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Kousek programu...

ekl jsem posledne, že zde ješte casteji budeme po~
jednávat 0' zemedelském programu, který hy se

dil 1 pro strany neagrúrní. Pokud se týká pO'trchy
ovéhoprogramu, myslím, že jsem již dosti povedel.

nes tedy o necem, co by mohlo býti soucástí plánu.
Nenajdese tak odvážný muž, aby pO'prel zemedelskou
isi. A kdyby se našel, bylo by jeho 0'bjevení ke ško-

e, nikoliv ku prospechu. Budoucí vláda, at bude vy
dat tak ci onak, bude musit zemedelsk0'u krisi rešit.
grárníci prijdou s tím. problémem, at budou ve vlá

e nebov oposici. Verme, že budou míti dosti sil, ahy
. rešenívynutili, i kdyby náhodO'u byli v oposici. Tvr ..
ili jme vždycky, že v tomto státe se nedá vládnout
oti delníkLlm. Musíme tO't0' tvrzení doplnit: nedá se
nem vládnout ani proti rolníkum. I kdyby agrúní
rana jednou pro své obecne známé vlastnosti byla
ytlacenaC\.} opO'sice (nel1zenepozorovat, že nálada pro
znamenitevzrLlstá), musí si vláda bez ní poc.ín8.t tak,

by rolnícik ní meli clLtveru. Kdyby ve vláde bez agrár
íki'tnemelo být odhodlání k naprosté spravedlnosti
'ci zemedelství, pak by bylo lépe vládu takov0'u Vll-
e netvorit a agrárníky do oposice nepouštet. Taková

ládabez spravedlnosti a blahovule k tomuto výrO'b
Ímuodvetví by mohla míti jen tri výsledky: 1.vYV0'
la by státu nebezpecnou O'pO'sicizemedelského stavu,
dkopala by blahobyt skoro p0'loviny obyvatelstva a
labilaby i prumysl, p0'dryvši kupní schopnost ven

ova; popohánela by stát rychle k vývoji na stát ciste
xportní,COžjiste nemuže býti ideál; 2. dO'kázala by tO',
o se až dosud agrární strane pres všechn0' usilování

nepovedlo:soustredila by r0'zhorcené a nespokO'jené ze
edelskévolicstvo v jediné strane, ovšem že ve strane
~rární;, 3. neudržela by se dlouho. Kdyby tedy jed
O!! prece melo dojíti k rudo-cerné koalici, bylo. by

. dnou z prvních jejích povinností vypracovat kladný
emeclelskýprogram. Nikdo, zbaviv se agrárníku, ne
uže se zároveií. zbavit zemedelskéhO' probfému. Snad

'env Anglii se to povedlo, a už i tam tO'ho litují.
Zatím ovšem musíme ješte pocítat se spoluvládou

grárníku. Z toho, co se v talwvé vláde bude dít, je
noho nejisto. Jedno je však povýšeno nad všechny
chybnosti: agrárníci prijdou s dLlraznými požadavky,

aby byla rešena zemedelská krise; hudou naladeni k ul

timátllma bouchán í do stolu; prinesou, Jak už máme
S nimi zkušenosti, takové návrhy, které zaroven buebu
prospívatzemedelství i agrární strane. Jak je na to le
vicepripravena? lVIá pohotove nejaké návrhy vlastní?
'ebo pokl;'ld;'1se snad za nedttstojno socialistú prijít

s iniciativou v zemedelsk)'ch vecech? Myslí se, že
by se tím na stavhe našeho socialismu neco pojednou
zhroutilo a že hy hyl uražen nejaký clomácí bMek so
cialistll?

Neumím zatím predpo:vedet, prijdou··li agrárl11Cl
s požadavkem, aby obilní cla byla ješte zvýšena. Obá
vám se, že mají sklon k tomuto šablonovitému a pri
mitivnímu rešení, které v dnešních pomerech sotva už

se dotýká podstaty vcci. S pevn)'mi obilními cly udelali
jsme za tri roky tuto dvojí zkušenost: odpor ·socialisttl
proti nim hyl prehnaný; nadeje agrárníku v ne sklá
dané byly také prehnané. Na jedné strane nedostavila
se ona prorokovaná drahota (a pri nynejším stavu sve
tové 0'bilní produkce nebo nadprodukce není snad tre
ba se jí obávat, nemyslíme-li ovšem na katastrofální
rozmary všemohoucí prírO'dy), na druhé strane máme
zemedelská cl'a, a zemedelská produkce je na tom prece
hlli:e než dríve. Pokud se týká ochranných cel, mel
pravdu Disraeli, když pravil, že »ochranná cla nejsou
zásada, nýbrž opatrení «. Ovšem ani volný obchod ne
ní úsadou, která by svou trvalostí a nepromenlivostí
mohla kO'nkurovat s oltárem nebo nejakým kategori
ckým imperativem, nýbrž i volný obchod jest jen opa
trením pro urcité pomery. Nemužeme ani zásadu vot
ného oochodú ušetrit toho, aby byla omyta ve vodách
rozumného relativismu. R. 1926 protestovali socialisté
proti pevn5'm obilním dum s tou mohutnou energií,
jakou dO'vedou politické strany nekdy vyvinout; ná
bytek ve snemovne má šp~tné vzpomínky na den, kdy
cla byla odhlasována. Národní socialisté protestovali
t,ehdy, jak O'dpovídá jejich živejší povaze, hlucneji;
sociální demokraté zásadoveji. Národní socialisté byli
více rozhorceni diktátorskÝm zpLlsobem, jímž agrárnki
svúj pO'žadavek prosadili,;: sociální demokraté byli více
zachmureni nad samotnÝm faktem cel. Národní socia
listé, nejsO'uce proti clLuT1zásadne, byli nepochybne
blíže pravde, ac pro cla rozbíjeli pulty, kdežto sociální
demokraté nikoliv. Pravda je, že tehdy agrární cla byla
požadavkem nikoliv pouze agrárníku, nýbrž i naší ob
chodní politiky, které bylo težkO' uzavírati obéhodní
smlouvy a podporovat náš prumyslový vývoz. když
nemela n~ cem slevO'vati pro zemedelský dovoz. Anglie,
na níž otázku cel mO'žno vubec studovat v klasické jed
noduchosti, nebyla kdysi vLlbec schopna uzavírati ob
chodní smlouvy, nemajíc sama cel, z nichž by mohla
slevovati.

Fakt tedy je, že obilní cla, která byla prijata zcela
podle prání agrárníku, nebyla schopna krisi zabránit.
To pO'nekud otrásá naší vírou v recepty agrární stra
ny. Zdá se nám, že nejdou na koren problému. Nyní
ovšem Se musíme ptáti, co dále. Choete prijíti se stup
nováním cel? Pro to z nikohO' nevymackáte ani kapku
nadšení, i kdyby tO' jinak byla bytost snadno schopná
pojmout nadšení. Cestou ochranných cel dále jíti ne
mtlžeme ani pro zemedelství ani pro prltmysl, nebot
bvchom si tím zatarasovali budoucnost, k~erá musí
h~Tt pripravována a která, at dnes veci vypadají jak
koliv, bude v pomalém návratu k obchodu svobodnej
šímu. Videli jsme ostatne na prLllTlyslu, že za hradbou
cd osvojil si urcité zlozvyky, zejména propadl pohodl
nO'sti a spoléhání na celní ochranu; nezkO'umal tak
svedomite podmínky své prosperity, jak by byli musil
ciniti pri obchO'du volnejším. NemLlžeme chtíti, aby
nyní zemedelství nastoupilo tutéž cestu. Zvýšení cel by
naše zemedelství odvrátila od nutnO'sti cástecného pre
orientování, kter5 tu ntpochybne je. Pocítá se, že proti
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Student demonstrující.

Praha mela v predpasledním týdnu zajímavau a vzácnou

padívanou: razcilené studentské davy na ulicích. R.esoluce
všech mažných institucí zaplavují denní tisk, a prvé stránky
na vin Pralaženým tiskem nutí pakajné abcany zabývat se
studentskÝm prablémem.

Je nutno. addelit ciste antisemitské hnutí nemeckých bur
šáku, operujících obušky, cereviskami a poukazováním na

vyšší rasu, od hnutí studentu ceských, o nemž výhradne se
chci zmínit. Je nesporno, že nedostatecne vybavená medicin-

yKMÁNzop

agrárníci vyšší ceny pro výrobce, což by jiste as
z cásti prispelo k rešení zemedelské krise, zavinov
podprllmerností cen. Je k tomu ovšem treba odvah
k novým perspektivám a vetším cinum. Zejména
socialistu máme práva vyžadovati tyto vlastnosti. Ne
má býti naše politika trvale charakterisována mdlo
nechutí k vetším a nebývalým dosud cinum? Kdys
projevovali socialisté mnoho chuti do socialisace. l';e
zachovali si trochu z té chuti aspon prO'podobné úkol
menšího rázu?

Všichni víme, že meziobchod pohltí vetšinu rozdíl
mezi nízkými cenami, které dostává zemedelec, a V)'

sokými, které platí spotrebitel. Brambory, které na
ceskomoravské vysocine stojí 10-15 Kc, stojí 6o--H)()
Kc, když se dostanou dO' Prahy. Stoupne-li u produ
centa dobytek o I korunu na kilogramu, platí se v Pra
ze!ne o tuto jednu korunu, nýbrž o šest až sedm kornn
více. Také pri mouce nepusobí obtíže ty ceny, které
dostává výrobce, nýbrž ty, které žádá obchodník. Otáz
ka jest, máme-li státi bezmocne pred tímto faktem
jako hlupáci a nemužeme-li delat více než kroutit nad
tím hlavou. Ve chvílích, kdy se našeho ducha zmocni
jasnost, voláváme po hospodárském plánu. Sotva co
mela by do takového plánu býti zaradeno dríve než
toto. BudtO' dovedeme nejak organisovat v,'rohce a
spotrebitele a zkrátiti a zlacineti cestu od prvních
k druhým - nebo vystavujeme špatné svedectví svému
úsudku a své energii: Je ta rada úkalu prO'stát i samo
správu. Francouzská samospráva tytO' úkoly již padlO
pila, a kdykoliv ceny podle jejího úsudku bezduvodne
stoupají, reší ta ve vlastních tržnicích hromadným ná
kupem prímO' od výrobcu. Jest to rešení, ke kterému
není treba celní ochrany. Je k tamu ovšem treba or
ganisace - ale kdO' už jiný než socialist~ mel ~)y mít
smys~ pro organisaci a široký hospodársk)- plán?

Je tedy možno tutO' vec rešit pomocí tržnic a konsu
mu. Kansumy ovšem zasluhují poznámky trochu nc
prívetivé. Úradování v nich musí se zmenit - pokud
možno tak, aby ta nebylo žádné úradování. Nekupoval
jsem sice ješte nikdy sám neco v konsumu, ale vyslý
chal jsem svedky: souhlasne si stežavali na skoro ne
prátelské ovzduší, s kterým se kupující v konsumu
potká; pred prísnými zraky pradávajících pripadají sí
zde kupující trochu jakO' u odvadu. Ponevadž i kupu
jící je slabá bytost, která touží pa vlídnosti, nelibuje
si v konsumech. Socialismus musí se tedy naucit pro
dávat. Aspon tak dobre, jakO' ta dovede malý obchod
ník; který kupujícího nepokládá za bytost své svrcho
vanosti na pospas vydanau. To je také jedna cást
problému. F. Peroutka.

PHtomnosL

dobám predválecným poklesla spotreba obilnin v celé
Evrope o 1870. Jsou-li tato císla správná, znamená to,
že se zvolna preorientovává konsum smerem k jin)'m
zemedelskÝm produktum, a že zemedelská produkce
bude musit y tomtO' prearientování s konsumem držet
krok, nemá-li bloudit jiným smerem, což by byla
osudné a nevylécitelné. Zvyšování obilních cen mohlo
by znamenat jen pásku na oci v té veci.

Pro rešení zemedelské krise patrne vubec není jed
notného a tak pohodlného receptu, jako by bylo zvy
šování cel. l{ešení musí se abírati radou cástecných
problému, o jednom z nichž zde chci promluviti 
aspon poukázati na nej. Nelze ovšem ríci, že by na
to nebylo ješte paukázáno - ale byla na ta dle všehO'
poukazaváno beze vší úcinnasti, ponevadž se ješte vu
bec nic nestalo. Státník vubec nemusí b),t ovládán cti
žádostí, aby pricházel se zcela puvodními ideami: sta
cí, vybere-li si ideu, která již nekalikrát byla vyslo
vena; je avšem treba, aby se jí potom držel pevne lx

obema rukama. Nevím astatne, jestli to, o cem mluvím,
uzrálo již v ideu: mnohokráte již byla konstatována
disparita mezi cenami, za které prodává zemedelský
výrobce, a cenami, které musí platit konsument; zji
stilo se, že tou disparitou, která nekdy je i pro nor
mální oko neobycejná, je vinen zejména meziobchod.
V tomto stadiu poklidného kanstatavání veci zatím
uvázly. Idea se z toho ješte nezrodila. Idea v této veci
múže býti jediná: pokusiti se se vší energií o nápravu.
Nevím, proc se na to vlastne tak málo myslí. Patrne
prato, že sblížení producentu s konsumenty je cest~
nevyšlapaná, a politika se nejradeji pohybuje po širo
kých silnicích. Spokojili jsme se konstatováním, že ce
ny zvyšují se v meziobchode, a dost. Myslím, že by
chom se konstatováním nemeli spokojovat a že by se
dalo necO' delat.

O ministerstvu zásobavání mluví se vetšinou s opo
vržením, a sám mám na svedomí vtipy na tento re
sort. Není však pochyby, že verejné opovržení vyja
druje správne nynejší stav tohoto resortu, ve kterém
se už po leta nestalo nic, co by si zdaleka mohlo cinit
nárok, aby to bylo zarazeno mezi veci duležité. Co jest,
nemusilo by však být, kdyby v celo tohoto úradu byla
postavena asobnost Cinorodá. Bude to pravdepodabne
socialista - socialistický ministr zásobování mahl bv
na svém míste 'provádet kus praktického zemedelského
programu, který strucne mlIže být charakterisován
jako sblížení výrobcu a spotrebItelu. Kdyby dovedl
vzíti energicky dO' rukou tento úkal, pov)'šil by brzo
v)'znam svého resortu nad mnohé resorty jiné.

!)okud se zemedelsk)'ch ctn týká, jsou tu touhy jako
v každém jiném odvetví výroby: producent chce své
výrobky dráže pradávati, a konsument je chce lacineji
kupovati. Kdybychom v zemedelství mahli dosti úcinne
celiti zdražování, které prináší meziobchod, mohli by
chom vyhaveti obema stanoviskum. Jde jen o to, aby
nekdo mel tolik odvahy a postavil Kolumbovo vejce
na špicku. Politicky zní tato otázka takto: dovedli by
<;e:J.grárníci a socialisti dohodnout proti meziobchodu?
Bude míti vláda tolik státnické energie, aby otázku
mezi obchodu vystavila svobodnému zkoumání? Aby
nebrala meziobchod jako neco, co na všechny casy
musí zustat takové, jaké ta jest dnes, ale :lby z toho
udelala problém? Socialisté a agrárníci stejne chybují,
jestliže si toho nevšímají. Socialisté by mohli si jako
odmenu z taho prinést nižší ceny pro konsumenty,
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á iakulta, málo pitevního materiálu, ostudné pomery na
nikách, jakož i stále priškrcovaná sociální péce student

á jitrily studentskou masu. Také nevalné vyhlídky studo
ného proletariátu nepusobí uklidnujícne. Ale pravý mo
ent vzniku výbuchu musíme hledat docela jinde. Ze všech
dentských požadavku vytržen je požadavek numeru clausll,

nemž se vlastne všechna snaha studentstva o nápravu
nivých pomeru vybíjí, ac to daleko není požadavek nej
lcivejší (zkrácení presencní služby je mnohem duležitejší).
vede se boj o numerus c1ausus, ten pro vetšinu. studentu

ní akutní. Problém je palcivý vlastne jen na medicine, a na

bnice, zde však se ~edná hlavne o ruské emigranty, kterí
k mají býti ušetreni výlevu pohostinnosti pp. demon
antu, ackoli jsou to práve emigranti, kterí zejména dík
Ironanci p. dra Kramáre žijí na úcet nemajetného cesko-
venské studentstva. Proti tem se nezdvihne ani ruka roz-

rcených bojovníku, za to se bojuje proti tem, kterí, ac také
igranti (aspon po dobu studijní), platí o 50% vyšší školné,

nepožívají žádné státní podpory. Agenti-provokatéri, kterí se
. netají svým námezdním pomerem k národní demokracii,
ou i na právnické fakulte, kdež ze 4000 posluchacu je 27

ovy dvacetsedm) cizinci!. A pres to zde jsou ti nejvetší
'klouni.

Vláda pravicových stran, které nyní jeví o studentstvo ta
vý zájem, trvá už 3 léta, je tedy pri nejmenším nejapnost
áli proti socialistum. Prece ministr školství je prísluš
em téže strany, jako onen profesor-ministr, jenž si po

vil skvelý vedecký ústav za desítky milionu, v nemž se
konaly demonstrace, zatím co mnohem duležitejší pitevny

kliniky trpí katastrofální zastaralostí. Prece poslanci, kterí
více horlili na studentských schuzích sedeli ve snemovne,

O clenové dosavadní vládní vetšiny, i nyní zde horlí proti
konnému orgánu této vlády, totiž proti policii. Preplnenost

vu zpusobuje prece postup politických stran v Polsku,
darsku, Rumunsku, velmi blízkých našim nacionalistum.

Zbruba receno: lze v zásade souhlasiti s požadavky stu
nlu o rozšírení l:ÍstaVil a s mnoha požadavky jinými, nelze

souhlasiti s požadavkem numeru c1ausu, a zejména ne
poslupem, jenž mel jako prímou odezvu neslýchaný postup
Iicie. Ovšem nejzajímavejší na celé veci je politické po
dí bore o vysokoškolskou mládež. Národní demokracie jede
divokém koni, jehož oteží však se zmocnil pan Stríbrný.
jasno, že "Ceské Slovo« neleží v žaludku demonstrujícím

dikum, ale panu Stríbrnému. Je jasno, Že studenti nepo
nou na Václavské námestí, aby demonstrovali proti mi
Iru Benešovi, bez popudu nejakého cerného vzadu. Nikdo
verí tomu, že by nejaký redaktor na nekoho plival, i kdy

10 byl sebe vetší politický odpurce. Studenti milují legraci,
príležitost kolegu z prvních semestru zarvat si na Václav
ém námestí, je prímo jedinecná. Pak se napíše: "Z Ces k é-

O S lov a plivají na studenty ... «, promluví se o »urcitém«
ku a je to.

.Expres. a "Polední List« vedou kampan. Porádají pred
vení na téma »Reparace a Numerus c1ausus« aneb "Duše
každou cenu.« Požadavky studentské radí se tu do jedné

dy s požadavky lidské hlouposti a zkoušky, kam až lze
nouti tetivu luku, již tvorí prumerný pivní radový vojín
. Ústrední Svaz cs!. Studentstva se marne snažil ovlád

uli situaci. Ovládne totiž snad seríósní lidi, ale dav se nedá
ovládati ani lidmi z národní demokracíe, kterí prece jen

chovávají, aspon ve svých studentských vudcích, urcitou
u dustojného politického odpurce (krom nekterých vý

'Dek) schopného diskuse.
Vedení prejímá dunivý ~ben Ex p r esu. V cele davu

rícího se na ruzných fakultních schuzích, letí šveholící

ptácek: Dav se nyní zmítá hroznou nejistotou hamletovského:
"Plivl ci nepliv!.« Reparace se snoubí s numerem c1ausem,

Ex p r e s má o 5000 výtisku více, pan Stríbrný muže inter
venovat, Národní Politicka (seriósní žurnál) muže na první
stránce prinést obrázek páleného Ceského Slova s jízlivou
rozkoší malomeštáckého fašisty, bezvýznamní lidé stávají se

duležitými, lze nadávat na židy, horlit ve spravedlivém roz

horcení, bít se p policajty, schuzovat s profesory - nelze ale.
tímto zpusobem dosáhnouti spravedlivých požadavku stu
dentských na poli sociálním a kulturním.

l(arel Ballenberger.

Státník na Parnasse.

V nekrolozích na Clémenceaua jsme cetli, že tento fran
couzský státník po své velké politické po-rážce napsal dva
romány a jedno drama. Taková »krasoduchá« cinnost velkých
státníku není v dejinách nijak ojedinelá. Víme ze života

Benjamina Disraeliho, že po každé vetší politické kampani
napsal román. Ne snad román, který by byl maskovaným
politickým pamf1etem, nýbrž opravdová literární díla, jež ne
byla pouhými pokusy diletanta. Ve francouzském parla
mente jest ostatne tato literární cinnost politiku zjevem dosti
obvyklým. Ješte lferriot vydal knihu essayí velmi dobre na
psaných. Ve francouzských zákonodárných sborech jest celá
rada clenu francouzské Akademie a nositelu jiných literárních
cen. V kollegiu Mus nemá ovšem umení státnické své patron

ky. Žádná mythologie nezná Musu politiky. Ale ve francii se
politikové zvlášte rádi utíkají pres to pod ochranu nymf Par
nassu. Snad to souvisí ješte s encyklopedickou tradicí fran
cie, kdy lidé toužíli po duchovním universalismu, nebot byli
presvedceni o samospasitelnosti vzdelaného rozumu. Nebyli
skeptiky, veríli, že duch, rozum, vedy, umení i polltika jdou
svorne ruku v ruce, aby osvobodily cloveka, jenž je priro
zene dobrý. Ale i omyly mívají nekdy dobré následky. fran
couzi si zachovali svou slovesnoU! kulturu jako dedictví nej
vetšího rozmachu buržoasie. Velká slovesná kultura této ze

me vykonává stále ješte velký vliv na všecky spolecenské
složky. Ješte stále se chodí politikové ucit k hercum
správné deklamaci své materštiny. Ješte stále jest ve

francii recnictví umením, at již mluvené slovo za
zmva s kazatelny nebo s parlamentní \ tribuny. U nás
politikové jsou namnoze pouze politiky, ba více:
jsou profesionály. Žijeme vubec v ovzduší specialisace

a atomismu. Nechceme od každého politika, aby v dobe
kris~ šel psát romány. (Pozdrav buh, to by mohla být cet
ba!) Ale každý státník vskutku veliký má také vyvinutý
smysl pro hodnoty duchovní. Umení politické jest U'I11ením

vládnouti. Vládnouti pak znamená postaviti každého na ta
kové místo, na nemž muže spolecnosti nejvíce prospeti, tudíž
i spisovatele umelce a vedce. (Kdosi nedávno vypocítal, že
jedno krmnéprase stojí republiku práve tvlik, kolik 4 stu
denti. To ad vocem studentských demonstrací. - A proti
špatnému príkladu príklad dobrý: Jak znamenite dovedl mi
nistr dr. Spina využíti svého vlivného postavení ve spolec
nosti a na universite pro podporu slavistického studia!) I du
chovní tvórba zmnožuje energii národa a stá'u. U nás lidé
vubec neumejí presedlá vat, protože bývají pouhými talenty,
ale nikoli osobnostmI. Jenom skutecná osobnost dovede dnes

delat politiku, zítra psát román, pozítrí vydávat svuj list a
psát do neho denne úvodník, jako to umel Clémenceau.
Osobnost speje vždy k universalismu. Touží bud po tom,
aby pretvorila svet k obrazu svému anebo aby pOjala jed
notu sveta do sebe. Je jí konecne lhosteino, kde pusobí. Ai
však pusobí kdekoli, její lví spár se projeví všude.

Dr. Alfred Fuchs.
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Rud. Procházka:

Rus}ro-cínská "vállra" a mírové
pakty.

Na hranicích sibirsko-mandžurských došla minul)'týden ke skutecné bitve, z níž Cínani utekli. Staré
porekadlo praví, že kdo utece, ten vyhraje, a treba že
dnes všichni podléháme optickému dojmu a naslouchá
me zbožne napoleonsk)'m denním rozkazLtm sovetského
vrchního velitele;- ukáží nám možná ješte starí Cínani,
že moudrost otcovská má pravdu. Již dnes jsou Rusové
zas na druhé strane hranice, a cínské more zas už nic
neví o tom, že bylo bito. Nás však tu dnes zajímá neco
jiného než cínská psychologie války. Nás zajínú otázka
úcinnosti ochrany mírových paktu.

Když bitva u Chailaru skO'ncila pro žluté neštastlll:.
nastal poplach. Zpravodajské kanceláre. hlásily cínské
volání o pomoc dO' Francie i do Washingtonu, a pone
vadž nebylly okamžite vyslány žádné križníky ani cla
BaHu ani dO' Tichého oceánu, usO'udilO' se, že ochrana.
kterou slab)'m poskytují všechny mírové smlouvy da
hromady, je pro kocku.' Ovšem že Cínani ve skutecnosti
nevolali o pamoc a nebylO' proc jim pomáhat, ponevadž
ruské sbory byly hned po srážce, o níž težko ríci, kdo
ji vyprovakaval, odvolány zpet do Sibire. Charbin ne
byl nikdy ahražen, bitva nemela žádných následkCt, a
kdo ví, byla-li opravdu tak vážná, jak se v prvých
zprávách hlásila. Již dnes se píše, že tu byla angažo
vána jen jedna ruská divise. lVIO'ž nor í c i, ž e ve

skutecnasti se zde ukazuje práve
o p a k ú cin n o s t 111 í r o v )! C hpa k t li. kdy
se Rusové své ví tezst ví neodvažují vytcžit, neodvaŽUJ
se vniknout na »nepr,\telské« území a vyrídit si sv
vec krátkou cestou.

(:íií.ani nejsou vojáci .. \cÍ<:o]iy cteme stále () cínské
vá!i;ení uvnitr, není to yíce než ciré loupežnictví. lUd.
né. t'\Topsky .vycvicené a ukáznené armáde mohou
vojenské horcIy stamilionové ríše stredu postaviti práv
tak m[tla, j3ko maloasijské a egyptské hordy Dariovy:
mohly se kdysi postavit recké armáde Alexandrove
N emLlže b.\,ti nic sVltclnejšího pro dobyvatele. Krome
taho Rusko hylo muselmansk)'mi držitely moci opravd
vyprovokoyáno. l~ádné smlouvy hyly porušeny. a n
rr~ltelská gesta Moskvy. která d(,brovolne se vzdala ná
rokLt Glrismu a šetrila -.,.-ešker)Th svrchovan)'Ch prá
Cíny na v~'choclní železnici. odpovedelo se prost~'1l1ná·
silím. Sovetští úredníci hyli zatceni nebo vypuzeni.
Spr~lva dráhy. zhuclo\'ané rllskO\l iniciativou a prací
l.iv1)tne dú]ežité pro hospod[lrsh'í ctlého sovetskéll
,,'-chodu. lwla zahrána a cir:lha zkanfiskm';l11a hez ná·
h~·ady .. \ck;,li tt'Oj'{:tiek)' h)' \' .\lnsk\·e melo h~,ti POfIJZ

l1'l'pní pro tak()y." po~tllp. lze lidsky dosti dohre ,l'1u
yodnit rozhorcení. které tam s\·éty.ocn,'· postup vl;lcl
Cansueliano"y vv"ola!. Co tedy vlastne zadržuje holše..
viky, ahy si ~v( úcty s (ínO\; nevyrídili? Nic jiného
nC'Ž Kel10gglh pakt. .\ni strach z Japonska tn h~ti
nel11l1Že, ~ehledíc k t( mu. že- y Charhinu a na v~'Ch(lclll
cí nské dráze. kler;l spad;l podle [Jorts11l0uttské sllllol1\Y
clo ruské sfér)'. hy Japonci asi lleintervenonli. mohl
hv vedení IJ r. illternacionúl y lúkat heroskratovské díl

p()žáru nél dalekém v)'Chode.' do nehaž by všechny,im
perialistické« moci musily h)·ti zapleteny. kdyby sovety
opravdu verily tOlTm. co k verení predkládají, pustily
,hy se dO' války na v~'Chode vesele. ponevadž by musily
predpokládat. že kapitalistictí žraloci se potrhají mezi
sehou o cínskou korist. _\le oni vedí dohre. že velmo·
cem dnes zúleží na mí ru a že hy tudí Ž s\'orne a úcinnc
zasithly na obranu Cíny. kdyby rudá armáda chtela
vážne postoupiti k jihu. Nedošlo hy k žádnému divo
kému boji všech proti všem. nýbrž ku prostému pozvá·
ní ::Vfoskvy do Ženevy pa predchazím odvolání vojsh
za ht;anici, Proto ona stáhla své síly zpet radeji sama a
pakouší se o prímé jednár.í s 1\Iukdenem. pri cemž
Cít1ani. jakmile jim trochu otrnulo. budou hledat zá
minky k prutahtllTI a vytácky všeho druhu dále,

Zbývá otázka, jaké poucení pro atázky míru a války
a speciálne pro otázku úcinnosti Kelloggova paktu a
ženevskéhO' Covenantu možno cerpat z mandžursk)'ch
událastí - a odpoved' zní docela jednoduše: žádné.
Pomery jsau tam na dálném v~'chode docela jiné. oba
úcastníci konfliktu jsou tak exotictí a zvlá':tní. že je
velmi težko delat tu nejaké analogie s našimi pomery.
Jisto je, že co si m()hou dovolit Cíiíani v ohromn,'ch li·
duprázdn)'Ch prostorech mongolsk)'ch a mandžursk)·ch.
nemahl by si clorvoliti nikdO' jin)', a že kdyby si tak pro
vokativne a spolu tak liknave pocínal kter)'koli jin~' ná.
rod, byl by hez milosti ztracen, a to i s Kellogg-em a
Ženevau. O mí rov,)'ch paktech a spolecnostech plat
také: pomaz si sám. a BLth ti pomLtže. Kdo úplne za
nedbá svaji nárODní obranu, je drz)', ale nestatecn)
nárocn)', ale neukáznen)! a neobetav)' nemLtže odnikoh.
ocekávati pamoci. Mírové pakty nemohou dávat p1'e
mie na neparádek a zbabelství. Delat rychtáre v cín·
ském zmatku je úplnc hezv~'sledné pocínání. Prúvc ta

AKITI
,

Lop

Remunerace.

Pred koucelll roku vládne ve státních úradech otázka: jaká

bude remunerace, jak velká, kdy? Je to kapitola pro sebe.
Jednou cteme, že soudcové dostali jako rel11uneraci ne
kolik desetikorun, kterou ostentativne odevzdali na nejaký

dobrocinný úcel; a zase cteme, že ti a ti úredníci dostali ne
kolik tisíc Kc, zatím co jinde se "bralo« po deseti Kc. - Jiný

kraj, jiné zvyky; v každém resortu mají na remuneraci jiný
názor a Ííné merítko. - U soukromých zamestnancu je otázka
remunerace upravena z cásti z-vykovým právem, z cásti ko

lektivní smlouvou, atd. - U státních úradu je tomu jinak.
V každém resortu mají jiné merítko. Státní správa dosud neví,
je-li remunerace jakýmsi prilepšením ke gáži, je-li necím, co
ocenuje pracovitost jednotlivce. Jednou záleží na tom, kolik

resort má »prebytkCt«; podruhé na tom, kolik resort má za

mestnancu; cím vetší resort. tím menší remunerace. Z velké
cásti výše remunerace je otázkou náhodných vlivLL; daleko
nevyjadrují remunerace to, co by mely vyjadrovat: uznání
výkonu, pracovitosti, píle. Remunerace jsou jaksi v rukou
osudu; úredníci téhož vzdelání, téže hodnosti, atd. dostanou
summ~r docela rozlišné. Remulíerace ve státuích úradech k<li
dým rokem vyvolají houf nespokojenosti. Bylo by dobre. aby
otázka remunerací byla jednou rešena zá<;adne. Bud nutno
uznat, že remunerace je cástí platu; pak nutno podle toho
jednat; nebo nutno ríci, že remunerace je ocenením služby jed
notlivce v Made; pak nutno zase stanovit zásady pro remu

neraee. aby jejich výše byla nezávislou na vlivech, které ne
mají co delat s výkonem úradu a úredníkll. Až dosud stát se
svými remuneracemi k VánoclnTI vypadá príl,iš nehezky: jako
zamestnavatel. který dává má los povýšeným gestem.

K. T.
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jako starat se () v;'Vllj nového ruského státu a spolec
nosti. Když ti dva pak se ješte octnou ve sporu, je to
úplne zoufalé. Proto není divu. že ani Ženeva nemíní
se o vše zajímat, pokud to naprosto nebude nutné, a
Cíi:ani mají tolik uznání, že jí neharangují. V Evrope
by ovšem takové události. k jak)'m došlo na posled, a už
pred tím v Mandžursku. musily vyvola,t zcela jiná opa
trení, ale zde by k takovým událostem také nedošlo.
Predcházet se musí zlu a celit mu, ne je rozsévat a ne
chat bujet.

Eser nelegálne v Rusku.
V. f. Lebedev. ruský sociální revolucionár, bý

valý francouzský plukovník, který za vlády Ke
renského spravoval ruské ministerstvo námorni
ctví, pozdeji pak v zastoupení samarské vlády zú
castnil se iniciativne bO.iu na Volze - jeho pri
cinením nebylo uposlechnuto rozkazu gen. Cecka
a dobyta legiemi a dObrovolnickými sbory Kazan
s ruským zlatým pokladem - podnikl letos v srp
nu nelegální cestu do sovetského Ruska. kam pro
šel od severu pralesem. navštívil .nekterá ruská
mesta a stejnou cestou vrátil se zase zpet. Veser
ské revui Vol.i a l~ o s s i j zacíná nyní uverej
novat lícení svých dojmu z této nelegální cesty,
ze kterého otiskujeme nekteré úryvky.

Pre c hod.
Les ...

Pi'išel jsem k lesu vecer. A ks se za vrel za mnou. Usekl
.iscm duboVOlI htt], sekyrku - svou jedinon zbran - privesil
jscm k pasu a šel jsem sev:erským lesem.

"lekde v lese, smerem, který jsem znal podle kompasu a

pak podle polárky, vedou hranice. Vedel jsem, že je· prekro
~im - taková byla má víra - a nezpozoruji toho. Ani si ne
povšimnu, až budu v ruském lese. oddeleném od tohoto, kte

rým jdu, neviditelnou, pomyslnou carou, vyznacenou na zeme
pisné mape, ale zde, v lese, vytcenou dvcma strážními ochra
nami. První z nich je cizozemská, druhá naše, ruská. Setkáni
s první znamená nezdal' a návrat. Setkání s druhou ...

Ale nebál jsem se techto setkání. A jaká také bázen u že
Iczué pilinky, jež se dostala do pole prítažlivosti ohromného
elcktromagnetu, do elektromagnetiokého pole? V mandžur
skýcll stepích a polích, v argonských lesích, v makedonských
horách, - v dobe strašných válek - kdo nemusil tehdy vni
kat do ti'lu: do první, druhé, tretí linie?. Pešky i na koni,

sám i s hlídkou, i s pešími a jízdními oddíly? A v revoluci
scdmého a 'osmnáctého roku, kolik bylo tehdy prekroc,eno
strážních ochran a bojovýclJ linií! Revolucne-válecná prupra
va prožitého života je nejlepší zárukou úspechu, když jdeš ne
konecným ruským lesem - pro mne je celý ruský - a už se

preladuješ duší, celou svou bytostí, s emigrantského na ruský
zpusob.

Ztratila se v lese lidská pešinka a na statisíce verst táhne

se lesní oceán. Jemný, prejemný retez dvou strážních oohran,
- strídajících se hlídek - delí jej podle pomyslné cáry na dvé.

Že bych ji - tu cáru - neprekrocil nezpozorován v noci?

Šel jsem. naslouchaje nocním hlukum. Vonel vres, a tisíce
vúní jej doprovázelo. Šel jsem až do úsvitu.

A když se vyvalilo z pozadí jedlí, smrku, bríz, modrínu
ruské slunce, zalezl jsem pod sosnu, povalenou vetrem, a
IIsnnl za z;íclonou jejích '0mšelých vetví na ruské pude.

PomySlná cára, delící lesní oceán na dvé, a dve prejemné
linie strážních ochran zllstaly ovšem za mnou.

Ke konci druhého dne zacala se vyskytat traV'icka a j<etel.
Jetel všech ba rev. Je tedy blízko k polím. Spustil se drobný
deštík a prestal.

Vyšel jsem na okraj lesa. Prede mnou se prostírala pole.
Sedmibarevnou nohou opírala se vpravo o luh duha. Pod je
jím záhybem spatril jsem mestecko - vypadalo bílé - a jen
zlatý kríž na vrcholu modré kopule porušoval bel.

To bylo Rusko!
Vrátil jsem se znovu do lesa. Vytáhl jsem kartác, cernidlo,

ocistil jsem se. Oblékl jsem si tolstovku. Uvedl do porádku
zmenený oblicej. Vysekal sekyrkou jámu a do tohoto spolec
ného hrobu naházel jsem všechny verné pruvodce své nedlouhé

cesty: svetélkující kompas, sekyrku, kotJík, podušku, rucník,
kartác s cernidlem a pytel se zbytky záSOb. Zasypal jsem to
zemí, pokryl trsem.

A po mezích šel jsem k bílému mestecku za sedmibarevnou
duhou.

D e t i.

Nemilosrdne, nelítostne k sobe minul jsem Petrohrad. Vy

šel jsem jen na námestí pred nádražím X., dOSt::ll jsem se
tramvají na Nevský prospekt, a po Nevském prospektu, nyní
Prospektu 25. Ríjna, zaplaveném elektrickým svetlem - kam

by se hrabala Paríž na Petl'O'hrad, Petrohrad v noci celý svítí,
dary Volchvostroje! - dospel jsem na Námestí Povstání.

Stále st'ejne sedel na námestí, dríve Znamenském, na tvrdo
šíjném, težkém koni tvrdošíjný, težký car v capce. uniforme,
vysokých botách - pravý sborový velitel nebo generál-guber
nátor volžské gubernie. Jenže na pomníku se vyjímalo ctyr
verší Demjana Bedného, jež zustalo v mé pameti prvým
veršem:

"Muj syn a otec muj za živa popraveni ... «

Z a ž i va popraveni! Básník! ..

Koupil jsem si lístek a ve dvanáct dvacet odejel jsem do
Moskvy.

Kochal jsem se krásou a svérázností Moskvy pnmo a lac
ne, nestrhován vzpomínkami a srovnáváním. pohlížel jsem na
pestrý dav, naplnující ulice ústrední cásti Krasné Presni. Dav
byl malebný. Saka se strídala se zavrenými kabáty a tolsnO'V

kami, botky s ho.Jinkami, klobouky se sportovními capkami
a cepicemi s dýnkem. Mnoho šátktt - cervených i bílých 
I1Inoho i prostovlasých hlav.

Mezi ruskými tváremi míhá se asijská - studenta Orientál

ního ústavu ci clena Ústredního výkonného výboru? - jde
mimo Cínan, Peršan, Mongol, Burjat nebo Kirgiz, a pojednou
vynorí se v davu jakýmsi neslucitelným kontrastem hloucek
"evropských turistll« s pruvodcem. Dav byl pestrý. Dav byl
malebný. Ale onošený, ošuntelý. Pln záležitostí. Zamestnaný.

Ošuntelé byly dlouhé fronty cekajících u družstevních ob
chodu. Ošuntelé byly dlažby, ošunlelí "Vankové« hnali ošun

telé hubené kobyly, zapražené do ošuntelých kocáru; náklad
ní i osobní automobily - všechno bylo oŠul1telé. Zableskne se
leda novoucký Rolls-Royce nebo Packhard sovetského hodno
stáre ...

Ale jasnou melodii, veselou a zvucnou vléval se do moskev
ského poulicního hluku hovor, smích a písne detí. Deti ješte

. silneji podtrhávaly obnošenost a ošuntelost dospelých. Cas od
casu míjely jejich oddíly. S prapory, bubeníky a trubaci. Bu
beníci a trubaci bubnovali a tpoubili pochod. Oci se leskly.
A nohy dupaly - raz dva, raz dva.

Moskva mne privítala detmi. A táhlo mne to, jít s nimi po
moskevských ulicích.

J sou na svete

všude deti,
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jako my však takových

nemá Berlín,
nemá Pekin,
ba anÍ Rím nemá jich ...

To naplnili moskevské ulice pio,nýri, kterí se shromáždili
v Moskve na "První všesvazový slet« ze všech koncin Svazu.

Všichni my jsme bratri, sestry
delné jedné roddny,
náš Svaz je barevný, pestrý,
jak na louce kvetiny.

liJe, kde je Kontinent. Sestina sveta ... Zde je ta detská
kyticka Kontinentu.

Kdo tu všechno nebyl! Opálené obliceje ruských detí, ku
laté, s ohrnutými nosánky (i s nosíky jako knoflík); Kavkazci

- hrbonosí, osmahlá Arménata, Tatarca1a, GruzÍnata; bron
zová Mongolcata -

"Boure nad AsÍ'Í, boure nad Asií!«

Všechny kraje, všechny národno,stl KOll1tinentu míha-ly se PO

ulicich Moskvy ve svém nejskvelejším odrazu - detském.
Na rukáve pionýrský kosoctverec: rudá kravata, krátké

kalhoty, suknicky; opálené nohy; veselý smích a lesknoucí se
oci. Jaká radostná - detská projekce chmurného, obnošené

ho, ošumelého dospelého davu ...
Jedny deti spechaly - na stadia? na Spartakiadu? - v od

dílech, v ochranných helmách, v plné pionýrské výzbroji; jiné
prohlížely si ve vrabcích hemživých hejnech hlavní mesto.

Pristupoval jsem hned k tomu, hned k onomu hejnu a po~

slouchal, o cem mluví deti. Mluvily o Moskve, o slavnostním
uvítáni, o vojenské prehlídce, o moskevských detech, o jakých
si obecných manévrech, o stadiu v Petrovském Parku, o pre
pychu v Ústredních lázních - myli je tam po príjezdu - a
o nastávající Spartakiade.

Devcátko mi vyprávelo, že ti, kdo se sjeli do Moskvy na
všesvazový slet, byli zvoleni a posláni oblastními pionýrskými
slety, jež se nedávno konaly v celém Rusku.

"My jsme delegáti dvou milionu deti", vysvetilovala mi.

Chodil jsem s detskými hejny po Krasné Presni, s jednemi
jsem studoval r e vol u cní M o s k v u, s druhými jsem se
díval na Velké divadlo i na kiosky "Moskreldamsprovizdatu«

a na Rudé námestí, 'obdivoval jsem se s nimi mnohohlavému
fantastickému Vasiliji Blaženému, obdivoval jsem se baštám,
cimburím a vežím kremelských hradeb, vzdychal jsem nad

ohromnosti TržníoII Rad, prožíval s nimi ctvrcení Stenky Ra
zina na Lobném Meste, poslouohal o MininoV'Í1 a Požarském,
stojících prímo pred Leninovým mausoleem, ku podivu podob
ným krychli podzemní dráhy na Tauenzinstrasse v Berlíne a
divil jsem se s nimi podél sten Kremlu nataženému komuni
stickému spolecnému hrbitovu:

"Ten je velikánský!«

Je veselý, kaderavý, podél a~eji jsou nasázeny stromecky.
Iiroby, hroby, hroby. Kolik set jich je! ..

Uprostred pomnlk Sverdlovovi a na zdi Senátní VMe pa
metní deska. A po bocích bolševická garda: Sverdlov, Dzer

žinskij, Krasin, frunze, Podbelski.i, Nogin. Narimanov, Vladi
mirov, Vorovskij, Vojkov, nekolik cizincu - Reed, Mac-Manus,
Ruthenberg - sta staré gardy.

Mrtvý Lenin, jeho maršálové i vojáci ...
Mrtvá garda Utopie lI1a Rudém námesoti - mezi mestem a

Kremlem, u Lobného Mesta a Minina s Poearským.
..Ješte jeden clánek Iiistorie ...

"J aký velikánský!«
A to je vše? Vše ...
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Deti nemají kdy stát u hrobu ...

Sedm dní naplnovaily deti Moskvu.

Zemdlévaly na schuzích, znavovaly se na prehlídkách,
dily se na konferencích, kricely na táborech, upadaly do
dšenÍ pri jízdách a na moskevských ulicích.

Vodili je na schuze sovetu lidových komisaru. Pracov

v sekcích lidového komisariátu zemedelství, lidového k()IJI
riátu osvety a ješte všelijakých jiných lidových komisarll

Byly na divisních manévreClh. Naplnovaly paláce, musea, §

ly, továrny, studovaly revolucní minulost Moskvy (a já s

mi). Deti pronášely reci o nepretržité výrobe, o industrl
saci, () pujckách i o škodlivosti alkoholu. Deti strílely,
taly kozelce, plavaly, zápasily, behaly o závod. Deti pla
nad osudem »nádeníckli«, zanedbaných a sirot. Deti prem

valy komsomolce, "aby se zrekli pitÍ«. Deti se zaprísahalY,
vybudují Rusko a celou Sestinu Sveta, re budou bojovat p
negramotnosti a lak,omostL Deti volily za "cestného pionýra
Bélu Khuna, a vylucovaly z rad cestných pionýru neznáméh
jim Cooka. Detem dávali pušky. Deti myli v Ústredních láz
ních. O odeti pecovali: obyvatels!vo, delníci, komsomol, strana
a v1láda. A deti prísahaly vernost komunismu. Posílaly kletby
Can-Kaj-Si, Macdonaldovi i - Baden-Paulovi.

Denne jsem se približoval nekterému detskému hejnu a po.
slouchal jejich skutecné, ne táborové reci. Nebylo jim nic do
Can-Kaj-St, ani do Macdonalda, ba ani do "žlutého« Baden
Paula ... A na Chamberlaina liŽ zapomenuly, jako zapomenuly
IIa Trockého'.

Skvelé odeti ~ bohatství zemc.

l>ejich f"eci byly detské reci.
Jejich touhy byly detské touhy.
Jejich vjemy bJyJy detské vjemy.

Cesta do Moskvy a Moskva mihly se pred detmi jako kou·
zelná vidina. Vláda inscénovala pro ne a s nimi feerickou
pantomimu s hudbou a zpevy, s prehlídkami a recmi, s ohno.
strojem a zasedáním sovetu lidových komisaru pod názycm:

"První všesvazový pionýrský slek

Byl v ní 'také komunismus. Ne bolševismus, ne lenini,mus,

ani stalinismus - ale ružnvý komunismus, slova o komuni·
srnu. Ale v detské duši ze všeho toho utkvelo jedno - pevné
jako diamant:

"Rusko, celá Sestina Sveta, celý svazový Kontinenl patrí
nám. To ,všeClhno je naše!«

To bylo tak jasné, že se obcas zdálo, že deti mohou na
hmatat celou patrící jim zemi: její paláce, její musea, pole,
hory, lesy, zahrady, stadia, velkomesta, more, Ivana Veliké·
ho, Cara-Pušku - i Cara-Kolokol ....

V detských duších rostla láska k pat r Í c í jim zemi, kte.
rou budou budovat, dostavovat a prestavovat.

Pokládaly se za delegáty dvou milionu pionýru. A chtely
pf",lvtelit k držení té ohromné a prekrásné zeme všechny ostat
ní deti. A proto požadovaly, aby do' práce na organisaci pio.
nýrského hnutí bylo vrženo:

padesát tisíc komunistu,

padesát tisíc komsomolcu,
dvestepadesát tisíc delníku.
Potom se bude moci teprve usporádat Všesvazový Slet!

'Jak budou budovat tu zemi?

Poslouchal jsem, jak se deti obdivovaly palácum a chrámum

Moskvy. Paláce vzbuzovaly v nich touhu být architekty, to
várny - rediteli, létajÍCí letadla - Qetci, a novoueké (jaká
radost pro všeohnO' obyvatelstvo 1) jej i c h, z jej i c h rus.
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Pitn Odtušil ){azí národ.

Každý, kdo venuje trochu zájmu literature, zejména
tak zvané krásné, zná pana Odtušila. Jako jistý

druh plachých, ostýchavých a nejistých lidí nedovede
na verejné recnické schuzi odolat pokušení, aby sami
vystoupilina tribunu a pronesli nekolik obecných pravd
neboplochých a stejne rozšírených nepravd, jež nikoho
nezajímají, tak také pan Odtušil nedovede v dobe, kdy
r·saní se stalo bezmála ošklivÝm návykem lidí, kterí
chtejí svetu potvrdit cerne na bílém, že mu' nemají co
ríci, odolat pokušení, aby demonstroval svetu, jak se
nemajípsát romány. Pan Odtušil je muž mnoha jmen,
a uvádíme-li z nich jen toto jedno, deje se to jednak
z duvodu rychlé charakteristiky, jednak proto, že by na
vyjmenování všech nestacila ani celá jedna strana. Pan
Odtušil je, jedním slovem, onen mnoha jmenný roman0
pisec,jehož postavy se vyznamenávají tím, že vždycky,
když jsou osloveny, dovedou neco odtušit, odvetit nebo
opácit, výkony to, jimiž se obycejný smrtelník, jenž
dovede jen neco ríci nebo odpovedeti, nemuže po
chlubit.

Románové postavy jsou podle pana Odtušila povet
šine lidé neobycejní, což se v jeho podání projevuje
tím, že nadmíru neobycejne mluví. Ale i nejohycej
nejší ]X)zemštan, o jehož prO'stote nás pan Odtušil prá
ve na predešlé strane výmluvne ujistil, libuje si ve vý-

kých továren vyšlé automo,biJy ,a motocykly - konstruktéry.
V lidovém komisariátu zemedelství snily o tom, že se sta

nou agronomy a v biografu, že se stanou Pudovkiny a Pre
obraženskými ...

Byly velmi detsky praktické a prály dobro s v é, jim
pat r í c í zemi.

Neslyšel jsem detských snu ani .o bohatství - nikdy ho ne
videly - ani o úradech sekretáru strany, které mely stále
pred ocima ...

Deti nemely kdy stát pred hroby.
A jen o jednom hochovi, snad posledním vojínu Utopie, do

cetl jsem se v novinách. Ten hoch vyložil své sny takto:
.Až vyrostu, s,tanu se vojákem. Nebude-Ii do té dOby svržen

kapitalismus, pujdu do kapitalistické zeme a zorganisujj armá
du delníku, prvé výzvy i selskou. Pujdu proti buržoasii. A

v prvýCih radách budu bojovat proti kapitálu. Nestací-Ii síly,
plljdu do jiné zeme a tam zorganisuji takové síly. Po vítez
ství zorganisujj sovetskou vládu. Zaujmu postavení predsedy
Revolucního vojenského sovetu. Válecník je nejpotrebnejší
v naší dobe. «

Tohoto komunistického fantastu, tohoto leninského - ve
snách - Napoleona, hylo by 'odvézt ke kaderavému spolecné
mu hrobu 'LI kremelské zdi:, aby tam pronesl své, svou struc
ností geniální v'elebení Utopie, '1lJuopie,pretv.orit vojenskou mocí
lidstvo.

Deti, které jsem slyšel na moskevských ulicích, snily jinak.
Ale zámven byly tO' deti, jež se nepodobaly detem starého
Ruska. Jejich detské sny a nadšení byly sny a nadšení detí
nového Ruska.

V nynejším Rusku je všechno po novém, detmi pocínajíc.
A nejen detmi pionýry.

LITERATURA

Jan Miinzer:

A UMENí

kricích jako »Probuh«, »kéž by tomu bylo tak«, »necht
vejde«, »bO'hdá·.(atd. TO' proto, že páne Odtušilovy po
stavy zásadne užívají jen tech slov, jež lze odtušit;
apácit nebo odvetit, ale nikdy ne ríkat.

Je O'všem známo, že spisovné reci, zastaralých a ne
obvyklých tvaru se casto užívá i v živate, ale nevy
svetleno zustává, proc se tO' deje. Mám vážné pode
zrení, že je to práve zásluha pana Odtušila a jeho ro
mánu. Spisovatel, jenž studuje mluvu lidu, aby jí oži
vil a zeskutecnil svuj román, shledává casto, že lid
naopak sám již studO'val pana Odtušila. Nehledíc O'všem
k tomu, že se v mluve lidu ustavicne vracejí ustálená
obhroublá rcení, obíbená v prímém styku práve prO' to,
proc v literature jsou míjena, totiž prO' svou strucnost
a nedvO'jsmyslnost, vyskytuje se v mluve všedníhO' dne
prekvapující mnO'žství neabycejných, vznasných, pate
tick:\rch a umelkovan)·ch obratu, jichž užíva;í na pr.
velmi casto ruzní prosebníci a vubec stísnení lidé,
zvlášte když mluví s lidmi výše pO'stavenými. Jako
vetšina žádostí, predkládaných úradum, je psána ne
prirozeným slohem, prozrazujícím touhu po mimo
rádné eleganci. tak také v ústním siyku jsou casto pro
nášena odlehlá a zvucne prázdná slova, jež ukazují,
že prirozený kontakt mezi mozkem a jazykem byl pre
rušen, že mezi nimi pusobí jakási censura, nahrazující
jadrný a bezprostrední výraz pokroucenou kudrlinkou,
v jejíž záhybech se bázlive krcí vyslovený a vyslove
ním zároven oslabený význam.

Dalším príkladem jsO'u drobní príležitO'stní recníci,
mluvící z pretékajícího srdce a z náhlé, neodO'latelné
potreby objeviti se na foru verejnosti. Intelektuální
recník je vedome literární, vytríbenost jeho reci je ve-

.domá a úmyslná, panevadž prece není témer rozdílu
mezi píšícím a mluvícím intelektuálem. V obou prípa
dech odvažuje predem estetickou hodnotu svéhO' vý
razu, škrtá a rozvádí po pameti ruzné obraty, vrší
metafory a prímery, po prípade hledá paradoxní vý
roky atd. Naproti tomu literárnost nebo spíše palite
rárnost recníka neintelektuálního je mnohem méne chte
ná. V takovém cloveku proste propukne, jakmile se
objeví na recnické tribune, nebo i jen tehdy, má-li mlu
viti s více než jedním clovekem, neodolatelná touha po
krasorecnení, po použití onech krásných a neobycej
nýéh výrazu, jimiž tak plýtvají postavy páne Odtuši
lovy. Nemaje v podstate cO' ríci a nemoha prO'niknouti
do hloubky, rozbíhá se za unikající myšLenkou do stále
rostoucích šírek a vnitrne zneklidnen chrlí ze sebe
všechny pochytané fráze, z nichž by mohla vysvitnout
jehO' vzdelanost.

Pan Odtušil, jenž se vydává za intelektuála a sám se
za neho považuje, ponevadž naosal knížku oebo knížky,
je pokrevný otec techto príležitostných krasorecníku.
Teho smutným údelem jest uvádet paliteraturu do pa
života. Zatím co schopný rom:lllopisec zaklíná život
ve slovesný tvar a obohacuje i život i literaturu, preh::t
zufe pan Odtušil fráze ze života dO' literatury a na
orxlk. Tento bludný kruh se uzaví rá stejne jako onen
druhý kruh, jímž v ustavicném kolobehu nusobí poctivý
život na poctivou literaturu a naopak. Proces, probí
hající v obou techto kruzích, bude trvat stejne dlouhO'
jako literatura sama. Na tom se nedá nic menit. Ale
jde o to, aby oba tyto kruhy, tyto dva živaty a tytO'
dve literatury byly náležite rozlišovány, zvlášte tam,
kde jde a hO'dnoceníeliteratury (a tedy i života, jejž od
ní nelze addelit). V tomto hodnocení vzniká znacný
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zmatek proste tím, že se príliš vážne posuzují knihy,
jichž jediná veta, ano jediné slovo prozradí, že jejím
autorem je pan Odtušil. jenž nezasluhuje slitovánÍ, po
nevadž vyrábí postavy, jež dovedou všechno možné od
vetit nebo opúcit. ale nedovedou nic ríci a proto také
nikomu nic neríkají, leda tem, jimž živé slovo umírá
na rt ch stejne jakO' panu Odtušilovi \T jeho peru,

V'ýrazu »krise« se užívú ve spojení s nhnými umení-mi tak štedre, že se stal podezrel}'m, zvl'ášte když
krížkem poznamenaná umení se mají trvale k svetu.
na príklad divadlu, jemuž bylo prorokováno úmrtí
neméne cas ta a stejne presvedcive, jakO' sovetskému
Rusku. Mhwíme-li však O' recitaci, Je výraz ),krise,;
plne na míste. Tata krise - na razdí 1 od divacleln í
- nemuže nikoho nejak zvlášt dojmaut, ani vzbudit
jednu z tech polemik, jež stojí za ctení. Recitace je
totiž umení, které bylo zapomenuto dríve, než bylo po
znáno a pochopeno.

Recitace jako samostatné umení, jehož vec zde
chci vyložit a obhájit, nepatrí dnes k aktualitám,
ani u nás, ani za hranicemi. Až prijde její dc'
ba - a to je pravdepodabné -, budou se lidé
divit, že neco takového leželo tak dlouho ladem
v místech, kudy tak casto chodili. Živé slovo, zná
mé nám v 'estetické farme jen z jevište, si k nám
hledá nové cesty a zacíná je prorážet prirozenou svou
silou, dosud tak málo využitou. Mluvit pred tremi
lety o jeho uplatnení ve filmu by se bylo zdálo ne
vkusné, ne-li nesmyslné - dnes vstupuje neodbytne
do fitmO'vé spekulace. Lícit nekomu kouielné možnosti
živého sloVa spojeného s nehyhnau tvárí loutek zna
menalo a dO'sud znamená vydávat se v podezrení
z naivity vzdor Goethove estetice loutkového divadla,
vložené tak mile do lícení zacátku úcednických let Vi
léma J\[eistera, vzdor Maeterlinckovu loutkovému po
jetí dramatu, vzdor [--r offmannsthalovi a všem myšlen
k[tn1 i cinLlm zaznamenaným ve svete loutek od staro
vekého indického Kašpárka pres Mateje Kopeckého až
ke Skupovu Špejblovi a Hurvínkovi, kterí jsou nejno
vejší atrakcí Osvobozeného divadla. V obou zmínených
prípadech je však slovo vázáno a kombinováno s ryt
misovanÝm ohrazem a hodnotami scénickými. Recita.ce
je jediné umení pracující ciste a výhradne s živým
slovem.

Jde predevším o konstatování, že to, co se recitací
u nás obycejne nazývá, nemá nic spolecného s recitací
ve vlastním slova smyslu. Nejoblíbenejší název pro
recitaci je »deklamace «. Mezi obema se nedelá rozdíl.
Deklamace však není recitace.

Deklamátor je prednašec, jakých jste slyšeli a videli
jiste dost. a slovo »videli« patrí stejný duraz, jako
na slovO' »slyšeli «, prO'tože deklamátar se nevzdává oká
zalých prostredkLl vyjadrovacích, naopak, potrpí si na
ne a podporuje jimi vydatne to, co je nejdLtležitejší,
t. j. vlastní prednes. Vetšinou se na vnejší výrazové
prostredky vynakládá 'víc energie, po prípade dllvtipu,
než na hlavní funkci, na tvorení živého slova. Mezi
vnejší vÝrazové prostredky deklamátoru patrí: gesta
rukama - jež prevažují - ge ta hl'avou, dokonce
i trupem a grimasy. Není vylouceno prebíhání podiem,

jak je známe od táborových recník{L Ani komple
divadelní. výstroj a maska nejsou vzácností, na t. z
recitacních »matinées:: nebo pestrostí vynikající
>:akademiích«. Pred lety jsem byl prítomen v pražsk'
l\[(,zarten »Brezinovu veceru". Prednášející. lder)'
ujal odhodlane interpretace Brezinov)'ch verštl, by

známý pražský herec, jehož nejmenuji, protože mi j
o vec a ne O' osobu. Objevil se pred posluchacstve
v dlouhém cerném taláru a jal se záhrobním hlas
deklamovat ... Nepochybuji o nejlepších úmyslech
tycného herce a pricítám více kritikLlill než jemu
vinu, ž,e jsou takové vcci možné pod jménem umekck
recitace.

!\le nejen v tomtO' doprovodu, i
nesu se jeví ok[lzalost, která lidem
mela vztah k pravé podstate verŠLl. Jako byly hell~ck
9oprovodné vyjadrovací prostredky. tak jsou hereck
vetšinou i manýry, uplatnované v hlasovém výkonu.
Hluboké nabírání dechu užívané s rozkoší pri drama
tickém vzdychání, konvencní zdvihání a klesání hlasu
'v tónu i síle, konvencní zrychlování a zvolnování tem
pa. vše nezaložené na bedlivém studiu rytmick}'ch,me
lodických a dynamick}Tch požadavkLl tekstu, ale spoko
jující se zjevne jen šablonovitým odríkáváním, které
se opakuje do nekonecna beze zmeny.

TaktO' strucne charakterisovaný zpusob pre Inl",'1

odpozorovaný jevištní deklamaci, bývá bez jak)chkq\t
v}Tcitek svedomí naz}Tván recitací. Dokonce pri pusu
zování »recitacnÍho umení« herecky X. Y. nevadí kri
tikLlm ani fakt, že recitátorka mení pri prednesu hlasy:
pr0 muže hluboký, pro ženu vyšší a pro deti pisklav'
tón, docela jako na star}Tch loutkov}'ch divadlech. Pri
prednesu » Vodníka ({si dal jistý velmi neúnavný reci
tátor záležet nejvíc na slova »buch-buch na dvérec, do
nichž vkládal všecek svuj elán a hlasový fond, takže
v sále div nerincela okna.

Lidí, kterí chápou, že vy1ícený zpusob prednesl'
nénÍ hoden jména recitace, je u nás tak málo, že hy
nemohli rozhodne vytvorit novou politickou stranu,
k cemuž, jak známo, není potrebí mnoho prívržencu.
Naprosté 'vetšine intelektuálu, kterí pricházejí v úva
hu pro oficiální svet umeleck}T, není jasno v techto
koncinách. Nevedí, že vedle obvyklého zpusobu dekh
mace existuje samostatné umení recitacní. Pripomen
me si bizarní postavení recitace v tisku: literární ca
sopisy O'ní nic nevedí. protože styk slova tišteného se
slovem prednášen}'m nestojí u nás vLlbecza rec. Že je to
veliká škoda i prO' literaturu a že je tO'na naší literature
znát, nelze popírat. Hudební casopisy nenapadne ani \'e
snu, že by recitace patrila do sféry jejich zájmll, ackoliv
jde zrejme o musické umení. V}'jimku delají hudební
casopisy u melodramLl, pri nichž však zase píšou o hl1
dební jejich stránce a :živé slov0 zLlstává p:'ttým kolem
u vozu. Divadelní kritikové se cítí - a jsou také uznú
váni - nejkompetentnejšími. Pojímají však rozhodnou
vetšinou recitaci jako jevištní deklamaci s nekolika
malými, nerodstatn~'111i zmenami, nebo bez nich.

Ustálilo se obdivuhodné mínení, že herci jsou schop
n~T11lirecitátory, protože jsou herci. Zní to snad po
nekud nepravdepodobne. ale je to pravda. Herectví.
presneji receno príslušenství k ensemhlu známejšího
divadla, hlavne ovšem predních scén, se zdá samozrej
mou legitimací k recitátO'rství. Neco na tom je, totiž
melo by být. ponevadž 11 hercu se predpokládá kultura
živého slova jakO' neco patrícího k povol [111í na prvním

umení neznámé.Recitace
Franta Kocourek:
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míste. V ultura slova však je pojem známý našim
herclll1lv míre, vyhovující nekdy jen mininúlním po
žarlaY!<lUTI scény, zatím co prekvapují v jinS'ch ohleJech
zdatností a dosti dobrou úrovní. Vinu tu mají vedle
hercll i kritikové, kterí jsou k deklamacní stránce he
reckého projevu neobyóejnc shovívaví, at už z poho
dlnosti, nebo spolecensk)'ch duyodtl, nebo z neznalosti
reci, což bývá nejcastejším dt"tvO'dem. Neodbornictví
tech, kterí by meli odborníky 11)·t, se nedá omluvit,
ale dá se vysvetlit spolecne s jin;lJni zjevy sem spada
jícími skutecností, že kultura slova je u nás všeobec
ne zanedbávána. Tejdc jen o divadlo, L j. o deklamaci
reršovan)'ch dramat a prednes her psaných prosou,
jde také O' kulturu slova ve spolecnosti (nejrLlznejší
odstíny recnictví) a ve škole, od nejnižšího stupne až
po katedry vysok)'ch škO'l.

}Jázor na herecký zptlsob prednášení verštl, l<ter~'
jsemnazval})deklamací «, byl vysloven snad jasne. Zb::'v;l
dodat, že })recitující « herci a jejich laskaví kritikové se
pricinili o yelikou pO'pularitu tohoto zpusobu, Ider,'
sicenení ani umení, ani recitace, ale je všeobecne pri
jímán jakO' recitacní umení. Nezustává omezen na
Prahu a jiná velk;l mesta, disponující profesionálnínli
divadly. Je napodobován s dojemnou verností na ven
koveochotníky, kterí v hercích vidí smerodatné umcl
ce. S jejich neklamným vlivem se shledáte i v zap:l
<l1)'chvesnicích, vyskytne-li se pri nejaké slavnostní
príležitosti na' programu také deklamace nebo recitace.

Herci a jejich nadšení imitátori nejsou jedin)'m
pramenem laciné deklamacní šablony. Je tu vinna i ško
la. obecná i strední. O universite nemtlžeme v této
souvislosti mluvit, protože ta dosud neprojevila o re
citaci a kulturu živého slO'va zájem, krome zrízení
lektorátu prednesu, který byl sveren vynikající pražské
herecce,po nekolika prednáškách však zahynul a dO'sud
se nikdo nepokusilO' jeho vzkríšení. Výtky ucitelum
obecných a stredních škol budO'u ovšem jinéhO' rázu,
než v),tky hercum. Ucitel není deklamátor-profesionál
a není jeho povinnO'stí ucit žáky umelecké recitaci. Ale
je jeho povinností, aby strežil v)'razovou cistotu žákov
skéhO'prednesu, aby nekazil sluch sv)'ch sverencu špat
n~'mpríkladem prednesu básní,t. j. aby jim predevším
nezkresloval hudební hodnoty prednesu. Udelejte ex
periment. který vás nic nebude stát: požádejte žáb
z obecné, meštanské a strední školy, aby vám prednesl
nejakou h;lsnicku. Mezi zpusobem jejich prednesu hu
dou jisté razdíly podle stárí a inteligence, ale jiste
prednes "šech trí bude v podstate nápadne stejn)·. At
to je hásnicka lyrická O'dnekteréhO' klasika, nebO' básdí
historicki nebO' oslavná veršovacka, jimiž vzkvétají
osvobozené škO'ly ceskoslO'venské, vžldy uslyšíte cosi
neobycejne podobného odríkávání modlitby, rozmazané
skandování, bezmyšlenkovité zpívání. jehož melO'die
stoupá a klesá ke konci každé strofy s disciplinO'vanou
presností. Ucitelé a profesori vetšinO'u sami tak dekla
mují a nevyžadují oel žáktl nic jinéhO'. Jaký široce za
ložen~'a vlivný pramen špatného prednesu! Tikd0'
proti jeho vlivu nic nepodnikl. Deti a studenti melol1
dál verše, »básne«. i básne skutecné.

Proti zptlsO'bu deklamace, který jsem vylícil, je re
citace odlišná na první pohled svým hlavním znakem,
niterností. Opravdový recitator se ve svém projevu
nepodobá nikterak deklamátorovi, jehož portrét si ve
své pameti bez obtíží vyvoláte. Liší se od neho, jako
se liší moderní filmo'v:)' herec od divadelního herc~

ze staré rO'mantické školy harašivého pathetismu: vý
raz se premístuje, od vnejškovosti prechází do nitra.
\1 izí gesta rukou, s nimiž typictí cleklamátori provo
zovali pri prednesu hotovou gymnastiku. Recitátor
neprebíhá podiem jako politický agitátor, nebo herec
v akci. Sedí za sv)'m stolkem nebO' stO'jí. Také roí'POU
tané pohyby hla\'ou ci dokonce trupem odpadají. Tílll
vším není receno. že recitátor je nebO'má b:)·t pri pred
nesu nehybn)' jakO' mumie. Je nehybn)' pouze ve srov
n{ll1í s deklamátO'rem, kter)1 se všelijak zmítá, pokO'u
šeje se upO'utat pozornost posluchactl tímtO' zarucen}'m
vnejším zptlsO'bem, což ho zbavuje námahy d;tleko
težší, upoutat posluchace vnitrní hO'dnotO'u vlastních
'veršú. Jinak je recitátor clO'vek, kerý si pri prednesu
pocíná úmerne svému civilnímu temperamentu. Nesnaží
se pripomínat nejak)'m nápadn)'m telocvikem, že je
neco jiného, než kdokoliv sedící v pO'sluchacstvu. Jeho
projev, kter)' ovšem nelze stanovit jakO' nejaký' mathe
matický vzorec, protO'že se mení podle O'sabnO'sti, ~e
vyznacuje strídmostí, jako prO'jev každého dobre vy
chO'vanéhO'cloveka. Jení nehybn)', ale je distinglh)van:)'.
Z ruzn)'ch gest a pomt'kek. které mají Svtlj smysl na
clivaclelní scéne (ale zase jen v promyšlené, nikoli.,.
libovolné stylisaci), ztlstává ve vnejším projevu reci
tátora jen nejnutnejší minimum. Nepatrí k nemu ov§em
v žádném prípade ani nejmenší nábeh nejakého n1ask.)
vání, at už v podobe mystické sutany, nebo venecku.
kter)' si cleklamátorka ve fantastické toalete nasadila
do vlastI. Recitátor se strojí civilne se žárlivou stríz
livostí. Napsal jsem již, že nelze predpisovat detc.ily
projevu. Každý, kdo prišel jellJ trochu do styku s pred
nesem verštl, ví ze zkušenosti, že urcité místo básne
si prímO' vynutí gesto ruky nebo hlavy a že nekterÝ
verš ptlsobí svou živelnou rytmicností jako elektrická
vlna, která projede telem, smysly. Zastrít toto hnutí
a opanovat je, znamená zadržovat energii pod vysok:)'m
tlakem, Nejaký ventil - vnejší projev - se mu v ji
stých prípadech musí dát. Ale hlavní tlak, hlavní ener
gie musí být prevádena dO'vnitr, do hlasového projevu,
do vlastní recitace. Tam. je její místo, tam ji ceká pra
vú její úloha a funkce. Nad tímtO' vnitrním dením at
se zdvihne ruka v s a m o vol n é m, n e n a u c e n é 111
g es t u, at se vych:)'lí telo v sugestivní silokrivce ver
še, at vyvstane úsmev, kterému s€ nelze ubránit, at
shasína jí a rozsvecují se svetla v recitátO'rových ocích.

Hlavním a vlastne jediným výrazov)'m prostredkern
recitátora je hlas. Mohla by shasnout všechna sveth.
zmizet s ocí všechno. jen hlas když bude carovat v te
mném prostoru. musí stacit. Do neho se musí soustre
dit všechna síla, všechnO' bohatství odstínu, barev,
rytmtl a melodií, jím musí recitátor umet v poslucha
cích vyvolat všechny obrazy, zvuky, nálady a reminis
cence. celé to težko vyjádritelné vlnení, k,teré umí
vedle recitace vzhudit v duši cloveka z umení jen hudba
a zpev.

Zrekne-li se vnejších ornamentu. musí recitátor
mistme ovládat své umení, aby dosáhl úcinku stejne
intensivníhO', jako jiná umení, vyhavená bohatejšími
prostredky výrazu. Predstavte si divadlo s herci, kterí
mají vedle slova pohyb, masku, scenerii, osvetlení
i hudbu. Predstavte si i hudbu, clenitost a možnosti
orchestru, nebo trebas jen kvarteta. Jedine sólový zpev
bez jakéhakO'liv nástrojového doprovodu dá se prirov
nat skromností da11ých prostredku k sólové recitaci.

!\hy hylo z prostého slova, které razil básník, mož-

761



no budovat neco schopného mnohotvaré a plnokrevné
sugesce, jako opera, drama, symfonie, nutno dlouho
studovat .a hledat. Lidem je jasno, že houslista, který
se odváží se sv)rm nástrojem na koncertní podium pred
verejnost, musí nekolik let poctive cvicit, naucit se
technice nástroje, potom je zase treba nové doby, aby se
získaná technická zdatnost aplikovala na to, k cemu
výuka spela, na prednes skladeb, k pochopení jádra,
charakteru, myšlenky komposic. Jak by se zachovalo
obecenstvo a kritikové k houslistovi, který by se odvá
žil vylézt na podium, sotva se naucil elementární tech
nické veci, které se vyžadují na každém konservatori
stovi, a nemuže mít dobre ponetí o hodnotách, které
se skrývají za notami a dynamick:)rmi znaménky? Pres
to, že naše obecenstvo nevyniká proti jiným národum
temperamentem, domnívám se, ~e by podobného vir
tuosa spontánne vypískalo. Veliká vetšina »recitátortt <',

která se u nás objevovala - ted se ani neobjevují,
neveliká vlna drívejšího zájmu opadla témer úplne 
a kterým divadelní kritikové venovali zájem a vážné,
kladné posudky, nebyla pro svuj odpovedný úkol vy
zbrojena o nic víc, než onen neštastný houslista.
A prece je nikdo nevypískal, naopak, meli znacný
úspech, získávali dokonce renomé »mistru« v umení
recitacním. Vec je jasná: v naší umelecké verejnosti
není pro recitaci smysl. Nerozumí se jí.

Elementární znalosti, s nimiž se opovážil vyrukovat
náš houslista, cxlpovídají u našich »recitátoru" zna
losti reci. Jak známo, clovek zacne mluvit velmi záhy
a když je mu nejakých dvacet pet let nebo tricet let,
muže umet mluvit docela slušne. To však nikterak ne
stací k slušnému recitátarství. Dokonce ani príslušn')st
ke stavu hereckému nemllže k nemu sama o sobe sta
cit, nejen proto, že jevište je neco jiného, než recitacní
podium, ale i protO', že pro kulturu prednesu se na na
šich divadlech nedelá daleko tolik, co by se melo. » Rc
citace" vypadá obycejne tak: herec nebo jiný clovek,
který se cítí k recitování ,pavolan:)'m, apatrí si v roz
licne krátké dobe pred vystoupením príslušný tekst.
Nekolikráte si ho precte, v krajních prípadech se ho
naucí i nazpamet a když prijde jeho císlo, prednese
verše s náležitým elánem, nebo s dojemnou tklivostí a
sklidí potlesk, címž je vec vyrízena. To, co je zde zhu
štene podáno, není karikatura, jak se nekomu jiste zdá.
ale verné vylícení skutecnosti. Tomu se u nás ríká íe
citace, at jde o akademie, slavnostní vecery, neho ná
rocnejší matinées, v nichž je snaha o stylovost. Samo
statné recitacní 'vecery, jež u nás dríve prece jen byly
porádány, trebas ve velkých prestávkách, nebyly až na
nekolik vzácných výjimek pripravovány o mnoho pec
liveji, což byla na první poslech zjevno každému, kdo
má na tyto veci cvicené uši. Náhodnost, libovolnost.
improvisace, tápání, celá rozsáhlá místa básní zreime
nepropracovaná, preplavaná jen s predstíráním neja
kých odstínu, stereotypnost, nepromyšlenost a nejed
nou i ocividné neporozumení básníkovi, to jsou hlavní,
lehce zjistitelné znaky takového recitování.

A zatím cO' práce, studia jen ciste technického vy
žaduje recitace, než se dostane na úroven hry takového
houslisty, který se bez nebezpecí muže pustit do ná
rocnejší skladby! Správné, ekonomické dýchání (kolik
našich hercll cinoherních se zabývalo touto malic
kostí?), zretelné vyslovování, tak, aby každý rozumel
každému slovu, cvicení hlasu, aby znel vyrovnane
v každé síle, od pp do ff, modulace hlasu - co tu úko-
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lll! A když jsou prekonány technické problémy, potreb..:
né každému recitátorovi stejne jako zpevákovi nebo
kterémukoliv hudebníkovi, co nové látky je treba zdo
lávat!

St<;>jítUIbásen, kterou prectete za tri minuty a jíž se
za den naucíte nazpamet. Dodejme neco duležitého:
skutecná básen, hadná v plném slova smyslu toho ní·
zvu, ne nejaká dmovacka nebo mnohomluvné na.
ucení, slažené do VerŠll. V takové skutecné básni je
treba postupovat pri studiu stejne, jakO' v hudební
skladbe, trebas to byla rozsahem malá vec, na príklad
jedno z preludií J. S. Bacha. Pianistllm netreba ríkat
víc. Recitátor musí dlouho procítat básen, proste pr.:>
cítat, jako pianista prehrává Bachovo praeludium. Te·
prve po jisté dobe, když se ztrácejí noty a všeliká
znaménka, zacínají se vynorovat poznenáhlu, ale se
stupnovanou urcitostí obrysy toho, co vdechl kompo
nista do skladby z moci své tvurcí schopnosti. Obrysy
toho, co se nijak nedá presne analysovat, toho, co
tvorí vlastní osobitost skladby, co se nedá opakovat
ani napcxlobit. Totéž najde recitátor pri studiu básne:
uvidí náhle to, co je neproniknutelne zastreno laikum:
stopy zázraku, kterému ríkáme tvorení. llecitátor jde
ve stopách básníka, poznává postup jeho práce, cosi
prostého a prece vždycky neobycejného, úžasného.
Jsou zde slova, vety a nové vety, ale každé slovo je
tu postaveno zákonite, jiné by tu nemohlo být, k:J.ždé
slovo má svou barvu, svou vuni, svuj význam a je
v zákonném rytmu pripoutáno k jiným slovum a je s ni
mi neseno vpred až na konec fráze, kde po malém od
dechu (caesure) vplyne do nového toku ... Ten ob
mžik, kdy z chaosu vystupují první obrysy neznámé
pevniny, je patrne nejkrásnejší. Recitátor jde dál, k pro
pracování a zkloubení všech složek, které odhalil. Jeho
úkolem je, aby daspel k zvukové syntése, jako k ní li
terárne dospel básník. A aby básníkovu vidinu vsuge
roval posluchacum podle svého umeleckého svedomí a
podle obrazu svého srdce.

Pri tomto studiu, o nemž vetšina našich deklamá
tOrll a recitátoru nemá ani ponetí, se také prijde bez
pecne na slabiny básní, neznámé obecenstvu, ani auto
rovi. Jako pod lucavkou královskou objevují se reci
tátorovi náhodná slova, vsazená sem jen jako výphl,
bez organické souvislosti s ostatními. Ze slav zdánlive
plných a živých spadá závoj a jejich prázdná papíro
vost se odhaluje víc a víc. Chatrnost stavby, rytmické
nedostatky a protézy, slabe zrozená melodika veršu, to
všechno proniká nezadržitelne pri dukladném studiu
na povrch, který pri zbežné cetbe nebudil ani nejmenší
nedllveru a pri stereotypním prednesu náležite pate
tickém se dokonce líbí. Jsou básne, které básník pri
psaní predevším slyšel: ty k recitaci prímo vybízejí a
dáva ií recitátorovi Vodítko k dobré realisaci. U iin)Tch
má více práce' a musí casto vynaložit veliké úsilí, aby
z básne udelal neco zvukove a dojmove. Tehdv se oby
cejne autori diví. že mohli kdy napsat necO' tak silného.
Tato chvála patrí vetším dílem recitátorovi, jehož
spolupráce a spolutvorivost je povahou reprodukce
i materiálu nucena k vetšímu vypetí, než na príklad
u hercu. Recitátor' je v tomto ohledu nejbližší hudeb
nímu interpretovi, který však má práci znacne usnad
nenu presnými, ustálenými poznámkami a pokyny
(vedle notace), pomucky, které u veršu (i básnické
prózy) plne scházejí. Byly již ucineny pokusy O pri
blížení básne partiture hudební s notací, znaménky dy-



Dockáme se státního telo
výchovného ústavu~

Minulý týden byl opet na cas oživen zájem verejnostio Telovýchovný ústav, jehož zrízení melo by ko
necnebýt zarazeno mezi první úkoly státu. Po svetové
\álce se všechen zájem soustredil zejména na odklizení
škod povahy sociální a hospodárské, ale venovala se
malápéce o telesnou kulturu obcanstva, zejména ovšem
mládeže.Snad proto, že pri zprvu zmínených ílkolech
hospodárských a sociálních hrála znacnou roli i politika
a snaha po zajištení vnitrního klidu v republice. V te
lesnékulture byl politický moment minimální a ani spor
tovci, ani telocvikári nebyli a nehodlali se stát elemen
tem domáhajícím se svých práv jinak, než cestou roz
llmnéúvahy. Mluvíme-li o jejich právech, je to totéž,
jako bychom mluvili o povinnosti státu, nebot práve

státní cinitelé meli nejdríve pochopit, že po dosaže'1í
vnitrní rovnováhy obcanského života je nutné ihned se
pustiti do práce pro zdraví národa. Lidem, kterí ne
mysleli jen na dnešek, bylo jasné, že ani telocvik, ani
sport nejsou a nemají být jen prostou zálibou, nýbrž že
jsou prostredkem k výchove nové, dobré generace
mužu a žen, pokud lze nejdokonalejších po stránce te
lesné, duševní i mravní. Výchova takových generací je
cílem. Bez zdravých obcanu není zdravého státního ži
,"ota, jen telesne zdravé, duševne dobré a mravne silné
o1Jcanstvo muže dát státu co mu patrí a muže vytváret
stát podle svých ideálních vzoru. Je to velmi jednoduchá
matematika: ze silných a dobrých (v širokém pojmu
slov) jedincu muže vznikat stejne kvalitní stát. Je-li po
trebí dokonalých jednotlivcu, je nutno si je vychovávat
již od mládí. A práve po svetové válce je nutno dbáti
toho, aby se zvýšila hodnota jednotlivcu v náhradu za
množství i s ohledem na sníženou životní úroven a zme
nené pomery domácí i mezinárodní. Je to již otrepaná
fráze, poukazovat na to, co pro svoji mládež (tedy pro
sebe) vykonaly témer všechny evropské státy - snad
jen krome Ceskoslovenska. Ale bude nutno stále ji opa
kovat, dokud se i u nás nezacne systematicky a ve
decky pracovat ve zmíneném smyslu. Náš nejvetší sou
sed, Nemecko, je blízk~m vzorem, který stojí za stu
dium. Témer v každém universitním nemeckém meste
je telovýchovná škola, nebo jí podobná instituce urcená
k výchove ucitelu, cvicitelu i k výcviku žactva nejI'Uz
nejšího veku. Ovšem Nemci pri tom uplatnují velkou
mcrou ideje militaristické a zajisté i telovýchovné orga
nisace italské a madarské nesou v sobe stejné prvky.
Ale proti militaristickému zneužití telesné výchovy lze
bojovati ideovým obsahem telesné výchovy. Nikdo prec
nebude chtít, aby k posílení pacifistických snah se vy
chovávala individua telesne chudá, duševne unavená a
mravne slabá. Na štestí lze proti militaristické telový
chove postaviti mohutné vzory z opacného pólu: skvelé
vyuiití moderní telesné výchovy v Americe, klidného a
mohutnéh0 proudu anglické sportovní tradice a konecne
i velkého úsilí Francie. Nenaleznete žádných duvodu
proti telesné výchove, protože telesná výchova je ve
všech smerech nejlepší službou obcanstva a státu. Je-li
vedena systémem majícím presný cíl, k nemuž smeruje
vedecky založenými metodami teoretickými i prakti
ckými.

Zdálo by se, že vec je tak jasná, že stát samozrejme
splní svoji povinnost. Ale zatím se dosud zlomily všech
ny hevery, jimiž se z odpovedných cinitelu pácilo zrí
zení telovýchovné školy. Cs. Obec Sokolská již v brezna
r. 1919 podala vláde republiky memorandum o projed
návaném tématu a nedlouho potom prof. dr. K. Weigner
vypracoval Návrh na zrízení telovýchovného ústavu
Tyršova. Ale Memorandum i Návrh (k nemuž arch.
Dryák vypracoval ideovÝ návrh po stránce technické)
zustaly dodnes jen kusem papíru, uloženým v archivech
ministerstva verejného zdravotnictví a telesné výchovy
a snad i ministerstva školství. Nemá to být výtka, nebo
hlavní výtka, resortním úredníkum. Odpovednost leží na
zákonodárných sborech a s malou výjimkou na resort
ních ministrech. Je v moci zákonodárných sboru, aby
témer okamžite zjednali nápravu zajištením penežních
prostredku pro postupnou výstavbu telovýchovné školy.
Nebot nikdo nežádá zázraku a nežije v ilusi, že za dva,
tri roky by bylo možno uskutecniti projekt celý. Je
však nutno zacít a je možno provádet práci postupne.

INSTITUCEAŽiVOT

amickýmiatd. a každý recitátor vycítil sám jejich po
rebu.To všechno však jsou jenom pomucky, nad ni
iž zacíná teprve pravá tVllrcí práce, v níž je reci
'tor stejne svrchovan)T, jako byl básník, když psal.

Postupa zpusob této samostatné práce, jíž teprve se
recitacestává umením, nelze predepsat, kodifikovat.

nem se jeví osobnost recitátora, jeho umelecká
hloubka,jeho obrazivá mohutnost a hudební vzdelfll1í.

Znalosthudby a bezprostrední pomer k ní je nesle
vitelnoupodmínkou pro recitaci. Už star)' Goethe ji
prevedcive doporucoval hercum a pripomínal jim, že
bezhudby musí b),t jejich umení chudým. Recitátorum
je treba pripomenout to ješte c1l'trazneji, protože jejich
menísouvisí daleko nevyhnutelneji s hudbou. Nemy
lím,že by recitátor byl nucen absolvovat konservatoJ'.

aby mohl být dobr)'m recitátorem. Jde hlavne o základ
ní veci a souvislosti, jež lze vycítit dríve a plneji, než
jsouvedecky formulovány, ale prirozene dllkladné vc
omostize sveta hudby nejsou recitátorovi nikdy na
kodu,protože mohou velmi usnadnit techniku a tím

lobsahové pochopení prednesu.

Umení, vyrostlé na techto predpokladech, je boh\lžel
umeníu nás témer neznámé. Je zajímavo, že jeho re
presentantl'tm,pokud se objevili, kritikové vycítali ne
nápadnost,nevtíravost prostredku, která podle jejich
míneníšla až do bezharvosti, prostotu, která prechá
zelav obycejnost. Zkaženi prepjatými manýrami here
ckédeklamace, byli desorientováni, jakmile se potkali
s prednesem, který vych6zel z docela jin)Tch základu a
ledovaljiný cíl. Jejich sluch navyknul práskání bicem

- k porozumení jemnejší techniky se musí teprve pro
pracovat.

Recitace však je jen zapomenuta, její doba, jak se
zd:l,minula, ale zase se vrátí, jak tomu nasvedcují
poslednídobou pokusy o vícehlasou recitaci, jíž jsem
venovalna tomto míste clánek pred casem a pokusy
o recitaci sborovou, o níž prište. Pres to všechno ztl-
tane sólová recitace vždy nejcistším, komorním mne

níma mužeme litovat, že jsme byli o požitek z neho
skoro úplne pripraveni na rozdíl od jin)'ch národ!"l,
které se z neho dríve casto tešily.
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IlIg. F1'allt. Kllpka:

SOS -- zachrante rozhlas!

P R Á CAVED A

Rozhlas zacal v Evrope v roce 1923. Rozhlas skoncilv Evrope v roce 1929. Dnes už není rozhlasu. Uto
Ilul v radiových vlnách, kterých stále pribývalo. Škoda,
kterou pocitujeme zvlášte my venkované, kterí jsme
meli rozhlas od pocátku rádi. Že musil zahynouti práve
nyní, když prestál své detské nemoci a pocal toho tolik
slibovati!

Od neštastné radiofonické konference v Praze nelze ra

dio poslouchati. Ai zachytíme kteroukoliv stanici, každá
je rušena bud protivným pískáním, po prípade její zvuk
je zkreslen bud trvale, nebo v krátkých casových inter
valech. Nejsmutnejší však je, že nedají se poslouchati
ani stanice blízké, vzdálené pouze 80 až 150 km. Poslou
chati možno jen místní stanici, neboi svou silou prehluší
všechno rušení. Jenže pak rozhlas prestává býti pro
stredníkem mezi velkým mestem a venkovem.

Dnes na »radiovém venkove, (totiž v místech, kde
není rozhlasové stanice), nemuže poslouchati rozhlas.
kdo má vyšší požadavky na jakost príjmu. Je bezdec
nou ironií, cteme-Ii o moderních elektrodynamických re
produktorech, které správne reprodukují svrchní tóny
i o 10.000 kmitech, když v celkové organisaci rozhlasu
nejsou splneny ani mnohem primitivnejší podmínky ci
stého príjmu. Je ironií, že dnes zarízení vysílací i prijí
mací jsou technicky schopna pomerne dokonalé repro
dukce a že dnešní obtíže, které znamenají konec kvalit
ního rozhlasu, jsou zpusobeny jen špatnou organisací
vysílacích stanic, totiž špatným rozdelením vln pridele-
ných rozhlasovým vysílacum. .

Rad.iová, ci správnc elektromagnetická vlna vzniká.
mení-ii se rychle smer proudu mezi antenou a uzemením
vysílace. Mezi kmitajícím proudem v antene a elektro
magnetickou vlnou je podobný vztah, jako mezi kmita
jící lodickou a zvukovou vlnou, kterou ladicka vyrábí.
Na rozdíl od strídavého proudu, kterým svítíme. topíme
a poháníme motory a který vykoná 50 kmitu za vterinu
(zmení 100krát svuj smer), kmitá proud v radiotechnice
mnohem rychleji. Pocet kmitu za vterinu (frekvenci) si
vypocteme, dclíme-Ii císlo 300,000.000 délkou vlny v me
trech. Rozhlasovým vlnám. které jsou vetšinou mezi 200
~lŽ 600 111,odpovídá tedy frekvence mezi 1,500.000a
500.000 kmity (periodami) za vterinu, tedy 10.000 až

ku posluchacu telovýchovných kursu vedenou p
Weignerem.

Tím se zatím koncí akce posluchacského spolku,
bylo by mýlkou myslit, že nyní zas bude celý Pf1lbl
uložen acl acta. Jednotlivé organisace budou sledov
další vývoj veci a slib poslance Šeby je zárukou, že \
neusne. Jsou tu také predvolební sliby politických str
že se zasadí o provedení telovýchovného program:\ a
ocekávat, že již všichni pochopili, že zrízení telov}c1lo
ného ústavu není již žádostí, kterou lze zavrít do
suvky stolu. Otázka dostává politický par!ulll, kte
jiste hne i svcdomím nejsobectejších politických cinitel

yk

PHtomnosL

Sám autor a jeho spolupracovníci pocítali s postupným
budováním institutu, který se dosud nahrazuje, dríve
provisornírni, nyní již rádnými státními kursy telový
chovnými. Tato náhražka, v níž se má v jedno- až de
seti denních kursech zpracovati ohromná látka ucební,
trvá již od roku 1922. Byla sice reditelstvím kursu sve
domitc promyšlena, a koná velmi platné služby, ale zu
stává jen provisoriem ke škode státu stále prodlužo··
vaným. DoplÍÍuje sice vzdclání ucitelských sil ruzných
kategorií, ale nikdy nemuže pracovat na široké bási a
nevyužije vcdeckých metod. Sokolstvo sáhlo k svépo
moci, následováno v mezích možnosti i jinými telocvic
nými organisacemi, ale zcela nepodchycena zustává vý
chova sportem. Nemáme pencz na cizí cvicitele a není
také jediným í,Celem obraceti zájem jen k vrcholným
výkonum sportovním - nemáme však ani vlastních cvi
citelu, kterí by ukazovali správné cesty, zejména mlá
deži, a pomohly získati pro telesnou výchovu vrstvy
nejširší. Vec se stále tocí v kruhu. Nemáme všestranné
telesné výchovy celého cloveka ani povinné telesné vý
chovy (ve Weignerove Návrhu jsou to základní poža
davky), nemáme tclovýchovného ústavu, který by do
dával' ucitele a cvicitele r(ucitelky, cvicitelky) do škol
všech stupÍÍu, do ruzných telovýchovných organisací
mimoškolskýcl1, sdružujících jak mládež školní, tak ši
roké vrstvy. Co tu dosud je, vzniká jen obetavou a
úmornou prací jednotlivcu, kterým se dává mnoho odpo
vednosti a jen málo prostredku k splnení težkých úkolu.
Všechno se dosud pro telesnou výchovu vykonalo se
strany odpovedných verejných cinitelu lze prirovnat
k záplatování starého kabátu. Byl ten kabát kdysi do
brý, ale dnes nejen, že již nepadne, ale rozpadává se
v pestrobarevnou, nezužitkovatelnou veteš. Všichni ví·
me, že je nutno si porídit nový - a to zatím bylo vše.

Deset let se cinitelé interesovaní na telesné výchove a
pochopivší její význam, snaží pohnouti svedomím odpo
vedných úradu. Dosud marne. Nyní ucinili nový pokus
sami posluchaci zmínených telovýchovných státních
kursu. Jejich spolek vešel ve styk s príslušnými org-::lI1i
sacemi telocvicnými, sportovními a ucitelskými a svoji
akci vyvrcholil verejným projevem v sále anatomickél1o
ílstavu v Praze. Snaha posluchacstva byla dobre pocho ..
pena a schCtze poskytla radostny obraz. Sešlo se na ní
na dve ste mužu a žen, vetšinou zastupujících organi ..
sace sdružující v celku statisíce clenu. Prišli delegáti
organisací ucitelských, profesorských, studentski'ch,
telocvicných, sportovních a zástupci dvou ministerstev.
Zákonodárné kruhy byly zastoupeny minimálne. Prišli
jen zástupci poslaneckého a senátorskél1o klubu strany
národne sociální (Pichl a Šeba). Nikdo však nebyl pre
kvapen a deprimován tím, že jen jedna strana pochopila
vážnost situace a ústy svého zástupce slíbila priložít
ruku k dílu. Jiste i práce jedné strany bude mít velmi
dobrý vliv na ostatní. Na schuzi vysvetlil situaci ne
ímavny propagátor velké myšlenky prof. Weigner a
technické vysvetlení podal arch. Dryák. Po nich ucinili
projevy delegáti nejruznejších organisací a tu je nutno
zduraznit, že všichni se jednomyslne vyslovili pm zri
zení ústavu a všichni bez banálních slov slíbili sleJ()
vati vec a snažiti se ze všech sil o její uskutecnenÍ. Je
diné zástupce Cs. Orla mel námitku proti pojmenování
([stavu jménem Tyršovym. ale to je vec zatím pod"'auná
a jiste bude vyrízena slušným zpCtsobem. Shromáždení
schválilo resoluci. která obsahuje nejnutnejší požadavky,
a bude odevzdána na príslušných místech delegací Spol-
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stanice tal1l, kde již jsou, aby nepozbyly techto poslu
chacu.

Druhou možnou cestou bylo by prevedení slabých sta
nic do jiného vlnového pásma na pr. 100 až 200 m. Toto
pásmo odpovídá rozdílu frekvencí 3,000.000-1,500.000,
tedy 1,500.000 period, takže dalo by se v nem umístiti 150

tanic v intervalu 10.000 period. Jak vidíme, lze do tohoto
pásma za jinak stejn5'ch podmínek umístiti více stanic,
než do pásma 200 až 600 m. Obtíž je v tom, že toto krat
ší pásmo je vyhrazeno jiným úcelum. Mužeme však
predpokládati, že dohoda byla by tu snadnejší než pri
likvidaci nadbytecných stanic. Dalo by se namítnouti, že
vetšina dnešních prijímacÍl není prizpúsobena tomuto
pásmu. Uvedomíme-li si však, že slabé vysílací stanice,
o které tu jde, nevysílají obycejne vlastní program, ný
brž soudob5-m rozhlasem program nekteré blízké vetší
stanice, tedy by žádný majitel prijímace o nic neprišel,
nebot by jednoduše naladil si svuj prijímac na velkou
stanici, vysílající týž program. Kdyby chtel mermomocÍ
poslouchati místní stanici, porídil by si jednoduchý adap
tér. Krystalové prijímace daly by se velmi snadno pri
zpúso.hiti nov5'm pomcrúm.

Tretí cestou. která se cástecne uplatiíuje i v dnešním
systému a která není rešením práve nejideálnejším, jsou
slJolecné vlny. Vedle stanic, které I1Jají vlnu jen pro
sebe, máme v dnešním systému vždy nekolik slabých
a vzdálených stanic, které vysílají na téže vlnc. Vyladí
me-li si je na prijímaci, slyšíme ovšem hroznÝ chaos,
pískání a hucení. Úcelem tech~o stanic však není vysí
lání dálkové, nýbrž mají sloužiti jen místnímu rozhlasu
pro krystalkáre. Kdo chce v cizine slyšeti jejich pro
gram, zachytí si príslušnou silnou stanici s výlucnou
vlnou. Svému úcelu snad vyhovují dobre. Nynejší situa
ce dala by se zlepšiti tím, že pocet výlucných stanic
omezil by se pro kaž di' stát na nejnutnejšÍ míru, kdežto
ostatní stanice, které mají význam více méne místní,
dostaly by jen spolecné vlny. Pri tom ovšem by se zvet
šil frekvencní interval mezi dvema stanicemi, což musí
býti hlavním Í1kolem všech budouCÍch oprav.

Theoreticky dalo by se také uvažovati o casovém roz
delení· programu vysílacek pracujících na téže vlne,
v praksi však by se tu steŽÍ dosáhlo dohody, nebot kaž
dá stanice bude chtíti vysílati každého dne celý vecer.

V budoucnosti snad bude možno rešiti otázku spolec
ných vln lepším zpusobem. Spolecnou vlnu nebudou míti
stanice vzdálené, nýbrž naopak stanice blízké, které bu
dou soucasne vysílati týž program. Ovšem nejen délku
vln, nýbrž i jejich fázi (t. j. aby všechny kmity byly
soucasné) bude nutno ríditi z centrální stanice, nebot
jinak by se stanice rušily i pri soudobém vysílání. To
by ovšem bylo rešení nejlepší. Pokusy, které se v tomto
smeru konají v Nemecku a Anglii, jsou prý slibné.

Dockáme se brzy pekného, nerušeného rozhlasu, který
by nám venkovanum dovedl na dobrých prijímacích
s dobrými reproduktory nahraditi nedostupnou pro nás
originální hudbu aspon na 809'h? Letošní sezona jest již
ztracena, bude za rok lépe? Rozhlas má své kulturní
poslání; tomu verím zvlášte od té doby, kdy slyšel jsem
po lonských vídet'íských slavnostech mluviti o Schuber
tovi posluchace rozhlasu z vrstev, které by se nikdy
jinak nedovedely o tomto skladateli. Rozhlas je velká
vymoženost, nutno jej však dobre organisovati po strán
ce technické i programové. Proto zachrante rozhlas!

.OOOkrátevíce, ne;i Je frekvence našich elektrických
ti. Tato vysoká a tedy neslyšitelná frekvence je mo
ulována zvukovou frekvencí 50 až 10.000 kmitu, kterou
usíme v prijímaci opet oddeliti od frekvence nosné
lny.

Co se však stane, vnikají-Ii do prijímace dve elektro
agnetické vlny délkou nepríliš rozdílné?

Vlny se skládají - nastává interference vln - a vzni
jí vedlejší kmity, jejichž frekvence se rovná rozdílu
ekvencí obou nosných vln. Ty ovšem mÍlžeme již sly
ti a projevují se vysokým pískavým tónem nepromen
výšky, který znacne ruší a nekdy vubec znemožnuje

slech. A dnes jsme již tak daleko, že témer každá sta
'ce je rušena interferencí. Že to neprispívá k oblibe a
zšÍrení radia, je samozrejmé.

Protože lidské ucho zachytí zvukové frekvence asi do
.000kmitu za vterinu, mely by také frekvence pride-·
né vysílacím stanicím zachovávati aspon tento inter
I. Ponevadž rozdílu 200 až 600 m odpovídá rozdíl

ekvence 1,500.000-500.000. tedy 1,000.000 period, mo
i hychom v tomto pásmu umístiti cell{em 100 stanic
d,,1lr krajní vlny zustaly neobsazeny, tedy jen 99).
blíž je v tom, že dnes je v Evrope hodne pres 200 roz
sových stanic. Vetšina jich jsou stanice slabé, které

ají jen místní význam pro krystalové prijímace, bahu-
I dovedou rušiti interferencí i stanice znacne vzdá
né. Prideliti všem stanicím vlny tak, aby se vzájemne
rušily. to je velmi težký problém. V pocátcích rozhla
tohoto problému nebylo a každá stanice vysílací mo
si zvoliti libovolnou vlnu. Teprve když rozvojem

dia pocaly na všech stranách vyrustati nové vysílace,
) se problém akutním. R.ešily jej mnohé radiové 1<on

rence, ovšem vždy s úspechem jen cástecným. Pro
ém je tím težší, cím je více stanic, a jeho rešení je
oto cím dále tím neúspešnejší.

Na pražské konferenci byl snížen prípustný rozdíl
kvencí na 9000 kmitu (9 kilocyklu), takže se prešlo
do oblasti slyšitelných kmitu. Snad by pres to nebylo
ení tak veliké, kdyby skutecne všechny stanice pri

lené vlny presne dodržovaly. To se však nedeje a
ad to ani v praksi tak dobre nejde, jak se theoreticky

redpokládá. Nebot práve od pražské konference zvet
se rozhlasový chaos nebývalou merou.

Pred nedávnem psaly Lid o v é n o v i n y, že pocet
diových posluchacu v obvodu brnenského reditelství
le klesá, pres to, že je radiová sezona, kdy v I?rede
ch letech abonentú pribývalo. Kdo poslouchal nekdy
os na podzim brnenskou stanici, ten se tomu nikterak
diví. Brnenská stanice je totiž ustavicne rušena inter··
rencnÍm pískáním. Vubec naše stanice zle pochodily
novém rozdelení vln. takže bych se nedivil. kdyby

pres zimu hodne posluchacú ubylo.

Zkrátka a dobre tak to dále nepújde, nemá-li rozhlas
roskotati a státi se predmetem posmechu. Zde je dneš

problém rozhlasu; ruzné názory a stížnosti na pro
my jsou proti tomu m;;t!ickostí. Zde se musí radio do
nouti, totiž o tom, kolik rozhlasových stanic v Evro
vskutku potrebujeme. Zrušiti zbytecné stanice, to by
I nejlepší zpusob. Steží však dá se ocekávati, že vý
j pujde touto prímou cestou. Nebot mnoho vysílacích
nic vzniklo z toho duvodu, aby v jejich místech bylo
žno poslouchati na levných krystalových prijímacích.

ozhlasové správy budou se proto rozpakovati rušiti
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Vážená redakce,

rád bych ješte doplnil a nekolika poznámkami se vyrovnal
s P. Dr. A. fuchsem a p. Dr. J. B. Capkem. Pan Dr. fuchs
zduraznuje, že se katolictví nijak nevylucuje s kulturotvornou
tendencí dneška. To je omyl. K u I t u r n í a k t i v i s m dne š
ka nelze slouciti s žádným náboženstvím ci

I é pes c í r k e v nic tví m, n e b o t t o j s o u ú t v ary
ú pad k o v é. Tonoucí i stébla se chytá. A v dobe, kdy me

štácká trída (spolecenské trídy musí uznati jiste každý trochu
rozumný clovek) upadá, degenerována, zachranují se mnozí
útekem k pámbíckovi; jak pekne to vidíme u inteligence fran

couzské. Když se neví kudy kam, zbývá pámbu. - A tak tomu
bylo i pri spasitelství Kristove. úpadek - záchrana. A že
krestanství bylo svého casu kulturptvorným elementem, to
byla cirá náhoda, kteroU' lze pricísti spíše sociálnímu a demo
kratickému rázu krestanství, nežli víre v boha. Katolictví a
vubec církevnictví jsou odbyté veliciny pro cloveka dneška.
Tím neríkám, že by byla odbyta veliká iluse - náboženství,
kterýžto pojem má už ne jeden, ale dva copy, které odpuzují.
I( prumyslové raclonallsacl a technlsacl: Clovek se nikdy ne

vyhne povinné práci, není možné, aby všechna práce cloveka
byla tvurcí. Jen e s mys lem m I u v i t i o "t v u r c í
f 11 n k c i del ní k a«. Jak je tomu dnes a jak bylo .té "tvurcí
funkci« dríve, v dobe, kdy ješte nebyl život tak zracionaliso

ván? Dri n a, b í d a a n e t v o r i vos t. Viz dnešní sedlá
ky a zemedelce v horách! Technika snížením pracovní doby
osvobodí cloveka od té podlé driny. Méne práce, to gammov
ské heslo, je nejaktuálnejší vecí! Technika dá teprve cloveku
volnou chvíli pro práci tvurcí, naucí se lidé bavit, tvorit, ra
dovat. Není treba a není také možné, aby každá práce, kterou
clovek koná, byla výrazem jeho nitra. Práve to oddelení prá
ce, povinnosti - od tvorby, slibuje veliké možnosti. Ac zde
nelze generalisovati, funkcionelní cistota slibuje mnoho.
A v tom vidím spasitelnost technické kultury, pane Dre J. B.
Capku. Technika osvobodí cloveka. Kdo nežil celý život v me

štáckém prostredí, kdo videl mozoly bratrí, již znají jen dri
nu, drinu a plahocení se za bídáckou odmenu, ten nebude mlu
viti o noetickém realismu, ale o spáse technické kultury. Neco
jiného je mluviti o pocítu štestí, který je casto utilitaristicky
indiferentní. Ale tento pocit je v primitivním stadiu vývojo
vém a musí se podrídii masám a s Brezinou' v "kolozpevu

srdcí" zvítezí u: »sladko je žíti!"

Pan Dr. J. B. Capek býval by lépe udelal, kdyby místo

výctu autoru knih (znamenitá metoda kritická!), jež kdysi vi
del v mé knihovne, ozrejmil svou kocovinu a dekadentství,

kriteria, jimiž tak neohrožene šermoval. Ale poznal nebezpe
cenství situace, tak obrátil. Je jenom "proti materialismu" 
s p. fuchsem jdou zde ruku v ruce. lialt, pánové, to je treba
osvetlit. Dnes materialism a idealism nejsou
o t á z k y hm oty a d uch a. Idealisté (Platon - idea) umí
rali a umírají na ideovou zácpu, protože podcenují hmotu. Dej
buh lehké odpocinutí temto aprioristum, kterým padaly
ideje s nebe a stávaly se skutecností! Pri zná vám a
s h r d o stí s e pri zná vám, ž e dne š n í k u I t u r n í

. a k t i v i taj e mat e r i a I i s t i c k á, t. j, tvrdí, že všechny
ideje vznikají z potreby. Clovek, ci lépe lidská spolecnost, si
stvorila pánaboha a vše. Clovek si tvorí ideje umení, potre
buje-li je, tvorí si náboženství atd. Pot r e b a vy tvá r í.

Materialism v mladé generaci.

Ceši a Rím.
V Londýne 26. XI. 1929.

Kladno 1. prosince 1929.

Vážený pane redaktore!

Uznáte-li to za potrebné a vhodné, otisknete laskave tyto
dve strucné poznámky k odpovedím na muj clánek o kon
junkturálním akademikovi.

K dopisu dra lib. v 46. C. Prítomnosti poznamenávám:
Není zcela správné, srovnává-li se tak doslovne životní dílo
inteligenta a životní dílo remeslníku. Dr. lib. mluví mimo jiné

o »ucni hodinárském, který se ucí u svého mistra proto, aby
nevisel otci na krku a jednou jako hodinár uživil sebe a rodinu
a ne prece proto, aby sytil svou duši nehmotnou rozkoší vzde

lání hodinárského ... « atd. Zajisté; lidstvu to muže být zcela
Ihostejno, když hodinár spravuje hodinky jaksi jen z prinu
cení, jen aby se uživil. Ale u inteligenta je to ponekud jiné.
Už Masaryk bojoval ve svých starších spisech proti tomu, aby

úredník nebyl jen strojem na vyrizování aktu, soudce jen
strojem na vyrábení rozsudku, pracujícím jen proto, aby na
prvního dostal svou gáži, lékar jen felcarem, stereotypne ku
rýrujícím své prípady ne ani tak aby je uzdravil, nýbrž aby
dostal honorár. My víme, že není správné, zvolí-li si ucitel ci
profesor své povolání proto, že má 2 mesíce placené dovo-

Konjunkturální akademik.
V Praze, dne 30. XI. 1929.

O. Vocadlo.

V dokonalé úcte

Vážený pane redaktore!

Jsem jist, že inteligentní katolíci porozumeli mému clánku

z cís. 41, pokud jim to ovšem jejich katolické názory dovo
lovaly. Zpráva Dra fuchse o nových ceských posicích v hla,,
ním meste církve rím.-katolické je velmi potešitelná. Snad
prece nastane konecne obrat, bude-li na ceské strane trochu
národní hrdosti a uvedomelého úsilí. Styky našich katolíkil
s cizino'UJ jsou dosud nedostatecné a následky se jeví. Tak na
pr. cteme v angl. encyklopedii "The Book of Saints« (Kniha

svatých), kterou vydali Benediktini z opatství sv. Augustina
(Ramsgate) r. 1921 o sv. Václavu: "Zahynul rukou své ukrutné
matky a bratra, když byl na modlitbách v pražském chrámu
r. 938« - tedy hned c ty r i základní chyby. Madarští katolíci
- stejne jako helveti - mají výborné styky s Anglií. Dokud
ovšem naši katolíci nedovedou být hrdi na naši národní tra
dici bez konfesijního predsudku jako katolíci americtí a dokud

ji dovedou jen hanobit - zmenit se bohužel nedá podle jeiich
vkusu' a prání - je snad lépe, když se s cizinou nestýkají a
nepoškozují naši vec.

Václav Pekárek.

Nemusí to být vždy hmotné, ale i hmota je hodna zbožne
materialisté nepodcenují hmotné ani nehmotné.

Mladá generace je tedy materialistická, to jscm zapomn
p:'ipomenouti v prvém svém prípise. Je neprátelská duchov
ním spekulacím, je neprátelská fuchsovu "duchu«. lije
t v r d š í ž i v o tne ž I i pán o v é s d uch o v ním i ber.
!amí, ponevadž žije "na suchu«, neopíjí se fikcemi;
ale konstruuje nové skutecnosti a pripravuje nový polecen·

ský rád. To je tedy hlavní znak konstruktivního nového c~
vek a : nenávidí duchovní obžerství, stejne jako ornamentálnl
obžerství alkoholem. Materialism byl by tragickým pocitem,
kdyby se neopíral o kolo zpevy srdcí a o kolozpevy nových
skutecností. Jeho vyznáním je víra v nový, lepší spolecen.
ský rád. Vivat, crescat et floreat!

y
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é (jak se to hojne deje). Tvrdím, že státní zástupce, jenž
státním zástupcem jen proto, aby uživil sebe a svou ro
u, je zjevem takrka trestuhodným a nesmírne škodlivým.
·li to idealismus, tenhle požadavek vedomí své práce a
ho úkolu ve spolecnosti, tím lépe; ale jiste to není, jak to

• tlb. ironisuje, idealismus, »hodný spíše spasených duší

ráji, než lidÍ«. A rozhorluje-li se dr. lib. na autentický vý
mnoha konjunkturálních akademiku o právnické »ulej

rne., je to pochopitelné, ale nemelo by smyslu delat se
~ímijen proto, aby inteligence, »- pes 11 let bitý -«, byla
ránena od »útoku hmotných a mravních«, ci aby jí byly
ceny »bývalé pocty«.

U dopisu dra fuchse v pos!. císle není zcela jasno, proc

dí autor prípad oné absolventky lék. fakulty nejak v sou
lost s konjunkturálním akademikem. Vždyt v onom clánku
de není receno', že by existovali samí takoví akademici,
méne, že by se darilo všem studentum nejak skvele po
nce materielní. Patrne chce dr. fuchs zdurazniti rozdíl

zi flegmatickým konjunkturálním akademiRem a obetavou,
povolání milující medickou. (Obávám se ovšem, že si

o lékarka své nynejšf hmotné postavení mnoho nezlepší.)

A co se týce numeru clausu: odvolávám se na clánek univ.

f. Belehrádka v Lid. Novinách 18. listopadu, ve kterém se
tor strízlive primlouvá za zavedení numeru clausu i pro

J. príslušníky. Je jisto, že tento numerus clausus bude
Ino jednou - až to dál nepujde - zavésti; a každý ví, že
ventivní lécba, dríve než choroba propukne v hrozivé mlre,
nejlepší.

Váš oddaný
Dalibor Kvíz.

Politika na vesnici.
Vážená redakce,

hu pozde, ale snad ne prece nacisto zbytecne bych se
I dotknouti clánku Vesnice ve svetle politického stranictví

Inteligent na vsi. (40.-44. císlo Prí tom n o s t L) Priznám
hned bez mucení, že budu mluvit jako príslušník lidové
ny a k tomu ješte dost verejne cinný. Aby tedy nekterý

ctenáru nenadával, až vyleze to »certovo kopýtko«. Z ce
o pojednání o politickém stranictví na vesnici vyplývá pro
e jediné: že politická výchova lidu na venkove (v me
ch nevím, jak to celkem je, ale že je to o 100% lepší, na
bych krk nedal) je ubohá. A to mají na svedomí práve po
cké strany, lidovou nikterak nevyjímaje. Denní tisk težko

vesnici vniká. V léte vubec není kdy na to, aby se no
y cetly denne. Cte se v nedeli krajinský týdeník (nej
téji). Jak se tam pestuje politická výchova, Buh to sud,
bych spíš rekl, že je to z 90% nevýchova. Sezonu pred
ební, kdy se toho potišteného papíru objeví na dedine nej
e, pro hanbu vynechávám vubec, pro cloveka jenom špet
kulturního je to, jako by šlapal bláto a hnuj.

Politická výchova, to je podle mého také kousek kultury.
ybou politických stran je, že zduraznují jenom to hmotné:
ty, dane, cla a co já vím, co všecko ješte, a jenom na to
tají lidi a kazí je. Pokud se jedná o kulturní problémy, od
á se to frázemi, hesly a šlágry. Na všech stranách: u so-

listu socialistickými, u lidovcu lidoveckými, o agrárnících
nemluve, ti z toho vycházejí ješte v té mizerii nejlíp: oni

ž o tom vubec nemluví. Bezpochyby je treba hledeti ke
šení sociální úrovne stavu, to je také krestanské a kato

ké prikázání. Je treba hledati a neústupne hájiti krestan

é spravedlnosti, je treba ukazovati na bídu delného lidu, ale
es to všecko myslím, že cesty, kterými se tak deje, nejsou

vždycky správné. Je také treba poukazovati na hodnoty kul
turnÍ, Zatím se jenom rozdmychávají trídní vášne.

Mluví se o demokracii. Politické strany jsou (nebo mají
býti) nástrojem demokracie. Bohužel, jsou tako\ ým nástro
jem, že se každý na nem poreže. Není výchovy k demokracii.
Obcané na vesnici mají velmi malé vedomosti o základních

principech demokracie, o státe, o státním zrízení a o státním
aparáte. Proto také nechají na sebe pusobiti tak lehce každým
šlágrem. Ve škole je sice obcanská nauka, ale to nestací. Jed
nak lze o tech vecech mluviti až v nejvyšších trídách a jednak
žák, než se dostane k vykonávání svého práva (k volbám),
je utlucen frázovitostí stran.

Julien Benda má ve své knize »Zrada vzdelancu« (kajicne
se priznám, že už jsem dlouho se tolik nenapremýšlel nad
jinou knihou jako nad touto a že jsem dávno necítil jakéhosi
duševního zmatku jako po prectení této) vetu: »Demokracie,

tof válka.« Demokracie = nástup národnostní (a dále vyplý
vá, že i trídní) citlivosti davu. Není v tom hodne pravdy?
Tedy nebezpecí v demokracii je a primyslete ješte tu dnešní
»politickou výchovu« politickými stranami - nejsem straš
pytel - ale je mi trochu úzko z budoucnosti. Neustálé potla
cování kulturních hodnot, znehodnocování kulturní práce,

omezenost a církevnictví mnohých politických cinitelu (v tom
chápu úplne dra fuchse), jaký chcete potom, aby byl odlesk
toho v lidu? O církvi katolické se tak rádo tvrdí, že chce, aby
lid »byl ve tmách«. Demokracie, tak jak se jeví u nás poli
tickými stranami (a jiné, bohužel, skoro nenalézáme), chce
totéž. Nac to zapírat? Mel by to býti první krok k náprave.

Tedy resumé: špatná politická výchova lidu nebo žádná,
politika stran nesmeruje ke zvýšení kulturní úrovne lidu a

tím neprospívá demokracii. Jsou i tu výjimky, priznám rád,
bohužel, jen výjimky, ac by bylo treba, aby byly pravidlem.
Intelektuálové, kterí pracují ve stranách, mají vdecné (ale
certa, spíše nevdecné 1) pole pusobnosti.

A ted ten inteligent na vesnici, který skutecne (zvlášte
pokud jde o ucitele a kneze) hraje smutnou úlohu nahého

v trnÍ, Autorita kneze (nechci rozebírati, cí vinou) už není
daleko taková, jaká bývala. Z toho plyne i nesnadnost jeho
práce a malý vliv. Obycejne je bit ze všech stran. Jako ucitel
si všimnllJ ješte toho ubohého tvora, kterým je ucitel na ves

nici. Lidé by chteli, aby kulturne pracoval, ale ne politicky.
Což o to! Beze všeho! Jen že pak bychom museli mít trošku
anglické pomery. V Londýne v liyde Parku to jde, postavit
se na lavicku a hrímat do davu (jestli se sejde) takové a ta
kové názory (K. Capkovi se to líbilo podle jeho Anglických
povídek), u nás by takový ucitel, káže na rozcestí nebo na
návsi, mel na krku disciplinárku se všemi jejími zákonitými
následky. A pujde do hostince? V jednom je Sokol, v druhém
Orel, v tretím DT J, v jiném selská jízda a príslušníci jiných
spolku tam nechodí. A tak, bude-li mluvit v sokolském hostinci

• o Einsteinove teorii nebo o jarním hnojení, bude prohlášen za
politického straníka (já nevím, jak je to v Cechách, ale u nás
na Morave je to! tak) a urcitá cást obcanu si dá na neho
pozor. Na vlas stejne se povede uciteli Orlu nebo socialistovi.
Vidíš a bude urezán a s kulturou bude konec. Reknete: na co
jsou místní osvetové komise, Cervený kríž atd.? Tedy ne
politické a nestranné korporace? Lidé drazí, vy to nevíte? Já
také ne. Protože jejich cinnost je tak skoro »nula od nuly
pojde«. Na dedine, kde jsou jiné spolky, taková cinnost je
málo efektivní. Rekneme, ucitel by to vzkrísil, možná, že by
se mu sešlo i nekolik lidí, ale protože ve všední den není kdy
a jednu nedeli má divadlo Sokol a druhou Orel a tretí DT J

a potom jsou v témž porádku plesy, besídky, ve círky atd.,
tož kdy se to má delat? A to není prípad jen tak nahodilý,
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to je skoro pravidlo. Ucitel muze tedy pracovati ve spol
dch, s risikem, že je považován za straníka nebo nemít~e
skoro pracovat vllbec. Už tedy nic jiného nezbývá než ne
chati jej praco,vat v tom ci onom a musí se snažit, aby jeho
práce byla kulturne-uvedomovací.

Krome toho, ucitel je vždycky tak trochu teleso cizí. Má
své verné, ale má i své neprátele. Bud Bohu chvála, když to
neodnáší ješte škola. Získati lid není tak hrozne težké (aspoli
jeho cást) a myslím soukrome jako ucitel, aniž bych chtel ne
koho urážet, že mnozí z našich ucitelu neumejí vhodne lid
získávat. Že si zbytecne delají neprátele. Jé k tomu treba
urcitého taktu i vtipu a psychologických znalostí (tech by se

melo podávat více v ucitelských ústavechl. Ale vidím, že toto
téma je hrozne nekonecné a ponevadž už to natahuj u pres
príliš, tož se spokojuji zatím jenom tímto letmým pozname
náním.

Znamenám se v úcte oddaný

Prantišek Hanzel1w,
odbolllÝ ucitel.

Žurnalisté a jejich zamestnavatelé.
Milý Peroutko,

prosím Vás, abyste dovolil, bych svoje ctenáre informoval

o tomto: Techto dnll mi byl dorucen prípis Syndikátu cesko
slovenských novinárll tohoto znení:

"S y n d i kát ces k o s loven s k ý c h n o v i n á r u.

Cj. 1095/29/0. V Praze, dne 21. listopadu 1929.

Pan

Dr. Alfred fuchs,
šefredaktor Prager Abendblattu

v Praze.

Vážený pane kolego,

svého casu jste se obrátil u príležitosti svého novinárského
sporu s "Venkovem« na Syndikát ceskoslovenských novináril

s konkrétním dotazem, zdali Syndikát ceskoslovenských no
vináru pokládá za stavovsky prípustnou polemiku, která jest
apelem na zamestnavatele.

Syndikát ceskosloven~kých novináru pojednal o této veci
ve schuzi ústredního výboru 11. listopadu 1929 a konstatuje,
že polemiku, která jest apelem na zamestnavatele, za sta
vovsky prípustnou nepovažuje.

Za Syndiká t ceskoslovenských novinárít:

Syndik Ji r í Pic h I, tajemník A u g u s ti n N o v á k.«

Preloženo do srozumitelné reci vec vypadá takto: V diskusi
o rudocerné koalici napsal v polemice pan senátor Vraný:
"Takto píše o nejvetší vládní strane vysoký úredník mini
sterského presidia.« Na to jsem si rekl, že s takovým listem
jako je "Venkov« je marná každá polemika, a odevzdal jsem
vec Syndikátu s podotknutím, že svuj spor nepokládám za
spor osobní, protože vítezství nad takovým listem jako "Ven

kov« nemllže pro nikoho být žádným zadostiucinením, ale že
žádám o výrok zásadní platnosti. Zde jest.

Dr.- Alfred PIICI1,'i.

Radio se chce dohodnouti.
Vážený pane redaktore!

Nejsem zasvecen do statistik o oblíbenosti a neoblíbenosti

"vážné« hudby v našem rozhlase, ale myslím, že se najde
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mnoho ctenárú, kterí nebudou souhlasiti s clánkem Il.
liuttera "Radio se chce dohodnouti«.

Není každý v štastné situaci, aby, jsa hu.dební, mohl eho
za dobrou hudbou prímo. Té je na našem venkove príliš má!
aby jí nebylo treba hledat v radiu. Rozhodne se tato hud
nevysílá "pro onu malickou cást lidí, která je eo ipso konce
ním obecenstvem«, ale pro ty, kterí daleko od centra mají r
zájmy, než nejruznejší zemedelské a jiné rozhlasy, veselé v
cery a hudbu z kaváren.

Je nepochybné, že radio zkresluje, ale toto zkreslení se
všeho programu a netreba pro ne vylucovati to, co se ne
nahraditi ani novinami, ani prednáškami a schuzemi, ani bl
grafovou a kavárenskou hudbou, která dnes proniká i bez
dia dosti daleko. Mám príležitost poslouchati ruzné prijíma

ale dovoluji si tvrditi, že na pr. smyccové kvarteto rozho
méne trpí zkreslením než ruzné radiokabarety a p.

Bylo by dobre, kdyby se program podle návrhu p. liutte
postavil podle kategorií. Komolllí a symfonická hudba má vš

jiste tolik posluchacu, že se nejušlechtilejší umelecká energj
rezhodne nevyplýtvá nadarmo. Jde o ty, kterí i v radiu jdou
hudbou a kterí bJ' za ní neradi chodili jen do Vídne a d
Nemecka, kde asi prinner domácích posluchacu žádá \'íe n
u nás.

Nové Zámky, 18. XI.

NOVÉ KNIHY

Dejiny evropského liberalismu. Knihu tohoto názvu vydávi
"Orbis« (Praha XII) ve své Politické knihovne (vetší rada)
jako sv. X. Je to práce Ou'Ído de Ruggiera obsáhlá a hutni

o problému, který I patrí k tem, jež se dotýkají samé pod
staty politického života a státního režimu. Snad nikdo nebyl
povolanejší o této otázce psáti než Ital, vždy! otázka libera·
lismu nezustávala v poválecné Italii jen otázkou teoretickou
nýbrž byla celým národem plne prožívána a dala-li Italie na

konec na otázku je-li liberalismus oprávnen, je-li liberální
státní zrízení životno a národu prospešno, odpoved odmíla·
VOli, je tím zajímavejší slyšet práve z úst italského ucence
vedecky oduvodnenou obhajobu liberalismu záhlaví jednotli

vých kapitol knihy jako: Prlnnyslová revoluce, historické
formy liberalismu, krise a obnova liberalismu, liberalismus
francouzský, anglický, nemecký a italský, co znamená libe·
ralismus pro Evropu, co je liberalismus, liberalismus a de
mokracie, liberalismus a socialismus, historický materialismus,
stát a církev, hospodárské a politické stránky krise libera
lislllU a j. Cena Kc!70·-.

1(. M. Capek-Chod: Vilém Rozkoc. Vydal Fr. Borový
v Praze. Stran 540 brož. za Kc 60'-, váz. I(c 80'-.

V tomto rozlehlém románu mistra ceské prosy setkává se
ctenár s hutným, naturalistickým vylícením nekter.ých slolck
života pred válecné Prahy. Je tll predem složka bohémsk}'ch

umelcli, kterí žijí \' ubohou6kÝch »atelierech" na Žižkovc, ale
pri tom se snaží dostat se do salonu pražské meštáeké sme
tánky. Tato smetánka sama je tu také vylícena se všemi svý·
lili chybami a ncdllslednostmi. jichž nemela málo. Ve vhoil
hlavního hrdiny, Viléma Rozkoce, je s bohatou dramatic
ností propleten podivný konflikt erotický se snahou o dosa

žení nejvyšších met umeleckých. Rozkocovi je tu nejvyš.ií
autoritou prolesor Václav Klouda, v nemž zasvecený ctenár
snadno poznává Myslbeka, jeh·ož tvorbu K. M. Capek-Chod
vždy ne!í6enc obdivoval.


