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kterou v únoru neocekávane pronesl v ponemovne dr. Jaroslav Stránský a kterou
lárnlm lícením, kterak jednoho dne sveátor vezme ta límec p. poslance Jirího
ožene jej ze síne, kam ho poslalo šedesát·
esorientovaných volicu, privedla jednak
pohybu, jednak nekterým lidem okruh
atne omezila. Na príklad cesta, kterou
tflbrný podnikl k vyšetrujícímu soudci,
ednl procházkou na dlouhou dobu. A výánl vyšetrujíciho výboru, který se již sešel
zornosti celé verejnosti, urcí nepochybne
osti p. Jirího Stríbrného v budoucnosti
tom, pro kolik mravokárných recí ješte
oprávce verejných pomeru publikum.
val cinnost Jirího Stríbrného a kdo neco
ovaze, ví, že tento muž, padne-li, padne
, až vystrelí poslední patronu. Cekati od
delikátnost bylo by tak marno, jako cey, zahnané do rohu. Sebevedomí, které
Ylechnynárazy, jimž bylo podrobeno, svedcí
eho patrontaška není prázdná a že náboje
považuje za strely výborné kvality. Zatím
otázek smerem k národním socialistum,
ebude na všechny zcela príjemno odpovíatne nikdo nemusil pochybovati, že pan
osmi letech cinnosti ve vláde a v Petce je
ých tajemství a tajemstvícek, která uloé procento. Bylo to jedno ze dvou zavaopouštel r. 1926 stranu národne sociální:
la bratrská láska jeho bratra Františka,
náhodou, se stal po válce mnohonásobným
tomto druhém kufríku byly hmotné predpolitické cinnosti: peníze. V kufríku prvním
rálnl predpoklady k další cinnosti, nikoliv
myslu positivním, nýbrž v negativním:
, i já budu mlcet; jestliže však budeš mlumluvit. Protože se nemlcelo, p. Stríbrný
el kufrík a vytahuje z neho vzorky. Jak
byl by p. Stríbrný už dávno mohl položit
nebo patnáct otázek národním socialistUm
atnl, které jim snad ješte dá. To by byl
einil, kdyby mu šlo o vec. Ale ony otázky
takové vecné role; mely býti jen telesnou
rného. Bylo to nekolik usporených tajemoršl doby, t. zv. železná reserva, s kterou
marnotratne.
si také p. Stríbrný pocíná nyní, když pred
nemu propukl vyšetrovací výbor. Rekl si,
brana je útok, a že si, prisámbuh, svou
už nejak vykompensuje. Nejedná z vášne;
své otázky s chladnou rozvahou na uzde;
lem; a není pochyby, že bude vrcet víc,
~šetrovacím výboru se budou priostrovat.
ce mrzl, že jednání vyšetrovacího výboru
~ den ráno sdeleno rekomandovaným dodeje neverejne: neví, jaké kvantum vrcení

má spustit, a bojí se, aby už nebylo pozde. Kdyby vyšetrovací výbor každý den sdeloval verejnosti výsledky
svého zkoumání, byla by tu znamenitá príležitost k vyjednávání a handlování. Jestliže výbor však rekne
všechno až najednou, ztratí artikly z kufríku p. Stríbrného všechnu výmennou hodnotu, a jestliže p. Stríbrný potom prece jen svuj kufrík vyprázdní na stul,
bude to už patrne bez osobního užitku a bude to sloužit
jen k ukojení podráždených citu. Ale toto nikdy nebylo
v úmyslu vládce nad tajemstvími: kdežto kufrík s bratrskou láskou prirozene byl urcen k castému otvírání,
kufrík s tajemstvími nebyl k tomu, aby byl otevren.
Hlavní cenu mel, jša uzavren.
Tím vším se rídí dosavadní ráz obhajoby pana
Stríbrného. Neztrácejí se zbytecná slova o tom, jak Jirí
a František k štestí prišli; pripouští se, že bratri Stríbrní mají své miliony (oficielne ovšem pouze František,
a nepochybne se ukáže, že Jirí pred zákonem je chud
jako kostelní myš). Ale prijde-li rec na puvod techto milionu, zejména na to, v jaké temné souvislosti byly se
státními dodávkami, obrátí se bratri Stríbrní (oficielne
ovšem pouze Jirí, ponevadž František je práve pred
zákonem) k národním socialistum a zapejí: Pockejte,
my povíme, že jste na nás loudili. Když se mluvilo o osudu penez, které pripadly ze sanacního fondu Diskontní
bance, tisk Stríbrného se ani nenamáhal, aby osud tech
penez vysvetlil k plné spokojenosti právníku a zákona.
Odpovedel jen tolik, že František Stríbrný dal národním socialistum dohromady deset milionu. To ovšem
znamená tolik: uhnete se, jede paní politika; je možno,
že Diskontní banka nedostala všechno, co jí patrí, ale
zato národní socialisté dostali na volby, a tak tady
žádný zákon nemá co pohledávati; my, dva Stríbrní,
jsme zbaveni viny, nebot národní socialisté dostali své
peníze.
Je jasno, kterou nejvetší zbran má pan Stríbrný v záloze: strany berou pod rukou peníze, nikoliv ovšem jen
narodní socialisté, nýbrž všechny strany, bohaté i chudé, a bohaté patrne dvakrát. S tím už se tedy musí koalice smírit, že toto vyjde najevo; nelze predpokládat,
že by se Jirí Stríbrný odebral do soukromí, maje jazyk
obtížený tímto tajemstvím.
Nepomohlo by tedy nikterak, kdyby neverejný zpusob jednání vyšetrovaciho
výboru mel sloužiti k tomu, aby tento fakt byl utajen.
Pan Stríbrný má dosti prostredku, aby zbytky toho, co
ješte má verejnosti sdeliti, dopravil k jejím uším; jestliže o necem bude psáti "Polední list", tedy je to práve
takové, jako kdyby o tom štebetali vrabci na streše.
Soudíme tedy, že šidla v pytli neutajíš. Na národní socialisty ríká p. Stríbrný hned, co o nich ví; na ostatní strany to rekne, jestliže bude míti prícinu se domnívati, že
jimi byl také opušten. Jedním z nejpravdepodobnejších
výsledku vyšetrovacího
výboru bude velká diskuse
o tom, jak si strany opatrují peníze, a úvahy, jak to zarídit, aby si je nemusily opatrovat dosavadním pokoutním zpusobem. V pomeru verejnosti k tomuto problému
je trochu neuprímnosti:
všichni vedí, že strany nemohou žíti ze svých normálních príjmu (p. poslanec
Dubický ukazoval jednou pred soudem úcetní knihu
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svého sekretariátu zalepenu), ale nikdo se nestará, odkud vlastne tedy strany ty peníze berou. je jisto, že jim
k nim tím nebo oním zpusobem pomáhá stát, a zdá se,
že by bylo daleko lépe, kdyby se tak delo zpusobem verejným a vyúctovatelným. Melo by to pri nejmenším
tu výhodu, že by zmizeli temní prostredníci, kterí, dají-Ii
jednu korunu strane, nechají si dve pro sebe. Ve sporu
se Stríbrnými nejde o to, kolik dali penez strane, ac to
verejnost ovšem také zajímá; hlavní otázka jest, jak oni
osobne pochodili pri roli penežního listonoše strany, a
jestli tak, jak pochodili, poéhodili právem.
Otázka financí stran byla hlavním duvodem, proc se
koalici nechtelo dukladne se pustit do prípadu Stríbrného a proc jen málo lidí uvítalo vystoupení dra Stránského s opravdovým nadšením. Neodpovídalo úmyslu
stran, rozvinouti tuto otázku pred verejností, a to bylo
nejvetší prekážkou v ceste za pravdou, pokud se tato
pravda týká p. Stríbrného. Nestojíme o delikátnost bývalého vudce strany národne sociální. Necht poví, co ví.
je v zájmu verejnosti kontrolovati finance politických
stran a prípadne jim navrhnouti jiné rešení, než je to pokoutní, jímž se dosud spokojovaly.
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Chyba nenapravitelná?
V nedávných dnech vyrostla na ostrove Kampe v Praze drevená
kostra, pobitá praporecky, která nám plasticky naznacila obrysy
budouci Moderní galerie. Obcházel jsem tento obrovský prízrak príští
budovy kolem do kola a pozoroval jsem jej s ruzných míst, odkud
bylo lze zahlédnout nejakou vetší jeho cást, a bylo mi smutno. Chceme
si tu postavit velikým nákladem imposantní moderní budovu, která by
mohla znacne prispeti k ozdobe Prahy, a ona k ni neprispeje, protože
bude stát na nevhodném míste.
Vim, že protesty proti umístení Moderní galerie na Kampe pozbyly
duvery, ponevadž mnohé z nich uvádely liché duvody. Vyslovovaly
obavu, že vystavené obrazy budou trpeti výpary z blizké reky, a
tomu se musil vysmát každý, kdo videl benátskou Akademii na lagune,
berlínské Kaiser-Friedrich-Museum
uprostred Sprévy, hamburskou
Kunsthalle u Alstery, curyšský Kiinstlerhaus u jezera a j. Hrozily,
že budova zakryje pohled s Riegrova nábreži na Hradcany, což se pri
výškovém rozdilu mezi ostrovem a Hradem zdálo nepOdobným pravde. A uvádely ješte jiné námitky, které bylo snadno vyvrátit.
Ale pro tyto liché nebo málo presvedcivé duvody nebylo dbáno ani
vážných, jichž bylo také proneseno dost a dost. Nikdy jsem nevidel
pro galerií nebezpecí ve výparech reky, ale méne neškodnou zdá se mi
být vltavská voda, kdyby se jednou za povodne po Kampe mocneji
rozlila. Inženýri prý síce ujištují, že toto nebezpecí je po provedené
regulaci Vltavy vylouceno; verím uctive inženýrum, ale neduveruji nebi. Že se stavba pro vlhkost stavenište o mnoho milionu
zdraží, o tom nelze pochybovat. Budova galerie, jak její kostra dokázala, nám sice pohled s Riegrova nábreží na Hradcany nezakryje
(to by tak ješte scházelo!), ona jej však nikoli príznive pozmení: místo
ze zelene zahrad bude Pražský hrad vyrustati z kamenné hradby. Ona
nám zalehne skoro docela zelen toho velikého kvetinového koše,
jak byla kýmsi trefne oznacena Kampa, a na jejím míste vztycí masu
kamení. Nezdá se vám, že i to bude jístá škoda, že krásu mest tvorí
nejen kamenné stavby, ale také zelen zahrad? A také ona námitka
milovníku staré Prahy, že se galerie nehodí svou moderní architekturou mezi staré budovy ostrova, jeví ted, po vztycení modelu svou
plnou závažnost. Je síce pravda, že život nelze zadržet žádnými pouty,
a nové musí si dobývat pudy vedle starého; ale takový moderní kolos mezi starými domy a domecky tohoto uzavreného ostrovního zátiší, tot nesrovnalost príliš výzývavá.
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A hlavní vec: budova Moderni galerie je pro toto nevelikéazt
Ílzké stavenište príliš rozlehlá. Nebude dostatecného odstu
se divák mohl pokochati jejimi tvary, leda s lodky na rece,a
hého brehu bude se jevit jako jednotvárná kamenná zed, JI!
nutno zakrýt stromovim. A nebude primereného volného p
kolem ní. A Bože, toho nedostatku volného prostranství Y
Prijedte z kteréhokoli ciziho velikého mesta, .treba mnohem
slícného a mnohem méne živého než naše metropole, Pr
vás zapúsobi vždycky dojmem malosti pro svoji stísnenost.
rozmnožovati toto dedictví minulosti? Naší predkové nám
veliké kostely v ulíckách, v nichž je možno chodít po (ho
jednou nohou; my si tuhle postavíme nákladem šedesáti mi'
jestátni budovu na staveništi, jež by stacilo pro nekolik vilek.
A nahore na Letné, kde se bourá betonový stadion,
se široká rovná plocha, kde je plno vzduchu a svetla, kolem
rustá nejmodernejší ctvrt a odkud je jeden z nejkrásnejšich
na Prahu. Misto primo stvorené pro nejaký imposantni palác
niho slohu v moderním okolí. Nebudeme tam už stavet ani
ment ani ministerstva, jak jsme kdysi plánovalí; nastavime
spiš rodinné domky nebo cinžáky ...
Tohle všecko citi v Praze v posledních týdnech mnoho lidi,:
to však verejne nevyslovi, ackoli ted, po vztycení modelu
na to byl práve cas. Ale všichni mlci, ponevadž mysli, že na
mista je již pozde - nikoli pro stavbu budovy, s niž se j
calo, nýbrž pro neštastné sbirky, jež na ni cekají. Naše Ná
máždení zustávalo k této kulturní potrebe tak dlouho Ih
že si dnes už nikdo netroufá prodlužovat tech pet let, na kteráj
cenné a nenahraditelné sbirky ješte odsouzeny trávít v bídné
sorní boude, kde není ani pet mesicu postaráno o jejich
A prece je nutno ozvat se alespon proto, aby jednou naši pot
budou pro umístení Moderní galerie na Kampe soudit naši
ravost, mohli v starých rocnících casopisu nalézt pouceni, P
spokojenci s tímto projektem, jichž není málo, se vzdali cí
poru.

*

Tento clánek byl položen na stul neprítomného redaktora
vue náhodou v týž den, kdy v nekterých pražských denních
vyšel strucný, ale obsažný protest Staré Prahy. Hlas volaj
poušti? Zdá se prece, že ne. Ministerstvo školství je si patrne
své veliké odpovednosti a hodlá poskytnouti odborniklim a
cum v písemné ankete priležitost, aby projevili o veci sw
Upozornuje ovšem predem na to, že provedení stavby, kt
Kampe rozpocteno na 5 let, prodloužilo by se zmenou místa
let. I když je triletý odklad stavby pri volnosti letenského
ství odhadnut snad príliš pesimistícky, fakt je, že jisté oddáleal
by se zmenou stavenište stalo nutným, a vedomi, že by se
dloužilo i nebezpecí pro sbírky galerie, postav i úcastníky
težké rozhodnutí - acli se nepodarí nalézt vhodnejši
uložení moderní cástí sbírek, než je stará výstavní bouda v
Karel Se
Obore.

Honba za Jelizavetou.
Porádána bývá každorocne, když jelizaveta usporádá
koncert. To se vždy objeví v nekolika novinách interview,
úvaha, že je umelecká správa našich predních scén sama p
že se nesnaží umelkyni získat, že prí našich neutešených
v baletu by byla záchranou a dále a podobne. Je nutno
myslit nad naší tanecní kritikou hlavne pri honbe za J
V žádné kritice at divadelní, výtvarné nebo Iíterární nemobli)
držet Iídé tak neznalí veci, jaci se velmí casto vyskytuji V
umeni pohybového. Kritíka pohybová je popelkou nej
tanci se hraje - tak at jde referovat hudební kritik; je to t
hyb - tak se tam pošie sportovni referent, hraje se to v
tak to spadá pod právomoc kritika divadelniho. Všechny tyto
muže Jelízaveta uspokojit, krehkou krásou svého méne o
tela, artistickým nádechem všech svých tancu, které rázem
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vého prostredí, absolutní nezatížeností umelecI mohou tedy s klidným svedomím ríci ve svých
I jsme se dobre" - ale není to krítíka. Kritik,
Je, sedí na jejích koncertech podivne stísnen, jak
, ne nepodobnou hlucným íntrádám recko-rímtlmto podívným dancíngem, nazvaným tanecním
II si pak od kolegú referentú nadšené rádky, je
Ifskávat pro naše první scény, kde je to s baletem
artistku prostredních techníckých a výrazových
honiti za Jelizavetou, která by zmínené smutné
zkomplikovala? I chudoba nápadli je tu, nebot
kt, že po rocní pause príjíždí tato tanecníce, aby
u publiku na koncerte program, který je z více
ováním programu lonského. Prí tom nemluvím
superlativu "po smrtí Pavlové, nejslavnejší
Otvrzeni, že pred ní byly na Parthenonu fotogralm min. kultu, jen Duncanová a Pavlová, tvrzen í
. Otázka tance na naší první scéne je umeleckým
vážným, že se nedá vyrešít engagementem ces,jako je pí Jelizaveta. Nemáme v úmyslu snad
, naopak je mezí nímí casto více umeleckého
rázu paní Nikolské. Jsme ochotní prijmout jí
, ale nemúže nám býtí sympatické, opeI v4ci obecenstvu reklamní techníkou, která jako
na omezenost publika. Vetšina pražského puv tanci, ví, co je dobré a co není, a potlesk pri
pl Je1izavety udržuje vždy emígrantská ruská
stlckým "bís", a pár vyjevených holcícek z bajellzaveto, známe vaše umeni a víme, kam je zapráce toto zarazování a nemusíte nám jí usnadi o "nejslavnejší tanecníci sveta". Je nás bohuponetí, co tanec je, kterí jsme informovaní krí., jak jste jednomu z nás napsala loni po nepríce. Odjíždíte - a my doufáme, že sí alespon natikáte, že už se v Praze neobjevíte) privezete trochu
Jan Wenig.
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S eím souhlasíme.
ný? "Hra, v niž hlavní roli bourlive hraje Jírí
e konci. Skoncí se jiste porážkou Stríbrného. Byla
která se u nás casto opakovala - kdybychom poza skoncenu. I když porážka bude dostiucinením
1JOtlra1i,byla by chyba se ji spokojiti. Bude satisho postavili mimo rámec jeho bývalé politické
tento pripad ukazuje, že vinníkem je nejen Strí, který ho umožnil. Stríbrnému (i jeho bratru)
vlnu; vyšetrujicí výbor snemovní zjístí, co je na
O vecí by nemohli provéstí, kdyby nenašli rúzné
, v mzných úradech. Lidé mu pomáhali vedome
lm i s chladným vedomím svého prospechu. To
StHbrného a jedné strany, která ho vyloucila. To
o straníctví. Ono ztrácí vedomí nejvlastnejšího
I se v kompromisech, až je tak pod hladinou, že
, jak hluboce kleslo. A i když Jirí Stríbrný byl
e<:své strany, našel dosti tech, kterí byli ochotni
ože se jím to hodilo. Katolici, národní demoII palec. Neutešujme se tím, že se vec skoncí po• To je otázka systému. Systém, který Stríbrného
Stríbrným. Vegetuje dál v základech našeho stravhodnou, vyrazí, aby znovu Žíl. Je potrebí po:stranictvi, které je tu tak kompromitováno. Fušer,
se spokojí, když se podarí zahojit vrídek na tele;
pacient hluboce toužící po zdraví chce se dopá("Cin".)
ciny choroby."

*

e AI Cap o ne! "Povestná vládkyne newyorských
Ouinan, která upoutává pozornost celé Ame-

ríky s v Ý míc e t n Ý m i a f é rám i, odebere se v cervnu do Evropy a...
navštiví Prahu. Bližší podrobnosti o pobytu v Praze
z a tím nejsou známy. Její ohlášená návšteva bud í již n y ní
v Evrope
rozruch.
Tato žena jest majítelkou
velkého
poctu
zakázaných
píjáckých
doupat
v New Yorku ... ,
zrizuje vždy nové nocní kluby ... , je již ponekud o d k v e ti á
blondýnka, ale svýmí ú ž a sn ý mís
k vos t y a zá I bam i
pro vše v Ý st r e dní zústává pri taž I i vou zvláštnosti mesta
m r a k od r a p ú." S vypuštením nekolika dalších vet je tato šmokovina ocitována z vecerníku národne socíalistické strany, jenž se
ob den holedbá, že je treba véstí boj proti pornografickému a sensacechtivému tisku p. zakladatele. V dobe kruté hospodárské krise
je listu, patrícímu socíalistické strane, dovoleno, aby oznamoval
v clánku pres dva sloupce sázeném s tucným podtitulkem, tucným
petitem s cicerovou zarážkou, že do Prahy prijede nejaká americká
kuplirka a podvodnice.
Hle, nový úspech Prahy v mezinárodní
povestí - rácí ji navštívít
"odkvetlá
blondýnka",
jak pohotový
reportér zjistil, blondýnka "s úžasnými skvosty",
jak si libuje
uvedomelý socialista, jež je známa "cetnými
aférami".
Bohužel,
nejsou dosud známy "bližší podrobnosti jejího pObytu v Praze",
ale mužeme se kojiti nadejí, že, až "povestná vládkyne nocních
. klubú" prijede do Prahy, neopomine "Vecerní Ceské slovo" všechny
podrobnosti oznámiti. - Mane si klademe otázku, ctouce toto nadšení bulvárního listu, co by asi tito socialisté vyvádeli, kdyby do
maticky stovežaté Prahy prišel dokonce sám AI Capone."
("Novd svoboda".)
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F. Peroutka:

llá katolictví ješte nejaké nadeje?
III.

v

posledním císle "Krestanské
mádka:

revue" píše J. L. Hro-

"Když se diváte na katolické prúvody církevní pri Vzkríšení
a Božím tele, s jejich Orly a mariánskými družinami, máte
dojem, že se v nich uchytilo všechno, co je chromého, slabého
a omezeného a co by ani na okamžik nevydrželo silný vítr
tohoto sveta."

je to pravda, a verejné katolické podniky vypadají
po stránce lidského materiálu jako zátoka v potoce, kde
si dává dostavenícko všechno uschlé listí a kousky starého dreva. Až trapne tu scházívá jasné, živé a cilé oko
nebo postava, která by si mohla cinit i nejaké slušné
nároky na uznání svetské. Podivné jest, že ani Durychova knížka vlastne tomuto dojmu neodporuje. Možná,
že autor sám si myslí neco jiného, ale pravda jest, že
neodporuje. jestliže neco vyplývá z Durychovy knížky
jasne, tedy tolik, že autor nemá nadeje, pokud se týká
toho, muže-li katolictví ješte jednou dobýti rozumové
elity národa. Vyslovuje to ovšem šetrne a pomáhá si arci
i tím, že pronáší skeptické poznámky o roZumu a nazývá život rozumový "jen pouští života duchovního".
je pravda, že moderní filosofie a psychologie také už
cistý rOZum tak do nebes nevynášejí, jak se dríve delávalo, a že s oblibou konstatují jeho meze; ale to je
více méne jen teoreticko-kritická
kapitolka z oboru
poznání. Žádný živý a aktivní smer, který chce silne
pusobit na svet, nemuže se tak degradovati, aby se
zrekl ctižádosti, shromážditi kolem sebe rozumovou
aristokracii. Žádný smer není plne životný, jestliže nedovede také rozum upoutat.
Durych však napsal
"Nadeje katolictví v zemích ceských s tím specielním
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úcelem, aby ceskému katolictví tuto ctižádost jakožto
marnou vymluvil. Ríká: nechte ty vynikající rozumné
lidi stranou, s temi nemužeme nic delat; naše pole je
jinde. Nedovedu si predstavit, že by tak Durych cinil
s radostí; starý, klasický, silný katolicismus ani nenapadlo, aby se ochotne rOZcházel s inteligencí. Delá to
tedy Durych spíše, jak se ríká, nutností prinucen a proto,
že se presvedcil o nepatrnosti vyhlídek.
"Nadejí svetských u nás katolictví nemá a pres
všechno úsilí zástupcu katolického lidu jich míti nemuže," píše Durych. Mezi nadeje svetské, jež mají býti
opušteny, zrejme pocítá i tu nadeji, že by katolicismus
mohl ješte nekdy nabýti moci nad národní inteligencí.
Ve vyvracení této nadeje jest dokonce jádro jeho spisku.
"Témer celá ceská literatura, at je to básníctví, beletrie, filosofie a vedy theoretické, je témer úplne atheistícká, a pokud
jsou v ní výjimky, nejsou zpravidla takové, aby je katolíci
mohli prijmout s úplným zadostíucínenim ... Toho, co u nás
v posledním pulstoleti vytvoril katolický duch, je pomerne
velmi málo, zvlášte odectou-li se veci kvalitativne nedostacujici ... A to všecko se stalo hladce, bez takového násilí, které
by mohlo být kvalifikováno jako násilí neodolatelné, pouhou
agítaci ... Na klícení a rašení kultury z ducha katolického bude
treba ješte dlouho cekat ... Organisace domáciho odboje byla
nekatolická ... "

Krátký smysl stránek, na nichž se Durych zabývá
touto vecí, je takový: první rozumová trída národa
stojí jinde a bude stát jinde. je-li to takto jasne receno
bez ohledu a bez obkladku slov, co z toho vyplývá zase bez ohledu a bez obkladku? jedine toto: katolicismus musí své nadeje koncentrovat na tu trídu národa, která v rozumové spolecnosti stojí na míste zadnejšim. Formulujeme-Ii to ostre, mohli bychom žádati,
aby za úcelem jasnosti a prehlednosti obsahu byla jako
motto k Durychovu spisku pripojena stará slova: Blahoslavení chudí duchem, nebot jejich jest království nebeské. Durych to ovšem neríká s takovou kulturní brutalitou, nebot konec koncu prece jen i on žije ve století
dvacátém, ale jestliže jeho knížka dává katolictví ješte
nejaké nadeje, tedy jsou to jen nadeje v mezích nejaké
blahoslavené druhé trídy rozumové; národní inteligence
zdá se i jemu býti ztracena, at už sám má jakkoliv podcenující mínení o závažnosti této ztráty. Z jeho knížky
se zdá, že v církvi nechtejí se smíriti s tímto stavem
a volají proti nemu na pomoc prostredky mystické:
"Slyšíme-li, že mnoho kneží u oltáre se modlí za konversi té
ci oné vzácné osoby, lze se nad tím zadumati, ale nelze se ubrániti urcité skepsi .•. Ani sebe vytrvalejší a vroucnejší modlitby
za obrácení urcí té osoby nemaji nadeji na urcitý úspech ...
Pocítá se s príkladem, který by poskytl apologetílm: když ta a ta
vzácná osoba na konci svého žívota prece jen dospela k poznáni,
že víra atd. atd .... "

Rozumím-Ii dobre tomu, co jest zde psáno, mají -se
veci takto: mnoho katolických kneží u oltáre modlí se za
obrácení T. G. Masaryka, aby byl dán príklad národu
a zejména jeho inteligenci. Durych sám, ackoliv ovšem
je povinen veriti v moc modlitby, nikterak neverí v její
úcinnost v tomto prípade:
"Duch rozumový ve své setrvacnosti má í svou morálnou
pýchu, která mu sice dovoluje uznati tu a tam nejakou malickost, ale naprosto mu nedovolí obrat v základe. Takový clovek ..
považuje za svou hrdinskou a cestnou povinnost vytrvati -v tom,
v cem pracoval a žil po celý život ... Proto mezi temito lidmi
zbytecno a vetšinou marno jest hledati."

Souhlasím, že ani kdyby tisíc katolických oltáru se
modlilo, nebude to míti na Masaryka ani jinou vzácnou
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osobnost takový vliv, aby nakonec zradili d
života. Tyto vzácné osobnosti se nevráti, j
inteligence už se nevrátí. Durych vidí správo
je to truchlivé pro jeho vec. jaký však má
jeho knížka? Nikdo prece nepíše proto, aby sv
uvedl v zoufalství. Durych místo rozumový
nabízí víru. Nepodává nic, co by se podobalo
na poctivých okolnostech založenému, že vec
není ješte zcela ztracena. Vše, co muže pos
pobídka k víre v milost. Vybízí verit nikoliv
a logiku, nýbrž v události mystické. Vytpytat
lidské zdají se mu býti ztraceny: ale hle, zác
prijíti ješte po nevyzpytatelných cestách božl
Iickou církev muže ješte zachrániti milost
vyložiti to neumí. Vidí, že rozumový kvet o
neprijde, a v tom se nemýlí. Vše, co muže, je u
nejakou mystickou nadeji a pokusiti se o ja
výklad, že ztracené inteligence netreba Iitovat~
každý, i on, ví, že církvi by bylo lépe s inteli
bez ní. Katolictví, praví, nepotrebuje obrác
ností vznešených a vynikajících rozumem:
"Cirkvi stací kterákoliv duše, a pusobivé prí
nalézá a vybírá podle prozretelnosti vlastní a nikoliv
laci lidských; nepotrebuje knížat tohoto sveta .••
lejší osobnost lidská, odená v dobe svého casného
vetšími dary, zásluhami, umením, slávou, mocí, n
stínu kterékoliv duše blažené ... Pro život vecný
zásluh, vehlasu, slávy, obcanské bezúhonnosti a o
život se otvírá všem, kterí si prinášejí milost, Id
podána a které neodmítli, i když dríve to byli hríšnld
i vyvrhelové. Snáze jest milosrdenství božímu zls
než cloveka moudrého a povzneseného ... Každý b
znamená více než kterékoliv kníže tohoto sveta; tam
i hodnosti mení. První budou posledními a poslednl
Buh nepotrebuje, aby jeho príbytek byl vyplnen
ve svete neco znamenali ... "

jak skromným a tichým stal se tento Buhl
skoro po dva tisíce let církev katolická o neco
usilovala, bylo to o to, aby skála Petrova byla
lidmi, kterí ve svete neco znamenají. Dnes
Durych, prehlížeje osazenstvo skály Petrovy,
nenapravitelnou skutecnost teorií:
"Milost nepotrebuje vedy, umení, politiky, jest
Kdyby katolíci v našem národe nemeli ani jedin
umelce, státníka ci vynikajíciho muže pronikavého
mohou se beze všeho toho velmí dobre obejíti, nebot
mají jen význam druhotný. Hlavní veci jest a zus
úcínek milosti."

Hezky a talentovane a opren o nejlepší katoll
tické autority nám Durych vyložil, že hr
kyselé. Ponevadž žádný smer, ani nábožen
ten, který zpíval "Budme hlupáky a hl
v Kristu", nesmírí se bez nutnosti s touto d
lze usuzovati, že Durych neoddal se této
dríve, než vše bylo podniknuto a dríve, než
zklamalo. Kdo spravedlive se dívá na posi
cismu v našem národe, nemuže nevideti, že
se nikterak "velmi dobre obcházejí" bet duc
rodní aktivity, která je v jiném tábore a
všechno zrní, které sypal pred chrámové dvere'
a jiní nadaní lidé, se nepohnula ani o krok ti
rem. Naopak, tri ctvrtiny obtíží katolíku v
a vetšina vratkosti jejich posice a nevyhladite
ménecennosti zakládají se na tom, že katoll
darí se získat pro sebe lidi, kterí "ve svete
menají". Pokud se duchovního života týk
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Slavie a schuze J. Stríbrného; uz Jen hubená kvítka
novinárských kritik a referátu budou náhradou castých
jízd do Prahy. Láska se promení v dopisní papír a cesta
k mamince priroste na kilometrech a cs. korunách a
nabude božíhodové vzácnosti. Pivo horší kvalitou poposkocí na cene a pražské uzenky zapadnou v modro
minulosti.
První dojmy budou ovšem nepríjemné, jako vždy,
nejedeme-li rádi. Mesto ciší neprívetivostí a cizotou.
Plakáty filmu vídenského ražení odpuzují. Nesrozumitelná madarština a týdenní trhy vtiskují všemu ráz
orientu. Naprosto se mu nezalíbí klobouky orthodoxních
židu v kavárnách a odsoudí upjatost t. zv. lepších lidí.
Zmekcování ve výslovnosti slovenštiny se mu bude zdát
prepjaté a slovenština nepodarenou ceštinou. Zkonstatuje s povdekem, že lidový kroj ho nezajímá a zatratí
jídla s paprikou. Bude se zlobit nad špínou cigánu nebo
svrchní kanalisací. Zahubuje na nesvobodné názory
devcat a nevšímavost bohatých židovek. Nakonec se
pohrouží do ctení "Slováka" a už to tu bude: zahájí
debatu s mladými Slováky v úrade, k nimž zduverní
pomer tykáním si, dodá ceskou ironisující hádavost,
Slováci temperament a okna se budou otrásat spory:
kdo koho osvobodil, kdo na koho doplácí a podobne.
Po techto bitvách zacne bombardovat vyšší úrad žánadejím je možno chovat se zdvorile
dostmi o preložení.
Tak asi se tu žije první casy; trvá to rok, dva; žádost
Já tomuto
se k nimsnu,
chovám
jak vsemicíle
jemuž zdvorile,
není možno
se nevyrídí a domov se stane chvilkovými návštevami.
tojnost a jenž byl v mládi také mým
Mysleli byste si, že Zustáváte stále stejnými. Prijedete
vlechnu zdvorilost cítím, že vek kato- . do Prahy a zapomenete na vše; ohromíte se výbojem
nové civilisace, žasnete nad krásou šekového paláce,
ponevadž vek náboženský vubec prei neoctlo se samo v úpadku, a ac ono
honíte Marleve Dietriechovou po periferních kinech.
Po dvou kinech letíte vecer do nekterého divadla. Doma
se k sobe chovají neprátelsky, lZe ríci,
na menším meste první cas žijete známým, minulosti.
by se katolicismu darilo dobre, kdyby
se darilo dobre: nebot obe konfese
Zájem prvních dní ustoupí a tu se vás nenápadne zmocní
ho celkového, spolecného náboženského
pocit odcizení. Je vám divné, že ženské v šátcích mluví
cesky. Není vám vhod nezájem prítele lékare, trpícího
osud je i osudem obou konfesí. Bude-li
oslabovat (a už se o tom skoro ani nena literaturu, když mu vykládáte o Lukácových prekladech z Adyho nebo obsah "Atomu boha". Tak se
ou obe vyznání rovnomerne ztrácet sílu.
katolictví po válce nebylo vyhlazeno,
nejak pošinuly ty jejich a naše svetové názory, kdysi
shodné. Už to nejsou tak soustredené kruhy. Vyptávají
vali, nebylo to svedectvím nejaké výse vás na Slovensko, zahubují na ludáky a Hlinku,
o náboženstvi, nýbrž výrazem národní
les všechna proroctví vetšina národa
cekajíce samozrejmý souhlas, a vás to nechá podivne
rvávala na své víre. V té konservativchladným. Sháníte zprávy ze Slovenska po novinách
tolicismu, ale také jeho slabost: nemohl
a nacházíte jich málo; nejak príliš peclive, myslíte si,
usUse omezit na konservativní vrstvy
ryjí na prostredním záhonku a nehledí k plotu. Shledáte všechna vína špatná, i muziky je u nás nejak
ha a klidu. Inteligence, tato nejpohyb~ konservativní národní vrstva, je už
málo proti cikánskému pulhodinnému fidlování; v hlave
bZucí nejaká ta "Nebanovala
bych" nebo "A csap
pryc, a jak sám Durych svedcí, nebude
utcán". S rostoucím zájmem ctete dopisy svých znázlskati. Národ nepodnikl novou reforni už nemel dost náboženských sil. Ale
mých ze Slovenska. Vecer bezdecne natocíte radio na
Z nichž národ se nestal protestantským,
Bratislavu, Budapešt, co tam delají. Ba i na bezcenný
"Szinházi élet" s fotografiemi problematických krásek
osUpotrebných náboženských sil ke ka. Katolictví muže u nás žíti už jen jako
v ruzných situacích vzpomenete. Tak se tu neco stalo;
m se s nekterými lidmi o neco, tedy jen
jaksi jsme tu doma ztratili domovské právo; stali jsme
se taky muži bez vlasti. Na tom stromu našeho cešství
mu starci poskytnout slušný výmenek.
vyrostla taková malá vetvicka.
Nazpet jedete pres Cizí mesta, Prerov, Olomouc,
kterých neznáte, a jedete
domu. Zas Vás uvítá vaše
ani cechoslováctvÍ.
stanice, tucetkrát se pozdravíte po ceste, tak ako že
bolo, dobre, no, igen, szép ido, tuhle zdraví kluk Kamladého úrednícka; otrkají ho na jedné,
niarikových; vyslechnete novinky paní bytné, hledme,
v historických zemích a pošlou ho na
Morie Immerblum už uvádí dceru do spolecnosti. Zase mu s težkým srdcem; stejnotvárná
cnete žehrat na s vou mestskou radu, proc nezavede
roviny kývá mu bezútešne vstríc stejne
autobus do X. A zahubujete na Prahu, proc se nepohne
Moli karpatská ho hrozí uzavrít jak
bicky. Zapadnou kamsi do hlubin le- se stavbou železnice do Y" a ztrnete, uvedomíte-li si,
jak pred lety jste hájili Prahy.
Wericha, avantgardní filmy, zápasy
v koute, bez elity, bez mužu zasloukdo predstavují národní energii. At
koliv teorii o milosti, nejsou tato fakta
Ý smer a pro žádnou organisaci. Znalenky prestává už dosahovat k vrcholuž jen omývá spodek. Tolik a tolik
je, že rozumový kvet národa už nesledn! krok: ríci, že na tom nezáleží
~ dobre muže býti spolecenstvím "ktekterýchkoliv osobností. Durych ciní
é knížce. Ale z kritiky, kterou podal
o katolických pruvodech a. která je
o, že nikterak nepusobí povznášejícím
se množství techto jakýchkoliv duší
bnosti na jednom míste.
Durych ve své knížce odpovídá na
katolictví u nás ješte nadeje, odpovídá,
deje na získání inteligence, a odpovídá
e. Je to však mnohem širší a obsažsi Durych predstavuje. Je v ní obsaolictví u nás nemá už vetší nadeje, než
malé a pokojné dožití. Není možno si
a životný smer, který by nemel naInteligence. Odpad inteligence je známJ

I

I
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Takhle nejak to tedy je. Sblížíme se tu s temi praobyvateli, nejsme-Ii osamoceni anebo náhodou ci z trestu
na míste, kde se nám nelíbí. Chci ukázat, jak mnoho
zformuje styk a prirozená pružnost mladých let; mladších let. Chci povedet nekolik slov o nás a mladých
Slovácích. Buh chran, nehážeme ty tatíky dle módy
pres palubu, atsi nás už delí svetové názory anebo
slovenská výhoda. Ti slovenští nám prece jen zachovali
slovenské cítení v rodine a ti naši zachytili ty chlapce
v kvinte, v sexte a vychovali
je v našich pojmech a
v našich knihách, umožnili nám, že si s nimi rozumíme,
což jim bylo odepreno.
Oni se sešli hotoví, duševne
neústupní už. Mladá léta si odsloužili jeden v Klatovech,
druhý v Temešváru;
tehdy si namlouvali
holky, tehdy
si tvorili životní názory. Zbylo tu také leccos z poprevratového tumultu a leccos se tu cítí jako krivda anebo
uražené sebevedomí.
A tak se nedal král Matyáš tak
honem nahradit
Jirím z Podebrad.
Proto dodnes vyplazují na sebe jazyky tu v soukromí, tu v novinách.
My mladší máme tu výhodu, že prožíváme
prvá léta
svých zamestnání
spolu. Nejsme
zatíženi
tak príliš
tím minulým. Jsme na sebe zvyklí, prožili
jsme spolu
neco. Starší spolu hovorí jen formálne,
ale každý sedí
u jiného stolu. My chodíme spolu tím spíš, protože
z války nám vyrostla
kvetinka
kamarádství.
Reknete
"ale chod, tudlenctu mienku vo nej nemám",
slovenský
prítel "Covece, vieš, do bola dobrá holka",
chci tím
naznacit tu intimitu,
jež prekonává
jazyk. Nezpívám
Te deum na jazykový synkretism.
Práve mladí Slováci
mluví ostentativne
dobre slovensky a naprosto se nechtí poceštit. Ale zeme za Dunajem
už je jim cizí. Nechápou už vztahu svých otcu k AlfOldu a jejich vzpomínek. Jejich názory a naše se formují
rovnobežne
a snad se v dáli sbližují. Hlinka žehrá nad mladou generací, že propadla
materialismu
a nechce bojovat za
autonomii. Není to tak pravda docela; jsou autonomisty
dál, ale nechtí bojovati
metodami "Slováka".
Prevládá
u nich více reelního smyslu a trat C. Skala-Margecany
má pro ne vetší význam než vypichování
jihoslovanských
vlivu na slovenštinu a cárka mezi cesko-slovenský.
A my? V úvode jsem naznacil, jak se meníme. Slovensko nám prestává
být zemí "malebných
kroju a
mekké slovenštiny".
Vnikáme víc a víc do života této
zeme a zacínáme jí rozumet. Víme, že je tu leccos tvrdého
a bolavého a že se nedá všechno zredukovat
na knežourské pokriky a proticeskou
zášt. Jak už to chodí
ve svete: rámusí tu leckdy to, cemu se vede dobre,
a casto pláce leckde bída a nikdo o ní neví. Slovensko
prestalo být pro nás, kterí jsme tu déle, výletem;
nebereme už leckteré ty útoky tak citlive;
ani u nás
nevymrel typ, že, vytece-li mléko, zasakruje se na vládu.
Nedivme se: tu na to mají Cechy.
Jsme jiste o krok dále v soužití a v dohodnutí
se;
"Prišelci zpoza Moravy"
a "Madaróni"
ztrácejí nezadržitelne svuj puvab a stávají se antikvitami
našeho
národne politického vývoje.

NÁRODNí
Eduard

HOS'PODÁR

Vyškovský:

Obchod

V

nebezpecí.

Obchodnickým
svetem,
zvlášte textilním,
jde nová
vlna poplachu, zatlacující
skoro do pozadí vecne
nerozrešenou
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otázku

paušalování

dane z obratu.

A to je

už co ríci. Strach obchodnictva
je pochopiteln
tentokrát
nejde o nejakou
prekážku nebo svf
o samu existenci obchodu. Nekteré textilní tov
pou se Batova príkladu a zrizují hromadne vI
dejny. Zdá se, že nejde o zjev ojedinelý, ale fe
osvedcený zkušenostmi
nekterých závodu, táh
v cetných mestech muže už obecenstvo kupovat
vámí ceny". Zatím boty, puncochy, plátno i prádlo z neho ušité, ale kdo ví, co se bude
takto zítra? Byla proražena
zásada a prurva
Obchodnictvo
reaguje na to zatím rozcileni
pochopitelné,
ale rozcilením
se nic nesprav!.
se nic ani voláním po zákone, který by zakládá
ních prodejen
zakázal,
ponevadž
obchodnict
tolik politické moci, aby podobný zákonný
sadilo, a kdyby se mu to i podarilo, zákaz by
mohl na delší dobu. Ve hre je príliš mnoho záj
aby mohl násilne se uplatniti jediný.
Spíše je treba
zkoumat
hodnotu
techto
zájmu. A to je v této kritické chvíli, kdy se
pro obchod staví teprve pred oci, predevším veci
nictva. Problém
obchodu je problém kalkula
jiného.
Obchodník ve svém závode musí kalkulovat,
važovat zájmy a risika, musí se odvažovat, m
nikat. Obchodník, který si lže do kapsy, nemuže
jinak než jako kridatár.
Pro obchod platl jen j
císel, rozcilení neplatí nic. Obchodnictvo jako
muže se ríditi jinými zásadami. Jsou v tísni,
cítat. Musí si nejprve sestavit jasnou bilanci,
pravdivou,
ve které by nebylo predstíraný
a v níž by nebyla zamlcena pasiva. Musí mlt
podívat
se pravde v tvár, aby mohlo najlt
cestu. Rozcilení je jenom na škodu, kalí zrak. A
potrebí pohledu Zvlášt jasného.
Predevším
je nutno se tázat, proc továrn
vlastní prodejny.
Prostá, ale správná asi odpov
se jim to vyplatí.
Cekají - nemužeme odpoved
správne - že vlastní prodejny jim prinesou I
a vetší odbyt. Kdyby tomu tak nebylo, pak by
dejen nezakládaly.
Soudí, že obchod pozbyl
význam, jaký mel v minulosti. Je tomu tak?
musí odpovedet obchodnictvo.
Bylo jedním z úkolu obchodu
zbavovati
starostí s prodejem v drobném, stejne jako mel
cást jeho risika. Kdysi nebylo obchodníku, by
Toto staré, pekné jméno padlo v zapomenuti, s
že se prežilo. Kdysi kupec kupoval. Na pevno
tové. Nesnaží se dnes príliš vyhnouti tomuto
Nebere mnonem radeji zboží do komise, pon
risiko výrobci?
Neuniká se nyní namnoze p
platebním povinnostem
a nesvádí príliš snadná
se vyrovnat?
Kridatár
zdaleka už nepropadá
hanbe jako kdysi, vyrovnání je jedna z bežných
nich transakcí.
Výrobce dnes už stejne musf
peclive starat i o risiko obchodní, a zdá se,
prodeje prímému
spotrebiteli
stává se pro n
než risiko prodeje obchodníku! Zbavuje se ris'
však obchod i nárok na onu cást zisku, která je
práve za to, že risiko prebírá. Stane-Ii se z ku
prodavac,
nemuže si cinit nárok na plný pod
zisk.
Prejdeme-li
však od techto ryze teoretic
ke skutecnosti,
vidíme, že situace je príliš komp
aby se dala odbýt takovým prímocarým tvrz
všímejme si na chvíli obchodu jako celku, ale
se lidskýma ocima na obchodníka jednotlivc
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emuže postrádat zisku, který má, a že
uclch jednotlivcu - jichž je stále méne y obchodníku, uhrazujícich tak tak své
·i. Je-li zisk obchodu, jako celku, nepriak sotva tvrditi se subjektivního hlediska
obchodníku. jejich obrat je priIiš malý,
spokojit menším ziskel11. Na kolác,
vuje celá národní spotreba, jest jich priliš
na jednotlivce pripadá priliš malý kousek.
yslu vracet se v úvaze do poválecných
obchodu byly priliš lákavé, takže vznivé a nové obchody, musíme se spokojiti
že obchodníku, jak oni sami uznávají,
bylo treba.
u tedy se mají ješte zakládat tovární prone se nám. Nemáme, prosím, moci, abyneco zmenili. Tyto rádky nechtejí být nicí

i

~~kusem o bilanci. Nemužeme za to, jak
odejny neznamenají nic než snahu, obsloule zbožím co nejlevnejším. Kdyby tuto
obchod, nebylo by jich. Obchod je, jak se
, neracionální. Že tomu tak jest, svedcí
samo ministerstvo obchodu trídilo tak zv.
komisi za úcasti obchodu. Nevíme dosud
I cinnosti, slyšeli jsme jen jména priIiš
i jsme také slib, že se zrídí ústav pro tkouu. Neslibujeme si nic ani od racionalisacní
studijního ústavu. Teorie je v tomto prfá a nebezpecí priIiš blízké.
obchodnlkum, obchodu jako celku pomoci
itnocje jen v nejopatrnejší kalkulaci. Má-Ii
chránen, bude to jen tehdy, jestliže dovede
u je urcen. Zbaviti výrobce cásti jeho staspotrebiteli to, co potrebuje. Dodat lépe
jiný.

ATURA

A

UM~Nr

amofonový repertoir.
I.
. snfmek mužeme srovnávati se snímkem
ckým. Pri starém, fonografickém zpusobu
metoda byla približne táž jako parlografu,
elcÍlv moderován hodne podobne zpusobem
: fotograf komandoval posice, úsmevy, vytami. Operatér fonografu stál v pozoru,
zpeváka nejrozlicnejším zpusobem .. NejqJeváka za hlavu, a v okamžiku, kdy mela
výška, ci vetší vypetí hlasové, trhl hlaou zpet od trychtýre zapisujíciho stroje,
ci na plotnicce vyšel hlas co nejuhlazevnaneji. Takový snímek se tedy podobal
ané fotografii, kde tu a tam nekterý rys
o zase zesiIen, podle fotografovy libosti.
elektroakustického, jenž dovoluje liboci zpevákovu pred mikrofonem, podléhá
lm disposicim operatérovým, které byfipodobniti fotografické zaostrovací clonce.
vádl vlee méne dokonalý snímek deskový,
t a jasnost závisí na snímací aparature,
otografii na aparátu, eventuelne na praxi
nfmek z negativu na positiv.

jako snímky tohoto druhu mužeme jmenovati normální zpevácké, instrumentální,
orchestrální desky,
predvádející živý zvukový obraz výkonu. Tedy: Šaljapin, Caruso, Tauber, Kreisler, Toscanini, Whiteman a j.
Druhý typ desek mužeme prirovnati k fotografické
montáži a kombinaci. jsou zpeváci i instrumenty, které
bychom neuslyšeli v pokoji, natož v sále. Zpusob prednesu tanecních chansonu i u Revellers, nebo šeptaného
zpevu je možný jen podstatným zvýšením durazu na
kombinaci mikrofonu, z jejichž mixování vyroste jako
nedílný celek plastický deskový snímek. Rozdíl snímku
a skutecnost je tak ohromný, že muže úplne vésti k naprosté desilusi. Vzpomente jen na Galii Curci, jejíž
snímky fascinují celý svet, kdežto její zpev skutecný
vyvolává po celém svete boure odporu. Desky tohoto
druhu nám predvádejí stav techniky, nikoliv záznam
timbru, jenž se v mnoha prípadech podstatne liší. je
tedy nutno prozkoumati, jak dochází k takovému snímku. Deje se tak kombinací mikrofonu, pri cemž zpev
bývá sotva slyšitelný. Ústa zpívajíciho jsou vzdálena
od mikrofonu necelý decimetr, zatím co pruvodný nástroj nebo ensemble je zachycován mikrofonem speciálním. je velmi težko zjistiti, kdy je snímek porízen
tímto zpusobem, kdy je zpevák takto" lsoliert postiert"
a postaven do výjimecné situace. Zjištování je tím
obtížnejší, žé zpeváci tohoto druhu bývají vysoce erudováni technicky. Tak nebývá u dobrých snímku montážních vubec patrno, jak dýchají, nebývá tu zachycen
šelest dechu a prípadná rozechvení mluvícího ústrojí
(nepatrné mlasknutí, cvaknutí zubu a pod.), takže dojem absolutní distance je zachován, trebaž~ mikrofon
jinak zachytí sebe menší šelest. jsou ovšem i pomucky,
které takové vady odstranují, mohou býti clonky, stinítka, méne selektivní mikrofony a j. Tím však je pozorovatelovo stanovisko jen znesnadneno. je nutno použíti zesílení zvuku pri reprodukci, zkoumání desky
zvolnením speedu, event. zpetným otácením kotouce,
což má za následek obrácené provedení skladby. Tím
se pozná mnoho, ne však vše. Pronáší-Ii se pak soud
o pevci nebo jeho technice na podklade gramofonové
desky, je nutno vždy zdurazniti plný a presný zdroj
poznání, protože rozdíl skutecnosti a snímku muže být,
jak z uvedeného vyplývá, nesmírný.
Pro konstatování hodnot gramofonové reprodukce by
bylo nutno znáti tolik pruvodných okolností, že by
plné zhodnocení snímku vyžadoyalo tak veliké práce,
že by ji mohl zvládnouti jen inženýr nebo operatér, za
jehož vedení deska vznikla. Meriti akustické podmínky
snímku lze uciniti pouze u snímku t. zv. vedeckých, naprosto nezjistitelné je to u desek, které zaplavují svet.
Za techto auspicií podnikneme pokus o pohled do
gramofonového repertoiru, pri cemž naše merítko bude
predevším gramofonové, a teprve v druhé rade muzikantské, zpevácké atd.
I. Gramofonová

kuriosita.

Zvláštnosti, veci skutecne vzácné a jedinecné, dovedou strhnout zájem každého. jsou to vesmes desky stojící mimo prodej, lépe receno, ve vetšine prípadu mimo
zájem gramofonového obchodu. Mezi tyto desky musíme pocítati predevším pomucky gramofonové techniky,
která se v poslední dobe hodne stýká s technikou rozhlasu. jsou to na pr. pesky merící, na nichž je nahrán
jediný tón, jediný akord, v jediném dynamickém rozmeru. Temito deskami se merí selektivnost prijímacich
prístroju, jsou daným podkladem, k nemuž se pripojují
specielní montáže zvuku ke všem možným zkouškám,
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které vyžaduje technika, a které není možno v patricném rozsahu opatriti. (Deska se získá zápisem zvuku sirény, nebo jiného mechanického zarízení.) Na tomto podklade lze provádeti velmi rozlehlé pokusy temperovací
a pri kombinaci desek soucasne znejících mužeme zjistiti pri nalezení potrebného speedového odchýlení bohaté intervalové vz'tahy, z nichž mohou rusti nové systematické konstrukce a nálezy nového zvuku. K temto
deskám lze pripocísti jinou skupinu, poucující o instrumentálním zvuku na desce. jsou tu zachyceny jednotlivé
nástroje ve všech svých polohách, pocínaje nasazením, a
konce ukázkou nekteré velmi složité pasáže. Tyto desky
jsou vysoce instruktivní pro všechny, kdo se úcastní
umelecké prípravy gramofonového záZnamu. Poucují
o tom, jak mikrofon prijímá jednotlivé frekvence nástrojové, jak je reprodukuje a konecne zduraznuje všechny
prekážky, které plynou z použití nástroje pro plasticnost desky. (Sykot vzduchu pri nekterých nástrojích,
skrípot smyccu atd.) Zvukový režisér musí s temito
okolnostmi pocítati, a musí podle toho uzpusobiti rozsazení a umístení orchestru, event. poríditi instrumentální úpravu tím, že provede substituci nástroje, jenž
na snímku pusobí rušive, nástrojem, jejž deska reprodukuje v zabarvení, jaké má nástroj ve svém znení normálním. Sem mužeme zapocíst i desku, zaznamenávající
všechny druhy rozhlasových poruch, kde jsou zaznamenány všechny etapy rušení rozhlasu, .což je velmi instruktivní nejen pro techniky, nýbrž i pro rozhlasové
amatéry. Konecne do této kategorie mužeme zaraditi
i desky, obsahující zvukové dekorace: hukot stroje,
vrtule, šramot klepání, škrábání na dvere, nárazy železnice, klaksony automobilu, práskání bice, poulicní
hluk, výkriky demonstrantu, strílení atd. Techto desek
používají divadla a jmenovite rozhlas za zvukové kulisy. Nekteré z nich jsou neobycejne dokonalé. Tak mužeme jmenovati desky s pražskými zvony, kdy v nekolika záznamech jsou zachyceny typické timbry hlavních
pražských veží, ruch footbalového nebo boxerského zápasu atd. atd. Tyto desky, které mužeme zaraditi mezi
"užité", se v poslední dobe silne množí, jmenovite pro
úcely biografu se zvukovým zarízením.
Ostatní druhy desek "užitých" jsou neobycejne pestré.
je známo, že v zahranicí je dovoleno i v katolických
kostelech používati gramofonové hudby pri bohoslužbách, takže pri zpívaných mších mohou býti i responsoria zapsána na desce. jinak jsou gramofonové
desky kuriosní používány k úcelum demonstracním. Tak
na pr. jsou záznamy tlukotu srdce, fungujícího bezvadne,
a vedle toho jsou záznamy srdcí chorobných. (Prodejné
desky.) Snímky jsou porízeny tak, že mikrofon velmi
selektivní je položen na hrud, zvuk je zesilovacem veden prímo na desku, takže metodou pick up je docíleno
velikého zesílení hukotu, pocházejícího z pohybu srdecního svalstva. Pri tom musí mít zkoušený clovek plne
zatajený dech, aby rachot dýchacího procesu nerušil
zvuk, jehož dosažení je úcelem. Tímto zpusobem je
možno docíliti vzorných ukázek demonstracních,
a
kynou možností, že celá kapitola o lékarském poklepu
a poslechu bude takto zvládnuta. jsme tu zase u analogíe fotografie, a vzpomeneme-li vedeckého filmu,
jsme tu u stejných výsledku. - Stejného druhu jsou
desky uchované v archivech pedagogických (v berlínské škole hudební na pr.). je na nich zachován postup
vývoje techniky hlasové i nástrojové, zejména metoda,
jíž jsou odstranovány ruzné vady a chyby. Význam
techto snímku není také možno podcenovati.
Zvláštní kuriositou gramofonovou jsou snímky folk280

loristické. jsou bohaté kolekce tohoto druhu.
Berlín a predevším Paríž má svá zvuková m
dávno pred válkou, dokonce ješte v minulem
byly podnikány expedice, které mely za úkol
fonograficky duležité oblasti folkloristické. Str
zornosti byla vždy exotika; méne se pracovalo
Zkusmé snímky fonografické si porizovali n
jednotlivci, a z jejich práce nezustalo takrka nic.
tohoto druhu mají však mnoho vad. Velmi ca
porizovány za nejnemožnejších podmínek, c
snímky porízeny, aniž by o tom interpret ved
jsou hodne dušeny a jakoby vzduchoprázdne
jelikož tu nacházíme zpev i nástrojovou hudbu
vovanou, docházelo tu k chybným zákrokum op
kterí chteli zmirniti drsný objekt modulac
stupem. Teprve v nové dobe, v posledních let
chází za vedení odborníku k snímkum vyrovn
verným. Že tyto desky mají zvláštní kouzlo, to je
každému, kdo se dostal do styku s jakýmiko
dukty erotických kultur. Reci a zpevy turecké,
indianské, negerské atd. nové snímky ruské, zac
projevy národu a kmenu, které ani neumíme p
vati, jsou bohatým zdrojem poznání pro sro
vedu, nebot se tu predvádejí akcenty a gui
které neumí zachytiti bežný zápis. Tyto desky j
mimo obchod a jen sem tam nejaký zlomek z
cinnosti gramofonové se dostane na verejnost.
sbírky mají však matrice, a je možno získati po
vyjednávání,
pri velké protekci a za velké pe
touženou desku i pro jednotlivce.
Ceský folklor byl v poslední dobe také zachyc
hatá žen je uložena v Akademii ved. Dosud js
veci mimo prodej. Ohromný náklad, který je
s výrobou matric, znemožnuje zachycení a zazn
všeho, co by zachyceno melo být. Materiálu,
prvotrídní, vysoce kvalitní a zajímavý, je mnob
mofonový prumysl by vše chtel zachytiti. Stav!
do pasivní resistence gramofonový obchod, J
riosity na deskách nemuže radit ani ·mezi art!
úspešný. Z toho duvodu jsou všechny tyto druh
porízeny temi, kdo zmnožují hodnoty tohoto
jen z vlastní záliby, potreby a úcelu, nelituj
merných nákladu.
.
Konecne mezi kuriosity patrí desky, které sv
byly hodnotou, s níž se pocítalo v gramofono
chodu. jsou to hlasy, byvší zápisy porízené sta
nikou. V období, kdy zájem o gramofon byl p
pozorností, byly tyto desky vyrobeny, prod
hrány. Rozvojem prijímací techniky zájem o.n
matrice byly zniceny a desky se zachovaly Jen
kátech, které dnes mají cenu museálních jedí
Máme na pr. unikát desky Mošnovy, sem tam
dicky objeví desky Florjanského, Maturové a
tato stará oblast gramofonu by propadla zap
a Znicení. Ale konají se práve pokusy, ktere c
tvoriti nové matrice z techto unikátu, aby alesp
minulosti zustalo uchováno pro budoucnost.
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Ing. Al. Slabý:

Bolesti vesnice.
Válka
poválecné
pomery zasáhly
života
nici asnad
ješte pronikaveji
než ve do
mestech.
jimi zpusobené

dotkly se všech jejích složeka

Prítomnost.,
povahu prímo revolucní. Pokusím se nenastlniti, pri cemž si všímám zvlášte tech,
mlti platnost obecnou. Objekt mého pozoa konkretní: asi 20 dedin na moravském
e jsem vyrostl, pusobil a dodnes žiji.
I.
ed válkou: Od nejvetšího gruntu až po nejupnlcka zadluženo vše nad hlavu. Krejcar
cný. Odtud mamonení, škudlení a úmorná
e byla vetšinou
jediným
provozovacím
a ji se také nesmyslne plýtvalo.
Životní
éna po stránce bydlení, velmi nízká, zdrahrozné. Prumerné
selské hospodárství
50 meric (6-10 ha), dukladne rozdrou parcel. jeho základem byl vhodný snapevnost a nerozlucitelnost
mela obava pred
cne utvorené hospodárské jednotky
daleko
e! všecky zretele náboženské, sociální i seobava nedovolovala casto otci pustiti z rukdyž deti, jichž býval slušný rádek (12-15
Ý zjev) dospely a vstupovaly
v manželství.
e otec zemrel a syn po konecném rozbiti
el svuj podíl, mel casto už 40-45 roku; to
cekat, že bude zavádet nejaké reformy.
jeho hospodárství bylo znacne menší než
dalo hospodarení
a zadlužení
vzrustalo.
absolvoval hospodárskou
školu, byl bílou
ejl všech, kdož s obavou pozorovali hospoek vesnice.
e vesnic byl velkostatek.
jeho význam,
ého objektu pro praktický pokrok v hospok zcela ztrácel proti významu
v jiných
b: Za prvé možnosti výdelku, pravda, nijak
e prece jen vítaného pri chronickém
nedozejména v cetnejších rodinách, za druhé
deže, která zvlášte na statcích lichtensteinse tyto veci posuzovaly
dosti laxne, byla
ložkou duchodu drobných chalupnícku.
omezovalo se na to, co dovedla dát obecná
y se nectly, nanejvýše v hospode, jestli
bec nejaký ten krejcarový
deník odbíral.
ovaly jediné kalendáre, tu a tam objevil se
a ta Róža Sandor nebo Rinaldo Rinaldini,
aJ Z chalupy do chalupy, mezi mládeží kolodetektivky
(Léon Clifton,
Buffalo Bili)
né ovoce". jinak byly kulturní
potreby
ojeny obcasnou muz1kou. Pokoušel-li
se
vý ucitel nebo dedinský student o divadlo,
lIejšl cetbu, nenarazil sice na veliký odpor,
poznal brzo, že je to zájem pouze jeho, který
nacež dríve ci pozdeji toho nechal, aby byl
dán jiným nadšencem se stejným výsledkem.
onikla do vesnice ve vetší míre teprve 1907,
nevzbudila velkého zájmu. Venkovan
mel
arosti než spory stran, jež ostatne se na
ovaly jenom v krátkém období volebním.
venl mela strana katolickonárodní
a háedne, treba i brachiálním násilím. O státobách ceských zemí a o ceské otázce vubec
ice dokonale niceho.
a cetnlk ztelesnovali veškeru moc a autol1cet byl každému zrejmý a vedelo se, že
být za dobre. Oni také jediní se zretelne
ledé a neurcité masy, oznacované kolektiv"páni", zahrnujícím v sobe vše, s cím vespricházel do styku, cemu pripisoval jediný

úcel "trápit a odírat chudobný lud", a co hluboce nenávidel, pocínaje ucitelem obecné školy pres berní úredníky, soudce a advokáty až po pana okresního hejtmana.
Prevážná
cást vesnicanu
se ze své dediny nedostala
- vyjímajíc
dobu vojákování
- dále než do okresního
mesta na jarmark,
platit danku, nebo sedet v hárešte.

II.
Do toho prišla válka. Muži byli náhle vytrženi ze
svého prostredí,
rozházeni
po fróntách,
seznámili
se
s radou lidí, pronárodu,
kraju a institucí,
o nichž nemeli ani potuchy,
a to mnohdy
za okolnosti,
které
vynucovaly
rychlé prizpusobení.
Vuci nebezpecí smrti
a úrazu méne otrlí a odporu vuci autoritám
méne
schopní než delnictvo,
které melo v obou smerech už
znamenitý
cvik, šli s pocátku jako ovce na jatky. Ale
jejich tradicní
selský egoismus se brzy uplatnil v nových pomerech a proslulá selská mazanost
našla nebývalé možnosti,
takže
záhy byl vypracován
hotový
systém drobných vynálezu v oboru "dekování
a tachenýrování",
jež nakonec
vyústily
v deserce a zelené
kádry.
Zatím život na vesnici vyjel úplne z kolejí. Válka
odcerpávala
každým rokem více pracovních
sil, rekviroval se dobytek,
rekvirovaly
se životní potreby, pole
se vymrskávala
až beda, mrtvý inventár volal do nebe
o pomstu. Nad to starost o hospodárství
za techto naprosto neobvyklých
a težkých pomeru ležela úplne na
ženách, které mely beztoho dosti starostí o domácnost,
odchodem
mužu dukladne
rozkliženou.
Naproti tomu
se na dedinu hrnulo pojednou tolik penez, jako nikdy.
Ceny životních
potreb,
obratne
zachránených
pred
rekvisicí, letely šílene nahoru, každý mesíc pricházely
neslýchané
podnikavci
se do výroby
zboží, jehožcástky
bylo podpor,
po tenku
(mýdlo, dalicikorka,
pivo)
a obchodovali se vším možným. Problém zadlužení venkova, o nemž se pred válkou vyplýtvalo
tolik úvah, byl
záhy dokonale
sprovozen
se sveta, a proslulé selské
škudlenl
bylo vystrídáno
závratí
z nadbytku
penez,
která vedla k výstrelkum,
na než trapno i smešno vzpomínat. Vzdelání, válkou beztoho dukladne
priškrcené,
pozbylo
té trošky ceny, kterou mu byl venkovan doposud ochoten priznat.
Všecka moudrost
nezachránila
pány z mesta pred trapnou
a ponižující
situací, kdy
s ruksáckem
na zádech prosili o prodej nekolika kilo
brambor,
zatim co dedinská
robka, která ze všeho,
cemu se ve škole ucila, umela se už jen podepsat, mela
na vuli, vyhoví-Ii jejich zkroušeným prosbám, nebo dá
brambory prasatum.
Prevrat prišel hodne neocekávane.
Ale vesnican byl
už všelijakými
prekvapeními
vy trénován.
Vpravil se
velmi rychle do nové situace a využil jí po svém: Vyraboval židy a vyhnal cetníky, kterí prišli rekvirovat.
Vládní moc byla ješte slabá a nad to zamestnána
naléhavejšímí -úkoly, tož ponechána odbojná vesnice v klidu
a vyžívala
rozkoš z ukoncení války, nadbytku
penez
a beZmocnosti pánu. Tím ovšem sebevedomí vesnicanu
Znacne vzrostlo ("Kdo drží stát? My rolnícil") a budoucnost posuzována
velmi ružove ("Sak teho už vecéj nebude, aby sa nám židé babrali v obilú").

i

III.
Brzy poté se rozvírila
zurivá volební agitace. První
volby do národního shromáždení.
Lidová strana to tehdy
odskákala zle, trebaže osud trunu habsburského
nebyl
jejím osudem, jak nekterí nedockavCÍ prorokovali.
Pred
válkou neomezená
vládkyne
na vesnici dostala se pre-
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vratem do zlé situace. Bylo nutno otocit se o 1800 od
dynastické
minulosti, ješte nepríliš dávné, a bránit se
nejen proti zamýšlené
odluce cirkve od státu, tehdy
velmi populární,
nýbrž i proti reformnímu
hnutí, jež
propuklo ve štábu strany knežstvu
- a skoncilo
založením cirkve ceskoslovenské.
To bylo priliš mnoho
na stranu,
která nikdy nevynikala
kvaHtou
vudcu,
zejména, když poválecný radikalismus
a odpor k autoritám nahlodal silne spolehlivost vesnice.
Republikánská
strana
tehdy
získala
velmi pekné
úspechy. Ale její rozmach a moc založila teprve pozemková reforma. Republikáni,
znajice výborne psychu
i pomery vesnice, dovedli vtisknout
pozemkové reforme
ráz, jaký ostatními stranami nebyl puvodne
zamýšlen:
posílení stredních
zemedelcu,
o než se strana
mohla
oprít. Lidovci, zabráním farských pachtu a hrozíci parcelaci statku cirkevních
zmateni
a utvorením
rudozelené koalice zbaveni všeho politického
vlivu, ztratili
hlavu. S pocátku propagovali
neúcast na této "krádeži",
hodlajíce využíti neduverivosti
venkovanovy,
že "to tak
beztoho nezustane".
Pozde prohlédli
sebevražednost
této methody a s nevalným
úspechem zakládali proti
republikánským
Domovinám
svoje Otciny.
Sociální
demokraté s pocátku blouznili o socialisaci velkostatku
a družstvech zamestnancu,
pozdeji težce odráželi útoky
komunistu,
horujících
o vyvlastnení
velkostatku
beZ
náhrady a bezplatné
rozdelení
bezzemkum.
Ceští socialisté - jako obvykle - sedeli na dvou židlích, nemohouce se porád rozhodnouti,
mají-li v této veci být
individualisty
nebo kolektivisty.
Zatím
republikáni,
neodávajíce se hlubokomyslným
theoretickým
úvahám,
vzali vec do rukou po svém. Ovládli pozemkový
úrad,
obsadili prídelové komisariáty
svými lidmi a ve všech
obcích Zakládali svoje Domoviny s jasným - a jak se
ukázalo, vážne míneným - heslem: Kdo nepujde s námi,
nedostane nic.
Treba si uvedomit tehdejší pomery hospodárské.
Penez bylo stále ješte dosti, a venkovan,
který porád ješte
nemohl uveriti v trvalost jejich hodnoty, hledal, jak by
je vhodne investoval.
Inventár se už pomalu dal do porádku a doplnil, pole privedena
promyšlenou
akcí
Brdlíkovou do snesitelného
stavu vyhnojení,
ceny obilí
sice poklesly, ale cena repy za to byla velmi vysoká
a cukrovary
se rvaly o repare. To vše vystupnovalo
hlad po pude, jejíž význam se za války tak dukladne
pocítil, zejména, když republikánský
tisk konal plánovitou agitaci. Tož se hrnuli do Domovin lidé, kterí se
ji~ak certa starali o politiku a strany.
To vše melo ovšem své pruvodní
zjevy. Lidé do té
doby celkem málo Známí (prísedící Stoupal) byli temito
událostmi vyneseni na místa, o nichž se jim ješte nedávno pred tím ani nesnilo. Psychologie poválecných
let
hodnotila ovšem jejich postavení
predevším
- nekdy
i výhradne - jako možnost zbohatnouti
a jejich kariéra podnítila v rade lidí hlad po korytech, který docela
prehlušil hlad po pude. Kdekdo "pracoval
pro stranu",
doufaje
v odmenu
svým
casem.
Pravdepodobnost
úspechu se ovšem tím prílivem uchazecu scvrkla, tím
spíše, že každý, kdo už u koryta sedí, nehodlá své
místo jen tak prenechat jinému. Z toho VZniklo napetí,
zurivá tahanice,
jednak mezi majícími
a usilujícími,
jednak mezi usilujícími navzájem,
jež se dosud vybíjí
bourlive na schuzích, mírneji ve sloupcích tisku. Že
u republikánu,
strany nejsilnejší a nejvlivnejší, je tento
zápas nejintensivnejší
a nejbezohlednejší,
je prirozeno.
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IV.
Zatím po letech tucných,
jež vyvrcholila asi
nastala, pocínaje asi 1926, léta hubená, jež do
žíváme. V nich vynikají
zretelneji než za let t
svetla a stíny zmen, jež vesnice Za války a po v
delala. Diagnosa dnešního stavu je celkem pesi
Rozkouskování
polí dosáhlo ješte vetšího stu
pred válkou. Pozemková
reforma nejen že ne
k náprave, nýbrž naopak byla v mnohých prípad
cinou. Parcelárské
hospodárstvíl nesobestacné a
k vedlejšímu výdelku, nabylo prevahy. Krejcar
strašne vzácný, životní úroven jen málo lepši (v
docela ješte horší) než pred válkou. V krátkém
relativního
blahobytu
dovedla vesnice pro zv'
životní úrovne osvojiti si skoro výhradne toliko o
kultury a civilisace. Poválecná
manie krojová
drovala
na venkove
hodnotné
(ovšem tuze
kroj e a to, co se dnes nosí, jsou barbarské smesi
krojových
a mestských
šatu, slátané se rva
vkusem, ale za to podléhající zmenám a náladám
dy". Domky opatreny fasádami odkoukanými Z
vnitrek jejich proti predválecnému
stavu nevalnl.
vubec nic zlepšený, precpán vyšívanými decka
sládlými
barvotisky
(Verné milování, 28. ríjen
Tu a tam docela paraduje
kanape nebo gr
Dalším výtežkem
styku s kulturou je návšteva
moderní tance a pražské
šlágry. Nehynoucí (t
nechtenou)
zásluhu získaly si po této stránce
závody ve Zlíne, v nichž se každorocne vystrídají
mladých lidí z našeho kraje (zejména devcat) a
si odtud vedle slušného výdelku Znacné po Y'
vkusu, názoru i charakteru:
Protože mají peníze,
je dnes na dedine málo, udávají tón a tím se stáv
bezpecím pro duševní život vesnice.
K znacné pohlavní
volnosti, která byla na y
domovem
odjakživa,
pristoupila
jako novum
tavost a rafinovanost,
nad níž by blouznivci o
ženém jádru venkovském
užasli. Pocet porodtl
ani ne tak vlivem preventivních
opatrení; jako sp
cetným "výJlOnkum",
jež už skoro úplne pozbyly
odia a jsou bežné nejen u svobodných devcat (tu
muže býti tehotenství
a porod mocným donu
prostredkem),
nýbrž i u vdaných
žen. Pro tli
nákladnost
zákroku lékarských
(500-2000 Kc
pad) vyhledává
se zpravidla
riskantní pomoc a
káre k (50-100 Kc za prípad).
Pokroky v hospodárské
technice proti dobám
válecným
znacné. Zlepšen aspon v hrubých o
chov dobytka, používá se více stroju i strojenýc
jiv chápe se význam zušlechteného
osiva, ele
proniká tempem, jaké by pred válkou si nikdo
ocekávat.
Všeobecné
vzdelání
je celkem lepší, cte se
Nevím však, je-li to zrovna plus. Jednak se cte
nejhorší jakosti (Lucerna,
Proud, romány a la
Habsburku),
jednak je bežný zjev, že cím více
tím méne se premýšlí, tím nekriticteji
a frázovi
mluví, tím více se jazyk porušuje siláckými
polovzdelaných
novináru.
Potvrzení
tohoto p
mi opatril také p. Hertl materiálem, který pracne
anketami
(škoda té práce!). Vesmes ohlasy toho,
nadívají sloupce novin pred volbami a známá fr
sladkobolných
románu z HveZdy paní a dívek c
Také znalost sveta a zájem o události ve svete
stouply. Vedle cetby novin a vandrování po sve
kouském
munduru
prispely k tomu znacne p
strany svými sjezdy (uvádím jen národopisné sl
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a svatováclavské oslavy lidovcu, jež celé
nity po prvé se podívat do Prahy a setkat
dech koutu republiky). Dnes také obyvaod železnic znacne vzdálených je díky cetovým linkám usnadnen styk se vzdále,a hlavne možnost vedlejšího výdelku.
ci celkem poklesla. Za války se nucene lenozákopech a po válce se docilovalo slušných
veliké driny. Více driny za méne penez
nikoho nenadchne, zejména je-Ii tu lákadlo
placených funkcí, které už tolika lidem po• Dokud byla mezi vesnicany a "pány" neá zed, nenávideli je sice, ale nemyslili na
by mohlo být jinak. Jakmile však poznali,
i pány vede nejen dlouhým studiem, nýbrž
m mlácením hubou a bezohledným uplatil, nastává obrat. V nadeji na úspech v tomto
mladí a bystrí lidé, kterí by mohli vykonat
en[ venkova mnoho, vymetají celé rady
uj[ známosti, utrácejí cas a peníze a zanehospodárství, které práve v nynejší dobe
'mum píle i inteligence.
I povážlive pribývá. Nedosáhlo sice dosud
álecné, ale nenastane-Ii rychlá zmena, -muže
fech letech i prevýšiti. Prícin je více. Vedle
[ho poklesu cen a nutného omezení pestoky je to stavební ruch, který spadá casove
ob[ prechodu od konjunktury do krise, a je
elektrisace, abych uvedl jen nekteré nejnáciny.
m všech techto prícin je pokles, nekde docela
radicni lásky k pude. Pozemky se dnes proc[m srdcem a drobení hospodárství se nebere
• S hospodárského hlediska je to zjev pro obe
dlivý. Pro kupujícího, protože se takové jedmky prodávají za neprimerene vysoké ceny,
aj[clho, protože utržené peníze se po zaplazpravidla spotrebují, casto ne práve nejA protože odprodej pozemku od hospodártrpasliclho ztežuj e podmínky hospodarení
vede tim jisteji k novému zadlužení, vzniká
!e se vytvorí na venkove trída bezzemku,
de težko si radit. Zemedelská práce, kterou
emek jedíné ovládá, nemá dnes prakticky
otleba byla omezena jednak parcelací velkonak v dusledku sociálních bremen (nemoc.
J.) a ovšem také zavádením stroju. Takový
tedy práce na venkove nenajde, jíti do mesta
ifikovaný delník bylo by šílenstvím za dnešm, a vystehovalectví je ztíženo, nehlede ani
to je spojeno s velikým nákladem.
la letmá diagnosa bolestí venkova.
je optimistictejší jen v tom, že muže bezpokládat uzdravení pacientovo. Organismus,
áI stredoveké války, epidemie, hruzy poddlehne patrne ani v nynejší krisi. Ale jak
de s ni zápasit a jaké budou fáze tohoto zábylo odvážno prorokovat.

ných záležitostí, ale neuvedomovali jsme si, že to, co
deláme, je vlastne také politika. Pojem politiky se u nás
zacal vyhranovat teprve pozdeji a bylo by jiste zajímavé,
kdybychom mohli sledovat proces našeho politického
uvedomování detailne v postupných jeho stadiích. Mužeme se v rámci techto clánku dotknout ovšem jen
nekolika motivu, které byly pro naši generaci nejpríznacnejší.
Vlna socialismu.

Už sotva bude v republice tolik socialistu a komunistu, jako jich bylo v prvním sedmiletí její existence.
Levá orientace patrila mezi prirozené dusledky prevratu, ovládla vysoké procento príslušníku generací
starších, tím silneji se uplatnila u nás mladých. Vylícení
a rozbor této -epochy náleží k nejpoutavejším kapitolám
dosavadních našich politických dejin, k nimž zacínají
pomalu odborníci trídit materiál. Podíváte-Ii se dnes
po naší generaci, musí vás nejvíc prekvapit, jak málo
stop zustalo po onech sociálne intensivních a radikálních dobách.
Není mým úkolem podat takový rozbor, zjištovat príciny a predpoklady tehdejší naší politické orientace,
ackoliv by to- sem také patrilo. Chci ukázat spíše nekolik
povšechných rysu této orientace a nekteré její dusledky,
na jejichž koreny se dnes casto zapomíná.
Jeden z rysu nápadných pri retrospektive byla samozrejmost levé orientace. Visela ve vzduchu, jak se ríká.
Nepotrebovala agitátoru, sama se vnucovala, zmocnovala se-nás bez nesnází, nenacházela u nás odpor. Nechci
ríci, že byli tehdy všichni zletilí i nezletilí obcané nového státu natoceni doleva. Už tehdy mel pravý blok
svou pevnou posici ve stranách, ve kterých pozdeji tolik
sílil a zmohutnel, ale ve svém celku byl tenkrát levý
blok daleko mocnejší a také radikálové v ruzných
levých stranách meli obsazenu nepomerne širší frontu.
Byli jsme všichni presvedcení republikáni, byli jsme
skoro všichni socialisti.
Druhý rys, soubežný se samozrejmostí, byla tedy
davovost levé orientace. Byla opravdu kolektivním
zjevem, prolínala do všech vrstev národa a pusobila
i ve stranách, které by dnes odmítly co nejrozhodneji
podezrívání, že mely kdy co spolecného se socialismem
nebo dokonce komunismem. Každý byl bližší požadavkum levé fronty, která byla frontou doby, nejenom
plneji, ale také jinak než dnes. Každý byl ochotnejší
k socialismu, který v tehdejší dobe, politicky ješte nevyhranené, jako by znamenal neco jiného. Bylo to .období, které by se dalo nazvat skoro "národním socialismem" v tom smyslu, že se socialistické požadavky kryly
do tak znacné míry se všeobecnými požadavky národními.
Každý považoval za svou povinnost být pokrokový,
každý ríkal, že se nesmí hledet na zájem jednotlivce
nebo trídy, ale na Zájem celku. Pred mladou tvárí republiky si chteli být všichni rovni, to nebyla po prevratu jen fráze. I mnozl z tech, kterí už dnes velmi
pevne a bez nejmenších výcitek sedí na svých zbytkových statcích a jiných místech sociálne privilegovaných,
tehdy byli uprímne presvedceni o spravedlnosti sociální
rovnosti. Páni se necítili pány, všichni byli ochotni
pocítat se mezi "lid", Z nehož vycházela všechna moc
podle prvního clánku nové ústavy. Myslím, že socialisté
klepetárovské generaci.
nevyužili dostatecne této dobové nálady, byl v ní nev.
jeden konstruktivní prvek, který se nemusil a nemel
rozplynout. Program socialismu v dobách republikáno které jsme dosud hovorili, jsme ješte neskoro nic o politice. Zúcastnovali jsme se ského nadšení vyjadroval nejplneji program nové doby,
nového cloveka, jako ho vyjadruje i dnes, a splýval
!ivota, zasahovali jsme do mnohých verej283
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casto i s jinými programy, jejichž odlišnost nebo protichudnost v jistých cláncích víry nebyla tehdy patrna.
Naší republikou jako celou Evropou šla poválecná vlna
socialismu a komunismu.
Jiným rysem dobové levé orientace byla její neujasnenost, kterou si nejlépe vysvetlíme práve její davovost,
lépe receno: její zasahování i do kruhu, kde pro ni nebyly prirozené predpoklady. Strana, v jejímž clenstvu
se cástecne autenticky zachovalo neco z této panenské
éry republikánského socialismu, je nebo aspon do nedávna byla strana národne sociální. Tak nejak vypadalo
smýšlení tech, již nemeli sice dukladné socialistické
základy, ale kdož chteli žít podle republikánských, lidových a pokrokových tendencí doby. Byla to plat-.
forma tak široká, že se na ni vešlo mnoho a mnozí, aniž
by si s pocátku prekáželi. V mlhách nejasnosti prošla
nepozorována nejedna nesrovnalost, nejeden ostrý obrys
se rozplynul, nejednou se zamenovaly pojmy a stavelo
se z prvku, které k sobe nepatrily. Tehdy byl socialismus
populárním náboženstvím, které vystihovalo nejštast~
neji všeobecnou tendenci doby, jehož nespocetní tehdy
vyznavaci se však netrápili presnými dogmaty ani
ucením katechismu.
Každý nový svet je takový kus chaotické hmoty,
v níž je žárem vzniku staven nejruznorodejší materiál.
Nejdrív je jediné telo, ovládané jediným spolecným
rytmem, potom se cást po cásti odlucuje a rozrutnuje,
mení, hledá si nový prostor, tvorí novou tvár celku.
Také my prodelali ten proces od 28. ríjna 1918 - v první
jeho fázi jsme byli všichni jedno telo, v druhé, již trochu
diferencované fázi jsme byli skoro všichni socialisty, a ti,
kterí se k nim prímo nepocítali, nebo s nimi nesympatisovali, uznávali socialismu právo na život.
Platilo to zvlášte o nás mladých, levá orientace byla
pro nás tím prirozenejší, že jsme nemusili prekonávat
jiné ustálené názory politické. Vrostli jsme prímo do
doby, kterou charakterisovala
levá, všeobecne pokroková a radikální atmosféra, byli jsme hned pri vstupu
do verejného života neseni levou vlnou, stále stoupající.
Zvlášte pro nás splýval s pocátku skoro nerozeznatelne republikanism se socialismem, demokratismem, do
ideje nového státu jsme bez obtíží smestnávali všechno
své presvedcení, samoZrejme pokrokové, lidové a radikální. Teprve o neco pozdeji, nekdy na rozhraní let
1919 a 1920, jsme si zacali uvedomovat jednak existenci
politiky jako urcitého souhrnu cinností, které jsme znali
rozptýlene a které jsme pro blízkost neumeli videt jako
systém. Soucasne postupovalo rozpoznávání, že není
jediná politika, že nechtejí všichni v republice totéž, jak
se puvodne zdálo, když ne tem starším, tedy nám jiste.
Pozorovali jsme zacátky politického trídení s jistým
prekvapením, protože jsme se ve svém nezralém veku
a ve své politické nevinnosti domnívali, že by opravdu
všichni mohli chtít totéž, nevideli jsme duvod, proc by
se všichni nemohli spojit ke spolecné práci za jediným
cílem za všeobecne radostné pohody, jakou jsme všichni
prožili v legendárních týdnech prevratu.
Uvedomení politických rozdílu pro nás bylo predevším uvedomením, že nejsou všichni stejní republikáni,
demokrati a socialisti a že není všechno socialismus, co
kolem sebe vidíme. Vím, že takové vyjádrení politické
situace zní primitivne, ale odpovídá tehdejší pravde.
Všechno bylo tenkrát primitivní, všichni byli primitivní,
jak bychom nebyli my?
Zacali jsme se zajímat o politiku konkretneji, zacali
jsme si všímat blíže socialismu, který krystalisoval soucasne za nových pomeru jednak sám v sobe, jednak
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v našich ocích. Období politické diferenciace zna
proti drívejšku zmenšení plochy socialismu, o
jeho rozsahu, který mel v neuja~nených predst
premnohých obcanu, pred urcených ke kariéráttt
nesocialistickým, znamenalo však také soustredeni,
není vlastních socialistických tendencí, pokud
vybarveny.
Socialismus dostával profil, stavel
program a tím jen získával privržence. Na op
místa tech, kterí shledali, že tu nemají co delat,
poval nekolikanásobný pocet tech, kterým soda!'
program nejvíc vyhovoval, tech, kterí v nem na
nejvíc sebe. Vyznívání'idylických dob všenárodne
lidove pokrokových a dobrovolne radikálních nez
nalo oslabení ílle naopak zesílení vlny socialismu,
se stal vedoucím politickým vyznáním v republi
Svou potrebou aktivity a celým svým založenim
dých lidí náhle osvobozených jsme k socialismu
a ujasnováním jeho zásad (jehož pomalé tempo
nevadilo, protože jsme k socialismu meli blízko z te
šího svého veku i z dobového prostredí, protože
ho vnímali skoro pudove' dríve, než jsme ho c
teoreticky) jsme k nemu musili být pripoutáni
víc.
Socialismus dosažený nebo nalezený cestou, již
se k hemu dostali my, byl pri veškeré své neujasne
která trvala dosti dlouho, neobycejne životný pr
likou vetšinu Z naší generace. Nepomerne životnej
pro dnešní studenty mezi strední a vysokou školou.
snadné pochopit, kam se podela všechna ta živo
naší generace v socialistických stranách dnes, kd
bylo už opravdu na case nejak presvedcive ji pro
Socialismus nás obohatil lidsky, rozširoval a usm
val náš pohled na svet. Prinesl nám hlavne jeden o
který hrál duležitou úlohu v našem vývoji: b
delník.
Delník nám predstavoval nového hrdinu spolec
v nem se sbíhaly snahy o nového cloveka, v ne
uskutecnovaly jako v typu. Pomáhal tomu u ná
sporne i náš pomer ke škole a jejímu neživotnému
lání, pomáhal náš odpor k papírovosti intelektuali
který jsme na škole poznali. Když prevratem padli
vovské a trídní prepážky, bylo prirozené, že jsme
cleny nove seskupené spolecnosti byli pritahováni k
níkum jako k typu nám dosud nejvzdálenejšímu.
se mluvilo nadšene o lidu, zduraznovalo se, že je
cítit s jeho požadavky, žít v jeho smernicích,
a jednat pro jeho dobro. Dlouho jsme se spokoj
ideou "lid", ve které bylo obsaženo jako v kouz
oríšku všechno dobré a krásné, ale vecne nemohla
tato fata morgana, typická pro detská léta repu
Potrebovali jsme konkretnejší naplnení této prU'
všechné ideje, která k nicemu nezavazovala a na je
podklade se nedalo nic kloudného stavet. Delnlk,
nictvo a proletariát nastoupil na místo lidu. Znam
to bližší urcení, vymezení a zprltomnenl ideálu.
Predmetem nejživejší pozornosti studenta se stal
ník. Stal se jeho kolegou, soudruhem, spoluprac
kem, kamarádem, stal se také jeho vzorem, id
i modlou. Nenašli jsme nic nahore, šli jsme dolu. Vš
bylo tenkrát dole, odjinud nepricházely nadeje. Šli
hledat k delníkum, se samozrejným presvedceni
tam najdeme, co nám chybelo. A zároven jsme
že také my jim máme co ríci a že práve jim máme n
co ríci. Potreba styku byla oboustranná.
Co jsme cekali od delníku?
Zmínené už vyvážení jednostranného intelektua!'
který byl odsouzen, aby zustal uzavren sám v sobe

Pt(tomnost.,
It uplatnení ve spojitosti se životem. Protipro vedení, studia pro studium. Možnost
sv6j prebytek nekomu, u koho se nejspíše
premenit v kladnou hodnotu. Možnost souo a úcelnejšího vybití našeho kapitálu, který
bo nemohla potrebovat naše byrokracie,
elé a ruzné národní instituce. Hledali jsme
ktivne u delníku nové hodnoty, hlavne
pro sociální spravedlnost, formulovanou
jinde, podklad pro novou morálku, jejíž
e tolik cítili, novou základnu života, nový
enl života.
s delníky bylo príležitosti dost, a jednou
byb pomeru mladé generace studentu k delpráve to, že naše generace využila této prícástecne. Do delnického sveta skutecne projen malé procento, ti ostatní Zustali pri
I, které sice budilo stále zájem o problém
ale bylo zároven pramenem nekolika nebezud6 a dovedlo celou otázku na planou ce.stu.
'entace by byla vypadala lépe, kdyby naše
yla opravdu Znala její úhelný kámen, del10m bode jiste podstatném naše generace
nejlépe, škoda pro ni i pro delnictvo. Naši
ichž nestatecnosti vuci nám mladým bylo
veru minulé kapitoly, nebyli statecni ani
, typické poprevratové mocnosti. Názorne
o v ére komunistické, ve které dostala naše
hý krest. V této je treba hledat vZnik necní vlastnosti; ani ne tak vlastností nových,
(nekterých položek našeho dedictví. Ve spoáním a komplikací našeho verejného života,
zacaly objevovat stále jasneji organické vady,
v dobách prvního chaosu, neznamenala obismu pro nás pevnou pudu. Pro téma, které
nás bude zajímat nejvíc rys zmatku, vneseustálené ješte generace, škola rozporu, nesti, diletantismu, nepoctivosti a vytrvalé hláce, která vypukne již zítra ...

OTAINSTITUCE
estných živých a neznámých
mrtvých.
I dodat odvahy a napsat tu omšelou vetu
!e zrod a umírání je vecne a tesne vespolek
ože v té omšelosti (trivium znamená rozse rozcestí po všechny casy vyhnout jenom
triviální) je obsažena podstata a význam
ceného v mezinárodní policejní hantýrce:
sen je zkratka pro dve francouzská slova:
Inconnue. je to zkratka pro Oddelení pro
nezvestných (disparu) a pro identifikaci neconnue) mrtvých, pro oddelení, jaké má
ejní reditelství, co jich je ve svazu Sureté
ternational.
viska služby ryze kriminelní není problém
ani neznámých mrtvých obzvlášt spletitý:
námé mrtvoly dá v 99% verdikt: smrt priV 95% také prirozená bude) a tento výrok,
o reci policejní, znamená: smrt bez cizího
Tlm je vec po stránce kriminelní vyrízena

U pohrešovaných je vec obdobná: zmizi-Ii osoba, je
snad jen v peti procentech podezrení, že se stala obetí
zlocinu. Prípady, kdy se pohrešovaná osoba obeti zlocinu skutecne stala, dají se císelne vyjádrit u nás jen
zlomky
promile.
Za posledních let (jak dále uvedeno, Znamená pet let
v Praze okrouhle 5000 oznámení o nezvestnosti) stala
se zlá nejistota zlou skutecností toliko ctyrikrát: jako
pohrešovaní byli hledáni a jako obeti zlocinu zjišteni:
Margita Vorosmartyová,
autodrožkár Karel Patocka,
dvanáctiletý Bretislav Š. (vokovická vražda z vilnosti)
a Ludmila Grujbárová (vražda ve zlíchovské ohrade).
U ostatních vražd bylo pátrání po vrahu, tedy pátrání
konkretní, zahájeno bez jakéhokoliv oznámení o nezvestnosti.
jiné stanovisko zaujímá k nezvestným a k nálezu
neznámých mrtvol policie, jako výkonný a pátrací
úrad správní. Zde jde o problémy mrtvých, spojené
úzce a nerozlucne s problémy lidí živých. A naopak zase
jde o životní otázky živých, ohrožené nejistotou osudu
cloveka jiného. (Pro zjednodušení nebude zde cinen
rozdíl mezi pohrešovaným a nezvestným v rozlišovacím
smyslu zákonu.) .
Nezvesiní živí.
Zákon definuje: Nezvestným jest ten, o nemž po takovou dobu není známo, kde se zdržuje, že dle všeho
asi již zemrel.
V obcanském právu má nezvestnost (blíže vytcená)
tytéž právní následky jako smrt. Domnenku smrti
pripouští cs. obcanský zákon v techto prípadech:
1. Když nekdo dosáhl veku 80 let a místo, kde se
zdržuje, je po 10 let neznámé.
2. Když místo, kde se nekdo zdržuje, je neznámo
po plných 30 let, bez ohledu na vek nezvestného.
3. Když nekdy byl v blízkém nebezpecenství smrti,
zejména v bitve nebo na lodi, která se ztroskotala, a po
tri léta od té doby se neobjevil.
Odstavec 1. a 3. nemají obecne praktického významu.
Ustanovení odstavce druhého však mluví velmi výrazne o duležitosti "Disenu". je pravda, že zvláštní
ustanovení zákona chrání ty, kdož jsou na nezvestném
závislí (deti, manželé, príbuzní, obchodní kontrahenti
atd.) pred právním chaosem i pred uplynutím tech
tricíti let. Ale je stejne pravda, že chaos ješte vetší, než
právní, zpusobí v postiženém mikrokosmu zmizení cloveka. Záhadnost, nevysvetlitelnost,
nejistota stupnuje
pocit, spojený jinak s prostým úmrtím blízkého cloveka v trýzen jiste nadpomyslnou. Oddelení pro pátrání
po nezvestných je jakousi záchrannou stanicí pro duševní úrazy a mnoho dobra tam už bylo vykonáno.
Pohrešuje se ...
jsou to papíry archového formátu, potištené huste
rámci a obdélnícky. Nahore pod záznamem: Protokol
o pohrešováni je velkými písmenami natišteno:

MUŽ

ŽENA

"Nehodící se" se škrtne cervenou tužkou, nacež se
zacne sepisovat protokol s tím, kdo oznámení ciní. je
to bud placící žena nebo zoufalé devce (tech je nejvíc),
nekdy také Xantippa - muži, kterí pricházejí, jsou spíš
poboureni ("pockej, až te dostanu!").
Rubrik je na tom formulári spousta: jméno, príjmení,
rodopis pohrešovaného, to je samozrejmé. Popis osoby.
Ale nejen velikost, barva ocí a vlasu. je tam, pod spolecnou rubrikou zvláštních znamení, otázka: jízvy. Mnoho špatných vtipu bylo napácháno na policejní
poznámku o stihaném kasari: zvláštní znamení: vyžraná
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PrítomnosL
pravá zadní stolicka a jízva po' operaci slepého streva.
V oddelení pohrešovaných
se vtipy nedelají, a když se
úredník vyptává
zoufalé mámy, zda její pohrešovaný
kluk se nekdy neporanil
- treba pred dvacíti lety, nebo
nemel-Ii nejaký krivý zub, nebo nezlomil-Ii
si nekdy
nohu nebo ruku, rekne ta žena asi: Nac se na to ptáte,
vždyt to na nem není videt? Nacež jí úredník rekne:
No, když je to tady natišteno,
tak se to musím ptát,
páni to chtejí mít moc podrobne.
Nerekne jí, že ta velká skrín, jež zde stojí, obsahuje
sta kartek s výpoctem
zlomených
noh, krivých zubu,
fotografií zvláštních jízev. Nerekne jí, že mrtvá z Lainzer
Tiergartnu byla po trech letech agnoskována
svým zubním lékarem práve na základe detailu o krivých zubech.
A když se bude vyptávat
neštastné
manželky, co že
její nezvestný
muž nosíval po kapsách,
vymluví
se
stejne šetrne na úredního
šimla. Pri cemž zamlcí, že
na príklad mrtvola Alexandra
M., nalezená v úplném
rozkladu loni ve Stromovce,
byla identifikována
toliko
tím, že se v kapse našel medený krížek ruského rádu.
Se stejnou, zdánlive zbytecnou podrobností
vyptá se
úredník na odev pohrešovaného.
Na barvu, látku, strih
šatu svrchního. Na prádlo, podvazky,
šle, na boty (od
koho koupeny), na klobouk (velikost), na límecek, u koho
je dáváte cistit? - Znacky cistírny preckají i dlouhé
ležení ve vode. (Jak se policejne exploitují tyto detaily,
bude vypsáno v další cásti tohoto clánku.) Když se tedy
skoncil soupis zevních i vnitrních
známek nezvestného,
zacíná se nejtežší
cást výslechu:
stopy subjektivní.
Žena, i nejlhostejnejší
- pokud nepatrí k vrstvám nadmíru bohatým.ví o svém muži, jaké má šaty a ve
kterém obleku opustil naposledy dum. Ale ani nejzamilovanejší žena neví, nebo alespon nemusí vedet,- kam
její muž šel, když šel - do klubovní schuze. Nebo lépe
receno: když do klubovních
schuzí chodil. Dotycná noetika u mužu je vyvinuta ješte méne. Povolání zamestnává muže s mathematickou
pravidelností
a pravidelnost na jedné strane znamená záruku volnosti na strane
druhé. ješte méne vedí toho rodice o dospívajících
svých
detech. A práve v tech bílých plochách
na psychologické mape jest hledat klíc k nezvestnosti.
Bylo již receno a musí zde být opakováno, že je nejvýš nepravdepodob no, že by se v pravém slova smyslu pohrešovaný
~ stal obetí zlocinu. Ve zdrcující vetšine prípadu je zmizení cloveka motivováno
jeho vlastní vulí. Tato vule
pak vyverá z pohnutek,
jež jsou neznámé okolí práve
proto, že tvorí kulturu onech bílých ploch: soukromého
sveta jedince.
Dve kapitoly
nutno
vyloucit
predem:
netvestnost
detí do prvého roku veku svého a tak zvané obeti
obchodníkú s devcaty.
K bodu prvnímu: 'je pravda, že se vyskytuje
krádež
detí. Pachatelkami
jsou matky,
jimž zemrelo
díte,
v ridších prípadech
pak ženy, které se zabývají
zprostredkováním
adopcí. Že se zde potvrzuje
tato skutecnost - ac se v praksi vyskytuje
minimálne - má záludnou prícinu: tím víc má vyniknout
naprosté "nikdy
a vubec ne", jímž míníme odbýt legendu o obchodu
s devcaty. Pokud se tato legenda týká republiky.
Za lonský rok bylo v Praze ucineno 21 oznámení
o pohrešovaných
ženách, jež na to ukazovala,
totiž: jež
vyslovovala presvedcení,
že pohrešovaná
se stala obetí
obchodníku
s devcaty.
Oznámení
ucinili snoubenci,
matky ci otcové nezvestných,
tedy lidé, mající privilej
nevedet vubec nic o predmetu
své lásky. Ve všech
jedenadvacíti
prípadech
zavedeno (vzhledem k težkým
konvencím z roku 1910 a z roku 1921) pátrání skutecne
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vehementní,
jež melo stoprocentní
výsledek.
všech jedenadvacíti
pohrešovaných
byl vypátrá
jedna z nich nebyla nalezena spoutaná, zbaven4
v podzemní kobce na shnilé sláme (" ... ha, z
cynicky, zde si rozmysli, zda budeš i nadále vz
a nechceš-li hadry zamenit za hedvábný šat ...
bouchl dvere sklepení ... "). V odevu ponekud n
tecném byly nalezeny tri, to je pravda. Ale v
prípadech
byly šaty nedaleko
("odev k cišteni
povesit za dvere") aj edna neštastnice ležela v pok
"sanatoriu",
obet necistoty zlocinecké porodní
ky a strachu pred § 144. (Prítelkyne,
ke které do
jela, prijela do Prahy, címž se z výmluvy stala n
atd.)
V ostatních
prípadech
šlo o následky autom
nehody pri návratu z tajného week-endu, o dobr
odchod dcery z domova, kde se necítila doma, a v
prípadech o revoltu proti vuli rodicu in puncto S
Zcásti je to ostych rodicu, jenž je privádí k to
mlcet, že znají pravdepodobnou
prícinu nezvest
Zcásti ovšem to opravdu
nevedí. A když se jím
jednoho dne ztrati a policie ji najde nekde v zap
baru jako animírku
- kdo muže zazlívat rodic
verí v obchod s-devcaty,
v násilí a zlocin?
Lonského roku objevil se v Berlíne agent nejaké
tické
kanceláre
zrovna z Rio de janeiro.
dvacet devcat veku od 21 do 28 let. Angažoval je
tanecnice,
parketové
i artistické,
pro ruzné státy
americké. Policie se o tom dovedela. Cizince si pred
dokumenty
v porádku,
legitimace artistické kan
v porádku,
peníze na zaplacení
cesty mel, p
devcata mel obstarané
- nedalo se policejne nic
Vystehovalecké
oddelení alarmovalo
všechny sou
sociální spolky, od Armády Spásy až kZentrale der Fr
schutzvereine,
a úrednice a pracovnice tech spol
caly obcházet
devcata,
která skutecne cekal
osud v nevestincích
jižní Ameriky. Dopadlo to t
se pul hodiny pred odjezdem vlaku setkaly na
nádraží:
cizinec,
20 kandidátek
divného tanc
v jižní Americe a dvacet sociálních pracovnic.
po odjezdu vlaku zustalo na perone dvacet soci
pracovnic,
které odvádely v triumfu - jednu za
nenou. Kriminální
komisar,
jenž autorovi toho
kání vec loni vypravoval,
podotkl, že ta zachr
- zmeškala vlak. Za tento detail se však nerucl.
k víre je domnenka,
kterou policista potom
Že každá z tech devatenácti
bude v jižní Americ
právet evropským
zákazníkum
o tom, kterak by
vlecena a prodána.
Což prý pusobí blahodárne
omylne na honorár.
je ovšem pravda,
že zámorské
kanceláre an
evropská devcata pod ruznými nepravdivými úda
to nejde o nezvestnost
a od toho jsou konsuláty:
cizí a v cizine naše, takže každý, kdo umi císt a
se muže predem dovedet, kam jede a jde.
Praprícinou

nezvestnosti:

konflikt.

Míníme-li nezvestností
odchod cloveka z vlastni
aniž o tom podal zprávu blízkému svému okoll,
predem
nebo hned po odchodu, lze ríci, že prlcin
skoro vždycky konflikt.
Chceme-li konflikty - a
i kategorie nezvestných
- uvést do soustavy, m
ríci, že konflikty jsou dvojí: zevní a vnitrní.
Zevní
konflikty
mají vztah k sociálnímu
vení cloveka nebo k zákoníku, at už trestnímu ne
canskému.
Odejde-Ii z úradovny
mladá žena, která ozná

PfítomnosL
noubenec (policisté mají náramný
mezi snoubencem a tím, kdo se míní
k v první rade do konskripce zeptat
a toho jména a rodopisu vubec exiI prekvapen, když mu prinesou Iíses hledané jméno namalována velká
což znamená: nevyskytuje se. - Poárny, kde snoubenec byl prý zamestle je tam zakázáno ta ním chodit")
ovšem negativní. Pán, jenž nesporne
falešné jméno. Spisy se tedy, vzhleostoupí sociálnímu oddelení a soudu
paternitní záležitosti. - Darebáctví
dné jméno je rozšírenejší, než je obecsouvisí i skutecnost, že nejvetší pocet
ných žen pripadá na jejich tretí až
tenstvl. To je termín, kdy se snoubeeo stává "nezvestným ".
zvestnosti podávají také bytné. Zvlášt
m je, že "pán prece má zaplaceno na
a ani si všechny svoje veci neodnesl.
eo kufr a rekl, že jede na práci na venlitil." Nejednou už se podarilo zjistit
Bto nezvestného s darebákem, jenž byl
stujíclm jménem nastávající matkou

i

tu jsou hlášení príbuzných nebo tnát v nedeli vecer do divadla, neprišel.
el do školy. Už ctyri dny je nezv~stný.
eld, nikomu nepsal. Takový solidní clotaršf pán. Žádný f1áma. Nekdo ho musel
ni: pohrešovaný profesor byl v sobotu
o pro naléhavé podezrení ze zlocinu
elká bílá plán na psychologické mape
ázku vyšetrujícího soudce, kdo má být
en, požádal veznený, aby nebyl vyrozhto eventualit je prípad úcetního M. B.:
Ik odejde z domu jako obycejne, rozloujako obycejne, se svou ženou a dítetem.
už nedošel. Nezvestný. Tri dny, ctyri
ploá záhada. Spolehlivý úredník, poctivý,
hno v porádku. Tak dobrý úredník, že
dobrovolne celorocní plat nezvestného
za ctvrt roku se zastrelil pokladník. V zase se priznává k velké malversaci, kterou
estným M. B. - Rekonstrukce asi tady M. B. neprišel do úradu, bylo v bucháno menší vloupání. Pred domem ce'sté na detektivy. Nekolik lidí-diváku
ze mít za to, že M. B. považoval, vida
y, malversaci ta prozrazenou, nešel už
le na nádraží a asi odejel. Bez sebevraždy
lIŽ se shrouti1 pred inventurou,
nebyl by
opátral príciny nezvestnosti.
oto typu je znacné množstvÍ. Jde casto
odu mezi poškozeným, jenž si nepreje
fování malversace, a vinníkem, jenž odekam, cine tak pokání, když není s to nauvedených prípadech jde vlastne spíš
nezvestnost. Po eliminování "nepravých
zbývá už jenom kádr skutecne ztracejsou vandráky života. Je jich mnoho a
jsou stejne težké jako pátrání po nich.
JI se takto beze stopy do mesíce asi dva
e, bez deliktu, bez násilí na sobe ci na

jiných. V Londýne jsou to tri denne. A konce tohoto kocování životem jsou obsaženy v seznamu "neznámých
mrtvých".
(Pokracování
o pátraclch
metodách.)

OTAZKY

ODPOVEDI

A

o filmovou censuru.
I.

Jsem

jedním sboru
ze zástupcu
Iidovýchovného
ústavu
v poradním
censurnímMasarykova
a chci u príležítosti
útoku na
censuru fíImovou ríci o ni nekolik slov. Kdo píše o fíImu, musí mítí jasné
a pevné hledisko (oprené o vážné estetícké a kulturní studíum) na
postaveni fíImu vuci umení a vuci prumyslu a obchodu a musí znáti
moc a dosah sugestivnosti fíImu a jeho vlivu na mysl a nervy díváku.
Fílm není cisté umení, je spíše více méne umelecký prumysl. A podle
experimentálních zjištení je fíIm nepomerne sugestivnejší nežli tištená
písmena kníhy, ba i než hra na divadle. Proto zmmovaný dej románu
nebo divadelní hry je neco velmi odlišného svým pusobením nežli
kniha. Fílm je v prevážné vetšine prostredek, nikoli úcel: Kulturní
film je spíše prostredek vzdelání, na rozdíl od vedecké tvurcí knihy,
vyjma fíImy dokumentární a archivální. Ostatní fíImy jsou témer
všechny prostredkem rekreakcním, zábavou. Mluvím o mmu jako
celku, nikoli jen na pr. o hereckém výkonu, zachyceném ve mmu.
Proto - ocenuji-Ii fíIm - nepadá v úvahu jen stránka herecká,
režísérská, fotografická a technická, nýbrž predevším obsahove
dejová a v rozhodující mire obchodne-výrobne
tendencní. Stává se
na príklad, že obratný mmový výrobce chopí se nejaké ožehavé
látky, aby film pusobil sensacne a stal se predmetem kšeftu, získá
pro fíIm prvotrídní umelce a výsledkem je mm: po stránce umelecké
produkce znamenitý, po stránce obsahove-tendencní hanebný. Máme
v literature celou rozlehlou stupnici od skvelých umeleckých i obsahove bohatých kníh až ke knihám Iimonádové líbivosti a melké
myšlenky témer bez jakékoli ceny. A máme také v literature kníhy
umelecké ceny fonnální, stylistické, o obsahu myšlenkove, duchovne
bezduchém, ba zavržení hodném. A máme umelecké knihy autoru,
kterí stojí stranou národního a lidského vývoje vubec, kterí podávají díla krecovité abnormálnosti a kuriosity, která dovede ochutnati
jen malý kruh kulturne vyspelých uzrálých lidí. A nekteré vycházejí pouze pro subskribenty s vyloucením širší verejností. A nekteré
jsou psány pouze pro podráždení nervu s úmysly nekalýmí a výdelecnými a ty jsou nekdy zabavovány.
Krátce treba mluviti o odpovednosti pisatele, literárního tvurce.
A tu si musíme rící ješte neco o t. zv. nebeském nebo pozemském
poslání umelce a svrchované svobode cí odpovednosti umeleckého
tvorení. Vlivem starého aristokratismu
umeleckého rozšírilo se míneni o umelcích, že jsou posláni bohem, že jsou nedotknutelní, že
jsou neodpovedni lidem ostatnim, že jejich práce je práce posvátná,
zcela odlišná od práce davu delníku, a že mohou vládnoutí svetu.
To bylo nebezpecné hodnoceni umení, nemluve o tom, že pod jeho
roušku se uchýlilo i mnoho bezcenných prižívníku také-umelcu.
Umení nevládne samojedíné, umení není na špici katedrály kultury,
nýbrž demokraticky vedle ostatní lidské práce. Umení nemá rozhodující hlas v parlamente kulturnim, nýbrž hlas v demokratíckém
souctu. Proto také svoboda umeleckého tvorení rovná se odpovednosti umeleckého tvorení a neznamená libovuli vne lidského
zákona. A dále je tu vztah k ostatním lidem. Máme-li co ciníti s výstredními zrudnými krecemi, hesla jako "cistému vše císté", "suverénní dílo umelecké je nepochopené a musí teprve prorazit" a j. jsou
plané floskule. Všichní lidé nejsou stejne vzdelaní a na nejvyšším
stupní kultury a tak vyzráli a dospelí, aby ve své neinformovanosti
a prímocarosti nepodlehli sugesci anebo si dílo špatne nevysvetlili.
Podle techto zásad vezmeme si fílm. Film není cistým
umením
a nemuže
u neho rozhodovati
na pr. pouze stránka
umelecká.
U filmu
témer
vždy rozhodujícím
prvkem
bude
obsahová
nápln a zdravá
tendence
filmu. Jestliže fílm lící
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Prítomnost,
lidské znidy a zrudné vášne, bude film témer vždy závadný, i když
bude sebe umelecteji podán. Proc? Ponevadž témer vždy je videt,
že tato nezdravá
tendence
a obsah filmu byl v:ybrán výrobcem-kšeftarem,
nikoli
umelcem,
a umelci dali se mu
pouze do pomocných
služeb.
Kultura je souradný vývojový prvek v živote lidstva. Všechno
to, co porušuje a stojí napríc proudu kulturního vývoje, je škodlivé
a zavržení hodné. Film jako produkt - rekneme - umeleckého
prumyslu je urcen pro široké
vrstvy
lidové
a ocenováni
hodnoty
filmu musí se dítí pod tímto
úhlem telesného
a duševního
zdraví národa jako celku. Censurajakoochranná
instituce hájí zájmy zdravé výchovy šírokých mas lidových. Chceme
lepší telesné a duševní zdraví svého národa a jsme programem své
osvetové cinnosti povinni chrániti méne vzdelané a kulturne méne
vyspelé vrstvy po stránce jejich duševního i telesného pred nekterýmí zrudnými výstrelky filmové prumyslové obchodní výroby.
Výše rozlišil jsem celou škálu literární produkce od umelecké až
k nicotnému braku a zrudným krecovitým výstrelkum. ješte nápadnejší je to u filmu. jsou fílmy mohutné svým umeleckým podáním i plností obsahovou. jsou filmy líbivé a prostrední. jsou filmy
kýce hovící náladám dne, operetní romanticnosti a pod. jsou filmy
vypoctené na sensaci a drásavé. Ale jsou i filmy nemravné svým
vznikem. Na brehu reky se sluní dve nahá tela žen: jedno císté, vystavené slunci, a druhé lákající nevestky vystavené ocim mužu.
jsou to dva stejné akty a jeden je cístý a druhý nemravný. jeden
stejný dej a fakt (na pr. nahý akt ženský v malirove atelieru) je
zobrazen ve dvou filmech, a jeden je cistý a druhý nemravný. To
cítite už z celého ovzduší filmu. A nerozhoduje tu casto, je-li film
skvele zahrán cí nikoli. Bohužel velmi casto výrobce filmu je si
vedom kšeftarské nemravnosti svého nápadu, chce jej zachrániti
a zabezpeciti skvelou hrou hercu. A pak se bojuje jménem umení a
zneužívá umení. Muže býti krásná kníha a muže býti mízerný a nemravný film delaný presne podle této kníhy. Nevyslovují se úhrnne
o filmech ruských. Ale na ních nejlépe je videt, co je obsahová tendence a co umelecká forma a jak tvorí nekdy jednotu a nekdy kriklavou dvojící, a jak zástupci našeho státu, hájící jeho tendencí
a zájmu, musí težko zaujímati k ním své stanovisko.
Nechcí si hrátí na obhájce censury. Ukazují na její oprávnení.
Znám cleny censurního sboru jako lidí kulturní a vedomé odpovedností. Ovšem že nejsme jako lidé neomylní. Ale není zde byrokratismu a zlé vule. jedno zde chybí: Na censuru se hledí jako na tajemnou cernou kuchyni s propadlištem a duchy. Bylo by dobre,
kdyby o zakázaných filmech v novinách byly podávány informace
a film rozebrán, ovšem až po defínitivním zákazu širšího censurního
Dr. Tomáš Trnka.
sboru.

*

II.
Odpovídám jen na ty cástí clánku pana dra Trnky, které se prímo
týkají filmové censury. Souhlasím s ním plne v tom, že velká vetšina
filmÍl není cístým umením a že mnoho šikovných výrobcu postrehlo
dobrý kšeft v tom, když dají natocít ožehavý námet obratným režísérem, výtecnými hercí a dají filmu zdánlive ušlechtilou tendenci,
prí tom však vloží do neho pokud možno nejvíce bahna. Videli jsme
radu snímkÍl - a byly to hlavne americké - které koncily slavným
vítezstvím morálky a prece byly natoceny jen proto; aby se v nich
mohlo ukázat hodne polonahých žen. Ovšem, je zajímavé, že práve
tyto filmy pouštela censura velice blahovolne a spokojila se s tím,
že na konec padla obligátní happyendová hubícka.
Popud k clánku dra Trnky dal predbežný zákaz filmu Aríane,

Velký

výber

..I":QHíg.ner

zatím ovšem uvolneného. Tedy snímku - nemel jsem d
ležitost jej videt - v nemž podle souhlasné kritiky zah
listÍ! mÍlže být všelicos, co naznacuje, že se nekde za plátnem
koliv na plátne - deje neco "protí dobrým mravum", jak
vyklá censurní formulka. ale co je liceno neobycejne decentne;
který koncí stoprocentne morálne a to mnohem presvedcive
bývá zvykem v bežné filmové produkcí. Censura tedy zrejme
v tomto prípade nechala stranou tendenci filmu a pozasta
práve jen nad tím, co tendence filmu odsoudila. Hlavní potíž
suzováni tendence filmu je ovšem v tom, že"velice casto je
ji zjistit. Bylo by priliš mnoho chtít od jakéhokoliv jednotlivce
sboru sebe inteligentnejšich lidi, aby vyctli z filmu myšlenky,
vedly jejich autory. Dr. Trnka riká, že se to pozná z celého
filmu. V pripade Ariane poznalo pet lidí, že toto ovzdušíjen
. mnoho jíných, jíste dobre kvalifikovaných lidí prohlásilo
toto ovzduší za císté a zdravé. Nuže, tady jsme u jádra
s censurou: hledá v dile neco, co je nemožno objektivne zjistit.
by bylo správnejší, kdyby si censura tak svou práci nezt
a nevšimala si tolik tendence jako faktu samotného. Tady je
prosím: posuzujte, zda uráži svýmí fotografiemi, svými tít
svým dejem mravnost cí nikoliv. Ale nepátrejte po tom, jaký
vedl k natoceni filmu lidi, kteri jej delali. Už v bibli se moudre
na to, že lze lidí poznat podle jejích cinu: nechtejte ciny p
podle lidí nebo jejich úmyslu. Necht si censura urcí presná pra
toho, co pokládá za nemravné a necht takové filmy bez ohleda
kazuje; nemravnost
zustane nemravností, at je obsaženave
s ušlechtilou tendencí nebo s tendencí vyložene nemravnou.
priliš jasné, že honba za tendencí mitže vést k úplné libovulia k
hmatum, iaký se stal s filmem Ariane.
Pokud jde o slova dra Trnky, že censura musí pri hodn
filmu vycházet z toho, že je urcen pro široké vrstvy lidové,
pravdu jen cástecne. Bylo by si jiste zbytecno zapírat, že zá
film muže být skutecne vetším nebezpecim než závadná kniha
závadná divadelni hra. Jak dr. Trnka správne podotýká, bylo
rimentálne zjišteno, že film pÍlsobi daleko sugestivneji než t
slova, nebo slova na divadle. Ale práve v této veci není našec
praxe na výši doby. Když už bychom pripustili, že všechnoo
telstvo ceskoslovenské republiky neni dosti zralé k tomu, aby
videt urcitý snímek, nelze se smirit s tím, že takový film má
tajemstvim i lidem, kterí jsou dostatecne vyzbrojeni svým
ním nebo jinou kvalifikací k tomu, aby odolali jeho sugesci.
by správné, aby se predvádeni filmu, at už skutecne nebo d
nebezpecného duševnímu zdraví širokých vrstev, umožnilo
lidem, kteri tuto škodu nemohou utrpet. Není duvodu k tomu,
se pOdobný snímek nemohl predvádet vrstvám urcitých zAj
V nekterých místech ciziny rozrešili na pri klad problém tak zv
hygienických filmu tím, že se smeji predvádet jen lékarum.
V každém prípade melo by se umožnít predvádení za
filmu novinárum, aby verejnost jejich ocíma mohla posoudit,
byl zákaz oprávnen cí nikoliv. Tak, jak se to dosud delá, dovíse
rejnost o zákazu jen z úredního listu minísterstva vnitra, kde
cejne jako duvod zákazu se uvádí, že film se nedovoluje ve
predvádet proto, "že. se prící dobrým mravum" nebo že je "zp
porušit verejný klid a porádek". S temíto duvody se dá o
zakázat všechno. Záver clánku dra Trnky svedcí o tom, že z
censury jsou si dobre vedomi skutecnosti, že je neudržitelná
praxe, kdy se za zavrenými dvermi rozhodne o zákazu filmua
komu se neposkytne aspon taková možnost jej ospravedlnit,
se poskytuje v pripade novinárských clánku interpelací v parl
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technických
má na aktovek'
sklade:
crayonu,
soeneckenpomucek
a pod. psacích
podložek;
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O·oristy,
sud neutichla
strelba
mezi»Na
pacifisty
a mill
rozpoutanáv novinách
Remarquovým
filmem
západnífro
klid«, a již se hl,ásí proslulý autor novou svojí knihou »Ce
_} zpátky«, která navazuje dejem na kni
prvou. Je to cesta vojáku z fronty domu,
šede všedních dnu, do odcizivšího se svi
Pavel Baumer, hrdina prvého románu,
pocívá ve francouzské zemi, ale Arnošt,je
kamarád, se vrátí a s ním r~da mladých
fanteristu z jednoho mesta, ze stejné ku
panie. A známé postavy jako Tjaden se
norují, jména ze staré knihy nabývají tva
v novém románu. Kolem
ucitelského ústavu menšího nem
kého 'mesta shromažduje se skupina mladých lidí, které vál
pretvorila .• A nyní, když se zmateným krokem a nejistou chu
tápajíce, vkrocí do
kud ví,jak námb
ulic svého domo...I 10 zatežko sprát
va, stane se záliti se znovus o
zrak, který jsme již
canským pojme
jednou zažili s Reslušnosti? Odk
marquem, my druzná naše poc
hové jeho osudu.
návratu? • Pod
Odkud ví tento záné, jak i toto no
hadný muž, jak ===._= "rdv/vyšla,
dílo okouzlujen
težce jsme prizpu- :. ~::~~: ~Prelo.il Fr. Feigel ši duši, nebolzn
sobovali dláždené bro •• Kc 2S'· •• vAz. Kl1s3S·. vu se setkává
o
v§ech knlhkupc6
n.~leulici svuj
krok, na- udatelstv'
Fr. Borov:iavvPraze
S nejtajemnejlll
vyklý na bahnitou iiiiiiiiiiiiiiiiii;i=iiiiiiii
dobrodružství
pudu zákopu? Oddivíce se pozná
že to, co jsme považovali za zážitek náš vlastní, prožili sko
všichni. • Mužeme znovu ríci s Romainem Roiandem: Je
podivuhodné dílo, tak pravdivé, tak prosté, že si nevysvetl
po jeho prectení, proc nebylo již dávno napsáno.
••
r,

