strany v koalici si rekly, že kdo prohrál, ten prohrál, a
že na neho netreba bráti už tolik ohledu: že zkrátka
nyní, po Kramárove porážce, možno pristoupiti k uznání
sovetského Ruska de iure, cemuž zatím stál v ceste
práve dr. Kramár, zabranuje tomuto aktu s pravým kri
žáckým nadšením. Bylo jakousi pikantní kuriositou naší
politiky, že až dosud neuznali jsme sovetského Ruska
z toho duvodu, že to dr. Kramár nedovolil. Po volbách
chystal se prý vudce národní demokracie odjeti na zo
tavenou k egyptským pyramidám. Když však se do
slechl, že má býti provedeno uznání Ruska, rozhodl se
prý, že nepojede nikam a že zabrání, aby naše slovanská
cest byla poskvrnena zpusobem tak hanebným. Dr. Kra
már cervená se studem už pri pouhém pomyšlení, že
bychom mohli uznati bolševickou vládu, kterou zhruba
pokládá za shromáždení vrahu, lupicu a agentu provo
katéru, za skutecnou, normální vládu. Hrozí se, že by
chom se mohli dopustiti této zrady na ruském národe
a na slovanské myšlence. Bojí se, že, kdybychom tak
ucinili, zpívali by Rusové jednou místo »Hej Slované"
pr~r»Puj Slované!« Proto napsal minulé a predminulé ne
dele do »Národních listu« clánky, vyznacující se rysem
plamenné výmluvnosti, v nichž, dovolávaje se po tisÍcáté
našeho slovanského svedomí, naší cti a idealismu, který
nám prísluší, dává na jevo, že nikdy nesvolí k tomu,
abychom uznali bolševickou vládu jakožto každou jinou
právní vládu a aby hradní stráž, vojáCi csl. státu,
vzdala zbranemi cest vyslanci sovetu.

Jak z toho patrno, vyskytovala-li se myšlenka, že dr.
Kramár se dá obmekciti v té veci, byla to klamná my
šlenka, a Kramáruv odpor je tak cerstvý a nový jako
v první den. Máme tu co ciniti s nejzásadnejším a nejne
oblomnejším odporem, jaký se kdy v naší politice vy
skytl. Vzhledem k pomerum v koalici a vzhledem k pra
vidlum, podle nichž jedná a usnáší se, není jasno, jak
tato vec dopadne. Kramár se svým odporem proti práv
nímu uznání sovetského Ruska ocitl ve skvelém osamo
cení: už i klerikální listy prinesly uvodníky, které se
dosti netrpelive vyslovují proti Kramárovým námitkám
a docela otevrene prohlašují, že strana lidová je pro
uznání bolševické vlády, která sice, jak známo, je hotový
Anttkrist, ale to víte, politi~ké reality, v politice se žije
kompromisem atd. Pres to není jasno, bude-li možno
Kl'aJl1úruvodpor zlomiti a je~li možno pocítati s uznáním
Ruska pri nynejším složení koalice. Až dosud všechna
rozhodnutí v koalici dela se jednomyslným souhlasem
všecl1 zastoupených stran; každá strana, at mela jaký
koliv pocet poslancu, disponovala pri vnitrních jednáních
v koalici jedním hlasem, a každá z techto stran mohla

proti usnesení položiti své veto. Zdá se býti nepochybno,
že dr. Kramár položí jménem své strany veto proti uzná
ní Ruska. Vypráví se sice tu a tam, že prý i v národní
demokracii je jakýsi proud, prející si uznání Ruska, a
že stoupenci této ideje soustredují se kolem ministra ob
chodu Dvorácka. Ale jejich hlas zní jako sotva slyšitelné
šepotání, kdežto hlas Kramáruv zní mohutne jako zvon.
S diskretním šepotáním stoupencu stredu kolem ministra
Dvorácka se nedá delat politika. Nutno pockati, až ten
hlas sesílí, a zatím musíme predpokládati, že vuli strany
zcela ovládne dr. Kramár. Odmítne-Ii národní demokra
cie pod suggestivním vlivem svého vudce dáti souhlas
k uznání Ruska, pak musí koalice budto tento svuj úmysl
uložiti nekam do zásuvky a pockati na príznivejší dobu,
nebo by bylo nutno ohlížeti se po nejaké jiné koalici,
která by nepotrebovala trinácti hlasú národní demokra
cie. Uvážíme-li plamenný odpor, který dr. Kramár od
prvního roku naší samostatnosti projevoval k bolševické
vláde, uvážíme-li, že dusledná negace ke všemu, co pri
cházelo z rudého Kremlu, byla jednou z hlavních myšle
nek jeho poválecné politiky, vezmeme-li v pocet i vý
znacné rysy jeho povahy, pak pochopíme, že uznání so
vetského Ruska de iure by považoval za nejvetší po
rážku svého života, že by se domníval, že celý smysl
jeho politického života by tím byl šlapán v prach, a že
nikdy nedá svolení. :

Odpor Kramáruv proti uznání sovetu je rázu v prvé
rade psychologického. R.ekli bychom, že Kramár má ty
pickou náladu ruského emigranta. V sovetském Rusku
vidí zcela nový svet, úplne odlišný od všeho, s cím se
sžil, svet, jemuž nerozumí a jehož se desí. Jeho vrozená
konservativnost je poburována každou zprávou, která
prichází z nového Ruska. Toto nové Rusko mu konec
koncu zahrálo nejošklivejší kousek a zcela podrazilo no
hy jeho politice: Kramár nikdy nedovedl si predstaviti
posici samostatného ceskoslovenského státu jinak než
v oprení o velké, slovanstvÍm prodchnuté Rusko. Ale
zkuste se opírati o sovety! Stejne. pohodlne je možno se
opírati o zed pobitou ostrými hrebíky. Nebo zkuste pro
vozovati s bolševiky slovanskou politiku, v níž Kramár
neprestává videti jediné skutecné zabezpecení našeho stá
tu: stejne dobre mohli byste se pokusit zahájit období
slovanské politiky s negry. Události v Rusku od roku
1917 vyrazily, abychom tak rekli, dno celé politiky Kra
márovy, zhatily celý jeho politický plán, zpusobily, že
to, co veštil, neprišlo, a to, co neveštil, prišlo. Možná, že
to cítí do jisté míry jako osobní urážku. Bolševická vláda
v Kremlu pres noc obrátila Kramárúv politický plán
v prach a popel. Jeho orientace v naší vnitrní politice
dokonale prohrála, nebot nebylo nikoho, kdo by nevidel,
že Kramár v podstate nám doporucuje, abychom se
opreli o stín a i11usi. Nemoha se opírati o Rusko, neví
dosti dobre, oc bychom se jinak mohli opírati. Duchu no
vé demokratické doby neverí. Dobrou armádu považuje
za spolehlivejší prostredek než všechny mírové kon
gressy, než Svaz národú, než Locarno. Neví jiné rady
než cekati, až bolševici budou v Rusku svrženi a až
prijde ono velké, svobodné, slovanské Rusko, které pro
rokuje. Pri tom nechce dovoliti zahranicnímu ministru,
aby delal jinou politiku než takovou, jaká se sluší vzhle-
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dem na ono nové slovanské Rusko, jehož kouzelných
vidin má plnou duši. Uznání sovetského Ruska považo
val by za pohanu onoho budoucího Ruska, která nám ne
bude nikdy odpuštena. Volá k nám Í1penlivc: nezradte!
nedovolím, abychom zradili! Cekáme na to nové Kramá
rovo Rusko již pres osm let. Pravdepodobne budeme na
ne cekati ješte dále. Cím dále tím více mizí známky, že
by sovetská vláda mohla býti odstranena. A sotva muže
býti odstranena jinak, než kdyby zemetresení pri neja
kém sjezdu sovetu pohrbilo pod troskami Kremlu všech
ny sovetské vudce a funkcionáre, pekne shromáždené na
jednom míste. Vyrovnavši se se sedláky, získala bolše
vická vláda v I~usku rys trvalosti a stálosti aspon tako
vé, jakou se vyznacovala vláda carská. Se stanoviska
zahranicního ministra, který musí dbáti skutecností, jeví
se nepochybne celá ruská politika Kramárova asi jako
onen »stín kocího, který stínem kartáce myje stín ko
cáru«. Ale dr. Kramár nedovoluje veriti lec v to, co ješte
není. Sovetské Rusko, které zmarilo všechny jeho plány
a které ho vlastne politicky porazilo, rienávidí nenávistí
naprosto neoportunní. At cokoliv možno mu vytýkati,
jiste mu nelze vytýkati oportunismus. Už i ceskoslovenští
továrníci se stali oportunisty, oblékli fraky a šli na ban
ket ruského obchodního zástupce. Dr. Kramár na ne zírá
s netajeným opovržením, ac továrníci jsou jedním z hlav
ních sloupu jeho strany, a s bolestnou ironií konstatuje,
že tito materialistictí lehkomyslníci chodí jíst k bolševi
kum kaviár. K tomu všemu pristupuje u Kramáre ješte
jistý silný rys právního rozhorcení: jak je možno uznati
vládu, která dala povražditi tisíce lidí, která se dostala
k moci násilím a udržuje se pri ní zase jen násilím, která
se dopustila nescetných loupeží? (Dr. Kramár zahrnuje
mezi loupeže i všechny státní konfiskace). Snahy o uzná
ní sovetu nepovažuje za nic jiného než za plod poválecné
demoralisace, v níž se ztratil všechen idealismus.

Porad si s tímto mužem, kdo umíš. Nezatajujeme si.
že to bude težké. Je-li opravdu nutno uznati sovetské
I~usko de iure, bude se to musiti státi bez dra Kramáre
a nutno k tomu nalézti cesty. My zatím musíme bez
ohledu na neho zkoumati morální oprávnení kroku, k ne
muž se naše politika chystá.

Je pravda, že nikdo z nás by nechtel míti poskvrneny
ruce a zatíženu duši tolikerou krví, jako dnešní vládcové
Ruska. Je pravda, že to, co se tam delo, bylo hnusné a
že na to nelze mysliti bez bolesti. Je pravda, že nenávi
díme ono nesmírné násilí, které se za komunistické vlády
v prvních letech rozprostrelo nad Ruskem. Ale politika
není bohyne, která s vzácnou dusledností dobré odme
nuje a zlé trestá. At se nám to líbí ci nelíbí, politika je
výraz moci. Musíme uznati všechna fakta, která mají
dosti moci, aby se prosadila. Dr. Kramár velmi nenávidí
ruské násilí, a v tom s ním souhlasíme. Ale zeptáme se,
proc není v nem práve tolik nenávisti vuci násilí bulhar
skému? Chce-li, muže zvedeti od zcela nestranných lidí
a od dobrých Slovanu, což u neho, tušíme, velmi platí,
že krev, kterou prolévala vláda Cankovova v Bulharsku,
nebyla nikterak bledší než ta, která tekla v Rusku; muže
zvedeti o zverstvech bulharských, která nebyla lepší než
zverstva ruská. Muže zvedeti, že i tam byla hora hnusu
a hruzy. Ale nevideli jsme, že by rozhorcenÝ dr. Kramár
byl povstal a povznešeným hlasem žádal na naší vláde,
aby prerušila styky s touto zemí, která se promenila
v peklo pro bulharské sedláky. Nevideli jsme, že by
prohlašoval uznání Cankovovy vlády, která se dostala
k moci stejne krvavým násilím jako bolševici, za zjev
poválecné demoralisace. Tato episoda, která se nedosta-

vila, nám chybí v idealistickém obrazu dra Kramáre.
.fakta prece byla stejná: zde krev, tam krev; zde násilí,
tam násilí; zde hruza, tam hruza. Proc tedy jedny uznati
a druhé neuznati? Proc dokonce orgán dra Kramáre
projevoval živé sympatie Cankovove vláde a proc se
snažil vším zpusobem, aby vyšel bez trestu najatý vrah,
kterého tato vláda poslala do Prahy, aby odpravil Das ..
kalova, jenž byl muž tak dobrý, jako každý z nás? Ide
alismus dra Kramáre na tomto míste vykazuje jakousi
trhlinu. Také tam, kde dr. Kramár dovoluje »Národním
listum«, aby hlasite velebily fašistickou vládu, jež je také
vládou násilnou a jež má na svedomí radu chladnokrev
ných vražd. Tuto jednostrannost lze vysvetliti jen citem.
Dr. Kramár je všemi nervy své bytosti clovekem sta
rého sveta. Násilí na tom, co miluje, ho rozrušuje; násilí
na tom, co je mu cizí, ho nechává lhostejným. Násilí ve
jménu starého sveta považuje instinktivneji za prijatel
nejší než násilí ve jménu nového sveta. Nesmíme prezí
rati, že v samé koalici sedí lidé, jichž city jsou v této otázce
práve opacné. Z toho pozorujeme, že idealismus Kramá
ruv je zatížen citovým stranictvím a že nemužeme jej
považovati za spolehlivého vudce v otázce uznání so
vetské vlády. V této veci nelze než opakovati, co už
toIikráte bylo receno: uznáváme-li i jiné násilnické vlá
dy, nemáme žádného formálního ani morálního ani jakého
jiného práva, abychom neuznali ješte jednu násilnickou
vládu. Nepotrebujeme ujištovati, že toto uznání nemá
býti výrazem sympatií. Je to vec politické nutnosti a
logiky; jako tolik jiných vecí, které deláme bez obzvlášt
ní radosti. Nelze zamlceti dále, že sovetská vláda dnes
ncní již tím, cím byla pred osmi lety. Rusko se mení ve
stát normálne civiIisovaný, v nemž život bude brzy práve
tak snesitelný jako v kterékoliv jiné cásti sveta. Jsme
proti tomu, aby byly zaml'covány ruské hruzy, i když
o nich dnes sami komunisté neradi mluví: ale nesmí
me míti stále pred ocima ruskou vládu z dob obcanské
války. Vše na svete se mení, i komunistická vláda. Rusku
není dnes niceho tak zapotrcbí jako toho, aby bylo po
noreno do ovzduší normálnosti: to je nejlepší cesta k to-
mu, aby v nem oschla vetev hruzy. fP.

Doba a lidé

Richard W einer:

Maji nás rádi?
1.

V Lid o v ý lC h N o v i n á c h vyprávela onehdy S1

fra B. kratochvilnou historii o krajanu v Paríži, který
si zajel k versaiI1eské bráne a pak si stýskal, že tam
»to Verzajles« nenašel. Když mu rekli, že hledat
L1 versaiI1eské brány Versailles je zrovna tak marné
jako hledat Louny u lounské brány ve Slaném, po~
vzdychl si prý, jako nac prý jezdit do Paríže, je-li to
tam zrovna takové jako ve Slaném. A šifra B s vel
kým a blahobytným haló, co že by to bylo, kdyby se
všechny podobné historky posbíraly: humoristická
anthologie z doby, »když jsme se prvními krucky pou
šteli do sveta« (tak nejak).

Tot se ví, takových gramatických, skladebních a fo
r,etických qui pro quo by se našlo! Dejme tomu hned
ta štechovská: Jednou si V. V. Stech zašel koupit cukr.
Za chvíli z krámu vyšel, broukaje na francouzskou za
bednenost: »Dyk ti lidé francouzsky ani neumejí. Po
vídám jim pomalu, zrovna slabikuji: - - Vn kilo
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sy-krrr, - a un vejrá a vejrá. Až na konec kápI bož
skou: - - Nechci-li prý un kil'0 de sykh. - Sykh~
Sykh!, když mu ta:k jasne povídám: Sy-krrr.« __
To se O'všem událo v praveku ceskoslovenské samostat
D?sti, tedy ,asi tak pred peti léty, a ne letos, kdy byl V.
". Štech zastupcem generálního komisar,e mezinárodní
v~'stavy a vystacil svou franštinou na pochuzky O' neco
choulostivejší a složitejší, hned na pr. u predsedy ce
nové komise Carnota ...

Ale ta.ko~~ ~ podobná nedorozumení budou se vy
skytovat! vecne, to znamená, že nejsou príznacná jen
pro našt »první krucky«. Když psal Lejkin své »N aši
v cizine«, jezdili Rusové dO' Baden-Badenu a do Pa
ríže už dávno, a onen Anglican, hlasite se na Vádav
ském námestí poptávaje po Vyšehradu, byl kterousi
milosrdnou duší zaveden dO' 'Onoho »sklípku« na rohu
Jiridrišské, pobavil Prahu už pred válkou. Ale i pred
válkou byla Anglie samostatná a Anglicané náruživými
cestovateli.

Ceskoslovenské cestovní švády jsou žánrem tak kve
toucím proto, že ceskoslavenské cestovatelstv'Í (nemlu
\'Ím o vystehovalectví víc ci méne definitivním) pri
kvacilo pa válce jakO' lavina. Za hranice. spechal kde
kdo mohl, jednak protO', že pa sedmileté klausure 
j"ko lidé tehdy vubec - pocitova1 nezkratnou potrebu
provetrání, do spojeneckých zemí, zejména však také
aby jednak delal propagandu víc ci méne benevolentní
jednak aby se presvedcil, »jak nás znají«. Nebot každÝ
národ má nejakéhO' cestovního konícka, a Cechoslo
váci cestují hlavne proto, aby zjistili, jestli parížský
poštovní úredník konecne už ví, že Praha v Madarsku
neleží. Není ojedinel)"m zjevem anen krajan jenž do
tázán na své dojmy z Versailles', odpovedel:' »i\le' dej
te mi s temi Francouzi pokoj! Tak vám k nám v parku
prist?upil jeden vyšší dLlstojník - na, moh ta být plu
kovmk (byl to hlídac) - a jakou prý to recí mluvíme.
Járku: CeskoslO'n~nsky. A on Vám: - He? - No
r.eví, zkrátka neví. Povídám: Masaryk, rras, legio
nér cék, Sibirie, Praha - Prague! - Cumí! - -«

V prvních dobách po válce 'Ocenovalo mnoho kra
janu zdal' své cesty podle zemepisných znalastí o Ce
skO'skvensku, jež shledali u hotelového portýra, cíšníka,
na pošte, u nejaké parádní osobnosti na caji u krajana
X, u bludicky z Folies-Bergere atd. Nejaká príliš flag
rantní nevedomost v tomto aboru, a dokonce u nekoho,
kde se toho smel nenadáti, a pro takto zklamaného
ztratily Uffizie všechno kauzlo. Jeden podružný clen
m~rové delegace, který se ucházel o prízen sklepnice,
a Jemuž tato Dulcinea - když do arsenálu svých svodu
pritáhl domnele neodalatelný argument ceskoslOV'enský
- v té práve chvíli odpavedela: VOUSim' embttez, 
mluvil roztrpc,ene 'O franoouzském nevdeku ...

Amis snesl do knížky P u t o v á ní Ba r i v o je
Voe á s k a, v 1a s ten c e, mnoha historek a techto
krajanech-kontrolorech, kterí se bezprostredne po uza
vrení míru razjeli po svete, aby verifikovaly nosnost
legendy o 80.000 Cechoslovácích padlých na Chemin
des Dames, která, jak známo, vzala 'Vznik na Lípe
Svohody na Václavském námestí, a jíž se tehdy ješte
namnoze verilo. Mnohé z onech historek jsou auten
ti cké. Ale knížka nedoznala, zdá se mi, velkéhO' ohlasu;
snad i narazila. 'Možná proto, že svedla tyto casné vla
štovky, z nichž mnohé pa pravde byly docela sympa
tické a provinily se leda prostomyslnO'stí a príliš vý
bušnými projevy osvobozen kého opojení, na antipa-

ti,cký, uniformní typ hospodského rvouna-vlastencí
cího, šovinistického a nevedomého.

Toto usvedcování z nevedomosti o ceských vecech 
usvedcování provázené casto úžasem, roztrpcením, ne-li
dLltkou, bývávala sportem rozšírenejším, než se myslí,
a národní tatO' slabústka bystrým pozorovatelúm ne
ušla. Pamatuji se na prátelský banket, vystrojený ce
skoslovenskou delegací delegaci cínské (banket jaksi
sousedský, nebot obe byly ubytovány v hotelu Lutetia).
Cdiané prišli z ceské literatury lépe pripraveni než lec
který náš abiturient. Opravdu, zahanbili nás. V sdíl
né banketové vrelosti js.em se o tom svému sousedu,
legacnímu atašé, zmínil, a on odpovedel s vybraným
úsmevem: - Votre sentiment d'honneur national est
tellement délicat ... - Preloženo do evropejštiny:
- Mais nous vous savons tellement susceptibles ... -

TatO' direktní manie vyslýchací a poucovací (dr. G.
Winter vylícil jednou v Právu lidu roztomilý príbeh
o ceské studentce, která, nevedouc, že mlu'V'Í s kraja
nem, si ho 'Okterési ,:>rednášce - notabene nikoliv 'Oce
skoslovenských vecech - dúslova zkonfiskovala, aby
fian vychrlila literárne-zemepisne-hudebne-ethnografi
cké exposé, koncíc pateticky: - Slibte mi, že to neza
pomenete! - Manie ta vstoupila O'd nekolika už let
ve stadium benigní. Prajevuje se vztahovacnosttí: Je
to neodolatelný pud srovnávati s domovem - a srov
návati s tendencí snížiti cizí - a neméne neodolateln)"
sklan svádeti hovor na ceské veci: ceský inteligent
zrídka kdy vydrží s Francouzem »nezištnou« konver
saci budiž o moderním francouzském románu; nezišt
nou, totiž aniž hledal a konecne štastne i našel východi
sko k románu ceskému. Vysoký úredník parížského
vyslanectví vypravoval mi nedá'Vna o mladém ceském
hochovi, který prijel do Paríže (dotud v cizine nikdy
nebyl) a jejž provázel. Ten hoch cinil v Louvru srov
nání s Moderní galerií, shledával perspektivu Elysej
ských Polí jen o neco málo grandiosnejší než perspek
tivu Václavského námestí, a Bulonský lesík byl mu
hluboko pod úrovní Stromovky. Úredník pražského
minislterstva zahranicních vecí rekl svému benevolent
nímu pruvodci po prohlídce nového paláce vecerníku
L'I n t ran s i g e a n t - pokládám jej za naveskrz
pozoruhodný - že »ale prosím vás. vždyt to nic není 1«
Prý tak P r a g e r P r e s s e! Slyšel jsem ovšem, že
redakce P r a g e r P r e s s e je jakýmisi Semiramidi
nými zahradami, ale z toho nenásleduje, že palác L'I n
t ran s i g e a nt nebo Pe t i t Par i s i e n »nic není«.
Nehledíc k tomu, že P r a g e r P r 'e s s e netiskne
400.000 výtisku, natož pres milion. Príkladu této vzta
hovacnosti mohlo by se uvésti mnoho, a všelijak5'ch:
Zeptal jste se krajana pO'dojmu z mezinárodní výstavy
dekorativního umení; odpoved byla skoro vždy podle
následujícího schematu: - Pavilon není zlý. Máme
nejkrásnejší sklo. Nedostaneme-li za knižní výpravu
první velkou cenu . . . Nábytek údbornS'ch škol ve
Velkém Paláci je skvelý. U Šterby se dobre jí. - Víc
nic. Výstavy ostatních 'sltátu jakoby neexistovaly. 
Známý ceský malír, žijící trvale v Paríži: - Fran
couzi neumejí už malovat. - Kritik v polooficielním
poslání, na banketu, svému sousedu, Francouzovi:
- V moderním malírství nemáte nic. - Krajan, je
muž francouzská autorka ukazuje bibliofilské vydání
své knížky (vydání ostatne preciosne smešné): - Vel
mi pekné! My to dovedeme oceniti, protože jsme
zmlsáni. - Chorusl turistu: - Já to jejich ž .... O

nemohu spolknout. - DO' této kategorie mohl bych dále
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uvésti inženýra, který si v Paríži všímal hlavne ce
ských firem a shledával nápisy »zde se mluví cesky«
(Feuilleton Národních Listll). Našel tri a na
deji, že »za deset let bude nápis »mluví se cesky« 
podobne jakO' nápisy »english 'spoken«, »se habla espa
lí~l« atd. - na všech velk}'ch závodech Operní trídy,
uhce Míru a pod. Jin}', který byl nekolik mesícu
v N ancy, odkud si privezl žatvu v podobe statistiky
clánldl O'Ceskoslovensku, pokud vyšly za dobu jednoho
mesíce ve venkovských listech départementu Meurthe
et-Moselle. - Résumé clánku v nedávném císle P r á
vaL i d u stran zprávy, že porota Mezinárodní hu
dební spolecnosti neprijala pro curyšský festival z ce
ských skladeb nic: -Neprijali nic protože se nás
?ojí. - Zahranicní Gechoslováci m'ají doma povest,
Jakoby své krajany-turisty bagatelisovali, ne-li pomlou
vali. Pravdou je prav}' opak: Jsou to turisté, príleži
tostní dopisovatelé do novin - nebot každý gramO'tný
Cechoslovák má, jakmile 'vytáhnul paty z domu, nepre
konatelný pud psáti do novin slvé dojmy a tváriti se
jakoby abjevil neznámou pevninu a vnikl, sotva pristál:
až v samotnou bytnost zeme posud mu neznámé; tedy
práve tito píšíd turisté to jsou, kdo pasou po pokles
cích krajanu u jídla, ve spolecnosti atd., pranýrují je a
s~všeoheclíují, mínke si takto neprímo zjednati glo
nolu. Podle jejich lícní, a nikoliv podle lícní krajanu
y ciz.ine usedlých, jsou Cechoslováci žrouty, nevycho
yanCl, hromotluky" klacky, panáky, zkrátka lidmi »ne
možnými«.

Pravdou napoak je, že není-li, jak se ríká, moderní
krajan zjevem vyskytujícím se houfne, je ceskosloven
ský nevychovanec, hulvát, clovek »nemožný« zjevem
aspon stejne vzácným. Spol'eoenská 11Ierozpacitost, pa
rátnost, lehkomyslnost, schopnost rychle se seznamo
vati, sentencnost a frázovitost - vesmes vlastnosti"
které mají v tak zvaném beau monde kurs, ale také
vlastnosti, pri nichž se predpokládá slOtva zastíraná
a také prohlédnutá faleš a povrchnost - jsou možná
našinci nedostupny. Proto také asi budou Cechoslo
váci na mondenních plážích, v barech, Palace-Hmelích,
dancingách atd. dlouho ješte tvorit ostruvky ryzece
skoslovenské, to znamená: nesplynou, nedostanou se do
rythmu. Zboží a la Zdenek Kuhn a Vilém Nigrin 
j~ou to ovšem švindléri, ale jiste meli neco »do sebe«
- na vývoz mnoha nemáme. Ale' vedle beau monde je
proste »monde«, spolecnost, kde Cechoslovák, atsi
snad mu druhdy s,cházela jistá politura, nikterak nevy
hlíží, natož je pocitován jako bílá vrána, nebot má jiné
cenné vlastnosti - na príklad vytrvalost a opravdovost
prátelství, diskretnost, tichost a plachost - které mu
ve spolecnosti, jež ostatne v Paríži aspon, povrchne
spolecenského rituálu nedbá tak úzkostlive, jak se ca
sto myslí'V'á (francouzská spolecensllmst je po pravde
tuze neformalistická a prostá), zjednávají záhy sym
patie, a trvalé sympatie.

Spolecnost ona, tetelí-li se pred címsi, tedy pred nu
dou; a my - prominte mi - býváme nudní. Nikoliv
v hovoru mezi ctyrma ,CJiCima,ale za to velmi casto 'V' ho
voru spolecenském, který je smrtelne nudným,. jakmile
prestal být »nezištným«. My však s neho tuto ostat
ním nezbytnou vlastnost casto zrovna rveme. Svou
vztahovacností: nebot témer v každém Cechoslovákovi
tkví démon propagandy. Je to silnejší, než nejlepší
naše vule: když stolní spolecnost 'Se rozplývá nad kru
tou s lanýži, nám to nedá: musíme nejak udat tu svou
drahou, do zlatova vypecenou ceskou husou.

Ma j í-l i n á 'SI r 'á di?, táže se nadpis; táŽJe se
otázkou, kterou si, v ruzných obdobách, casto klademe.
Méne casto znepokojujeme se otázkou, jaký je k Fran
couzum citový pomer náš, trebas nemLlže býti sporu,
že ve vztahu vzáj,emném váží težce, tím tíže, že násled
kem s'V'éneschopnosti pretvarovati se byt jen pretvár
kou konvencní, projevujeme bezdeky i takové pocity,
které by,chom jinak hluboko pohroužili. Také naše
mládí ponouká nás k bezohledné casto otevrenosti:
enfant terrible, ríkají Francouzové a s nimi oelý svet,
a také cet age est 'sans pitié ...

Je choulostivo pristoupiti k otázce o našich fran
couzských sympatiích, rozumíme-li jimi sympatie cisté,
totiž bez onech prímesku diplomaticko-poEtických
( ... toho Francouz smete! ... ), kterými je náš vztah
k Francii prorostlý, aniž proto méne zkreslovaly jeho
opravdovou podstatu, a bez významného, ale pro otáz
ku, kterou si klademe, vedlejšího cini,tele, kter}rrn je
solidarita daná tou okolností, že jsme mívali a máme
stejného národního protivníka.

Sympatie, které máme na myslli, nepredpokl'ádají to
tožn'0st uzpLlsobení, ale s druhé strany vylucují 'všech
ny zretele užitkové. Jde o to, co se vdmi trefne vy
jadruje rcením »má ho rád k vlHi nemu«, ta znamená,
že ho má rád i s jeho chybami, a slabustkami, ackoliv
o nich vedel a znal, jejich absolutní kaz. Cetl jsem ne
dávno v jednech francouzskÝch novinách: »Jen dva
národové mají nás rádi k vuli nám: Rumuni' a Portu
galci.« Odtud je videt, že pocit sympatií podmínec
ných je živý. Pokud nás se týce, myslím, že není ni
koho, kdo by popíral, že vuci tomu, co pokládáme za
francouzské nedostatky, shovívavými nejsme, natož že
bychom byli do nich zamilováni. Stací vyslechnouti
pribylé krajany (jsou ovš,em výjimky a opacné extre
my, jaJCÍsi na truc zamilovaní, stroucí se bigotne do
prachu; tak lidé, kterí, jedí-li zdejší pampeliškov)' sa
lát, se sice ušklíbnutí neubrání, ale pri tom prec jen
vyjeknou, že '1:0' je úžasné), stací císti komentáre našich
listu k francouzským politickým udáJ.ostem~ komentáre
shovívavé nebo zase žalosltnící, nebo všímati si O'noho
až štítivého opovržení, s jakým se kritisují slabosti
uveden}rch k: nám divadelních her. Zdurazlíuji, že nevy
týkám, nýbrž jen konstatuji. Za chvíli dokonce ukáži,
proc naši sklícenost pred projevy francouzského života,
umení a dO'konce i vedy pokládám za prirozenou a do
konce za oprávnenou. Ale pripustíme-li toto, pak není
na vybranou: je konec legende O' duchové spríznenosti,
O orientaci smerem k Francii, 'Oneprekonatelné pritaž
livosti. Oe itl1'ji tu projev, jejž uCini,l·pa svém návratu
z E'v'ropy nedávno Lunacarstký; ocituji ho a dodám.
že resumuje podivuhodne projevy našich neodvisl}'ch
inteJIektuálu, kt<\ré jsem za svého dlouhého už pobytu
zde vysle,chl a že by bylOl detskou hrou najíti k nemu
v našem tisku varianty a pendanty. Zní: »V oboru
umení napros,té nic. V literature .projevuje se jisté
hnutí, tres chic, ale je úplne jalové. Rozumí se samo
sebou, že zeme intelektuelne tak vyspelá jako Francie
nemuže tu a tam vytvorit spisovatele jistého rozpetí,
a.Je všeobecný muj názor o oucasné francouzské civi
lisaci jest následující: trpyt zevne, ale uvnitr nic. Zá
pach po zdechline je 'tam ješte silnejší než v Ne
mecku.« -

Do Francie hrnO'u se našincu celé pluky. Nemluvím
a turistickém gros, které stojí o seznámení se sprátele
n}rrn národem tak málo, že se z Paríže nebo svetá~kých
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letovišt ani nehne. Byla by pošetilé ciniti z taho zá
very jakékoliv. Tot mezinárodní publikum, pm které
Paríž znamená Montmartre, Folies Bergere a praslulé
re,rtauranty, a Francie obsažena v kasinech deauvilIe
ském, nizzském a biaritzském. Myslím na naše ve-,
doucí kruhy intelektuální - ty. mezi nimiž byla loni
diskuse, máme-li se orientavat do Francie, da Anglie
nebo slMansky, což nasvedcuie pri ne~enším tomu
že se cítí. jak zatím nejsme orientováni tam ani anan~
a pripomíná tak trachu 'Onu persif1áž ceskaslavenské
církve, již jsem vyslechl v bechvi'íském farním chrámu,
kde se kazatel' vysmíval »bažskému« jejímu puvodu.
Nebot církev ta orý kalknluie. hvlo-li 'by léf)e primk
nout se k pravoslav:1)·m. luteránum ci' anglikánum 
myslím tedy na ony naše vedoucí kruhy intf'lektuální.
které oricházejí do Paríže na zkušenou. Prin.omínají
mi podnikavé a nezkušené lidi plné života, kterí byli ~a
~vf,ch.}oulkácv~v~ozváni il~. proslulý zámek dustojné
slechftcny. Pnsh a po!domJiI se staré c1:áme,oodivOV8.1i
se jejím :::tarožitnostem ohromné 'ceny. ca;oali poslušne
za prthodcem no klikat)'ch chadhách a d"l1i si, nedove
clouce zcela notJ~cit svou netrpelivost, vyldládat a puto
\'~ní h!stori:kého .nábvtku. Ale j,en jen dychtili, aby
ItZ byli samI mezI s.ebou a rokovali 'O neileoším zpu
sobu. jak tu starou vetchau barabiznu úcelne presta
veti, nahradit krby ústredním tanením. z::tvésti elek
trinu ~ chladné monumentáI'ní schodište nahradit by
deIne~~í~ ,schodištem drevenÝm. vedoucím z prujezdu,
rromeneneho v nohodln)' h'lll do oaschodí. Tak po
dobne my: jak by,cham dovedli paradit! Ale škoda
casu. nebot známe Francouze, Jsau starí a minulí. Mv
ml~oí a oGdnikaví: trochu také. jakožta mladí, sobectí.
~riznáván1f'. že se z jeii'ch stavbv dá ledaceha použít,
l{'numže mv z tech v~'PLlicek uciníme neco tak iiného a
dokol13lejc;ího.že nestojí veru ani za t'O ríci za bezdec
nou radil »d;;ktlii«, Tsme dokoncf' rpsvedceni. že "Ij od
nás vvpu icují také, () cemž následu iící anekdota: Když
se náš v)'stavní pavilon zacal obkládati pro~lulÝmi oer
venými k;:.,chlíky,pribehl jeden z v'edou-cích lidí a ví
tezoslavne oznamoval. že ;)Už to pO' nás delají«. Vskut
ku. otevrená koie bílého Mallet-Stevensova pavilonu,
llrcen~Jza h\lsic'oíkoustanici, byla zci'sta jasna n::ttírána
f2ké cervene. Nekolik dní nO' té vša.kprov:ádel ceský
architekt. zamestnam'T n::t stavbe vÝstavního divadla
roliceiní komisi. jejíž Dredseda mu ~a ·kanec 'Oznámil';
S hlediska stavební policie je všechna v porádku až na
to. že všechn;1 místa. kde jsou uloženy hasící prí'straje,
mu"ejí se natrít cervene: poli,cej-ní predpis. - A tak se
st~Jo. ze si ten cerven~' náter Francouzové prece jen
od nás llevyOUicili. Je to sice ku podivu. ale prišli, na
harevnou architekturu sami: jeonže ta jejich je »pom
pier«, protože ji opravdu vynašN ha:s,ici.

Literatura a umení

Edmolld Konrád:

Proc práve Pirandello?
CtI je to Pirandello?
Lze' povedeti dosti snadno, k d O' to je: ta je »Sest

pasta' hledá autora.« Svetavá sláva s'e obyoejne zct.··

klád;' na jednom díle, ostatek s,e sveze s sebou, a jindy
zas 110 nikdo nezná.

Lze se pouciti, že jePirandella narozen v Girgenti
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na Sicilii 28. cervna 1867 a literárne vyšel ze školy
Giovanniho Verghy, vzniklé okalo roku 1880. Lze da
dati, že byl horecne plodn)', ale málo vážen. Alfreda
Russo píše o nem v »1 N arratori«: že neznal »svežího
a vášnivého oddání životu«, a že se z jeha obcas cy
nického a pustého humoru mohlo usuzovati až i »na
nejaký vulgární rys v jeho osobnosti«. A tak dále.

Složitejší je odpoved na otázku, c o je to Piran
clello. Otázka ta dá se jinak i ríci: proc je Pirandello
tak moderní? Proc se stal tak príznacn)'m faktem prí
tomnosti, jako pred dvaceti lety Kipling? Proc je dnes
necím skorO' tak obecn)'m jaka radio? (Kdežto Kiplin
gova popularita címsi upomínala na pohodlné klubov
ní kresla.) A proc se s takovou rychlostí zacalo mluvit
o pirandellismu? (Ba mohlo by se, dovolen-li vtipek,
mluviti prímo a pirandelliriu.)

Proc práve Pirande1J.a?
Je mimo vši pochybnost, že na príklad Bernard

Shaw je nesrovnatelne vetší dramatik. básník i osob
nost, než chytrý Sicilián. Nicméne nelze dnes mluviti
o nejakém shawismu, a »Zpet k Methusalému«, jemuž
není rovna ad casu Gaethova »Fausta«, je díla témer
neznámé.

Z Karla Capka, ab chom volili ceský príklad sveto
vosti, da žilobití lidstva prišlo jediné slavo: robol
a nemluví se celkem o capkismu. Ale mluví se o pi
randellismu, ackoli v jist~'ch novotách jevištního pro
jeyu Capek Pirandella predešel.

Pirandello má vyložené nohsledy. vykonává podobne
kontrolovateln)T formový i orientacní vliv. iak iej na
desetiletí znamenal Picassa (a mohl by se, pri vší roz
dílnosti jejich sVetLl, najít mezi nimi dosti prekvapivý
vztah). ,Teli v nem cosi, co je nápodobitelné a apliko
vatelné (ceho není v té míre u Shawa ani Capka, kdež
rozhodující ie nenápodobite1ná' síla asobní básnivosti):
at už je to filosofie, methoda ci macha, a máme práve
v Cechách doklad aplikovaného pirandellismu, nad jiné
ocividný, v Bartošove »V zbaurení na jevišti«.

Prícinou Pirandellova proniknutí není však ta, co
je na nem aplikovatelné. Ta j,est pauze jeho prostred
k,em, a prostredek ten je starý: vynalezl jej Sardou,
u nehGž se mu vyucil 1bsen. Je to SardouLlv vynález
moderní, propocítané dramatické techniky, abych
užil výrazu Hilarova: moderní jevištní algebry. 1bsen
aplikoval tuto algebru na SVLlj pred stavový svet a
stvoril dramatick)T realismus. Pirandellovi postacilo
uciniti tatéž: aplikovati Sardpuovu techniku na svuj
predstavavý svet, aby vytvoril pirandellismus, ovšem
v rozmerech a to menších, oc sám je menší, než star:Ý'
severský bes 1bsen. V tamto smeru není Pirandello
nic nového, aniž je poslední v rade: j·ešte mnoho dra
matick)'ch umení bude vyvozovati svou jevištní úcin
nGst ze stroje, vynalezeného Sardauern.

Aplikací tahoto straje na svuj predstavový svet vy
tvárí Pirandello ony prvky jevištního výrazu, jež se
zdají nové a jsou napodobitelné a dále aplikovatelné.
Ale predstavový jeha svet, jejž 'V soustavu logicky pre
hlednou uvedl a filosoficky vyložil Adriano Tilgher
ve své knize »Studi sul teatro contemporaneo«, stoji
méne na nejakém svetovém náz·oru, než na hluboce
OSGbním Pirandellove prazažitku, na prazkušenosti
zcela duverné jehO' saukromého lidského bytí, na urci
tém povahavém sklonu, jenž jest: videti sebe sama,
nazírati z v,encí na svou vlastní osobu, býti divákem
svéhO' »já«. To j,est zrejme psychologický, až do dis
sociace jáství jdau-cí popud, z nehGž všechen jeho
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predstavový kruh bere svuj vývoj. V komedii »Každý
na svíij zplIsob« (jež nijak není totožná s jinou jeho
komedií: »Každ)" má svou pravdu«. 'I Praze hranou),
volá Francesco Savio za zbesilou milostnou dvojicí:
_,Ale vždyt jsou to dva blázni!« Nacež mu zamyšlene
odpovídá Diego Cinci, pirandellovský mluvcí hry:
»Protože sebe nevidíš.«

Videti sebe. dívati se na formu, v niž mtlj pocit
bytí je nachytán do podoby pana Pirandella: a naopak,
jakožto pan Pirandello nazírati na život, který mnou
proudí, který mi dal vznik a vývoj. který mne pri tom
opotrebovává a posléze zase znicí - Pirandello, jenž
hledí na Pirandella a jím zase jest vnímán a pozo
rován, to je Siciliánuv prapocit, a toto vecné drama
dvou Pirandelltt jest Pirandellovo životní dílo. Tento
muž stále vidí sebe sama dvojate, jako opilý .. Dokladu
na to jest v jeho projevech spousta, nejosobnejší v jeho
vlastním výklade »Jak a proc jsem napsal' ,Šest postav
hledá autora',« který otiskla »Comoedia« VII. 1.
z 1. ledna 1925. V tomto výklade Pirandello pripisuje
svým postavám vlastní a samostatný život, odehráva
jící se nejprve v autorovi, pak mimo neho: psycholo
gická zkušenost, castá u básníku, a filosofický názor,
zajisté prijatelný.

Tedy: PirandeHo jedinec kontra Pirandello bytí.
A naopak: Pirandello život kontra Pirandello forma.

Tento prazážitek Pirandello zevšeobedíuje na svet
vtlbec: život nemúže být bez forem. Vecne proude,
vecne je vytvárí. Ale formy, svou podstatou pevné,
krystalisované, soustava kontsrukcí, omezují, do sebe
stlacují, tísní, škrtí život, a on je zase rozbíjí (Dle
Tilghera.) »Každá vec, každý predmet, každý život,«
dí Piranc1ello, »nese s sebou útrapu své formy, útrapu
býti tak a nemoci už býti jinak, aby se nerozpadl
v prach a pope1.« (»Candelora«.) - »Každá forma
je smrt. My všichni jsme bytosti, zajaté v pasti, od
trženi od proudu, jenž nikdy nestane, a ustálení pro
smrt.« (»Past«.) »Holý život«. - »Holé masky«.
(Charakteristické názvy jeho del.) Pirandellovo dra
ma:. vecná srážka života a masky. Jeho stred: il pen
siero pensante, myslící myšlenka (Tilgher), predstava,
jež si predstavuje sebe samu.

Z tohoto dualismu života a formy Pirandellovi v ne
scetných obmenách vyplývá -všechno ostatní: ne
vyhnutelnost forem. (Mattia Passal chce se jich zba- .
viti, zahoditi pouta své existence, vymaniti se od spo
lecnosti, konvence a ustálenosti. Zmizí, dá se prohlásit
za mrtvého a pod jiným jménem chce zacíti nový ži
vot. Marne ocitá se proste vne života, nelze být sou
casne živ i mrtev. Rozhodne se tedy vstáti z mrtvých,
pozde. Jeho for m a a místo už je zabráno.) Životní
routina (Selmi, »Starí a mladí«), holý život (Mos
cardo, »Jeden, nikdo, sto tisíc«), zreknutí se života

. (stará paní Ponzová, »Každý má svou pravdu«j, b},ti
a zdáti se (Ponza a jeho žena, tamže), videti Se! žíti
(Laudisi pred zrcadlem, tamže), odboj individua a
konstrukce, kterou z neho udelali jiní (»Šest postav«),
rozbití masky, kterou si udelalo individuum (» Jin
drich IV.«) atd. atd.

Nevysvítil nijak z toho všeho, »proc prave Piran
dello«. V techto zkratkách, abstraktnc znejících, není
vysvetlení jeho modernosti. Na techto predstavách,
charakteru spíše dekadentního, není na pohled nic, co
by ozrejmovalo Pirandellovu a k t u a 1i t u. Nicméne
jest obsažena práve v nich. .

Z Pirandellova vecného dualismu nazírání, z jeho

nepretržitého sebezrcadlení vecí i lidí, z jeho stálého
promítání fakt do jiných poloh, z ustavicnosti, s jakou
tyto ruzné predmety reality se navzájem prostupují,
z nekonecné promenlivosti této reality, která z toho
plyne, vzniká Piranc1ellovi vedomí úžasné nespolehli
vosti všech fakt, naprosté problematicnosti všech jistot,
úplné - reknu to kompromitované slovo - relativity
skutecnosti.

Pirandellova dramatika jest vedeti, že nic neví.
V tomto smyslu predstavuje zcela nový druh drama
tlka sokratického, jak by rekl Jietzsche. »Zde se
ucí,« ríká v »Každý na sVlIj zpusob« Diego Cinci, »že
každý si musí zbudovat sám pud u pod noh a
m i, od prípadu k prípadu, pri každém kroku, který
chceme udelat ... « a tamže: »Vše nevymezeno, pro
menlivé, nepodstatné. A pak, abys na neco dosáhl a
držel se pevne, skocíš zpátky... do trudu své malé
dnešní jistoty, té trošky toho, co, dobre pocítáno,
uspeješ vedet o sobe: jména, které máš, a kolik máš
v kapse, domu, kde bydlíš: svých zvyklI, svých ná
klonnost~ - se vším, co je obvyklého ve tvé eXIstenci,
se sv}'m ubohým telem, které se ješte hýbe a mlIže ná
sledovat proudu životního, tak dlouho, dokud pohyb,
který polehoucku se zpomaluje a vychládá, stále více,
jak se stárne, neprestane vlIbec, a dobrou noc!«

Takto založen s tímto svým zcela soukrome lidským
pracitem a prazkušeností jest anebo stal se Piranc1'ello
dramatikem dnešního svetového po
citu nejistoty, dramatikem svetového
ved orní z mat k u, dramatikem všeho toho, co,
zbytecne se odvolávajíc na Einsteina, bývá bežne ozna
cováno jako relativismus.

Vyplývá dále z tohoto prapocitu nejistoty, že Piran
dellovi lidé jsouce si jisti jedva sami sebou, nejsou si
nikdy jisti sv}'mi bližními. A1fredo Russo, Piran
delllIv odpurce, nechápající a odmítající tyto svety,
nicméne s dobrým postrehem o nem píše: »Ac je prav
da, že jeho osoby... naléhave spolu rozmlouvají,
pre c e t i tom 1u v cís i. mez i s e b o u ? e
r o z urne jí .... « Užívajíce týchž slov, mají pri nich
ruzné predstavy, a pro tytéž predstavy rlIzná slova,
nejsou IS to se bezpecne k sobe orientovati, tak jako
nescetná individua, stavy, trídy, 'vrstvy, národy a
církve dnešního lidstva.

Pirandello je d r a mat i k s vet o v é h o p o cit u
y e c n é hon e do r o z urne n í, dramatikem všeho
toho, co ve sloupcí.ch jednech a týchž novin snoubí
technický pokrok s lacinou mystikou a vedecké objevy
s politick~'mi poverami, co v jednu dobu shrnuje ne
prehledný chaos bezpoctu filosofií, náboženstev, tech
nik, spolecenských soustav, cástecných zájmtl a pravd,
polopravd, šablon a lží.

Z pocitu nejistoty a nedorozumení, z mnohonásob
ného promítání reality, z mnohostrannosti a mnoho
znacnosti, která mu tím vzniká, Pirandellovi se obsahy
jeho vedomí neobycejne k o m p 1i k ují: komplikací
clpcela jinou, než ji vidíme trebas u Ibsena. Ten kom
plikuje dej z dlIvodu ciste umeleckých. Pirandellovi
se komplikuje jeho námet, a on básní práve jeho kom
plikaci: upomínaje v tom na nekteré rysy Dostojev
ského (s nímž jinak spolecného docela nic nemá).
V komedii »Každý na sVlIj zplIsol1« vtip jest, že se
stala urcitá vec, kterou každý jinak ví, cítí a posu
zuje, aniž se v rozvoji dusledklI kdy dovíme, j a k se
ta vec vlastne stala: prípad, podobný prípadu z »vý
rostka«, kde Versilov mel v cizine jakousi aféru, o níž
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se ve dvaceti podobách, namnoze protilehlých, nedo
víme, j a k se to s ní vskutku melo. Ale užívá-li Do
stojevskij této aféry k psychologickému osvetlení svého
hrdiny, ci vubec osob súcastnených, které je mu to
hlavní, u Pirandella hlavní je ta vec a její kompliko
vanost, a fakt, že se pravdy nikdy nedovíme.

/\. toto jest tretí složka Pirandellovy aktuality: je-li
dramatikem svetového pocitu nejistoty a nedoroz
umení, jest i d r a mat i ke m dne š n í h o ved 0
m í k o mp I i k o van o s tiž i v o t a, které bez ustá
ní roste.

Pirandello jest, úhrnem receno, to, co mu jeho od
purce Russo ve jménu estetiky hodne školsk€ a tupé
vycítá: dramatikem »di quell' u I i s s i s s m o europe'O
contemporaneo«, dramatikem s o u dob é ho ev r o p
s k é h o od y s sej s tví, oné bludné poute ducha od
vyvrácené Troje vcerejších pravd k dotud nezrené do
movské pude nejaké kulturní Ithaky.

Pirandello je tedy d r a mat i ke m s vet o v é h o
r o z p o I o žen í mys I i.

Možná, že se jím stal bezdeky. Chci tím ríci, že pres
všechny svoje kvality, nesporne mezinárodní, prece asi
není zcela geniální, g.enialitou na príklad Shawovou.
A že by bylo nesprávné, ríci o nem jazykem, kdysi kri
tickým, dnes už opotrebovaným na nakladatelských
prospektech: »Vycítil a vyslovuje tragickou rozvrá
cenost své doby, již, s krajní odvahou k pravde nemi
losrdne obnažuje.«

Jeho svrchovane inteligentní dílo (v nemž nechybí
spousta šterku, nejen mezi jeho nescetnými povídkami,
ale i mezi hrami, na príklad »Clovek, zvíre a ctnost«,
anekdota skoro príležitostná a zbytecne precenovaná)
vnucuje nám dojem, že Pirandello nebásní život a svet,
ale jen s v u j ži v o t a s vet. Jeho svetový názor
(jenž žádným svetovým názorem, žádnou tO'talitou
není) je spíše utkvelá predstava, mucivá denní zále
žitost jeho nervu, soukromá trýzen a až telesný stav
tohoto neradostného cloveka, j~nž se nemucí za lid
stvo, ale za sebe. Je bez vedomé souvislosti s obrazem
své doby, na niž nereaguje. Jeho hry bez valných zmen
mohly vzniknout o tricet let dríve. Jsou to vetšinou
malé obcanské hry konvencních predpokladu a nevy
mykají se, krome nejkrásnejší a básniGky mocné jeho
tragedie »Život, který jsem ti dala«, z l?irandellovy
vecné noetické otázky. Nemají víibec, v cemž Russo
má pravdu, »sveží a vášnivé oddání životu«, myslí-li
se tím básnický vztah ke všem nejhlubším a životo
tVOrI1)Tmprapudum lidské duše. Ve vší jejich oslnující
konkretnosti a pravosti, jež dokonce nepostrádá' ly
rismu, máš na konec prece jen pocit, že ž i v o t z a
cín á a ž z a nim i. Zdají se, ve svém noetickém
jhu. jeho predehrami (nebo dohrami). Kdežto u lh
sena sebe severštejšího život zvednutím opony zacíná
a jejím spadnutJm koncí. Picasso (mám-li se ješte zmí
niti o této polarite), jehož problém byl práve opacný:
formou vysvoboditi život z beztvarosti, je vedle Piran
(lella ten zpevnejší, vedle básníka ten básnictejší. Ale
Vlk-li oba, ukazatelé doby, druh druha následující a
V) ,trídávající na úpatí a hrebene jedné V)Tvojové vlny,
m:!jí spolecnou vlastnost, provokovati svou technikou,
Pirandellovi se prihodilo, 'ucinitisvou prvkem nad
jil é aktuálním. Russo, jenž mu i ten vycítá, pra'V,í:
»(.Teho) prípady krouží vesmes kolem dvojsmyslu,
jenž nedojde nikdy objasnení. PirandellO' neucinil nic,
nežli že obrátil cíl. Objektivní formuli dvojsmyslu, jež
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má nákl.dné rešení, nahradil romanti,ckou formulí sub
jektivní, jež ne m á reš e níž á d n é.«

Ale to je práve to, co je na Pirandellovi tak oci
vidne moderní, že to strhuje galerii a parket k stání:
jako on, zbaveni toho casu všech jistot i mer, víme, že
dne sne m u ž e m e nic o p r a v dur o z r e
š iti.

l tento klíc Pirandelluv méne vyplývá z jeho vztahu
k dnešku, než z jeho prazkušenosti. A tak, spíše vcas
nalezen svou dobou, než její magnetická jehla, muže

, podobne odpovedeti Evrope, jako jeho Baldovino, jenž
se má oženiti s kompromitovanou ženou, aby zakryl
její poklesek, odpovídá jejímu milenci: »Musím ji
predstavovat já, tu vaši pocestnost.«

J oset Rybák:
Literární Slovensko staré a hlavne nové.

I.
D nás v Cechách panuje mínení, že Slovensko spí

dosud kulturne i umelecky. Toto mínení panuje ve
znacné míre i na Slovensku samotném. Nikoliv však
po právu. Dnes, kdy za heslem autonomie vybíjí se
znacná cást energie národní, ustupuje otázka kultury
a umení dosti znatelne do pozadí, nebot Slovensko je
slabé nejen kulturne, ale i hospodársky. Autonomie
stává se tu požadavkem sociálního zlepšení Slováku,
požadavkem hospodárského a snad i spolecenského ži
vota. Budiž! Priznejme, že alespon cástecne autono
mie napraví tyto hospodárské nedostatky. Priznejme,
že není to Slovensko, které je vinno temito težkirmi
pomery. Na druhé strane však o autonomii kulturní
se zde hovoriti nedá. Slovensko má. již sedm roku
úplnou svobodu a jsou-li kulturní a umelecké pomery
v tak velké míre neutešené, je to v tomto prípade vi
nou Slováku samotných. Ovšem, tyto težké pomery
slovenského rozvoje kulturního nelze hledati nikde
jinde, než v tradici. Osud Slovenska je tak dalece
znám, že netreba o tom poznámek.

Jak jsem se již shora zmínil, zdá se, že Slovensko
spí kulturne i umelecky. Ale ono se zde prece jen neco
deje. Neco zde kvasí, neco se pokouší zapustit koreny
do vyprahIé pudy, neco úzkostne zápasí, volá O'pomO'c,
ale té pomoci zde není. Slovensko je staré, je príliš
tradicní a streží si statecne své úzké obzory. Stojí
na stráži proti nejmenším pokusum, které oy chtely
zboriti cínské steny a vpustit trochu evropského vzdu
chu do jeho života. Slovensko se bojí o svuj svéráz,
bojí se o svou typicnost, o tynicnost krojll, hrníckll a
slovensk)Tch výšivek a za každou cenu chce zustat
svým.

Nelze dnes ríci kdy, ale rozhodne tu bude boi mezi
touto tradicí a novým Slovenskem. Mezi doznívající
kulturou úzkého obzoru a mezi touhou. snahou a úsi
lím po dosažení skutecných hodnot. A nebude to malá
práce. Tradice slovenská je tvrdá. ie silne zakorenena.
je drave neústupná a vzdorná. Má dosud diktát nad
Slovenskem.

2.

Mladé literární úsilí na Slovensku nevradilo se har
monicky do poválecného ovzduší, zmítaného snahami
po novém usporádání spolecenských pomeru, po ra
dikálním vyrovnání se starými hodnotami a rády,
nýbrž proievilo se jako zreimý kontrast dobový. Z vy
vetralého nánosu nredchozích generací osvojili si mla
dí vše. co bylo odsouzeno k zániku. Sentimentální a
bolestínskou pósu, symbO'lkké gesto a dekadentne
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mdlý subjektivism. Byla ta necO', cemu chybel vztah
k živatu, cO' rastlO' plane a divace. Nebat zde nebyla
vudcích ces,t, nebyla zde arientace a kritiky, která by
byla rádkyní techtO' nejrannejších snah tvúrcích.

TitO' mladí Slaváci vystaupili spalecne pred verej
nast v race 1922 casopisem »Svajet«. Redaktarem jehO'
byl Gejza V ámaš, který nedávnO' debutaval sbírkau
próz »Editina acka«. Casapis vycházel pauze rak a
zanikl. Tiskl tam E. B. Lukác Smrek, OkáJli a Pa
nican. Panican tu otiskaval své prvé verše, které za
radil dO' sbírky »Sam«. On jediný apauštel staré tra
dicní gesta, ale jen prata, aby si našel navé, usmer
nené pazdeji v saciální pathas, 'který z neha udelal
tendencníhO' básníka, zatíženéhO' kamunistickau idea
lagii.

Jakýsi prerad literární mládeže slavenské prinesl
teprve rak 1924. BylO' ta tehdy, když vyšel sbarník
Mladé slavenské literatury, zredigavaný Jánem Smre
kem, a sbarník sacialistických kulturnkh pracovníkLl
»Dav«. Smrekavi tehdy nešla O' nic jinéhO', než aby
dakumentaval cinnast slavenské literární mládeže. Pa
tétO' stránce sbarník solnil své poslání. Literární had
nata jehO' je spíše dakumentární než umelecká. Pri
s.pívatelé »Davu«, navazuj ke na W alkerLlv manifest
a praletárském umení, adhadlali se k literárnímu pra
jevu svým prvým císlem sacialistickéha »Davu«, který
vzbudil znacnau pazornast na Slavensku i v Cechách.
Byl-li v Cechách priiat sympaticky, jakO' výraz novéhO'
literárníhO' úsilí, jakO' príslib navéha radícíhO' se ume
ní, vystaupila aficj.elní slavenská literární verejnast
ostre, admítajíc cO' nejradikálneii tato úsilí. Mladým
autarúm byla vytýkána neslavenskas,t, kamunistická
tendence, a jakO' pravý tYj) básníka Slavenska z mladé
generace uváden byl E. B. Lukác. Clenavé »Davu« šli
dO' literatury s nadšením a s radastným výbajným vý
razem. U silova1i dahanit ta, CO' zameškali. Sdružujíce
mezi sebau nejlepší mladé talenty, meli prevahu nad
astatními. V jejich radách byl Okáli, tearetik sku
piny, Jílemnický, Panican, Sirácký, Novameský a Ta
mašík. Na Slovensku vyrústala generace, která se
chtela vyravnati nejradikálneji se vším, cO' bylo staré.

3·
Mladá literární generace rozdelila se na tri smery,

representavané casopisy »Vatra«, »Mladé Slovenska«
a »Dav«.

»Vatra« jakO' casapis katolických studentú, rediga
vaná Kara1em Sidarem a Barinem, stála a stají i dnes
stranou živata. Ona je výrazem taha úsilí, které tak
hauževnate brání tu starau slavenskau typicnost, isa
lujk se všemažne prati vlivLlm daby i umení. Ona
davršuje jen staré hadnaty, násabíc je spíše dO' šíre
než dO' hlaubky.

Casapis »Mladé Slavenska« byl necím velmi zají
maV}T. V tamto casapis,e scházeli se spolecne literáti
z »Davu«, z »Vatry« i adjinud. Každý tam psal svým
zpúsabem a protO' mel casapis ráz velmi pestrý a ne
jednatný. Byl-li na jedné stránce vášnivý pratest proti
paetismu, na druhé stránce za tímtO' clánkem byla slo
venská paetistická básnicka. TentO' casapis byl zasta
ven kancem cervna 1925 prO' zdánlive kamunistickau
t.endenci.

»Davisté« jsau dnes svým umeleckým úsilím jediní
na levém krídle. Jejich víra v pral,etárskau kulturu
a jejich nadšení prO' umení trídní vystací ješte tak na
rak. Ústup od marxistickéhO' pragramu jest již dnes
dosti znatelný. O »Davu« dlužna padatknaut ješte to-

lik, že z financních dúvodú byl druhým císlem zasta
ven a pocne vycházeti od únara znavu jakO' mesícník.

K informaci nutnO' paznamenat ješte talik, že sla
venskau literaturu delají nejen Slaváci, nýbrž i Ceši.
Osvajivše si spisavnau slavenštinu, prenesli težište své
tvorby dO' slavenské literatury., Je to zejména L. N.
Zverina, Jarka EIen-Kaiser, Eduard Urx a Zindr.

4·
Slováci nám velmi castO' vytýkají, že venujeme pra

nepatrný zájem slovenské literature. Není tO' apráv
nená výtka. Nepatrný zájem venují slavenské litera
ture i Slováci samatní. Panican napsal kdysi clánek,
který mel zahajavati anketu a mažnastech razvaje sla
venské literatury. Clánek vyšel a zanikl bez ozveny.
Stejne tak zanikl i clánek Knapúv v lanském racníku
»Cesty«: Naše výchadní veci. Byla ta atázka, která
se týkala bezprastredne Slavenska samatnéha, a prece
se nenašel nikdO', kdO' by O' tento problém jevil trochu
zájmu. Netecnast a Ihastejnast je hlavním rysem a
hlavní prícinau, která citelne púsabí na težké kulturní
a umelecké pamery Slovenska. A prata apakuji ješte
jednau, cO' jsem již zpocátku rekl: Jsau-li kulturní a
umelecké pamery na Slavensku v tak velké míre ne
utešené, je ta vinau Slavá:kú samatn}·ch.

Stát a filmová výroba.
v denních listech se vyskytly zprávy" že za úcasti

nekterých ministerstev bude zrízena filmavá výrabní
spalecnast, v níž by byl stát súcastnen asi takavým zpu
sabem jakO' na Radiajaurnalu. Infarmace u jmenavaných
ministerstev ukázaly však, že zpráva jest bud pauhým
práním, nebO' že se jedná a padni k vlivných jednatlivcu,
kterí verí, že uvedená ministerstva se k nemu dríve ci
pazdeji pripají.

Idea není špatná, ani navá. Dnes celý svet jest si ve
dam duležitasti filmu a reší saustavne svuj pamer k ne
mu. Jsme presvedceni, že dnešní nevšímavast vládních
kruhu k filmavé výrabe jest neudržitelnau a musí pami
nauti. Duležitast filmu nejlépe paznala Amerika a Ne
mecka a také jest v techtO' abau zemích filmavý prumysl
na nejvyšším stupni, v Americe dakance na ctvrtém
stupni cO' dO' velikasti. Evrapský film avšem pradelává
tuhou krisi financní, americký krisi kvality.

Nemecka pamáhá svému prumyslu velmi vydatne. Da
bre stylisavaným kantingentem pasílila svau výrabu a
nyní ji upevnuje. Nejvetší nemecká spalecnast UFA
(Universum Film A. G.) v Berlíne má pul miliardy Kc
akciavéha kapitálu a vydatnau padparu ríšské Deutsche
Bank. Nyní uzavrela UFA pamerne výhadnau smlauvu
s americkau spalecnastí Paramaunt Pictures, která jí
paskytla na mírný úrak 150 milianu Kc a zavázala se
racne adebrati prO' Ameriku 10 filmÍ! výra by UFY. Ne
mecké listy sice kritisují tutO' smlauvu jakO' výhadnejší
pl a Ameriku, ale lze pakládati za veliký úspech UFY
padmínku, že nejsilnejší kancern svetavý se zavázal
uvésti deset filmu UFY na americkau pudu, nebat dasud
pa darila se uvésti dO' Ameriky vubec pouze 3 nemecké
filmy.

Anglická vláda v paslední dahe vyzvala aficielní filma
vé kruhy k padání návrhi'1 na padparu damácí výraby,
nebat se právem abává príliš velikéhO' vlivu americkÝch
filmu na své asady. Vyzvání minula se s Í1cinkem, nebat
stejne jakO' u nás, tak i v Anglii stají všecky tri slažky
filmavého prumyslu - výrabce, pujcavna, biagraf -
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príkre proti sobe, což jest ostatne dosti pochopitelné, ne
baf mají velmi ruzné zájmy. Stát tudíž chopí se prý sám
iniciativy a vypracuje predlohu zákona na ochFanu do
mácího filmu na stejném asi podklade, jako to bylo u nás
ministerským narízením (kterého se ovšem málo dbá)
narízeno: každý biograf v Anglii bude povinen sehráti
nejméne 20% filmu domácí výroby.

Francie: filmová v}roba není vubec státem podporo
vána a upadá. Pomerne nejvíce fi!mL\ vyrobí v Paríži
usazení Rusové. Francouzská vláda uvažuje nyní o tom,
že by snížila a snad i zrušila dávky majitelL\m kin pri
hraní domácího filmu. Jelikož tyto dávky dosahují až
25%, jest to jiste znacná pomoc v urcité forme subvence.

Ostatní zeme, z nichž vyniká radikálním rešením zvlá
šte Ib.lie, chtejí chrániti podobným zpusobem svou vý
robu, dobre vedouce, že chránením ji také pozdvihnou a,
nehlede k znacnému propagacnímu a pedagogickému
významu, ušetrí znacné obnosy národního jmení. jež
nyní putují za hranice. Také Madarsko chce pomoci své
výrobe vydatnými subvencemi a Bulharsko zakládá stát
ní výrobnu za spoluúcasti soukromého kapitálu.

Ceský film: má dnes svoji konjunkturu. obecenstvo se
rádo jde na nej podívat, ale pomoženo mu není. Situace
výrobcu jest stejná jako byla dríve.

Ceský film si však sám pomoci nemuže a to z techto
duvodu:

1. Není dosti kapitálu pro soustavné vyrábení,
2. není podporován státem,
3. nehledá cestu za hraniée a hledá-li ji, chybí mu

až na nekolik výjimek - dostatecné styky,
4. kritická situace našich pujcoven.

Kapitál: U nás vyrábejí vetšinou filmové ptljcovny.
O nejaké soustavné výrobe nemtlže býti reci. Naše ban
ky - pokud se ve skrovné míre výroby úcastnily 
mely urcité ztráty. Zapomínají pri tom. že za vyucenoll
musí platiti každý a že konecne i v jiných oborech byly.
stejné ztráty. Ale naše banky jsou svými vlastními pod
niky tak zatíženy, že jim nezbývá penez pro podniky
nové. Bylo by také pochybeno, chtíti vybudovat nekte
rou existující výrobnu ve vetším merítku. Jest nutno za
cíti na úplne nových základech a využitkovati všech
sebe bolestnejších zkušeností. A zde by musil vypomoci
stát. Film má vetší lidovýchovnou duležitost než divadlo
vetší možnosti než zpevácké spolky a vetší možnost pro
pagacní než závodní kone. Národní divadlo dostalo 10
milionu, zpevácké spolky 600.000 a Jockey Klub byl stá
tem sanován obnosem 1,500.000 Kc. A film? Ruzné kor
porace žádaly o subvence, ochranu domácího filmu atd.
A jaký byl výsledek? Velmi skrovný.

A prece by mela být jednou dána filmovému podni
kání vydatná státní subvence, treba ve forme pujcky.
Kdyby stát se súcastni1 obnosem nejméne 10 milionu Kc,
soukromý kapitál by dal jiste dalších 10 mi10nu a meli
bychom rázem spolecnost, která by vedle kapitálu mela
i znacnou duveru a jiné možnosti. K tomuto rešení jiste
jednou dojde. Kapitál 20 milionu Kc by stacil k vybudo
vání dostatecného atelieru, k soustavné výrobe až 20 fil
mu rocne, založení dobré pujcovny a dvou neb trí za
hranicních prodejen ve filmových strediscích za podpory
našich konsuláti'l. VedouCÍ osoby této spolecnosti by byly
cástecne jmenovány státem, cástecne obsazeny verej
ným konkursem. Ovšem úzkostlivé šetrení a práce podle
promyšleného plánu by byly hlavní podmínky.

Názor, že není treba státní subvence, ani pujcky, nýbrž
že jest možna podpora filmové výroby, až bude opravdu

silnejší, nesdílíme. Až totiž bude filmová výroba silnejší,
pak nebude potrebovat žádné subvence. Ale ten kapitál,
jehož jest treba k založení silnejší výroby, není možno
opatriti jinak než za pomoci státu.

Jsem sice zásadne proti nucenému hraní ceského fil
mu, ale jest to bohužel nutnou složkou státní ochrany.
Obdivuji Nemce a jejich soudružnost a vím, že ani sleva
zemské dávky, ani nadeje na zisk je neláká, aby hráli
ceský film.

Konecne poslední složkou by byla sleva zemské dávky
pri hraní filmu domácí výroby. Musily by ovšem býti
vypracovány presné smernice o tom. které filmy spadají
do kategorie filmu domácí výroby, nebot pujcovny
mnohdy prohlašují filmy za ceské, které jimi vskutku
nejsou a jichž režisér se pak v ríšsko-nemeckých listech
ohražuje proti tomu. aby jeho film byl nazýván filmem
ceské výroby (»Muž bez srdce,,).

Naši výrobci musí hledati cestu za hranice. To bylo
velmi dobre vycerpáno v Ces k é m F i I m o v é m S v e
te, a proto podotýkáme jenom, že vetší film - i když
jde v domácích kinech skvele - nemuže býti v Cesko
slovensku amortisován. Jest logické, že musí pak býti
volen sujet, který odpovídá mezinárodním. požadavkum.
A že v dusledku americké kvalitativní stagnace by' byla
možnost vyrábet u nás modernÍ, dobré filmy, jež by šly
do Ameriky, jest jisto.

Také situace našich pujcoven jest krajne kritická. 70%
našich pujcoven jsou bud filiálkami cizích výroben, nebo
mají výlucne cizí filmy na sklade. Od pujcoven nelze
tudíž ocekávati skoro žádného kapitálu. Následkem opo
minutí filmového prumyslu pri sdelávání obchodních
smluv není možno omeziti dovoz cizích filmu a tak nelze
odstraniti preplnenost filmového trhu. Pro CSR jest treba
400 filmu rocne a doveze se jich sem 2000.

Pro stát jest duležité, aby po príklade cizích vlád po
1110hl a pak dále podporoval ceskou filmovou výrobu
všemi prostredky. Tato výzva prichází jiste vcas. Prí
slušné ministerstvo 111elo by zahájiti anketu, ne však
Svazem filmového obchodu a prumyslu, nebof tento Svaz
jest representantem pujcoven vetšího cizího kapitálu,
které nemají - pres to, že neustále dokazují opak 
zájmu na ceské výrobe, vyjímaje snad, že udelají dobrý
obchod, odkoupí-Ii od financne vycerpaného v~Trobce za
babku práve vyrobený film a pri pujcování navesí na nej
svou cizí produkci a tak, rÍkajíce, že ceský film podpo
rují, jej vlastne utloukají. V této otázce jest jedine kom
petentním "Svaz výrobcu", který již existuje. Zodpoved
nost pro budoucí rozvoj domácího filmu má stát znacnou
a lze veriti, že si toho je také vedom. B. S.•

CP o z 11. r e d a k c e. Uverejnujíce tento clánek, který nám
byl zaslán z kruh II ceských filmových výrobcu, nemllžeme se
zdržeti nekolika zásadních poznámek. Nemužeme nesouhlasiti
v podstate s tendenC"Í clánku: pri významu, jehož nabyl film
v celém svete, je pochopitelno, že každý stát má zájem na
ochrane domácí filmové výroby. už proto, aby pomocí filmu
bylo ohromnému davu návštevníkl1 kinematografu sprostredko
váno neco z národní kultury. Mimo to je pochopitelno, snaží-li
se každý národ prosaditi se v odvetví. které nabylo takové
clllležitosti. Nelze pomlceti ani o hospodárském významu, který
plyne z t<Jho. je-Ii domácí filmová produkce dosti silná. To
jest tedy dosti dl1vocltl, ahy stát nechodil n.evšímavc kolem 00
mácí filmové výrohy. Na druhé strane však musíme ríci.
že ty ocividné porážky, které až dosud utrpela ceská filmová
výroba, nelze vysvetlovati v p,vé rade nevšímavostí a ne
zájmem státu. Ve všech jiných zemích vzrostl a prosperoval
filmový prl1mysl na svou vlastní pest, bez pomoci státní 
vyjímaje ovšem ty zeme, kde neumcjí delati filmy. Budiž re
ceno otevrene, že hlavní prícinou neúspech li - i financních 
naší filmové výroby byla jejich hanebná kvalita. Nehodí se
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jaksi pro nás,' abychom mluvili o krisi kvality ve filmovém
prumyslu americkém, dokud sami v takové krisi až po uši ve
zíme. At už je v Americe jakákoliv krise kvality filmu, tolik
mužeme s jistotou veriti, že americké filmy jsou vždy ješte
o tolik lepší našich, že v Americe nepocítí nekdo potrebu
dovážet filmy naše, budou-Ii takové, jaké byly až dosud. N e
smíme stále chodit jako kocka. kolem horké kaše okolo toho
fakta, že ceské filmy byly až dmmd žalostne ubohé po každé
stránce. Budiž receno otevrene i to, že u nás k filmu se uchy
lovali až dosud jen lidé tretího a ctvrtého rádu a že mezi
l,imi byla hlavne po stránce spolecenské nesnesitelná atmosféra.
Ceský film dosud byl útocištem lidí, s nimiž se nikdo nemuže
odvážiti vážne pocítat. V prvé rade je tu treba nápravy ve
výberu lidí. Je treba ocistit filmovou výrobu 'Od individu(
rázu velmi pochybného. Pak teprve mužeme ocekávati jistý
vzestup. Státní pomoc nezmuže nic, nebudou-Ii u nás delati
filmy lepší lidé. Ceský film až dosud vždy financne ztroskotal
jen z toho dtlvodu, že byl špatný. A jen z toho duvodu se
také nevyvážel do ciziny. Neverme, že dobré styky s tou nebo
s onou zahranicní pujcovnou mohou nahraditi kvalitu. Ceský
film musí býti v prvé rade dobrým - vše ostatní mu pak bude
pridáno. Pak bude míti smysl i ta státní pomoc, které si ceští
výrobci tolik prejí.)

André Germa.in:

Návštevou u Romaina Rollanda.
Romain Rolland slaví práve své

šedesáté narozeniny, pri cemž se sc
tkává s úctou celé Evropy. Tento
clánek francouzského spisovatele, který
prekládáme, vystihuje znamenite ráz
básnické a myslitelské osobnosti Rol
landovy.

Vidcl jsem Romain-Rollanda nekolikrát na ženevském je
zere a v Paríži v letech 1915, 1917 a 1919. Tedy za války a
krátký cas po ní. Tehdy zdál se býti sklícen, težkým smutkem
z prítomných událostí. Veliký básník, zneuznaný mnoha svými
práteli, hanobený svou vlastí a životem pronásledovaný pusobil
tísnivým dojmem. Bez domova, bloudil ve Švýcarech od ho
telu k hotelu, nebo pobýval v Paríži v nehostinném nájemném
byte. Casto churavel. Premáhal však všecky vnejší nesnáze a
odevzdal ochotne celou duši velkému utrpení. Byl jako blou
dící, umucené svedomí Evropy.

Dnes nalezl jsem jej ve stavu docela jiném. Má svuj do
mov - malý, prostý domecek na úpatí svých zamilovan}'ch hor
vil1eneuvských, domecek plný velkého ticha a klidného r;testí,
chránený Bohem i prírodou. Štestí, které jako tvrdé vítezství

r;epoddajného ducha a vedoucího srdce preklenulo bolest, která
se nézapomíná, a propasti vecne zející. Co dává však jeho
dnešuÍmu laskavému uvítání tolik kouzla, co kreslí v jeho obli
cej i i jeho reci rys štastného úsmevu a rysy míru - to není,
cítíme to dobre, ani krásný jarní den, ani konecne dobytý klid;
není to ani drahá blízkost sestry-prítelkyne a spolupracovnice

zároveií. Jeto neco, co prichází z veliké dálky, jako dech Ol;Jech
výšin, jimž za soumraku života jsou blízci ti, kdož hledali
pravdu, milovali lidi a bojovali za dobro.

A prece je pessimismus mého hostitele stále týž. Jeho obraz
svcta je bezútešný. Není znepokojován bezprostredními obtí
žemi, kterých HlY se obáváme. Vidí dále: bolestné steny utla
cované Indie, kvas mezi Mohamedány, napetí mezi Amerikou
a Japonskem, pletichy, jimiž se snaží ohrožená Anglie a probu
zené Rusko otrásti - td vše zamestnává neustále jeho pozor
nost. Tento velký svedek naší doby veští s hwzivou urcitostí
príští katastrofy. A i když celíme jeho oba-vám urcitými ná
mitkami a nadejemi, nutí nás ten fakt, že ho docházejí zprávy

a výstrahy ze všech dílu ~veta, abychom naslouchali jeho va
rování a zamyslili se nad duvody jeho znepokojení. Prese vše
panuje však u neho obdivuhodná mírnost duše, presvedcené
o tragice života a vedoucí, že všechny katastrofy nejsou než
zjevnou formou vecného boje svetla se ·stínem života, se smrtí.
ŽivQt jest mu svatým a on snaží se zachránit každý ohrožený

úsmev. Nedá si vzít svuj podíl svetla, své »místo na slunci«;
chápe se ho svýma bohatýma rukama, zvetšuje je a umožnuje
i druhým, aby se v nem hráli.

Mluví-li o svých prátelích, je cítit hor~ucnost plamenll v nem
sálajících. J ouve, Després, J ean-Richard Bloch, Marcel Mar

tinet, Panait lstrati, Hermann Hesse; tato jména vynorují se
behem rozmluvy. Krásnejší než toto teplo se mi však zdá ta
smes úcasti a pohotovosti, s jakou pozoruje nejruznejší lidi a
nejruznejší doktriny, brzy s klidným zájmem, brze pln živé

zvedavosti, ale vždy bez predsudku. Prátelum vyhradil .poklady
5vého 'srdce, ale i ve zpusobu, jak se dívá na své soky, od
purce a nástupce se jeví mocné vrení citu.

S velkou blahovulí a živým údivem sleduje francouzskou

mládež. Philippe Soupault, Henry de Moutherlaut -- dvema tak
si odporujícím jménum prokazuje stejné uznání ... Vysloví-Ii
jméno druhého, zdá se, že se v nem neco vyjasnilo; analysu
je-li talent básníka »Sougc« a dívá-Ii se energicky do budouc
nosti, deje se to ve spojení nadeje s prísností, urcitým zpusobem
vášnivé starostlivosti. »Dosáhne vÍCe než d'Annunzio«, soudí.

D'Annunzio ... i tato vzpomínka se vynorila. Je nejkrásnejší

náhodou naší doby, že básník »Giocondy« a ethik, jenž napsal
"Jana Christofa« - dva tak protikladné temperamenty - se
našli a vzájemne si porozumeli. Rolland setkal se s »animateu

rem« již v jeho bourlive pohnutém mládí; pozdeji bydlel u neho
v Capponcine. A když po mnoha letech oživuje slovy vzpo
mínku na dobyvatele Rjcky, sálá z nich vroucí náklonnost k b)'
valému druhu a uprímné nadšení pro nesmrtelného básníka.

Pri zmínce o Anatolu Franceovi mlcí sympatie - velkoduš
nost trvá. S jakou otevreností a mladickou prudkostí doznává

svuj odpor ke skeptickému cestnému presidentu francouzské re
publiky! A prece, když nerozvážná mládež se prohrešila proti
velkému mrtvému, zhrozil se jejich pocínání a velmi ostre
odsoudil hanobitele mrtvého.

Nitti, Mussolini, Judet, Georges Louis ... a. mnoho jiných
postav politického sveta oživuje naši rozmluvu. Žasnu nad ob
divuhodným klidem, zdravým smyslem a absolutní uprímností,
s jakou toho ci onoho {)cenuje bez ohledu na stanovisko poli··
tické strany, jejímiž jsou vudci. Nehledí na odznaky, jež nosí

- posuzuje jejich skutecnou lidskou cenu a prideluje jim, jako
dej ezpytec, místa v budoucnosti.

Cas rychle míjel - konstatuji, že naslouchám názorum a

naukám velikého svedka prítomnosti již více než tri hodiny,
a rychle se zvedám. Ale Rol1and táhne mne ješte do vedlej
ších místností, aby mi ukázal fotografie Gandhi-ho a Tagora.

Tagore, Gandhi - ale i Gorký ... tito tri vzdálení naplnují
náhle celý domek. Zdá se. jako by se rozšíril, zvetšil, prome
nil - jako by byl náhle otevren všem bojum prítomnosti i bou
rím budoucnosti. S temito tremi osudu vedomými vudci sveta

jakoby bdel a modlil se i poustevník z Vi1Ieneuve. Jejich zá
pas a víra, jsou mu blízky. Tyto osobnosti, žijící plným srdcem
a rozrývané nespoutaným duchem jsou jeho duševními spo
lecníky, jeho rodinou, jeho spolecenstvím. Spolecenstvím bez
dogmatu. v jehož stredu stojí vzprímen Romain Rolland, za
hrnuje své stejnorodé prátele chválou nebo pozvédaje proti
nim :své námitky. Ale vždy je s nimi spojen volným, velikým
citem, jejž nelze vyjádriti slovy, jenž je cenou života a svetlem
velkých hrdinu svcdomí a jemuž starost o lidstvo dodává

prímo náboženského smyslu. NebOt nejsou-liž Tagore, Gandhi,
Romain Rol1and a i - treba proti své vuli - Gorký svým ži
votem a myšlením vykupiteli v nenávistné temné 'dobe? Meii
drahými obra.zy je jeden, na nejž mne hostitel zvláŠt upozor
nuje: predstavuje Gandhi-ho s jeho obema anglickými práteli,
Andrewcem a Pearsonem, muži, kterí venovali svuj život jemu,
vlastne spíše myšlence smilování a vykoupení, jejímž indický
prorok je ztelesnením. Nikdy nevidel jsem v lidském pohledu
tolik svetla, jako vystupuje z hlubin jejich zraku ...
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Život a instituce

Dr. Ladislav P. Procházka:

Otcové a deti a pražské problémy_
Zd.ra~é velkomesto - to je práve tak, jako zdravý

byt, Jenze ve velkém merítku. Záleží tu mnoho na pod~
nebí. a P?lo~:; N aše. ~odnebí je hodne drsné; rozepjetí
mezI neJvyssI a neJl11žší teplotou rocní ciní pres 50°
Celsia. Ale horší je, že máme v Praze príliš málo SI~111
n)'~h dnu. Jsou léta, kdy je plne slunecních dnu 
t. J. takov)'ch, kde slunce zárí od svého východu do
západu - jen 12-20 za rok. Cást toho zavinuje prí
roda, ale cást také pražská atmosféra.

B5~~pra~ské atm?sféry je )en z cásti dílem prírody,
z vetsJ110 dJ1u pracI rukou hdských.

Jakmile Pražák se odhodlá navští'Viti kterékoliv
velkom,esto bližší. neb vzdálenejší, udiví ho všady hned
v prvmch dnech Jeden velký rozdíl proti »u nás«: vítr.
»Víden je krásné mestO' - ale je tam porád vítr:«
Totéž zpívají Pražáci o Dráždanech, Lipsku i Paríži.
Pražák nemá rád pohybu vzduchu - není nan od ma
licka zvyklý; a hruzu pred »pruvanem« má v krvi.
Když Pražáci prijedou takhle do Italie, kde se pru'Van
v rest~ur~cích umele zpusobuje, je to podívaná pro
b?hy, J~k JSou ~s!rašeni, jak ucpávají uši vatou (docela
zahadne a specIfIcky ceské to opatrení, jehož úcel je
docela temný), a jak po jednom dvou dnech, když si
uvedomí, že jsou bezmocni a že to tady nejde jakO' do
ma ve vlaku, kde na pokrik »prúvan!« se okna zavrít
musejí - jak si zvyknou a - libují. Což jim nijak
nevadí, aby po návratu domú zase nepropadli praž
skému strachu z vetru a prúvanu.

A, p~;ce »ví !r« a »prú'Van« to jsou, které jinak se
nazyvaJI »ventJ!ace«. Pro pruvan docela bylo v dzine
vy~le:eno nové slovo, hlásané pro malé byty jako
hyglel11cký požadavek: »prícná ventilace« - což ne
znamená nic jiného, než možnost zpusobiti ve všech
místnostech »prúvan«. Nahromadení lidí ve velko
meste, bydlení tesne u sebe a nad sebou zpúsobuje ve
liké znecistení 'vzduchu: je tu stále zvírený prach ulic
ní, a z domácností; vzduch odkyslicený, vydychovaný
stale ve velkých kvantech 700.000 lidí; zápachy z vý
kalu, hnijících látek, z nhné v)'roby domácí remesl
nické i tovární, a konecne kour z tisícll kor~ínu do
movních a továrních. To vše nestoupá príliš vysoko
- zustává viset jako mrak prímo nad strechami do
mú; je-li dosti vlhkosti ve vzduchu, je z toho mlžný
závoj, jaký zahaluje p'rahu po tri ctvrti rO'ku jako do
rubáše. Tu pomúže jen vítr, který odnese tyto mraky
puchu a prachu a prinese okyslicený 'cistý vzduch z vol
né prírody. A tohO!vetru je v Praze nedostatek: Praha
není sdostatek ventilována. Jediným prírodní m venti
lacním prúduchem je Vltava: ta ale tece od jihu k se
veru - a prevážnJá! vetšina vetrú jde od západu. Na
západe '\I'šak trcí nad stredem mesta výšiny levého
brehu vltavského, jež vítr do vnitrního mesta nepustí;
prícná údolí jsou vlastne jen dve a 'Obe velice úzká 
ta pro ventilaci mnoho neznamenají; na pr. úcinek ko
ší.rského údolí objevuje se jen na pruhu nábreží od
Myslíkovy ulice k Národnímu divadlu, kde je - jak
Pražáci Sl stežují - »vecný vítr«.

Odpomoc radikální je tu težká: polohy prírodní
zmenit nelze, a umelý prívod vzduchu pro takové roz
mery není možný. ProtO' je treba obrátiti se plnO'u
silou proti 'všemu, co nám náš vzduch v Praze zby-
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tecne kazí a zatežuje. Je to predevším prach ulicní:
nutná úprava dlažeb z našich »kocicích hlav« na dlažby
hladké a bezspárové a jejich casté mytí a cistení; za
puzení všehO' prumyslu, poháneného parou, ze stredu
a západu mesta na krajní východ, aby jeho kour pre
stal nás dusiti; elektrisace pražských nádraží' a ko
necne nutná snaha nahraditi topení bídným hnedým
uhlím v domácnostech necím, co je bez koure: bud
plynem neb elektrinou.

vY regulacním plánu znamenala by nutnost zlepšení
pnstupu vzduchu a slunce k 'Obydlím co nejširší ulice,
volné, nezastavené dvory, co nejvíce zelene a volných
prO'stranství. Bohužel práve tam, kde pohyb vzduchu
je nejmenší - 'Ve vnitrním meste - se temto poža
davkum vyhoveti nedá. Brání tu ohl1edy majetkové,
ohledy na nutné zachování stavebních památek a hi
stori:kých ctvrtí. Je tu treba kompr'Omisu, aby bylo
aspon zlepšeno, co se zLepšiti dá. Naštestí stred mesta
s{~prirozeným pO'stupem hospodárským stál~ více od
lidnuje tím, že se tu vytvárí obchodní a úrední ctvrt;
regulaJcní plán múže toto tvorení City podporovati a
proponovati bydlení na periferii - predpokládaje
ovšem v brzké budoucnosti lepší komunikacní spoje a
dopravní prostredky z periferie do ,centra. V centru
mesta nutno ponechati ZPllsob zastavení cinžovními
domy v uzavrených blocích, ale vší mocí jest se domá
hati 'Otevrených, nezastavených dvoru. N ádvorní stavbv
jsou težkou krivdou hlavne na hospodyních: do dvori1
hle~'í okna t. zv. vedlejších místností, hlavne kuchyní,
'v I11chž tráví li nás hO'spodyne, castO' i rodiny vetšinu
dne - ze zastaveného dvora nediostane se jí tolik
vzduchu a svetla, kolik pro udržení zdraví potrebuje.
Pri obchodních stavbách, v nichž se nebude bydleti,
je možno pripustiti prízemní zastavení dvora neb i t.
zv. IDO% zastavení - predpokládaje široké ulice
s obou stran obchodního domu.

Velká predmestí, seskupená kol stredu - staré Pra
h~' - jsou všecka objektem assanacním; jsou vesmes
prelidrnena, z dob, kdy ka~dý hledel bydleti co nejblíže
stredu mesta a kdy nebylo krom ubohé konské tram
",aye jiného dopravního prostredku. A pak - pri·
jich vysta'V'ení nebyla jednotného regulacního plánu,
stavelo se tak, aby majitelé pozemkú co nejvíce vyde
12.1i.Sem patrí otevrené' bloky nevysokých domú cin
žovních, se zelenými dvory a asi polovicním zabydle
ním než je dnešní.

Periferie, otevrená novému osídlení, je také už hod
ne pokažena. Správný zpusob osídlení je ten, který
se provádí ve Sporilove: vybere se veliká prostor a
vhodná k zabydlení, zrídí se k a v ní komunik<lJce,
kanalisa'ce, zavede se voda a elektrina, zhotoví regu
lacní\ plán prOI celou osadu a pak se tam postaví 1000
až 2000 domkt't. Staví-li se jako posud malé kolonie
pO' ID-30 domcích, bez komunikací, kanalisace, vody
a dektriny, jsou z tO'ho Isltudny místní, žumpy a 
~yfus. Z našich kolonií »rodinných domkú« na peri
'~rii v posledních 6 letech postavených dobrá polo
, o':ka bude v brzké dabe assanacním objektem.

Je také nejvyšší cas, zvednouti co nejprudší boj
proti »rodinnému domku«, jak se v poslední dobe vy
vinul. Predne to rodinný damek není, nýbrž isolo
vane stojící cinžácek. Teho isolace na všecky strany
nemá valné ceny, protože prostora volná je tak malá,
že nevejdou se! tam stromy - a zahrádky bez stromú
nejsou zahrádkami, nejsou zelení ani »plícemi mesta«.
Ostatne casto je z volné prostory pouhé smetište. Ale
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hlavní chybou j,e, že pri epidemii isolovaných domku
se mesta príliš rozkládá do dálky a šírky; vzniknou tu
ohromné náklady na komunikac-e a hlavne stane se pro
obrovské náklady nemožnou jednotná kanalisace a vo
dO'vod. Krom toho jebento typ príliš drahý pro ma
lého cIoveka, a v Praze potrebujeme z 80'%1 malé byty.
ProtO' považuji za vdice naléhavou proPU'sici skupino
vých domku jednorodinných - t. j. rad asi 10 malých

. domktt souvislých, každý s vI:aiStní zahrádkou. Te to
vlastne cinžák postavený místa dO'výšky, k! bydlení nad
sebou- v patrech. clO'šírky k bydlení vedle sebe.

Ale je posI:ední zvonení - mnoho místa uži nezbývá.
Podle starých komunikací 'V'prvním okruhu je skoro
:,še už zabráno a mnoho zastavenO'; hledání pO'zemku
Je pro tO'ho, kdo nechce staveti až za Braní1<em, Bílou
H omu, Kobylisy neb Radlicemi, velice obtížné. Mám
velkou starost, že dobrý plán regulacní pri jd'e valnou
cástí s krížkem pO' funuse. Zbývá vl'astne jdte' Brev
nov, Bílá Hora, clejvická rnávrší, plán kobyliská. 'svahy
vysocanské, pozemky u Malešic. Hosti:V'are. plán pan
krá,cká, pozemky jinonické - a jsme hotovi.

Pri povaze terrainu pražského Inelze v okolí pocítati
se souvislÝm zastavením v té forme, že by Praha se
rozširovala soustrednými kruhy. nýbrž se zastavením
podle paprskovitých komunikací: utvO'rí ·se na výšinách
kol Prahy zase jednotlivé vetší celky. satelitní obce
vetší ci menší - dle pomeru berrai'lllu. Celá rada ma
lých obcí, vražených dO' úzkých prícních údolí vltav
ských, zustane ~alými vesnicemi, a tak Praha nikdy
nebude vypadat! tak souvisle, jako velká mesta na' ro
vine založená - bude to 'V'ždy sloucení mnoha- osídl'o
vacích celku, majících silnou tendenci dostredivou do
centra mesta, ~.le malou snahu 00 vzájemném spojení
jednotlivých celku, periferních. Z Pank~áce na Vádav
ské námestí bude vždy blíže než z Pankráce na Smí
chov; a cesta na Smíchov bude poloprázdná.

Tento systém os,ídlení má své závady a potíže ho
spodárské, al'e po stránce estetické a zdravotní mt"1že
se prít dobrém rešení státi dU'brodiním. Záleží tu prede
vším na dobré di "posici sadLt a volných zelených

. ploch. Dnes už ,Slenejedná pouze o »ze1ený pás«, tvo
rící okruh kol mesta: jedná se a ,to, aby z tohoto
'Okruhu vybíhaly Ipaprsky sadové CO' nejhloubeji do
stredu mesta, tak aby obyvatel periferie mohl do práce
do mesta jeti neb jíti zelení, a obyvatel centra mesta
nemusil za zotavením tlouci se ulicemi, ale vyšel ze
lenÝ?I pásem. Zelené pIochy príštího regulacního plá
nu JSou takto vyrešeny. Ku pr. z hostivarskéhU' prtt
myslového akresu dostanete se pruhem zelene podél
regulovaného Botice až pod vyšehradskou skálu;
z Bílé Hory sadovým pruhem brevn'Ovským, pres Pe
trín a NebU'zízek až do stredu mesta; z pláne kobyli
ské zelenými pruhy až do prt"1myslového 'Okrsku na vý
chodu Prahy nebo na Maniny a t. d. Až se tyto plány
proViedou a až stoupne hygienická kultura lidu, 'pak by
mohTa Praha prestati býti hrobem pristehovalého ven
kovského obyvatelstva ve druhé neb tretí generaci, a
bydlení na takto upravené periferii by se vyrovnalo
bydlení v dobre zrízené obci venkovské. V zelených
pásech O'kružních i dostredivých prO'jektuje se spousta
prostorných hríšt - takže budeme moci oci zavríti
v blahém vedomí, že jsme se a zdraví príštích Pra
žanú postarali dobr1e.

Tecl ale jedna otázka: když ten nO'vý plán regulacní
bude hotov, bude schváílen a bude tak hezký: jaké jsou
záruky, že bude opravdu proveden? Dockáme se toha?

Ty záruky tu dnes nejs'ou. Naopak. Není horší doby
pro uplatnení zájmt"1verejných, srážejících se s hmot
nými zájmy soukromými, než doba dnešní. Je na jed
né strane hroznou star'Ostí, že se nemuže dnes tolik
staveti, kolik by bylo treba; na druhé strane je to
ochranou pred znicením posl'ední nadeje, že z Prahy
udeláme kdy porádné, cisté a zdravé mesbo. Neverím,
že docela p'Ostacující zárukou pro provedení dobrého
regulacního plánu budou sebedt"1myslnejší zákony, zá
kazy a tresty. Obyvatelstvo samO' musí prijíti k pre
svedcení, že n;wržený regul'acní plán je delán v jehO' I

pros'pech, pro jeho achranu, pro jeho zdraví: pak také
jeho zastupitelstvo, jeho obecní i státní úrady presta
nou chrániti lichvu pozemkovou, lichvu stavební. pre
stupování podmínek zastavU'vacích. Ne v pakutách a
zákaz'ech, ale v hIav:ád11lidu leží možnost uvedení kusu
pokresleného papíru, kterým je nejlepší plán: regulac
ní" ve skutek a v život. Dokud pU'jtemdemokracie ne
objasní se všemu l'idu tak, že obec. úrady. ISltátjsmy
my, my 'Obcané, a že delá-li 'Obec, úrady neb stát neco
špatne. že to je protO', že my 'Obcané za mnoho nestojí
me a že klademe zájmy své kapsy nad zájmy celku:
Qotud 111noho a mnoho jiných vecí nebude moci b},ti
provedeno, mnO'ha vecí, na které mocne nadáváme" ne
bude mU'ci býti spraveno, a dotud i sebe krásnejší re
gulacní plán nebude než parádní publikací - a stavet
si bude každý kurážný jedinec jak a kde bude chtít, tak
jako tamu je dohromady dnes v' celé Velké Praze.

A dockáme-li se? Vy, prátelé a rO'dáci, kterí jste vi
deTi už své padesáté narozeniny a herí skláníte v re
signaci své hlavy, delajíce ze sebe obetavanau generaci
- vám pravím: lasciaie ogni speranza! V:ám, mládeži.
nadeji ci beznadeji vlasti, pravím: je to ve vašich ru
kou" dockáte-li se. Provedení regulace 've vtt11(émme
rítku je veliký úkol, bude státi velikO'u mravní sílu,
velikou práci. veliké peníze a vdiké sebezaprení. Na VE'

liké veci patrí vdiká doba. Na velikou dobu velcí lidé.
N uže - vyrosfte nad nás, mal'ické! My sníme kTá'sné
sny a Vdké Praze, pripra'víme vám plány, dáme do
nich to nejlepší ze sebe; vy setreste se sebe naše má
tohy, naše ochromení. naši neschopnost cinu a moc-
ného rozmachu -- dejte se dO' tO'hO' a - docekáte se!

Chceme miti skutecné neodvislé soudce?
SoudcoV'é podle staré tradice zaujímají ve státe

zvláštní postavení; mají býti ,dány cO' možná nejdale
kosáhlejší záruky jejich nestrannosti. Záruky ty ma jí
pak chrániti s'Úudce nahoru i dolu. N aharu pred zá
sahy vlády, doltt pred mU'žnými nápory stran. Proto
se žádá jednak. aby hmotné pos!tavení soudct"1 bylo
upraveno odlišne od postavení jiných vykonavatelu
státní moci tak, aby byli povzneseni nad veškeré po
kušení, jednak aby vláde byla odnata možnost pt"1so
biti jakýmkoliv zpusobem na volnU'u úvahu soudce.

Požadavek první chápe se casto nesprá'vne a príliš
úzce potud. že pod pojmem možnosti pokuš'ení se vy
rozumív:á: j'edine uchrániti soudce vynikající úpravou
Jteha požitkt"t od pokušení státi se úplatným; oclpt"trci
tohato požadavku poukazují na t'O, že i ostatní U'rgá
navé mO'ci státní, jichž dt"tl!ežitost jest snad nekdy
i znacnejší než soudcu, ponevadž jsou strážci zájmtt
verejných, musí býti uchráneni od možnosti podleh
nouti úplatnosti. Toto úzké pojímjÍní není však zcela
správným. Pokušení, které na soudce cíhá, nemusí vždy
hrani6ti na trestní zákon, nemusí pokaždé soudci na-
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ptávati, aby úplatek žádal nebo prijal, nýbrž muž,e spo
ívati v tom, že jej s'vádí k odchýlení se od povinné

trannosti proto, aby s'e zalíbil }}l1ahore«a získal. tím
·zné výhody v postupu, v míste svého urcení a pod.

udce, podlehnuvší temto svodum, zproneveruje se
ému poslání, které mu ukládá práve ve vetšine prí
du (nemluvíme zde o soudckh trestních) strežiti

zákonem chránený zájem soukromý a prijímá za toto
rušení své vznešené pov'innosti nejaký osobní pro

pech. Ne tak jest tomu u ostatních vykonavatelu ve
ejné správy. Tito jsou povoláni v první rade k ochra
e zájmtl verejných, zájmu, které se za ruzných poli-
ických a sociálních konstelací casto mení; pokud roz

h<Jdují pri tom i 'O nárocích soukromoprávních, deje
se tak vetšinou toliko podružne a práve jen v mezích
zájmu verejných, které vždy prevládají.

Orgán administrativy muže se s klidným svedomím
uchýliti od svého soukromého názoru o právu a bez
práví, shledá-li, že relativní bezpráví jest v urcitém
prípade daleko vyváženo pms'{)echem zájmu verejného.
Správní úrad nebude zajisté váhati vypovedeti cizince
jako obtížného, i když uváží, že se živí zcela poctive,
že vypovezením ztratí svoji existenci a. že celá jeho
nevinná rodina upadne do bídy, shledá-li, že provo
zuje - rekneme jen ze sportu - vyzvedacství proti
státu, v nemž žije. Naproti tomu nebude míti civilní
oudce zcela žádn)'ch skrupulí zniciti materidne ža

Iobce neb žalovaného, není-li v právu, a to ani tehdy,
když na jeho zachování jest verejný zájem význaJcnou
merou interesován. Aby tedy soudce nebral v úvahu
ani zájem verejný pri plnení svého úkolu a neohlížel
se na v)'hody, které mu snad vzniknou, ucinil-li tak,
tomu a jedine tomu má sloužiti jeho zvláštní hmotné
postavení. Princip tento jest ostatne uznáván témer
ve všech kulturních státech obou polokoulí a také náš
s!4Ít pocátkem loií.ského roku ucinil nábeh ríditi se po
dle neho. Pohríchu má býti tato vymoženost novým
požitkoy)"m systémem odstranena a jest želeti toho,
že po tak krátké dobe bezduvodne se upouští od kroku
tak závažného.

Lec daleko duležitejší j,est p'0žadavek zajištení soud
ce proti jakémukoliv nátlaku po' stránce morální. Soud
ce má si b),ti vedom své neodvislosti od administra
tivy a má býti zachován sobe i obecenstvu i tehdy,
když jeho cinnost nenalezne vždy a všude ohlasu. Tuto
bezpecnost má poskytnouti soudci jeho nesesaditelnost
a nepresaditelnost. Proto také veškeré ústavy sveta
stanoví, že soudce jest nepresaditelný a nesesaditelný.
Ovšem nelze žádnou zásadu provádeti absolutne a
proto také pamatují príslušné zákony na prípady, kdy
musí i tato ochrana ustoupiti zájmum vyšším. I naše
ústava v § 99. stojí na stanovisku nepresaditelnosti a
nesesaditelnosti soudctl, dopouštejíc, krome fysické
neb duševní neschopnosti a disciplinování, dispot1JO
vání s personálem soudcovským trvale ustano'Veným
jen v prípadech, když se jedná o organisaci soudt!.
Ovšem klade jako predpoklad pro takové opatrení zá
kon, který musí presne urcovati i dobu, po kterou or
ganisace potrvá.

Z;,konem z 19. prosince 1924 byla skutecne s od
voláll'm se na ústavní listinu stanovena doba od 29.
prosi' -.:e 1924 do konce dubna 1926 za dobu org-ani
sace oudll. Není pochyby o tom, že toto opatrení
byld'utným se zretelem na zmenu v státoprávních po
meret h, privodenou vznikem ceskoslovenského státu a
priclenením území bývalého uherského státu, jakož
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i vydáním zákona jazykového. Zájem státu,.. aby ve
škeré soudy republiky byly obsazeny prumerne stejne
jak co do kvality tak i kvantity sil soudcov'ských, dále
aby u každého soudu byli soudcové dokonale znalí
státního jazyka a u soudu menšinových i soudcové
ovládající jazyk menšiny, oduvodnuje theoreticky do
statecne opatrení zákona. Slabina jeho však jest, že
volné úvaze státní správy nejsou položeny ani vnitrne
pražádné meze a že se nelze ubrániti treba snad neodu
vodnenému dojmu, že administrativa nepoužívá da
lekosáhlé pravomoci jí takto dané 'vždy a všude bez
vadne. Podezrení takové jest pak živeno ne vždy štast
ným postupem. Tak na pr. není neznám prípad, že
jeden z dosti známýdt pražských soudcu vyslovil se
pred casem na verejné schuzi zpusobem jiste odsou
zení hodným o celném cl<enuvlády. V zápetí byl pre
ložen na Slovensko. Snad toto preložení bylo již dávno
pred tím hotovou vecí a nesouviselo vubec s touto
aférou, lec nelze pres to vše ubrániti se dojmu, že pod
rouškou ,vyšších zájmu byl zmínený soudce justicní
správou za své nedustojné vystoupení krátkou cestou
potrestán, místo aby proti nemu bylo zakroceno zá
konným zpusobem. Jindy byl opet soudce, o kterém
se proslýchalo, ž,e se k stranám nechová práve zd\'o
rile, preložen na jiné pusobište opet bez jakéhokoli še
trení. Zlí jazykové jiste neoduvodnene tvrdili, že se
stal nepohodlným strane, ke které náležel tehdejší mi
nistr spravedlnosti. Postup takový není rozhodne štast
n)'. Jest s to vzbuditi v soudcích obavu, že i v jiných
prípadech, méne snad n:áJpadných, budou prekládáni,
a nabádá je to neprímo ku braní ohl'edu na okolnosti,
ležící mimo soudní sín. Že takový rvÝvin vecí soudci
sebevedomí nepridá, netreba zduraznovati. Mane vy
bavuje se vzpomínka na jistého soudce, pusobícího
pred ,casem v Benešove, kter)T se z jakéhosi dllVodu
znelíbil, následníkovi tl"unu, takže t,ento žádal na teh
dejším ministru spravedlnosti jeho preložení. .Odpo
ved ministrova: »Císarská Výsosti, na to jsme oba
kráteí,« stala se tehdy okrídleným slovem.

Lec vláda i jiným zpusobem v poslední dobe zasaho
'vala do jurisdi<kce soudu. Není tomu dávno, 00 byl
predmet,em senátní interpelace postup ministra ve veci
osoby, žalované státním zástupcem pro hrubé podvo
dy. Obhlovaný podal k vrchnímu zemskému soudu
námitky proti žalobe, které byly však zamítnuty s odu
vodnením, ž,e vytýkají snad okolnosti závažné, avšak
takové, které muže zjistiti teprve soud rozhodovací.
Pres to použil ministr svého zákonného práva a uložil
státnímu zástupci, aby žalobu odrv'olal. Tedy ve stadiu,
kdy již sbor SOUd'Cllkvalifikoval obranu obžalovaného
jako pochybnou a spornou, zasáhla administrativa do
rízení pouhým opatrením. Takové akty hranicící sku
tecne na kabinetl1Jí justici, podrývají prímo ústavní po
žadavek soudcovské neodvislosti, verejnou duveru
k soudum a duveru soudcu samotných v sebe. Zabrá
nili jim nelze ovšem -cestou zákonnou, nýbrž jen ape
lem na státní moc;, aby opatrovala nezárv'Í'slost Isoud
covSkOUijako klenot vzácné ceny a vystríhala se všeho,
co hy jí mohlo otrásti. Ztráta, kterou utrpí autorita
státní, nebude-li dbáti této své povinnosti, jest tak
dalelmsáhlá, že nemuže býti snad vyvážena pochybným
vedomím všemohoucnosti nekolika jednotlivcu, kterí
ze stavu soudcovského nevzešli neb nikdy k nemu vn i
terne nenáI.eželi, ježto by jinak nemohli zapomenouti
na prední IS'V'épovinnosti k nemu, i když prestali býti
jeho cleny. -e-e-
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Poznámky

Zase o odbornících. Do sociálne demokratického tý
deníku »Nová Svoboda« napsal tentokráte clánek o po
liticích a odbornících p. pos!. J. StivÍn. Projevuje ná
zor, že o otázce odborníku by bylo treba provésti širší
diskussi. Podle našeho názoru se ta diskusse už vede,
ovšem ponekud j,ednostranne: totiž tím zpusobem, ž,e
koahcnÍ noviny svorne nadávají všem, kdož se pri po
sledním sestavování vlády odvážili zmínit o odbornÍ'
cích. Pan pos1. Sti'V'Ín si preje vedeti,

»mluví-li se o vláde jako o výpomoci z nouze, ci o pre
chodném režimu, než u nás uzrají pomery k takové demo
kracii, která bude s odborníky pocítat už pri sestavování
kandidátních listin, ci o zásadu, že mají ve státe vládnout
jen odborníci a nikdy politikové.«

Pánové, prosíme vá's', nedelejte z té veci takové zá
hady, když je to docela prosté. Sázíme se, že každý
obycejný volic ihned pochopí, co je míneno zásadou
odborníku. Jen páni politikové z professe ne a ne p0
chopit. Clánek p. pos1. StivÍna je velmi rozumný a
v mnohém s ním souhlasíme. Ale zacne-li p. pos!. Sti
vín uvažóvati, zda zásada odbornÍkll znamená, že
»majÍ ve vláde vládnout jen 'Odborníci a nikdy politi
kové«, tedy mluví' 'Oveci, o které ješte nikdo nikdy ne
mluvil. a zdá se, že si usmyslil: porazím svého protiv
níka tak, že jeho záležitost zatemním a zmatu. O »vlá
de odbornÍkll jako v)rpomoci z nouz,e« mluví vždy jen
koalice, když neví kudy kam; když se dve strany mezi
sebou nepohodnou o obsazení nejakého ministerstva a
když následkem jejidl houževnat'Ústi se chod vládního
stroje zastaví, tu s,e pocnou navzájem strašiti: dej po
koj, sice prijde vláda odborníku. Ale to ocividne není
žádná vážná idea. A bylo hy jen karikaturou této
otázky, kdybychom podle prání p. pos!. StivÍna zacali
vážne uvažovati o tom, mají-Ii ve státe vládnout .jen
odborníci a nikdy politikové. Tady p. pos!. StivÍn bo
juje s protivníky, kterí neexistují. Nikdo nikdy také
neríkal, že vláda odborníkú je prirozene za všech okol
ností lepší než vláda politikLl. To závisí od okolností
a od toho, jací jsou to odborníci. Mluví-li p. StivÍn
o tom, že odborníci, kterí neznají nic jiného než ne
které úzké polícko vedecké práce, prokazují casto ža
lostnou naivnost, setkají-li se se skutecným životem,
tedy má úplne pravdu. Ale nikdo nechce takové od
borníky, kterí jsou vdecnou potravou anekdot, povolá
vat k rízení státních záležitostí. I zastánci odborníku
chtejí na vládní kresla posadit jen takové odborníky,
kterí js'Úu ,celými muži. Ne takové, kterí jsou svým
odbornictvím zamácknuti jako balvanem, kterí k vuli
vedeckým otá~kám zapomínají se mýti a vyznacují se
tím, že, jak známo, všude za,pomínají deštník, nýbrž
takové, kterí pres 'Své 'Odborné znalosti zacho'Vali si
zdravý pomer k celku života a mají tedy prirozene
i jakési politické schopnosti. Jest možno, že v hlubi
nách university žije nejaký odborník, který celý svuj
plodný život zasvetil dúkladnému prozkoumání záhad
ného tvora, zvaného st'Únožka; nebo jiný, jehož život
ním dílem je prozkoumání rozdílll mezi dorským a
ionským nárecím, což ucinil tak skvel,e, že klassictÍ
filol'Úgové celého sveta na neho nikdy nezapomenou:
nebo disponujeme snad odborníkem, který jednou sta
noví nad pomyšlení ja'Sne zásady, jimiž se rídil prí
zvuk básní, skládaných na ostrove Lesbu tisÍle let pred

Kristem. Ale jiste ani ti, kdož se zastávají odborníku,
nepropuknou v jásavý pokrik, že se našel dokonalý
ministr školstV'í, spatrí-li tyto tri odborníky, jichž od
bornictvÍ je nesporné a povýšeno nad všechny pochyb
nosti. Pan pos!. StivÍn polemisuje zejména proti tako
vým 'ÚdbornÍkLnTI, kterí nejca: teji sídli na pláních
»H umoristických listLl«. Mluvíme-Ii o odbornících,
tedy nemluvíme o tvorech detinských, nýbrž o mužích,
kterí si zachovali otevr,ený pohled na život a násled
kem toho nejsou ani bez porozumení pro politické po
treby své doby. At se to zdá pmfesionálnÍm politikum
jakkoliv podivné, jsou takoví odborníci, a nikdo roz
umný nebude navrhovat jiné než takové. Pan pos!.
Stivín je pln obav, pozná-li se, kdo je odborník. Prý
ani vysokoškolské profesorské sbory by se o tom ne
dovedly vyjádrit, nebot by byly vedeny klikarstvím a
osobními spory. To je možná praV'da, ale preoe ko
nec koncu zdravý pud verejnosti dovede odhadnouti,
kdo má vedomosti a zkušenosti pro svuj úrad a kdo
k nemu prišel jako slepý k houslím. At je otázka od
borníku podle úsudku p. Stivína jakkoliv zmatená,
prece, zvolme tento príklad, celá verejnost i s orgánem
p. Stivínovým byla presvedcena, že p. inž. Becka je
neodborník, který nepatrí na kreslO' ministra financí,
kdežto dr. Engliš je odborník. Vec není tak nejasná.
nebudeme-li, ji úmyslne másti. Nejde o to, aby ve vláde
za každou cenu sedeli jen odborníci. Uvítáme rádi kaž
dého muže, který vyšel z politického života a pílí a
prací osvojil si vedomosti, jichž potrebuje pro svuj
úrad. Zde má býti zachována volná, cesta všem zdat
ným. Ale jde o to, aby se u nás nezakorenila zásada,
že 'V1e'vláde za každou oenu smejí s,edet jen politikové
z povolání. To je daleko reálnejší nebezpecí, které
pod záminkou demokracie otvír,á: volnou cesrt:u všem
nezdravým, mají-li velkou hubu a silné lokte. Jde o to,
abychom si ve svém chápání demokracie zachovali tolik
pružnosti a duševní svobody, abychom mohli v prí
pade potreby povolati na duležitá místa lidi odborne
vzdelané a zkušené, jde-li o rozhodné úkoly. Dovolte
tento argument ad hominem: si tuaoe státních financí
je tak napiatá, že k jejich rízení nutno povolati clo
veka, o nemž možno spravedlive ocekávati, že se vyzná
v problémech, s nimiž se potkáj ve svém úrade. Byl po
volán Engliš, a není nikdo, kdo by nad tím mohl lo
miti rukama. To je ta zásada odbornÍkLl. Kdyby v ta
kové situaci byl za minisltra financí urcen na pr.
p. StivÍn, musíme se bohužel priznati, ž,e bychom zacali
tropiti, kraval a volali: pryc se StivÍnem, at žijí od-:
horníci! AIe to není žádná tragedie, byt by se to
i snad jevilo býti tragedií Icitlivé mysli p. Stivínove.
Kdyby naproti tomu se p. Sti vín stat dejme tomu,
ministrem verejných prací, usoudili bychom, že nemu
žeme proti tomu nic mít, ponevadž predne nepotká se
nyní na tomto míste s otázkami tak tragickÝmi, jaké
cekají dnes ministra financí, jednak veríme, že stykem
9 odborovými organisacemi nabyl tolik zkušeností, že
by nestál pred problémy, jež se mu naskytnou, jako
díte. Zásada odborníku ve vláde není suchá dogmatic
nost ani tvrdohlavé jezdení na konícku j,ednoho prin
cipu: je to naopak velmi životná zásada, že praví lidé
mají prijít na pravá místa a že tu nemá nic co delat
otázka, z které stranické ohrady prichází ten nebo onen
s'chopný muž nebo prichází-li vubec z nejaké stranické
ohrady. Volání po odbornÍckh má pak jiste jeden
smysl: je to volání po objekti'V'ite, kterou se má vy
znacovati každý, komu byl sveren verejný úrad. Kdyby
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pci stran byli projevili ve svých úradech více
né nestrannosti, kdyby se nebyli k ministerstvum,
jim byla sverena, chovali tak jako nájemce ke

tku, jenž mu byl dán na krátkou dobu do pach tu,
yby každ)' stranický ministr nebyl chtel se svého
ta vykoristiti co nejvíce pro svou stranu, kdyby se

byly staly takové do nebe 'volající prípady, jako byl
byt p. Frankeho v ministerstvu železnic, nebylo by
lání po odbornících mohlo propuknouti v takové in
site. Na sebe žalujte, pánové! Pripomínati Švehlu

ho Bech)'neho v této souvislosti je marné. Nikdo,
o volá po odborníckh, nebude se staveti proti tomu,
y tito muži dostali svál místa ve vláde. Nebot oni
u politictí vudwv'é, tedy odborníci v jistém smyslu,

politick)'ch vudcu jt! ve vláde treba. Nebudeme prece
k smešní, abychom tvrdili, že jediným schopn)'m
. isterským predsedou je nejaký profesor státního
áva, 1,onevadž ten studoval politické otázky soustav-

y <loma pri svitu studijní l'ampy. Naopak, vážíme si
užu, jichž politid<á schopnost vzešla ze zkušenosti
ouh)'ch let, a i oni jsou praví mužové na pravém mí
e. Nedíváme se na 'VYsvedcení, ale na muže. Jde jen
to, aby ministerstva nebyla považována za neco,
se rozdílí jen podle urcitého politického klíce, aby

inistry se nestávali lidé jen z toho d{ivodu, že »prece
'a jsem ješte ministrem nebyl a ten a onen už byl«, a
by za dostatecnou kvalifikaci pro ministerský úrad
ebyla považována velikost nestoudnosti, s níž ten ci

onen požehnaný státník je odhodlán využíti úradu pro
vou stranu. Z ol"olnosti, že debata o odbornkích se

tak dlouho ješte vlece v koalicních novinách, je patrno,
že volání po odbornících talo do cehosi nesmírne ži
vého a ješitného. Jakési boŽ'stvo bylo uraženo. Jaké
a i božstvo? Božstvo profesionální politiky, jež nemá
menší ctižádost než býti božstvem všemohoucím, vše
vedoucím a všudyprítomným. Sociální demokracie by
ostatne nemela se tolik exponovati v boji proti odbor
níkllm, nebot nejedná se celkem o její vec. Tato strana
byla ve v)'beru kandidátll na ministerská kresla vždy
stranou nejpeclivejší a nejzdrženlivejší. Ale necht po
váží, co ze zásad, jež ona považuje za nutno hájiti,
dovedou udelat na pr. krepcí csl. socialisté.

Svet, v nemž se lže. Jednou z nejpozoruhodnejších
vecí v našem politickém živote je to, že je tak težko
možno zvedeti v nem -pravdu. Zdálo by se, že pravda
jest jediná a že není tak težko ji odhaliti, budeme-li po
stupovati ve stopách faktu. Ale zkuste jednou postu
povati v naší politice ve stopách faktu! Fakta $e vydá
vají jen ve velmi omezeném prídelu. To, co se dostane
do rukou, jsou ve vetšine prípadll výplody stranické
poesie. Stalo se na pr., že pojednou - kde se vzala,
tu 'se vzala - ohjevila se pojednou privešena jako
ocásek k predloze 01 úprave platll s!tátních zamestnancu
také predloha o zarazení kneží do nové plart:ové úpravy.
Zkuste dovedeti se, jak se ta predloha objevila! Až do
nynejška každý politik, byv interpelován, odvetil, že
o tom niceho neví a že je mu to záhadou. Vypadá t,o
tak, jakoby nám chteli namluviti, že se ta predloha
zrodila sama ze své moci a z cista jasna skocila na ne
jaký ':1inisterský stul. Úplná Andersenova pohádka!
Ale v politice, jak známo, není dovoleno delati zázraky,
Poklád.me za jisto, že tu predlohu nekdo vypracoval
zcela pravidelným zpusobem a že se i bez obcházení
fysikálnich zákonu dostala do rukou ministra vnitra,
jenž je náhodou klerikálem, kde jest jí, jakožto kleri
kální rredloze. prirozene nejtepleji. Ale pokuste se
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zvedeti, kdo to vŠe udelal! Ve svete, kde 'se lže, není
cesta za pravdou tak jednoduchá, a hledaci pravdy jsou
nastraženy všeliké pasti. Nebo se pokuste zvedeti, jaký
obnos by vyžadovala tato predloha! Uslyšíte dohady
od 18 až do lOO milionu, ale pravdu, ackoliv je nepo
chybne známa, nerekne nikdo. V naší politice byla již
rada vecí, o nichž jsme nezvedeli pravdu a patrne již
nezvíme, pres to, že ta pravda jiste exi'Stuj.e. Ale ni
kdo nedovede vyrábet takové množství mlhy, jako naše
politické strany" potrebují-Ii to. Jsou tomu již dva
roky, co propukla aféra s rozdílením .Práškových liho
vých fondu. Po dvou letech víme jen, že nic nevíme.
Nevíme pres všechno úsilí, jež na to bylO' vynaloženo,
jak bylo rozdeleno tech povestných tricet milionu. Pro
stou pravdu nezvíme jen v tom prípade, kdy je v rukou
lidí, kterí mají zájem na tom, aby nebyla odhalena.
Prípad s predlohou o knežských platech je až príliš
nápadný. Taková prostá! vec - a delej co delej, prav
dy nezvíš. To proto, že se to stalo 've svete, v kterém
se lže.

Dopisy

Psychoanalysa a katolická církev.
Vážený pane redaktore!

Doufám, že uznáte jak duvody, vedoucí mne k tomu, abych
Vám psal, tak i duvody, vedoucí k tomu, abych svuj dopis
podepsal pouhou šifrou. Jako zpovedník duší lidských mel jsem
a mám stále zájem o veškeré psychologické veci, které podává
veda i nám 'knežím, ale žel, cím dále tím více docházím k pre
svedccní, že pro skutecné poznání duší lidských, pro poznání
pravé »psyché« veda neprináší mnoho dobrého.

Rozhodne pak zacínám býti presvedcen, že psychologie ve
svých, rekl bych »lécebných výsledcích«, t. j. v lécení chorých,
ubohých a hríšných duší lidských nedospela dosud ani tam,
kam dospely církve kresfanské vubec, af už nedím prímo, že
nedospely nikam dále, než naše, tolik nenávidená církev límsko
katolická.

Dva clánky z oboru t. zv. psychoanalysy, které jste prinesl
poslední dobou v »Prítomnosti,(, mne primely k tomu, abych
nejak reagoval. Veru nevím, proc jste z knihy Missrieglerovy
vybral práve veci tyto. Snad by se tam byly našly jiné, méne
pikantní a také vec náležite vysvetlující, ale konecne jste
rcdaktorem »Prítomnosti« Vy a ne - katolický knez. Ale kato
lický knez-zpovedník" který mel príležitost poznati nitro duše
lidské možná lépe než nekterí vehlasní badatelé vedecké psycho
logie, chtel by Vás upozorniti, že to, co chtejí pod uceným
jménem a pod záštitou vedy prinésti nekterí vídenští lékari,
aE už židé ci krestané, není nicím více, než doznáním vysoké
hodnoty zpovedi, které se moderní verejnost tak desí.

Nehájím nijak zpoved vnucenou, nehájím zpoved, jak bývala
za Rakouska pod vlivem vysoké hierarchie vnucována školákum"
nehájím také zpoved, pri níž ve zpovednici je knez, který je
nekdy - priznejme to - clovek ubohý, hríšný, nevedomý a
treba mravne horší než ten, kdo se mu zpovídá.

Ale myslíte, že všichni ti lékari, kterí o sobe tvrdí, že
dovedou psychoanalysou léciti choré duše, jsou opravdu cistí
vedci a že pri tom znají opravdu neco o tom, co Vy nazýváte
»vrozený pud morální«, cili: že -jsou morálnejší a lepší než
kneží? Nemyslím, že tyto »zpovedi psychoanaiytické« jsou vc
dectejší a morálnejší a ú cin nej š í než zpovedi, pri nichž
zpovídají kneží rázu Trebízského, Dobrovského, havlovického
R(gnera a jiných našich dobrých buditelu.
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Neshlížím na židy pod zarným úhlem abvyklé nekdy nená
visti stredaveké, vždyf náradu židavskému vdecíme kanec kancu
za našehO' J ežíše Krista, Boha. Ale myslím, že v psychoanalyse
naprostO' urcite lze dokázati pryky oné starozákanné židovské
smyslnosti, proti níž talik se nabojovali mnozí a mnozí stara

zákonní židovští proraci. Chtel bych Vám tedy pripomenauti,
že není v zájmu našeho nárada, zejména pak našeho darastu,
uvádeti ve známost tentO' proud myšlení, af už tak ciníme ve
jménu vedeckéhO' pauceni nebo žurnalistiky nebO' konecne ze
zábavy.

Nevím, zda Vy co atheista parazumíte mne, theistavi, ale

sr;ad bychom se dohadli na zákl,ade lagiky; ríkám: »Maderní
clavek ve jménu vedy zavrhl zpoved, at už rímsko-katolickau,
at jinou. Ani verejná, sympatická zpavetl církve ceskaslovenské
nelíbí se maderním lidem, ac je v ní hodne modernismu. A když
tak moderní clavek ucinil, ve jménu vedy zas zavádí a uznává

(byt zatím jen pro nekteré lidi) zase - zpaved. Jen že se tétO'
zpovcdi ríká psychaanalysa.«

Jeta pólk lagické bojavati proti zpovedi katolické a uzn~vati
zpaved »vídenskau«?

V plné úcte
X., r. k. farár:

P r a h a dne 30. ledna 1926.

•
(P o z n. r e d a k c e. Myslíme, že máte v mnohé veci pravdu.

Už dávno byla katalická zpoved nazvána první psychaanalysau
a \I Nemecku pred nedávnem vyšla celá kniha pod titulem »Die
Psychaanalyse und die katholische Kirche<<. Jest pravda, že
psychaanalysa celkem nelécí charau lidskou duši jinak než ji
lécí katolická církev zpovedí. Psychaanalytická lécba - tot také
zpaved jistéhO' druhu. Ptáte-Ii se, proc maderní daba bajuje
prati zpavedi katolické a uznává zpoved »vídeiískou«, mohli
bycham snad Vám paslaužiti poukázáním na razdíl mezi obema:
»Vídeííská« zpoved chce býti jen cástí vedy a lécení, nicím více;
katolická církev je celým s\'etavým názorem, který nekterí lidé
nesou nelibe a prati nemuž jsau popuzováni ke vzpurnosti, af
už právem ci neprávem. Nekterí lidé bajují prati katalickému
svetavému názaru protO', že, jak praví, zatemiíuje duši a že,
jak opet praví, je lidem vnucaván násilím. Uznáváme Vaše
práva jakožta vernéhO' katalíka, abyste tyto reci považaval za
pašetilé. Ale uvádeli jsme ta již jakO' rozdíl mezi psycho
analysau a katalickou církví, která nemá pauze svou analy
tickau stránku. Lidé boj ují proti katalické církvi protO', že
není jen psychaanalysau - a Vy sám byste jiste nepi"ipustil,
[[by byla považavána jen za necO' takavého. - Ješte slavo
k jedné Vaší paznámce: neco méne »pikantl'lího« jsme v Miss
rieglerove knize nenašli. Celá psychoanalysa je veda vubec
velmi »pikantní«. Rekli jsme sami ji~ nekalikráte, že v tam
razhodne prehání a že ta uznává celá moderní škala psycho.
analytická. Mají-li Ceši býti seznamaváni s tauta vedou, která
ve Francii, Anglii a Americe j-e už úplne známa, tat jiná otázka.
Pakud nás se týká, myslíme, že je treba seznámiti se se vším
a pak razhodnouti pa svém. Není to práve velká mravnost
jež se udrží jen za tu cenu, že jí bude necO' zatajeno.) ,

Ženy a politika.
Pane redaktare,

je u Vás také davoleno pricházet pa funuse s krížkem?

Jestliže ano, tedy pricházím vyslaviti necO' ciste ženských ná
zodl k thematu »Žena a palitika«, a nemž byla dllbataváno
v predešlém rocníku VašehO' casapisu.

Trebaže navejší daba dala žene valnast a príležitost uplatnit
se v mnahých vecech, a nichž se jí dríve nesmela ani zdát,
prece jen v prumeru zustává, a asi i nadále zustane težište

jejíhO' živata vzdálenejší verejnasti než je tomu u muže. Žena

je více vázána k damácímu životu a tím je také prirozené,
j('stliže muž bývá prostredníkem žene pri sbližování se s ve
rejným životem. Vychovala-li žena vám mužt'tm rádne ta vaše

»mládata« a byla-Ii hlavním cinitelem ve vaší damácnasti po

stránce marální i haspodárské, pak vykanala více, než kdyby
byla - zanedbávajíc tytO' stránky - se venovala palitice, které
by na nahy nepomohla, protože politika je težká a vyžaduje
cloveka celého.

Za války byly ženy více vtaženy do verejnéhO' živata, pomery
prinutily je adlažit passivitu, mely velký padíl na abetech
a strádání lidstvu uložených, dakázaly mnahé schapnasti, o nichž

ani samy dríve nevedely. Pak, i když pómery se menily tak,
že mnohá tatO' nutnast adpadla, setrvacne zachav;tly si i na

dále úcast a znacný zájem na všem, cO' se delo ve verejnosti.
Po prevratu naše ženy - všeho druhu: staré - mladé, chudé
_ bahaté, všecky pokládaly se za dltležité cinitele v živote
verejném a s nevídanau harlivastí braly podíl na všem, co se
delo. Šli·li jste ulicí malého mesta, naráželi jste na hloucky žen
žive deb"tujících. Totéž mahli jst(' pmlOrovati za jízdy vlakem.
P2.nicky celé udýchané vykládaly, že se doma ani nezdrží: vcera
srhuze, dnes SChtlZe, zítra schuze. Musely se tu vynorit otázky:
J '.k ta vypadalo v domácnostech tech žen? Kdo za ne pracoval,
když any behaly pa schuzích a recnily? Byla to, co tau úcastí
vykanaly, vždycky tak dllležité, aby ta byla stála za to, co
zanedbaly? Nebylo vyplýtváno mnaha energie a mnaho nadšenl
na veci castO' malicherné nebo ciste formální, které pro sku
tecný vývaj nemely nejmenší dLtležitosti? Byly to výjimecné
pomery, které vyvalaly výjimecné následky. Casem pak ana

vzpružení achablo, napjetí povolilo a samacinne vracelo se vše
v prirazenejší koleje, k takovému zpusobu života, jaký je vždy
urcen danými pamery.

Není tak naprostO' spolehlivým merítkem inteligence a kultury
7eniny to, jak mnaho razumí politickým otázkám. 'Težište
kultury u každého je,lnotlivce je asi hlavn::: v tom, jak davede
hrát svau hlavní roli, která je mu živatem pridelena. Známa
je na pr. úpravná damácnost drobných lidí v Anglii. Nesvedcí

to také o j iotém stupni kulturní úrovne? Naše mnahé ženy
z techta vrstev amracují svou informi]vaností o mnohých ve
cech, vedou velké reci -- ale dejte jim umýt sklenici, odvedou
vám ji zahmatanou, že by její pavrch mohl sloužit ke studiu
daktylaskapie. A stejne je ta s jinými pracemi, takže zkrátka
receno nejsau na svém míste tím, cím mají býti. V malém

živate jsou polavicaté a ve velkém, na který nestací, tím více.
Podíváme-li se veci blíže na klaub, presvedcíme se mnahdy,
že to, co delá dajem informovanosti, je jen papouškováním
vecí nezažitých, nezpracavaných. Je lepší sedet na nízké ži
dlicce, na které sedíme pevne, než na vysokém trLll1e klátit
t,ahama ve vzduchu. A. R-ová.

~~

DOkOnalá zlatá

plnicipéra
pa Kc 110'·, 120'-, 150'·, 160'·,
a 180'· a výše dadává na mírné

mesícní splátky
od Kc 20'- a opravy všech

soustav provádí

Ing. J. PELLER, Praha III.,
Harrachovo nám. 4·XIX.

Úradnlkóm a osobll.m v pevném zamest
nán! zašlu ochotne nekolik por na výber.
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KNIHY PRtTOMNOSTI

a Gomore, tedy jiste znenáhlým úpadkem národu i státu, ne
mužeme míti valné potešení ze zkušenosti, že cetba o vášních
a nerestech je velmi hledaná a oblíbená.

Jeto predevším mládež a casto mládež velmi nedospelá, která
shání se po takové dráždivé cetbe, anž by se v tom celkem
spatrovalo neco zvlášte nebezpecného. A pre<;eznamenitý znalec
života i mládeže, profesor brnenské fakulty Dr. Antonín Trýb
napsal v té prícine nedávno do týdenníku "P r í tom n o st i«
tato rozvážná slova: "Verejný život ve špatném smeru pusobí
na dorustající mládež hlavne svojí formou. Je to literatura,
prostituce a alkohol. Jsem dalek úzkoprsé nedutklivosti a jsem
rozhodne prítelem svobody tisku. Díla opravdu umelecká, pokud
se obírají motivy vzrušujícími sexus (pohlavní pud), mela by
býti dostupná toliko dospelým lidem, ale pred detmi necht jsou
strežena stejne jako jedovaté léky. Domnívá-li se nekdo, že
je tento názor nepokrokový, nemá ani tušení, jak kniha nebo
jiná tiskovina nevhodného obsahu muže zpustošiti duši dítete.
Nedovolujeme prec našim detem kouriti ani píti lihovin 
proc nejsme opatrnejšími ve výberu jejich cetby!«

Odsuzujeme-li tedy po zásluze cetbu mravne závadnou, vidíce
v ní veliké nebezpecí pro zdravý duševní vývoj naší mládeže,
s tím vetší horlivostí meli bychom pecovati o to, aby našemu
dorostu dostalo se do rukou cetby bezvadné, tedy ctení nikoli
o vášních aJ nerestech, nýbrž takové, kde život lícen je po
stránkách svetlej ších a ušlechtilých. Tako·vou vzácnou knihou,
ve které velmi srdecným a poutavým zpusobem zachycen jest
obraz života zvlášte krásného a príkladného, je dílo "P a I a c
k é h o m I a dál é t a« od Karla K á I a I a, vyšlé tohoto roku
u Fr. Bor o v é h o.

Jméno Ká1aJovo má u nás od let dobrý zvuk. Zapsal se pro
vždycky do dejin našeho národa svou tricetiletou prací o zá
chranu ujarmených Slováku, o užší a obapolné prospešné styky
vetve ceské s vetví slovenskou už v dobách, kdy jsme netušili,
že osvobození Slovenska je bEzké. Má také dobré jméno mezi
pedagogy jako osvedcený organisátor praktického školství dív
cího. Osobne je Kálal muž ryzích mravu, vzácného charakteru,.
krácející celým životem ve šlépejích krestanské mravní oprav
dovosti a cistoty. Takový clovek byl zajisté predem k tomu
povolán, aby napsal nabádavou knížku o Palackém.

Proc se do toho díla pustil, praví sám v predmluve: »Za
války jsem se hluboce zamyslil do Husa, Komenského a zvlášte
do historika a politika Palackého, hledaje odpoved na otázku,
jak se zachovali naši geniové v dobách kritických. Shledal jsem
u všech, že šli za ideou nikoli za úspechem efemerním. Palac.
kého jsem sledoval od mládí, cetl jsem totiž pozorne jeho
autobiografii, každodenícek i korespondenci: a tu se mi od
stránky k stránce zjevoval mladík výminecne krásných mravu.
Zárivý príklad ceskému studentovi, rekl jsem si a rozhodl se
napsati tuto knihu. Toužím, aby si ji precetl každý náš stu
dent a každá naše studentka, každý mladík a dívka vubec;
ba myslím, že o mládí otce národa rád si precte každý Cech.
Dosud jsme si neujasnili dosti Palackého mravní hodnoty a
nevyužili Ji pro výchovu národa. Palacký byl charakter velmi
vzácný.«
. Že byl Palacký skutecnc "mladík výminecne krá.sných mravu«,
ukazuje Kálal ve své knize velmi názorne a presvedcive. Proto
by tato výborná kniha mela býti zarazena do všech obecních
knihoven. Rodice i vychovatelé meli by dbáti, aby dostala se
hojne a všude do rukou naší dospívající mládeži. Cetbou o h
dech cistých, ctnostných. mravne bezúhonných snažme se celiti
onomu zhoubnému a jako povode1Í se šírícímu vlivu cetby
špatné, o níž možno právem ríci, že tento papírový jed je pro
budoucnost národa ješte zhoubnejší nežli alkohol a tuberkulosa,
proti nimž se prece bráníme soustavným poucováním, kdežto
špatné knihy necháváme ráditi neomezene a beztrestne.

Zahodte bídné škváry, oslavující svudným slohem v<'.šne a
neresti - rozširujte mezi lidem a predem mezi mládeží cetbu
dobrou. "Palackého mladá léta« patrí k té nejlepší a zasluhují
rozšírení v celém národe.

Dr. J. Sv. v Horáckých Listech 9. 1. 26.

Karel Polácek: Na prahu neznáma. - Kouzelná šunka. Nákl.
Fr. Borového v Praze. - Polácek dovede o sobe udržeti
mínení, že je humoristou povolaným. Nemá nouzi o nový,
svérázný námet a dovede se zblízka podívati na lidsk spo
lecnost, aby podtrhnuv její malichernosti a smešnosti, dovedl
se jim jak se patrí vysmáti. V prítomné knížce ukazuje na
rozruch, jaký zpusobila zpráva o nové, blížící se komete, která
hrozila zkázou zeme a z níž se na,posledy vyklubala ameri
kánská reklama:. Príbeh druhý kreslí zmatky, jež pusobilo boží
zasažení v osudy ubožáka, který se již chystal k sebevraždé
Polácek dovede i príbeh prQ/tismyslný uciniti pravdepodobným
a nesmyslný verohodným. Nebudeme litovati veselé hodiny, již
ztriVíme prí jeho knížce. Venkov, 31. XII. 2$.

Kc 24'-

I

Nové knihy.
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BOJE O DNEŠEK

Lflciell Fabre: Rabevel neboli Trýze1J, dravých dt,Ší. Preložili
. Poch a Emanuel Cupr. Znacnou merou autobiografický ro-

poctený cenou Goncourtovou, z obchodního a financního
uší. Ta »trýzen dravých duší«, erotická vášnivost a lacnost

bohatství, jíž je zmítán hlavne hrdina románu, je namnoze
adlem dnešní dobe. Poprvé v literature je tu vylícen typ

velkého dobrodruha v svém vzniku. Nejctenejší roIIlján ve
Francii. Za Kc s8.so. Vydal »Cin«, tisk. a nakl. družstvo csl.
legionáru v Praze II., Vojtešská 14.

Charles Dickells: Pickwikovci. (Pozustalé listiny klubu Pick
ova.) Slavný humoristický román Dickensuv v novém ces

preklade lar. Skalického. S il1ustracemi Vlastimila Rady.
icky upravil V. H. Brunner. Typ krásne vydané knihy.
1'0 s .60 kresbami VI. Rady, stran 500. Díl II., opet s 60
bami YI. Rady, stran 486. Nákl. »Rozmachu«, Praha II.,

orši1ská 3.

U každého knihkupce

a v nakladatelství

o papírovém jedu a dobré knize.
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CO sepíše onašich knihách

Ve výkladuí skríni kteréhosi obohodu videli jsme nedávno
sáhový plakát s obrazem vyfintené krásky a s textem vybíze
jícím k odebírání zábavného týdeníku, který svým ctenárum
slibuje, že v nem bude vycházeti napínavý »román dívky pro
padlé vášni a neresti«. Hle, nac se dnes chytají odberatelé 
na štavnaté lícení vášní a nerestí! SvedQ to zajisté výmluvne
o poklesu obecné mravnosti, o nemž ostatne presvedcuje nás
každodenne život soukromý i verejný. Ovšem, vzpomeneme-li,
že mravní zkaženost privedla k pádu svetovou ríši rímskou, a
nekoncí-Ii vždy zrovna ohnem a sírou jako kdysi v Sodome

Petatricet úvah o živých politických otázkách

soucasné doby.

I FR. BOROVÝ,PRAHA
I~ ---o.:
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V souborném vydání techto spisu vyšly svazky:

Cyklus ctyr románu pod souhorným násvem

HISTORIE NAŠICH DNU:

I. POD JILMEM . . . . . . . za Kc 12°50

Ilo PROUTENA PINNA . . . . ." " 12°50

III. AMETYSTOVÝ PRSTEN . . . za Kc 12'50

IV. PAN BERGERET V PIAtŽI .. " " 12°50
(vyjde ve 14 dnech)

V knihách povídek vyšel svazek V. BILTIZAR za Kc 12°50.

V každém knihkupectvi a v nakladatelství fy

F R. BOR O V Ý, P R AHA.


