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Pul práce hotovo.
necká snemovna tedy, schválivši konecne zprávu
šetrujícího výboru, vypálila znamení hanby na
flho Stríbrného, znamení nesmazatelné,
jak douOdhodlá-li se snemovna vyslovit, že byly zjišteny
nosti, které oduvodnují nepríznivé mínení o polipocestnosti, není to malickost,
a Jirí Stríbrný
vi, že to není malickost.
Bylo-Ii našemu poliu životu ješte zachováno trochu morální logiky,.
to znamenati konec politické kariéry tohoto muže,
ako politik míval také dobré stránky, jenž je však
v celkovém avanturismu
své osobnosti.
Ac se
nažl tváriti se ·bojovne a sebevedome
a ac má
melosti, která mu dríve tak casto pomáhala, že ve
tiskovém orgáne skoro vyzývá snemovnu na soud
vi, že nastal chladný vecer ve verejném jeho pu, Do politické historie prijde Stríbrný jako odstraprlklad muže, jehož politikárská
obratnost
nevyvážena charakterem
ani upevnena
vzdeláním,
doklad, že pouhá obratnost
sama jest jen hadr
i, Stríbrný nebyl (minulý cas zdá se býti velmi
en, mluvíme-li o nem po ortelu poslanecké sne) ideový politik. Byl to politický grunder, který
kladl politiku na roven jiným formám obchoddnikání. Trest, který ho stihl, je plne zasloužený.
el·1i si parlament príliš hazardne zahrávati
s dulidu, která beztak není ve skvelém stavu, nemohl
než korupcníka nazvati korupcníkem,
i když to
práni nekterých prátel Stríbrného ze rad pravice
lovy méne drsnými, než jaká puvodne
navrhoferent vyšetrujícího výboru.
Ale at už to bylo
rázneji nebo mírneji,
slovy prvotními
nebo
nými, prece jen bylo vysloveno, že Jirí Stríbrný
politik pocestný. I protektori
Stríbrného
chápali,
ledem ke zjišteným skutecnostem
sotva by se
snemovna odvážiti na verejnost
s výrokem,
ve
by nebylo obsaženo toto jádro. Pro mnoho lidí
ento výsledek prekvapením.
Tušili jej už tehdy,
ešte "Ceské slovo" Stríbrného
zurive hájívalo,
ješte dostávali od "Ceského slova" za své poosti z plna hrdla vynadáno.
m tedy, co se stalo se Stríbrným,
mužeme býti
spokojeni, i když starostlivé
srdce nekterých
ých jeho sprežencu zabránilo, aby se snemovna
'Ia o jeho precinech s tou drsností, s níž se zdravá
acie má vyslovovat o korupci, a i když Stríbrný,
touto nežností a hledaje v ní zadní dvírka, bude
e hodne nejaký cas pokoušet o to, cemu se ríká
r la fortuna. je otázka, mužeme-li býti spokojeni
jinými vecmi, o nichž vyšetrovací
výbor pojedJen velmi váhave a s diskretností,
jaká je na míste,
ává·li o vadách otcových. Nebyly to práve vady
I nýbrž poklesky politických stran, ale je známo,
politické strany se uprímne pokládají
za otce
projednaly ve vyšetrovacím
výboru své zjištené
ky zpusobem tak šetrným, že oku méne p.ozortyto prohrešky skoro zmizely s hladiny jednání.
aly je zejména tím nejdiskretnejším
zpusobem,

1931.

že je vubec neprojednaly.
Na všech sousedních strechách
okolo horící chalupy Stríbrného
sedeli hasici, pecující
o lokalisování
požáru. Pan Stríbrný
mel do jisté míry
pravdu, že se na to tak mohutne zlobil, ale jen do jisté
míry a jeho hnev by slušel nejakému
bojovníkovi
za
pravdu,
ale jemu neslušel:
mezi tím, berou-li strany,
a tím, bere-Ii pro sebe jedinec, je tak veliký rozdíl, že
je tu veru dosti místa pro morální ortel nad Stríbrným.
Kdyby i byly pripušteny
všechny dukazy, které hlucne
navrhoval,
bylo by z nich vyšlo najevo nikoliv, že Stríbrný nebral, nýbrž že bralo bývalých
pet koalicních
stran a Stríbrný. Nebyla rec o žádném jiném politikovi,
který by se byl osobne obohacoval oklikou pres partajní
finance. Tato jedinecná
nemorální
posice zustala výhrazena Stríbrnému.
V jednání vyšetrovacího
výboru stále lezla na povrch
jedna pravda;
lezla, ale nevylezla
úplne: že politické
strany berou od státu peníze ruznými oklikami. To je
fakt skoro tak jasný, jako sám fakt, že Stríbrný braJ.
Preje-li si nekdo, abychom toho nevideli, ukládá nám
obet dobrovolné
slepoty.
Nemáme
a nehodláme
míti
takovou psí loyalitu ke koalici. Pokládáme
za zjišteno,
že strany berou (lidé s nevrlejším
temperamentem
by
rekli: kradou).
Je pri tom lhostejno,
deje-li se tak
oklikou pres t. zv. hospodárské
podniky stran: vždyt
vetšina techto podniku byla pres noc ze zeme vydupána
práve k tomuto úcelu okliky a slouží jako omluva a
vytácka,
aby vudcové stran sami nemusili ruku natahovat. Jestliže stát urcité uhelné dodávky zadává stranickým firmám (skoro každá strana si už zrídila takovou
uhelnou
exposituru),
je to ve výsledku
totéž, jako
kdyby je zadával prímo stranám:
pen,íze se dostanou
na to místo, na než byly urceny, jestliže ovšem do cesty
neprijdou
takoví bratrí Stríbrní.
Hospodárské
podniky
stran jsou v mnohém prípade jen rukavicka
na natažené ruce strany. (Nevzala na pr., ješte za vudcování
Stríbrného,
strana
ceskoslovenských
socialistu
z Iihového fondu ani halére; vzal však tri miliony t. zv. hospodárský podnik strany, tenkráte
biograf Louvre neblahé
pameti. A sociálne demokratický
recník mel nyní nesporne pravdu, konstatoval-li,
že jeho strana nebere ani
hal ére ze státních penez, nýbrž že se živí
príspevku
svých clenu a z podpor svých hospodárských
podniku.
Zamlcel pri tom ovšem, jaké peclivé a prot~kcní podpore
se teší se strany státu na pr. ten sociálne-demokratický
hospodárský
podnik, který se zabývá uhlím. Dodávky
mu pridelené
jsou tak pravidelné,
že to predstavuje
pravidelnou
rocní podporu
strany
od státu. Aby si
ostatní strany pro toto ze socialistických
stran netropily
kašpary: je samozrejmé,
že i obcanské strany mají ,na
vlas takové hospodárské
podniky a že také si bud' svuj
chléb, nebo aspon máslo na chléb opatrují týmž systémem provisí. V té veci panuje mezi stranami rovnost.)
Tyto pomery Stríbrný,
bývalý clen Petky, té instituce, v níž mnohé bylo tajemne svazováno
i rozvazováno, dobre znal, a pohr.užku, že tyto pomery odhalí,
považoval za nejmocnejší
svoji záštitu. Koalicní strany
ve výboru nedovolily mu ovšem rozvíjeti .tato odhalení
podle libosti. Rekly si, formálne zcela správne: vyšetro-
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Ptítomn o st,
vacímu výboru bylo uloženo, aby prozkoumal obvinení,
naléhavým. Bylo treba novácka v koalici, dra
ského, aby se do veci pustil s nadšením, které
jež byla vznesena proti Stríbrnému; prozkoumati nejaké
koalice a patrne i znacné cásti jeho vlastní stra
jiné obvineni, zejména obvinení proti politickým stracizí. Národne sociální strana dobre vedela, že za
nám, uloženo mu nebylo; musil by dríve nekdo prijíti
a formulovati tuto žalobu. Nuže, je zcela jisto, že nikdo
Stríbrného nebylo ve strane vše tak, jak by
a vedela, že tento muž pujde na svetlo božl
z koalice nepovstane s takovým návrhem. Ani dr. Kramár, který nekolikráte zablýskal ve své snemovní reci co sám kdysi zarídil. Jirí Stríbrný predstavuj
tímto zpusobem. Bylo to jen blýskání na casy. K po- . národne sociální minulosti, která nebyla ve
prvotrídní. Po vyloucení Stríbrného prijala v
dání urcitého návrhu se p. dr. Kramár neodhodlal. Koaod této strany slavnostní slib, že veci se zrneni
licní strany nemají vubec žádný zájem na tom, aby
nám známa žádná dukladnejší negativní kritika
jejich financní hospodárství bylo podrobeno zkoumání,
slibu. Vše, co nepríznivého se proti národne
a sám p. dr. Kramár mluvil tak, jak mluvil, jen proto,
strane pravdive uvádí, pochází z minulosti. 50
že vedel, že slovo není ješte sekyra. Šla tedy jeho moraže strana má právo žádat, aby byla posuzován
listní rec z dobrých trí ctvrtin z okna a jedním uchem
dovnitr a druhým ven. Nikdo nemá být tak naivní,
prítomnosti,
jestliže projevila odhodlání roze
s minulostí, za niž byli z velké cásti odpovedni
aby se domníval, že koalicní strany rozvinou tento
kterí dnes již ve strane nejsou. Dnešní pravda
problém bez donucení. Vedí, že mnoho vecí se deje,
rodne sociální strane je ta, že není ve vecech fin
které by težko vysvetlovaly pred verejností. Qokonce
o nic horší ani o nic lepší než ostatní koalicnl
pred takovou verejností, kterou vedome ponechávají
v klamu, že strany se živí idealismem a nejvýše korunovými príspevky svých clenu a potom asi už jen vuní
kvetin. Právo, brát od státu v nejaké tajné forme peÁ
M
níze, považují vládní strany za právo vydržené, a nicemu se nenaucí strana, která z oposice prešla do vlády,
tak rychle, jako práve užívání tohoto práva. Tyto poParlament proti parlamentu.
mery se datují už z dob režimu všenárodní koalice.
Národní Shromáždení brzy pí'tjde na prázdniny; jeho ci
Tehdy pet stran predstavovalo celou a jedinou vetšinu,
by prázdnin využíti k tomu, aby bedlive zkoumali, jaký
na niž se stát mohl spoléhati. Za vedení Švehlova panovalo mínení, že stát nemá jiného prítele, a že proto je volává jejich cinnost, cinnost zákonodárných sboru v lidu,
širokých vrstvách. Málo kdy se rozcházelo verejné mínení se
ve státním zájmu, aby koalicní strany byly všemožne
dárnými sbory, jako práve v této dobe. Verejné mínení r
podporovány. Tento fakt muže býti ruzne posuzován,
prípad poslance Stríbrného daleko rychleji, dukladneji, n
ale musí se s ním pocítati jako s faktem. My vždycky
ment, který rozpacíte hledal formuli, jak odsoudit poslanceS
pri nekteré zvláštní príležitosti se zardíme studem nad
a to tak, aby to nebolelo ty, kterí v pos!. Stríbrném videli
tím, že strany prijímají peníze z míst, odkud by jich
patrne prijímati nemely. Ale zustáváme pri tom uza- svého spojence, kterého nechteli obetovat ani tehdy, hro
proti nemu materiál tak prí'tkazný. - Verejné mínení dávno
rdení a nedovedeme nic navrhnout. Víme všichni dobre,
soudilo Stríbrného, zatim co v parlamente se všelijak p
že strany, jejichž úkoly a agenda se tak bujne rozrostly,
nemohou vystaciti se svými vlastními prostredky, ale z práva vyšetrujícího výboru tak, aby se vlk nažral a koza
celá.
spíme klidne. Teprve nejaká zvláštní príležitost, nejaký
Verejné mínení jest hotovo se Stribrným. Chtelo by
speciální objev nás vzruší nad tím, co jsme si už dávno
Chtelo by, aby parlament se postaralo to, aby bylo vy
mohli na prstech vypocítati. Musíme tedy nyní politické
co s prípadem pos!. Stríbrného souvísí. Parlament se v!ak
verejnosti ríci toto: ve vyšetrovacím výboru bylo mimo
velmí nerozhodne, velmi váhave. - Bylo by omylem se d
jiné veci také to odhaleno, že strany berou peníze; jste
že tu stací nejaké zákony o odpovednosti ministru, o d
s tím spokojeni? a nejste-li, jaké jiné rešení místo tohoto
tajného braní hodláte navrhnout?
Jestliže tuto vec rízení atd. - Jest to neco, jako když jest kozel zahradníkem.
by tu prijímaly zákony, které mají chráníti republiku pred
nejak neurovnáte, mužete se spolehnout, že strany i dále
co vyrí'tstá z nezdravých pomerí't našeho stranictví. Váhavé
budou brát via facti, a že v tom tajném procesu leckterý
zení pos!. Stríbrného bude ranou do vody, nebudou-li
podnikavý jedinec si vynajde príležitost pro osobní
souzení jeho spoluvinníci, a neucini-li strany vcas porádek
obohacení, jako si ji vynašel Stríbrný, který je práve
domácnostech, nebudou-li míti strany odvahy riznouti i do
na zacátku pykání za to. Ten fakt tedy, že strany berou,
nikterak ješte neomlouvá Stríbrného za to, že také bral.
masa. Strany se rozcházejí s hlasem verejného mínení. N
Predstavme si, kolik desetítisicí't, statisící't máme nezame
Je ješte vždy znacný morální rozdíl v tom, bere-li jedinec
nebo strana. Verejnost má na vybranou: budto dosa- Tem se pred ocima pred vád i fílm Jirího Stríbrného, kde li
desítky milioní't. Berní úrady jsou neúprosné. Hádají se o
vadní neregulované, tajné braní s temnými prostreda deseti koruny. A najednou, v dobe hospodárské krise, p
níky, nebo regulované, verejne úctované podpory. Není
to otázka financní: jen naivové si mohou myslit, že se fílm svedcicí o tom, jak stát byl pripravován o celé desítky
takto to státu prijde lacineji.
Tu nevystacíme s širokým svedomím našich politických s
Na nekteré lidi pusobilo nepríznive, jak hodne se nevystacíme s dnešní formou stranictví, které jest ochotno
hnula morálka v prípade Stríbrného a že svedomí
vati vše, co by mu mohlo býti nepríjemným a nepOhodlným.
Parlament, který v techto dnech neukáže dosti odvahy
teprve tenkráte stalo se citlivým, když ze Stríbrného
kloub vecí, jest parlament, který pracuje proti parlamentu,
stal se neprítel. Je pravda, že morálka se dosti pozde
lament, který dává zbrane do ruky tech, kterí tvrdi, že
vydala do pole. Ale to se netýká jen národne sociální
težce stí'tne. Snad na cas si strany pomohou tím, že své bolesti
strany, to se týká koalicních stran všech, které všechny
Ale vážnost stran v techto dnech - a to stran všech - valne
byly neochotny projednávat
tyto veci, nevedouce,
Lidé, i když maji svoji stranu rádi, vidí v ní konec koncu prece
do jaké míry ie to bezpecno pro dobrou povest koainstrument, nástroj k dosaženi urcitého cile. - Parlament
licních stran. Zádný starý partajník (at z kterékoliv
prechází pres hlas verejného mínení, parlament, kterému dá
strany) by byl nerozvinul tuto otázku zpusobem tak
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Prítomnost,
formulku o Stríbrném, tam, kde by bylo potrebí
rezli, tento parlament pracuje do rukou tech, kterí
entarismu. Koalicní strany v posledních dnech
propagandu komunistum, že si P. T. polbyro muže
ruce. Tam, kde by musilo záhy priznat svoji steneschopnost jakékoliv akce, tam pricházejí koalicní
postupem nahánely vodu na mlýny komunistum.pracuje do rukou odpurcu, to jest podivná vec.
V. G.

usovy slavnosti jako problém.
konecnepriznat, že problémem jsou. Prijdou každorocne
se léta, do horkých letních vecerlt, kdy duše i smysly
chápání mucednické smrti pred šesti sty let. Už po
pri Husových slavnostech nic nového. jsou šablonolecníci jsou pri nich tak dvojího druhu. jedni aplíkují
na soucasné pomery a šestý cervenec je jim príležitosti
Invektivám, druzí v šírokém popularísacním toku recí
ješte po kolikáté prežvýknou serií frází, které bombaa nemaji v sobe níc a nic živného, obohacujícího.
Idl jsme si odtrhnouti od postavy Husovy onen moment
domluvnosti, odtrhnout jej od fakta, s nímž neodlucne
náboženského zanícení. Víme každý jasne, proc. Vertost náboženského života na pocátku XV. stol. je
e vzdálená a spíše pochop i jednoduché schema boje
byt vytycovaného stylem nebezpecne blízkým politíckéIII1U cistoty.
dovedl se kdysi vystižne zamyslit nad úryvkem z jedo spisu Husova. je to cosi, co ctete, aniž to chápete,
Iastická struktura slov, jakésí samoúcelné povídání.
na bodamském jezere jezdili biskupové a kardinálové
i - a on se soužil pro veci, které dnes'nepochose stavíme, že je chápeme.
ých frázi i fakt príležitostných i slavnostních recslavnosti je vycerpán. Hus je natolik jasná a prostá
výkladli, než jich dodnes bylo, nepripouští. Husovy
nesporné krisí. Stavají se schematem, nudným scheJI opacného výsledku, nežli ke kterému by mohly a
t. Vlm, nelze vnésti radostného tónu do oslavy smrtí
ale nebylo by lze ji oslavovat méne castejí? Odpocínuli
, regenerovali by se recníci.
en brzy propadne tomuto osudu, ac toto datum mohlo
ti radostnejším zpusobem nežli onou rakouskou úredmetodou, pretrenou na cerveno-modro-bilo.
Hus je
a slavným jménem - ale dík všem jeho oslavám jen
ená hodne studovat hístorii politíckou, církevní, kulpochopili postavu a dosah vystoupeni Husova, který
a produktem vzájemne se prolínajících a na sebe narámyšlenkových, císti jeho spisy - lze jich cist tak
, protože dnešní ctenár prumerný a casto ješte pokarádného pomeru k scholastickému verbalismu.
Husových se mlcí. Všichni, kdož jsou na prázdnínách
, myslí, že musí usporádat Husovu slavnost. A reci pri
jsou prázdná slova, která práve tak praskaji jako
mylo by možno radejí v rájí tichého srdce vzpomenouti
TtlJana Husí, kterému se dívíme tím více, cím méne
Jinak se rítíme v náruc skutecnosti, že ze všech národlIejí se stane nudná národni povinnost. A jejim dusledni vlažnost, na niž si nejvice stežuji ti, v jichž rukou
'VIech podobných národních slavnosti.
Jan Wenig.

Všeho moc škodí.
ku o oslave tricetiletí ceského gymnasia

v Zábrehu

vecer konala se slavnostní akademie, kde za pred1edltele ústavu dra Rainiše promluvil o hístorii ústavu
I rada Cyril Vanourek z Olomouce, vecer byl abitu-

ríentský vecirek abiturientu z let 1906-1931. V nedeli dopoledne
v aule gymnasia byly projevy oficíelních hostí. Promluvil zástupce Ústrední Matice školské Stypa, starosta mesta dr. Kolár,
predseda starostovského sboru Mikyska, okresní hejtman Brezský, predseda Národní jednoty Urban, za agitacní výbor v letech 1892 až 1895 rada Vanourek, bývalý poslanec Karger, za Sokolstvo joža Malý, za ucitelstvo odborný ucítel Sládek a prof.
Zmatlík za bývalé žáky, pak posl. dr. Macek, profesor vysoké
obchodni školy z Prahy."
To není ješte nejhorší pripad: stává se, že pri rllzných slavnostech
musí posluchaci trpelive vyslechnouti i 20 ruzných projevu, které
podobají se sobe jako vejce vejcí. je-Ii sychravé pocasí a je-Ii to venku, odnesou si posluchaci rýmu; je-Ii hezky, odnesou to jen tim, že
hodíny jest napínána jejích trpelivost a shovívavost, s jakou
chtejí vyslechnout projevy nejruznejších spolku, ZáStUPcll, které v této
cinnosti vidí prácí velmí záslužnou. je to hotová fronta recníku, ty
ruzné slavnosti, ac by stacil jeden, dva projevy. To by stacilo posluchacum, ale to by nestacilo tem, kterí se pri takové príležítostí chtej i
objevit, aby za svúj spolek, za svuj stav atd. promluvilí. Bylo by
dobre pomýšlet na numerus clausus slavnostních recníkl' prí takových
príležitostech. Pomohlo by se tím veci i posluchacllm. Zásada, že cas
jsou penize, nepronikla do této oblastí slávy. A proto trpelive ceká jeden recnik za druhým, až na nej prijde rada, aby i za svúj spolecek
neco rekl. To je také kapitola, která patrí do ekonomíe verejného
života.
V. G.
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S cím souhlasíme.
Koalice
a Stríbrný.
"Na afére Stribrného bylo trapné to, že
boj morální se smísil s bojem mocenským. Nechcí tím naprosto vyslovíti nejakou pochybnost o opravdovostí, s jakou vedl tu vec,posl.
Dr. Stránský a nekterí jiní, kteri se súcastnili rízení. Dojem z toho
všeho zkazil jednak fakt, že se morálka rozpomenula na své nároky
teprve za osm let a že problematícnost jednoho charakteru se stala
známou teprve, když jeho držítel zmenil politícký domícíl. Na druh~
strane pusobilo podivne, jak se do rozhodování o práva a bezpráví,
o nepatricnosti bratrského spolku v politice a privátních kšeftech,
ergo do rozhodování, v nemž muže být smerodatným jen individuální
cit, vmísily stranícké ohledy. jako pri všech ostatnich otázkách, tak
í pri této rozštepil se vyšetrující výbor a s ním i celý parlament v pravý
a levý blok. Všechny strany sice projevovaly rozmrzelost nad pomery
(které vlastne nebyly svedky odhaleny, nýbrž jen podrobne prokázány) ale stupen rozhorlení se rídil ne aní tak podle temperamentu
jednotlivých poIítíku, dotázaných o dobrozdání, jako spíš podle stanoviska jeho partaje. Clovek mel z toho dojem, jako by existovala
dvojí morálka: pravicácká a levicácká - a ta levicácká opet dvojí:
nár. sociální a soc. demokratická. V koaIícních poradách musela býti
urovnávána protichudná mínení a hledán kompromis úplne stejne,
jako prí jednání o obilní monopol, nebo vývozní kredit. Že nakonec
prece jen došlo ke sjednocení v mravním rozhorcení, to múžeme pripisovati té okolnosti, že pravý a levý blok dohromady tvorí majorítu,
ješte pred dvema lety by se nebylo ani tohoto resultátu docílilo.
Ostatne, tento prubeh není níkterak paradoxní, když už jednou tato
záležítost byla predána parlamentnímu
mechanismu. Efekt ani tak
není elementární složkou velké cístící akce, jako spíš ukázkou jednoho
politického portretu, jeho kritika zústane vyhrazena jiné instanci."
("Prager Tagblatt".)

•

Stavba
zTlcenin
neboli
pražská
škola archítektury
tak asi budoucnost nazve nynejší epochu pražského stavitelství. Po
zrícení ješte nedodelané velké novostavby na Porící a nekolika menších
staveb v posledních letech, pocínájí se borit monumentální stavby
pražské uníversity sotva odevzdané svému úcelu: v novostavbe filosofické fakulty spadl strop jednoho sálu, a v budobe fakulty právnické musíli narychlo podeprít asi padesáti drevenými podperami
.podlahu velikého sálu, aby se neproborila. Obe stavby jsou' od sebe
sotva trí sta kroku a staveny rúznýmí firmamí, ale jak patrno, stejne
špatne - patrne pražská škola. O novostavbe filosofické fakulty
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Ptftomnost.,
bylo už receno, že stejne jako nové budovy ministerstev volá tato
budova po disciplinárním
vyšetrování
všech, kdo rozhodovali
o jejím projektu a provedení - s takovým nesmyslným prepychem
jsou tyto verejné budovy staveny. Ted abychom žádali rozšírit toto
disciplinární vyšetrováni také na ty, kdo meli provádet dozor nad
technickým provedenim stavby. Pravda, žádat to mužeme - ale nic
to nepomilže. Disciplinárni rizení s verejnými úredniky - hlavne
vyššimi - je u nás truchlivou fraškou: predne k nemu zridka dojde,
í když jde o prestupky velmi závažné, a za druhé kolegiální justice
tohoto disciplinárniho rízeni je nejen slepá, ale také chromá, nemá
a bezruká. - V prípadech stavebnich závad na obou stavbách universitnich se velmi pravdepodobne
nevyšetri, aní zdali vady byly
v materiálu cí v provedení práce, ani zda vady zavinili projektantí
ci stavitelé, ani se bezpecne nezjisti, do jaké miry byli spoluvinni
úredni stavebni dozorci, a zdali jejich vina byla v nedbalostí ci v necem
horšim. Nebude-li hlavnim vínnikem shledána blízká Vltava, pak ten
vinní k zilstane nevypátrán. Také bylo ocekáváno, že inženýrská komora se vloži do techto veci, protože jde o dobrou povest ceských
inženýru, ale jak se zdá, ani odtud se nedockáme energického zakrocenÍ. Inženýrská komora má smutnou zásluhu o to, že honoráre
projektantu budov se u nás urcují procenty nákladu, který si budova
vyžádá, takže zájem projektantuv je, aby budova stála co nejvic,
nikoli aby stála co nejpevnejí-tedy
zájem zcela protichudný zájmu
stavebnikovu. (Inženýrská komora totiž na základe toho nesprávného
principu vypracovala tabulky honorárové, které po schválení ministerstva verejných prací, v nemž také rozhoduji inženýrí, tvori
smernici pro soukromé strany, státní správu i soudy). Temito tabulkami si vysvetlime prepych, s jakým jsou staveny verejné budovy.
U státních budov bývá stavebnim dozorem poveren úredník, který
za to dostává zvláštni mesícni honorár, a tak má zájem, aby tento
dozor (nekdy jen "dozor") trval co nejdéle - také jedno zcela lidské
vysvetlení stavebního tempa našich verejných budov! A podnikatel?
Ten podle sarkastícké prupovedi vydelává nejvíc ne na tom, co do
stavby dá, ale co do ní nedá. - Za techto pomeril se nedivme, že stavebni cinnost v našem státe patrí k odvetvím, které jsou nejvíc prolezlé korupcí, "provisemi" v prerozmanité forme placenými a prijimanými. je velmi pravdepodobné, že kdyby tresty na ty, kdo zavinili špatné provedení staveb, dopadaly na vínníky stejne težce a
rychle, jako padají jejích stavby, že by se stavelo poctiveji a solidneji".
("Naše doba".)

*

Poznámky
k jedné reci. "V celé rozprave v poslanecké snemovne se nenašel nikdo, kdo by byl vzal v pochybnost výsledek
šetrení o cinnosti Stríbrného.jen
recník národne-demokratický,
dr.
Kramár, zaujal stanovisko, se kterým nemoino souhlasit. Tak není
možno souhlasít s jeho tvrzenim, že mel být brán ohled proto, že
Stríbrný byl ministrem a dokonce námestkem šéfa vlády. Co prý tomu
rekne cizina? Toto stanovisko dr. Kramáre je špatné. Nejde nazvat
chudáka zlodejem proto, že ukradl housku z hladu a o bývalém minístru rikat jen, že "za jeho úradování bylo dávek zneužíváno k vymáhání provisí," kterážto stylisace mela zakrýt, že provise byly brány
pro soukromé obohacení Stríbrného, což bylo jasne zjišteno celou
radou kont a jich vybiránim. A takovou stydlivou stylisaci navrhovala - strana národne-demokratická.
Na jiném míste své reci prohlásil pan dr. Kramár, že prý byl ke každé nepoctivostí až krute
bezohledný. Musime, bohužel, pochybovat o pravdivostí techto slov,
když v téže reci pan dr. Kramár priznal, že o zlorádech neco vedel.
Rekl: "Priznávám, že jsem o panujících zlorádech leccos tušil, ale
nepredpokládal jsem, že je zde takové more špiny." A dále opet rekl:
"O tom, že v mínisterstvu železníc prímo bují provisní hospodárství,
po výsledcich vyšetrujíciho výboru není sporu. A otázka je jen, zda
to bylo, ci je jen uhlí, ponevadž když jsem byl Ílsporným komisarem
u železnic, mluvilo se ješte o jíných vecech, mluvilo se o dodávkách,
které skutecne budily velké pochybnosti." Nuže, pan dr. Kramár
tušil ruzné zlorády, vedel, že se mluvilo. o pochybných dodávkách,
sám byl úsporným komisarem na železnicích, to jest funkcionárem vy baveným plnou mocí na stíhání zlorádil, mohl zakrocit, kdyby byl

404

jen troc:1U chtel, tím spiše, že "neco tušil", ale pan dr. K
udelal niceho na ocistu státniho hospodárstvÍ. jako jednu cestu
prave navrhuje dr. Kramár zrizení nové úsporné komise.My
už jednou úspornou komísi meli. jejim predsedou byl Kramár. Komise mela dokonce vyhrazenu jednu místnostv
poslanecké snemovny, ale dvére této místností zacaly zarnstaf
chem, uvnítr bylo prachu na dva palce, až konecne správa
se dverí snala tabulku: "Úsporná komise" a do místností se
hoval stavební správa. Bylo by žádoucno, aby pan dr. K
rejne oznámil, kolikrát jako predseda úspornou komísi svolal
s ni a co v ní udelal. O ociste a porádku mluvit, je vec velmi
("Ceské
Delat jej, je hlavne a jediná cesta k nemu.
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Ferd. Peroutka:

Vysvetlení smeru.
VI.

Nežsi pujdu
dovolím dále,
delitimusím
lidi

ve IdP
nazaraditi
monistyodstavec,
a dualisty.
sím se objasniti, co je za temato dvema slovy.
Monistický
typ cloveka je presvedcen, že celý
jde jako dobre konstruované
a natažené hodinky
jediného
principu.
Predpokládá
jednotný rozum
tový. Obycejne vyznává
princip prírodní.
Hle, týž duch vane prírodou i mou hrudí! Hvezdy
totéž co já - a jiné a jiné podobne ušlechtilé senti
tálnosti.
Kultura a dobro jsou - podle názoru to
typu - dány už samou prírodou. Staci odhalovat
mery matky prírody
a rozvíjet její moudré po
abychom se dostali k nejvyšším lidským metám.
horší hrích jest jakákoliv
forma neprirozenosti.
plnou volnost cloveku a nicím ho neobtežujte sám, hnán vecnými a dobrými silami, které jsou v
povznese se k výsostem.
Lidé tohoto typu casto si
kali nesmrtelnou
slávu, protestujíce
proti nej
tesným botám, prot i nejaké neprirozenosti, proti
žilé konvenci,
proti nezdravému
a nerovnému li
v mestech, proti chybám státu, proti soudum a
chove, proti uschlé spolecenské morálce, proti hm
civilisaci, která jako težký náhrobní kámen spocfvi
srdci cloveka.
Na všech techto prípadech dovedli
tak krásne, výmluvne a prirozene, že tím omámili
a srdce tisícu: oh, jak tlací tyto boty! Nekdy je svr
vane treba techto lidí, jimž vrozeným posláním
polemisovati
proti spolecnosti;
omlazují a priv
sveží, živé síly, když hrozí nebezpecí zkornatenf,
jako príliv cerstvého vzduchu do vydýchaného p
Jsou tak potrebné jako vyvetrání
a jako obcasný
vrat k prírode. Ale pres to zastupují jen polopra
Jejich nejcastejší chyba bývá ta, že mají tolik od
k nevyvetranému
pokoji, že témer popírají pot
pokoju.
Vedou obycejne
k nejakému abstinent
pokud se týká kultury a civilisace. Tolstoj mel pra
když kritisoval civilisaci. Ale mel Tolstoj ješte pra
když vubec popíral potrebu civilisace? Mel znamen
pravdu, když ukazoval na stinné stránky vedy; ale
mou duši nemel pravdu,
když vubec chtel ztrosk
sídlo vedy. Tito lidé bývají prostší a prímocarejšf,
je dovoleno. Jejich logické schema, podle nehož p •
návají s kulturou a civilisací, je deláno asi podle to
vzoru: ponevadž
boty nekdy tlacívají, je jednak z
umových
duvodu, jednak pred tvárí boží lépe v6
chodit bos.

Prítomnost.,
me nekteré zástupce tohoto monistického
druhu,
hnu pravdu hledají v prírode a jsou zmateni
kojeni, a desertují, jestliže pro nekterou
cást
dlla a spolecenské organisace nemohou v príézti vzor. Tak byli tu pan t h e i s t i. V jejich
existoval Buh jako princip prírodní, jako mlha,
vznáší z údolí, lesu, luk a vod. Ve všem, co jest,
, vše, na co se podíváš, dýše jeho svatým de-·
Ale jestliže opravdu ve všem jest Buh, vede toto
ko nakonec k zániku veškerého snažení. Nebot,
byl Buh ve vecech krásných i hnusných,
jaký
by mela námaha povýšiti krásné nad hnusné?
mus zamezuje výber. Ale všechna
kultura,
oliv forme, se zakládá jen na výberu: neco povyd jiné a pestuje to se vším úsilím, aby to sloužilo
lidského rodu. Pantheismus
nezná cesty za
jako klopotnou cestu k výši; jeho posuzování
jiné: vzdáti se rytmu prírody, pohroužiti
se do
o jest, utopiti se ve svete.
heismus odporuje principu výberu; zahrnuje pod
božství prírodu v celé pestré její výši. Ale kdo
charakteru lidské cinnosti, ví, že jeto ustavicné
f lepšího a odvrhování
horšího. Pantheismus
je
Hrody do náboženství. R o u s s e a u i s m pak
prlrody do nauky o spolecnosti.
Rousseau
a
cetnl jeho tajní i zjevní žáci jsou presvedceni,
že
ské principy jsou obsaženy
v prírode;
stací
vati knihu prírody a objeviti je. Rousseauovci
hopni pochopiti, že dílo spolecenské organisace
yluje od obecného toku prírody;
že v jednom
minulém tisíciletí obecný, jednotný
smer orgaživota na zemi, jemuž dotud podléhal i nevyclovek, se rozdvojil, rozvetvil (bifurkoval,
ríká
prlležitosti Bergson), a že od té doby jedním
m se valí jako od veku život prírodní, druhým
vot lidský, a že clovek prinesl na zemi radu
tužeb a snu, které prírode samé nebyly známy,
ou jí Ihostejny a s nimiž jednává krute. Rousdocela prezírá, že zájem prírodní a zájem lidský
totožny, že clovek získal mnoho ze svého lidského
vi nikoliv jako dobromyslný dar prírody, nýbrž
~od vlastního rozvoje, který nepochybne
v mnoproti zámyslum prírody. Clovek je díte prírody,
mklo své matce, a ponevadž lidská bytost vnesla
vlce motivu, než jich bylo v prírode, je marno
zásady spolecenské organisace nekde v prírode.
c h i s m je vpád prírodnosti
do oblasti dobra a
. Typický pripad: Kropotkin. Tento muž uprímvidí soudy a svetskou spravedlnost,
ponevadž
clovek, od prírody náchylný ke konáni dobra,
buje takových pomucek. Zrušte veškerou vládu
mlrné dobro, které je v kosmu napechováno
jako
aru, samo sebou se vyvalí a zacne se projevovat
osti nás všech. Clovek proste nemuže vypadnouti
j dobra - proto je nesmyslno jakkoliv jej omeonechán sám sobe bude plodit jen dobro. Anaredy verí, že dobro je prírodou dáno a nevyhlavryto
srdce
clovekova.
Predstavují
si príroduže
~rálnl do
paní;
máte
dojem, jako
by se spoléhali,
si vychodila kurs Ywcy. je to nekdy krásná, ale
ylná vlra. Mravencí a vcelí dobro (ne nadarmo
é se už riaobdivovali mravencu a vcel!) je snad
rodou; do instinktu hmyzu byl vložen železný
hovánl. Ale lidské dobro, daleko vratší bylo vyclovekem a musí být jím pomocí ruzných instiováno. je to ustavicné
napetí. jako clovek
prírodu hmotne, reguluje ji i duchovne.
Se-

žloutli bychom marným
úsilím, snažíce se vycísti zákony lidského dobra z tváre prírody. Tato sfinx nemá
odpovedi
na speciální
lidské otázky.
Snad ve všech
mytologiích
je nejak
symbolisován
onen tragickovzácný okamžik, kdy ríše lidská se nenávratne
oddelila
od ríše prírodní. Adam a Eva pojedli z jablka poznání
a byli za to vyhnáni z ráje. Nebylo v intencích prírodního ráje, vytvoriti bytosti, rozšírené v premýšlení a poznání a s širokou klaviaturou
citovou. jakmile nastalo
toto slavné rozšírení, které teprve prináší pravou lidskost, vzniká cizota mezi clovekem a prírodou.
Vedle
staré prírodní ríše je v tom okamžiku založena ríše lidská
- s vlastními starostmi, s vlastními cíly a zákony. Prometheus ukradl proti vuli vecných bohu ohen s Olympu
a byl za to potrestán
- také to symbolisuje rozchod cloveka s prírodou. Prometheus
je symbolem ciste lidského,
nad prírodnost
se pOZdvihujícího
snažení - je to vyhnání Adama a Evy z ráje v rímském podání. Monistický
typ ustavicne
usiluje objeviti nejaká dvírka, jimiž by
bylo možno vklouznouti
zpet do ztraceného ráje, odcinit
starý rozchod. Monistický
typ je unaven stavbou speciálního,
svéprávného
a svérázného
lidského
díla rád by se nejak blažene rozpustil v prírode jako kostka
cukru ve sklenici vody.
Uvedme ješte prípad T o I sté h o, obzvlášte složený: to
byl dualista, který po celý život zoufale se snažil dospet k
monismu. Rozpor prírody a cloveka ho k smrti unavoval;
. mel takové nervy, že cítil obzvlášte žive námahu stavení
babylonské
veže lidské kultury;
slovanský
nihilism
v nem zacal odporovati
každému
cinu, každému snažení. Obrátil se k tomu, co pokládal za nejbližší prírode:
k ruskému
mužíkovi,
a pocal zhurta
a slovutným
zpusobem vyháneti ze sveta lidí všechno, co presahuje
obzor a míru ruského mužíka. jeho návrat k prírode
del se oklikou pres návrat
k sedlákovi,
v nemž videl
všechnu moudrost
a morálku nastrádánu
jako ve vesmírné pokladnicce.
Vše, co se povyšuje
nad mužíka
(Wagnerovy
opery,
Sokolové,
veda a ostatní
veci
devatenáctého
století),
je škodlivé.
Oficielní n em e c kým
o n i s m (na pr. Ostwalduv)
videl zase
v prírode obsaženy všechny pracovní
principy.
Predstavoval
si prírodu jako peclivou hospodynku;
každý
nemecký profesor mohl míti z tohoto pojetí vesmíru
radost. Z nedostatku
jiných merítek zvolil si materialistický nemecký
monism za nejvetší merítko princip
práce, a odvážne
videl v prírode
dárkyni
pracovní
morálky.
Ovšem, že ve skutecnosti
není v prírode
mnohem
více pracovní
morálky,
než treba morálky
sexuelní. Ty zásady pracovitosti,
jichž potrebuje clovek,
není možno odvoditi z prírodního
života. - Konecne
také urcitý typ pokrokáru
je asi typ monístícký:
pokládají proste pokrok za prírodní živel a jsou presvedceni, že jsou v dokonalé
harmonii
s prírodou,
dokud
bezmezne
sledují myšlenky
pokroku.
Nepovažují
za
potrebno
speciálne
uvažovat
o nekterých
prípadech
pokroku a lámat si hlavu. Co je pokrokovejší,
je podle
nich prirozenejší.
Proti temto monistickým
obrazum
ze života musím
jakožto pravdivejší,
i když nesnadnejší,
postaviti názor
dualistický.
Není s nikým vyjednáno,
že pravda je
povinna
být jednoduchá.
Dualista
odmítá blažený a
primitivní
názor, že clovek a príroda jedno jsou. Vidí,
j,?sne od sebe oddeleny,
dva rády: prírodní a lidský.
Rád prírodní
není rád lidský, at o tom panují sebe
slavnejší a na lyriku sebe bohatší omyly. Clovek buduje své dílo ve výši nad prírodou, která pod níl1l šumí
jako vccné more, nekdy líbezne, jindy strašne. Clovek
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Prítomnost,
musí ovládati prírodu, i tu prírodu, která jest v nem chce-Ii býti více, než cásticí nesmírné džungle. Není
treba nenávideti prírodu. jeden katolický svetec našel
neobycejne štastné slovo: príroda je mi mladší sestrickou. Dualista nezapomíná, že lidské dílo buduje nad
prírodou podle svých vlastních principu. Nejjednodušší
príklad toho dualismu: manželství. Manželství veru
nebylo vytvoreno, aby vyhovovalo sexuelní prírode,
jako vubec rádná instituce není k tomu, aby sloužila
prírodnosti. Instituce jsou operné sloupy, které nesou
lidské dílo nad prírodností.
Odpustte tento výlet do filosofie. Byl nutný, aby se
rozumelo dalšímu. Tato cást filosofie má i své politické
dusledky. jestliže nekdo jest rozený monista, který
v celé prírode vidí bratra a verí, že se všemi svými
lidskými vlastnostmi a hodnotami pevne stojíme na
hrbetu prírody a že sama lidská kultura je v linii
prírodní snahy, bude daleko bezstarostnejší a bude si
v kritických chvílích radikálneji dupat než ten, kdo
ví, že kultura je krehké a nezabezpecené dílo, vybudované nad prírodností bez její pomoci. Záleží na tom,
veríme-Ii, že pod námi je dobrotivá, laskavá a pomocná
príroda - nebo máme-Ii podezrení, že príroda pod námi
je chladná a lhostejná k speciálnímu lidskému snažení,
že je pod námi propast, do které mužeme spadnout.
Máme-Ii toto dualistické presvedcení, budeme se v takových kritických casech, jako byla poválecná léta,
i v politice chovat opatrneji a nebudeme rozmnožovati
chaos. Nemajíce primitivní víru tech, kdo verí, že
všechno dobre nemuže dopadnouti jinak než dobre,
protože v prírode se nedejí chyby, budeme úzkostlivejší, jestliže se objeví nebezpecí anarchie. Nezahodíme
s tak lehkým srdcem dosavadní kulturní tradici do
starého železa, dokud není vybudována nová.
Snad se to vše dá nejlépe osvetliti na príkladu výchovy. Na tuto vec se zcela jinak dívají monisti a dualisti. Monisti výchovu podezírají z neúcelnosti, nebot
dobrotivá príroda sama tak jako tak dostrká cloveka
k dokonalosti. Stuj zde za všechny monistické a anarchistické výhody o tomto predmetu mínení, které
nade všechny slavný L. N. Tolstoj uverejnil ve svém
pedagogickém casopise: "Vychovanec musí míti právo
svobodne zavrhnouti zpusob vzdelání, jenž ho neuspokojuje. jediným kriteriem pedagogie je svoboda."
Všichni anarchisti zachvejí se radostí, že takto promlouvá do sveta autorita. Pres všechnu zrejmou slávu
Tolstého dovoluji si nemíti ani kapku úcty k této
teorii. je v tom Tolstoj, který vzdychal po zlatém
veku svobody, ale není v tom ani stopa po moderním
sociologovi. Svoboda jakožto jediné kriterium pedagogiky - to se mnoho neliší od pohodlí jakožto jediného
kriteria cinnosti. Kdyby svoboda opravdu byla jediným
merítkem výchovy, pak, abychom vzali nejaký primitivni príklad, deti by plným právem odmítaly mytí,
nebot podle zkušeností všech rodicu je mytí obycejne
onen zpusob vzdelání, který vychovance neuspokojuje.
A my, místo abychom detem mytí vnutili, bychom byli
povinni uvažovat, neskrývá-Ii se v kriku pred umyvadlem s cerstvou vodou nejaká známost tajemného
dobra. Vubec málo vychovancu docela prirozene uspokojuje námaha, jež je spojena se získáváním vzdelání,
a vetšina detí by spontánne dala prednost bezuzdnosti
pred dobrými mravy. jsou vychovatelé povinni dáti
se tím hypnotisovat? Tolstoj a veliký pruvod anarchistu,
kterí se za ním táhnou, jsou neschopni si rozvážit, že
ve výchove urcitý prvek násilí je nutný.
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Mnoho, a vetšinou hanebne bez porozume
vilo o liberalismu, který je soucástí naši
o svete. Nekolikráte jsem prosil, aby pro slov
neodmítána vec, ale marne. Casto jsem v
že tento liberalism nemá nic spolecného se s
manchesterským liberalismem a jeho pošetilou
laisser faire - také marne. Kritictí strelci
zastríleni na slovo liberalismus, a odmítali del
koliv rozdíl mezi starým a moderním lib
ponevadž nedelati rozdílu bylo daleko po
v zájmu kritické rozhodnosti. Tvrdohlave
informovati se o theorii nového liberalismu,
duchovní zmene, kterou tento smer prodelal
v Nemecku i ve Francii. Proto, ackoliv jsme
vyložili, že zasadu laisser faire zavrhujeme
máme za krajne necasovou a neúcinnou zása
vždy, když se jim událo o nás mluvit, strhli O
válecný pokrik: pryc s temito zastánci nebla
laisser faire! jak patrno, neprokázali našem
visku ani cest skutecné pozornosti a mechanic
opakovali, co se doctli o vadách Iiberalis
padesátých. Ale to je jako polemisovati d
socialismu a míti pri tom na mysli nekteré p
omyly Proudhonovy.
Pokud se našeho li
týká, neposkytovali jsme pod tímto krovem
chodné pohostinství takovému primitivismu, j
laisser faire. Za to jsme uprímne vzali svou
kterou vyrkl jeden z moderních anglických
liberalism musí nyní jíti kus cesty se soc
Nebot liberalismus, který opravdu zasluhuje
názvu, nemuže dnes býti už tím, cím býval, t
prostredkem prumyslových a kapitálových
Liberalismus musí dnes hájiti pravdu svobo
osobnosti i proti temto vysloužilým Iiberálum.
že obcanská a duchovní svoboda musí býti d
svobodou hospodárskou,
a že, jako clovek
otrociti tolika jiným mocnostem, musí prestati
i mocnostem výroby. jistota živobytí - to
z podstatných požadavku nového, kriticky p
liberalismu, a chtíti problém jistoty živob
prostrednictvím žalostné metody laisser faire,
jako vzíti si do hlavy, že verejnou bezpecnost
rozpuštením policie. Ne, takovými hlupáky
je snad na míste otázka, nebylo-Ii chybou,
zvolili pro toto své mínení staré slovo I i ber
Snad opravdu to i bylo cástecnou chybou,
proto, že by toto slovo nevyznacovalo smet
snah, nýbrž proto, že bylo obsypáno starými
a hluboce kompromitováno.
Ale jednak js
v možnQst rehabilitace tohoto slova, jednak j
v zlé nesnázi o jednotné, heslovité pojmenová
smeru.
Slovo liberalismus zdálo se vhodným, p
odlišovalo zretelne náš smer od všech tech
diktature, které chtela Evrope vnutit levice
Mimo to naznacovalo toto slovo - a toho b
treba - že nesdílíme ony primitivní, kolekti
bludy, jež byly práve v móde, a že nezapo
že posledním cílem je vytvorení harmonické, S
lidské osobnosti.

i

Práve otázka výchovy je vhodná, aby na
ukázán rozdíl mezi falešným a správným liber
Musím tedy tuto otázku trochu podrobneji
i když opravdu není mým úmyslem napsati po
o pedagogice.

PrítomnosL
DNí

HOSPODÁR

Engliš - Trapl.
perioda Englišova vedení financního resortu
amenávala zvláštní reservou, již si Engliš
vou až neprirozenou, uváží-Ii se výbušnost
st této osobnosti. Z Clam-Gallasova
paláce
dka kdy co na verejnost, takže se mnohým
by Englišova tvurcí síla již pohasínala, jako by
ýti oním motorem, který ovládá a pohybuje
i našeho financního a hospodárského
života,
v každé vláde byl. Ve skutecnosti tomu bylo
ne. Jako predseda rady hospodárských
minisO úpadu cinný. A bylo-Ii lze nyní za Trapla
rozrešení alespon nekterých
otázek, bylo to
proto, že zde byly Englišovy plány a že predo práce, která byla základem i pro konecné
ky zabezpecení obilní sklizne a zahranicních

a rozhodujícCnaše politické kruhy pokládají
politicky naivního. Vyvozují to patrne z toho,
ministr financí v drívejších vládách svými
cne politickými nijak netajil, címž prý si
obycejne celou radu docela zbytecných
konických, které ho zpravidla
nakonec donutily
to se mu zazlívalo. Proto je velmi zajímavé,
jak si pocínal v dobe svého posledního minisyl pravý opak. O resortní práci mluvil jen
parlamente a jinak nezmínil se nikdy slovem
by nejak osvetlovalo naši financní a hospodárI. A ti, kdo Engliše v této poriode videli pri
ují, že si pocínal neobycejne obezretne, diploba témer tajnustkársky.
A výsledek je znám.
nýlýtval
a všecku
udrený energii
nekonecnými
konferencemi,
a v nichž si
znicil nervy,
prosaditi ani jeden ze svých velkých plánu a
ázalo se patrne, že nejenom v jeho prípade,
ec v hospodárských
a financních
vecech je
e málo platná; v tech se neosvedcují
pravidla
ti stríbro a mlceti zlato. Zastavují-Ii prumysiky práci, jsou-Ii lidé bez výdelku a bez chleba
zemedelec za své plodiny ani tolik, aby kryl
'náklady, jaká pak diplomacie?
Tu nutno otene a casto mluviti o tom, co se delá, co se bude
se to bude delat, aby lidé vedeli, že se o ne
nekdo stará. A je zajímavo, že pokud si Engliš
o "naivní politické díte", dokud bez jakékoliv
e používal novin pro vysvetlení
a obhájení
U, dokud diskutoval
o nich a pral se o ne
pred celým národem, prosadil
obycejne
vec
opulární, o jejíž uskutecnení
ministri financí
tu se marne pokoušeli. Diskusí, vysvetlením
si pudu pro parlamentní
projednání
a šlo to
rychle.
však diplomatisovat,
se zacal verejnosti
straile pocalJakmile
za kulisami
byl konec.
no zdurazniti práve ted, kdy máme nového
financí, jehož širší verejnost
nezná, a který
vfce bude se musit snažit svoji financní politiku
svet lit a ve verejnosti hledat oporu.
pl prevzal resort ve chvíli velikých
potíží
h í hospodárských
a za odmítavé
kritiky
politických stran, které mu upíraly kvalifitento resort. Ukázalo se však brzy, že se
rapl se dosti rychle orientoval,
takže chod
O aparátu
se nezastavil
ani na okamžik.

Kdyby kterýkoliv
jiný národohospodár
nebo financník
byl prevzal resort (výber je u nás velmi malý), byl by
sotva vykonal
více za pomeru
dnešních.
Ale to, co
dosud Trapl
delal, bylo vlastne
jen pokracováním
v pracích rozdelaných
Englišem. Teprve nyní nastává
doba, kdy nový ministr musí ukázati, co dovede a zdali
vedle Engliše vyroste nám v nem nová neutrální osobnost, stojící
mimo politické
strany,
která
by byla
schopna vésti financní resort v tradicích
vybudovaných
Rašínem
a Englišem.
Ministr Engliš zavedl u nás tradici, že obycejne již
pred prázdninami
byl rozpocet na príští rok v hlavních
rysech hotov, takže na podzim byl vždy rádne a vcas
projednán.
(Od této tradice ustoupilo se po prvé v r. 1929
po posledních
volbách následkem
opoždeného
ustavení
kabinetu).
Tato tradice
nesmí býti porušena.
Nový
ministr stuj co stuj musí se pokusiti ješte pred prázdninami rozpocet
sestavit,
a to nebude
úkol snadný.
Englišovi pri techto pracích pomáhala
zvláštním
zpusobem vedecká doktrina,
jíž je vášnive oddán. Ta mu
byla vždy vodítkem
pri odhadování
a kvalifikování
každé rozpoctové
položky, ta ho také chránila pred
zásadními chybami a omyly. Pro každou potrebu státu
nalézal v ní správné argumenty
a mel v ní skvelou
zbran proti neoduvodneným
požadavkum
a nárokum.
A pak ješte neco usnadi'iovalo
mu tento úkol: Engliš
zná rozpocet do posledního
detailu, a maje od prírody
vzácný dar pameti pro císla, hraje na tomto nesmírne
komplikovaném
nástroji císel jako pravý virtuos. Není
nám známo,
jak po této stránce
je vybaven
nový
ministr; v každém však prípade bude míti velmi težkou
posici, zvlášte když v dusledku
zhoršení hospodárské
situace zhoršil se i príjem státu a nároky na státní
pomoc vzrostly.
Dr. Engliš hospodaril
velmi opatrne.
Již loni rekl, že disponuje jistými reservami rozpoctovými z dob dobré konjunktury.
Reservy ty spocívaly
v tom, že státní príjmy odhadovaly
se pro príští rok
v rozpoctu
vždy velmi skepticky,
ciframi menšími,
takže, trebas rozpocet vykazoval formálne jen nepatrné
plus, bylo ve skutecnosti
toto plus o nekolik set milionu
vyšší. Pri sdelávání rozpoctu na r. 1931, kdy o % miliardy byly výdaje zvetšeny,
použil techto
skrytých
reserv k formálnímu
vyrovnání
rozpoctu,
který pak
vykazoval
5milionový
prebytek.
Je zajímavo,
jak se
tento rozpocet, pokud se týká príjmu, jeví ve srovnání
se skutecným
príj mem roku 1930, který v dobe kdy byl
rozpocet
pro r. 1931 sestavován,
nebyl znám.
V následující
tabulce
jsou uvedeny
nekteré hlavní
príjmové položky (hlavne dane neprímé, jichž výnosy se
publikují) za rok 1930 a 1931.
(Viz tabulku
na následující
strane.)
Z této tabulky jest zrejmo toto: V rozpoctu pro rok 1930
bylo pocítáno s príjmy z daní a z monopolu tabákového
v cástce 4.052,921.000 Kc; skutecne však resultoval príjem
4.565,799.000
Kc, tedy o pul m i I i a r d y vet š í. (Úcetní
uzáverka za r. 1930 dosud není hotová, takže cifry skutecných príjmu za r. 1930 nejsou definitivní ale podle zkušenosti z let minulých sotva se na nich co zmení.) Není sporu,
že tato pulmiliardová
cástka
je tou reservou, o níž
Engliš mluvil a jíž zcásti použil ke krytí výdaju rozpoctu
na rok 1931. V tomto byly príjmy v uvedených
položkách preliminovány
cástkou 4.348,000.000.
Kc. Zdálo
by se tedy, že reserva necinila pouhých 300 milionu,
jichž bylo použito, nýbrž mnohem více. Nesmí se však
zapomínati,
že skutecné príjmy v roce 1931 poklesnou
dosti znacne, takže se budou patrne pohybovati v techto
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Otto Rádi:

Dve herecky.
Americanka

a Evropanka.

Prehlédli
jsme žebežnou
filmovou v pro
d u svém
k ci d
a poznali,
je vypocítána
celém

i

v
na úcinek erotický:
jak v námetech, tak
svých hereckých
typu.
Jak došlo k tomuto
Ohlédli jsme se strucne po poc á t c í c h v
nejmladšího
umení od jeho prvních fází až do po
roku války a presvedcili se, že v onech letech f
onoho dnešního
výhradne
erotického rázu dal
ješte
docela
Zamestnán
hledáním
svých
tec hni c )< Ý c h, a pro diferencované
po
moderního
diváka Z roku 1912 byly schopnosti
vých fotografií
promítaných
lampami ned
svetelnosti
prece jen trochu príliš primitivnl a
schopný privésti jej do citového vzrušení. Kro
byla filmová predstavení
ješte zábavou prlslušeJ
hradne
méne vzdelaným
vrstvám
n e j pro s t
d i v á k u, kterým
spíše než složité rešeni
otázky
vyhovovaly
námety
daleko méne i
Hovela jim porádná
honicka
kaubojského p
rádná strelba
mezi policisty
a bandity, anebo
lomnost a chlapský humor divokých grotesek.
predstavoval
až do konce války levný film
drahému divadlu pro vrstvy malých meštanu,
vých luxu nádherné podívané, vítanou p a s t v u:
o c i ve svých
výpravných
"Quo vadis", "
Troje" nebo "Excelsiorech". Uprostred tech
hledání, sensacnosti
a výpravnosti
nemel film
pro uplatnení
erotické rafinovanosti.
Tento nedostatek
se plnou merou pocne nahr
v letech po válce. S objevením systému "star
který se umistuje
v americké produkci již nekol
pred tím, dostává se do ústredí zájmu každého
žena.
Dve
p r v n í vel i k é h v e z d y zap
svou dráhu, jedna z Ameriky, druhá v Evrope.
r i c a n k a hraje roztomilé malé devce dlouhých
v puvabných
kalendárových
príbezích. Ev rop a
je o deset le't starší a nemá v sobe nic divclho:
zralá žena, unavená,
vycerpaná,
bojující se ž
v težkých
literárních
príbeZích dekadentnlho
vení.
Obe pricházejí
ze severu: prvá z Kanady,
z Dánska. A obe ztelesnují typicky r u z n o s t d
s vet u, rozdílnost
dvou prostredí,
v nichž se
film. Obe predstavují
dve první filmové herecky
tové slávy: a prece jedna z nich stojí dnes ješte
na vrchole
své popularity,
zatím co druhá je
zapomenuta.
Americanka
se jmenuje Ma r y Pic k for d
Evropanka
A s t a N i e I sen o v á.
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položkách na takovém
niveau, na jakém byly preliminovány pro r. 1930, cili asi tak na 4.150,000.000
Kc,
takže již v techto položkách
bude scházeti nejméne
200 milionu Kc. (Poklesne silne výnos dane z obratu,
dane z lihu, dane z uhlí a dane prepravní.
Z té má býti
odvedeno 400 milionu železnicím a 156 milionu má zbýti
státu. Podle malého provozu dosavadního
sotva se dosáhne výnosu 400 milionu, takže stát se bude musit
svého podílu vzdát.) Uváží-li se jen tyto položky, vychází najevo, že bude nutno docílit úspor nejméne v rozsahu pul miliardy.
O daních prímých
není niceho známo. Ani Engliš,
ani ministr Trapl neprosadil
periodické
publikování
výnosu techto daní. (V této veci jsme unikem v celé
Evrope.
I státy východní
presne publikují
mesícní
výnos všech daní. U nás patrne
vysoká
byrokracie
financní, nechtíc, aby se videlo, jak to s berní reformou
prohrála, brání se publikování
techto dat. V této veci
bude musit parlament
zjednat nápravu.)
Výnos techto
daní jiste také poklesl. Naproti tomu máme však nedoplatky, které ciní na 7 ci 8 miliard. Zde je reserva, jíž
je možno v roku príštím schodek uhradit.
Nutno jen
durazne žádat, aby konecne nastal obrat v personální
politice vysoké
byrokracie
a aby v administrative
financní byl konecne udelán radikální
porádek.
Úredníci musí býti porádne honorováni
a neschopní generálové musí býti dáni do pense. V Rakousku
mají v daních prímých nedoplatku pouze polovinu rocního príjmu.
My budeme mít pomalu v prímých
daních a v dani
z obratu nedoplatku
tolik, co ciní celý náš rocní výdaj,
a pri tom nové dane zavádíme.
To je prece neudržitelné! Všecko svoje úsilí musí nový ministr
obrátit
tímto smerem.
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MARY

PICKFORDOVA.

Slecna Oladys Smithová se narodila v zemi d
družných
románu,
ležící mezi Hudsonovým z
a Atlantickým
oceánem:
spokojila se k tomut
mestem v její nejjižnejší
cásti, Torontem, ležlcl
kousku zeme meZi tremi velikými jezery: Huron
Erijským
a Ontarijským.
Ponevadž mapa, z nl1
zajímavá
fakta cerpáme, nám v dusledku malého

Prítomnost..,
neskýtá spolehlivý podklad k taineovským
úv akteré by tu urcite byly na míste, pomineme zcela
jak pusobila tato zeme na utvárení
rozvíjející
ci povahy príští Mary Pickfordové,
a ponecháme
intuici pilných filmových návštevníku
dohadozpetnou cestou z rozkošné skotacivosti
Maryiny,
by mohl býti prírodní a sociální ráz onech kraju.
aku podobného rázu nás neušetrí
delikátní
I která se nám bude opetne vraceti u poloviny
hrdinu. Zatím co u mužných hvezd otázka veku
e míti valný význam, ledaže vás snad mírne
apí, že mladíkovi Fairbanksovi je již 48 let, zatím
ovému pradedeckovi D. W. Grittithovi je teprve
sotva se vyhneme odpovedi na ni u staru dívcích
jíž zcela dívcích. Ponevadž témer všechna fakta
e z autobiografických
údaju
svých hrdinek,
me ani v tomto bode pristoupiti
na metodu
ubjektivní a spokojiti se bez neúcelné skepse
lm sdelením nekdejší slecny Gladys Smithové.
Ua se 3. dubna r. 1893, její tedy tricet osm.
roku 1909 se po prvé stala hvezdou, bylo jí šestZajlmavý biologický fakt hvezdný:
na obrázcích
dejší doby vypadá starší než dnes.

Hv

ez

d n á d r á h a.

o skoro všechny americké filmové herecky zacala
dráhu divadlem, a stejne jako ony u neho mnoho
enala. Jako skoro všechny
americké
hvezdy
upila po prvé na prkna ve veku docela útlém:
co jiní, jako Buster Keaton, tak spechali uciniti
v plenkách, osvedcila Mary již zde rozvážnou
enost svých hrdinek a hrála po prvé mluvenou
ve veku peti let u divadelní spolecnosti
Valentiny
é v Torontu. Zato byla prý již v osmi letech
ou hereckou a odebrala se s hereckou
tlupou
mé s kusem idylicky
pedagogického
titulu:
lická
škola
z cervených
cihel".
vyvolila práve tuto hru, v tom prokázala
rané
I odpovednosti ke vzácné a výchovné morálnosti
príštlch scenarií, jež tato osmiletá
ve veku
t osmi jar jednou mela zacít uskutecnovati.
dte pred tím, ve svých trinácti letech, již byla
tužeb všech amerických
herecek
a hrála na
wayi úlohu "Bety Warrenové".
hni filmoví predstavitelé
dostali
se k filmu
ze dvou zpusobu: bud po dlouhém a trpelivém
ni, nebo obratem ruky. Tuto druhou cestu jako
I si vyvolila Gladys. Nebot v té dobe mela tato
energická a vždy prakticky
spekulující
dívka
nesmírne poetické a nezvyklé jméno, kterého se
vcas velice rozvážným zpusobem vzdala, jsouc si
vedoma toho, že prostá kytka z louky má blíže
ci prostých diváku než orchidea a že obycejné
ka zní lépe než Li, Lia, Lian nebo Lilian. A na
enl na srdce a na slzy obycejných
lidí si založila
chytre svou celou kariéru jako na bezpecné basi
nlho úspechu již od samého pocátku.
F i I m j e b u z i nes

s.

o se to tehdy, když jednou náhodou
nahlédla
rého ateliéru spolecnosti Biograph, jak se vlastne
ony "živé obrazy" a stejnou náhodou se setkala
W. Crillithem, který už tehdy byl jedním z nejpánu nového umení, nehlede k tomu, že již
t predstavoval skvelý typ programne pracujícího
avne hledajícího umelce, jenž ve filmu objevil
vie co s ním dovedeme dnes my. Nastudoval
s ní

aktovku
"P r v ní s uch ary", v níž Maryina partnera hrál William Courtright,
jehož jste s ní videli
o dvacet let pozdeji v její "M a I é pro d a v a c c e".
To bylo v dobe, kdy se v Praze porádala
jubilejní
výstava a když mohutné slavobrány vítaly na pražských
ulicích príjezd žoviálního mocnáre Františka
Josefa I.
R. 1909 hrála již hlavní úlohu ve velikém dramate
"C r e m o n s k é h o u s I e", jehož promítání
zabralo
již celých dvacet minut. Již tehdy se líbila, i zustala
u filmu pul druhého roku, nacež se opet vrátila k divadlu. Hrála v New Yorku dva roky hlavní roli v kuse
"M a I Ý dob r á c e k". Tato úloha byla osudná pro
její celý život: nikdy se z ní již nedostala
a zustala
malým dobráckem
i tehdy, kdy se nám jednou skoro
o dvacet let pozdeji snažila namluviti,
že je zlou Kacenkou Shakespearovou.
Mary nepodcenovala
nikdy obchodní stránku svého
podnikání:
v každé nové fázi svého života sama zduraznuje, jaký byl v té dobe její príjem: že hned pri
prvním
angažmá
mela 1.400 Kc týdne a po krátké
dobe již 175.000 Kc rocne (r. 1909); že pozdeji dostávala 70.000 Kc týdne vedle 50% cistého príjmu vlastní
spolecnosti (r. 1915) a po válce ješte daleko, daleko více.
Mary není proste bytostí snu jako Lilian Gishová a je
ve svém soukromém
živote oním stejne odhodlaným
i reálne praktickým
devcetem,
které dovede ve svém
filmu jednou napráskati
celé bande ulicníku nebo jindy
se rázem odhodlati
k darování
krve v okamžiku,
kdy
mladý clovek muže býti zachránen
jedine transfusL
Stejne
odhodlanou
a samostatnou
vidíme ji i v její
kariére.
V r c h o I a k r s e.

i

Ta se zapocala r. 1913 u spolecnosti Famous Players
a sláva nové hvezdy rychle stoupala. O dva roky pozdeji
vidíme dvacetiletou
Mary již na míste vicepresidentky
vlastní Mary Pickjord Famous Players Company, pro
niž vystoupí v krátké dobe v 21 filmech. Soucasne stoupá
i její vliv umelecký, takže si již r. 1916 vymuže voliti si
sama námety i obsazení svých filmu. Po skoncení války
spojí se spolu s O o u g I a sem
F a i r b a n k sem,
C h a r I i e m C h a p I i n e m a svým prvním
režisérem D. W. G r i f f i t h e m jakožto
"silná ctyrka"
v "United Artists Corporation",
u niž setrvává
dodnes.
Rok na to provdala se za sedmatricetiletého
Douglase.
Celé desítiletí
1919-1929
zaplnuje
vrcholná
produkce obou manželu.
Plodné období zakoncila teprve
umelecká krise, jež zachvátila
Ameriku koncem r. 1926
a v r. 1929 premenou celé filmové výroby na t vor b u
z v u k o vou.
Touto
pohromou
byli
oba,
Mary
i Doug, postiženi stejne. Co si mel pocíti s možností
chrliti pred sebe monology tento chlapík, zvyklý ripostovati
spíše kordem než vtipnou
odpovedí,
k cemu
mel sloužiti dar rozprávky
hrdinovi,
který byl zvyklý
jednati bez mnohých slov. Co mela náhle sdílne sverovati Mary, která vždycky hrála utištené devce, jehož
nikoho ani nenapadlo
ptáti se na její mínení, co mela
vypráveti
pojednou
svému chlapci, kterého vždycky
jen tajne a beze slova zbožnovala,
proc mela mluviti
náhle ona, jejíž kouzlo spocívalo práve v poeticnosti
jejího nesmelého,
plachého pohledu velikých a oddaných ocí a práve v oné neschopnosti
domluviti
se
s ostatními
lidmi výmluvne
plynulou
pasáží?
Exkurse

nikoli

bez

zájmu

Zde práve tkví zásadní
duvod
Film nezmenil
jen svou techniku,

veci.

celé nynejší krise.
nebyl nucen jen
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Prítomnost,
nove si vyrešiti
radu etázek
teoreticky
estetických
po vnesení nového prvku mluveného
slova do filmové
tvorby
a celá obtíž netkvela
jen v úkolu premeniti
konvenci optické zkratky na konvenci nové reci optickoakustické.
jádro problému
spocívá práve v tom, že
zmena
techniky
zasáhla
dalekosáhle
i o b s a h o vou
str á n k u f i I m o v Ý c h P r íbeh u a úplne prevrátila
v té dobe již docela u st álen o u typ o log i i h rdi n u nem é h o f i I m u.
Nebot všechny nejvýznacnejší
figury filmové mají
ve své nejvlastnejší
povaze aversi k mluvenému
slovu.
Charile je tulák samotár,
který si odvykl na svých
bludných cestách reci a naucil se dorozumívati
se pohledem ocí,' gestem, bez použití slova: vzpomente
na
úžasnou scénu, kde v roli nepravého kazatele v nedelní
škole pouhými gesty vypráví príbeh Davida a Goliáše.
D o u g I a s zustává
ve všech svých rolích "Zorro",
nemluvný a plachý syn bohatého
španelského
granda
a soucasne divoký jezdec a vášnivý
šermír, statecný
mstitel krivd: vždycky
muž cinu a nikdy ne mluvka.
Frigo je komik nehybného obliceje a nehybných
úst:
vždycky je zatlacen mezi ostatními
na poslední místo,
nikdy si nedovedl slovem zjednati vážnost, vždycky mu
teprve náhodná príležitost k prekvapujícímu
cinu, který
provedl
se strašlivou
houževnatostí,
pomuže
získati
lásky té které: ale nakonec se k ní prece jen prihoupá
s pomalou rozpacitostí
a podá jí svou kyticku nesmele
a bez jediného slova. G ret a je žena výmluvných
ocí,
zatím co její ústa mají pouhý úsmev: je v podstate
nemá; snad obraz pudového ženství, jehož nejsilnejší
city se nikdy nedovedou slovy vyjádriti;
snad smutek
života ji poucil o marnosti slova velikosti mlcení; nikdy
nezahrnula svého milence, který ji podvedl, proudem výcitek, nikdy nevybuchla
ve chvíli zoufalství ve hlasité
štkání; vždycky povstávala
svým vlácným
zpusobem
a odcházela beze slova s pomalým otocením hlavy, vlekouc za sebou na podlaze konec svého plášte. Stejne
také Ma r y: toto malické devce, které vždycky trápila
zlá macecha, zlá sestra, zlá teta nebo alespon zlý osud,
nenaucilo se nikdy odporovati
utiskovatelum
proudem
slov. Byla by leda mohla ocekávati
rány za prostorekost anebo výsmech za to, že Popelka si dovoluje také
projevovati
své mínení;
proto
mlcívala
tehdy,
kdy
trpela, a mlcívala
i tehdy, kdy byla náhle závratne
štastna pri posledním polibku jen chvíli pred tím, nežli
ukoncil její težce vykoupené
štestí nemilosrdný
nápis:
"Konec. Na shledanou.
Dobrou noc. Racte použíti východu u projekcního
plátna."
D v a s vet

y a Ma r y.

Všech techto pet hercu, Chaplin, Keaton jako Fairbanks, Pickfordová stejne jako Greta Garbová, ztelesnilo
pet nejcistších lidských typu nemého filmu, a to pet
vesvénejhlubší
podstate
nemýchtyp u. Pet nemluvných
a akcních typu, docela odlišných
od hrdinu dosavadních.
Nebot Oidipus byl krasorecník,
Antigona byla dívka s klasickým vzdeláním vynikající
v retorice, Lear byl žvatlavý
a mnohonaríkavý
starík,
Hamlet mel zlozvyk hlasite pred sebe hovoriti, Romeo
byl poetický
mluvka, Cid byl neúnavný
recitátor
a
Cyrano nezmarný parleur.
Každý z divadelních
hrdinu v celé svetové literature
netrpelive
ceká jen na svou "narážku",
na poslední
slova, jimiž koncí jeho partner, aby se mohl rozezvuceti
co možno nejdelší tirádou stavenou
podle všech pravidel výmluvnosti.
Každý z nich trpel nevylécitelnou
manií hlasite pred sebe odríkávati své myšlenky, z cehož
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se vyvinula
možnost
užíti oné ryze divadelnl
rozkošne stupidní
zápletky,
pri níž zrádce s
portierou,
zavrený v almare nebo schovaný za
tajne vyslechne strašlivé rodové tajemství svého
dince, který si je patrne ve volné chvílce jako
se zálibou recitovává
a zpusobí si tím útrapy n
nekonecných
divadelních
aktu. Každý ryze div
hrdina musil býti mluvka.
To není ani ve svých nejcistších formách vi
práve sympatická;
dnešnímu cloveku pusobí posl
divadelního
príbehu
trochu
nepríjemnosti,
po
v moderním živote podobná hlasitá sdílnost a
mluvnost již nemá mnoho místa a z jakéhosi pocitu
nosti byla odkázána
právem veškerá recneni V
spolecnosti
na specielní místa hanby: do spol
výchovných
organisací a do parlamentu.
Práve proto jste vždycky tak milovávali ony ne
nalejší hrdiny nemého filmu: pro jejich strídmou
chou nemluvnost.
Vyskytovali
se pred tím již V
ture, ale ve filmu se jim dostalo teprve nejvlast
ztelesnení
homogenní
technikou.
je priroze
vne
mém
urne n í mohlo se dostati nejkrá
výrazu práve h rdi n o v i, k t e r Ý n e m I u
vývoj umení ticha dospel klasické formy v one
typech, které si nalezl zcela spontánne a s geniálnf
tou; a že ani jediný z techto typu se nemohl pro
pouhým pridáním
dialogu v typ filmu mluven
je také jasno, že malá Mary, plaché a zpusob
dané a zamlklé devce dlouhých copu, nemohlo
náhle reci. Paní Pickfordová-Fairbanksová,
spo
firmy United Artists Co., to dobre cítila i dal
svém posledním
nemém filmu své copy ustfi
Nedalo se delat nic jiného, ale bylo to prece
nebot se zjistilo, že nám po smrti malické Ma
osmatricetiletá
paní s krátce zastriženými vi
nemá co ríci.
F i I m y M ary

Pic

k for

d o v é.

Maryina nejvetší síla a tajemství její svetové
larity a všeobecné oblíbenosti tkvely v tom, že
zila v celé své dráze na ztelesnení jediného typu.
na rozdíl od divadla prijímá na sebe ve filmu p
vitel nesmírne tesne všechny rysy povahy, kte
lesni!. Stává se sympatický
ci antipatický s osobo
rou jednou hrál a jakmile spatríme jeho tvár v
díle, již mu pricítáme
bezdeky na vrub všechno
i špatné, co jsme se na neho v nekterém pred
filmu již dovedeli. Prostý divák vytvárí si svou
nebo neduveru
k urcitým rysum obliceje jedn
vždy: i nestrpí, aby se mu dobro a zlo mátlo a
nucen k víre, že zloduch vcerejšího vecera se
promenil
pro tuto novou dnešní hru náhle v
To americtí
výrobci znají mnohem lépe než
a proti této zásade karakterové
kontinuity he
typu se nikdy neproviní.
A tak je Mary Pickfordová neustále již od své,
I y" oním jemným
a hodným
devcátkem,
"H a d r á r o v i c M a r i e" (režie james Kir
zustává vždycky stejne ubohá i stejne cistá, at
nuje jednou
"C h udá
b o h a c k a" nebo
"Devce
ze
Skotska"
(obe v režii
Tourneura),
vždycky se jedná v podstate o týž
r y i n r orná n" (režie: Marshall Neilan): o osu
cete stíhaného
krutým
osudem, které svou las
a obetavostí
dochází
vždycky
nakonec k v
jestliže jednou se pokusila o "M a dam e 8 u
f I y" (v režii jamese Kirkwooda) anebo jindy

Prítomnost,
ojenl "M a I é h o I o r d a F a u n t I eu to jen málo významná odbocení. Nebot
nejšl sila se projevila práve ve familiárnosti
ového "T á t Y O I o u h á n a", v naivních
álnlch osudech takové "P o I I Y a n y" nebo
u (režie Ernsta Lubice), stejne jako v príté A n n i e", v pohádce "V r a b c á k u"
~ "D o rot k y Ve r n o n o v é", kdy
all vždycky znovu s touže tvárí a ve stejné
Jej I m I u ven

é f i I my.

tyto povídky skýtaly naivním divákum príe~ne se zasmáti nebo pekne si poplakati,
, Jak vecne drobná a štíhlá a vecne pravá
ordová dovádela s kluky na ulici nebo trpela
ytnou smrt. Ve všech techto povídkách meli
ost potešiti se z tak dobre pochopené Iidovosti
vnlho, spontánního, energického i sentimenu IIbive idealisovaného mladého devcete ze
b. Nic z toho ze všeho nám však neprineslo
r oe e n I z I é žen y", které nezachránilo
olecnévys!oupení manželu Fairbanksových,
leko od vseho toho zabloudila neštastná a
omická divadelní "K o k e t a", a stejne zuv nejnovejší dobe pri americkém provedení
u, kterou si Mary neštastne usurpovala
od
Imadgeové, jež ji pred lety po prvé klasicky
poslední díla Mary Pickfordové; sotva by se
ce t.echto trí mluvených filmu zmínil, kdyby
vorlla svuj typ uzavreného období nemé
A sotva mužeme od ní ocekávati nejakých
budoucnost: nebot Mary není velká herecka
~h.ologickýmúkolem selhává naprosto ("KoJeJlmu ú~pechu postacila jí drobná postava,
ivnlch, udivených ocí, roztomilé sešpulení rtu,
en! n~h?u: to, v~e, vShojnou dávkou glyceriv!deh Jsme rad! vzdy znovu ve všech jejích
ickfordová byla si však sama mezí svých.
dobre vedoma a nevolila si nadarmo ke
svetové režiséry nejvetších jmen: at jím byl
S H. Inc e (nezapomenutelný
tvurce "Cia "Cloveka s jasnýma ocima") ci G e o r g e
u c ker (režisér mohutného "Zázraku"), at
a u r i c e T o u r n e u 'r (tvurce "Ostrova
iodl" a "Terezy Raquinové"), nebo konecne
L u bic (režisér "Vejíre paní WindermeePrehlldky lásky"). S nimi prinesla krome své
.erá p~trí k nejcistším filmovým typum vubec,
ctyri dobrá díla, kterých v dejinách filmoni nebude zapomenuto.
(Konec

príšte.)

OTAINSTITUCE
de

siecle pO triceti letech.

fe dve po sobe jdoucí pokolení se navzájem
ujl, je už obecne známa.
prícine tohoto
alo se. už mnoho a mimo jiné také to, že
tupujl omyly jasneji a výrazneji než posiky a zlskané možnosti. Nám však se zdá,

°

že hlavní prícina spocívá v necem jiném, a to v tom
že, blízká.'p0kol~~í stejne jako blízcí lidé fakticky s;
malo znajl navzajem a pravou znalost nahrazuje v daném prípade predstava, která nevzniká na základe konkretní~h ,dat a faktu, ale predpokladu, prevládajících
u akt~vn.I, osoby. ~ak dva lidé, kterí žijí vedle sebe
a vchazejl ve styk jeden se druhým, obracejí se ve skutec~ost,i nikoliv ~ ž!,,:ému ~Iov~ku, ale k fantomu, vytvorenemu vlastmml Ideami a predstavami. Kdyby toho
nebylo, pak by neexistovalo množství dramat rozchodu
otcu, ~ detí, 1?a,oželuv~ :nilencu. Co platí o j~dnotlivci,
platI I o skuf)1~a~h, tnd~ch a po~oleních; apriorní ideje,
nebo prosteji receno myslenkova lenost komplikuje jak
osobní, tak verejný život. Kdyby si massa velkých
zamestnavatelu
nemyslela, že všichni delníci jsou zar~tí pijáci a i~t~lige~~e P?uzí sr:í1kové, kdyby delnici nepredpo~l.á~ali, ze vSlchm. zamestnavatelé jsou pijavky
a vykonstovatelé,
mohli bychom být osvobozeni od
"veliké revolucní lekce na východe".
Nám nejbližším pokolením, jež se už úplne vy jevilo a
pripravuje se k smrti, je ono, jež bylo na vrcholu rozkv~t~ na konci minulého a na zacátku nynejšího stoletl, JSou to otcové, strýckové a starší bratrí tech kdo
plni síly budují prítomnost. Vetšina zachytila toto Údobí
ješte svým detstvím a ocitla se s ním blízko ve styku
ne-Ii ideologicky, pak ciste fysicky. Trebas "dekadentní"
literatura byla jen naší cetbou, ale nikoliv dílem, trebas
nás M;tcha, který te!Idy mel zvucné jméno po celé
Evrope, okouzloval jen z nezkušenosti a nikoliv na
dlouho, prec jen to všechno byl poslední resultát za
kterým ješte nic nebylo, nebot to další museli jsme' vytvorit my, tehdy v mladém veku ješte neschopní tvorit.
Prakticky jsme záviseli na onom pokolení ješte více,
nebot dobrá tretina našeho života míjela uprostred
nábytku vytvoreného dekadencí a jen neco málo méne
chodili jsme v jednom z nestvurných obleku, vytvorených
onou jsme
dobou.se odrazili,
Onen finJ{dyž
pe siecle
onímnabrehem
od kterého
jsme byl
vypluli
velko~
životní pout a jako každé mladé pokolení snili jsme
o "nové zemi pod novým nebem". Onen starý breh
z nehož se živili naše koreny, zdál se nám hlavní pre:
kážkou dosažení cíle života. Zrajlce a stárnouce stáváme
se tolerantnejšími,
ale naše moudrost stále ješte nedosáhla oné meze, kdy bychom mohli objektivne soudit
epochu a pokolení, z jehož tela telem jsme.
,,0 roku 1900 se už nemluví, ale ješte neplše. Práve
tak, jako šaty se nestávají ješte stylovými, když prestávají být módními, práve tak i události, prestávajlce
být prítomnosti, nestávají se ješte historií". Tak píše
ve své nedávno vydané knize ,,1900" Paul Morand
popíraje tak do znacné míry sebe sama. Faktická de:
menti pricházejí ješte s jiné strany. V posledním roce
o?je~~j.í se ~ned zde, hned tam v~lánky a vzpomlnky,
tykajlcl se te doby. Uvedme na pnklad "D'apres Paris"
L. P. Fargue, který se tiskne v posledních císlech "Nouvelles Littéraires". Ve Francii byl k tomu podle mého pozorování dán popud zájmem a slávou Proustovou, který
geniálne zobrazil fin de siecle a fin de I'époque. U nás
bohužel takových prací ani velkých ani malých dosud
není, ostatne i jiné duležitejší pro nás epochy, na príklad
osvícenství nebo probuzenská doba cekají teprve na
svého kulturního historika. Mnoho sebral Cenek Zíbrt,
o kterém práve "vážní ucenci" mluvl s odstlnem ironie.
Mnoho muže se nalézti u Zdenka Nejedlého v obšlrných
trech svazcích jeho Smetany, ale u všech techto prací
hlavní cíl je jiný a obraz doby má jen pomocný význam.
Na tento prípad hodí se velmi dobre slova T. G. Masa411
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ryka, byt recená v jiné souvislosti:
"Nestací,
abychom
se jenom oháneli svou husitskou
minulostí,
máme ji
také poznat", a na druhé strane slova "máme plná ústa
tradice, ale poznat ji, to ne"
(K. Capek, Hovory s T.
G. Masarykem).
Tradice nemusí se vykopávat
v predbelohorské dobe. Tradice je vcerejší, ba i dnešní den,
které by se nemohly zrodit, kdyby nebylo rodné minu-·
losti. U nás byla dekadence a secese snad ješte silnejší
a významnejší než ve Francii, ale studovat ji, nenapadlo
dosud nikoho. "A prece my všichni jsme deti toho roku
1900. jak možno pochopit La Nouvelle Revue Fran9aise
bez La Revue Blanche, G. P. U. bez Ochranky,
Kuomintang
bez Boxeru, Maillola bez Rodina, populism
bez naturalismu,
L. Daudeta
bez Drumonda,
Marty
bez Pelletona,
Ocelovou helmu bez Ligy patriotu?"
poznamenává
na konci své knihy, zpola vzpomínek Paul
Morand. Pokud jde o nás, mohlo by se dodat: jak pochopit Durycha bez Moderní
Revue a francouzských
sanitáru,
již meli na ni vliv, jak pochopit celý prevrat
bez toho, co udelal T. G. Masaryk
a jeho skupina na
konci minulého a na rozhraní dvou století?
Paralelní
otázky
mohly by se rozmnožit
na celé
stránky. Ale nejde o otázky, nýbrž o odpovedi. Zdá se
nám, že G. Bauer v odpovedi na knihu P. Moranda nemá
zcela pravdu, když píše, že i naše doba za tricet až ctyricet let bude se svou módou,
vynálezy
a umením
zdát se vládnoucímu
pokolení nesmyslnou.
Predne ne
každá doba získává vzdáleností
puvab a ne každá je
zblízka smešná. Existují stredoveké kostýmy, které prekvapují svou nesmyslností
i neesteticností,
kdežto empirový a biedermeierovský
odev je neobycejne
úhledný
pres to, že casto bývá neúcelný.
"Kreslo
z roku 1750
má hluboký smysl, pohovka
z ocelových niklovaných
trubek roku 1930 odpovídá urcitým potrebám, ale lenoška pro vybranou
spolecnost z roku 1900 nemá žádného
smyslu a Za tisíc let ho nenabude."
V techto slovech
je nesporne znacná dávka pravdy - fin de siede trpel
nedostatkem
vkusu,
cili správneji
receno vkus sice
mel, ale hrozný. Ale architekturní
a módní príšera nesmyslu nebyla jeho vynálezem,
nýbrž.zdedil
ji už z 80.
let, které se své strany rozvinuly jen jeden pramének
romantismu:
zálibu ve falešných
historických
slozích
a pretíženosti.
Fasáda
pražské
radnice,
provedená
v pseudogotice,
muže konkurovat
svým
nevkusem
trebas s Obecním domem. S hruzou hledíme na zbytky
Styl moderne, ve kterém zdá se, že vlak prejel po predmetech denní potreby, kde linie jsou protáhlé do krajnosti, kde se inspirovali
kosatci, algami a koreny, vinoucími se jako kour, stejne pri sestavování
vzorku na
látky a nábytek, který krome toho "Zdobily" bez jakéhokoliv duvodu hortensie,
tuberosy,
netopýri
a paví
pera. Pohlížíme-li
zpet, zdají se nám ženy té doby
afektovanými
a hysterickými.
V nedávno
vydaných
memoirech
Mme G. Leblanc,
která žila dvacet
let
s Maeterlinckem
a byla do jisté míry inspirátorkou
celého
symbolicky
fantastického
údobí jeho tvorby, nalézáme
momenty nejen pro nás cizí, ale prímo nepochopitelné.
Taková je na pr. její záliba pro kostýmy stredovekých
dam se závojem na dlouhém cepci a s vleckou, obšitou
kožišinou.
Takový
odev nenosila
na maškarní
ples
nebo doma, ale všude - do spolecnosti,
na ulici, do
divadla. Dodejme se své strany, že ovšem se nikdo tomu
nesmál, a ženy, které nemely prostredku
na takové
fantasie,
temne závidely,
protože
špatne
pochopené
utvrzování
osobnosti bylo heslem doby. Mme G. Leblanc nebyla výjimkou:
na druhém
konci Evropy
v
Moskve a Petrohrade
malírky,
spisovatelky
a zvlášte
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ženy, které o sobe myslily, že vynikají nad dav,
odrudy Heddy Gablerové chodily v peplonech, ve
z révo ví a zlatých náramcích
na bosých nohou.
Vne i uvnitr vládne krivá linie, zlom. Jestliže
židlíj a hrebeny v dámských úcesech pripomínaly
vicky tykví, pak v malírství a v literature vládla té
na zpusob cernych mší, morfinomanie,
absintu,
smilstva
atd. To, co romantikové
slabe' naznacili
zacátku
století, to vykrikli "prokletí básníci" na
hrdlo na jeho konci. Vysvetlit se to muže jen histori
ponevadž s absolutního
hlediska, na než se snaž! pos
se naši soucasníci,
nebylo nevkusnejší
a preten
nejší epochy a pri tom s tou nejmenší duvodnosti, .
byl konec století. Vezmeme-li však fin de siede v
cepci ostatních
epoch, vidíme, že je to jen preh
protest
proti naškrobenosti
viktoriánské
doby,
chtela dát všemu na veky neochvejné formy. J
každé hnutí, jež nejde ve smeru positivní ideje,
snaží se hlavne odporovat starému, tak i smer pokrt
dosti povrchne
na dekadenci
upadl hned pri p
krocích
do absurdních
a nezadržitelných
krajn
Tento zákon je nevyhnutelný
jak v politice, tak
fysice, jak v umení, tak v rodinném živote, nebot
vzbuzuje
obratný pohyb energie. Ale na druhé st
v prírode jako celku nic se neztrácí, nýbrž jen prec
do jiné formy, nebo se prerozuje.
Už starí ríkali,
príroda se bojí prázdnoty.
jakmile taková prázdn
vznikne, hned se naplní necím jiným. Pomalý prec
je normální.
Skoky casto vedou ke kroku zpet.
Nechceme-li
však opakovat
omyly svých otcu,
musíme predevším
být nestranni.
Vyzbrojivše se
objektivitou,
shledáme,
že i fin de siede mel své p
tivní stránky, z nichž nyní máme prospech, které
pripisujeme
cele sobe. Zacneme linií. Jestliže sec
linie byla zlomená,
pak predchozí
byla až proti
zakroucená.
Hortensie, kosatce a netopýri nemají m
na nábytku,
ale vpravde
jsou prechodem k zjedno
šení od pseudobaroku,
gotiky, vyrezávaných buff
s Faustem
a Markétkou;
nikdo dojista nebude
módu zdoby 1890-1910, ale sotva se také najde clov
který rekne, že je to krok zpet v porovnání s "ho
kem". Strucne receno zacíná se narovnávání linií,
plaše, neuvedomele,
ale prece; secese je nepríjem
nesprávný,
ale z nutnosti
snesitelný clánek, prot
skok od viktoriánského
salonu k ocelovému nábyt
byl by nemožný.
O jiném oboru nutno mluvit ješte rozhodneji, ne
tam se po prvé uskutecnilo
to, co dríve príslušelo
kum a fantastum.
Mám na mysli l.\žitf techniky v p
tickém živote. U nás se to zacalo po prvé pred 85 I
kdy jel první vlak mezi Prahou a Vídní. Predtím
ková cesta nejrychlejším
dopravním prostredkem t
dve noci a tri dny, parostroj ji zkrátil na dvacet je
hodinu. Všichni byli ohromeni. Pak prišel plyn, kt
nahradila
elektrina,
ale ve meste se jezdilo s kon
trebas omnibus nahradili
konskou drahou, teprve
de siede prinesl automobil. jak smešné a neštastné
se nám nyní toto novorozeneLAle
ostatne krásu v
kojencu vidí jen jejich matky. V roce 1900 zvykli
na první dve rychlosti 7 a 20 km za hodinu, "nej
tecnejší precházeli ke tretí. Pokud jde o ctvrtou, kt
dosahovala
ctyricet kilometru,
odvažovali se ji zk
jen na silnici, protože Elysejská pole nebyla dosti dlo
k rozbehu".
jeden z vynikajících francouzských spo
manu té doby prohlásil:
"Pres tricet kilometru zac
to být nebezpecné".
Proto je pochopitelné, že Zola
princ GalIský projevili nevšední statecnost, když p
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I osobne jízdu na automobílu.
Profesionálními
bi1isty stávali se tehdy drívejší závodníci
na
u, protože si zvykli riskovat život. Ve mestech
elektrická auta a k cestování užívalo se petrostroju. Za nejelegantnejší se pokládal
"auto- ponny", který stál jen 15.000 franku.
jak
ový vynález nesplynul ješte organicky
se židoby, je patrno na príklad z obleku, kterého se
uflvalo pri jízde. Tak pri prvních závodech jeli
ci v redingotech, kdežto oblek pro obycejného
pripomínal silne úbor polárního cestovatele;
neffkat, že dámské toalety byly nejvyšší
merou
ké a nepraktické a skládaly se z mnoha pláštu,
dvázaných klobouku a brýlí.
Tehdy,
stejne
otevrení železnice mluvílo se vážne o nutnosti
masku chránící pred príliš sílným tlakem vzduobojich prípadech byly zbytecné. jestliže však
automobily pripomínaly
vozíky z kolotoce, jepularita, ci správneji módnost se tím netmena nové restaurace zkoušely zapustit pudu v Pajen pod názvem "A la Belle Cycliste" ale i "Pére
Z toho zustaly jen malické hospudky s firmou
zvous de chauffeurs".
I život nikdy nejde podle plánu,
který mu
utit urcitá doba, osobnost, nebo smer, protože
e souhrn jevu a smeru, dávajících jiný výsledek,
dá ze složek. Proto utopie zustávají
na papíre
je predstihuje, protože tkví koreny v minulosti
!ku. To, co se pokládalo za hracku, stalo se nutto, co projektovali,
odpadlo jako praktické
Rok 1900 chtel vypadat
nebezpecne,
ze všeho
se bál povesti buržoasnosti,
ale jeho nebetvzbuzuje úsmev a buržoasie užívá cele jeho
. Tato doba byla ješte málo rozebrána,
ale
se bliži cas, kdy bude nutno i ji klasifikovat,
zabránilo omylum.
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Príklad

stá totvorných.

li jsme pri vstupu do verejného života dobu skueobecného nadšení, kdy byl každý ochoten udepro republiku práve narozenou. Zadarmo udedosti nad neocekávaným
osvobozením,
z lásky,
také ~e špatného svedomí, strachu nebo vypocíPoprevratu nebylo heslo "budování státu" prázdI, ný?rž kategorickým príkazem, vykonávaným
obetave, bez myšlenky
na odmenu
a zisk,
dovou snahou prispet svým dílem na spolecné
odle OV~dllŠíprvního a ješte i druhého poprevraovzduší petíletky
roku SI dovedu predstavit
. Tak nejak to musí vypadat,
má-Ii se udelat
ikého a obecne prospešného, neco, o cem se bude
v historii. Všichni musí chtít, všichni musí price k dí!u pro ty nejpotrebnejší,
pro ty druhé, pro
a tak I pro sebe. Pracovat podle velikosti a naléókolu, tomu hledisku podrídit všechno ostatní,
takového merítka
vypjat
své
síly.
Vzít
u za svou soukromou,
ztotožnit
se s ideálem
t se clánkem retezu, soucástkou stroje, atomem

kolektivní vule. Také u nás byly takové doby, také u nás
se jedenkrát
pracovalo
kolektivne
pro republiku,
také
u nás jsme byli svedky pravé státotvornosti
a zúcastnenými, protože pri takovém
díle nejsou diváci stranou
stojící, všichni musí býti zároven herci.
Bylo u nás dost nadšení, sil, ochoty a dobré vule, je
mnoho duvodu, proc se s takovým
rozbehem nedošlo
dál. O nekolika z nich jsme mluvili v kapitolách
o prevratu, zvlášte pokud se týkaly nás mladých, náhle vytržených
z pout autority,
lacných ko.nkretní práce a
uplatnení neopotrebovaných
sil. Nadbytek vudcu a proroku, z nichž jeden prekážel druhému, ale jen nepatrný
zlomek z nich umel ríci neco urcitého a ukázat cestu,
kterou se má jít. Premíra nadšení, všeobecného
recnení
a kázání, nedostatek
presnejších argumentu,
mlhavo st
direktiv.
Dlouhá spokojenost
s vítezstvím,
které bylo
dobyto hlavne syny národa za hranicemi.
Prodlévání
v príjemné nálade po památném
úspechu, neschopnost
cinitelu
odpovedných
za spravování
verejných
záležitostí, videt kupredu,
predvídat
vývoj a stavet vcas
kormidlo správným
smerem. Prekvapující
nepromyšlenost, neurcitý cíl, neujasnený
program.
O tom byly a budou napsány
celé knihy. A v nich
budou beze sporu hrát hlavní úlohu politické strany.
Lidé v rámci politických
stran, lidé, kterí politickým
stranám dávají život a z nich žijí. Zmínili jsme se v prvních kapitolách
také o postupném
politickém
rozlišování, trídení, diferenciaci, kterou jsme jako studenti bez
predchozí politické výchovy nechápali, protože jsme nevedeli, proc by v osvobozeném
národe nemohli táhnout
všichni za jeden konec provazu, jak se dlouho po prevratu zdálo. Ale to byl všechno jen zacátek procesu,
jehož další prubeh nebylo do roku 1920 možno predvídat,
aspon ne nám mladým, tenkrát
dvacetiletým.
jak bychom mohli v záveru své bílance pominout
mlcením
príklad státotvorných?
je to rub výchovy k revoluci, která vzplane zítra, a
mužeme ríci bez nejmenší obavy, že nekomu ublížíme,
že ten státotvorný
rub je mnohem horší v mravních dusledcích
na generaci
dnešních
tricátníku,
než stát 0tvorná rudá líc.
Predstavte
si mladé hochy, kterí opustíli strední školu
s blaženým pocitem samostatných
lidí, které bude republika
potrebovat.
Nevedí dobre, kde a cím zacít,
chodí od jedné veci k druhé a tretí a desáté, ztrácejí ilusi,
že ti starší mají urcitý program a docházejí k presvedcení, že bude nejlépe neohlížet se na ne a delat na vlastní
pest. To platilo predevším v otázkách školských, ale také
v jiných záležitostech,
v jejichž stredu jsme se následkem prevratu
octli, aniž jsme chápali, že to, co se pokoušíme delat, je vlastne politika. O politice jako zvláštním oboru, o politice jako povolání se tito mladí lidé
zacínají
teprve
dovídat,
zacínají
si uvedomovat
základní její pojmy.
Sotva by se nekdo odvážil tvrdit, že jsme meli štestí
na politickou výchovu v dobe poprevratové.
jenom nevedomý pravicácký
idealista s hroší kuží by nám mohl
blahoprát k tomu, že jsme se zacali ucit politické abecede
práve v pocátcích samostatné
ceskoslovenské
politiky.
To se už nemuže vysvetlovat
chaosem, který má na svedomí nejeden negativní
rys mnohých z generace. Ve
vzcházejícím
živote naší politiky· šlo o jiné, více nebo
méne vyhranené
vady,
jež rozrustaly
do rozmeru
opravdu rekordních.
,
vstupujíce
do I verejného
života jako politicky
nezkušená
mládata,
trpeli jsme nekolika
dom,nenkami,
jejichž pošetjJost nám dokazoval
politický vývoj hou413

Prítomnost,
ževnate a jakoby s pécí o systematicnost.
Domnívali
jsme se na príklad, že politikové jsou lidé, kterým záleží
v prvé rade na tom, aby prosadili požadavky
nejvíce
odstrcených,
aby odstranovali
krivdy
a uplatnovali
spravedlnost,
aby hájili zájmy tech, které zastupují, a
nejvíc tech, jichž by se nikdo jiný nezastal.
Domnívali
jsme se, že takovou cestnou a podle našeho názoru krásnou funkcí mohou být povereni jen mužové cestní a spolehliví, i jinými vlastnostmi
vynikající,
mužové vybraní
a pokud možno vzorní, aby k nim jejich volební národ
mohl mít duveru a videl u nich príklad, smernice obcanské prakse. Domnívali jsme se, že každý muž, postavený na odpovedné místo politické - a politické je
každé místo ve verejném živote - si bude takové cti
vážit a pracovat s hrdostí, svedomite a pilne jako ten,
na kom spocívají zraky set, tisícu, celé verejnosti.
Domnívali jsme se, že poljtické strany jsou tu proto, aby
usnadnily tento úkol, aby se na jednotném organisacním
podklade,
spojenými
silami a usmernenou
energií dosáhlo rychleji cíle. Domnívali
jsme se, že budou politické strany prostredkem
a nedovedli
jsme si vubec
predstavit,
jak by se mohly stát samy sobe cílem, domnívali jsme se, že pro svuj egoismus stranický nebudou
schopny prehližet zájmy celostátní, že uznají v kritickém
okamžiku za rozhodující potrebu celku, i když to bude
znamenat
jisté oslabení
stranické
posice. Domnívali
jsme se, že pro politické strany platí v podstate všechno,
co platí pro jednotlivce, a že strany budou v našem státe
možné jenom, pokud se neprohreší
proti paragrafum
morálky.
Na nicem se nedá ukázat naše politická naivnost tak,
jako na cástecném
defilé našich domnenek
o politice.
Neznali jsme vlastne z minulé politické prakse nic, rakouský parlament,
ceská politická
op osice predválecného období i ceský aktivismus
pro nás byla vzdálená,
mlhavá a skoro úplne neznámá
historie. A bylo-Ii nekterým z nás prece jen neco z politiky známo, byla to
spíše její negativní a destruktivní
než konstruktivní
její
tvár. Praktictí politikové, jejichž jména a cástecne i cinnost jsme znali, pro nás byli spíše národními
velikány
a Vlldci, než politiky v užším slova smyslu. Havlícek,
Palacký, Rieger, Grégrové, Masaryk ...
Kdyby se mely chronologicky
seradit objevy, které
jsme udelali ve svete politiky, bylo by to asi tak: 1. Politika je všechno, co se týká verejných pomeru, škola,
zásobování,
továrna, radnice, kasárny,
obchod, kostel,
železnice, statek, silnice, vodárna. 2. Není jedna jediná'
politika, usilující o blaho všech, nemuže ani být, je rozdílná podle zájmu skupin, je politika
ruzných
stran.
3. Politika nemusí být jen záporná, odbojná,
oposicní,
muže a musí být i politika kladná, positivní, konstruktivní a cím tato politika je lepší, tím více ztrácí pudu
politika negativní
a oposicní. jejich vzájemný
pomer
je neprímo úmerný.
Objevy na poli politiky se množily v rozbourených
letech po komunistickém
prevratu
i v letech konsolidace, jejíž výsledek se dnes nejeví nijak blahodárne.
Za posledních deset let politické výchovy se stali z nadšených a nezkušených mládat budto rutinéri, kterí vedí,
kde zmácknout
knoflík, aby se jelo vpred a vzhuru co
nejrychleji,
nebo hochštapleri,
kterí vedí, že se jim nic
nestane, jen když se budou držet jistých pravidel partajní hry, nebo skeptikové,
jejichž pochybovacnost
má
každou chvíli cerstvou stravu v nekteré z práve provalených afér, nebo konecne se z nich stali lidé politikou otrávení
a následkem
toho vlažní, bez zájmu,
indiferentní.
Tech, kterí na sebe nedali pusobit špat414

nými príklady a vyckávajíce
v lune nekteré st
svuj cas zustávajíce
verni profiltrovaným
svým
kým ideálum, je jiste nejmenší procento.
Srovnejme
nekteré ze svých domnenek pred
uvedených
s-e skutecností:
politikum, jak jsme j
tu cest poznat v jejich prumeru, záleží na mn
cech, ale prosazování
požadavku
nejvíce odstr
a zanedbaných
není hlavní jejich starosti. Od
vání krivd a uplatnování
spravedlnosti?
Nev
ctnosti nadarmo, u politiku je najdeme jen v pro
schuzí, kongresu
a v novinárských
cláncích,
pred volbami.
Hájení zájmu, ano, ale nejdrív
strany, potom zájmu svých a kdesi nakonec také
straníku,
pokud se shodují se zájmy strany,
podmínka casto neklap ne. Výber osob k cestné a
funkci zastávat sta a tisíce jiných, kterí neumejl
nemají možnost jednat?
jiná bolavá otázka, .
zásada stranického
života, vázané kandidátnílist
Mužové cestní a spolehliví - kolikrát za krá
života republiky
jsme se musili presvedcit o to
tento požadavek
byl jenom zdánlive samozrej
se nan nekladl prílišný
duraz a že naopak nek
na exponované
místo vybrán
vedením strany
o jehož mravních gefektech se vedelo ve strane,
pade i mimo ni? Clovek se ctí na štíru nebyl vi
k zahození a spolehlivost
se posuzovala podle
nich merítek, o kterých bude jednat "Ethika politi
stran", až ji jednou nekdo napíše. Aby byl politi
žem vynikajícím,
to se žádá jenom na nekolik p
míst kandidátek,
na ostatních už tolik nesejde a
se casto i lidé, kterí nevynikli a které není treba
zrívat z neceho podobného
aní do budoucna. M
hlavne vyložené prípady, o než není nouze a kter
myslná náhoda obcas odhalí na místech svou nápa
zvlášte neblahých.
Udelejte
malou kontrolní zk
a zajdete na príklad do parlamentu
v plné sezone.
s merítkem"
vynikajících,
vybraných a vzorných"
na poslance
Národního
shromáždení
jako na
Neverím,
že odejdete
s vnitrním
uspokojením
dostí, jaké kabrnáky - zástupce to má národ ces
venský.
Jak si váží cti, že byli vyvoleni k zastupitelské f
jak pracují na národa roli? S hrdostí, svedomite a
jako ten, koho jiní poctili duverou a na nehož se
verejnost?
Bylo by škoda ztrácet slova vylícením
tecnosti tak známé z nescetných pravde odpovída
kritik na príklad našeho parlamentu,
kritik tak
ních, že si jich už ani nikdo nevšimne. Mohlí jsm
mladí - a politikové
mají nejvetší odpovednost
mladými - míti v politiky en gros duveru, mohli
u nich hledat smernice obcanské
prakse? Každ
nekud
informovaný
ctenár
ví, jak bohatý ma
plne usvedcující
se skrývá za touto recnickou ot
Stížnosti
se zaostrují
okamžikem,
kdy doch
k politickým
stranám.
Dovoláváme se svedectví
lidí, kterí dosud nepropadli
partajní ethice, tilo
psychologii,
at reknou, jaký vliv mohly míti pol
strany na príslušníky
naší generace. jsme ochot
psat - vysoké prémie (po vzoru stranických cas
pro ty, kterým se podarí sestavit desatero z kla
blahodárných
vlivu politických
stran na naši ge
za desetiletí
1920-1930. Litujíce v duchu tech,
vezmou na svá bedra úkol tak bohatýrský, kla
ješte jednu otázku komplementární:
ke kterému
nému rysu - nejhorší nevyjímaje
- vytýkanému
ra9i, nenajdeme
obdobu
a predlohu
v análech
šich politických
stran? Ne, pánové, v této konk
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hanebne podlehli a i znacne pokrocilí z genetricátníku, pokud nejsou už v politice
zani, musejí k vám vzhlížet jako slabí žáci k misy, kterých se to týká a jejichž jména proslula
ch aférách, máte nejmenší právo rozhorcovat se
nad Klepetárem.
isacní podklad, usmernená energie a spojené síly,
jsou prednosti stran, ale k cemu se jich užívá?
tu otázku nebude váhat s odpovedí ten, kdo ví,
partajích chodí. Jaký rozdíl mezi theorií, kterou
eni "naši soudní ctenári" a praksí, z níž strana
ecnosti žije! K jak ruzným a nejednou
protiovým úderum jsou shromaždovány
síly a
ována energie! A jak neideální
pohnutky
roz&sto o tom, aby se útok zastavil, nebo se obrátil
merem, aby úder nedopadl! Na vypocítání
poh úkazu nevystacíte se žádnou matematikou
a
kromc matematiky
dotycné strany,
pri cemž
vzít v úvahu nejruznejší aktuální koeficienty,
se vyznají jen direktori, jimž na volicích záleží
lední rade.
e byste hledali dokonalejší školu sobectví, nednosti, pokrytectví,
demagogie,
nepevnosti,
vnosti, nepoctivosti
a bezcharakternosti.
Tam
ukázat prstem, když nekdo zatouží uvidet príbezohlednosti, která nezná mezí, drzosti, kterou
rekoná, cynismu, který njkdy nepochopíte,
a
, která by mohla nahradit
ve známém prísloví
kuži. Boj cestných a spravedlivých
proti tem,
vedli tento kurs do politiky, zaznamenal sice ne6spechu na jednotlivcích,
ale trvalý výsledek neto z toho duvodu, že nejde jen o zlo u jednotlivcu,
o celý systém stranické politiky, o nákazu u sakorenu. V ovzduší, které vytvorilo nekolik silných
ých jedincu a které se rozšírilo po stranách státoh par excellence, jsou pro vzrust špatných polivlastností podmínky ideální, po agrárnicku
retakové, že je možno dosáhnout
nekolikeré
žne
Ica.

'

v!echno u nás dokázali nekteré stavy ve jménu
vornosti! Vše pro republiku!
volali tito politikterl byli nejpilnejší v burcování verejnosti proti
tné cinnosti komunistu a kterí neustávají v každoch útocích na bolševiky jako na nejhorší neprítele,
a zkázu republiky. Jaká demagogie od tech, kterí
ku k republice jen na programu nebo v ústech a
za všechna ta léta Zamestnávali
hlavne využísvé mocenské posice k vlastnímu prospechu,
beze, surove, bez báZne pred pomstou
vydíraných,
se odstranili proste tím, že se hodili do jednoho
prokletými "bolševiky placenými Z penez MoIJ Kdo dosáhl vetších výsledku
v obírání republiky,
á všeobecne známá strana, která se drží státoti od prevratu zuby nehty, protože jí jde nák duhu, protože jí byla státotvornost
prostredvybudování moci v tomto státe a k zabezpecování
'vi1egovanosti pro budoucí casy, až se treba polikonstelace zmení? Kdo nám ukázal názornejší
d tvrdšího sobectví, v jehož rozpoctu
je zájem
vané republiky až na posledním míste, ne když
pred verejností bez ostudy dál nejde, ale když
nebezpecí, že by to mohlo dál jít eventuelne i bez
é ruky strany.
•
eracnl poklesky a defekty nejruznejšího
druhu a venedosáhnou nikdy formátu,
který se stal pro
státotvorné cinitele skoro standardem,
jak lze

lehce zjistit prehledem
vynikajících
afér mladé republiky. Jako na zavolanou
prichází práve projednávání
afér Jirího Stríbrného,
které je poucné jako prípad
individuální,
ale ješte poucnejší jako ukázka, co všechno
bylo možno vyvádet ve zlatém, trikolorami
ovenceném
rámci státotvornosti
a jak velký retez lidí nikoli bezvýznamných
dal svuj souhlas k jednání, které se vzpírá
svou rozbujelostí
strucné
charakterisaci.
Ani aféry
první ani tuto aféru prozatím poslední není možno vysvetlovat nejakou náhodou, jde zrejme o systém, v jehož
odrovnání
bohužel
po mnohých
zkušenostech
nelze
uverit v mezích paragrafu,
které jsou tu k disposici.
Nezapomente,
že jsme se politicky
uvedomovali
v dobe, kdy pod rouškou lásky ke státu byly v politických stranách
provozovány
veci, které by patrily pred
velikou lidovou porotu. Nezapomenfe,
že jsme prodelali ucení v prostredí,
kde postupem
doby a posílením
ochranárské
partajní
morálky
zmizel stud za težké
a plne prokázané
delikty, kde clovek nebyl vyrazen ze
spolecnosti,
když neco provedl,
jestliže pri tom
zachoval urcitá pravidla.
Nejvetší a nejzhoubnejší
relativismus hodnot,
úplatkárství
ve velkých
rozmerech,
vysoce vyvinutý
protekcionismus,
zásada, že ke všemu
vedou cesticky, jak je Znát a vedet, za kterou kliku treba
vzít, jistota, že ~e chránenému
nemuže nic stát a že
se vina konec koncu dá svést na nekoho jiného, to je
jen nekolik principu
politické
výchovy
nekterých
nejmocnejších
- stran státotvorných.
(Dokoncení.)
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Pochybnosti o generaci.
Vážený pane redaktore,
není mi blíže známa pohnutka, která Vás vedla k publikaci clánku
"Vysvetlení smeru". Snad to byl náhodný vnejši popud, snad to bylo
neco hlubšiho, nejaký vnitrni konflikt s denni praktickou politikou,
který Vás privedl na myšlenku vysvetliti a presne karakterisovati
smer a smysl práce, již jste vykonal za osm roku ve svém casopise.
Mluvim úmyslne o práci Vaši. Proc, uvidíte niže.
Ve svých cláncích jste uvedl, že smer zaujaty "Pritomností"
je
smerem generace, která se dnes stává ctyricetiletou (prí vypuknutí
války byla asi triadvacetiletou).
je to, podle Vás, generace, která
stoji a stála proti všemu, co pusobilo a pusobí chaos, neporádek a rozvrat. Generaci tu poji, jak Vy tvrdíte, tichá, vytrvalá víra ve zdravý
rozum. V ni dozrál jakýsi "klasický typ", vyznamenávající se smyslem pro úmernost, trochou tvrdosti a chladnosti, klidem a dávkou vyckávaci rozvahy, krátce generace zralých, rozvážlivých, umirnených,
ale pevných mužu. Snažíte se generaci tu a tim i smer "Pritomností"
ješte blíže karakterisovati ve srovnání s generací mladou, již zle cucháte. Ríkáte o ní, že "píje bez žízne, básni bez nálady a spí se ženami
bez sr d e c n o stí".
(Myslíte snad - bez lásky? Alespon tak by to
rekl muž generace, která dnes dosahuje padesátky, z níž já pocházím.)
Za radikalismem této naší mládeže bývá patrne tak málo, pravite
dále, jako za jejím pítím, básnením a spaním se ženami. Pouze jediná vec dovede v techto lidech probuditi opravdovou vášen: kar iera nebo verejné
uznání.
Pane redaktore, nemel a nemám dosti priležitosti seznat tu naši
"nadejí vlasti", ale je-Ii mládež ta takovou, jak jste ji vylicila nemám nejmenší príciny o tom pochybovat - pak veru máme proc hledeti s obavamí budoucností vstríc. Nebot mládež, stoji-Ii za neco,
musí predevším projevovat temperament, odvahu, hluboký vášnivý
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vnitrní cit, nezištnost a mladický rozlet. Proto se vždy v každé dobe'
uplatnovala v prvé rade v politíce a pak v umení. Na príklad, co jen'
znamenala pred válkou v pokrokovém hnutí, v boji protí Mladocechum
í klerikálum a v hnutí sociálním? Mládež tehdy velice íntensívne a
energicky zasahovala do politického vývoje národa. Z ní rekrutovali
se pozdejší vudcové politických stran, tvúrcí celých škol a smerú vedeckých i umeleckých. Prinášela skutecne nové ideje, nové tvurcí podnety a znamenala, trebas nemela v kapse krejcaru, v politickém živote mnohem více, nežli dnes znamená tucet mocných sekretáru
stran s tajnými milionovýmí fondy. Dnešní mládež koketovala a snad
dosud koketuje s komunismem (a, myslim, s fašísmem), ale to mnohem více z módy, protože takový anarchista, jak vy ríkáte, boji se odporovat móde ješte více nežli policajtoví. V umení pestuje "dadaismus", který povýšil legraci nade všecko, a "poetismus", o nemž ríkáte, že je znamenitým smerem pro mnoho lidí, kterí to v poesii nikam neprivedli a ješte se nedostali k jasnému myšlení.
Ve srovnání s timto chmurným obrazem nejmladši poválecné generace obráží se ten "klasícký typ" Vaší generace velmi príznive, ba až
tak príznive, že se mi nezdá zcela správným. Pane redaktore, tentokrále jste trochu prestrelil. Váš skvelý deskriptivní talent a mocný
temperament zvítezil nad Vašim jinak vždy pronikavým kriticismem.
je to ovšem lidské, nebot každý jen tu svou má za jedinou. Vy také.
Proto se nedivte, že o tom klasickém typu Vaší generace mám jisté
pochybností. Vy to tíž vlastnosti své osobnosti generalisujete a prisuzujete celé generací. To je Váš omyl. Znám všechny rocníky "Prítomnosti" a musim doznat, že smer, kterým byla rízena v tech osmí
letech, se pohyboval v hlavnich rysech na linii, jak jste ji naznacil.
jenže smer ten je Vašim nejvlastnejšim dílem a není kolektivním
dílem Vaši generace. "Pritomnost" je zrovna tak osobitým dílem Vašim, jako "Fackel" dílem Krausovým, nebo jako byla "Zukunft"
dílem Hardenovým. Vy ovšem namitnete, že bratrí Capkové, dr.
Fuchs, snad dr. Langer etc., to je ta generace, kterou máte na myslí.
To nestací a Vy musite sám pocitovati, že to nestací. Predstavte si,
že by Vás najednou nebylo! Rucim Vám za to, že by nebylo ani smeru
"Pritomnosti", anebo lépe receno, byl by tento smer snad vytvoren
nejakou jinou osobnosti, ale nebyl by spojován s Vaší generaci ctyrícátniku, nýbrž s lidmi všech generací, které dosud neopustil zdravý
rozum, které nepohltila dosud špínavá louž, v niž se po válce promeníla naše domácí politika a kterí odolali svúdnosti rúzných literárnich
a "umeleckých" klik, rozhodujících dnes v umení a v kritice.

tísmu je už tak ohmataná". - Co pak z té Vaši generace anijedna
nesáhla po této klice? Pochybují o tom, pomyslim-li, kolikdokonce
starých literárních potentátll (hlavne tech predválecných estét6)z
generace bylo u vytržení (ovšem vnitrne naprosto neuprímném)
"umeleckými" legracemi vyrobenýmí casto naprosto studenea
motorne mladou generací, jako by pojednou na stará kolenap
to, že k umení není treba ani talentu aní zdravého rozumuani
pliny. jen strach, aby se nezdáli zpátecnickými konservativci,
teli pokroku a blthví cím, hnal je k zbabelému poklonkovánim
která pojem svobody zamenila za zvúli a umení za legraci.Tomu
léhali clenové Vaší generace stejne jako clenové generací s
Pred válkou bývali jsme svedky konfliktu generace mladé ses
otcu s detmí. Byl to zdravý nutný konflikt vyspelého, rozumného
s idealistickým vášnivým mládím. Dnes to posedlo i mnohélit
starce; je to neprirozené, je to protivná krec, která je nezachránl
stárím. Vy jste proti tomu všemu statecne bojoval a bojujete.
proto na své strane mnoho lidí nejruznejších generací. Hledímna
Váš smer jako na jakýsi n ovo real ísm us, níkoliv pokud setýce
sad, nýbrž formy. To, zac realismus bojoval, již ze znacné cásti
bolelo. Zásada pokroku by musila býti jinak vymezena než jak JI
muloval realismus. V dobe, kdy na príklad lid veril, že pána boha
prechytruje ten, kdo používal desinfekcních prostredku proti
nospore nicící vinice, bylo nutno bojovat za technícký pokrok,
kterému se stavela církev katolická. Dnes bychom meli rici,že
krokem jsou pouze ta spolecenská a výrobní zarízení, která v p
rade zmenšují pocet lidi hladovejících; zarizení rozmnožující
bidu jsou proti pokroku a hodná naprostého zavržení. (Jen af se
že jeden z nejlepších našich inženýru, který je spolutvurcem j
z nejlépe vybudovaných technických závodu v Evrope, dr. S
schein, ve shromáždení našeho nemeckého technického sveta n
volal inkvisici na techniky.) Zásady pokrokové mely by býti
dovány. Vy to v "Prítomnosti"
ciníte od prípadu k prípadu, ~
na paty jednou tem, podruhé jiným; máte tedy proti sobev
co je ztrnulé, nehybné, anebo ztreštené a nerozumné.
V tom práve vídím ten Váš smer, za nímž stojí jiste více lidí
generací, nežli si myslíte.
V hluboké úcte

Pane redaktore, Vy sám pravite, že "klika u dvírek k zahrade poe-
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Prvních 20.000 km
ukáže Vám teprve hodnotu úcelné konstrukce,
výborného materiálu
a dokonalého
dílenského
zpracování
Š KO DA. Jen dlouhá nepretržitá
služba
automobilu
zdurazní Vám mechanickou
spolehlivost
vozu ŠKODA
a presvedcí
Vás o jeho úspornosti
v provozu
v udržování. S plynoucími
mesíci a lety poroste
Váš respekt
pred jeho kvalítou a zameníte-Ii
jej jednou
za
jiný,
bude
to opet
ŠKODA.
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AKC. SPOLECNOST
PRO AUTOMOBILOVÝ
PRUMYSL

(ASAP)

Praha II., Vodickova 38. Telefon 286-47 až 49.

knihy.

Jan Welzl: Po stopách
polárních
pokladi't je druhá
v níž se dokresluje úžasne dobrodružný život ceského ná
Eskymákú. V díle Tricet let na zlatém severu, které si razí
rychle uznání za hranícemi, vylicil Welzl svou cestu na vysoký
a pocátky svého obchodování. V knize Po stopách polárních
kladu licí svuj dalši rychlý vzestup, podložený houževnatou
k práci a statecným celenim každé prekážce. Kníha má šest ka
I. Zlatá horecka. II. V pralesích nejsevernejší Kanady. III. O
níkovy toulky polární divocínou. IV. Za zverí na Aljašce. V.
nové Ledového more. VI. Slavná výprava kapitána Ivanova. I(
z techto kapitol obsahuje nejen všechno to, co Welzl velmib
a témer novýma ocima pozoroval, ale zejména mnoho ú
neuveritelných zkušenosti a dobrodružství, jaká prožilo málo lidi
svete. Díla Welzlova vydalo nakladatelství Fr. Borový v
brož. po 36 Kc, váz. po 46 Kc.

K zarízení vzorné kanceláre a pracovny
je nezbytným:
praktický ocelový nábytek "V ÁG NERS
psací, rozmnožovací
a pocítací
stroje, jakož
veškeré ostatní kancelárské
potreby od firmy

i
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TYL",

osvedcený

dubový

nábytek

"JERRY·,

ITERATURA
NOVÉ
Jindrich
Plachta:
cemi O. Sekory. Vydal

W. Shakespeare:
Vecer trikrálový.
Komedie
o 18 scénách. Preložil B. Štepánek.
Grafická úprava a
drevoryty
A. Chlebecka.
Stran 160. Brož. Kc 10·-,
váz. Kc 16· -. Vydal Fr. Borový 1931.

K NI H Y.
PucálkovÍc
Fr. Borový

AmÍna.
S ilus1931. Stran 136.

. Kc 15·-.
a samém pocátku letní saisony objevuje se na knižtrhu knížka, která je velmi úspešným debutem naého feuilletonisty, filmare a populárního
komika Buova divadla jindricha
Plachty.
Rozmarná
historie
ké úrednické rodiny, která necekaným
prírustkem
ete-žirafy je úplne privedena z kolejí, tešila se již
ouženému a nedockavému
zájmu ctenáru
pondelu Lidových Novin. Uchlacholující
pohled autoruv
bláhovost celého našeho lidského hemžení je zde nene vtipne dokreslen ilustracním
doprovodem
Ondreje
ory, který dokáže s úspechem,
všude kde toho je
ba, pomoci ctenárove slábnoucí fantasii do sedla. je
knlžka, jejíž cetba vám poskytne nejen príjemné rozlenl, ale i úlevu.
n. r.
Viktor K. jerábek:
Dobyti Podolan. Moravský
mán. V úprave a s obálkou profesora Petra Dillingera.
ran 356. Vydal Fr. Borový 1931. Brož. Kc 25·-,

. Kc 33--.
Sebraných spisech Viktora K. Jerábka vychází jako
I. svazek román "Dobytí
Podolan".
Težké zacátky
aktického uplatnení myšlenky sokolské, dobývání h o sárských posic cílevedomým provádením
hesla "Svuj
svému" v ponemcovaném moravském
meste tvorí ráec románu mladého doktora Hory, který na popud
fltele svého otce stává se záloženským
lékarem podokým a má posíliti zakriknutý
ceský živel. Predseda
ožny Kartus, clovek chamtivý a verný rakouský podý, vidí ovšem nerad zavádení nejakých
ceských no,jež by mohly otrásti jeho posicí loyálního vlastence
rakouských úradu, opatrí mu byt u své príbuzné mladé
ovy Kocmanové, v jejich svudných
tenatech
má se
biti veškerá energie mladého lékare. Realisticky
odorovaný život malého mesta po všech jeho stránch vyrustá pod dovednou rukou slovesného
malíre
dokonalý obraz, jehož figury, at již rozepláté posvátplamenem cinorodého nacionalismu,
opredené slizpavucinou malomestských
klepu a pletich, nebo
tury lidských charakteru
dýchají opravdovou
žinostl. jerábek, jehož každá nová kniha je vroucím
ánlm lásky k malému cloveku, se však se svými
i nemazlí a dává jim žíti životem, jakým skutecne
zbaveným poetického pozlátka a falešného soucitu.
I se pohroužiti do duše lidu a vy težiti ze svých pozoánl a vlastních bohatých životníéh zkušeností
ryzí
eriál pro stavbu svých del.
F. B.

Po tragickém, mourenínském
"Othelu" a pohádkovém,
fantastickém
"Snu noci svatojanské"
vychází u Borového ve sblrce "Pantheon"
v kruhu Shakespearových
her další komedie "Vecer. tríkrálový".
Znovu se básník
vrací ke své oblíbené komedii plné omylu, které plynou
z mužského prestrojení
mladé ženy.
Boure - která tak zhusta u Shakespeara
rozdvojuje
prátelství
i pokrevní svazky lidí, aby se pozdeji opet nalezlí ve štastné pohode a náhode - odloucí tentokráte
Šebastiána
od jeho líbezné, moudré, vtipné a bystré
sestry Violy. Viola, prestrojena
za páže, prichází na dvur
vévody Orsinia, který je beznadejne
zamilován do bohaté, krásné sousedky Olivie, jejíž srdce však je stejne
beznadejne naplneno nárkem a smutkem nad smrtí svého
jediného
bratra. Viola-páže
stává se milostným
poslíckem mezi obema zkrušenými
srdci. A z'atím co prestrojená Viola se zamilovala
do vévody Orsinia, svého
pána, ze srdce knežny Olivie prchají smutecní chmury
a místo nich usazuje se v nem obraz roztomilého, vtipného pážete-Violy.
Práve tak, jako Viola, byl z rozboureného
more zachránen šlechetným
kapitánem
Antqniem
i její bratr
Šebastian.
Obdarován
Antoniem mešcem penez, na vlas
podoben své sestre Viole, prichází na dvur Olivie. A ta,
v neprltomnosti
p,ážete-Violy, stává se ženou Šebastiána,
v domnení, že se snoubí se svým milov,aným pážetem.
Zmatek a nedorozumení
nastávají.
Kapitán Antonio, byv jat stráží vévody Orsinia, který
jest jeho úhlavním neprítelem,
donucen nouzí, žádá zpet
své peníze. Ne ovšem na Šebestiánovi,
nýbrž na samotné
prestrojené
Viole. Olivie, již manželka
Šebastianova,
oslovuje Violu-páže pred vévodou Orsiniem jako svého
muže, udivená,
nevinná Viola, netušící dosud príhodu
svého bratra, usvedcena z manželství samotným,
oddávajícím knezem, upadá v nemilost vévody Orsinia.
A celý tento dej v toku techto nedorozumení,
domelých zklamání v manželství,
lásce, prátelství
a vernosti,
je podmalován
druhým, soubežným
dejem, zauzleným
drastickou
figurkou omezeného,
nadutého správce Malvolia, domýšJivcem
se žlutými
puncochami,
v jehož
osobe se básník zálib ne vysmívá anglickému puritánství
své doby. V nem se vysmívá i bláhowému.
stareckému
vzplanutí, které v tomto plesnivém, urputnickém
mrav 0kárci podnítí podvrženým
psaníckem
Marie, taškárská
komorná
knežny Olivie. Tak bláhove, tak zamilovane
si pocíná tento starík pred Olivií, svou paní i paní svého
vzkypelého srdce, že jest jako šílenec odveden do vezení.
Kruh tohoto soubežného
bujného deje doplnují dva
rytíri. Pan Ondrej Zmrzlík, blbecek zamilovaný
do Olivie, z jehož zamilovanosti
zdatne teží pan Tobiáš Ríhal,
opilec i šej.dír, malý e~emplár príštího -Falstafa, jehož
ochranným
andelem se stává komorná Marie. A ovšem
dobrý básník napraví nakonec i všechna nedorozumení.
Jak? Tot práve tajemství,
které vám vyzradí líbezná
knížecka ve žlutých deskách s cerným nadpisem, v plynulém, bohatém Štepánkove
prekladu, v krásné úprave
mistra Chlebecka, která práve vychází u Borových. jen
tolik ješíevyzradím,
že básník, zrající v muže, mající
již zkušenosti z vlastního
manželství,
tak trochu se pousmívá,
trochu povzbuzuje,
trochu se veselí, trochu
teskni: - Cokoli chcete - jak puvodne nadepsal tuto
svoji komedii.
K. N.
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"Tomuto dílu se podarilo predvésti nad ocekávání" hmatatelne
pred oci každého inteligentního
ctenáre neuveritelné divy a tajemství života. Žádný ctenár at
již ví málo nebo
mnoho neodolá, aby
nebyl stržen panoramou, která se tu
pred ním rozvíjí."
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A JEHO MOŽNOSTECH

"Nejdokonalejšl dílo, jež možno
si predstaviti v obrazové popularisaci vedy o živote. g;

William Beebe
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