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enerace,trampové, politika.
rávení lidí, kterí krátce pred válkou úcastpolitického hnutí mládeže u nás, byla poredi zájmu mladých. Starali se o ni, hádali
6castnili se politických akcí jako diváci i poJejich zájem byl prícinou
urcité politické
V politických vecech. Nebylo by obtížné
do!e zájem o politiku po válce mezi mládeží
poklesl. Jaké boje byly na príklad svádeny
ové strany o mládež! Sdružení katolické mláechách se prohlašovalo za nepolitické,
zatím
by ráda mela svou mládež organisóvánu
pozdeji ovšem t. zv. Mladé generace lidové
cetne velmi slabé). Vnejšne byl tento odpor
4n hlavne knežskými príslušníky
mládeže jako
ti zatahování vecí náboženských
do politiky.
této specielní nesnáze v neposlední rade byla
nou nechut mládeže k politice vubec. Mladí
ylo asi uvažováno - dají se získat tajemstvím,
a virou, ale nikoliv prosaickými otázkami dne.
strany, které mládež organisovánu
mají, nechlubiti príliš velkými úspechy mezi mládeží
rganisovanou. Na sjezdu agrární mládeže bylo
et delegátu, kterí zastupovali
sedmdesát tisíc
aných príslušníku mládeže. Na stranu, která
ch mela na milion hlasu, není to nijak mnoho.
'Proto,
jedenadvaceti
že znacná
let cást
a nevolila.
organisované
Stejné pomery
mládeže jsou
neách ostatních, zvlášte pak mestských,
nebot
e mestech je nezájem o politiku vetší než na
nce bych se odvážil tvrdit, že všechny debaty
I doby mezi mladou a starou generací
nebyly
jakéhosi, rekneme, boje mezi mladými a staýbrž výrazem nespokojenosti
nekolika mladých
vcu, kterí jsou však více méne generály
bez
mladými je svrchovaný nezájem o konkretní poPrlciny, proc tomu tak jest, jsou vysvetlitelné
gicky. Za úsek té cásti mládeže, která se zmocprevratu u nás literatury, formuloval
je již na
mfste Dr. Kocourek. Mládež ostatní, t. j. nikoliv
lektuální špicky a silné individuality,
prožívala
otresy. Také ona pochopitelne
byla stržena poovým radikalismem,
který
nevyžadoval
preI ale prece vnukal' presvedcení, že jim patrí svet
u práve pro svou príslušnost k radikálnímu
hnutí
ni všemu ostatnímu.
A také ona velmi brzy
Ivela, jenže - jsouc prece v základe zdravejší
kdo ji stáli v popredí - nestala se ani tolik
I ani neresignovala na všechno,
cemu dríve
Mfsto na schuze, tábory lidu a do organisovaných
zacala jezdit do prírody. A ty mladší rocníky,
emely príležitost projít komunistickým
krtem poovým, nebyly nikým pro politický zájem získány.
I že všeho u nás zmocnily se politické ruce, na
nemohl pusobit príznive. Mladý clovek si chce
že dobude všeho vlastní silou a pricinlivostí.

Ale reklo se mu neprímo i prímo, že to nic není proti
politické legitimaci.
A odpor proti tomuto nepríteli politické strane - která mu upírala možnost dostat se
kamkoliv vlastní silou, vyrustal
v nem takovou silou,
že práce komunistu
i tisku Stríbrného,
kterí soustavne
po léta snaží se svým príznivcum
dokázat, že všechno
je špína a že všichni, kdož stojí v popredí, staví svou
autoritu na podvodech a násilí, byla jim znacne ulehcena.
Mladí lidé uverili, že tomu tak je.
Druhým
faktorem
odporu k politice u mládeže je
nedostatek
programu,
jenž by mládež podchytil.
Budovat mladý stát je práce velmi záslužná a pro ptímé
úcastníky
vrcholne zajímavá.
Ale mladí lidé všech dob
a míst chteli, aby jejich fantasie byla podnecována
velikými plány a smelými úvahami. A tak programy stran,
mluvící více méne jen o aktuálních
potrebách
doby,
a žurnalistika,
polemisující
nikoliv o revolucích,
ale
o novelisacích zákonu, jež se prímo k mládeži nevztahovaly, nemely na ni vlivu. Ano, pred válkou bylo záslužnou prací demonstrovat
na ulicích. Mohlo se se zápalem
debatovat
o tom, jak rozbít Rakousko.
Sociální problémy nebyly ješte rešeny zákony jako dnes. Byly tu
plány, ohromné, veliké plány, jež poskytovaly
fantasii
mladých mozku netušené možnosti. Tento odstup mezi
tím, co tenkrát bylo strašlive odvážné
a co dnes je již
realisov,?no, zustal ve hlavách starší generace. Mladá jej
nezná. Zádá si stejne úchvatných
vidin do dálek. A proto je ochotna bez velikého premýšlení
- že dnes jen
málo lidí je ochotno dukladne premýšlet je snad mimo
diskusi - demonstrovat
proti nemeckým filmum, když
je k tomu obratne privedena
(dnes se hrají tyto filmy
zase, ale táž mládež chodí do biografu nikoliv vytloukat
skríne, nýbrž naslouchat
svudným melodiím nemeckých
operet), i eventuelne
tleskat komunistickému
recníku
na trampské schuzi, jen když mluví radikálne a hrubým
vtipem
napadne
nejakou
uznávanou
velicinu.
Proto
namnoze
i ti mladí, kterí do organisací
politických
stran vstoupili,
bud se nijak neuplatnují
anebo zase
propagují
myšlenky, jež se základním programem
jejich
stran vubec nesouvisí. Mladí z lidové, agrární i národne
demokratické
mládeže scházejí se casto na platforme
fašismu. A prece lidová strana v duchu církevních predpisu nesmí nikdy usilovat o zmenu státní formy, jsouc povinna dávati, co je císarovo, císari, agrární svým názvem
"republikánská"
a tretí strana národní "demokracie"
se bezvýhradne
staví na pudu tohoto státu republikánsko-demokratické
ústavy. Mladí netleskají fašismu z hlubokého presvedcení
a vedomí, že by jej pokládali
za
nejlepší vládní systém, jaký je jim možno si predstavit
- nýbrž, ponevadž má nejrincivejší
hesla a nejradikálnejší vnejší projevy.
Ale to jen menšina mládeže má jakýs takýs zájem
o otázky státní formy, o sociální pomery a národní
hospodárství.
Stejne tak malá její cást zajímá se o literaturu,
hudbu a divadlo. Pryc jsou doby, kdy u nás
knížka ceského autora
byla událostí
(ovšem to není
vinou jen mládeže, nýbrž spíše autoru),
nebo kdy se
manifestovalo
za osmihodinovou
pracovní dobu a kdy
se v divadle demonstrovalo
pro "Vojcka" ci proti nemu.
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Prítomnost.,
Fakt, že minulou nedeli koupalo se u Prahy ve Vltave
na dvestetisíc lidí a že každou sobotu a v nedeli ráno
vyjíždí z Prahy na tricet tisíc trampu ("obycejné"
výletníky v to nepocítaje), jasne dokazuje, kam se vrhl
zájem mladých i starých.
Nebot nejen mezi mládeží,
ale ani mezi staršími rocníky nenajde se tolik politického
zápalu jako kdysi. Užili toho již príliš mnoho a jsou
unaveni - vedle rady prícin jiných, jež rozbírati není
již místo.
Bylo zde užito slova "o d por" proti politice. To je
fakt totiž velmi povážlivý.
Kdyby
nezájem
mládeže
o politiku skutecne spocíval jenom v tom, že se neorganisuje a ignoruje schuze, nebylo by zle. Byla by nadeje,
že až prijde pohnutejší
doba, kdy se budou volebním
lístkem rešit duležité politické otázky, mládež se svého
nezájmu zbaví a stane se opet politickou,
i když v jiném smyslu než její otcové. Ale vývoj trampingu
u nás
ukazuje, že veci se mají ponekud jinak.
Tramping ve svých pocátcích
byl jednak svépomocnou akcí bývalých skautu, kterým se omrzela organisacní kázen, a zároven odezvou romantiky
amerických
cowboyských filmu. Potom však, kdy pocet tech, kdož
trampovat šli, rostl po tisícovkách,
stal se svépomocnou
rekreacní akcí mládeže. Duch mládeže prestal se sytit
živinami politických idejí a literárními
hodnotami.
Stacil mu z valné cásti biograf a péce o telo. Kdyby prozíraví politici ihned po prevratu
vzali otázku rekreace
mládeže i starších do rukou, jiste by forma trampingu
byla daleko jiná. Jiste by touha po volnosti a prírode
nezvrhla se - jako se to namnoze stalo - ve vuli a provádení neplech.
Ale nestalo se tak. Mládež se pocala starat sama o sebe.
Vznikaly osady stanarské i chaty. Dnes je jich na tisíce.
A to, co melo být jen životní složkou - dokonce jiste
ani ne podstatnou
- stalo se namnoze úcelem. Stacilo
trochu romantiky a fantasie a div, že nekterí lidé neprohlásili tramping
za ten nejkrásnejší
životní program.
Nelze poprít, že ti, kdož trampovali,
odlišují se do jisté
míry k svému prospechu
od ostatních.
Mají namnoze
hodne životního
elánu, zdravý optimism
i nesobecký
pomer ke svému okolí. To je ovšem snad dobrý životní
styl, ale ponekud málo na životní názor.
První, kdo se politicky zacal zajímat o trampy,
byl
tisk Stríbrného.
V r. 1928 založil trampskou
rubriku,
jež se pozdeji oddelila ve vlastní
casopis. Zdvihl se
proti ní takový odpor, že se na schuzi trampu, svolané
v té dobe na Smíchov do restaurace v Havlíckove ulici,
odvážil pro ni mluvit jen její redaktor,
ac jiste nejací
privrženci v sále byli. Používal metody, již potom prejalí i komunisté:
Dokazoval,
že Stríbrného
listy mají
o tramping zájem ciste platonický.
Že chtejí trampum
pomoci samy, nevyžadujíce
za to nijaké úplaty. Nemel
úspechu a trampové se k Stríbrnému
nepridali. V té dobe
také komunisté pocali spatrovat
v této mládeži vnejškove hodne radikální
dobrý materiál
pro své cíle.
Zacali bít do Stríbrného,
že chce trampy
vtáhnouti
do stranického chomoutu.
Casopis "Tramp",
který byl
nejprve vydáván soukromníkem
a snažil se tudíž být
pokud možno neutrálním,
pozdeji byl majiteli odkoupen. Založeno "Družstvo
Trampa"
se stokorunovými
podíly, a ponevadž jeho vudci byli vetšinou velmi leve
orientováni,
"Tramp"
dostal politický náter. Bylo útoceno na meštácké "padoury",
pak i na "Ceské slovo"
a konecne na celou socialistickou frontu vubec. "Tramp"
velmi naivne popírá, že by byl casopisem komunistickým.
A ideologicky jím skutecne také není. To, co se propaguje v tomto liste, je nejvýš jakýsi anarchokomunism.
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Žádá se volnost a útocí na všechny organisace.
však bylo prikroceno již k organisaci ctenáru tra
k tvorení Trampských
Obranných výboru. Podle d
rozesílaných
práve nyní redakcím dvenních listu e
TOV v Praze, Plzni, pro severní Cechy, v Mlad6
leslavi, v Kladne,
Rakovníku,
Príbrami, Nym
Písku,
Kutné
Hore,
Podkrkonoší,
Brne, Mo
Ostrave, Olomouci, Prerove. Ve zmíneném prípisu
testují TOVy proti tomu, aby byly pokládány za
komunistické
strany.
TOVy prý sdružují tra
osady bez jakékoliv
stranické
legitimace, aby
svobodu trampingu.
Dokazují "Ceskému slovu" a
šim osadám",
že oni jsou to, které chtejí poli
trampy organisovat.
Jak se staví tedy TOVy kp
Nechceme-li tedy vyslovovat
podezrení, že jsou
ne složkou, tedy aspon souputníky
komunistické
musíme z psaní "Trampa"
konstatovat,
že tra
tohoto odstínu jsou zaujati proti všem listum i str
meštanským,
proti
národním
socialistum (Ces
slovu) a sociálním
demokratum
(Právu lidu). Z
tedy jen Polední
list a Rudé právo, nanežn
útocéno. Vedle mlhave formulovaného
požadavku t
ské svobody vyslovují
se zásadne proti predvoj
výchove. Zakladatelé
casopisu "Tramp" pohrbili
velmi rozhodne
akcí Poledního
listu
zaorga
trampu,
takže i když dnes ne z dosti jasných du
proti nemu nemají námitek,
dá se predpokládat,
jediným
casopisem
i stranou,
jež jim vyhovuje,
Rud é p r á v o a komunistická
strana ceskoslove
Casopis "Tramp",
pokud byl v rukou soukromých,
asi osmnáct tisíc odberatelu
(i s temi, kterí "Tra
kupovali po hospodách).'Ponevadž
nyní zacíná "Tr
vycházet
nepravidelne
z nedostatku
penez, jiste
odberatelu,
t. j. príznivcu
tohoto smeru mezi tra
poklesl. Ackoliv "Tramp"
ohlašuje každého týdne
nových
deseti osad sympatisujících
s TOVy (p
míná to neslavne zaniklé Trampské kluby z Pol
ního
listu,
jež rovnež v jeho sloupcích rostly
houby
po dešti),
myslíme,
že neublížíme TO
odhadneme-li
pocet jejich príznivcu na 3-4 tislce.
Také druhý nejvýznacnejší
trampský casopis"
Osady"
svolal schuzi, aby se pokusil trampy o
sovat. Sešli se tehdy zástupci 48 osad s 1500
Casopis "Naše Osady" dodává zprávy "Ceskému slo
To dalo podnet TOVum k tvrzení, že chystaná orga .
trampu kolem Našich Osad bude sympatisovat se st
cs. nár. socialistu.
Je to ovšem tvrzeni ponekud
hnané, ponevadž soustredily-li
se kolem "Trampa"
radikálne
levé, je-li malá cást trampu orientována
méne radikálními
metodami "Poledního listu", zdá
že "Naše Osady" soustredují
ty indiferentní v mlád
kterým politika je záležitostí velmi nepríjemnou, o
se je treba starat jen v prípade nejnutnejší pot
Ostatní strany nepokusily
se získat trampy pro
politické
organisace.
Zustalo pri interpelaci, již
casem na prospech
trampingu
podali v parlam
cs. nár. socialisté,
a na ostrých a jiste oprávne
invektivách,
kterými útocili v zemském zastupite
zástupci soc. demokracie
na presidenta Kubáta. P
nec komunistické
strany
Hrubý podal v parla
interpelaci,
aby min. Slávik se odpovídal za Kub
výnos, a pokusil se mluvit na táboru trampu na Vi
hradech - ovšem již po jeho rozpuštení. Tam se
dostavili zástupci strany cs. nár. socialistu.
Trampové
jsou soucástí mládeže, o jejíž aversi
politice bylo již psáno. Vymezit presne pojem tra
je dosti težké. Jsou všichni mladí lidé, kterí jezdí d
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PtítomnosL
motocyklem v sobotu a v nedeli na

? Mezi trampy potkáte i statné padeže byste ve Ztracené nadeji uvideli
rého' dedecka. jsou tedy trampové
Oddeluje snad trampy od netrampu
avení? Težko, nebot i mezi celnými
ampa", který by jiste tuto zásadu
y se lidé velmi dobre situovaní. Že se
na motocyklu, uzná i ten nejzavilejší
y trampu. Ale když si nekdo místo
o motocyklu koupí za deset tisíc ojeté
tramp? je trampem ten, kdo si postavil
dnou chatu za patnáct tisíc korun
Tramp"), anebo je tramp ten, kdo preách a pudách (poprou zastánci t. zv.
G, registrovaných a pevne usazených
mohou být podrobena kontrole). je
jež jezdí do chaty v pruvodu maminky
é prlpady), nebo bardámy, jezdící v neo v podstate velmi široké. Není možno
á právo zvát se trampem a kdo ne.
oUtické rozvrstvení trampu je skor o
ovat pomer mládeže k politice. Existují
la práve tak jako osady mládeží jiných
n. Menšl cást trampu (práve tak jako
mládeže vubec) je organisována v nejických, odborových i sportovních ore se tedy jen paušálne tvrdit, že ježto
aše Osady" zaujaly záporné stanovisko
servativních smeru i tech ostatních,
6m ostre psaly, kdežto k listum levicoOsady" pomer kladný (až na "Rudé
p" opatrnicky neprá telský (až na "Ceské
U vypovedel zjevné neprátelství,
a Rudé
si drží palec), že tedy vetšina trampu
k socialismu, sklon velmi neujasnený
dovoluje, aby eventuelne cetla se zálist" a "Šejdrem".
obe bylo nekolikrát s jakousi príhanou
Je politické strany licitují mezi sebou
Iiby materielních výhod. Snad by net se na veci tak škarohlídsky. Je jisto,
usy dály. Ale bylo by tak velikým nese mladí lidé a zvlášte trampové, kterí
( jsou pravdepodobne
nejaktivnejší
když názorove až beda povrchní a spoe velmi málo vychovaní (domnívají se
to hrich se slušne chovat, a pokládají
o všichni lidé v klackovských letech obhrouble), zainteresovali o politiku?
e za kus chleba a místo pro strany je
nebylo by záslužné, kdyby tato mládež
~itické arény rekla tem starým, že jsou
dl se straní verejného života. Je to fakt,
Uch bylo casto receno, že starí se, drží
nehty. Podívejte se na politické orgajež jsou vedeny namnoze lidmi, kterí,
upce, odešli by již dávno dobývat si
fŠlmi. Ale to je chyba, ponevadž jedrozhodovat v tomto státe. Mají až do
motou, do níž každý vtiskne své znata, aby je príští šlápota zase vytlacila?
depodobné, že by trampové práve tak
deže se dali získat pro dnešní organilef, at politické. Naivní pokusy, jež až
y svým radikalismem mládeži hovící
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ztroskotaly, jsou toho dukazem. Ale jaký má smysl
jim to dokazovat? je to skutecne podivne krivolaké.
Kde kdo tyto mladé lidi presvedcuje, že není správné,
co delají. Kde kdo vycítá politickým stranám, to jest
institucím, jež by mely svým straníkum vtiskovat ucelený názor na svet a poucovat je o tom, že trampské
písnicky a táborák nejsou smyslem života (i když sobecky receno - by to nebylo tak nejšpatnejší), že je tu
celá hora vecí, jež nutno vyrešit a upravit (neríkám, že to
všechny strany delají)-kde
kdo temto stranám ríká,
že se dopouštejí zlocinu, když tak ciní.
Ale pri tom nikdo se nestará o to, co vlastne tedy má
mládež delat. Postavením táboru a zlevnením jízdních
lístku na drahách se všechno nevyreší. Tím se nasytí
telo, ale duše a mozky mladých zustanou nadále zoufale pusté, prístupné každému lacinému šlágru a theatrálnímu gestu. Zatím co starí žijí pod dojmem vzpomínek
a boju, majíce tak pocit odpovednosti a nebezpecí, mladí
jsou vlastne naprosto spokojeni: je republika, všechno je
hotovo, oc pak se mám starat? Chápu, že politika je vecí
velmi málo príjemnou. Ale daleko nepríjemnejší pocit je
uvedomit si otázku, co se muže stát, když kde kdo bude
mladým i starým radit, aby se na politiku, politické
strany (a jak si lidé milerádi doplní: svetový názor)
vykašlali.
Nebot je treba pochopit - jak rekl Masaryk v Pardubicích - že clovek nežije k vuli legraci, ackoliv muže
být vesel a prijímat svet a život v nadeji, že beh jednotlivce, obce, národu a lidstva je rízen rozumem a dobrotou presahující naše pochopení.
jsem ovšem presvedcen, že trampové jenom prodelají, dopustí-Ii, aby tramp ing byl zpolit1sován. Když
ležím u reky na tráve a dívám se, jak plují mrácky,
certa se starám o politiku. Nedele je k tomu, aby mozek
vyvetral a telo si odpocinulo. Ale obávám se, že pestený
odpor proti jakékoli politice neprestává jenom u snahy,
aby tramping byl a zustal zdravým hnutím rekreacním,
vzdáleným jakéhokoliv politikarení, nýbrž pusobí, že
mladí lidé, když se vrátí do mesta, ani u pracovních stolu,
v polední prestávce a vecer mezi kamarády se o hospodárské a sociální otázky nestarají a jsou bezradni,
když za zástenou volební místnosti mají do obálky
vložit hlasovací lístek. Tento clánek by chtel prevésti
thema o trampingu, jež už bylo dostatecne prodiskutováno a jiste bude vyrešeno k spokojenosti tech, kdož
do prírody jezdí, k rozprave o mládeži a jejím polit!ckém
vedomí vubec.
josef Trofan.
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Obilní monopol.
Jednání o obílní monopol - užívejme tohoto názvu, i když oficielni politika se za nej stydi - nevede ke konci. Prutahy byly by
pochopitelné, kdyby byly zpusobeny bedlivými hospodárskými úvahami, pri nichž by se ukázala nesnadnost primocarého rozhodnutí.
Máme však vážné pochyby, že pricinou odkladu jsou úvahy hospodárské. Zdá se spíše, že stanovisko k monopolu urcují hlediska ciste
stranická. Vždyt byli jsme práve svedky mohutného veletoce, provedeného s obdivuhodnou
mrštnosti starickým vudcem národní
demokracie, a šušká se, že tento výkon budí závist jinde, takže jsou
nábehy p'rekonat jej ješte velkolepejším veletocem zpetným. Urcuje-Ii u národni demokracie momentální odpor k monopolu agitacni
zretel, uplatnující se ovšem i u živnostníku, na druhé strane nedari
se spolknout všecky sliny, které stékají z mlsných úst, tešicich se
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na bohaté hody u monopolního stolu, kde ovšem mají obsadit nejvíc
kresel hodní stoupenci agrární strany. Nestranný divák, vida bídu
tohoto straníckého zápasu, musí se právem obávat sverit tak choúlostivý predmet a prí tom tak obrovítého významu i pro poslední
nemluvne v tomto státe (nebot jde o každý krajíc chleba) rukám
rízeným instínkty a úvahami casto málo ušlechtilými. Na druhé
strane nutno príznati bez obalu, že výhody, které by poskytl ústredne
rízený dovoz cizího obilí, byly by pro naše obchodní vztahy k cizine
nesmírné a že sotva by je bylo možno nahraditi komplikovaným povolovacím rízením, jež by zdaleka nebylo tak výhodným instrumentem obchodní politiky - zvlášte maji-Ii se v ni uplatniti doporucené preference - a jež nadto také sotva by vylucovalo možnost
nekalých obchodú politických.
Vš.

Jinak Francie, jinak Anglie.
Ve veci celní unie jako v jiných mezinárodních otázkách je naším
zvykem, zajímati se výlucne o mínení Francie a považovati je za
rozhodující. Ale to je omyl. Francie múže uplatniti své stanovísko
jen v dodode s Anglií. Proto je treba podrobne znáti také stanovísko
brítské ríše, abychom mohli odhadnout vyhlidky.
Prí posuzování stanovíska anglického ve veci· nemecko-rakouské
celní unie je treba míti na mysli predne vzdálenost tohoto problému
od anglického denního života politického a hospodárského, za druhé
dosud silné tendence liberálne ekonomické školy volného obchodu,
za tretí instinktivní antagonísmus vúcí stanovisku, které zaujímá
Francíe v každé otázce evropské, a konecne za ctvrté sympatie,
kterých zde požívá Rakousko, zvlášte Víden. Další složkou, dosud
snad méne silnou, než ostatní, ale stále rostoucí, jsou oživující
tendence germanofílské, representované
hlavne "Manchester Guardianem".
Rozumí se, že pro verejné mínení je celá otázka príliš akademická
a málo zajímava. V tech kruzích pak, které se zabývají zahranicní
politikou, t. j. mezi žurnalisty, v parlamentních kruzích a ve všech
tech n:'lzných spolecnostech a klubech, kde se tyto otázky studují,
prevládá již dávno názor, že není dále možno udržovati Nemecko
ve stavu politické ínferíority a že je fair priznati mu táž práva, jaká
mají ostatní evropské státy, t. j. sjednávati smlouvy, uzaviratí
aliance atd.
Vzhledem k težké hOSPDdárské situaci, kterou Anglie prožívá jíž
nekolik let a která je zejména vyjádrena hlavne velkým poctem nezamestnaných, dotklo se zde velmi nepríjemne, když návrhy ministra
obchodu Grahama na celní prímerí evropské nevedly k positivnímu
výsledku. Proto skoro všeobecne se pokládá rakousko-nemecký
projekt za vec v zásade dobrou a následování hodnou. Argumentuje
se po vetšine tím, že v Evrope zmizí alespon jedna celni hranice a že
rozšírení hospodárského území bude míti za následek povznesení
hospodárského blahobytu na tomto území a tim také zvýšenou kupni
schopnost pro anglické zboží. Dlužno také príznati, že Nemecko velmi
obratne využilo a využívá obav Anglie z francouzské hegemoníe na
evropském kontínentu a že se mu podarilo zapráhnouti do své káry
všechny liberální a pololiberální žurnály.
Nám se casto vytýká, že odpíráme Rakousku uplatnení týchž zásad
sebeurcení, v jejichž jménu jsme sami dobyli své samostatnosti.
Byt í se celkem dostí všeobecne uznávalo, že sítuace Ceskoslovenska,
vklineného do nemecko-rakouského
bloku, je obtížná, ocekává se
zde, že pod záštítou Ženevy by nám tento blok poskytl veškerou záruku pro nerušenou dopravu jak do Hamburku, tak i do Terstu.
Hospodárská sítuace Anglie se stále zhoršuje a zpúsobuje rostoucí
znervosnení. Hledají se dúvody, proc hospodárské oživení dává na
sebe tak dlouho cekat. Zvlášte oblibený je poukaz na nízké mzdy a na
nízkou žívotní úroven v Ceskoslovensku a jiných zemích konkurujících s Anglií, dále na vysoké celní hradby, jimiž se obklopily všechny
evropské státy. Od toho je už jen krok k požadavku po celní ochrane
proti dováženému zboží a po užším semknutí britských dominií
s materskou zemi. Proto ani v konservativnich kruzích nelze ocekávatí žádného velkého odporu proti anšlusu. Nedávno poukázal kdosi
v týdeniku New Statesman
právem na to, že liberální a labourís-
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tický tísk je pro rakousko-nemeckou
celní dohodu, ale potld
dohodu mezi Velkou Britanií a dominiemi! Odpoved re
pozoruhodná svou rozpacitostí.
Dalším dúvodem, proc veliké vetšíne anglického tísku je
tickou myšlenka anšlusu anebo alespon celní unie, je ned6
nástupnickým státúm. Není dobre možno vyjmenovatí zde
prícíny, které zpúsobily, proc sympatie pro jugoslavíi, Rum
Polsko, které byly v prvních letech pó válce, pomalu zmizely
v kruzích liberálních a labouristických.
je však bohuželf
všechny tyto státy maji v Anglii pomerne špatný tisk. Vn!
lítické a hospodárské potíže všech techto státu i Ceskoslov
s oblibou prehánej i, o Malé Dohode se píše jako o nástroji
a na Rakousko, Madarsko i Nemecko se ukazuje jako na opory
konsolidace a pokroku. "Ubohé Rakousko!" je thema, které
opakuje, a i zcela rozumní Anglicané, kterí dobre znaji
Evropu, opakují trvale fráze o "ubohé Vídní", kterou mírové
odsoudily k hospodárskému zániku." A. A. Bauman, známý
vativní publicista ze staré školy, napsal nedávno v Evening
dardu, že mu Nemci a Rakušani mnohem více imponují,ne!
ostatní Slované. I zde se uplatnila stará nemecká propagandao
kulture.
Otázce, zdali celní unie mezi Rakouskem a Nemeckemje
ospravedlnitelna nebo ne, se také neprikládá velký význam.
za to, že uníe mezí temíto dvema zememi v té ci oné forme
prijít musi, a Anglii jde hlavne o to, aby, jakožto stát nep
teresovaný, splnila svou úlohu prostredníka a zabránila
neprátelství mezi dvema skupinami evropských mocností.
A. L. (Lo

Shodujeme se s "Frontou" v názorech na v
Ve "Fronte" pojednává p. Karel Horký o žurnalistických O
smrti Viktora Dyka a odmitá "jidášské nekrology" a "kro
slzy", jak to nazývá, které ze sebe vydaly nekteré listy
Tentokráte musíme s p. Horkým souhlasiti, ac se samí div'
se taková vec muže prihodit. Soudíme rovnež, že není d
aby listy, které v posledních desítlletech
Dyka skoro denne
a bezohledne potíraly, oddávaly se nyní tak bezmezne ofi
smutkarení a tak uslzene a strojene želely muže, který jim
nebyl milý. Víme rovnež, že to není nic lepšího než fráze. Je
chovati se vkusne vucí žijicím prátelum i mrtvým nep
Negativní superlativy za živa a positívní superlativy po smrti
neni nic charakterního. Smrt sama ješte nikomu nedává za
jestliže jsme za Dykova života nemeli co na jeho politíce pocb
nemúže ani jeho smrt zpusobiti, abychom ji najednou zacali
Viktor Dyk žil v naší mysli rozdvojene: jako básník a jako
jako básníka si ho i nekteri z jeho odpurcu vážíli, ba miloval
jsme z nich. Co se politika Dyka týká, vykládali jsme mno
škodlivost jeho politiky a meli jsme pro to duvody, a nejsme
pimprlata jako nekteri kolegové z levice, aby fakt fysické
otocil. Co není dobré za živa, neni dobré ani po smrtí. Di
bické nekrology v nekterých listech levice dokazují jen, jak
je rozšírena nemoc pokrytectví na svete. A pokrytectví a
glycerinové slzy tak se nám protiví, že radeji dáváme za
p. Horkému, který si na to stežuje. je uctívejší k mrtvému
kovi, bráti i po jeho smrti jeho myšlenky vážne a bez oné
shovívavosti, která se tak snadno prokazuje mrtvému.

Divadlo Karla Krause.
Nemecký tisk, m. j. i pražské nemecké listy:otiskují výzvuk
nímu zajišteni "Divadla básni" (Theater der Dichtung), jež
založeno a vedeno v duchu Karla Krause, vídenského básníka
rika, o nemž Pritomnost již casteji psala a jehož jméno dnes
cilo nejen rakouské, nýbrž i evropské hranice, jak dosvcdcu
pisy na této výzve. Z Prahy je na ní podepsán prof. dr. F
dr. Emil Franzel, z Paríže prof. Louis Cazamian, prof. PaulP
net, prof. Lucien Lévy-Bruhl, Louis Schneider, prof. dr.
Schweitzer, z Kansasu prof. Albert Bloch a ovšem vetší pocet
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z Nemecka a Rakouska. Význam KrausCtv pro souvystihl Frank Wedekind již v roce 1913: "Karl Kraus,
bojovnik v Rakousku, bojuje jako etik mezi duchovza mravní hodnoty, jichž splnení nám mCtže prinést
jež pak jiste budou zaradeny mezi nejvetši poklady~
dobylo.Své mimorádné nadáni pro divadlo nechal dobohužel ležet ladem. Byl by prvnim, kdo by mohl
t cestu k výrazovému umení, jež žádá naše doba. Že
uto úkolu, je jen jeho vecí. Divadlo jen ceká, aby jej
otevrenou nárucí a aby si osvojilo jeho vynikající
jeho praktické schopností." Od roku 1913 se situace
tom, že Kraus se zacal venovat divadlu cim dále, tim
predevším propagací Offenbacha, jehož Périchole práve
v Praze cetl. Karl Kraus sám praví ve výnatku ze své
1930o svém Divadle básní toto: "je dána jediná a podokázat hrobarilm stredoevropské kultury, že je za
nejen považuji, nýbrž že také bez ních a proti nim dovéhovytvorit. Platné hodnoty bez tisku, dobré bez proveri v možnost revoluce, jež osvobozuje od podvodu
o!e je sama od nich osvobozena, necht oznámi tento
vlici nási1nictvi verejného minení by bylo nositeli
stejne málo k necti jako jeho znemožneni vyšši moci
e." Úspech akce stoupencCt Karla Krause mohly by
mz.
O kultumiho Evropana.

Konec aféry dra Dvoráka.
ová aféra, která lonského léta zamestnávala mysle,
ofIelelnidefinitivnosti ukoncena tak, že p. ppl. Dvorák,
vojenským soudem osvobozen, byl preložen. jiste toto
ylo míneno jako vyznamenáni pro odvodního lékare,
uzenári p. Maceškovi, jehož syny mel u odvodu, poslal
jlmavý rozklad o nesnesitelných drahotních pomerech
Vojenskáspráva patrne chtela verejnosti dokázat tímto
leprece jen má temperament a trochu morku v kostech
relativne vzato, se s ni nedá žertovat. Ale verejnost,
na okolnosti aféry pamatuje, sotva to bude považovat
Ý dlikaz. Chápeme, že vojenská
správa delá vše, co
verejne nekompromitovala pomery ve svém oboru a že
se pliži po špickách, kde by byl na míste rázný krok.
však maji tolik moci, aby historku vyridili jen tímto
My pak ovšem zase máme tolik moci, abychom si mohli
Je to komedie.

-fp-

Nekolnému bylo ublíženo.
o Nekolném po zápasu s Alvérelem jeho nejfanaticI, a meli pravdu. jenomže Nekolnému v Paríži nece, jak si to oni myslili, ale ubližil mu Alvérel, který
tvrdými ranami od zacátku zápasu až do konce. A ublíe, bil ho, jako snad dosud žádný boxer.

fe1d1

pro nás, kteri jsme zápas videli, veliké prekvapení, když
o6vratu z Paríže precetli pražské novíny a v nich to, co
rekli jeho slepi zbožnovatelé. Pravím slepí, protože
bych neubližil, kdybych rekl lživí. My máme také
rAdi,protože je to vytrvalý, rychlý a hlavne bezmezne
Iobovnik, který se dovede bít s tempem víteze i v pro. Ale jisto je, že i takového cenného a ušlechtilého
znehodnocovat falešné výsledky a šovinistické, až od.oofnováni. Pražští diváci by se meli jednou podivat na
obecenstvo. To dovede ocenovat oba boxery. Franenstvo provázelo stále bourlivým potleskem dobre
y A1vérelovy,ale stejný potlesk venovalo Nekolnému,
vzchopil. Videl jsem v Praze Nekolného zápasy proti
Spearsovia Raphaelovi. Když oba tito skveli technikové
, prvních kolech prevahu a krásné klasické rány, byl
mrazivý klid. Teprve, když je Nekolný zacínal unavotlckou, když je zacinal zatlacovat, tu se teprve obe-

censtvo rozvášnilo. Na další zápasy Nekolného už jsem nechodíl,
protože se mi znechutilo rozhodování našich soudcCt.
Manager Nekolného dr. Hruban prohlásil po zápase s Alvérelem,
že prevaha Nekolného prý byla asi taková, jako v Praze. To by bylo
do~ela možné, ale nutno uvážit, že v Praze to soudcevali ceš ti soudcové. A u ná.s v Praze je v prevaze ten rohovnik, který se více hýbe,
a ne ten, který dává lepší rány. Nekolný se v Pariži také více hýbal,
protože musel pohyblivosti nahrazovat nedostatek znalosti boxerského umení. Alvérel naproti tomu se hýbal málo, protože víc o svých
ranách premýšlel a nedával žádné naprázdno. Pres to však dal ran,
tech dobrých, nespocetne více než Nekolný. Ale byly prece jen
chvile, kdy se Alvérel rozohnil. A to pak jsme videli mláticku, jak
má vypadat. Ne mláticku, kdy se rozhazuje rukama a tlac i rameny,
ale mláticku, kdy Nekolný byl zasypán nejtvrdšími ranami. Ale
neverte tomu, že se Nekolný v Paríži k jakékoliv mláticce dostal.
Byla tam jenom jedna mláticka a to byla Alvérelova. Nekolný se
o ni pokusil jen v devátém kole, ale to byl odražen takovou ranou,
že se hned ocitl v uctivé vzdálenosti od svého soupere.
jeden z našich Iisttt dostal primo šilenou zprávu ze zápasu. Zpráva
dávala Alvérelovi pouze jediné kolo (francouzské listy osm), tri kola
hodnotila nerozhodne (francouzské listy jedno) a ostatní všechna
patrila Nekolnému (francouzské listy mu priznaly jedno). Taková
zpráva je ovšem u nás možná, když si vzpomeneme, že náš soudce
letošnich evropských mistrovství v krasobrusleni klasifikoval ofici·
elne Slívu na první misto v konkurenci, kde Sliva zCtstal na miste
desátém. Obecenstvo prý se zasazovalo o nerozhodný výsledek.
jestli obecenstvem byli Nekolného manager a informátor pražského
tisku nebo snad byli oba v jedné (osobe?), pak ano. Ale to ostatni
parižské obecenstvo bourilo pochvalou nad velikým vítezstvím
Alvérelovým a potom, ponevadž je nestranné, provázelo potleskem
Nekolného, který i poražen, zCtstal hrdinou ringu.
Ale poražen byl. jenže naši lidé se zase chytili nepravé veci. Cetli
v Ex cel s i o r u, že prý Nekolný nebyl poražen rozhodným zpitsobem. Tomu je ovšem nutno správne rozumet. Dobre to o Nekol·
ném rekl Lascoumettes v Intrasingeantu. Rekl: "II ne jouait jamais
battu" (nehrál nikdy úlohu poraženého). V obOU techto výrazech
je proste oceneni vzácných schopností Nekolného, který, i když je
jeho souper vítezem, neskýtá obraz ubíjeného a zniceného bojovnika.
Nekolný mel jen jednu chvilku slabosti. Bylo to v šestém kole, kdy
byl sražen mohutným swingem k zemi. Když se vzchopil, držel se
jen steži, pak zacal chvilenku bezmocne mávat rukama (to bývá
ten obraz ubíjeného boxera), ale vtom k jeho štesti uderil gong.
Nekolný po gongu nemohl najít svCtj roh. To se mu snad v jeho
profesionální kariére ješte nestalo.
Také se hned objevila po zápase zpráva, že Dykast chce Alvérelovi za Nekolného oplatit, a to v Praze. jestli se ten zápas bude
konat v Praze, je všechno možné. Naši soudcové jsou schopni velikých veci. Vždyt je snad ješte v živé pameti zápas, ve kterém byl
náš champion težké váhy knockoutován.
Soudce v ringu zdešen
nepríjemným prekvapenim zacal honit vítezicího soupere tak dlouho
mezi provazy, až se Svoboda vzpamatoval. A potom týž soudce
bránil Svobodovu souperi tak v zápasení, až to náš champion k radosti publika a soudcCt vyhrál.
Nekolný byl pred svým zápasem v Pariži našim obecenstvem
(lépe receno pražským tiskem) favorisován. To není nic divného.
Naši hockeyisté bývali naším tiskem favorisováni i tenkráte, když
šli do jistých porážek. Ale dobre to jednou napsal Karel Capek
v Lidových novinách. Naše obecenstvo chce, aby náš favorit vyhrál
za každou cenou. Ta cena mttže být k a ž dá - jakákoliv.
Snad
rozumite. Nekolný je skvelá a výborná osobnost. Ale nelze to tak
v plné míre ríci o lidech, kterí delají jeho propagandu. Snad je to jen
jejích omyl, ale snad je to také jejich nedobrá vCtle. jsou to hlavne
Ondrej Sekora.
oni, kterí Nekolnému ubližují.

Stoklasa.
Steží bychom našli nejaké jméno z našeho vedeckého sveta, které
je tak casto uvádeno v tisku, jako jméno dra Stoklasy. To jméno -
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pro mnohé - je v matné upomínce z války; chleba ze dreva, pilin
nebo neco takového; vzpomínky již blednou. - Prof. dr. Stoklasa
velmi casto mluví na rlizných sjezdech u nás a v cízine. Tisk o tom
svedomite referuje. Máme ucence svetového jména, také prednášivají ve vedeckých spolecnostech u nás i v cizine. Ale mnoho se
o tom nedovidáme; proto, že tito vedectí pracovníci asi nekladou
duraz na to, aby denní tisk psalo nich, kde všude byli a prednášeli;
tito vedectí pracovnící zlistávají v okruhu své práce, v kruhu vedeckých pracovnikli, v kruhu nhných vedeckých revuí. Zato
jméno dra Sto klasy neustále prochází denním tiskem; aníž prostý
ctenár listu má možnost posoudit, jaký význam má vedecká práce
dra Sto klasy v systému naši i cízí verejné práce. jméno dra Stoklasy se opakuje v našem tisku príliš casto; tak casto, že to až vyvolává reakcí.
V. G.

S cím souhlasíme.
Prí lež i t o s t, jež
sen
ev r á t í. "Obchodne politícká
situace, která nastala po ženevském zasedání je toho druhu, že vyžaduje zvlášt u nás zvýšené bdelosti, pohotovosti a také odpovednosti. Prekvapující
útok, jaký byl proveden plánem nemeckorakouské celni unie, je odražen, což ovšem neznamená, že by byly
navždy spoutány síly, jež k nemu vedly. Pro na š i ob c hod n í
a z a h r. p o I i t i k u n a s t a I a dob a, k t e rán
á m p os k Y t u j e pri lež i t o s t, jež
set
a k b r z y n e v r á t í.
Nejlépe lze zahájiti positívní cinnost v dobe, kdy plány odplircu
byly odraženy a kdy je uvolneno pole pro vlastní konstruktivní práci.
Dokud hrozíl plán nemeckorakouské
unie a napeti z neho vzniklé
ovláqalo diplomatickou
situaci v Evrope, bylo težko provádeti
drobnou a konkretní práci na obchodne politickém sbližení se sousedy. Vždyt plán celní unie rozvíril nacas tolik neklidu, že nebylo
lze pokracovati v obycejném obchodne politíckém jednání. Dnes
doba pro toto jednání opet prišla a je nyní naší vecí, abychom dovedli sami doma vytvoriti tolik síly a vedomí pospolitostí,
aby
prestalo
podlamování
akcní
schopností
na
ven e k, k j a k é m u v n e d á v n é min u los t i v e d I Y
n e u s m e r n e n é str a nic k é P o ž a d a v k y a n e u k á zn e n Ý s t a v o v s k Ý rad í k a I i s m u s. Uplynulé dva mesíce
ukázaly všem jasne, jak velké nebezpeci mliže vzníknouti pro celý
stát nevyrešenou obchodne politickou situací ve svete. Vší c hni
mají zájem na tom, aby trvalá sít dlouhodobých obchodních smluv
zajistíla zdejší výrobe cesty na zahranicní trhy a tím její stabilitu.
Všichni tim ziskávají a ztráceli by opakem. Nemohlo by nakonec
nikomu prospetí, kdyby nastalo všeobecné hospodárské zhoršení.
Krátkozraký
egoismus zájemcli, nevyrovnaná
prání politíckých
skupin, to vše musí nyní se vcleniti do s p o lec n é h o pro g r a mu,
aby z vnitrku nehrozilo žádné nebezpecí pro o b c hod n e p o I it i c k o u a k t i v i t u Ces k o s loven
s k a n a ven e k. Této
aktivity
bude zapotrebí pri konkretnim
jednáni s Madarskem,
a také s Rakouskem. Zvýšené obchodne politické aktívity je však
zapotrebi dále také proto, že na místo odražení nemeckorakouského
plánu nutno postaviti stredoevropské rešeni, jež by pocítalo se zájmy
Ceskoslovenska a zajištovalo jeho budoucnost. Težce lze sí predstaviti priležitost príznivejší než nyní, kdy plán celní unie byl odražen. Nedovedeme-Ii se tentokráte vzchopiti k energické a zámerné
aktivite v obchodni politice, pak by to bylo dukazem, že chceme nadále spoléhati na štastnou náhodu více než na vlastní vlili. V minulosti jsme meli casto štestí, tomu však nemusí býti vždy. Proto by
bylo dobré, abychom nyni vedle pusobení štastných okolnosti, jež
pricházely casto bez naší zásluhy, prispeli také vlastním rozumem,
vlilí a ukázneností k tomu, aby obchodne polítická situace Ceskoslovenska byla zlepšena, zabezpecena a tim byla také zajíštena jeho
hospodárská
budoucnost.
S tre dní
E v rop a c e k á n a
úp ravu
s v Ý c h o b c hod n e p o I i t i c k Ý c h o t á z e k.
Bud e toC e s k o s loven
s k o, jež pri jej i c hre š e n í
p o v e d e, a n e b o poc k á z a s e, a ž sen e j a kým j emu
nepriznivým
plánem
dostane
do nevýhodné
obr a n y?"
("Hospoddfskd politika".)
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Krvavé
události
lehkomyslne
vyvol'
a I e h k o mys I n e p o s u z o van é. "V krátké dobe tH
opakovalo, že rozvášnený dav, v jehož cele byl komunistícký
nec, privedl svou útocnosti cetníctvo do sítuace, kdy má
užit zbrane. A vždy následuje táž podívaná. Komunisté vínu
litou krev svalují na vládu, vláda a odplircí komunistu na
vedné štvaní stoupencli bolševické vlády. je na case, aby tak
vec, jako je strílení do lidí, nebyla odbývána strkáním vinys
strany na druhou. Lehkomyslné je predevším se domnivat, že
srážky lidu s vládnimi strážcí porádku jsou výhradne dílem
nistli a že by níc takového nebylo, kdyby komunistu neby
prímo tupé domnívat se, že jedine komunisté bráni konsoli
meru, k jakémusi návratu ke "klidným" pomerlim predv
Tento návrat je nemožný a mliže o nem mluvit jen ten, kdo
revoluci, jež prošla svetem, a kdo se nedovede rozhlédnouti
sebe a vídet, že spolecnost se zmeníla, že delnická trida je jinou
než byla pred válkou, že neni spásy v návratu starého, alev
rádli nových, nikdy nebývalých. je-lí však detinstvim domnl
že nebylo by u nás delnických bourí, kdyby nebylo komunistA,
druhé strane dokonalým nesmyslem, jestliže naši komunisticli
s otrockou tuposti snaži se praktikovat zpítsoby agitace, doporu
Moskvou. Ani fiasko, jež bolševická propaganda utrpela ve
zemích Evropy za pomeru pro ní velmí príznivých (za poválecné
nepoucíla sovetské revolucionáre, že jejíCh revolucni kosa je
hrubá a nemotorná pro pokrocílé zeme. Svlij nezdar pricítá
západoevropských vUdcli lidu, kterí proletaríát k revolucnía
pripravili. Tuto prípravu vytkli si jako sv lij úkol a prohlásiliza
z duvodli vlastní své existence. Vymyslili celou strategii, jak
cíonovati lid. Treba zkoušeti vše, podle okolnosti a situace.
z prostredkli Lenínem a po nem Stalinem doporucovaných
zpusobiti,
aby
lid
ucítil
násilí
buržoasíe
v I a s t n í k ú ž i. Tento prostredek naší komunistictí p
nemající vlastní své myšlenky, volili v Radotine, Duchcovea
mocneji v Košútách. Zcela rabsky podle moskevského kat
strategie. Tato metoda však stojí na úrovni kterýchsi arrné
revolucionárú, kterí se kdysi priznali, že vy provokovali Turky
arménského obyvatelstva - aby arménský lid politicky pr
Ale zde neni težko poznat, že zájem o blahu lidu zrudným zp
se snoubí s cynismem, jenž neváží života tech, jež chce"
(,,80bGll;
uvedomít."

*

P o c h Y b n o s ti o n a s 1 o r i e n t a c i. "Jest možno
objektivne konstatovati,
že nikdy se neukázala naprostá zá
ceskoslovenské
zahranicní
politiky na Francii v tak
svetle, jako pri posledních zahranicnich událostech. Není
nosti, že pred desíti lety byla tato závislost v mnoha smeredl
hodnou, ale dnes se stává stále nebezpecnejší priteží. Tato
jednostranná orientace zašla totiž tak daleko, že pri zmenáche
politické fronty, které jiste nedají na sebe dlouho cekati, bude
Ceskoslovensko velmi obtížné navazovati tesnejší politické
ve smeru prirozených hospodárských tendencí. A to z toho P
dlivodu, že posice, které mohlo obsaditi Ceskoslovensko - ze
po stránce prúmyslového exportu - budou již obsazeny poh
šimí konkurenty. Úcta, s kterou byl pan Litvinov prijat v
a velmí pravdepodobne
znející zprávy o zvýšení zájmu f
ského kapítálu na hospodárské výstavbe Ruska ukazují, že F
hledá skutecne nové - byt i jen zdánlive prekvapujicí hospodárské a obchodní politiky. Nápady pana Sauerweina,
v oficiosním francouzském tísku, jsou zase priznacnou ukázk
za urcí té sítuace by nebylo porušení mírových smluv nepre
nou prekážkou pro francouzské zájmy, a to i tehdy, kdyby to
odporovalo zájmlim Ceskoslovenska. Poukázali jsme nedá
poválecná linie naší politíky zahranicní vedla k precenení
posíce Ceskoslovenska. jest nyní velmi závažnou otázkou,
býti tato posice - neodpovídající hospodárské sítuaci - ud
("Nová svobocl
i za cenu znacných hospodárských obetí."

i
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Ptftomnost,
Nemci drži státní linii. "Potešitelným zjevem
podal ministr Beneš o akcích nemecko-rakouské
Itanovisko nemeckých vládních stran. Kdo sledoval,
kampan proti nim vedl mimovládni nemecký tisk,
zaujetí oposicního stanovíska; kdo sí uvedomíl, jak
jejich sítuace ruznými netaktnostmi
z tábora
,kolik sebezaprení musili v sobe chovati, aby udrželi
frontu. Ucinili tak, pravdepodobne, ani ne tak ze
tomuto státu, jako v dobrém rozpoznání vlastních
Nemectva, jemuž žádný separatism, odtrhující
od ceskoslovenského trhu, nemitže jiti k duhu.
ci a event. i zemedelci by snad se dovedli rozehrát
Ceskoslovenska k unii; nejde-Ii to však, chápou
Je by bylo opakováním omylu z r. 1918, kdyby se
ve své linii od celostátní smernice v otázce rešeni
ské krise."
("Naše doba.")

*

,

p o I i t i k a, k t e rán
e e x i s t u j e. "Žena nemž zaujato bylo odmitavé stanovisko k neu celnimu projektu, prijato bylo u všech našich
s plným uspokojením. Tato jednota zdála by se
jii linii naší zahranicní politiky, která vychází od
ých pomeru a pocítá s reálními možnostmi, pri
byla zabezpecena integrita našeho státu. Problém
nahrazen byl radou problému, v nichž naše zaor.·entovala se smerem k nové Evrope, opírajíci se
autoritu Svazu národu. Ve vnitropolitických
bojích
se proti této koncepci s odporem, který trebas že
autoritu a význam Svazu národu a vliv Francie na
, neopomíjel zduraznovati, že koncepce sama mela
koncepcí slovanskou, která slaviti bude bezv okamžiku, kdy opet bude v Evrope spolurozhodovati
Rusko. V okamžiku, kdy vyvstalo nebezpecí nemeckounle, obe koncepce podrobeny byly zkoušce. Bude
ost národu onou zbytecnou instituci, za niž chteli
vrženci koncepce slovanské politiky? Jest myšlenka
pouhou krásnou teorií, k níž reálni politik nemá smeropolitik ceskoslovenský, který má si býti vedom, jakého
naie samostatnost, jež zanikla by v evropské unii?
koncepce slovanské politiky zdá se vábivejší. Zaectví slovanské hymny, a citove zdá se srozumitelcionálni heslo Panevropy, federace evropských
ské unie. Všechny tyto snahy sázejí podle názoru
e slovanské na priliš vysokou kartu, která však
m4že býti prebita kartou ješte vyšší, demokratickým
ktem celní unie nemecko-rakouské objevíly se všechny
ostrém svetle skutecného života. Problém slovanské
okamžiku zustal stejne teoretickým problémem,
zdál se problém evropské unie, a všechny politické
é rázem vedeny jsou jediným praktíckým zretelem
venské, která odmítá každou koncepci, jež by ohroneprímo samostatnost státu, anebo která v onom
praktického významu. Pri onom ostrém svetle aktu10každému jasné, že projekt celní unie, precházejíci
á v sobe všechna nebezpecí ohrožujíci naši samou í hospodárskou, avšak soucasne bylo též zrejmo,
ci s myšlenkou slovanské vzájemnosti, že evropská
á se skutecným naším centrálním problémem.
tnutí Nemecka v Ženeve všemi ukazuje nám,
jest životnejší a bližší naší politice. Konec koncu
hra O slova, kdybychom tvárí v tvár nebezpecí preli
naie politika má ci nemá býti slovanská. V onom
by nám všem jasné, že rozhoduje pouze hledisko
je! bude prihližeti nejen k životaschopnosti vlastního
ZDovuzrozeni a zabezpecení celé Evropy."
("Demokratický stred.")

*

B rez in a. "Pro velmi mnohé z nás byl a je Brezina vznešeným
cizincem. Máme rádi život v jeho bezprostredn'osti, sytosti, plnosti;
ze zcela jiného, mysticky zešerelého kouta se díval na život Brezína.
jeho životní dílo je uzavreno jeho smrtí, ale tu se práve pocíná práce
tech, kterí se stýkali s Brezinou, osobne nebo písemne. Chudák
Brezina jiste netušíl, že si jeho rozhovory mezi ctyrma ocíma vrývaji
jeho hosté do pameti, aby si je doma prepsali nacisto. Tak pomalu
vyrustá obraz, jak Brezina vypadal v županu. Ti, kterí považují za
svou povinnost licit ex post, jak Brezina hovorí val v chvílkách prátelských hovoru, si neuvedomují, jak špatne slouži Brezinovi a jeho
památce. jeho prátelé prinášejí obrázky a materiál, který svedcí
o tom, že Brezina myslil mnohdy v malém rámci, že jeho názory nepromyšlene vyrustaly z rmutu a bolestí dnu, že Brezina v pomeru
k j in Ý m otázkám se nedopracoval smírného, vyššího hlediska, ale
že se spokojíl s názory, které mechanicky fabrikuje národne-demokratický a fašistický tisk. To není nic divného. RozhOduje d i I o
a ne život; jíste, že Brezina byl by své názory na život verejný a jiné
otázky projevíl sám, kdyby cítíl, že má co ricí osobítého. Proto neciní
dobre ti ctitelé Brezinoví, kterí ex post shánejí a vydávají vše, co
rekl, co narekl v hovoru ve dvou. Není tu kontroly, je-li to správne
reprodukováno. Ale í to je vedlejší. Brezína je pro nás vznešeným
cizincem, ale jeho prátelé svými fabrikacemí o Brezinovi dokazuji,
že Brezinovo velké dílo bylo tvoreno clovekem, který mel své slabé
chvíle i slabé názory. Poslouží se propagaci velkého díla - cizínce tím, že se budou odkrývat slabíny jeho tvurce? Není prátelskou po("Cin.")
vínnosti ponechat pro sebe hovory mezí ctyrma ocíma?"
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Peroutka:

Vysvetlení smeru.
III.

Je chistovi.
známa stará
Dej je historka
takový:

o anglickém
soudci a muže,
anarpred
soudce privedou
který pronáší poburující reci; provinilec je uprímný a
vyloží ochotne soudu, že jeho cílem je opravdu svrhnouti anglickou vládu. Jeho Milost v taláru a v paruce
se zájmem naslouchá; potom propustí muže na svobodu
.a praví mu: "Nuže, jdete a svrhnete vládu." Této historce
dopomohly anarchistické duše ve všech zemích k proslulosti: hle, ríkaly, jak se má s námi jednati. Avšak
i výtecná morálka této justicní anekdoty je podrobena
okolnostem. Anglický soudce mel nepochybne pravdu,
díval-li se na anarchistu v tehdejší Anglii jako na
vrabce, který chce vyvrátiti mramorový pomník; je
známo, co jedine muže uciniti vrabec s pomníkem;
ze slov soudcových mluvil pathos solidne založeného
tradicního porádku, za nímž je souhlas nesmírné vetšiny obyvatel; blížil-li se anarchista k této pevné soustave, bylo to, jako když se neprátelský vrabec blíží
k pomníku; jediným výsledkem námah onoho muže,
který nechtel uznati žádnou vládu, mohlo býti, že se
umluví a ztratí hlas. Ale jsou všechny zeme v této staré,
výtecné anglické situaci? Ani Anglie sama už v ní není.
Tato anekdota je predválecné zboží. Nerozbírám její
podstatu proto, abych popuzoval soudce proti politickým provinilcum, nýbrž proto, abych rekl, že otázka
nebezpecí, která vychází z anarchismu, je v každé zemi
a v každé dobe jiná. V nových státech bez tradice zasáhl
poválecný chaos daleko hloubeji, než ve státech se starou
tradicí. Je rozdíl v tom, má-li odolávat vichru starý dub
nebo mladý stromek. My tedy videli hlavní nebezpecí
a nepríjemnost v anarchii a bez mucení se priznáme,
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Prítomnost,
že jsme byli bez povestného
klidu onoho anglického
soudce: žili jsme v neštastnejší
zemi i v neštastnejším
case. jak jsem už pripomnel,
anarchie
nebyla u nás
.pouhé slovo, nýbrž skutecnost,
vycházející
ze zmatku
mnoha lidí. Byla to neúmyslná anarchie, a nebylo ani
proc naše dobromyslné
anarchisty
pohnati pred soud.
Nehlásali anarchii; jen vykládali demokracii preruzným
zpusobem a nemohli se v nicem shodnouti.
je-li nekde
,deset lidí, z nichž každý ze všech sil ,chce jinou vládu,
má to približne
stejné výsledky,
jako když nekam
vtrhne deset anarchistu,
kterí nechtejí vubec žádnou
vládu. A nyní si vyvolejte v mysli situaci té doby: nový
stát, který mnohé zacal, ale ješte nemel cas neco upevnit; duše podráždené
a zmatené
válkou
a revolucí;
všichni jsme sedeli na ostrí nože mezi novým a starým;
místo pevného verejného
mínení tríšt; všechno bylo
tvrzeno i popíráno; Walter Rathenau
napsal v té dobe·
s plným oprávnením:
"naše planeta žvaní, že je to slyšet
až na Neptum";
staré kompromitováno,
nové nevyzkoušeno, všechno tedy nejisto; lidé i úrady bez autority;
instituce jako slabý povlak, který každé škrábnutí
muže
protrhnouti;
tradice, jež hromadí zkušenost
minulých
pokolení a ušetruje tápání a vecné zacínání od zacátku,
zcela otresena; nouveaux riches a noví radikálové,
stejne
parvenuovští
v podstate,
jedni domýšliví na peníze a
druzí na radikalismus;
utvoril-Ii tehdy Viktor Dyk slovo
o "pokrokovosti
až k zblbnutí",
nemel tak docela nepravdu; doba, které se ztratily hodnoty, ponevadž žádná
se nemohla opírati o souhlas všech; v manéži casu se
produkovali
výstredníci
všech smeru. Byly chvíle, kdy
se mohlo zdáti, že stát bude ztracen, bude-li ze svárících
se novin vycházeti ješte jen o trochu více chaosu. Ne,
my nemohli ríci tak klidne, jako onen anglický soudce:
nuže jdete a svrhnete vládu.
Tehdy tedy jsme uverili v klid jakožto lék a v zdravý
rozum jakožto vodítko. Prišla chvíle, kdy jsme se sami
sebe musili ptáti: každý z nás je nejakým zpusobem vystrcen prede dvere soukromí do verejného života a vlece
na zádech kus celkové odpovednosti;
k cemu toho užijeme? K tomu, abychom chaos množili nebo omezovali?
Rozhodli jsme se pro to druhé, a to je naše vina v ocích
radikálu. Mužete na nás pohlížeti, jak vám libo, ale jedno
je historická pravda: stali jsme se takovými,
jací jsme,
z pocitu odpovednosti.
To je težké bríme, má-li býti neseno papírovými
krídly: neprovozovali
jsme tedy papírových vzletu. Budiž uvedeno, jak se radikálové na nás
dívají: dle všeho jsou presvedceni, že mezi jimi a námi
je takový rozdíl, jako mezi orlem a husou. Vždycky jsem
lehce nesl mínení techto lidicek, kterí podle vlastního
mínení i podle úsudku verných prátel patrí do orlí ríše.
Vím, jak mekký je jejich zobák, který vypadá strašne
jen tehdy, seká-li do vzduchu; potká-li se s opravdovou
prekážkou,
bude rázem z orla krivonoska.
Ponevadž
jsem poctive citoval nevlídné mínení radikálu
o nás,
musí býti dovoleno, abych uvedl i nevlídné mínení, které
my meli o vetšine tehdejších radikálu: hle lidé, kterí zápolí s papírem, ne se životem. Oni jen popisovali papír
zpusobem, který se jim nejvíce zamlouval. My pocitovali,
že máme pod rukama živý a drahocenný
materiál, cloveka a jeho živobytí, a že každé naše slovo a každý náš
cin muže míti vliv na to, jak se tomuto
živému materiálu povede. Proto jsme byli tak opatrní. Cítili jsme,
že jde o více než o turnaj obratných duchu v casopisech,
že jde o strašne konkretní a reální veci: o to, má-Ii býti
život této generace obetován. A to byl hlavní, tichý a
houževnatý
spor. Okolo nás plno lidí 'bez duvodu, leda
proto, že to jednou cetli, prorokovalo,
že z chaosu vzejde
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tancící hvezda; proto se vrhali do chaosu s roz
stremhlav. My v tancící hvezdu jen málo verili, a b
nám stacilo, kdyby z chaosu vzešel aspon slušný
normál, a kdyby generace netrpela a nestrádala
než bylo treba. Bylo to stanovisko životního r
a pohrdali jsme pap}rovými radikály aspon tolik,
oni pohrdali námi. Ze by celá tato generace mohla
obetována
- to nebylo pouhé slovo, to bylo sku
nebezpecí. Lidé meli za sebou ctyri a pul roku SV
války - byly to ctyri a pul roku položivota. Meli
pred sebou ješte deset nebo dvacet let chaosu? Mela
generace býti odsouzena, aby dožila život v strá
utrpení a nepoznala klidu a bezpecí? Postavili js
pod prapor touhy žít - a když ostatní myslili,
za ruku vede skrítek šosáctví, práve v té chvlli
jsme nad svou hlavou šlehat prapor se sladkými
vami života. V Rusku bylo videt, že opravdu život
jedné generace muže býti v techto casech obetov
dnes se to tam už i oficielne priznává, a je to temn
za dí petiletky, at už dopadne jakkoliv. Naše pomlo
umírnenost,
která byla vykládána jako následek j
osudné
slabosti,
mela naopak
svuj skutecný
v lásce k životu. Nepráli jsme si, aby tato generace
pod tou neb onou radikální
záminkou oloupena o
chny dary života. Chteli jsme, aby prišla do bu
nosti s obetmi pokud možno nejmenšími. Jen s to
hlediska mužeme býti posuzováni správne. Tento
nám byl nad všechny interesentní
theorie. Radeji
vypadali šedive. Ne chabost, nýbrž životnost z nás
mlouvala,
když jsme usilovali o to, abychom p'
budoucnosti,
která je nevyhnutelná,
v porádku.
dek ušetruje zbytecných
obetí.

* * *

Když už je nutno rozdelovati lidi na pravici a
vici, ovšem že patríme k levici. Pokládáme to za
rozumu i svedomí. Svetová válka a následující zrn
revoluce jakožto následek chyb vládnoucích - to
neodolatelná
zkušenost,
která nás nezmenitelne
dila na levici. Pro nás nebylo pochyby, že svet
býti zmenen, aby se truchlivé zkušenosti neopako
S levicí nás spojují tyto základní, rozhodujici
smír národu, sociální spravedlnost
a hospodárská
nisace. jsou-li toto levé ideje (a ponevadž pravi
vetšinou hloupá, jsou to opravdu levé ideje), nem
jinam patrit než na levici. V techto vecech stojí z
rozum na její strane. Pres toto naše uprímné, nez
príslušenství
k levici nemáme, zdá se, tam méne
vilých a potmešílých
neprátel než na pravici. Tito
neprátelé se rekrutují ze dvou vrstev: z duší strani
které shledaly,
že nejsme vhodný materiál pro
nické komando,
ani vosk, do kterého mohou p
bosti vtiskovat
obraz své vule; a z literárních b
jejichž papírové
založení jsme mnohokráte odhal
a j~jichž dušickám jsme svou kritikou pusobili b
Ze nejsme fanatickými
straníky a že ti, kdo jimi
nás nemají rádi, to je pro nás dosti samozrejmo
kterak toho nelitujeme.
Za dvanáct let meli jsme
príležitosti
pozorovati,
kolik nepríjemného chaosu
chází ze stranického
fanatismu.
Videli jsme, že
stranictví
znamená více porádku. Vec stranického
tismu je už tak cetne zastoupena,
že by níc n
získáno, kdybychom
ješte my rozmnožovali tuto
lecnost. Stranictí
ideologové považují za pri rozen
od strany ke strane je tak daleko jako od hvezdykh
de, a že každý vezí ve své strane jako na dne j
odkud se nemuže rozhlédnouti;
stranickou nenávist
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prirozený lidský stav, a myslí, že cím více
visti, tlm lépe. Toto nemuže býti ani rozumový
enský ideál. Politické strany,
jak se vyvizsekávají národ na nekolik cáru, na nekolik
h kmenu, které nemají a nechtejí mít nic spoAle národ existuje jen tenkrát, jestliže je nevnl spolecenství mezi všemi, jestliže nad stranejaká vyšší duchovní a národní jednota. Toho
Itické strany až dosud nejvetší
prekážkou.
vyhledávaly to, co lidi rozdeluje, co je ciní naI cizími a neprátelskými.
jejich ideálem byla
dstech. Pracovaly k tomu, abychom meli sedm
ládný národ. Zde jsme tedy stáli stranou, a je
že bychom se za to ješte meli omlouvat.
Zdá
že mnohem spíše by se mely omlouvat
poliany; nebot veru mají zac. Víme však dobre,
bychom se dožili veku Methusalemova,
nedoniceho podobného omluve. Ale na druhé
I politické strany se nedožijí naší prosby o pareli jsme tolikrát, jak stranický
duch nicí nánotu, jak boje fanatických
stran znemožnují
a jednotný smer, jak nicí spolecné hodnoty,
bejl chaos, že máme dosti dobrých
duvodu
nadstranické stanovi'sko a nehodláme
zradit
vody. Slovo "ani ryba, ani rak", kterým se po
, znamená ve skutecnosti:
ani fanatik té, ani
ové strany. Je naším oborem hledati, co spojuje
ých stran: nikdy neuveríme,
že je to špatné
f. Jestliže jsme necemu opravdove
sloužili po
dobu, tedy tomu, aby bylo vytvoreno silné venenl, nezávislé na stranách;
aby pro ruznost
ch ideálu nepominuly
ideály spolecné;
aby
nemeli tvrdou, hroší kuži, neproniknutelnou
objektivity, aby clovek výše byl cenen než
Národ, který by ztratil všechny spolecenské
potácel se mezi nesnášenlivými
ideály straI, je na pocátku chaosu. Musí býti lidé, kterí
na pamet veci spolecné. jedinou
brzdou polistran (a kdo, nejsa v nekteré strane zamestnán,
ItU, že potrebují brzdy?) muže býti silné, venenl. To znamená jednotu príslušníku
všech
nekterých názorech. Musí býti každému dovoy si vybral, cemu chce sloužiti: my si jednou
vybrali službu verejnému mínení.
kategorie našich neprátel na levici jsou, jak
dovolili je nazvati, literární besíkové. Ti by rozt na špickách svých per. Mají vecné, nevyvratierární založení, a i když náhodou pracují v poliedstate zase jen udelají literaturu.
To znamená,
ohledu na ciny, ukájeti se slovy. Ponevadž jen
onevadž bezmocný papír neklade odporu, chrlí
é a radikální plány. Nikdy neuznají, že jest neco
sati nejaký plán do casopisu a uskutecniti
jej
• Ale je to neco jiného. je v tom asi takový
ako pojmouti ideu nejaké sochy a pak ji vytemoru. Pokud nás se týká, meli jsme vždy vyšší
,než jen býti pouhým pisatelem techto rádku.
c težkého o samote popisovati
skvelé a smelé
pak to vrhnouti na papír. Ale toto nám nestacilo,
li rlci pravdu, vážíme si sebe práve proto, že
nestacilo. Pouhé sepisování
papíru je ménemestnání. Rídili jsme se vždy tím, aby naše idej e
pomoci k politickému rešení a abychom mohli
at podle svých myšlenek. Abychom nemusili
dli mezi theorií ~ praxí. Tím, pravda, byl vzlet
yšlenek ponekud omezen a disciplinován,
ale
toho litovat. Jestliže nekterí pohrdají naším

realismem,
my na oplátku
pohrdáme
jejich papírovými krídly a jejich vzpíráním
papírových
závaží.
Takový
normální
literární
radikál
z levice píše
z týchž duvodu, jako žena se maluje: aby vypadal hezcí.
Ješitnost
hraje velikou roli i v ríši myšlení. Chtel bych
jednou napsat knihu o tom, ceho jsou literární
duše
schopny.
jak dovedou všechno obetovat,
mají-li nadeji, že se budou zdát interesantními.
I mezi mysliteli
je mnoho ženských povah. Vedle ješitných
radikálu je
velká kategorie
radikálne
mechanických,
kterí poctivého muže nemají méne drážditi.
To jsou lidé, kterí
by zhola nevedeli, co si mají o urcité veci myslit, kdyby
nebyli predem
rozhodnuti
zaujmout
levé stanovisko.
Vycházejí
nikoliv od premýšlení
o vecech, nýbrž od
slova pokrok.
Opravdový
pokrokár,
jehož si vážím,
jde od materie k idei; prozkoumá
nejdríve vec a pak se
rozhodne pro reformu. Ale oni vycházejí
od abstraktní
ideje pokroku, v níž bydlí jako v balone. Pocínají si deduktivne, nikoliv induktivne.
Idea pokroku je jim dána
nejakým
záhadným
procesem:
od ní teprve
sestupují
k životní látce, casto nedbale a roztržite.
Jsou ideologicky rozmarní a detsky fnukají, jestliže životní hmota
se vzpírá jejich apriorní idei. Stali se pokrokári bez premýšlení, proste proto, že to bylo ve vzduchu.
jejich
pokrokárství
nepredcházela
slavná
a obtížná
doba
zkoumání
a poznávání,
která vyznacuje
každého skutecného myslitele: vyjadruje
se na nich jen atmosférický
tlak. Jsou jako sul, která si nemuže pomoci a na vzduchu
zvlhne. Více vetrí než myslí. jejich nozdry jsou více
vyvinuty
než jejich mozek. Tito lidé cichu casto neuvádeli pro svuj radikalismus
žádný jiný duvod, než že to
chce doba. V nich není žádná záruka solidnosti.
Toto
pokrokárství
je mechanické
a bezbolestné;
nebylo nicím vykoupeno,
nebylo za ne nic zaplaceno.
je to
nálada a móda. Vetšina z techto lidí dá si záležet na tom,
aby vypadala
jako odvážlivci,
ale mohou býti dokonalí zbabelci, bez schopnosti
odporovat
mínení stolní
spolecnosti,
kterou
pokládají
za rozhodující.
Jejich
mozek ztrácí všechnu sílu, jestliže nekdo pred nimi lstive
pronese slovo pokrok.
jdou pak za ním jako za krysarem. Tresou se, že by mohli býti prohlášeni za nepokrokové, a jsou hotovi ke všemu, aby unikli tomuto
nebezpecenství.
Tento duševní stav byl pozorován i na
tak slovutných
lidech, jako jsou pp. profesori Nejedlý
a RádI. Psali a mluvili, a stále jsi videl na nich trvalou,
nepríjemnou,
zlou trému: že by mohl nekdo prijíti a
upríti jim pokrokovost.
Jejich hlavní starostí bylo, aby
toto se jim neprihodilo.
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Erotický ideál doby ve filmu.
J.
A propos.

PrálSpechal
jste si,jsem
pane vám
redaktore,
radu filmových
vyhoveti.
Probíraje portretu.
se však
znovu ad hoc tím bezmezným
a ješte docela neprobadaným morem, jež tvorí ono bohatství
filmových tvárí,
nových umeleckých
osobností, nových psychologických
zjevu a nových ideálu hrdin, videl jsem teprve celou
šíri úkolu. Uvedomil jsem si, že nestací prinésti nekolik
psychologických
portretu.
Vlastní' zájem netvorí zjev
umelecké osobnosti O sobe, nýbrž její typ, jako životní
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ideál své doby, její funkce sociologická,
její místo v životním názoru svého veku.
Ponevadž tu máme po prvé co ciniti s umením opravdu
mondiálním.
Chaplin má více diváku, než v kterékoli
dobe mel ctenáru Don Quijote; nezdolnou kuráž a vitalitu Fairbanksovu nikdy nezastíní
chlapík
Robinson
Crusoe; nad utrpením
verné Griseldis nezaslzelo tolik
ženských ocí, jako nad vecnými manželskými
neštestími
Grety Garbo-vé;a svudná Circe nepromenila
nikdy tolik
druhu Odysseových ani tolik ctenáru tri tisíciletí v ony
tvory, jež jménem uvádí Homér, jako ucinila v jediném
roce své svetové slávy hríšná M arlene Dietrichová.
Nejpopulárnejší
film muže pocítati
v krátkém
case
s poctem desítek milionu diváku na celém svete: fenomen, k jehož dosažení potrebovala
umelecká díla jiných
druhu dlouhých
desítiletí.
Milenky tesknící
s Heložsou a milenci umírající
nad slovy Wertherovými, manželky osvobozené ze své všednosti paní Emou Bovaryovou, svetobežníci
zachránení
sentimentálním
Oneginem
nebo cynickým Pecorinem a· moudrí pedanti
utvrzení
ve své víre rozkošným a neštastným
panem profesorem
Bergeretem - všichni z nich dohromady
tvorí jen nepatrnou
hrstku
ctenáru,
proti
milionum
návštevníku
"Kida"
nebo "Zorra Mstitele".
Filmové

zrcadlo.

Upíri

Marxuv "Kapitál"
hýbal hlavami
profesoru
národního hospodárství,
živil novináre
a táborové
recníky:
Eisensteinových "Deset
dnu, které otrásly
svetem",
Pudovninova "Matka"
a Trautberguv "Modrý express",
však jsou díla, která zapalují
hlavy všech, kdož se
nikdy nezamyslili
nad sociální nebo rasovou spravedlností. Nebot to již nejsou abstraktní
traktáty,
nýbrž
silná a konkretní díla umelecká. Proto je také naše censura horempádem
spechala zakázati;
nebot naše censura sice snese ve filmu politickou
polemiku,
nikdy ne
však skutecné umení. Umení je s to u naší filmové censury privésti pocit vlastní ménecennosti
do bodu varu.
Proto je odstranováno
se zarytou
sverepostí,
která si
oddychne uspokojene
a uklidní se teprve u takových
rozkošne nemorálních
a s puvabem
obscénních
"Devcátek z Variété".
Romány
Richardsonovy, Ohnetovy nebo Marlittové
predstavují
méne dokonale ideál materiálního
a morálního komfortu urcité sociální trídy svých zemí a vekí't,
než jej taková "Dve srdce v trictvrtecnlm taktu" nebo
"jeho privátnl sekretárka" nyní ztelesnují pro tutéž trídu,
která práve dnes ve filmu se internacionálne
dorozumívá.
Také film dnes nahrazuje
literární hrdiny, je nejsilnejší politickou
a jdeovou zbraní, je výrazem
morálního prumeru
i hrdinného
ideálu dnešní doby. Všimneme si první stránky tohoto širokého komplexu:
erotického
názoru svého veku, jak je ztelesnen ve všech
tech dílech upredených
ze svetla a stínu a míhajících
se na stríbrošedých
plátnech
statisícu
zatmelých
sálí't
všech ctyr koncu sveta, ,. Snad nás pohled na kinematografickou tvorbu jiných zemí privede na radu otázek
jiných; snad nás filmová veselohra zasvetí do podstaty
mechanisace
dnešního života, snad nám kreslená groteska ukáže jeho metafysiku,
snad Chaplin ve své podstate bude vyprávet
pohádky
pro kapitalistické
deti.
Pro prehlédnutí
erotického
standardu
dneška zdá se
nám však typickou tvorba nemecká.
Erotické

typy

umeleckého

filmu.

Nemecký film má k nám prirozene nejkratší
sobil u nás již pred válkou nejbezprostredneji,
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prevládal úplne, aby po ní v dobe hledání novt
stilisacních
po stránce umelecké dosáhl prvnl
které bylo utvrzeno
v úplnou hegemonii r
filmu zvukového a mluveného.
Erotický ideál
meckého mel také pro celkovou shodu našehoan
ideového i morálnlho klimatu možnost dosáhnout
buznejšího prij etí. Byla-li již v nejstarších p oe
v Nemecku i na celém svete ztelesnením vrch O
terisacního
umení mimického
a soucasne id
prosto odtelesnené, produševnelé
erotiky Asta
nová,
byla zakrátko
pozdeji stejne i u nás s
nivé a krásné ženy i dokonalé dramatické preds
Pola
Negriová,
stejne jako byla typem
peclivého
materského
a vykupujícího
ženst
Henny
Portenová.
Tato orientace se nezmenila ani dnes. V málo
ním, ale umelecky neskonale vlivném filmu
ní m zustává ideálem nejspirituelnejší
filmové
vubec nedostižitelná
E I i s a bet h Ber gn erov
níž do tesné blízkosti se staví puvabná Grete
m o v á, herecka kouzelné jemnosti a plná vrou
nosti, stejne jako Evelyn
Holtová,
nej
predstavitelka
moderní
dívky s nevyslovíte)
vabem
vecného
ženství.

cestu a puza války

a Markétky

dneška.

Odruda "vamp" patrí pti vší své zdánlivé
mondénní
modernosti
posledního
data k n
erotickým typum.
Není mezi nimi valného roz
cínaje ženou Putifarovou
a Kleopatrou a konce
Dietrichovou.
To, co se na ní mení, není než d
tymu a vnejší rekvisita:
její nejvlastnejší pr
hereckého projevu, linie lýtek, rozevrení stehen,
boku, zachvení
nader, rozevrení rtu a privr
všechno to zustává v prubehu veku nemenn
smutný
fakt politováníhodné
fysiologické o
erotického
arsenálu generis humani pusobí, že
dnes už upadá silne do schematicnosti,
at už se
Brigit ta Helmová,
pres všechnu plavou
omamující štíhlost, at se jmenuje Gerda Ma
nebo Charlotte
Suza,
v kterýchžto prípa
ztrácí na štíhlosti, ale zato neustoupí od nezb
vosti ani o stupen.
Dnes proste není doba upíru: je doba nové
ské sporádanosti
a nove solidních ideálu: dív
naprosto
již nejsou nevyzpytnými
hádanka
netrpí somnambulickou
zasneností ani démoni
sedlo stí nicícího
pohlaví.
To všechno se
naprosto
výj imecné
individualite
takové
Dietrichové,
jejímu zcela osobitému kouzlu
s nejrafinovanejším
aranž_má režijním - c
smeruje naprosto jinam.
Zijeme v dobe nap
tické konfekce.
At se jí ríká Grete
The!
jejíž srdecko po boku dvou konfekcních brat
nezastavitelne
vstríc neodolatelnému
skladatel
"Zwei Herzen im Dreiviertel Takt", jsouc trý
jediným malým, ale sladce melancholickým s
nad životním faktem: "Auch du wirst mich e'
triigen,"
At se jmenuje
Liane
Haidová,
nena láskou k Adeovi, (neznámému)
dustojní
vému: "Ade, du kleiner Gardeoffizier", a stíhá
príjemnou
tesknomyslností
pri pomyšlení: "F
warum ich gehe, frag nicht wanlm ... " - an
Lilian
Harweyová,
jež se tremi mládenci o
pri zvuku valcíku lásky reší shovívave, jak se
dobu patrí, problém "Moje žena - tvoje ž
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konfekce.

fekcnl výroba erotických ideálu, které jsou
ejne plavovlasé, všechny si pozpevují jako
á ptacátka, všechny hopsají s jarními kuzdylických nivách tak bezstarostnéhc,
tak
k bezpecne
politickyseti hospodársky
roku devatenáct
tricet jedna. sporádaZivot je
bezstarostná vec a v nem je nejpríjemnejší
hra na lásku. Ne již láska sama; má príliš
bin a príliš mnoho nepríjemne desiVého.
Je vše zarízeno daleko príveti vej i a bezstarostIickém seznámení následuje vlivem nejakého
Inl bolestné ochlazení, které trvá až do teskne
ckého "blues" písne o rozcházení, nacež si
padnou smíreni do nárucí. Je úplne Ihostejno,
pensionovaný gardový dustojník stane prikretárem bohaté a hezké dívky ("Doznela
konec si ji vezme, ci zda se mladá dívka stane
kretárkou bohatého a hezkého šéfa a nakonec
e ("Privátni sekretárka") anebo zda si ope~
ka, která si popreje týden luxusní dovolene
h najme privátního sekretáre, který je zase
ohatý a také se s ní nakonec ožení (" Týden
Uebesexpress"). Nezáleží docela nic na tom,
mladl muži zamilují do jedné dcery tovármlddenci od benzinu"),
ci zda se jeden neodoUy Forst dostane hned k deseti "Dceruškám
ho rady": výsledek vás urcite zbaví nepoeite nekdo nekoho prece jen dostane. Jaké
ivot není tak neskonale nudný, jako jsou tyto
ované otisky pro bežnou potrebu stenoty-

až na lože neskýtá již žádných pozoruhodných prekážek,
posunulo se"jádro deje dále a sentimentální povídka si
nalezla pramen svých slz ve strašné melancholii rozchodu. "Wir gehen auseinander, und morgen kommt
ein Anderer ... " vám lkají nejen kina ale i housle v kavárnách a v zahradách, vám chraptí doma radio a vzlyká
gramofon.
Konec žabce.

V této dobe ovšem stejne zmizela se starou Markétkou
i dovádivá Svéhlavicka. "Backfisch" je z filmu dnešní
generaci naprosto neznám. Jetu se svými krátce zastriženými vlasy tato temperamentní
Truus van A alten, ("Zuzana
delá porádek")
stej ne jako rozkošná
Dolly Haasová ("Dolly
delá kariéru")
nebo temperamentní mladá Kathe von Nagy ("jeji
velicenstvo
láska") - ale videli jste jasne, jak odlišný je tento typ
od dríve bežného žabce z pensionátu. jeto dusledek téže
zmeny v morálním nazírání.
Detské lásky se prirozene z obavy pred censurou do
filmu nedostanou, a další život dnešní dívky se prirozene
pocíná prvním mužem. První láska znamená dnes první
odevzdání, takže zmizelo ono mezidobí od první procitnuvší touhy až po svatební noc, která znamenala probuzení ženství, alespon podle formy verejne zachovávaného dekora, od nehož se populární a konvencní príbeh nesmel odchýliti. Dívcí léta se od základu zmenila
a tak také ve filmech není již mezi láskami pred _manželstvím a láskami po manželství valného rozdílu. Zabec
~oku 1931 by patrne pocitoval k sobe nejvyšší opovržení,
kdyby mel projevovati sebemenší zájem o dramatické
príbehy takového kalibru, jenž byl dríve nejvýš oblíbený, a jenž se pocínal šibalstvím za zády slecny uciNová sentimentalita.
telky, skotacením ve spolecné ložnici nebo v jídelne, a
vyvrcholoval se tajným dorucením veršovaného dom je v dobe tak silného rozšírení sportu tak
pisu od zbožnujícího studenta.
oupenl sportovního ideálu ve filmovém typu:
:vé alpinistky Leni Riefenstahlové
a
Taková Dolly se dnes docela nic neostýchá, pomáhá-li
v~stranné Jeny jugové
jsme spatrili sice jí, když se trochu opila, mláden~c z šatu do po~tele a
íillerovou v Iyžarském filmu Bonnardove,
nikoho snad nenapadne, aby vyml z nemravnostI symená tato její úloha proti popularite její "Pripatického mladého továrníka, který své sekretárce natárky"? docela soustredené jen na sport
bízí na míste manželství volné spolužití, pod podmínkou
by za ženichem? Sportovní prostredí totiž
že k nemu ovšem nabízí dobre zarízený byt, zásobu toalet
nevylucuje lásku, avšak znemožnuje a de- a hezký vuz. Nejaké morální pobourení by v techto príIne onu strašne sladkou, operetne vylhanou
padech bylo anachronismem v dobe špatných príjmu,
cholickou, rozvlékající se a do potoku se
nedostatku bytu a nutnosti spolecného výdelku, jež prientimentalitu, která je nejúspešnejším artirozene znesnadnují
manželství v posvecené forme.
• Proto sportovní .film a sportovní typ dívky
Všichni diváci tak cítí: jinak by podnikali proti podobklesl v oblibe. Tato sentimentalita je nejným filmum boure rozhorceného odporu, jinak by nem rysem universální svetové tvorby filmové,
zahrnovali práve je nejvetším poctem návštev.
realism, treba i tak kouzelný jako byl "Pod
Životní ideál se zmenil, životní forma se zmenila, a
Paflže", je stíhán naprostým neúspechem.
s nimi i ideální typ ženy.
je soustavný a uvedomelý.
To všechno film ztelesnuje první. Divadlo zustalo za
dy otázka panenství prestala býti problétímto nejživejším umením v jeho aktuálnosti daleko
pohlavní styk ženy pred manželstvím je
pozadu. Nemecký film, jehož nekolik stránek jsme preozfejmostí, kdy romantické citové krise byly
hlédli ztelesntije tyto názory daleko uprímneji a beznaprosto prímocarou otevreností ve vecech
ohledneji nežli film francouzský, dosud úplne zakletý
v této dobe jeví se jako reakce a jako náhrada
v konvenci ideální dívcí výchovy i v konvenci manželské
ho tajemství v lásce náhlá potreba po idenevery, a pravdivejši, nežli film americký, spoutaný
antisování vztahu dvou lidí. Bére na sebe
neuprímností
pokryteckého
puritanismu
svého proprecitlivelé roznežnelosti, této predstírané
stredí i prísným kodexem Haysových morálních pred:vého rokoka, techto sentimentálních oklik.
pisu, jimž se výrobci dobrovolne sami podrobili.
ati vecem lásky, jež jsou v živote tak prosté,
dlvané neco složitosti.
To je pozadí, které vytvárí predpoklady pro rozvoj
nového erotického ideálu své doby. Všimneme si psyté dobe sentimentalní
príbeh vycerpával
chologie nekolika jeho nejvýznacnejších individuálních
mysl svých komplikací pred tím, nežli se
typu.
hli a zastavoval se pred vyhlídkou na sva• Dnes, kdy krátká cesta od prvního pohledu
(Dokonceni
prlšte.)
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Franta Kocourek:

O klepetárovské generaci.
IX.
Chudokrevné

Naživejší
levé fronte
se stále
se odehrávalo

ideály

pravice.

neco
to hlavní,
to nejpráve delo,
tam, a jak
bylo jasné
už
tenkrát a je ješte jasnejší dnes z odstupu nekolika let.
Ti nejlevejší meli pevnou oporu v dogmatu, které bylo
tak casto pláštem
zakrývajícím
revolucní neschopnost
a které umožnilo tolik nedomyšleností,
demagogie, nezodpovednosti
a bludu. Ti nejlevejší našli ve svém dogmatu názorovou základnu, aspon v generálních
liniích.
Uznali válku za revoluci, meli smernice pro posuzování
svetodejných
zmen, které zpusobila,
reagovali
podle
vytycených
hesel na tyto zmeny, vedeli aspon zhruba,
co si mají o nových událostech
myslit. Bylo jim dáno
merítko na posuzování zjevu zásadne duležitých,
i tech
menších a drobných,
které z nich vyrustají.
Pri bloudení v poválecných
zmatcích
meli aspon nejakou orientaci: svítila jim na cestu peticípá rudá hvezda zdaleka
od ruských obzoru.
Komunisté
a mezi nimi predevším
intelektuálové
vstoupili aspon theoreticky
a ve zlomcích i prakticky
na docela jinou životní platformu,
zatím co ostatní po
zmene firmy pokracovali
vetšinou
stejne na základne
jen trochu pošinuté.
Mluvili jsme o komunisující
literature a jejích mladých prorocích s naléhavostí,
kterou
. si vec v generacní retrospektive
zasloužila.
Literatura
komunismu
neprátelská
nám zabere
mnohem
méne
místa, z toho prostého duvodu, že na vývoj naší generace nemela skoro žádný vliv. V literature
levých a nejlevejších bylo pohybu a vrení, až to nekdy vadilo. V literature
pravých
a nejpravejších
se naopak nehýbalo
nic. Pochopitelne,
vždyt jí scházely k životnosti hlavní
predpoklady.
Nesocialistická
a nekomunistická
literatura,
žijící
ideove z nacionalismu,
našla ve svetové válce a národním osvobození vyvrcholení.
V tomto období se mohly
plne uplatnit
a vyústit
všechny
snahy intelektuálu,
mezi nimiž byly za války a dokonce ješte nejaký cas po
prevratu
i pozdejší
více méne zaprisáhlí
proletárští
básníci a jiní marxisté.
Válka a osvobození
byly prirozeným vyvrcholením,
ale nemusily
být koncem nacionalismu.
Byla to veliká korist, u níž nacionalistická
literatura
zustala v rozpomínání
nejdríve vroucném a
potom stále poklidnejším.
Zdravý, promyšlený
nacionalismus v sobe mel za války, po prevratu i v dnešní dobe
dosti prvku, ze kterých se dá tvorit a které mohly mít
konstruktivní
funkci, ale musil by jinak vypadat,
než
vypadal po prevratu a hlavne než vypadá dnes.
jak vypadala
po válce tato pravá literatura?
Až
bude vykreslen její obraz literárním
historikem,
který
bude prihlížet ke skutecným
hodnotám
a novým prínosum, vynikne - zvlášte ve srovnání
s literaturou
komunistickou
a komunisující
její· nevýraznost,
chudoba,
beztvárnost.
Nejnápadnejším
jejím znakem
bude retrospektivnost,
vracení k slavné minulosti, žití
z minulosti, ne ve smyslu tvurcí tradice, ale pohodlnosti.
Byly to stojaté vody, jejichž povrch se jen zrídka zavinil spíše ozvenou dobových událostí, než jejich bezprostredním
pusobením.
Ne, ovzduší našeho poválec348

ného nacionalismu
nebylo kulturotvorné,
jako byl
v jiném smeru - socialismus a komunismus. Nep
povalo se vpred, nehledala
se odpoved na nejváf
otázky, které po válce hýbaly svetem, nevypracov
program, pro nejž by stálo za to se bít, neusilovalo
o nalezení
východisek
k dalšímu plodnému ži
nebudovaly
se perspektivy,
na než byl socialism
komunismus
tak bohatý.
Pravá literatura noviny - ve shode s hnutím, z nehož vycházela, ne
žádné opravdu
pozoruhodné
direktivy,
nemela
rální linie, kterou musí mít každé hnutí, pravé ci
rudé ci žluté, chce-Ii dojít k cíli. Hvezdy nacional
vycházely
a zapadaly
nad pomstenou
Bílou ho
nad hroby legionáru padlých za vlast. Básníci a s
vatelé z tohoto tábora vynikali v opevání rodné
kterou je válka naucila milovat ješte silneji, umeli
zezzucet struny intimní lyriky zasazené nebo po
žené do vlasteneckých
sfér. Pokud byli básníky a
veršotepci
a rýmari,
jichž se po prevratu obj
spousta katastrofální,
došli práve na tomto úseku nej
dali nám básne, jejichž ryzí zvuk znamenal nepop
telnou hodnotu,
trebas ne kolektivní a prímo užite
pro verejný život. Ale i v tech básních, pokud ne
ciste lyrické, vadily závery s poctivým trebas, ale Úl
zorným úhlem, který nemohl zahrnout zájem pov
ného svetoobcana.
Slabší byli i v rozlehlejších ve
zvlášte v próze, kde je treba ukázat komposicnl seh
nosti a delší dech, než ve verších. Tam se prozra
slabiny
nápadneji:
idea nacionalismu,
silná do
vrat u, ztratila
prevratem
intensitu, ztratila práve
cím se stala kolektivní,
cím k sobe poutala, clm
menila národ v jedno telo: ztratila svou revolu
Hodnoty,
které se vyžily v zahranicním odboji a
prevratu, nebyly nahrazeny hodnotami novými. Oe
nosnost ideje nacionalismu.
Místo dukladných pili
stavely nouzové podpery,
jejichž chatrnost se m
vala oslavnou popisností,
vlasteneckou dekorativn
venci se stuhami v národních barvách. V této liter
se neobrodila
idea nacionalismu,
nepretvorila se i
logie pro nové podmínky
národního života. Proto
literatura
zustala neplodná i po formální stránce, p
neobohatila
ani život, ani estetiku. Literatura a i
umelecké projevy podléhají vnitrním zákonum ste
jako zjevy životní. A po case, nekdy už po krátkém
se všechno najde, všechno spocítá.
Mluvili jsme zatím jen o literature, která si d
nárok na estetické titulování.
ješte lépe vyhliželo
tovo kopyto poválecného
nacionalismu z denního i
riodického tisku pravicových
stran. jaká ideologie! J
úroven! Kdo netrpí šovinismem, musí priznat, že to
generace chytla u proklínaných
bolševiku mnohem
než na druhém brehu. To bylo povídání, které ni
nevedlo,
ani teoreticky.
Kavárny
pravých a nej
vejších intelektuálu
pusobily dojmem neobycejne
nurým. V kavárnách
revolucních se aspon vytyco
smernice
budoucí predpokládané
kultury a mezi
cením plechových mecu se ozval zvuk ocele, padly
vystihující
skutecnost,
hledány formulace souca
problému
na podklade, kterému sice málokdo rozu
ale který byl v mnohém správný a dával orien
Diskusní materiál v državách intelektuální pravi
omezoval na dve oblíbená themata:
nadávání na
munisty
a za d~uhé válecné brojení proti Nem
ovšemže vcetne Zidu.
Komunisté
v jejich interpretaci
hráli úlohu Sat
vých detí, predstavovali
výlupek všech špatnostI. Z
to už hned po prevratu "socany", címž rozumeni

PtltomnosL
ovalo se to s náležitým
elánem pri nálstll, jinak recených bolševiku, alias lumpu,
ných individuí, které by bylo nejlépe
bUky všechny postrílet a povešet. Uvedli
ulých kapitolách argumentaci
socialistu
a
eji sílu i slabiny a nemožnosti.
V pravientaci, zvlášte pokud jde o otázky proleom sílu hledali marne, ty problémy pro ne
proste neexistovaly,
byly to jen švindly
ehorázné vtipy nebo pro kažení dobré náe komunistické nebezpecí prece jen nešlo
být a vracelo se sedmkrát týdne jako prímluvcí buržoasie, kterí mají ve zvyku pouševní elite, vystavili své kulturní
vyspeci vysvedcení ve svých projevech jak proti
tak proti Nemcum.
S tvrdohlavostí
barskou odpírali pripustit jakýkoliv
duvod
Ukého hnutí a chovali se k nemu tak, jako
do byl pro švandu vymyslil. Vzpomente jen
kterým psaly o nekramárovském
Rusku a poopatreních, zrejme zlovolných,
Národní
ni Politika, Venkov, Lidové Listy, vzpona Cestu a jiné revue! (Neodbytná
ponaprostém neporozumení socialistu pro radi-
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lckýCeské
program
komunismu
svedcí
Slovo psaly
- a casto
dosudfakt,
píší -že
fitelne podobným.)
druhém kameni moudrosti pravých proroku
pfislušníci naší generace zachytit bez risika
soumraku. Také v pomeru
k Nemcum
všechna plytkost,
pohodlnost
a demagovicácké národnostní ideologie. Nemci (a židi)
staleti krev, jsou to naši odvecí neprátelé,
zrádní a budou i dál, nesmí se jim vubec
Iby se nesmí nic dát, jsou príkladne verolomní,
od nás Cechu (a Slováku), povždy bodrých
slovu stojících. Pamatuji na žofínskou schue pozvali tehdy ministra Klofáce a kde proosta Ceské obce sokolské dr. Scheiner. Zdum studentum, že je treba být na stráži pred
když se dostal k vetám o Nemcích,
jež
val mimo jiné jako zákerné šelmy, snížil
a naznacoval i pohybem tela a gesty plíerných šelem kockovitých.
jak jednoduchá,
ravda. Kolik mladých
lidí jí tenkrát
sedlo
, kolika tisícum nasadila na oci klapky, kolik
tuto pravdu nedostalo! O Nemcích vlastenové meli v mnohých smerech stejné mínení,
eviclch. Kolikrát jsme cetli v seriosním tisku
m, v podání více méne srozumitelném,
že by
eveci národa prospelo, kdyby Nemci nemluvili
Ntinou, kdyby zustali zcela v soukromí a neverejná místa?
~ nežilo vysoké procento Nemcu vedle nás,
ylo možné neco jiného, než spolupráce
s nejusedy, kterým bylo urceno místo pod strecné republiky. jakékoliv
požadavky
Nemcu
y spravedlivé, oznacovány za troufalost,
nad
i ctenári rozcilovali s pocitem profesionálního
enl. Nezapomenu
na skvelý návrh autora
enutého, aby byli všichni Nemci z ceskosloubliky vyházeni, u nás že nemají co delat.
kterí znamenali vetšinou
synonymum
pro
emci", na základe jisté cástecne
pravdivé
kutecnosti v zemi ceské a moravské, to byl
cene špatný artikl, vždy na sklade a nevycerecný, vždycky rentabilní.
V mnohém Nem-

ci podoben,
byl Žid obycejne
horší než Nemec. Byl
v živote bližší, obchodne zdatný, rasove odlišnejší, vzbuzoval "hysterickou
reakci",
byl od šerého stredoveku
populární.
At delá co chce, žid nemuže stát nikdy za
mnoho, to si pamatuite!
Bolševik, Nemec a Zid, tri sólová císla nacionalistického, klerikálního
i jinak reakcního
repertoáru.
Nikoliv
celý svetový názor, ale jeho úhelné kameny, bez nichž
by se neobešel tisk pravice všech odstínu, od proslaveného Vecerního pražského
dopoledníku
pres nejvážnejší Národní Listy k dustojnému
Pražskému vecerníku.
Uznáte,
že takové ideály nás zlákat nemohly:
to
bylo beze vztahu k potrebám
doby, bez zájmu pro nás.
Tyto nedokrevné
veliciny, které neumely cerpat hlubší
poznání z toho, co se kolem nich dálo a které také nic
nehledaly,
protože je vlastne vubec nic nezajímalo,
se
našimi vudci stát nemohli.
Byli tak mimo nás, tak
nekde vedle, že jsme si je sotva uvedomovali,
nebrali
jsme je v úvahu, chodili jsme rovnou pres ne. Doufám,
že po práve provedené
prehlídce
situace na Dravém
brehu snadneji pochopíte, proc jsme spechali mezi levé
a nejlevejší. Byla to jediná možnost, zajímal-li se clovek,
co je ve svete nového a nechtel-li se stát duševním pensistou tri léta po maturite.
Tam slavná minulost a za
dobou stále kulhající prítomnost,
tady prítomnost
bourlivá a rada životných perspektiv do nejbližší budoucnosti.
Davové stehování
do tábora levých bylo u naší generace diktováno pudem sebezáchovy.
Por t ret

m I a d é h o muž e.

Sedí u telefonu v redakcní místnosti casopisu, který
je jeho dílem. Sedí tam již pul hodiny, volá císlo za
císlem, nahlížeje do svého notýsku.
Když musí cekat
na spojení, píše rychlým a vyrovnaným
písmem ruzné
pokyny do redakcního vzkazovníku.
Dostane-li spojení,
hlásí se hlucne a žive, usmívá se široce, gestikuluje,
uklání se, nebo se mr'ací, jako by partner sedel naproti
nemu. Mluví vybrane,
s citelným prízvukem
cloveka
obdareného
redaktorským
dustojenstvím.
Mluví typicky literárne, radost poslouchat,
jak nezapomene
ani
na drobnosti, které patrí ke stylu.
"Bude me neobycejne tešit, prijdete-Ii, hodí-Ii se vám
to ovšem ... Vskutku, na tuto okolnost bych byl málem
zapomnel.
.. Budte prosím tedy tak laskav...
Poklona, pane ministerský
rado."
V titulování,
které mnohým delává potíže, se vyzná,
je presný v jeho plném, nezkráceném
znení a opakuje
titul nekolikrát
behem rozhovoru
zcela mechanicky,
bez potíží. Má smysl pro spolecenské rozdíly a umí je
vyjádrit v telefonu hlasove i volbou slov. Každému, což
jeho jest. Ted telefonuje
na jiné císlo, jehož abonent
je rozhodne
na nižším stupni spolecenské
hierarchie,
soude aspon podle tónu, který nasadil.
"Haló, tady redakce revue A., redaktor ... U aparátu?
Telefonoval
jsem vám již dvakrát,
nevím skutecne,
jak si celou tu záležitost vysvetlit ... V to doufám, je
to ostatne ciste ve vašem vlastním zájmu, pospešte si
tedy. Zustanu zde nejdéle ješte patnáct minut. Máucta."
Mezitím, co ceká na další spojení, dává slecne ve vedlejší kancelári diktát zálohy na honorár z príštího císla
pro sebe a jiného clena redakcní
rady. je kolegiální
a obetavý, všechno známým zarídí. Na príklad hned ted:
do kanceláre
vstupuje
nakladatel,
prohlédne
poštu,
expedicní složenky a skloní se nad potvrzenkou
o petisetkorunové
záloze, kterou mladý muž práve nadiktoval. Nakladatel
je povahy
ceskobratrské
a hloubavé,
nerekne nic, vezme jen blanket o záloze a vejde s ním
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do otevrené sousední místnosti
redakcní.
Mladý muž
zavesí sluchátko,
vymrští se s úsmevem,
vztáhne
ke
svému nakladateli
pravici a podotkne,
"jsem ~štasten,
že jsem se vás dockal," nacež zahrne šéfa palbou tolika
návrhu, že si oslovený radeji hned sedne. Jsou to návrhy
"vesmes
positivní,
se všech stran uvážené a jejich
realisace
znamená
jen pri troše obratnosti
zarucený
úspech." Nakladatel
má povahu rozvážnou a odolnou,
ale v hlavním redaktoru
své revue pro kulturní život
narazil na osudný typ, pred nímž jeho obranné prostredky
selhávají.
"Práve jsem mluvil s kolegou K., má pro vás zajímavé zprávy, pane nakladateli,
odjel bohužel na tri
dny mimo Prahu. Do jeho návratu bych rád projednal
záležitost,
týkající
se knižního
vydání jeho sociologických studií, které byly uverejnovány
v naší nejlepší
revui a vZbudily pozornost více než zaslouženou.
Edicní
program vašeho nakladatelství
by jen získal touto publikací a doporucoval
bych, abyste ucinil své rozhodnutí pokud možno hned." Nakladatel
je muž rozvahy,
váhá, ale mladý muž, jemuž sveril osud své revue, prináší neúnavne
nové argumenty,
nalézá nové autority
k jejich podeprení a když doznela obzvlášte silne motivovaná kadence jeho vývodu, zadívá se do bodré tváre
šéfa, ocekávaje
samozrejme
souhlas. A toho se mu
dostane. Nacež pristoupí neodkladne
k dalšímu: "Kdybyste proti tomu nic nenamítal,
sestavili bychom hned
návrh smlouvy...
Slecno, doneste mi laskave papír
s hlavickou firmy!" A obraceje se spíše pro forma na
hypnotisovaného
nakladatele,
stylisuje návrh smlouvy,
který se promenuje ve smlouvu definitivní okamžikem,
kdy nakladatel
podpisuje
na listinu své jméno. "Dekuji vám, pane nakladateli,
mužete být ujišten, že j-ste
koupil dobrou vec."
Mladý muž, jehož jsem vám predstavil v plném tempu jeho každodenní cinnosti, nezapomene nikdy na sebe,
ale nezapomene nikdy ani na jiné a je pekná rádka tech,
které "má na zreteli".
Nespokojuje
se jen formální
prímluvou,
exponuje
se pro své prátele
a skutecne
jejich požadavky
prosazuje.
Pokud má bezprostrední
vliv, tedy prímo, jak vylíceno konkretne
na konkretním prípade, jindy s použitím 'spolecenských
pák, jak
už to chodí bez výjimky všude. Témuž kolegovi, v jehož záležitosti jednal s nakladatelem
pred našima ocima,
vyjednal
výhodné vydání jeho dramatu,
a nejen to,
zanesl rukopis dramatu
s doprovodem
vášnivého
doporucení do jednoho ze ctyr tenkrát predních pražských
divadel, které hru prijalo a zaradilo do repertoiru.
Také
v novinách podporoval
vec dramatu.
Ne proto, že by
si byl prítele K. nejak zvlášte oblíbil, ne proto, že by
za to neco od neho nebo nekoho jiného byl dostal, ale
proste ze své prirozenosti,
ze svého nepremožitelného
pudu. Jinému príteli T., který preložil veliké anglické
drama, usnadnil
cestu dvema podstatnými
zpusoby:
pomohl mu domluvit provedení prekladu na Národním
divadle a zarídil mu knižní vydání tohoto prekladu
tak rychle, že vyšel ješte ke dni premiéry. Za jistého
známého mladého kritika, který na venkove nemel možnost práce a proto hledel dostat se do Prahy, se náš
mladý muž primluvil
u vlivného
prítele intendanta
první naší státní scény. Zmínený kritik prokázal sice
schopnosti
svou knihou, ale bez této prímluvy
by se
byl sotva dostal rovnou na místo, které bylo základem
jeho spolecenské a umelecké kariéry. Jak se zapomíná,
prátelé, jak neuveritelne rychle se zapomíná!
Když pohovoril s nakladatelem
o cetných jiných vecech, jmenovite
o nutnosti
"zintensivnení
plakátovací
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agendy"
pro kulturní
revui, vzal mladý muž f
a zavolal kolegu K. zapomenuv
úplne, že pred
minutami
mluvil o jeho pobytu mimo Prahu.
tady Jan. Milý kolego, práve jsme s prltomn
panem nakladatelem
dojednali smlouvu o knj!n
dání tvých studií, prozatím
tisíc výtisku. - Cb
pouze tvuj podpis."
Nakladatel,
premýšlejlcl
kotném vývoji svého podniku s dávkou skepse n
ve tvári, se odhodlal k vlastním projevum. R
devšlm, že plakátovací
agenda stála takovou sumu
že je prozatím
nemožno
pomýšlet
na dalšl I
v tomto smeru. Na to vyjádril prání, aby se
redakcní rady scházeli ponekud pravidelneji, v
casopisu. A konecne poznamenal,
že cetl tohoto
dešlého dne nekolik velmi málo lichotivých
o prvním a druhém císle jím vydávané revue
turní život. "Pokud jde o tento bod," odvetil
dockave mladý muž, "nesmíte se dát plést okol
pane nakladateli,
nesmlte zapomínat, že revue,
vydáváte,
má zcela výjimecné
postaveni, že
bojný charakter a je duležito obZvlášte v zacátclc
se o ní vubec nekde psalo, jak, na tom naprosto ne
Politoval nemožnosti
dalších investic do plakát6
stil o vetší pravidelnosti
schuzi redakcnl rady.
predložil k podpisu honorárovou
zálohu. "Vlte,
Zavrel žaluje?" podotknul nakonec nakladatel. "
pane nakladateli,
jak bych to nevedel, je Z toho (
ze) poprask. " A po malé prestávce, vyplnené
ným mlcením nakladatele,
prišla otázka: "A co
chcete delat?" Mladý muž má odpoved pohotove
luje ji se širokým, zárivým
úsmevem: "Smlrfm
Zavrelem,
pane nakladateli,
zítra vecer s nim
umluvenou schuzku v kavárne za tlm úcelem, n
louceno, že budeme práteli!"
Když psal svou invektivu proti Františku Za
byl plne presvedcen o její správnosti, psal ji s rad
spechem a byl na ni hrdý, když byla uverejn
pruhledným
pseudonymem
ve sloupclch revue.
jemne vzrušen,
když invektiva
vzbudila odezv
loba, kterou dotcený podal proti nemu, ho s p
naladila sympaticky,
ale potom, když mu nekdo
že by to pro neho mohlo mít nemilé následky,
názor na situaci a bez nejmenších obtíži se pri
novému stavu veci, automaticky,
aniž si to uv
Cítil jako samozrejmé
a správné smlrit se s au
na kterého najel ve hnevu docela oprávneném a do
argumenty,
a jako by se nic nestalo, s nicím, nez
radostí jde na schuzku, doufaje eventuelne v u
prátelství.
Na nejakém tom slove nezáleží, vyvi
všeobecná praxe, že se ze slov nestríll a že každý
ne za cím muže stát, ale co ho práve napadne, co
hodí. Protože je literatura
svet pro sebe, neváži
hledá v nich jen své zadostiucinení
a zábavu ct
kterí mají stejná neživotná
merítka. Nechápal,
mohla preskocit jiskra mezi vy tištenými slovy a
tem, zachází s perem jako kluk s dreveným
Je to daleko více hra, než bojováni, puvodn~
pocítá se zranením odpurce, ale když uvidl Z
kapky krve, má autorskou radost zápasnlka; kd
vanchi dostane pres prsty, diví se trochu, ale neZ
Mávne se rukou a jde se dál.
Hned pred vydáním
prvního císla jím redi
revue pro kulturní život požádal mladý muž p
uctivým prípisem vídenského
publicistu Karl
Karl Kraus, který nevidel nezbytnost stát se
vatelem chystané pražské revue, jak mu bylo v
srdecne nabízeno,
a který patrne nezatoužil
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Prítomnost,
Picassa, Chestertona, Chaplina a Cocteaua,
v listine spolupracovníku,
odpovedel zdvoMe žádosti vyhovet. Když byla jeho odpona v redakcní rade, prohodil kdosi, že se asi
usoví zdá málo korunu za rádek. Mladému
kové vysvetlení neobycejne zalíbilo, i sedl a
uverejnil v tom smyslu noticku v príštím císle.
nové redakcní rady meli mnoho práce, aby
í následky tohoto žertíku, pres to však veJ Kraus sedm stránek nejbližšího
císla své
zpusobum literární družiny vydávající
revui
život a rozepsal se pri tom také o gene-
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tý
bylmuž
tohose

nedomníval,
se byloKarl
necoKraus,
stalo
vecera
prijel žedobyPrahy
u jiste nadšene nabídl své služby a provedl
meste, jako provádel Ernst Tollera a jiné
Francouze. jindy ho znacne prekvapila
facka,
tal v kavárne od jistého známého kritika a
za jisté príliš otevrené rádky,
venované
ve
ém mesícníku jisté známé herecce.
Jednou telefon. Zvoní po sedmé hodine, když
. personál nakladatelství
odešel. Mladý muž
átko se zvedavostí, která ochabuje po rozeU v aparátu.
jeho dívka, jeho nejvernejší
ozmluva má dlouhé pasáže monologu,
mladý
ite poslouchá a odpovídá jednoslabicne.
Dívka
je, protože ji mladý muž utešuje a nakonec
aby jen mela trpelivost, že prijde, urcite prijde,
tu, ano, na známém míste .se sejdou. Je po
e. A protože byla slyšena jiným, pridává mladý
mentár. "Dívka, která práve telefonovala,
je
zlatá duše, prímo ideální charakter,
toho si clovážit a já se pred ní také skláním. Chodím s ní
roky, má me ráda a já ji také, to mohu ríci s cisdomím. Duveruje mi, pocítá s tím, že si ji
ackoliv jsem jí nikdy nic podobného
neslíbil.
možné, je to absolutne vylouceno, vždyt kam
I, to musí každý uZnat. je ovšem težké jí to
t nepochopila by to. SeZnámil
jsem se mezi
ou dívkou, je to mladá dáma velmi bohatá, nebohatá a vzdelaná, rozumí mne, skutecne neco
ho. S takovou ženou clovek mého druhu bude
o lépe, to zajisté uznáš, jsou zde podmínky
Jecenské
vystupování,
pro eventuelní
kariéru
"
cynismus, reknete. jak podivný cynismus, doS tou bohatou, neobycejne
bohatou
mladou
mladý muž po vylícené rozmluve
nevidel.
epodobno, že zapomnel na tuto ideální partii,
el nekolik hodin, snad jen nekolik okamžiku
u použít k podpore a urychlení
své kariéry.
t nepochybne krásná, byla pro našeho
mladého
n fantomem, na jehož místo nastoupil nepozoe fantom druhý. Pri tom ale mluvil o fantomu
nostl, která musila presvedcovat
všechny kdo
li dukladne, kdo nenahlédli do zákulisí jeho
I. Vypadalo to tak, jako by mel s tou neobyhatou dámou promyšlený svatební plán. A zajen mluvil v kavárne, snad mu rekla, že se jí
clánek o umenl divadelní kritiky, cili meditaci
ufalé. Snad pojal plán udelat z ní svou manprvé ve chvíli, kdy jeho dívka urgovala schuzku
mu náhle Znechutilo chodit stále na totéž místo.
J vždycky takovým urcitým zpusobem,
o tom
stejne jako o tom, co si prál aby bylo, i o tom,
nebylo. Preskakoval spojovací clen mezi tou-

hou a skutecností,
skutecnost
pro neho bylo to, co si
prál a jakmile si neco prál, mluvil o tom jako o hotové
veci a nechápal ty, kdo to nevideli stejne jako on. Protože nemel smyslu pro zásadní rozlišení dobrého a zlého
a protože mel dar mluvit definitivne
o tom, co teprve
zbývalo udelat, byl to nebezpecný mladý muž, zvlášte od
té doby, kdy zanechal veršu o bílém okamžiku, kdy pochopil, že se literární Pegas dá osedlat pro civilní rajtování a kdy vstoupil do verejného života. jeho mluva
byla sugestivní,
pres to, že byla z vetší cásti mechanická. Slova, jimiž uplatnoval své názory, šla sama z úst,
mozek na nich byl súcastnen jen pri první indukci, potom se o ne nestaral. Spoléhal na funkci své výmluvnosti,
sledoval a kontroloval
spíš formu než obsah a na zacátku jedné záležitosti myslil -zatím
co o ní mluvil na záležitost další, jako predseda senátu, který myslí pri
jednom sporu na akta následujícího
prípadu.
Potkáváme
ho na ulici. Slyšel by rád, co je nového
pres to, že je zamestnán.
Za dve hodiny musí napsat
clánek do divadelního
listu, odpoledne
má jakýsi filmový spor, potom zkušku v divadle K ... Málem by
byl zapomnel, stal se v tom divadle dramaturgem
a je
to povolání, které se mu opravdu zamlouvá,
"nemohlo
být pro me nic lepšího", je to omyl, jemu by se zamlouvalo kf\ždé postavení,
jen kdyby mohl býti pri nem
volný a kdyby mohl prednést deset iniciativních
návrhu
denne. jeho živel je neustálý pohyb, neustálá zmena,
v tom stylu je houževnatý
jako buldog a nevycerpatelný. "V divadle rozhoduji
o angažování,
to si nedovedeš predstavit,
jaká je to posice!" Smeje se zase tak
široce, má detskou radost, jak vyzrál na svet a uvádí
vás hned do svého nového království.
V kancelári už
na neho cekají, v prijímacím
pokoji je nekolik mladých
žen, které hodlají být angažovány.
"Zvlášte té v modrém
kostýmu si všimni, je z konservatore.
Líbí se ti? Co
ríkáš? Myslím, že ji prijmu - to nemuže vadit, což?"
A vchází do kanceláre, detsky opojen možnostmi stavu
. dramaturgického.
A jindy na ulici, spechá jako vždycky, ale zastavuje
se. Nešli byste k Líppertovi
na obložený chlebícek? Má
neobycejne rád obložené chlebícky. vydelává ted sluš~é
peníze, proc by si to nedoprál, co ríkáte? A odh~luJe
další pokrok v poznávání
žen a zase tak romantlck~,
zase tak nezkušene a naivne, hlasem nadšeným: "MyslIl
jsem, že Znám život, ale vubec jsem ho neznal, teprve
ted ho Zacínám Znát a mohu ti ríci, že žasnu. Navštevuju
ruzné bary, studuji tam život zblízka a objevuji ho ze
zcela nových stránek. Napríklad ženy v takových p09.nicích, neco zcela jiného, než jak si to lidé predstaVUJI.
Ted teprve znám ženy, ted teprve prohlížím život a teprve ted se z toho dá delat literatura,
dívám se ted na
všechno docela jinak ... " Pomyslete, že mluvil tímto lyrickým a naivním zpusobem o barech a animírkách --=a že mu bylo už dvacet pet let. jak zkažený mladý muz!
Sedí v šedém munduru,
osmahlé tváre
plnejší než
jindy, dobre zanikl hlavní kriminální Znak jeho obliceje,
vysedlé lícní kosti. Lepí sácky, píše na stroji, dívá s.e
za mríže ke kusu zelene a oblohy. Když se rozpovída,
zapomene,
že není v kavárne,
popisuje
typy veznu,
analysuje,
debatuje. Vzpomíná na prátele, kterí se nehlásí ani rádkou, usiluje o obnovu svého procesu, nechce
milost, ale spravedlnost
a ve spravedlnost
verí. "jsem
presvedcen,"
ríká prý, "že se prokáže moje nevina nezabil jsem."
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o pražského primátora.
Vážená redakce!
V posledním císle Prí tom n o s t i zabýval se clánek ,,0 prímátora" oprávneností kandidatury
dra Baxy na funkci primátora
hlavniho mesta. KrÍtika dosavadní práce Baxovy byla ponekud
príkrá í když tech neblahých "faux pas" bylo nekolik. jísto je tolik,
že vážná úvaha o osobe príštího prímátora je velmi na miste. V clánku
byl vysloven správný požadavek (v merítu clánku), aby primátor
hlavního mesta dovedl predevším vymeziti kompetencí státu v otázkách císte komunálního rázu - aby, populárne receno, dovedl
v hospodárském pomeru hlavního mesta ke státu uplatniti tak
samozrejmý požadavek, že obecni náleží obcí a státní státu. Pak
bychom v Praze mohli vážne mluviti o rešeni otázek bytových a
odbouráváni nezamestnanosti, aniž by takové reci byly jen volebními
šlágry.
Praha v nejbližší budoucnosti bude postavena pred dlouhou radu
problémil ciste technických.
Dle toho, jak budou tyto problémy
vyrešeny na jaké úrovní technícké budou položeny základy
budoucí Velké Praze - dle toho vyhližeti bude Praha za 20 nebo
za 50 let.
je právník v této dobe "pravým mužem na pravém míste"?
Sotva. Bytová krise, nezamestnanost,
krise v pražské doprave to všechno jsou úkoly položené inženýrum, jedine od nich mužeme
cekati rešení. Všechny dnešni hospodárské otázky jsou úzce spjaty
se spoustou otázek technických. jestliže prekotný technický rozvoj
privodil težké otresy sociálni, je to zase jen otázkou dalšiho rozvoje
techniky, aby hospodárské otresy jím zpusobené dovedl uklidnití.
Bylo by takrka výrazem povahy dneška, kdyby na vudci místa
samosprávy byly postaveni technicí. Práce je potreba. Hospodárský
zápas, který se na celém svete odehrává, je zápasem technické
vyspelostí. jedine snilkové mohou se tešiti z kuriosit zanikajicí
manufaktury a lkáti nad starými dobrými casy, kdy mistri chodili
v sobotu navecer odvádeti práci, aby vyšnorení meštané se v nedeli
po mši sešli pred obedem na ctvrtce a porokovali o obecnich otázkách.
Dnešek má ponekud naléhavejší otázky k rešení.
Autor clánku "o primátora" mel jiste pravdu v tom, že v komunálni politice je potrebí více energie než jakou projevuje primátor
Baxa - ale snad si autor neuvedomil, že to není vinou primátorovou - ale specifickým príznakem doby, která staví právníka
tam, kde by na miste byl inženýr. Mestská rada jest vetšínou sborem
laiku - který je odkázán na technické referenty casto ve vecech,
které jsou úhelnými kameny v základech budoucí Prahy a jeji
existence. Iníciativa ale mela by pricházet z predního místa v obcí
a vésti technické kanceláre obce - nikoliv naopak, aby v prípade,
že se nekde v techníckém oddelení vyskytne nápad, byl prímerene
ztlumen cestou zdola nahoru.
Nár. sociálni strana casto uvádí a zduraznuje svou práci, kterou
koná na poli technickém. Dojde-lí k tomu, že budoucím prímátorem
hlavniho mesta bude zase národni socialísta, jako že pravdepodobne
k tomu dojde, pak bere strana na sebe težkou zodpovednost jmenovánim svého kandidáta pro priští období. 4 léta jsou dlouhá doba
a není horší sítuace pro politíky, než skládati úcty z nesplnených
slíbil. Konecné odstranení bytové krise atd. nemohou nadále zustati
jen slibem. je jisto, že právnickou cestou se taková otázka nevyreší.

Snad inženýr na prvém míste v obci dovedl by vziti tužku do
a vypocitati mestské rade, že tísice nebydlících jsou sta
hospodárských ztrát, a stejne tak v ostatních technických o

i

Nár. sociální strana má v prednich svých radách radu
versírovaných v komunální politice. jednim z prvých je dneI
E. Malzer. Nebylo by dobre vzdáti se politícky prestížniho
"my zase stavime našeho Baxu do cela obce" a ríci radeji "my
správne odhadlí potrebu doby" a kandídovati ing. MOIz
jisto, že strana nár. sociální by touto kandidaturou získala
si uvedomuje. U politíckých cínitelu ostatních stran bylo by
neno ostrí odporu, ponevadž dosavadní práce ing. Molzeravy
jak ve státni reg. komisi, tak el. podnicích pražských by b
rukou, že primátor nebude jen representantem mesta, ale i
lým pracovnikem, objektivním a iniciativním na svém míste.A
rokých vrstvách byla by ozvena této kandidátky veliká. I
má nejblíže k práci delnikove.
Arch. Krt

LISTÁRNA
H. Scotti. Muj clánek o trampech v "Lidových novinách"
Vás k dlouhému dopisu. Oponujete ze všech sil tomu, co bylo
ním mým úmyslem: primeti verejnost a úrady, aby otázka spol
táborení osob ruzného pohlavi posuzovaly jinak u osob d
a jínak u osob nedospelých; souhlasíte radostne s tim, že ce
neni nic do toho, co v soukromí delají osoby dospelé, shl
však s nejcernejším pesímismem, že se deje krivda na
má-lí býti z této volnosti vylucována. A ponevadž žádám,
jinak postupovalo proti dospelým a jinak vuci nedospelým,n
mne idealístou a fantastou, který není schopen jíti s dobou.
pane, je tomu dávno, co jsem prestal považovati jíti s do
nejvyšší ctnost. Doba muže miti své neresti, muže bloudit,•
je lépe nejit s dobou než jit. Doba sama ješte není žádný a
Napsal jste svuj dopis nemecky, ale patrne jste Anglican,a
jste internacíonálni
morální anarchista a ctitel Decobry a
Moranda. Ale ani sebe vetší pocet takových príjemných an
nemuže mne prímeti, abych uznal, že sexuálni bezuzdnost je
dárek mládeži k ctrnáctým narozeninám. Neverím, že mlad6
potká nejaká tajemná škoda, jestliže se nebudou mocí podle
pohlavne vyžit za každým kerem a na každé mezi. Naopak
že trochu kázne, kterou si osvojí v té veci, muže jim býti pr
po celý život. Ale kázen je podle všeho ten neštastný pojem,ve
jsou moderní lidé nejméne schopni uverít. Radeji pokládajl
každého nervu, každé žlázy za kategorický imperativ. V
je to stanovisko sociologické pohodlnosti a nervové nedutkll
podráždenosti,
a doufám, že život nebude zacházet tak
s mým rozumem a mýmí instinkty, abych toto rozkladné s
také jednou uznal. jsem presvedcen, že každá kázen se
vyplácí, tedy i kázen v sexuálnich vecech. Shledáváte velmisrn
že stát se stará také o morální stav svého obyvatelstva. T
rád smeji, ale v tomto prípade nemohu postrehnout nic tak
ného, aby to podráždilo moji bránicí. V podstate je mezi
ten rozdil, že Vy neverite ve výchovu a já verím. Souhlasim
aby cetnici dali pokoj dospelým lidem. Ale ctrnáctíleté a pa
leté divky maji býti chráneny i proti své vulí. Nebot co jest
takového dítete!

Velkt
vtber

plniclch
(Parker,
Astoria.

crayonu. zápisníku, soenecken a pod. psacích souprava podlozek; aktovek
a jiných nepostradatelných
pomucek kanc.
technických má na sklade:
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na tak vysoké vedecké úrovni, že i odborníkovi poslouží
jako vhodná prírucka. Jet druhý z autoru, prof. J. Huxley, vynikajícím biologem a má i rodinnou tradici, jsa
vnukem slavného prírodozpytce
a druha Darwinova
T. H. Huxleye. Další predností této knihy jest objektivita, se kterou jsou vedecká fakta podávána. Již
Vyplnená mezera.
v predmluve prohlašují autori, že nejsou stoupenci žádné
školy, aniž pracují ve službách nejaké propagandy.
ni dobe užívá se zhusta slov "biologie"
eký" pri nejruznejších príležitostech. jaký je Jejich snahou jest naopak, aby ctenár na základe podaných fakt si ucinil názor vlastní.
vý význam techto slov, dnes tak bežných a
V knize nalezne ctenár odpovedi na nejruznejší biotisku užívaných, je mnohým dosti nejasné.
logické otázky, jako je otázka vzniku života, jeho poologie,jako vedy o živote, je ovšem velmi roz- stupného vývoje, otázka vzniku cloveka, vývoje jednotlivce od vajícka, vzrustu, pohlavnosti, dedicnosti, projejiho oboru spadají všechny úkazy života, at
menlivosti a výberu. Poucí se o všeobecné fysiologii,
je v nálevniku ci cloveku. Všeobecná biologie
o vzniku pocitu a myšlenek, dostane se mu vysvetlení
pak zákony, spolecnými všem organismum,
základních úkazu psychologie a metapsychologie a sezná
átrati pravidla, dle nichž se rídí život vetších
též biologické základy sociologie. Musíme si totiž uvelecnosti zvírat i spolecnosti lidské. Tak stává
domiti, že tak zvaná biosociologie ucí, že tytéž v podstate zákony platí pro spolecnost zvírat, na pr. mrae podkladem sociologie nebo právnictví práve
mediciny, produkce živocišné i rostlinné, na ni vence, jako pro spolecnost lidskou.
Význam všeobecné biologie se v poslední dobe stále
t zretel i discipliny speciální, jako psychologie.
zvetšuje, nebot hiologie není vedou, která by byla pestotedy hluboko do našeho života a znalost její by vána sama pro sebe, nýbrž mocne zasahuje do celé rady
discipljn jiných a tím i do praktického života. Dnes je
nezbytnou soucástí všeobecného vzdelání.
již opušten ciste popisný smer staré prírodovedy. ZnaeIvšak vidíme, že v tomto smeru jest všeobecné
lost ved popisných je sice predpokladem, ale smer bazanedbáno. Na stredních školách se vyucuje
dání se presunul na pole experimentální. V nynejší dobe
odnlm vedám, zoologii, botanice, telovede,
klade se duraz predevším na dynamiku prírodního dení.
iee a mineralogii, schází však biologie jakožto
dnocující všechny úkazy životní a obírající se Otázka dnes nezní, j a k ten ci onen organismus ci orgán
nebo funkce vypadá, nýbrž proc tak vypadá a jaké jsou
organismu ke svetu neživému. Tech nemnoho
, majlcích zálibu v prírodních vedách, osvojí si síly, pusobící pri jeho vzniku.
Lec nejen zmena vedeckého smeru badání, nýbrž i výprivata industria aspon nekteré biologické
sledky jím docílené poutají dnes k sobe pozornost i širší
I z malého poctu populárních biologických
i literatury, lec vetšina ostatních nemá biolo- verejnosti. Príciny vzrustu samy o sobe zajímají snad
jen odborníky. Lec spojení tohoto problému s otázkou
vedomostí vubec. Tento nedostatek se projevzniku a rapidoího vzrustu zhoubných nádoru, zejména
nejnápadneji u absolventu strední školy, kterí
rakoviny, je žive sledováno i laiky. Nebo jiný príklad:
il na lékarskou fakultu.
hopitelné, že práve lékari mají býti zcela obe~ Studium vnitrní sekrece, jemuž se v poslední dobe venuje
velká rada významných badatelu, nezajímá dnes již
s úkazy životními a práve proto se prednáší jako
základních disciplin všeobecná biologie. je to pouze theoretické odborníky a lékare, nýbrž i laiky,
jichž zájem byl probuzen výsledky pokusu Steinachoka velmi obsáhlá a jest nezbytno predpokládati
vých a Voronovových. Dnes prišly do popredí zase otázky
pen vedomostí, již proto, že nelze snižovati
hormonolální sterilisace, dík objevum Haberlandtovým
drovne prednášek universitních. Nedostatecná
á pruprava však brání posluchaci osvojit! si a pod. Zkrátka, zájem o prírodní vedy od dob Darwinových se udržuje stále, i když se dnes nesvádejí boje
fednášenou nauku a tak se stává, že kandidát
pri rigorosu na neznalost látky, kterou si mel o theorii descendencní a puvod cloveka. Nové názory na
stavbu hmoty a objevy nových druhu zárení zrcadlí se
na strední škole. Neznalosti jsou casto takote ohromí svou nehorázností examinátora.
i v biologii a poutají stejne odborníky, jako širokou
del, práve rídkým zjevem, slyšíme-li, že laickou verejnost predevším ovšem ty, jichž zájem není
plne vy~erpán politikou nebo sportem.
oplcky veliký nálevník Paramaecium je druh
Proto kniha Wellsova, umožnující presnou orientaci
lijicl v tropických pralesích africkýc.h, že bacil
ve všech otázkách biologických, bude velmi cenným
je 10-20 cm dlouhý (ponevadž ho videl
pramenem všeobecného vzdelání a docká se jiste zaslout ho v této velikosti na plátne), že oplození
ženého
úspechu, ježto její uvedení na knihkupecký trh
spoclvá v tom, že se smísí otecký pyl s matervyrostlo z žive pocitované potreby.
lem, že rostliny se kríží tím, že zkrížíme jejich
fe darwinismus je dedicná nemoc a více podoblcek, kterých každý examinátor zanedlouho
Cervantesovo nesmrtelné dílo
et nasbírá.
im omluvou, že dosud nebylo knihy, prístupne
Don Quijote
biologii pojednávající, z níž by mohli si opaHné vedomosti. V tomto smeru jsou odkázáni
vyjde nyní v novém, dokonalém vydání v Družstevní
i na sebe, ponevadž ucební osnova stredpráci. Práve ohlašovaná výhodná subskripce umožní
je upravena bez ohledu na biologii, nebot
vlastne jen systematika. (O telovede je lépe všem, ~dož dosud tohoto díla nemají, aby si je opatrili. Nové vydání D. P. 'stejne jako Rabelaisuv Gartu by mel vlastne prednášeti lékar.)
eJní mezera byla však nyní vyplnena vydágantua bude se vyznacovati peclivou úpravou, bezvaddu anglické knihy "Veda o živote", kterou
ným tiskem a príjemným, bezdrevým papírem. jeho
• Wells, Julian Huxley a G. P. Wells. Kniha
cenu zvýší ješte 240 rytin a kreseb slavného francouza predevším pro inteligentní laiky slohem
kého
ilustrátora Gustava Doré. Bližší v letáku, pi'ilopným a zábavným, jak zarucuje již samo
ženém
k dnešnímu císlu.
méhospisovatele H. G. Wellse, a stojí zároven
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