Nicí zájem.
abelost rozmáhá se v Cechách: nikdo se
onovat tam, kde nejde o zájem politické
Ý je statecný a odhodlaný jen ve strane; tu
ce statecnost prepíná, chrli ze sebe strašná
ebe i zemi za svedky, je prítelem jako med a
jako jed. Když však vyjde ze stranick(ho
ane se na otevrené pole, kde jeho strana
jmu, padá na neho lhostejnost jako mlha a
• Tu pak se rodí truchlivé, príznacné výroky
"co je nám po tom?"; "z taktických duvodu
možno se exponovati;
"pamatujte, komu
prospeli, jestliže tentokráte reknete pravdu";
m správné, ale my toho hájiti nemužeme,
lada je zatím proti tomu". Hrdinové naší doby
anických žurnálech a jsou jednou morálne
a po druhé morálne lhostejní, netykavka
a, ohen i led, podle toho, jestli jde o jejich
o nejde. I spravedlnost se pak na provázku
kurníku, jak toho ten nebo onen stranický
febuje, a konec provázku drží obycejne v ruce
ny a pomáhají mu jej držet agitátori. Lepe
10spravedlnosti, aby upadla mezi loupežníky
:agitátory. Jednou ta, jindy ona strana ukáže se
ým zastáncem spravedlnosti, protože si z toho
uje bud' prospech pro sebe nebo škodu pro své
• Mají k pravde a právu pomer hrubého vomaterialismu. Ale jsou prípady, kdy nikdo neravedlnost na provázek a nevyvede ji ven. To
pripady, kdy žádná strana nenahliží, že by
ohla míti prospech. A potom nikdo se nestará
se strany nestarají.
tom všem nejaký ponižující pomer k nám, ob·
Presne, ac drsne receno, zachází se s námi jako
dm dobytkem. Veci deji se tak, jako by tu neny pro nás, nýbrž my pro strany. Pokládají nás
jšl a omezenejší, než jsme. Dávají nám ohráti
e pravdy a spravedlnosti. jen když si v tom neana libuje; jinak mužeme mrznout. Nechtejí
oliti, abychom myslili za meze, které krídou nana zemi pred námi. Ale jsme opravdu jako koeri se nechají hypnotisovat jednou carou pred
emužeme býti spokojeni s roli, která se nám
je. Jsme vÍCe než jen volební materiál, o který
politické strany. Máme svou cenu a svuj život
h nevolebních. Jsme lid a národ, který chce míti
nf predstavy o pravde a právu a který chce, aby
jeny, i když náhodou to není v zájmu žádné
Nejsme jen volici. Tady také platí: kdo s koho.
povedou strany nás svou demagogií, kterou mezi
ou jako zrní mezi slepice, nebo povedeme my je
m o rozumnost a poctivost verejného života.
aby rozumní a slušní lidé ze stran utíkali. Mají
býti neco platni.
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e vlastne pudilo napsat tento úvod? Ovzduší je
cujicí,svrchovanost stranických zájmu tak uzná-

vána, že skoro jsem cítil potrebu omluvit se za to že
budu se znepokojovat pro vec, která je toliko v zájmu
spravedlnosti. Lidé jsou tak ospali, že je nutno nejdríve
jimi zatrást, nebo tak stranictí, že je jim nejdríve nutno
speciálne vysvetlit, proc je treba bíti se za spravedlnost.
Zavraždení sedmi židu r. 1919 ve slovenské vesnici
Velký Vitez, o nemž práve jednala pražská porota, je
taková historie, která není nicím zájmem, nicí zemí.
Podle toho také dopadla. Je treba stále a stále vysvetlovati, že spravedlnost je trvalým zájmem nás všech.
Jsme vnuky nebo pravnuky muže, který pravil, že
v ceském národe ani poslednímu cikánovi nesmí se státi
krivda. V teorii to všichni ochotne uznáváme, ale v praxi
máme takové rozsudky, jako byl výrok pražské poroty
nad vrahem z Velkého Viteze a tichý nebo i výslovný
souhlas verejnosti s tím. Nemyslete, že nezáleží na tom,
je-Ii v tom nebo onom jednotlivém prípade špatne zacházeno se spravedlností. Budete-Ii tupí k právu, muže
porušování spravedlnosti zítra postihnout vás, a také
se nedovoláte spravedlnosti.
Nesmíme dopustit, aby
uši lidí ohluchly k hlasu práva. Zdá-Ii se nekomu dnes,
že je to jen akademická otázka, muže z toho býti pro
neho zítra otázka jeho krve a jeho majetku.
My tedy v teorii rádi souhlasíme s Palackým, že ani
na posledním cikánovi nesmí býti u nás spáchána
krivda, ale mlcíme, jestliže se stane strašná krivda
sedmi židum a jejich matkám. Proc mlcíme? Protože
žid není populární téma a protože zlocin na židovi lehceji
se pocituje? Protože politické strany a jejich tisk, který
ovládl verejné mínení, mají jinou práci než budit smysl
pro spravedlnost?
Jak odpovíme na výkrik matky
ctyr zavraždených synu, která na otázku soudu, žádá-Ii
odškodnení, zvolala: "Chci jen spravedlnost!"? Máme
jí ríci, že tento výkrik zapadl v naší lhostejnosti?
Máme se jí priznati, že svetlo spravedlivosti zesláblo a
nikoho už nerozplamenuje? Máme jí ríci, aby nás svým
krikem neobtežovala, ponevadž jsme ztucneli stranictvím a ztratili jsme morální pohyblivost?
Bylo by
hanba, kdyby tento výkrik matky, jež trpela jako Niobe,
zašel, rozplynul se ve vzduchu, a kdyby ze žádného
ceského kouta se neozvala ozvena.
Podle zákona výrok poroty kritisovati nesmíme. Ale
co kritisovati mužeme, je zpusob, jakým jej prijala
verejnost a tisk. Rekneme hned, že naríkající matka
židovská byla v tom okoli jako v lune pustých skal.
Z reakce verejnosti a tisku vyplývá, že jedni lehkomyslné zabíjení židu považují za soucást nacionalismu,
a druzí že by považovali za politicky pochybeno exponovat se, jde-li o krivdu, která byla spáchána na židech.
Jsou žurnalisté, kterí, když meli o tom psáti, nejdríve
vystrcili z okna nos na ulici a cichali, není-li tam dole
antisemitská nálada, a podle toho se pak zbabele Zarídili. Jsou také žurnalisté, kterí nejdríve zkoumali,
nemel-Ii by z toho prospech Jirí Stríbrný, kdyby oni
odsoudili vraždení židu ve Velkém Vitezi. Nejucelenejší
a _nejvýznacnejší príklad takové nestatecnosti poskytlo
"Ceské slovo". Máme nekdy obavy, kam až dovede
zajíti tento orgán z trémy pred Stríbrným.
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PtltomnosL
Byl to cin jasný a doznaný. jestliže "Lidové listy",
aby se vyprostily nejak z klicky, kterou cítí, napsaly, že
"obžalovaný byl pro nedostatek dukazu o vine osvobozen", je to nepochopitelná lež. Všichni svedci, obžalovaný i spoluviníci vinu v plném rozsahu pripustili.
Zpusobem" Lidových listu" není možno otázku obejíti.
Obžalovaný nebyl osvobozen pred soudem i v tisku
pro nedostatek dukazu, ale proto, že se od novin priucil demagogii a apeloval na vlastenecký cit. Podle našeho citu práve Horákovo dovolávání se vlastenectví
melo mu pritížiti a prispeti k jeho odsouzení: bylo na
nás ukázati, že takto naše vlastenectví nevypadá ani
nevypadalo; meli jsme osvedciti, že nemáme nejmenší
chuti ztotožnovati se s tímto kradoucím a vraždícím
patriotismem. Velmi je treba litovati, že nebylo provedeno takové rozlišení. Praví se nám nyní, že toho prípadu využívá madarská propaganda a tvrdí, že takto
si pocínali pri obsazování Slovenska všichni Ceši. Musíme s politováním ríci, že jsme toto tvrzení madarské
propagande ulehcili. Nebot co jí dodá více opory než
pražský rozsudek, který jaksi praví, že to, co se stalo,
nebylo nic zvláštního, a hlasy pražského tisku, které to
omlouvají válecnými zvyklostmi? Horákovým odsouzením by se byl jeho prípad vyradil do hanby a osamocení. Ale takto mám pocit, že nás nekdo radí jemu po bok.
Nebot nekdy nestací sám nespáchat. je nutno odsoudit,
jestliže spáchá nekdo jiný. jestliže neodsuzuji, doznávám skoro, že jsem prohlédl hlubiny svého nitra a shledal
jsem, že i já bych tak byl mohl jednat. Horákovým odsouzením bylo by bývalo vraždení ve Velkém Viteži vystrceno z celkové tradice našich slovenských boju jako
neco jedinecného a obludného. Ale stalo se jinak. Šlo
o cest naší minulosti, a nebyla v dobrých rukách.
V tom, co k prípadu napsalo "Ceské slovo", je jasne
a prehledne obsažena konstrukce celého omlouvání.
Citujme:
"Dá se prípad z cervna 1919 posuzovat dnešníma ocima a
soudit podle Iitery zákona, který má chránit obcana v míru a
mír v obcanstvu? Dá se vytrhnout prípad jednoho jedíného a
soudít jen individuálne po více jak deseti letech, aniž je možno
do detailu zkonstruovat všechny prícíny a pokusy, jež dohromady vyvolaly náladu k cínu dnes žalovanému?
.. Za cervnového dne pred desetí lety to nebyl on, který strílel. jeho ruka
se zvedla, z jeho pušky vyšlehl ohen, ale tu ruku vedlo a tu pušku
stísklo neco, co bylo silnejší než on, co se vtlacilo do hlavy, co
obemklo každý záhyb jeho mozku, co tisklo na oci rudá skla
barvy krve, co slilo pojem špiona s pojmem smrt, co prolnulo telo
í ducha vojáka a vyplnilo každou kapiláru jako žlutezelený plyn
každou skulinu kaverny...
Pražská porota právem vynesla
rozsudek osvobozující ... Tu musí ustoupít bolest dvou matek,
jako musila ustoupit bolest sedmi milionu matek padlých vojáku. Dejte nám vecný mír a nebude prípadu desátníka Horáka."

jak patrno, jakási teorie kapilár. Na celé této obhajobe
- jakož i na ostatních obhajobách - je charakteristické,
že se zamlcuje celá polovi12a faktu. Mám-Ii dobrou teorii,
nemusím nic zamlcovat. "Ceské slovo" ani jedním ceským
slovem nezminuje se o té, pro posouzení cinu zajisté závažné okolnosti, že obžalovaný sedm lidí nejen pobil,
nýbrž také oloupil o peníze._ Všechno to záhadné, chuchvalcovité a neurcité, co "Ceské slovo" tak výmluvne
popsalo, vniklo Horákovi do kapilár ješte daleko dukladneji, než "Ceské slovo" pripouští. jeho kapiláry tak
byly nabity k prasknutí a jeho závity v mozku tak obem]muty, že si musil ulevit i braním penez. Aby teorie
"Ceského slova" vystihla všechny zjištené okolnosti, musili bychom ji takto rozšíriti: "Za cervnového dne pred
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desíti lety to nebyl on, který kradl. jeho ruka se
a sáhla do cizích kapes, ale tu ruku vedlo neco, CO
silnejší než on, co se vtlacilo do hlavy, co obemklo
záhyb jeho mozku, co tisklo na oci vidiny barvy a
penez, co slilo poj em špiona s poj mem majitele ban
co vyplnilo chtivostí každou kapiláru jako žlute!
plyn každou skulinu kaverny." Chápeme, proc"
slovo" takto nerozšírilo svou teorii: bylo by to srn
A prece, práve ta role, kterou v celém prípade hrály
níze, musí býti rozhodující pro posuzování.
Nejsme takoví pedanti a tak psychologicky nena
abychom na válecné události kladli merítko dog
kého moralismu. Víme, že uprostred tak rozpou
vraždení težko je urcit presne meze, kam až se sml
dit. Práve proto také stále voláme: "Už nikdy
se všemi temi, kdo jsou ochotni tak volat. Dovede
chopit, že ve válce snese se na lidi rudá mlha a
nálada "krev za krev". Chápeme, že pri tom moho
hynout i nevinní. Cítíme s ceským vojákem, který t
za krovím nalézal své ubodané druhy. Chápeme hr
zachmurenou tvár a mstící ruku, i omyly ve mst
všechno není treba nám vykládat. Ale do tohoto h
plného, pochmurného obrazu jaksi se nám n
vejíti tak realistický, skoro rozšafný detail, jako je
rákovo svedomité shánení a vyhledávání renez. T
zrejmo, že napetí kapilár k praSknutí nabitých po
polevilo, a že z rudé mlhy vylezla chtivost, byt
jako žlutozelený, težký plyn. V pražské porotn
necpela "Ceského
ien stará slova"
krev; hodila
tam zapáchala
také nachtl
Teorie
by se možná
jíných lidí a mnoho jiných prípadu. Ale práve na
rákuv prípad se nehodí. Zde bylo zabito sedm li

d

pouze
rudá mlha senýbrž
sneslajakna nad
smysly
kapiláryproto,
byly že znervosneny,
pochybnost bylo v procesu zjišteno, s bedlivým z
k otázce financní. je nutno s každým prípadem
nati individuálne. Obecná teorie "Ceského slova"
tento konkretní prípad s tímto konkretním obžalovaa
nehodí. Válecná vášen nezaslepila toho muže tolik,
její rudou clonou nevidel, že na pole vyvádení židé
peníze, a aby nejdríve o ty peníze nepožádal. Je v
otázka, nešlo-li tu spíše než o zabití z válecné vášne o
stou loupežnou vraždu.
Zjištená fakta odporují teorii, že v nitru Horákov~
hodoval jenom válecný mechanismus. Byl bych och
pripustiti tento mechanismus u cloveka, který by
stred zabíjení nebyl býval také kradl s takovou
vahou. "Národní Politika" usoudila, že Horák
"obetí válecného mechanismu". Není možno, že
jen jeho príživníkem?
Nemluvím o tom, že zavraždení byli patrne ne
zradou, jak všichni svedkové dosvedcovali. Když
válka otevre tlamu, snadno zhltne i nevinné. (Rozho
se ovšem nesluší, aby vládní list, který má jíti pf
dem napred v ctnostech, jako "Ceskoslovenská r
blika", falšoval výpovedi starosty Velkého Viteze,
dosvedcoval nevinu sedmi židu.) je možno, že zne
nelé vojsko, obávající se zrady a aby se proti ni zaji
prehmátne se a pobije i nevinné. Ale co melo d
braní penez se zajištením proti zrade? Zatím co se
prazdnovala Horákova automatická puška, naplno
se jeho kapsy. jeho kapiláry nebyly ani do té
rozrušeny, aby se spletl a rozdelil pel1íte rovným d
mezi sebe a své spoluviníky. Po vzepetí vášne príc
neco skoro jako projev obcanské sporivosti. "Ne
toho mnoho, co mi dal," vypovedel jeden ze sp
viníku.

PrítomnosL
ávám realitu hrozného válecného mechanismu
se jevil ve všech duškh stejne jako v Horákove?
ichni lidé, kterí za nás bojovali, brali zabitým
? Jiste nebrali, není tedy možno svalovati
všena obecný válecný mechanismus,
nýbrž je nutno
nouti bliže k individualite
pachatelove.
Nejeví
terak vábne. Je dosvedceno, že si ríkal "smrtcík"
"smrtonoš". To nikterak neukazuje
na cloveka,
zabijí v náhlém vzplanutí
vášne. Clovek, který
e dává takové
ponuré
tituly,
udelal si spíše
denl program. Kdo ješte než vraždí, praví: "já
mrtonoš" a ríká to tak pyšne, jako kdyby pravil:
m svetlonoš" - nemuže býti omluven vzkypením
Ten clovek v tom vidí spíše svuj úkol. A jestliže
ce tento clovek po zabití sedmi lidí prijde k vel inemá mu co jiného služebne hlásiti než: "to jsem
mák ... ", neslyšíte v tom mlaskání lidské bestie
ydíte se nazývati
osvobozující
rozsudek
spraVým? Vždyt Horák nejenom zabíjel, on také loupil.
nejenom loupil, on rekl po zabití sedmi lidí: "To jsem
mák." To zdá se býti ze všech jeho zlocinu zlonejvetším a nejbestiálnejším.
Povestný
válecný
nismus muže primeti
cloveka
k zabíjení,
ale
e se nad mrtvolami ješte s rozkoší mlaská, pak
jde o válecný mechanismus,
nýbrž o vyhranené
ré individuální vlastnosti,
které by si zasloužily
Zolova. Vy, kterých se to týká, pamatujte,
že
Ite cloveka, který jenom zabíjel, nýbrž že hájíte
a, který potom vyslovuje ono hrozné: "To jsem
mák!" Tak mluví vrah z rozkoše. S faktem, že
I legionár, nic neporídíte,
leda to, že tentokráte
i "Národní osvobození",
jindy tak horlivé v hálidských práv.

l
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uvf se o válecné psychose. Ale v tomto prípade jde
em více o dnešní psychosu než o tehdejší. Kdyby
Horák jen uloupil peníze, pravdepodobne
by se
a porota, která by ho byla osvobodila,
ani noI které by to schvalovaly.
Ale že k tomu ješte
sedm židu, je v ocích mnohých lidí spíše polehnež pritežující okolností,
a u nekterých
žurnaje to duvodem, aby dostali politické
starosti
a
edu na ulici, kterou pokládají
za antisemitskou,
ezovali vysokou politickou strategii.
My až dosud
nosili tím, že jsme bojovali jinak než Rakousko
arsko. Chceme nyní tuto svou povest zniciti?
hybujte, že ji nicíme, jestliže prípad
Horákuv
uneme daleko stranou od všeho ostatního
jako
obludného. "Dejte nám vecný mír a nebude desátHoráku", - touto frází ukoncilo
svou úvahu
é slovo". Co to znamená?
Tolik, že dokud nevecný mír, vše je dovoleno?
Tolik, že všichni
I ve válce vraždí nevinné,
loupí a ríkají: "To
sí pošmákli"? Také pan obhájce zakoncil skvelou,
ou frází: "Potrebujeme
mír, ne jen mezi národy.
k porotcu musí býti generální
pardon mezi Hoa židovskými rodinami Lefkovicovými
a FleischeL" Mysli snad pan obhájce opravdu, že nyní byl
án tento generální pardon? Mnohem spíše se otegenerální propast mezi onemi rodinami a spolec. Dokonce i my cítíme, že nebyl zjednán generální
n ani mezi námi a temi, kdo mají takový chabý
k spravedlnosti.
Lidé, kterí zde nemají dosti
mf, nebudou je míti ani jindy.
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Vždyt mu prece rekli, aby toho nechal.
Když letos v léte po skoncení prací vyšetrujícího výboru vypukla mezi politickými stranami rozcilená debata o korupci. když
jedna druhou krute obvítlovala a když zacalo se ukazovat nebezp~cÍ,
že opravdu všechno vyjde na venek, zakrocily nekteré politické autority a porucily vádu ukoncit. Nebot se zdálo, že chytá souseduv dum
Í vlastní. Ponevadž však nebylo možno jen tak beze všeho opustit
diskusi o ociste, hledalo se, jaký výsledek servírovat verejnosti. I prÍšli nekterí (první mezí nÍmí dr. Kramár) na to, že nejlépe by bylo
ohlásiti úmysl zríditi úspornou a kontrolní komisi, která po všechny
budoucí casy bude zápoliti s korupcí a zamezovati ji. Žijeme v ocekávání oné komise a hrozne bychom se zlobÍli, kdyby se to odkládalo.
Pri té príležitosti prišly na nejednoho z nás reminiscence, a vzpomneli jsme si, že už jednu úspornou komísi jsme meli a vlastne ješte
máme mit, protože zákon z r. 1921 trvá, ale že se nekam ztratila.
Když už jednou clovek je ve vzpomínáni, vzpomene si také, že predsedou oné úsporné komise býval dr. Kramár, tedy týž muž, jenž nyni
navrhuje zríditi zbrusu novou úspornou komisi. Vzpomínající clovek,
jaksetakminulostí
prohrabuje, nemuže také neprijíti na to, že jednoho
dne r. 1922 prestal dr. Kramár s promínutím duvodu úspornou komisi svolávati, že statecne odolal každé žádosti a výzve, aby byla
svolána, a to že je pravý duvod, proc nyní musím~ míti novou úspornou komisi a proc jsme tolik let musili ke své škode žiti bez ni. Proc
dr. Kramár tenkráte prestal komisi svolávati, bylo dlouho zahaleno
pláštem tajemství. Teprve nyní dostává se tomu autorítativnÍho
osvetlení od muže, který to nejlépe musí vedet. Dr. Kramár sám na
schuzi na Vinohradech dne 25. zárí pravil:
"já už jsem pak úspornou komisi nesvolal proto, ponevadž
se mne reklo - byla to, tuším, záležitost koupe Košíku - že
do takových vecí se úsporná komise plést nemá. Rekl jsem si:
Dobrá, když to nepatrí do její kompetence, je vubec zbytecná
a nebudu ji svojávat. jestliže ale dnes navrhuji úspornou a kontrolní komisi, pak ji navrhuji takovou, aby mohla opravdu neco
delat."
V referáte o schUzí je zaznamenáno, že po této vete ozval se potlesk. jsme presvedceni, že platil více dobrote srdce dra Kramáre a
slovanské mekkosti jeho povahy než jeho energii a viHi. Nebot tyto
vlastnosti sotva na vyliceném prípade se osvedcily tak, aby zasluhovaly chvály. Úsporná komise byla zrízena r. 1921, aby prosadila
zásadu úspornosti ve verejném živote, a sice aby jí prosadila, jak z pomeru vyplývalo, v administrative
a mezi politickými stranami, prípadne proti administrative
a proti politickým stranám. Z Kramárova vylícení jde najevo, že když politické strany, tedy ten cinitel,
který mel být kontrolován, panu dru Kramárovi po prvé oznámily,
že si kontroly neprejí, tento funkcíonár ihned všeho nechal, sehnal
krídu a napsal na dvere kontrolní a úsporné komíse: Zavreno! Kontrola, která poslušne zaleze do kouta, jakmile ten, kdo má býti kontrolován, projeví takové prání, je sice dobrá episoda do ídyly, rozhodne
to však není taková kontrola, jaké potrebujeme. je nám treba úsporné
a kontrol ni komise, která by mela více pátere a neutekla na první
zamracení tech, nad nimiž má bdíti. je tedy ten duvod, který dr.
Kramár uvádi pro smrt úsporné komise, asi historicky správný, vec
se así tak stala, když on tak praví, ale neni to logický a prípustný
duvod. Pan dr. Kramár pravil, že "tuší", že se tenkráte jednalo
o koupi dómu Na Košíku. To p. dr. Kramár jiste praví jen ze skromností a proto, že se nechce honosit svou dobrou pametí, nebot je
zcela jisto, že to nikoliv pouze tuší, nýbrž docela dobre vi. Koupe
domu Na Košiku nebyla tenkráte a není ani dnes predmetem nejakých
tušeni, nýbrž byla to verejná skandální aféra, a p. dr. Kramár nemohl na to zapomenout. Šlo o nic jíného než o to, že jedna koalicní
strana ~í postavila hlavu, že pro urcitý státni úrad musí býtí zakoupena budova na Václavském námestí, ackoliv byly nabízeny daleko
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lacinejší objekty jinde. Ona strana mela na tom financní zájem, a
aby jí vyhovel, musil stát koupit za velké peníze to, co mohl dostati
se stejným výsledkem pro úradování jinde levneji. Každý uzná, že
práve v takovém prípade mela se úsporná komise osvedcit. Slyšíme,
jak se osvedcila. Spáchala sebevraždu.
je pochopitelno z povahy
lidi, že koalicní strany, které tenkráte sjednaly tento politický obchitdek, požádaly úspornou komisi, aby se jim do toho nepletla. Ale
není pochopitelno, že úsporná komise tak zbabele ihned vyhovela,
a také není pochopitelno, jak její predseda mitže se nyní k tomu tak
naivne priznati. Vždyt je jasno, že úsporná komise tehdy neplnila
svých povinností. To se prece casto stává, že ti, kdo mají býti kontrolováni, reknou tomu, kdo je kontrolou poveren, aby toho radeji nechal. Ale nechá-Ii toho opravdu, pak nebyl to pravý muž na pravém
míste. Také p. dru Kramárovi v politice se už casto ríkalo, aby neceho nechal, a mnohdy to byla i dobrá rada. Velká cást politického zápasu vitbec se na tom zakládá, že jedni druhé vyzývaji, aby neceho
radeji nechali a jim to sverili. Ale nikdy ješte dr. Kramár nedal najevo tak beránci povolnost jako tenkráte, když strany svobodne a bez
obtežování chtely provádet své kšeftíky. Tehdy se kladly základy
k fínancnímu hospodárství stran, které pozdeji smutne proslulo, a
úsporná komise v prvnim konflíktu selhala na celé cáre. jiste pro
nic jíného než pro to, že jako volební soud, ani ona nebyla nicím jiným
než shromáždením exponentit politických stran, které byly pokládány za tak ctnostné a spolehlive oddané dobru, že se cekalo, že samy
se budou kontrolovat. Toto cekání bylo zklamáno: strany rekly, že
se kontrolovat nehodlají, a predseda úsporné komise dal k tomu preochotne placet.
Máme tedy konecne z ofícielních úst pravé ditvody úpadku naši první
úsporné komíse. Nemitže to v nás vzbudit ani radost ani hrdost, ale
snažme se, abychom z toho aspon neco dobrého pro dnešek vy težili. Pri nejmenším jasné vedomí, jak si nesmi pocínat príští úsporná
a kontrolní komise, nemá-li hned pri svém vzniku. patrit do starého
železa. Rekneme to krátce: nesmí si pocinat tak, jako ona prvni komise, jejíž úsporná funkce ihned se polámala, jakmile se dostala do
styku s vitli politických stran. je možno, že panu dru Kramárovi
zase jednou reknou, aby toho protivného kontrolováni radeji nechal,
a prejeme si vedet, co tentokráte udelá, nebot je opet zrejme kandídátem na toto cestné místo. Pan dr. Kramár prý navrhuje takovou
komísí, "aby mohla opravdu neco delat". K tomu je predevším treba,
aby nová komise nebyla tak dobrácká jako ta stará, a aby její predseda mel méne beránci charakter. To je hlavní potrebná novinka,
která musí býti zavedena. jinak si stvorime zase jen nejakou úspornost
na papire. Kontrolní komise bude k tomu, aby kontrolovala také politické strany a zejména je, a není už po druhé prípustna taková
suma naivíty (volime tu lepší možnost), s níž predseda první kontrolní
komise všeho kontrolování nechal, když byl o to politickými stranami požádán.

-fp-

Co Spolecnost národu opomíjí.
Spolecnost národit ukoncila práve své letošní zasedáni.Nelze ríci,
že výsledkem jejích praci byl nejaký cin, který by skýtal nadeji na
zlepšeni svetových pomerit. Vínu na tom má sobectvi a neukáznenost
jednotlivých státit, které navali co chvile do cesty težké prekážky.
Letos byla takovou prekážkou nemecko-rakouská
smlouva o celní
unii, jež zpitsobila evropským diplomatitm mnoho mesícit neplodné
námahy a na samém konci zasedání byl by vpád japoncit do Mukdenu
málem ohro'zil autorítu Spolecmosti. Bez víny není však ani nedostatek praktického smyslu u vedoucích státníkit. Nelze sice popírati,
že svetová diplomacie po strašném naucení, které jí dala svetová
válka, sestoupila o hodný kus se své nekdejší olympské výše, že
se snaží sloužit potrebám lidu. Lze si sotva predstavit predválecného díplomata, který by byl pOdnety k obecnému odzbrojení
státit, myšlenku o nutnosti vecného mezinárodního míru nebo návrh
na evropskou hospodárskou uiJii vyslechl jinak než s ironickým úsmevem; od války však vidime, jak vedoucí diplomaté nejvetších státit
berou tyto ídeje za své. jenže se zdá, že pri tom nepostupují správným
smerem, chápajíce se dríve úko!it obtížnejších, pred úkoly snazšími,
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které jsou nepochybne dríve proveditelné. Není pochyby, fe
celní unie by znamenala velký pokrok v hospodárské organisaci
není pochyby, že vydatné snížení evropského zbrojeni by mo
speti k posilení mírumilovného ducha ve všech státech; je vlak
že rozrešení obou techto úkolit narazi na nemalé prekážky a !e
zdar není tak blizký, jak by sí bylo práti. Vždyt o odzbrojeni
nává se jíž léta bez zrejmého úspechu, a pokus o celní primeli
evropskými státy dopadl tak, že pred samou ratífikací dotycné
vy nekteré státy honem ješte zvýšily celní hradby a jiné to
ucinit ješte dve léta po ratifikaci. Zato jiných spolecných
na zlepšení nynejších hospodárských pomerit, na pr. obecného
cen i pracovní doby mohlo by být dosaženo mnohem rychle
tento úkol se dosud neoctl v popredí zájmu ženevských porad. A
zkrácení pracovní doby k vyrovnáni úcínkit racionalisace
jeví se již skoro všem hospodárským teoretikum nutným, h
praktikové se vetšínou k nemu nestaví zamítave, a vyníkajlcl
diplomati (Briand, Beneš) prohlásili jíž verejne své presvedceni O
nezbytnosti. Námítky, které se uvádej i, nejsou presvedcivé.
je-li se na to, že nemáme dosud presné svetové statistiky O
nezamestnaných, o rozsahu nadbytecné výroby a mire sn
treby, lze na to odpovedeti, že takovou statistiku nebudeme
za pet, ani za deset let, do kteréž doby problém nezamestnanosti
odsunovati. Podle tech dat o poctu nezamestnaných v
a v Ameríce, které známe, možno tvrditi bezpecne, že zkráceal
covní doby se 48 na 40 hodin týdne by nebylo krokem prilij
nim, a ostatne lze vhodným ustanovením v príslušném zákoni
titi možnost docasného prodloužení této pracovní doby, kdyby
v budoucnosti ukázalo nezbytným. Obavy, že by nové zkrá
covní doby vedlo k demoralisaci lidstva, možno oznaciti jako
tilé; nebot je jiste mravne prospešnejší zkrátit všem zam
denní práci o 80 mínut, než udržovat petinu jich ve svodecl1
pách trvalé zahálky. A zbytecné jsou strachy, že zkracováni p
doby nebude mít konce a povede k úplné necinnosti IidL
stromy nerostou do nebe, racionalisace jednotlivých odvetvi
dosáhne také jednou urcítých mezí a nové potreby lidstva
nové obory výrobní. A bude-Ii jednou v budoucnosti opet treba
sití se zlem nadvýroby, snad se lidstvo chopí protí nemu
ších a humánnejších prostredkit a bude k nucené zahálce
spíše zbytecné stroje než prebytecné lidi.
Potrebné zkrácení pracovní doby lze však provést jen m
dohodou. Zkrátít pracovní cas se zachovánim dosavadnl
mzdy mohl by sice kterýkoli stát o své újme, ale tím by se
míra jeho zamestnancit znacne snížila; provésti to však se za
dosavadní týdenní mzdy odváží se sotva který stát, jenž je
vetší merotl na vývoz svých výrob kit. Úcinek této mezínárodlll
vy neprojevil by se arci hned znatelne, ponevadž vetšína
pracuje nyní beztoho zkrácenou dobu. Bylo by to však p
hospodárské opatrení pro blízkou budoucnost a byl by to
cin, jímž by lidstvo osvedcilo svým clenl1m postíženým ne
nosti svou úcast a snahu pomoci. A tohoto projevu solidarity Je
nl1m zoufalých lidí bez práce již nanejvýš potrebi, nemá-li jej
štestí dovést k rozvratu celé lidské spolecnosti.
Karel Schei

Pochod komediantu.
Na zahranicni propagandu se u nás nazirá všelijak. A tyto
ani v nejmenším nechtejí být ani její kritikou ani playd
Nese konecne vždy pecet osobnosti, nebot musí vyplývat zne
subjektivního názoru. je ovšem nekonecným omylem, roz
nekdo nad tím, že jakýsi redaktor X. Y., který píše do ne
plátku v Poítou, Ven dome nebo Picardii, si zrovna nejpf
umistí Ceskoslovensko, a že Praha mu leží nekde na krivce
Krakov, Budapešt a Bukurešt. Takový žurnalista má na to
právo být v tomto ohledu dokonale pitomým, a jeho p
k velikému národu není naprosto jeho zásluhou. Tohle ode m
skromnost príslušníka malého národa. Taková pitomost
ního provinciálního plátku vzbudí ve mne dokonce hrdost, !e
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ováhle vec nemohla stát. A konecne ruku na srdce -

snad

nás máme takové geografické mlhoviny - Estonsko, Litva,
, státní zrizení Palestíny atd. atd., myslite, že je v tomhle
každý ten redaktor "Posla od -",
"Hlasu -"
atd.? A proc
vlechno?
listy prínesly zprávu, že v den 28. ríjna vypraví parížská
,Prodanou nevestu", a vyzvaly úcastníky, aby prijeli do
v krojích. Dokonce prý dopoledne téhož dne bude usporádán
mestem. At už se u nás na tu propagandu nazírá všelijak,
nemusílo vymyslit. Nikdo na to nedohlédne, níkdo se vám
el, že tam nepojedou hanební kríženci z trencanského a kyO kroje, frajerecky
s hedvábnými cernými puncochami, laI od Bati a s trench-coaty. Frajíri budou mít rukavice z ímíenlce, hubertusy a brýle a la Harold L10yd - tomu se tedy
IIhranícní propaganda, jak si jí predstavují
nejširší vrstvy.
vtdim ty parížské holciny a boulevardní flákace, jak se budou
ovat a prohlížet si tenhle pruvod s touž úšklebnou zvedavosti,
sl prohlíželi všechny ty exotické návštevy, které se hrnuly na
již od jara. Bude to dohadování, zdali to v tom pruvodu jdou
, Rumunu, Madari nebo co, budou sí myslit, že u nás mlátíme
ya rozdeláváme ohen trením drev. Protože z techto zmrsknufrajlrecek a frajíru nebude jiste sálat žádná národni reprevnost, nebudou budit dojem národa, který má vysokou stredokou kulturu, veliký prumysl, vyvinuté dopravnictví, tri unia celou radu umelcu, ucencu a podníkatelu, jejichž formát
uje úzké hranice zemepisné. Bude mne jiste bolet ten jizlivý
parížských flaneuru, protože jsem práve prislušníkem malého
a dovedu být hrd na jeho posici mezi jinými a na jeho kva- I(roj - to je problém. Nic jej nedovedlo tak zprofanovat
zevšednet jako práve nemístná jeho propagace a upotrebováni
10 nacíonálnejší národ. Nevím, zda ješte žije Krojová družina,
se po prevratu vymetlo všechno od nejmenšího bazaru pres
I tryzny až po vítání prvního francouzského vyslance. Ne-Ii,
Mh vecnou slávu! SplnHa dokonale poslání zošklivit tento
predku dnešnímu pokolení. Propaganda folkloru se dnes musí
et už docela jínak. Je to otázka vedecká, a vernost kroje
mit za podklad radu odborných studií. V každém prípade je
tou, která má být cizinci servirována bud s príslušným výo našem dnešku nebo ukazována na pozadí soucasné návýše.
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jim se však, že oznámený pruvod predejde jednu scénu predI "Prodané nevesty" - že bude totiž pochodem komediantu.
jan Wenig.

Svet bez Edisona.
tito hodine, kdy žijeme pod dojmem Edisonova umírání, se na
tlslce lidí rodi a tisice jích odchází s Tomášem Alvou. Nenase ješte clovek, prí jehož smrti by zhaslo slunce. Také až noviny
zemekoule prinesou na titulní strane tvár starého vynálezce
éro rámu a s nekrologem, nic se nestane, nic nezastaví. A prece
novi umírá muž významnejší pro svet, než kop a nejslavnejtnlku, generálu nebo umelcu dohromady. Clovek, který se
"nesmazatelne zapsal do svetové hístorie", ale který ji
val, budoval pro ni predpoklady a vtiskl jí osobitý charakter,
své viJte, svého ducha, geniality. Stojíme nad rakví nejtypicstvoritele XX. století. Jak by vypadalo naše století, jak by
1dnešní svet, kdyby z nejaké nadlidské moci musHo být s teIsonauloženo do hrobu všechno to, co se zrodHo v jeho hlave,
0, cemu dal život a co zdokonalil? Není treba jít v myšlenkách
, stac! podívat se kolem sebe, na typické zátiší 1931, v domácv úrade. Není to slunce, ale Edisonova žárovka, která svítí pri
této vzpomínky. Na redakcním stole zvoní telefon, do vedlejší
i prichází šéfovi služby telegram CTK z West Orange ve
ew Jersey, kde vynálezce umírá. Co by si pocaly penežní
bez "stock tíckeru", strojku, který zapisuje bursovní zprávy
é z jediné centrály a ínformující prostrednictvím
jedíného
libovolný pocet filiálek kdekoliv? Stock tícker, který má

každý financník ve své pracovne a který dnes najdete i v menších
parížských kavárnách, obležených zájemcí o bursovní kursy nebo
výsledky dostihu ve Vincennes. Rozlehlé sportovní stadiony bez
megafonu, domácnosti bez gramofonu, který dnes hraje i v bývalých
lesních divocinách všech zemepisných šírek, doprovází plavbu kanoe
ze štechovic a promenuje mistera Bernarda Shawa v ucitele anglictíny, celý kurs za 1000 korun, také však na 150 korunové mesícní
splátky. Od cerného jícnu megafonu a skrínky gramofonu ke stríbrnému plátnu: bez Edisona by neposlouchal cernobHý foxterier "Hlas
svého pána" a kdo muže ríci, co bychom dnes bez jeho vynálezu vídeli a slyšeli v kínu?
To nejsou daleko všechny Edisonovy vynálezy, jichž mel v den
svých 80tých narozenin patentováno
celý jeden tisic. Jen nekolik
vybráno, ale takových, že na ne narazíme pri každém kroku. Jsme
jimi nejen obklopeni, ale prostoupeni, jsou to veci tak nezbytné, že
si už ani neuvedomujeme jejich existence jako neco samostatného.
Srostly s námi, jsou obsaženy v nás a my v nich. Kdyby nás nekdo
zbavH Edisonových daru, zustali bychom sice lidmi, ale pohybovali
bychom se jako ochromeni. Cítili bychom se jako vyhnaní a rozpomínali bychom se na ztracený svet jako na pohádku, které jsme si
neumeli vážit.
Edison byl nejvetší kouzelník novoveku. Nad jeho kouzly nepadala
opona. Rozrostla ta jeho kouzla po celém svete v praktické službe
lidstvu. Svou duslednou úcelností prerostla hranice techniky v užším
slova smyslu a vytvorila -hodnoty estetické. Thomas Alva Edison,
vynálezce, konstruktér
a obchodní praktík se stal básníkem XX.
století. Nenajdete o nem sice ani zmínku v dejinách literatury, ale
pusobí magicky všude kolem nás, na nás, v nás. Obklopuje nás jako
vzduch, sestoupH do našich smyslu a nervu. Promenen ve svetlo, pod
nejruznejší zpusobou elektrické energie je všudyprítomný ten starý
stríbrovlasý pán, v každé vterine našeho života.
Je to vítezství, jaké smrtelníkovi pripadne jen zrídka. Vítezství,
jehož cenu muže každý merít denne pri své práci i zábave. Vítezství
mezinárodní, všelidské a nezadržitelné. Vítezství i proti slunci. Od
21. ríjna roku 1879, kdy v Meuloparku v New Yorku zazárHa v Edisonove laboratori první elektrícká žárovka, ztratHo slunce svou
absolutní nadvládu v živote cloveka: noc byla definitivne odstranena.
Nad pozemskou temnotou se rozsvítily bratrské zdroje svetla, clovekem plne ovladatelné. Teprve od casu Edisona má den vždycky
a kdekoliv 24 hodin. Noc bez hvezd je smutná. Bez žárovek nemyslitelná. Bez Edisona by Paríž nebyla "mestem svetla", boulevardy
by odumrely. Kdyby shasla svetla na Václavském námestí, prestala
by být Praha velkomestem. Edíson bude vecne žít svými vynálezy.
Ale lidé ho budou vždy nejvdecnejí vzpomínat pro jeho žárovku,
mec, kterým roztal jako andel oponu tmy.
To všechno, co jeho zásluhou žije, všechno, co má lví podíl na naší
civilisaci, co dává naším dnum zázracnost, už vžitou a samozrejmou,
se sešlo do jediné hlavy. Do mozku chlapce, který musH vystoupit
hned z obecné školy, protože ho ucítelka shledala málo zpusobHým.
Zastavit se nad mozkem Edisonovým znamená predstavit sí nepredstavitelné. Myšlenky, kombinace a energie, které umely usnadnit
život milionu a zmenit tvár sveta, v jediném mozku. Je to problém,
na který nestací matematik aní básník. Úžasný príklad nekonecnosti cloveka.
Franta Kocourek.

Nemci po volbách.
Mezí nemeckýmí stranamí šlo se do obecních voleb v mnohém
s jínýmí hesly a pod jiným seskupením než mezí stranamí ceskými.
Rozvrstvení: zde vládní strany, tam strany oposícní, bylo v nemeckém
tábore daleko ostrejší než mezí ceskými stranami. Mužeme hned ríci,
že nemecké vládní aktivistické strany udržely svoji posici; aktivismus,
myšlenka spolupráce, úcasti na vláde, dostala votum nemeckého
volicstva í pro další období. Nemecká krest. sociální strana, která tak
ostre táhla proti nemeckým vládním stranám,
daleko nedosáhla
tolik, kolik si slibovala od svého radikálního, oposicního postupu.
"Deutsche Presse" zajásala hned po 27. zárí nad nekterými úspechy
své strany; ale vytušíla brzy, že je to príliš malé vítezství na tolik
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hluku; proto pokracuje klidneji a ríká do svých rad: musíme si všímati
problému osobnosti ve strane, nebot nejen program, ale i lidé pritahují, a je tu leccos v naší strane, co by melo být jinak; také mládeže
bychom se meli všímati. - Tak nemedituje strana, která cekala
velké vitezství v boji proti nemeckým vládním stranám. Ad vocem
tech osobností: vzpomeneme si na posl. Dr. Mayr-Hartínga, a rekneme,
že problém osobnosti jest v této strane opravdu velmi svízelný. Aktivisté udrželi svoje posice; u nemecké sociální demokracie je to
tím cennejší výsledek, že je to v dobe, kdy zejména nemecké kraje
republiky jsou postiženy velkou nezamestnaností
a kdy proti nemecké sociální demokracii šli nejen komunisté, ale i nemectí krest.
sociálové a hakenkreuzleri.
Obecní volby v nemeckém tábore potvrdily, že nemecký aktivismus má za sebou pevný kádr volicu, který
neotrese aní hospodárská krise, sociální radikalismus, ani oposícní
agítace, zejména je-Ii tak konjunkturální,
jako je agítace strany
Dr. Mayr-Hartínga.
Nejvýraznejším rysem z obecních voleb mezi našimi Nemcí, který
vzbudil také hodne pozornosti, jest velký úspech hakenkreuzleru.
Není tak veliký, jak lící "Tag", ale pres to jest velmi slušný. Pokud
ovšem mluvil o slušnosti u hakenkreuzleru, ostatne: paralela hakenkreuzleri - Stríbrný i tu by klapala. Ovšem hakenkreuzleri zklamali
v necem, podobne jako v Praze zklamal Stríbrný: nevzali hlasy
sociálním demokratum, ale nemeckým nacionálum. Nemt:ctí nacionálové místy sestupují z velikosti strany, která v mestech rozhodovala a mela starostu, na. malost frakce s nekolika málo mandáty.
Meli-Ii hakenkreuzleri za sebou pilnou prázdninovou agitaci, profitovali-Ii z prechodného ruchu hitlerovcu a heimwehru, prodelávala
nemecká strana nacionální novou vnitrní krisi, která se pocala již
odchodem Dr. Lodgmana do ústraní, krisi, která se navenek projevovala únavou a podlomenosti. Té využili hakenkreuzleri, kterí prekonali svojí ciperností svého nemecko-nacionálního
tatínka. Politický dusledek tento úspech hakenkreuzleru míti nebude a nemuže.
Nejedná se o nic jiného, než o presun sil v nemecké nacionální oposici, o její zvulgárnení, povrchní a prázdné zradikalisováni.
V Praze situace pred volbami mezí Nemci vypadala hodne jinak
než na venkove. jednak pracovní a hospodárské sourucenství chtelo
uhájiti svoje posice, jsouc opušteno ostatními nacionálními stranami,
které si udelaly vlastní kandidátku.
Nemecká sociální demokracie
vystoupila po prvé v pražské obci s vlastní kandidátkou, a agitací,
že tento samostatný její postup pripraví pražské Nemce o jeden mandát, nejlépe vyvrátila faktem, že jeden mandát získala. Nemecké pracovní a hospodárské sourucenství ztratilo v Praze jeden mandát. jde o frakci, které skutecne hrozí zánik, pres to, že má k disposici
velký tisk, velké financní prostredky a že na ní stojí nekterí intelektuálové nemeckého pražského života. Pokus Dr. Rosche o regeneraci
této strany se nezdaril. Delá dále dusledne politiku levé ruky, politiku, která nechce pocítat s danými skutecnostmi, zejména se skutecností, že nemecké pracovní sourucenství nebude nikdy frakcí velkou a že proto by mela a mohla získati jedine ne líbivou agitací, ale
vecnou politikou opravdového rozumu. Zdá se však, že nemecké pracovní a hospodárské sourucenství trpí touže neochotou dát se presvedcit o svých omylech, jako nemecká strana nacionální vychovala
své lidi pro hakenkreuzlery.
kterí dovedou temto zradikalisovaným
lidem dátí ostrejší politické jídlo než unavená strana nacionálni.
Volby v nemeckém tábore i v Praze ukázaly, že je to nemecká buržoasie a inteligence, která prodelává težkou krisi a vnitrni rozlomeood.

~~

Král Jája.
"Když mluv i, riká porád já, já ... " Ríkalí mu tedy král jája. (V. H. Brunnar
"O králi Soliáši".)
"Vzpomínám, jak j sem svého casu žádal naléhave Anglii, aby
pomohla Rusku. Bohužel lehkomyslnost pana L10yda George i lorda
Curzona a jeho žáku nabyla prevahy, a tak se stalo, co j sem predpovídal. Anglicanum dnes, když poslouchají Gandhiho, se zdá, že
kdyby nebylo v Rusku bolševiku, že by Gandhi nemluvil u kula-
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tého stolu v Londýne. Když jsem ríkal, že Anglie má
domorodé národy v koloniích a že je potreba jen vyjiti
míry vstríc, aby byly spokojeny, tedy jako by toho nebylo;
nyní, kdy bolševici probudili neduveru v koloniálnich
hližejí, že jejich politika nebyla správná, a mají tedy v
pred cím jsem dávno varoval. Já už mám takový osud, le
pro rokuj i ruzné veci, ale casto je to uznáno, až když je
kousku j sem také prorokoval,
a co jsem prorokoval, taki
To mne ovšem neboli, horší už je, že j sem mnohé proro
to se také vyplnilo, ale to už bolí. Anglie pricházi nyni s
co ji drželo: se zlatou menou. V "Lucerne" jsem o tom mJ
dobne, ponevadž jsou mne tyto veci hodne blízké. "Já J
pro devisové krytí. Tenkráte se na mne všíchni vrhli."V.
dra Kramáre 25. zári podle "Národních listu".)

S cím souhlasíme.
Nekulturni
"drobnosti".
"Koncem srpna uverejnila"
naja Moskva", orgán moskevského sovetu, obrázek jakSI
Fedorovny Oficerové, která se nezasloužila ani o petiletku,
nerálni linii, která není clenem žádné pracovní brigády, ani
mestnána v úrade, ale která vynikla tím, že "uchovává 8VÍ1J
ský byt ve vzorné cistote. "V jejím byte," píše "V. M.", "v
konalá cistota. jeji byt jest ozdoben kvetinami. Dvacet
metru jejiho obydli nezná prachu. V jeji kuchyni je práve
jako v jejim pokoji." Pro "V. M." uverejnila její podobiznu
aby v každém moskevském dome vládla taková cistota jako
Oficerové. A ústrední orgán sovetské vlády" Izvestija" k t
padu poznamenal: "Kdo rekl, že v údobi nevidaného zápaIIt
cialismus delnická obydli musi být špinavá, neupravená, n
Kdo rekl, že v delnickém byte nemá vládnout vzorná cistota.
porádek? Nic zvláštniho neni v zásluze soudr. Oficerové.
cuje pouze o svuj príbytek. Cožpak delníci nemaji pecova
pribytek? Cožpak cistota neprospívá domácímu odpocinku?
stota není základním prvkem kultury? A neusnadnuje p
druhu Oficerovi, který je strojvudcem? Tuto cistotu a tento
prenese soudruh Oficer také na svoji lokomotivu." Tento na
nicotný pripad, o nemž se rozepsaly moskevské listy, i
padne rub úsili o socialistickou výstavbu Ruska. Ale "V
skva" zjistila za srpen v sídelním meste sovetské vlády
nedostatky, které na evropském západe jsou samozrejmosti, O
se ani nemluví, ani nepíše. "V. M." zahájila boj proti nehygl
baleni zubnich práškú, zubních past, mýdel atd. Ale v zá
nucena konstatovat,
že v celé Moskve nelze nyni koupit
na zuby. Nebo vidlicky a nože. Pojednou se objevil takovýned
jídelních priboru v moskevských jídelnách, že orgán mos
sovetu byl nucen napsat výhružný clánek s nadpisem"
pantoflem jíst polévku."
Po lžicové a vidlickové kampaal
"V. M." nucena pranýrovat nedostatek mechanických
potom nedostatek správkáren obuvi a nakonec zaútocila na
ská smetište. "Nebot smeti zaplnuje dvory moskevských d
nevadž se nedostává vozu, které by pravidelne odvážely
z domú". A spalovací pece jsou dosud nedostižným ideálem.
frontu proti necistote v Moskve rozširila také na znecištenám
nádraží, kde neporádek a špína pusobí težkým dojmem na
V mnohém zásluhou "V. M." byl zjednán porádek a nápra
mnohé "drobné nedostatky" moskevského života odolaly
všem kombínovaným novinárským útokum. Na poradách sov
hospodárských pracovniku 23. cervna prohlásil Stalin: "N
chopit, že existencní pomery delniku se u nás zmenily od
Delník není již tím, cím býval. Nynejší delník, náš sovetský
chce žít tak, aby ukojil všechny hmotné a.kulturní potreby, a
ve smyslu zásobování potravinami, tak i ve svých pribytcidla
jištení všech kulturních a jiných potreb. Náš delnik má na to
a my jsme povinni splnit mu tyto požadavky ... " Ale ani S
tak všemohoucí, aby vtelil svá slova v život. Nebot snáze US
ješte dve petiletky, než v téže dobe vyplni nekulturni "
z ruského života. Drobná práce je vždycky namáhavejši a
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ké plány. Masarykovo heslo, že s reformou a revolucí musí
zacít predevším sám u sebe, je úplne potvrzováno ruskou
O U.u
("Nová svoboda".)

*

nechte básníkum
právo
na politickou
pošetílostl
deHi dobu je verejnost znepokojována výroky Otokara Bre- af už pravými ci zfalšovanými - o politíce, o literature, též
tlivých osobách verejného života, onehdy dokonce o celé návetvi, o Slovácích atp. U nás žíje mylne zakorenený romannázor na básníky jako na lidi, povznesené nad všechny malii života a mluvici snad jenom ve veršich a neposkvrnujici
tIsta nadávkami a pOdobnými hygienickými nezbytnostmi lidské
. Jsme príliš prísní na své velikány. Proc by si nemohli ve
soukromí pokrápat jako "Poledni list"? My máme jejích dílo,
se nám bud líbí nebo nelíbí, ale co je nám do toho, co mel XY
u? Víktor Dyk vykládal v roce 1927 po schuzích, že strana nádemokratícká není proti kandidature Masarykove z duvodú
berných, nýbrž z vážných duvodu státních, národních, polich a hospodárských, z vážných duvodu ceských a slovanských.
val, aby den volby presídentovy nebyl dnem, na který bychom
r hledet s hanbou. - Je tedy tech prípadu, že básnící mluví cí
hloupe, více. Ale je to prece jejich právo, kt~ré jim nemužeme
("Delnická osveta.")

TERATURA

A UMtNf

- es- cili cesty za úspechem.
I.

dyž vycházely na tomto míste clánky o Janu Klepetárovi a jeho generaci, mely v našem tisku
cný ohlas, ne práve pfíznivý. Vyšla proti nim rada
mických clánku tónu vetšinou ostre nabroušeného
jednou i nezakryte urážejícího autora. Tenor mnoha
ámek od kritiku z levého i pravého tisku byl asi
, že klepetárovská generace neexistuje. Na tyto a
é námitky bude uverejnena odpoved jindy, dnes
ni vylucuji jednu cást, která si zasluhuje 'zpracování
ela samostatného. Jde o casový prípad mladého
kého intelektuála, jehož nekteré rysy nápadne uponají na vlastnosti popsané u nekterých literátu, kulnich pracovníku a novináru z klepetárovské generace.
tel bych ukázat, že lidé z této generace dosti podobzpusobem vstupují do verejného života a bojují
uplatnení.
Jde o prípad jednotlivce, ale rekneme hned predem,
aní ten nepokládáme za zcela osamocený. To je také
vní duvod, proc mu venujeme verejnou úvahu. Jsou
I, o kterých je možno mlcet, i když se dejí na venosti, pokud si nejsme jisti, že to, co jistý clovek
niká, není náhoda nebo pokud se to verejnosti nee citelneji dotknout. Mezi takové prípady však
ad dra Emila Synka už dlouho nepatrí. Je akutní,
se ríká v medicine.
ffpad je nad pomyšlení složitý, protože jde o mlao muže velmi pracovitého, mnohostranne disponoého a houževnatého. Jde o romanopisce, dramatika,
adelního kritika, literárního kritika, filmového refeta, sportovního referenta a v poslední dobe také
Iitickéhoznalce pomeru španelských. Pokud se týká
lži, jež zpusobuje mnohostrannost, si dr. Emil Synek
elá nejmenších starostí. Vystupuje jako bohy vyené díte, kterému se nikdy nic nemuže stát, protože
I konecne skoro pod sluncem vec, které by docela
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nerozumel nebo na kterou by nestacilo jeho péro.
Mluvili jsme ve cláncích o hlepetárovské generaci o poválecné konjunkture pro každého mladého muže, který
mel ústa na pravém míste a umel jen trochu vládnout
pérem. To obojí je u Emila Synka splneno dokonale,
má víc, než tyto technické predpoklady, má skutecný
talent, novinárský jiste, a stejne nesporný talent spolecensky strategický.
Tento právník, který býval vyšetrujícím soudcem,
pochopil jednoho dne své pravé možnosti. Bylo to
tehdy, když prišel do casopisu "A-Zet", do nove založeneho listu, který nepotreboval k proražení a upevnení
své existence nikoho víc, než mladé, podnikavé a cilé
lidi. Proti mládí, píli, podnikavosti a prubojnosti nelze
nic namítat, naopak, boží požehnání pro noviny i ctenáre, dbá-li se pri tom urcitých pravidel, uznávaných
ne sice obecne, ale aspon mezi vecnými lidmi. Emil
Synek zavedl ve jmenovaném casopise rubriku D ef i I e, cili divadlo, film a literaturu. Funkce v takovém
deníku a ve zpolitisované dobe, kdy kulturní záležitosti
se stávají pátým kolem u vozu, významná a duležitá.
Náš mladý mui se jí venoval s plnou energií, a ctenári
této rubriky nemohli si stežovat, že by jejich redaktor
šetril s informacemi nebo že by byl málo pracovitý.
V A-Zetu 12. dubna tohoto roku má rubrika D e f i I e
dva celé sloupce, a v nich pet príspevku, z nichž jsou
ctyri podepsány Emilem Synkem, a ten 1JCltý, ne~odepsaný, je skoro jiste také od neho. Z toho tri veliké
referáty o premiére Dykova "Zapomnetlivého", Voskove ov e a Werichove obnošené detektivce, Futuristových
a Kohoutových "Spolecnících" a kritiku Marie Pštrosové
dívcího románku. Nekdy se k taK silnému obsazení v rubrice O e f i I e pripojuje ješte na zadní strane ve
sportovní rubrice odborný clánek o footbaIlu trebas
na celé pul strany. Každý, kdo pracuje pro noviny, ví,
co se dá svedomite za den udelat a kolik papíru se dá
popsat s cistým svedomím tak, aby v tom byla nejaká
myšlenka a aby to melo nejakou hodnotu. Ostatne tato
nadprodukce, k níž noviny mocne svádejí svým prevážne kvantitativním
merítkem práce, by sama o sobe
nedávala právo k výtkám, ackoliv stojí za upozornení,
protože na príklad není možné, aby melo nejakou cenu
referování o knihách, které referent pri svém vysoce
frekventovaném živote mohl sotva prolistovat. Potom
ovšem nezbývá, než psát takovéto posudky: "Spisovatelce se patrne zdálo, že je zapotrebí ješte rozmnoziti
Záplavu povestné dívcí literatury, a pripojila k ní svým
vlastním nákladem vydaný románek o velké lásce Richarda Linela, sladkého ideálu mnoha žen, k cernooké
Italce Nede. Ne bez puvabu snuje dobrodružný príbeh
urcený pro bezestopou cetbu šestnáctiIetých rozesnelých a ideálních dívcin, pokud se ješte podobné vubec
vyskytují. "
Tolik místa v rozšíreném deníku v každém císle k disposici je však v rukou Emila Synka zbraní nebezpecnou
z jiného duvodu. Kdyby sloupce rubriky DEFILE vyplnoval clovek, který"rekne mnoha slovy málo a nekterými
slovy nic, byla by to jen technická otázka. U Emila Synka
jde však o problém zásadnejší. Umeni divadelní, literární,
všechny kulturní otázky, z nichž nekterým rozumí a o jiných umí psát, jako by jim rozumel, se pod jeho pérem
promenují v tvárný osobní materiál, v nemž ho vedle
umení a casto nad ne zajímá posice jeho vlastní osoby,
jeho románu, jeho dramatu. Kdyby se analysovaly jeho
kritické projevy, prišlo by se na to, jak jsou vedome nevedome podrizovány jeho aktuálním zájmum. Ackoliv
zduraznuje obJektivitu, umí si ji ve vlastní praxi pred-
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stavit casto prece jen se svého subjektivního
hlediska.
Malý prípad, projednávaný
již u soudu, tedy i právnicky
zpracovaný
materiál:
Švandovo divadlo uvedlo na scénu Synkovu hru "Poslanec Redingot".
Kritik dr. A. M. Píša o ní napsal do
P r á vaL
i d u referát sice ostrý a místy ironický, ale
nedotýkal se v nem autorovy cti. Pravilo se tam mimo
jiné, že kdo chce psát hru z politického života, musí politický život znát. Za n~dlouhou
nato vyšly v A - Z e t
dve noticky, nepodepsané.
V jedné z nich se praví, že
projev o nutnosti
založení
Umelecké
rady podepsali
Josef
Langer,subtilne
F. X.
Šalda, Capek,
Vachek01. a Fischer,
"zejména Kodícek,
A. M. Kopta,
Píša". Tato
ironická pointa neznámého autora byla uverejnena 3I.ríjna 1928 v rubrice redigované drem Synkem, stejne jako
poznámka, že v H o s t u jeden den zjistí Píša, že Nor je
genius a v následujícím
Nor zase objeví na revanche genialitu Píšovu. "Tak se to prece delá mezi objeviteli."
Na tom, že to není pravda, už nezáleží, hlavní je uverejnit to a uplatnit svou tendenci. Vlasta Burian hrál roli
v "Kostelní myši". A. M. Píša otiskl ve Ve c é r n í k u
P r á vaL i d u v cervenci 1928 kritiku, v níž vyjadruje
své presvedcení, že za mnoho nestojí ani hra, ani výkon
Burianuv
v nevhodné
roli. Sentimentální
dej hry chudá stenotypistka,
kterou si pan šéf vezme - po zásluze
odsouzen. Každý referent napíše svuj úsudek, a tím je
vec odbyta. Není ve zvyku, aby referent dostal vynadáno od referenta jiného listu za to, když má o hre jiné
mínení. Proto byl Píša znacne prekvapen,
když vzal do
ruky A - Z e t z 20. srpna 1929 a cetl tam:
"Aby ulomil hroty výcitkám pražských snobu, nastudoval
Vlasta Burian divadelní komedii, ve které není jediného hrubého slova, jedné triviální vety
Clovek by rekl, že tato snaha
Burianova bude aspon uznána
A tu prosím pojednou shledáme se v naších žurnálech s posudky, které jsou prímo prototypem chaosu, který nyní panuje v naší tak zvané divadelní kritíce.
Zvlášte kritíka podepsaná znackou A. M. P. zasluhuje pozornosti a je treba, aby už jednou bylo na ní dokumentováno, jak
povrchne se dnes muže kritisovat. Pan dr. A. M. Píša, jenž píše
pod touto znackou, vytýká Fodorove hre lžífilosofii chudoby,
ac kdyby jenom trochu se o autorovi informoval, musil by se dovedeti - jaká ironie - že Fodor je socialistou a že práve jeho
novinárský život byl tak pohnutý. Pana dra Píšu hra také nudí.
Nuže, Fodorove komedii dá se vytknouti tisíce vecí, ale každý
divadelní primitiv, ochotníka nevyjímaje, rozpozná však stoprocentne, že tato hra je psána s ryzí dívadelní krví. Prošla všemi
stredoevropskými
mesty. V BerJíne docílíla 300 repris a její
verva ucinila Fodora proti pólem francouzského konversacního
divadelního umení. Nejprednejši krítíkové priznali Fodorovi
klad v tom, že se vyhnul posteli ... tot se ví, pan dr. Píša nalezl
"erotickou kluzkost" patrne asi v tom, že tam žádného lože, vcetne
manželského nebylo. Nestojí za to, zabývat se tak málo duležitou
rubrikou, v níž se objevuje jméno dra A. M. Píši. Ale necht se
každý vžije do postavení našich redítelú a dramaturgú ... Tito
lidé (Píša) nemají k divadlu nejmenšího vztahu, níkdy jste od
ních neslyšeli nejakého návrhu nebo názoru, ale zahraje-Jí se
neco, hned je tu kalendár, cítanka, banalita atd. Je dokázanou
pravdou, že velkých geniálních del jevištních dnes není. .. Co
mají tedy hrát scény, když jim hrozí stále kritiky, které veselohrám budou vytýkati lžifilosofii a Hamletove tragedii nedostatek humoru. At pan Píša vyjmenuje pet stejne dobrých a úspešných letošních her jako "Kostelní myš", a obratem budou nastudovány. Nebo má snad Vlasta Burian hráti Othella?"

Prectete-li pozorne citovaný úryvek z clánku dvakrát
tak dlouhého, najdete v nem dosti typických vlastností
žurnalisty, který kulture práve nejlépe neslouží: 1. For-
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ma a styl. Pro referát napadne kolegu referenta a
staví se jako obránce pred Buriana a ostatní divad
reditele, jakož i dramaturgy.
2. Argumenty: úspešnép
vedení ve stredoevropských
mestech, jako kdyby
melo neco spolecného s umeleckou a divadelní hodnot
Krome toho: jak možno podezrívat Fodora ze lžifiloso
chudoby, když - ó jaká ironie! - Fodor je socialistou
jeho život byl pohnutý? Všimnete si dalšího argument
její verva ji ucinila protipólem
francouzského konv
sacního umení divadelního.
Prosím, najdete neco v to
tvrzení, které vypadá tak odborne! Ovšem,zmlknete,ne
"nejprednejší
kritikové priznali Fodorovi klad vtom,
se vyhnul posteli ... " A co tedy hrát? Snad ne Othel
Dr. Emil Synek si mohl dovolit takový zpusob psa
protože byl vlastním
pánem své každodenní rubri
v níž se nešetrilo místem. Predstavte
si, prosím, jed
významný
dusledek této jeho posice: kdykoliv se mu
zdálo vhodné, otiskl v této rubrice svuj zásadní cláne
v nemž si obral nekoho za predmet své pronikavé 1>010
nosti. Když si to napadený
nedal líbit, když se OZV
proti kritice nebo výpadu,
byl ve veliké nevýhod
2rotože to mohl udelat jen strucne a obycejne jen jedno
Šéfredaktor
takového deníku, jako je na príklad Práv
Lid u, by jiste nedopustil,
aby si na príklad napaden
A. M. Píša vyrovnával
ve sloupcích kulturní rubriky SV
spory s Emilem Synkem. Také ctenári by se za to pekD
podekovali.
Pri tom však Emil Synek mel sloupce
rubriky kdykoliv k disposici
a nemužeme tvrdit, že tu
príležitost
zanedbával.
Zkuste
bojovat s tako
mužem, vždycky na to doplatíte. Také v techto, mysl
zcela výjimecných
možnostech
tkvelo nebezpecl n
vináre Synkova typu, jehož úspMnost je nepopirateln
Nesmíte se potom divit, když se novinári omezenejší
možností
technických
znacky -esbáli, když se n
odvážili ozvat se dosti energicky a vyporádat se s n
podle sportovních
pravidel. Zvlášte ten, kdo své jmé
teprve buduje, si takový zásadní podnik rozmysli, pro
tože v novinárské
praxi nevyhrává
ten, kdo je napad
i když má pravdu,
ale ten, kdo zahájí útok. Prav
dostatecne
známá z tak zvaného "bulvárního tisku
Není nemístné pripomenout
pri té príležitosti, že Stríb
ného metodami se nepracuje jen ve Stribrného tisku
ne jen v politice. Snad práve proto, že se deje neco
dobného v rubrice kulturní,
to uniká pozornosti. 'Ii
platí hlavne o prípadech,
které budou teprve uveden
Historie s A. M. Píšou neskoncila citovaným clánke
Kritik
P r á vaL
i d u nezustal "kritikovi A· Z e t
dlužen odpoved. Vytýkal Emilu Synkovi zavádeni D
bývalých mravu do ceské kulturní žurnalistiky. Neb
se u nás ješte nestalo, aby kritik napadl kritika pro ob
divadelního
referátu. Na dotvrzení toho uvedllokálko~
kampane A - Ze t u proti Národnímu
divadlu, o nic
se musíme pro jejich typicnost
ješte zmínit. A co
stalo po této lehce pochopitelné
odpovedi? Dr. E
Synek podal na dra Píšu žalobu. Prehlédnete pro zaj
mavost krátce celý prípad: referent P. uverejni odmlta
a vecný referát o hre autora a referenta S. V rubri
panem S. redigované
vyjdou dve nepodepsané lokál
ironisující
pana P., který napíše vecný referát o h
cizího dramatika
a jejím provedení na Burianove
vadle. Za tento referát, s nímž pan S. nijak osobne D
souvisí, se pan S. vrhne na pana P. a okrášlí ho co mož
nejméne lichotivými
vlastnostmi,
vplétaje v to neso
visle pseudokritické
argumenty.
A když se P. ozve, pod
nan S. žalobu.
Aby ani v této první kapitole nevznikl dojem, že j
Emil Synek náchylný ke sporum výhradne s literární

Prítomnost,
kritikem P r á val
i d u, uvedu prípad s Národním
divadlem. Náš redaktor
A - Z e t u zadal již v mladistvém veku své drama Národnímu
divadlu.
jmenovalo se "Parasit"
a bylo mu za tri mesíce (v kvetnu
J925) vráceno. Touž prepracovanou
hru zadal a dostal
vrácenu téhož roku o nekolik
mesícu pozdeji.
Tretí
hru, komedii "Zlaté srdce" zadal a dostal zpet v únoru
J927. Na tom není nic špatného
ani zvláštního,
autor,
který si nenesl aspon dvakrát
rukopis své hry z reditelství první státní scény domu s neporízenou,
není
dramatik. Ani ctvrtá hra Synkova nebyla prijata dramaturgem Gotzem, byla odmítnuta
na podzim 1928. Od
zárí téhož roku byli ctenári A-Zetu svedky zvláštního
prírodního zjevu: v kulturní
rubrice se zacaly objevovat lokálky tohoto znení:
"Michelina". "Páni dr. Hi1ar a Géitz umi ze všeho nejlépe
mlcet. Pri oslavách svých predchudcu a ješte více, jde-li o to,
dodržet sliby. Nebot Michelina je vec dobrá: jako korist pro
oba pány "objevitele" ovšem zrcadlem žalostným."

Nebo:
"Langer nemá rád Hilara. Zajímavé
úspechy Langrovy Periferie
i Velbloud
prišly z prvni naši scény, jejíž vliv je dnes
svém stanovisku mezi ceskými dramatiky
ceskými dramatíky konecne osamocen."

je, že oba svetové
tichem jehly nedosti pochybný. Ve
není Langer mezi

Slyšíte v pozadí pisatele nebo inspirátora,
který je
eeským dramatikem,
protože zadal ctyrikrát
hru Národnímu divadlu, ale není bohudíky
osamocen, protože
je tu také na príklad František
Langer? Temito lokálkami však není krivda ješte napravena
a umelecká
práva Národního divadla se docte ješte silnejších pripomínek existence kulturní rubriky
A-Zetu.

F. K.:

Cestovat s Goethem.
(K vydání

ceského

prekladu

"Italské

cesty".)

Tretího
zárí Vskocil
roku 1786
zacala jeho scesta
v Karlových
Varech.
do dostavníku
tlumokem
a rancem a za pet hodin dojel do Svatavy.
V poledne Cheb,
prudkém slunci. Tu si vzpomnel, že Cheb má stejnou
zemepisnou šírku jako Frankfurt, a tešil se, že zas jednou
poobedvá pod jasným nebem na padesáté
rovnobežce.
Odtud to šlo pres Rezno a Inšpruk k brennerskému
prusmyku. Plných šest dnu jen s nepatrnými
prestávkami
trvala Goethovi tato cesta, k níž dnes potrebujeme
necelý den. Veze z Karlových Varu cást svých sebraných
spisu, z nichž ctyri první svazky peclive zredigované
za
spolupráce Herderovy poslal už Goschenovi
pro souborné vydání. Na Herderovu
radu se rozhodl venovat
práci" Ifigenii", dramatu tehdy "spíše nacrtnutému
než
provedenému". I vynal z balíku sebraných spisu Ifigenii
a vzal ji s sebou jako pruvodkyni
do krásné, teplé zeme.
První jeho starostí na italské pude bylo nakreslit
olohu noclehárny na Brenneru,
ale nepovedlo se mu
vystihnout její ráz, což ho rozmrzelo.
Byl vecer, ale
ásný, mesíc svítil tak jasne na cestu, že bylo možno
ez nebezpecí pokracovat v ceste. Postilion usnul a kone
želí s kopce nejrychlejším
klusem. Od Mittewaldu pres
rixen ke Kolmannu to šlo dál tempem,
nad jehož
udkostí se básník pozastavuje:
"Postilioni
jeli tak, že
precházel zrak a sluch, a jak mi bylo líto projíždet
emito nádhernými krajinami
strašne rychle a v noci

V

jako letem ... " Co bys ríkal, básníku, kdybys tudy jel
rychlostí poštovního autobusu, nebo dokonce v bugattce
paní junkové?
Na trhu v Bolzanu lituje Goethe, že
nemá pri tom vecném chvatu kdy popsat všechny výrobky, které se tu nabízejí k prodeji, ale utešuje se nadejí, že "v naší dobe statistiky
je to vše asi už publikováno a že se o tom clovek muže pouciti z knih." jaký
idylický chvat to byl roku 1786 proti dnešnímu cestovatelskému
chvatu, a jaká statistika!
Tato veta z italské cesty zpusobila asi presidentovi
Statistického
úradu
Auerhanovi
nejvetší potešení.
Trident,
Rovereto,
také tehdy
jazykové
rozhraní
nemciny a italštiny.
Prožívá pocity jako my dnes na
nádraží v Brenneru, když místo rakouského
konduktéra
prijde italský
karabiník:
"Hospodský
neumí sluvka
nemecky a tak abych zkoušel své znalosti jazykové."
jenom že Herr Goethe není jeden z tech ríšských turistu, kterí dnes zaplavují
Italii. Italština je rec, kterou
miluje a také zná. Zná ji tak, že muže hovorit se vzdelanci i venkovany.
Muže se dokonce s nimi v jejich
materštine
s úspechem hádat a podmanovat
si je svou
básnickou
dialektikou,
jak ukazuje
jedna z nejzajímavejších
episod jeho Italské cesty: Goethe navštívil
malcesinský
zámek, který byl ponechán pomalé zkáze,
bez bran, ochrany a stráže. Posadil se proti staré veži
na výhodné místo a zacal vež kreslit. Když se v tech
místech dnes postaví nekdo s kodakem nebo filmovou
komorou, nikoho z místních obyvatelu
ani nenapadne
divit se. Ale tehdy musil vzbudit jejich pozornost clovek,
který si sedne do dvora a zacne pred jejich starou veží
neco cmárat na papír. Brzo byl kreslír obklopen zástupem, který se zacal chovat hrozive. jeden z nespokojencu se Goetha zeptal, co to vlastne delá. Pravdivá
jeho odpoved situaci nezlepšila.
Muž s klidem roztrhl
list se skizzou a byl zavolán podesta se svým aktuariem,
aby jako úrední osoba posoudil vec tak mimorádnou.
Rozvinula se debata o právu na kreslení zrícenin, které
už nemohou být pokládány za pevnosti schopné obrany,
jak poznamenal
nemecký
kreslír a básník. Goethova
argumentace,
jíž ovšem tupá ourední osoba nerozumela,
upoutala nekolik lidí ze zástupu. Bylo jim patrne jedno,
byl-li ten clovek špehoun nebo ne, hlavne že umel pekne
mluvit v jejich jazyku o starožitnostech
reckých a rímských a také stredovekých,
mezi než patril práve jejich
zámek i s veží. Zacal popisovat,
co je pozoruhodného
na té polozrícenine,
lidé otáceli hlavy, aby videli vež
osvícenou ranním sluncem, skálu a zdi krásne ozárené,
dokonce i pan podesta se obrátil tvárí k popisované
scéne. Ze starožitností
se prešlo na politiku a tu už
zkušený dramatik
ovládal úplne své obecenstvo a vodil
je svými dialogy, kam se mu zlíbilo. Vemluvil se tak
v jejich prízen, že by za to dnes byl jiste jmenován
cestným obcanem Malcesina.
Ve Verone si Goethe koupil "velice úhlednou knížecku s rytinami pro pohodlí cizincu s odborným textem"
a dal se do prohlížení
stavitelských
památek.
Pri pozorování
palácu
stavených
Palladiem
poznamenává:
"jak málo se hodí ty krásné pomníky vznešeného lidského ducha k životu
ostatních ...
získáme od lidí
málo vdeku, když chceme zvýšit jejich vnitrní potrebu,
když jim chceme dát velkou ideu o nich samých, zpusobit jim pocit pravdivého,
ušlechtilého
života. Ale
když nekdo to hejno ptáku prelhává,
vypravuje
mu
pohádky a pomáhaje mu ode dne ke dni ho kazí, pak je
to jeho muž a proto si libuje nová doba v tolikerém
nevkusu."
Svatá pravpa a predvolebne
aktuální. Z Ve-
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Prítomnost.,
rony do Vicenzy a odtud za ctyri hodiny na jednosedadlovém kocárku do Padovy a odtud do Benátek.
Uvítal se s nimi slavnostním pohledem 28. zárí 1786
v pet hodin vecer, vjíždeje z Brenty do lagun. Brzo na
to vstoupil na benátskou pudu. Jak by vypadal dnes
Goethuv príjezd do Benátek! Mestská i fašistická policie
a vojsko by udržovalo porádek v tisícihlavém davu,
obléhajícím nádraží. Psalo by se o nem již týden pred
tím ve všech novinách a otiskovaly by se jeho portrety,
úvahy kulturních redaktoru a anekdoty. Zástup reportéru by cíhal s pripravenými roto a kinoaparáty na
vjezd mezinárodního modrého expresu a otevrení dvírek
v prímém vagonu Berlín-Benátky.
Na radnici by bylo
usporádáno uvítání a obed. Ale píše se rok 1786 a Goethe
vystupuje jako kterýkoliv jiný turista, nikým nepoznán,
nevítán a bez provolání slávy. Ubytoval se ve známém
hotelu" U anglické královny" u námestí svatéhotMarka
s okny nad obloukem mostu pres úzký kanál. Raduje se
ze své samoty, dnes naprosto v jeho prípade nemožné:
"Osamelosti, po níž jsem casto tak toužebne vzdychal,
mohu nyní rádne využíti: nebot nikde se clovek necíti
osamelejším, než v hemžení, jímž se prodírá všem úplne
neznám. V Benátkách mne zná snad jediný clovek,
tempora!
a ten mne tak hned nepotká."
Svuj deníkový záznam z 29. zárí, v den sv. Michala
zacíná vetou, která po tolika tisíci cestopisných feuilletonech o Benátkách zní pikantne: ,,0 Benátkách se
již vypravovalo a tisklo mnoho, proto je nechci príliš
dukladne popisovat, reknu jen svuj osobní dojem."
Sto padesát let pred námi bloudil ulickami ostrovního
mesta, vozil se v gondole a vystupoval na vež svatého
Marka. Vedle poesie si však všímal i vecí zcela praktických. J~dna
vecí, n.ad nim,iž .se, jal u~ažovati, byla
nápadna neclstota ulIc. PohceJnI opatrení odklízení
smetí do koutu shledává nedostatecným, prohlíží ocima
moderního urbanisty dláždení ulic a kanalisaci. Pri
návratu z procházky uvažuje o návrzích na reformu
a provádí aspon v myšlenkách predbežné práce za nejakého policejního reditele, který by to myslil doopravdy.
Filosofická pointa: "Tak má clovek vždycky chut mést
pred cizím prahem." Prohlídky obrazáren, kostelu, soudní líce~í v dóžecím pal~:i) opera v divadle u sv. Mojžíše,
a v divadle sv. Lukase, podívaná, kterou mu závidí
mnoho dnešních divadelníku: comedia del arte hraná
v maskách docela autentických.
Návšteva arsenálu,
vystoupení trí verejných recníku, CrebiI1onova Elektra':, v ?iv~,dle sv. Cris?stoma, proslulý zpev lddníku,
kten zplvaJI Tassa a Anosta na vlastní melodie v gond,ol~z.a sv,itu mesíce, kulturne historické návštevy v palacI PlsanI Moretta a Farsetti, výlet na Lido, kde tenkrát
nestál ani jediný hotel, jen písciny a nekolik hrobu
A!1g!ican~ a židu, k~erí nesmeli odpocívat v posvecené
pude, to JSou hlaVnI body Goethova sedmnáctidenního
pobytu v Benátkách. Den pred svým odjezdem do Fer·
rary ~~,vyznáv~ ze své chorobné touhy po Italii, z rozhoduJlclho motIvu cesty: "Již od nekolika let jsem se
nesmel podívat na žádného latinského autora a nesmel
jsem nic videt, co by mi bylo obnovilo obraz Italie ...
Kdybych se nebyl odhodlal k tomu, co ted uskutecnuji,
byl bych nadobro zahynul: do té míry dozrála v mé duši
žádost videt tyto veci na vlastní oci."
Z Ferrary pres Bolognu a Florencii do Ríma vedla
další cesta, dlouhá ctrnáct dní a to ješte prekotným
tempem. ~etkal .se tu s prítelem malírem a umeleckým
znalcem Tlschbelllem, s nímž si již delší dobu dopisovali.
Nastává doba vášnívého studia, v nemž ctyricetiletý
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Goeth.e 1?r~dstihl i nejpilnejšího dnešního stipend
NespokOjUje se prohlížením museí, sbírek, památek,
zaznamenáváním toho, co videl: zahajuje vlastni
ratelskou cinnost, která mela tak pozoruhodné výsled
Prvr:í šla do Výmaru sbírka vzorku kamenu, jimi!
stavelo ve staroveku. Potom prišla na radu sbírka
~,ácti ruz~ých ~(,usuparského mramoru, od nejjem
slho k neJhrubslmu zrnu. Z procházky na zrícenin
~eron~ké.ho paláce se vrací z Tischbeinem kapsy naep
zulovyml, porfyrovými
a mramorovými desticka
které chce uschovat jako svedky staré nádhery. K
vidí u slevace sádry vycházet cistou práci z kadlu
neJ?~že odolat a zakoupí si nadživotní hlavu Jova
to Je Jen zacátek soustavného sberatelství a plneni bed
ur~er:ých ~o ne~ecké vlasti. Inkognito se v hlavnf
m,este ltalIe neda zachovat tak snadno, jako v Be
kach a po ceste; nejdrív pozvání knížete Liechtenstei
br~tra hrabenky Harrachové, potom poetové vyhle
~~Jí aut?ra ~erthera a p.redcítají nebo dávají mu pf
cltat sve verse a tragedie. A nakonec musí vyrukov
na svetlo rímských literárních salónu se svou" Ifigenil
kterou tu po trímesícní práci dokoncil. Na všechny f(
ské pametihodnosti
se jde podívat po druhé a na
nejvetší i po tretí, jen aby si vtiskl Rím co nejl
do pameti. Posledních ctrnáct dní byl na nohou od rá
do noci, .hnán obavami, aby nevynechal neco duležitéh
DokupuJe k hlave Jovove odlitek nadživotní hl
Jurioniny, jejíž originál stál ve Ville Ludovisi: "By
to má první láska v Ríme a ted ji mám ve svém
jetku. Žádná slova nedají o tom ponetí. Je to jako zp
z Homera".
Jako my cteme nekdy pobaveni, jindy dojati Goet
vy dopisy a crty z Italie, tak cetl Goethe s dojet
italské dopisy nemeckého ucence Winckelmana: "P
jednatriceti lety, v téže rocní dobe, prišel do Ríma j
ubožejší blázen, než já. Rovnež on byl takový nemec
poctivec, kterému šlo o podstatu starožitnosti a umenf
Krome prírody, která je ve všech svých cástech pravd
yá a dusledná, nemluví k nám prece nic tak hlasit
Jako stopa dobrého, rozumného muže, jako pravé ume
které je stejne dusledné, jako príroda. Lze to dob
vycítit zde v Ríme, kde rádila tolikerá zvule, kde to
kerý nesmysl byl zvecnen mocí a penezi." Na sklon
tretího mesíce v Ríme balí Goethe zavazadla. lfige
je už poslána do Výmaru, na další cestu do Neap
bere s sebou "Tassa".
Za ctyri dny, 28. února, prijíždí Goethe a Tiseh
do Neapole. V sále, kde byli ubytováni, nebylo pr
teplo. Krb ani ohnište nikde. Nezbývalo, než prin
trínožku, topit v ní drevenými uhlíky a hrát si nad
ruce. Ale ani to nestacilo. I rozhodl se Goethe obl
lodnickou kazajku, kterou si upevnil motouzem kole
tela. Škoda, že ho Tischbein neportrétoval v tom
ústroji! Pri výstupu na Vesuv byl ovšem v Goeth
nejvíce. interesován geolog: lávy, které našel, by
nerosty vetšinou mu známé, "prece však objevil j
neco pozoruhodného, co chci blíže prozkoumat a zept
se na to znalcu a sberatelu. Je to krápníkové oblož
yulkanické výhne, která byla kdysi zaklenutá, n
Je však odkrytá a vycnívá ze starého kráteru ...
se mi, že tato pevná, šedavá, krápníkovitá horo
byla vytvorena sublimací nejjemnejších vulkanický
výparu bez pusobení vlhkosti a bez tavení. Dává
podnet k dalšímu premýšlení."
Cestovat s Goethem znamená všechno dukladne p
hlédnout, ke všemu pristoupit aspon se základními

PrftomnosL
lými
znalostmi,
snažit znalosti
se prijít o veci
na kloub
co
rce doplnit
konkretní
ní, aby
clovek a nae nemusil mluvit jen povšechne a vyslovovat
doI trebas poetické. Celá jeho italská cesta je nejvýš
omitým sbíráním
vecného
materiálu
a opatrolm positivních dokladu pro intuitivní
nadstavbu
ronikání. Jednou jsou to atmosferické
podmínky,
y pozorování vlivu geologického složení na kvetenu,
esným vylícením jejích rozdílu od kveteny v soulm kraji, jindy chov domácích
zvírat, pestování
e, kroj lidí, jejich intonace hovoru a dialekt, stum figurek i vystihování
podstatných
rysu národO kolektiva, analysa
jídelního repertoaru
na hostine,
ika anebo jen dojem z obrazu nebo sochy, presná
ni krajinárských scenerií a nálad, záznamy o archiure, které by delaly cest odborníkovi.
ldeiální žurista, neúnavný a spolehlivý reporter, nikde rozvlácný,
ycky výrazný a podstatne
informující.
Po té stránce
se mela jeho italská cesta císt na novinárské
škole
o príklad cestopisné reportáže, jíž poesie dává široký
ad a hluboké pozadí, a pri tom nezeslabuje presnost
dokumentárnost.
Slovní popis nezapomíná,
pokud je
možno, doplI'íovat originálními
ukázkami nebo veri kopiemi a kde muže, sám kreslí neb dává odborkreslit popisované predmety pro názornejší ilustraPlše na príklad po rímském karnevalu na Popelecní
edu: "Protože tu však prece musím reprodukovat,
kreslil jsem detem pro radost
masky
karnevalu
mské národní kroje a pak jsem je nabarvil, aby mohly
lé drobotine nahradit
chybející
kapitolu
v "Orbis
tus". Najdeme v dalším prubehu jeho italského cestou o tom radu jiných dokladu a také pro radost doelým. A jakmile má jen trochu kdy, hledá príhodné
tecko, sedá, otevírá mapu a už kreslí. jak by to mel
es pohodlné, kolik casu by ušetril a oc lepších výdku by dnes dosáhl, kdyby mel v kapse leiku nebo
docela obycejný kodak za 20 marek!

(Dokoncení. )

trí velkomest.

Divadlo
ekolik

poznámek

o západoevropském

divadle.)

III.
Tri

divadelní

styly:

Paríž.

e-Ii Berlín, heslovite mluveno, strediskem
avantgardnlho divadelnictví, Londýn sídlem divadelnictví
konativniho, Paríž se svými experimentálními
divadly
jedné strane a bezpecnou veseloherní tradicí na druhé
ne zustává uprostred,
ackoliv proti tomu zdánlive
edcl soustavné avantgardní
usilování takových
novo., jako jsou Baty, Jouvet, Pitojev, Dullin q j. Rozdíl
ti Berlínu je v tom, že tam má divadelní
styl jistou
lektivní jednolitost,
že je to systém, kdežto v Paríži
dobre znát, že jde o iniciativu individuální,
která stojí
padá se svými vudci.
Prubojná parížská divadla pripomínají
ovšem anacké scény berlínské tím, že tu i tam beží o divadlo
vadelnené. Toto zdivadelnení
se však nedotklo náIho prumyslu francouzského,
boulevardní
veselo, která se vecne píše o lásce a vecne stejne hraje.
tlm co francouzské
literární
drama
se vybavuje
onvence vecného omílání námetu s láskou prímo nebo
rlmo souvisících, tvorba boulevardní
a lidová zu-

stává jim neochvejne
verna. V tom je jeden z rozdílu
u srovnání s divadlem londýnským,
kde u veliké cásti
her (i lidových nebo neliterárních)
láska hraje roli zcela
podružnou,
nemluve
o tech hrách, které se vlastne
obešly bez ní. Krome tohoto rozdílu thematického
nápadný je rozdíl mezi výraznou
a sugestivní
anglickou
suchostí, která je v souvislosti
s anglickým
realismem
a má koreny spolecenské,
a mezi prekypujícím
francouzským
temperamentem
divadelním,
který má koreny theatrální
a je vlastne pokracováním
latinské tradice, zhruba receno molierovské.
Z tohoto tradicního
francouzského
stylu (až do nedávna mumifikovaného
v Comédii francouzské)
vybavilo se prubojné
divadlo avantgardní,
z nehož ovšem
v léte se mnoho neuvidí. K zacátku cervence zbyl jenom
jouvet ve svém hezkém divadle na Elysejských
polích.
Hrála se vkusná nedramatická
práce od Drieua La Rochelle s peti lidmi, v níž to trvalo tri akty, než se milenci
sobe urcení za sebe dostali. Cena kusu byla v psychologickém vystavení
charakteru
a pak predevším
v dialogu, který je možno nazvat vnitrním,
protože místo
obrazu reality
zachycoval
její esenci. Tyto literární
finesy by však básníkovi málo prospely, kdyby jeho nedramatickému
a nejevištnímu
umení neprišel na pomoc
jouvet,
režisér vzácné imaginace.
Režijne stredem hry
byl druhý akt, pláž u more. jouvet si postavil na scénu
zlaté paravány,
z nichž utvoril horizont, pred ne dal
mekké krivky písecných
nánosu z vycpaných
praktikáblLI, pak nekolik
polštáru
a jednu
chaise-Iongue.
S tímto protiilusionistickým
jevištem
docílil zázraky.
Premistuje
ctyri osoby deje (sám hrál pasivního muže,
nikoliv milovníka, hrdinu) s polštáre na polštár, s praktikáblu na židli, nechávaje
je sedet a ležet, obraceje je
se zad na bricho a naopak, dokáZal proložit rídký autoruv dej, plný náznaku a zámlk velmi nejevištních,
novým, ciste jevištním dejem gest, presunu a pohybu, kterým naplnil znacne prázdný
jevištní prostor této hry
žádoucí merou scénického obsahu, takže zaujal obecenstvo naplno. Nešlo tu o bláznivé (ve skutecnosti presne
vypocítavé)
odpoutání berlínských
jevišt, nýbrž spíše
o sotibor vkusných
režisérských
nápadu a rozkošných
scénických
vtiPLI, které se dovolávaly
té nejrafinovaneji vypestené
složky divákovy
vnimavosti.
ArisT.9kratické
divadlo pro znalce a estetické požitkáre.
Ze
to nebyl živý dramatický
chléb, nýbrž jen jeho skvostná
jevištní kompetence,
to nebyla vina režisérova, nýbrž
autorova.
Proti tomuto
avantgardnímu
predstavení
pasivní
umelecké
hry Armontuv
neodolatelný
"Pán,
který
budí duveru"
(v Théatre de Paris) byl dobrým príkladem staršího stylu, který jsme zhruba nazvali theatrálním. Armontova
komedie je skvele udelaný veseloherní
tovar, zavešený na velikém charakteru
štastne vyhraneném a syte charakterisovaném,
kolem nehož se tocí
soubor figurek nakreslených
rukou starého
divadelního rutinéra a zkušeného znalce divadelní psychy. Za
realistické,
humorne
podtrhující
herecké režie PazziPrevalovy
byla tato hra sehrána v onom specificky parížském tradicním
stylu, který mísí realism s pathosem
odstíneným
jednak
dobromyslným
humorem,
jednak
zlou karikaturou.
Pekné predstavení,
v nemž nakonec
autor vždycky prebije herce i režiséra s výtvarníkem.
Predstavení
podobného
typu
byl Doilletuv
"Bourrachon", jedna z mála opravdu zdarilých molierovských
komedií moderních,
v jejíž reprodukci
vynikla tradicnost ješte ostreji.
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Vlastní
príklad
francouzského
veseloherního
prumyslu pak predvádel Sacha Guitry v divadle Madeleine.
Hrál tam se svou vecnou partnerkou
Ivonnou Printemps svoji starou komedii "Zasneme
se", v níž rozvinul všechen svuj konversacní
um, zženštilý puvab a
malomestské
velkomeštáctví.
Jeho virtuosita
chvílemi
znacne unavovala a povrchnost
jeho autorství
se obcas
naléhave pripomínala.
Kdyby nebyl tak hezký muž,
pusobil by nekdy jako skvele nacvicená
opice. Zato
v pripojené aktuální koloniální aktovce si zahrál skvele
na Brianda a radou ostatních
prevleku
a premen vyvolal dojem, že je v nem jako v herci mnohem víc, než
sám dovede jako autor ze sebe vytáhnout.
Mementem
zchátralého
typu boulevardní
veselohry
byla Hirch-Mirandova
fraška "Veliké štestí" v divadle
Palais-Royal,
které má jinak slavnou a to nejen boulevardní tradici. Povestná
parížská
lehkost zašla tu do
nevkusu, jež pusobila
depresivne,
zvlášte když soubor
vykazoval nekolik bezdecne zlocineckých
typu. To bylo
jediné predstavení,
z nehož jsem utekl pred koncem,
hluboce tím zarmoutiv
své parížské sousedy, kterí se
srdecne a mocne bavili, jak ostatne parížské obecenstvo
vetšinou ciní. Nemá naivity londýnských
divadelních
návštevníku,
kterí jsou (svete, sbor se!) sentimentálnejší, primitivnejší
a zdravejší,
ani té míry poucenosti
a znalosti jako obecenstvo
berlínské, zato však se dovede temperamentne
radovat a sympaticky
kultivovane
ocenovat.
Býti autorem
v Paríži není namáhavé
ani
enervující.
Nikdo se tam nad tím napozastaví.
Repertoir

a divadelní

reprodukce
mest.

trí

velko-

V Berlíne, v Paríži i v Londýne se hraje mnoho kusu
domácích; procento her cizích je nejvetší v Berlíne (který
je nám tak nejbližší) a nejmenší v Paríži a v Londýne,
kterážto dve velkomesta
jsou repertoirove
témer sob-estacná. Z toho vyplývá, že zatím co Berlín experimentuje prevážne v reprodukci,
v Paríži a v Londýne podružnejší divadla doprávají
místa i manuskriptum
dosti
beznadejným.
To souvisí s tím, že v techto mestech
(hlavne na. menších divadlech)
uvádejí hry lidé, kterí
jsou casto osobne nebo financne interesováni
na nové
hre, kterou uvádejí. Divadlo se tu (to platí hlavne o Londýne) presunuje do sousedství bursy: podnikatelé
málo
umelecky kvalifikovaní
proste na urcité hry sázejí jako
se sází na kone. Nekdy vyhrají, jindy zas prohrají.
Až na necetné výjimky subvencovaných
divadel státních a mestských (ostatne pomerne nemnohých),
která
pestují systém repertoirního
strídání ruzných her, prevážná vetšina v divadel v západoevropských
centrech
hraje seriove. Casto se to deje tak, že divadelní podnikatel koupí hru, pro kterou pak najme režiséra, herce
i divadlo. Když hra nechytne,
podnik se rozpustí a divadelní bursián, zbyly-li mu peníze, se ohlíží po lepším
tipu. Když hra chytne, hraje se bez prestávky
denne do
omrzení tak dlouho, až návštevy
klesnou tak, že další
provozování hry se nevyplácí.
Pak se treba jede s celým
souborem a výpravou
do jiného mesta nebo na turné
a hraje se opet, pokud se to vyplácí.
Nekdy, když je
kus zvlášte úspešný, cestují soucasne dve i tri spolecnosti hrající stejnou hru (to platí o Anglii a pak predevším o Americe). Z tohoto rozdílného systému divadelního vyplývají ovšem dusledky pro herce a reprodukcní
úroven vubec.
Obsazení hry, od níž se ocekává dlouhá rada repris,
musí býti co nejlepší a divadelní podnikatelé
pocínají
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si v tom ohledu jako sportovní
kluby, když pretahuji
hráce. Episody
nejsou odbývány
slabším obsazením,
které by ohrozilo úspech. To všecko vede k herecké specialisaci, jež má svoje výhody
(oborová virtuosita),
avšak
své nevýhody
(zúžení oboru a jednostrannost
vývoje). V celku však reprodukce,
oprená o dlouhou
dobu zkoušek, je nutne na vyšší úrovni u scén seriových
než u divadel repertoirních.
Tak reprodukcí se dá udržet
i hra slabších kvalit, zvlášte když v obsazení jsou známé
herecké ženské i mužské hvezdy.

i

Obecenstvo

a kritika.

Zhruba se dá ríci, že kritika Zastává zretele umelecké,
zatím co gros divadelního publika jde za zábavou, kterou
ocenuje v prvé rade. Na rozdíl od našeho obecenstva
tak zvaného spolecenského
(a zcásti i literárního), které
nekdy s oblibou staví v divadle na odiv jistou povýšenou blaseovanost,
obecenstvo
velkých divadel v západoevropských
centrech má mnohem bezprostrednejší
pomer k divadlu, netvárí se, že do neho chodí z donucení,
nýbrž kupuje lístky a usedá na místa s dobrou vuli
bavit se pri každé príležitosti,
jež byla na scéne k zábave vymyšlena.
Mohlo by se mluvit o živejším kontaktu mezi hledištem a jevištem (který u nás nebývá
pravidlem).
Záliby obecenstva
jsou ovšem vždy nevyzpytatelné;
jisto však je, že spíše chytne slabší kus dobre
zahraný než výborná hra odbytá reprodukcne.
O kritice možno ríci, že spíše hodnotí než odsuzuje, že
dovede být nekdy až prekvapive shovívavá. Krome toho
ve velikých mestech divadla jsou od kritiky veskrze nezávislá, protože oblast návštevnictva
je vždycky nepomerne vetší, než oblast ctenárstva
kritických rubrik.
Mimo to divadla vedená ciste komercialisticky
celí prípadnému
depresivnímu
vlivu kritiky soustavnou a neustávající,
velmi vynalézavou
reklamou.
Je-li u nás di·
vadlo více nebo méne dokonalým stánkem umení (kterýžto charakter
divadla
naše kritika žárlive streží),
prevážná vetšina divadel západoevropských
jsou proste
obchodne vedené podniky,
závody prodávající umení
(a zábavu) zcela po obchodnicku.
Temto divadlum nikdo
nic nepridá z verejných fondu, jsou odkázána jen na to,
co sama vlastní atraktivností
vydelají, a nikdo jim nemá
za zlé, zamení-li Shakespearea Wallacem; podmínkou je,
aby ten Wallace dostal, co jeho jest, aby se vytvorilo
z daných prekladu
svedomite pripravenou
reprodukci
to nejlepší.
Naše divadlo.
Srovnáváme-li
naše divadlo s divadly západoevropských metropolí,
at už pravidelným
sledováním osudu
novinek, at praktickým
poznáváním vlastní reprodukce,
dojdeme k záveru, že u nás více než kdekoli jinde (s výjimkou Vídne a i Berlína) hraje se repertoir složený
z nejhodnotnejších
nebo
nejpritažlivejších
novinek
cizích,
kterým
však zustáváme
reprodukcne
leccos
dlužni. Náš reprodukcní
styl, pokud není ohrožován nedostatkem
casu ke zkouškám
a priprave vubec, snese
velmi prísné merítko v prípade her klasických a jakkoli
exotických.
Cizí nám však zustává reprodukce konversacní šedi, her salonních, moderního západoevropského
r~pertoiru
vubec (výjimky
tu durazne potvrzují pra·
vldlo). V tom ohledu ovšem nelze hledati duvody jen
v naší divadelní
mentalite
a fysiologii, nýbrž šíreji
v predpokladech
sociologických
a psychologických naši
stredoevropské
vlasti.
Je u nás mnoho tvurcí chuti a umeleckého nadšeni,
každý rok vykazuje
naše divadlo nekolik predstaven!

Prítomnost,
etové úrovne, máme dost velikých a radu výrazných
ereckých individualit, vynikající
režiséry a originální
varníky scénické.
Reprodukcní
kapacita
našich
ercuje podivuhodná u srovnání s pohodlnou prací jejich
padoevropských kolegu, a zasloužili by jiste více uznáa zájmu, než se jim v této dobe tak zvané divadelní
ise dostává. Prihlédneme-li
však blíž k divadlu v jiých zemích, neubráníme
se dojmu, že ta naše krise,
okud není prímým dusledkem obecné krise hospodáré, je plod výrazného
ceského rysu: sportovního
vyledávání chyb a v nekterých prípadech
i jistého kulrnlho herostratství.
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Typy mladých lidí.
okusím se osvetliti situaci a duševní
rozpoložení
soucasné stredoškolské
mládeže.
Jsem si vedom
ch nevýhod i výhod toho, že jsem jedním z ní.
Doba

a prostredí.

Pravdepodobne i bez svetové války by prišla doba
roju a i bez ní by se byli lidé naucili tancit podle krásné
rnošské hudby; ale bylo by to vše prišlo mnohem
zdeji, ne tak náhle a zprudka,
ne tak revolucne.
ojevy této doby jsou symptomy
mechanické
- a jak
ukážeme - i duševní revoluce.
Predválecné generace byly v podstate
verící a ideatické, ale v zákopech se ideálum nedarí. Lidé poznali,
onen hlásaný boj z nich udelá leda zvíre a nikdy
dcloveka. Proto generace vracející se ze svetové války
yla asi velmi zklamaná a skeptická
a tato skepse, zeéna k duchovním hodnotám,
je základní
vlastností
by, ve které žijeme. Lidé verí jen vecem hmatateltrn.
Soucasné pomery a budoucnost
jsou nejisté. Je prizené, že lidé cekající zkázu a nemající oporu ve veh mimo cas a prostor, se snaží užít co nejvíc a co
jrychleji.
Mládí
urcité specifické vlastnosti,
které se nemem ani
mistem, ani s dobou: Je idealisující,
nadšené a pateé: Poslední generace je ve svém nitru práve taková.
ela však neštestí, že prišla do doby, kdy, jak jsme si
rekli, tyto vlastnosti padly v nejhlubší
opovržení.
A tu se stalo neco, co zdaleka
není tak samozrejmé,
o se zdá: Tito mladí se oblékli podle módy; prizpuiIi se. Navlékli si pres hlavu masku cynismu a snaží
vyhlížeti co nejspokojeneji.
Ale není to tak snadné
budeme si moci ukázat na dusledky,
které ješte ve
jenl s jinými okolnostmi mela a má tato pretvárka.
esmlme zapomenout,
že tato generace
se vyvíjí
be velikých presunu a zmen, v dobe, kdy - muže11 toto dení prirovnat
k chemické reakci - všechny
ky jsou ve stavu zrodu. Je soucasne tretí dekadentní
eracl nacionální a první romant.ickou
generací nové
opy.

rážejí se v ní všechny pochybnosti
i výzvy nové
. Trpí tímto rozporem a vyznacuje
ji to, co vyuje lidi vnitrne nejisté: Bojí se komiky.

Pozorujte
tyto mladé, na sportovních
hrištích, v debatních kroužcích, pri tanci a ve škole: Jsou bud ukrutne
vážní nebo delají psinu; všichni se bojí, aby nebyli ani
trochu smešní.
J e u nes

sed

o r é e.

Dríve než si všimneme dvou hlavních proudu soucasné
mládeže, musíme se vyporádat
s touto skupinou,
ne
príliš pocetnou,
ale o to nápadnejší.
Patrí všem dobám
a jsouc príliš obtížena bohatstvím,
nemohla se nikdy
namáhati
vecmi méne hmatatelnými.
Nelze u ní mluvit o jakékoli vedoucí idei a její príslušníci splácejí dluh své dobe jedine tím, že se duševne
i doslova oblékají podle poslední módy.
Mají svoje strediska a jsou v Praze tennisové courty,
kde nehraje nikdo, kdo by k nim nepatri!. V nedeli
dopoledne promenují
zpravidla
na Príkopech a po Národní tríde. Patrí k nim mladé dívky s mazlivým hlasem a zpravidla
s hrubosrstým
foxterierem
a mladí
mužové snažící se vyhlížet
nadmíru
zkušene.
V celku možno ríct, že všechny jejich výstrednosti
jsou v podstate
velmi šosácké.
Sportovci.
Veliká cást stredoškoláku,
spolu s mohutným
proudem ostatní
mládeže,
venovala
všechen
zájem péci
o telo. Príciny toho jsou v nutnosti telesné rekreace po
degenerující
válce a v tom celém duchovním
zmatku,
v nemž stoprocentne
"dobré telo" je jedinou jistotou.
Nejrozšírenejší
sporty jsou: footbal1, volleybal1, tennis,
lehká atletika
a kanoistika.
Pestují
je ponejvíce
na
školních hrištích,
ve sportovních
klubech a v Ymce.
Velmi mnoho jich trampuje;
možno ríci, že zákaz zem.
presidenta
se jich prímo nedotýká.
Casto se ríká, že sportem jejich mravy zhrubly. Je
sice pravda, že nekteré vulgární výrazy jsou jim obecnejší, ale nahlédneme-li
do nich hloub, nebo do deníku,
které si nekterí z nich vedou, vidíme, že jsou práve
tak sentimentální,
jako všichni ostatní v jejich letech.
Budoucí vudcové
nebudou
pravdepodobne
z nich;
ale budou z nich volicové se smyslem pro fair hru.
A to znamená pro demokracii
mnoho.
Kapitola

o fanoušcích

je jenom podkapitola,
práve tak, jako fanoušci jsou
pouhými parasity
sportovcu.
Jejich neblahou existenci
si mužeme vysvetlit
tím, že vzrušení ze sportovního
zápasu jim nahrazuje
nedostatek
smyslu pro jiný druh
vzrušení,
které je nám poskytováno
umením a jemuž
zpravidla ríkáme krása.- Nesmíme však zapomenout,
že
je to jen injekce, a že postrádá všech mravních hodnot,
jichž se nám dostává pri požívání krásy.
. Skutecnost
odpovídá
této teorii a mezi fanoušky
nacházíme
nejvíc prázdných
šovinistu
a žvanilu.
Student

debatující.

Druhá, pocetne slabá cást studentu se soustreduje na
debatních kroužcích porádaných
Etickým hnutím, Akademickou Ymkou, Studentským
casopisem,
Kapprem,
Sionistyatd.,
nebo na literárních kroužcích pri jednotlivých ústavech.
Studentu
tohoto druhu je ve venkovských
mestech
(Pardubice,
Chrudim, Hlinsko, Hradec Krá!., Kromeríž,
Hodonín) relativne víc než v Praze; v Brne dokonce absolutne víc než v Praze
(max. úcast na krouž. stred.
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odb. E. H. v Brne 84, v Praze 25). Na jejich kroužcích
se setkáme s tématy nejruznejšího
druhu. Jsou to problémy rázu vecného (Pomer rodicu a detí), nebo aktuality (Pražské
demonstrace),
nebo umení (Umení,
Budoucí divadlo). *)
Práve umení vzbuzuje jejich nejvetší zájem. Mužeme
je pozorovat pri práci na jejich žákovských
akademiích,
na ideových závodech v Dramatickém
klubu a ve Studentské scéne.
Pomer techto mladých jako celku k starší generaci
je dobrý. Umelci, univ. i stredošk. profesori, odborníci,
chodí rádi prednášet
na jejich debatní kroužky. Ale jen
na skok, nemají s nimi stálý kontakt.
Pokusil jsem se v tomto témer statistickém
prehledu
naznaciti jejich roztríštenost
a rltznost jejich zájmu;
museli byste žíti s nimi, abyste poznali jejich vnitrní
zmatek a Jejich hledání.
Postrádají
vudce, nemají smeru.
Není treba z lllch udelat príslušníky politických stran.
Dnešní doba má mnoho vážných a velikých problému:
Ukažte jim novou Evropu a stanou se jejími nadšenými
prúkopníky.

ŽIVO'T

A INSTITUCE

Berty Ženatý:

Pátým pádem voláme bud civilisovaným.
Tesne
jsem pred
pro

svým
Prí odjezdem
tom n o sdot Spojených
clánek, zdastátu
muženapsal
kulturní clovek žít v Americe. Vypustil jsem z láhve zlého
ducha. Mnozí si promptne
pospíšili se' sítkami, aby ho
lapili, a pri tom mi ovšem také dávali lekce, jak ta Amerika vypadá, ac mnozí ztrávili jenom pomerne krátkou
dobu ve Spojených
státech, nebyli ocividne prijati do
rodin pravých Americanu, nespolcovali se s nimi v jejich
spolcích a nesnažili se ani trochu prizpusobit
se jejich
zpusobu myšlení.
Došlo mne mnoho dopisu, abych prec odpovedel ješte
jednou, ale Prítomnost
mne dohnala nekde v Middle
Westu na obchodní ceste a já odkládal neustále s psaním,
až teprve ted chtel bych ríci nekolik slov.
Sedí nás zde na nejvyšší palube každodenne
asi ctyricet. Dve tretiny
jsou Americané
a Americanky
ostatní z Evropy. Z tech dvou tretin jsou Americané ze
západu, z jihu a také z cilého východu U. S. A. Když
naslouchám
rozhovorum
všech techto lidí, tak vidím,
že každojediný
z nich jest dle svého zpusobu kulturním,
a bylo by nadutostí s mé strany, kdybych chtel tvrdit, že
osobne já nebo specificky kterýkoliv
príslušník národa
zde na židli sedící jest kulturnejší
nežli jeho soused po
pravici nebo levici.
Vracím se z Ameriky po pulrocním pobytu a navázal
jsem mnohá prátelství
s opravdove
kulturními
lidmi,
Pamatujeme
si zcela dobre, jak pred vojnou kdekdo
v Nemecku si myslil, že jedine Nemci jsou kulturním
národem, že jen oni jsou povoláni,
aby ostatnímu
barbarskému
svetu ukazovali
cestu. V dobe vojny to
byla zase zdeptaná
Francie, která representovala
kulturu clovecenstva,
a nic jiného na svete nestávalo.
*) Vyjímám z kroužku S O E H Praha,
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Promluvte
si dnes s prumerným
Rusem z Mosk
uslyšíte naprosto presvedcivé
vety, že jenom u ni
pravá kultura
- ostatní svet 7.e je džungle sice c'
sovaných,
ale jinak barbarských
národu.
A tak toto težište kulturní domýšlivosti putuje s
sem a hloupostí po zemekouli. Dríve to bylo podle
rodu, dnes je to dle kontinentu
a hemisfér. My E
pané se budeme utešovat,
že Americané nemají to
ono a že z toho duvodu musí být nekulturními lid
Aby byla výmena myšlenek mo~ná, bylo by v prvé f
nutno definovati a pevne prihrebíkovati
pojem kultu
U mnohých
cerstve prišedších
"studentu americ
pomeru" jsem videl, že se tento pojem zastavuje u tít
Jakmile prijeli do Ameriky a jakmile místní lidé nepa
pred nimi v prach a neotitulovali
je plným titul
otrásli se nove príchozí, mezi jakou to nekulturnílidsk
spolecnost vlastne
prijeli. Oni prišli z malého sv
kde znamenali
snad velmi mnoho, do velikého sve
který o nich nic nevedel. Šmahem tento veliký svet
soudili a budou odsuzovati
do konce své cerné srn
Udelal jsem ve svém živote tu malou zkušenost,
vpravde
kulturní
lidé si toto teplo nechávají j
pro sebe, kol svých krblt, že neroztrubuji.
Podle t
vlastnosti
jsem poznal tucty amerických rodin, Id
by byly zahanbily
tak mnohé kontinentální
nosit
kultury.
My si casto vec deláme velmi snadnou: jestli A
ricané jdou do opery a dobre se oblekou - jako
mální náš clovek - tak to nejsou hudbymilovnl
rové, nýbrž jsou to Babbité, kterí se jdou trpytit o
zalým bohatstvím.
Jestli Americané kupují staroli
obrazy a sochy - tak to jsou ovšem bohatí barb
kterí nemajíce sami nic, okrádají o statky ostatnl
rody. Jestli v Praze neb v Berlíne nekdo kupuje obr
je to vychvalovaný
mecenáš
a my si pred ním
celo o podlahu
neotluceme.
Unikátní
jest ovšem také typický názor, že u
nemuže býti tam, kde je objednávka! A nebyly vš
ty madonny,
všecky ty vynikající veci z dob klasickf
i ze stredoveku
delány na objednávku?
Michel An
byl zcela dobrým businessmanem,
podepsal kontr
že tu neb onu práci dodelá za tolik a v takovém c
Zákazníkem
tehdy byla ovšem všemohoucí a VŠU
prítomná církev, ta mohla platit, ta mela co dekorov
mela jediná varhany, na než se dalo hrát. A objednáv
u hudebníku
to, cemu ríkáme církevní hudba. ln
privátní život milionáre Eastmana.
Každé ráno si
ctyri kousky na varhany,
které mu hrají, zatím
pije kávu - nu ovšem, on je barbar! A naši miIio
Rozhlédnete
se, 'Prosím, široko daleko kol sebe, z
ráno, krome honby za dolarem a korunou mysU t
na hudbu, ac se v ní mohou prímo utopit.
Nebudu
se ostatne
pouštet
do abstraktní
de
o kulturnosti
neb nekulturnosti.
Zvlášte když ne
porovnává
to ohromné
bohatství,
výpravu a ce
obsah amerických
magazinú - jichž pripravuji v Pr
malou výstavku
- k úrovni Gartenlaube! A když
pouze magaziny
"True Stories",
"Short Stories",
škoda, že nejmenoval
Zip-Bang, Snappy Stories ane
Gay Paree!
Kdyby naši páni, kterí znají SincIair Lewise, ve
jakou komedii si americtí spisovatelé jeho žánru z j
Nobelovy ceny delali, kdyby vedeli, že si pan Dre
s p. Levisem v klubu Iiterátu vymenili pár dob
polícku, kdyby cetli, jak se seriosní Amerika div!,

Prítomnost.,
ni Evropa nezná nic jiného nežli - nekdy amuiho, nekdy prestrelujícího
- Lewise, jako by on
e byl literární hvezdou
západní
polokoule,
tak
eprve videli, jak jsou kulturne
neinformovaní.
c udelejme tecku u této debaty.
omýšlivost individuální,
hromadná,
národní i pololová jest patologický úkaz - s domýšlivostí
se nedá
tovat.
e jedna vec má v sobe Zrnko a séme nebezpecí.
eustálé nadnášení oné s t a r é kultury, jako by byla
daleko cennejším nežli vše ostatní dnešního dne,
nebezpecnou smernicí myšlení.
Ono opovrhování
"moderní civilisací", která ovšem dle názoru jiných
kulture nesahá ani po paty, nás muže zastihnout
pri tom, že si budeme libovat v romantických
rozných chalupách, v romantických
mizerných cestách,
háme si narust vousy a prohlásíme,
že porádná koua, sloužící stisknutím knoflíku, jest úhlavním neprím naší starobylé kultury.
\
e na case, prátelé, abychom - radujíce se srdecne,
lk té starobylé kultury máme, svázali tuto peclive ruou šnurkou a uložili ji na polici. Na pet let, dejme to1Abychom po té veliké žni kulturního
žití v minulosti
pflležitost její sestricce a prohlásili petiletku
civili, v kteréžto dobe by nebylo hanbou dovolávat
se
dIa v hotelích, slušných telefonu, automobilu,
porádh silnic, oholených tvárí, vyžehlených
šatu a možI ze srdce se vykricet na tribunách
prvotrídních
hrišt
o moderních basinu.

i

Ute na pet let alespon trochu od rampy a dejte místo
,kterí ukazují na národy, kterí si dovedou vážit dnešo dne, dnešního života, dnešní cistoty a jsou' tak katf, že za první zákon kladou: "Pátým pádem voláme
bud civilisovaným!"
láva naší starobylé kulture! Všem kulturám!
cínské,
exické, egyptské i stredoveké
kulture usmolených
a
mení rezavejících rytíru. Mejme rádi hudbu, budme
erantní k druhým - i druzí jsou kulturní, ale dle svého
sobu!

I

le nikdy nedovolme, abychom propadli kulturní naostl, která pozveduje obocí nad vším, co nás delá fyí duševne cistšími, praktictejšími.
Používejme
naší
tury jako inspirace k civilisovanejšímu
životu a neolme, abychom jí používali
za trunk, který mate
sl a drží nás v krcme!

A

ODPOVEDI

Pergler a Gajda.
Vážená redakce,
u pres pet let, co Gajda odskocil z generálského pahorku do
ké arény; dopadlo to v ní s ním špatne. Nejprve mu byla naodríznuta cesta k návratu, nyní se koncí jeho celá polítícká
Nejvyšší soud soudil jeho úcast v sázavské afére, shledal
ti zlocín nadržování, nepríznal mu podmínecnost odsouzení
jíl zbavení volebního práva; to znamená, že Gajda vedle vopense pozbude poslaneckého mandátu a ztratí možnost býti
zvolen v obecních volbách.
Jisté, že mnohé z tohoto osudu sí zavínil Gajda sám, ale zdá se,
nan dopadlo více, než sí zasluhoval; jeho úcast v sázavském
sice zasluhovala trestu, ale odneti volebního práva zdá se
nezaslouženou krivdou.

Nejvyšší soud odnímá Gajdoví volební právo, ponevadž je presvedcen, že Gajda jednal z pohnutek nízkých a necestných. Gajdapodle
jeho výroku "hledel svým' cínem ukrýti pred vrchností hlavní pachatele odvážlívého zlocínu, ohrožujícího neobycejnou merou pokoj
a porádek ve státe. Podnet k tomuto cinu zavdala ...•. skutecnost,
že šlo o prívržence fašistíckého hnuti, v jehož cele stál obžalovaný
jako vudce, a projevuje se tedy jasne v jednání obžalovaného snaha,
prorazíti se svými stranickými zájmy stuj co stuj, trebas i na úkor
verejného rádu a nerušeného chodu spravedlnosti ve státe. V té t o
s n az e d I u ž n o s patr o vat i p o hnu t k u n í z k o u a n ecestnou,
nebot
tkví
v ne:úcte
k verejnému
porádku
a v n e g a c i p I a t n é h o p r á v n í hor á d u. Bylo proto v základe
techto úvah vyslovíti ztrátu práva volebního."
S touto argumentací nelze vysloviti souhlas. Zvyklí jsme si nízkost a necestnost videti v hrabivostí, surovosti, zahálcivosti nebo
v záludné zlomyslnosti, ne však v zásadním odporu proti platnému
právnimu zrizení. Víme prec, že dnešní právní rád neni výlupkem
dokonalosti a že je podroben stálému vývoji a zmene. Co dnes platí,
bude za nejakou dobu prekonaným stanoviskem. Mezi temi, kteri
bojují za jinou úpravu pomeru ve státe, bývají zacasté idealísté,
jejichž pohnutky zasluhují úcty a uznání i tehdy, když je politický
boj privede do konfliktu s trestním zákonem. Práve proto bere zákon o státním vezení na bojovníky za jinou úpravu pomeru ve státe
zvláštní zretel a odmenuje je cestným druhem trestu, státním Vczením; z výhody státního vezení jsou ovšem vylouceni ti, kdo jednalí
z nizkých a necestných pohnutek, ale tato výhrada zase nám dokazuje,
že pouhá "neúcta k verejnému porádku a negace platného právniho
rádu" nízkou aní necestnou vecí není, ponevadž jinak by bylí z dobrodíní státního vezení vylouceni všichni polítictl provinilci a trest
státního vezení by se nemohl uložiti vubec nikomu.
At již sázavskému podniku vytkneme cokolí, nemužeme ríci, že
by Gajdovy pohnutky pri podporováni prchajících delínkventu byly
nízké nebo necestné (ba spíše musíme priznati, že byly altruistické),
a proto pro odnetí volebního práva nebylo tu priciny.
Karel SChlechter.

*

*

*

Vážený pane,
už než jsme dostalí Váš dopis, pojednalí jsme o Gajdove odsouzení
v císle minulém pod titulem "Dobre rozlišovati". Ponevadž však
tato vec zdá se hráti jístou roli ve verejnosti a protože nekterí lídé
zrejme se chystají vyvoditi z ní falešné závery, neuškodí, jestliže se
k ní vrátlme.
Mám za to, že i Vaše mínení je podvedomým následkem aféry Perglerovy. Toho práve jsme se obávalí, že za tento nikolív bezvadný
prípad zbavení mandátu budou se ukrývat i jiné prípady zbavení
mandátu, ve kterých vad není, a že se toho bude užívati jako omluvy
pro lidi, kterí omluvy nezasluhují. Vyslovili jsme své presvedcení, že
odnetí mandátu dru Perglerovi bylo chybou. Ale jediným logíckým
postupem by mohlo býti snažití se o nápravu této chyby. Rozhodne
však nemuže býti dovoleno, aby jejím následkem vzníkl takový stav,
že, at kdokolív pro cokoliv bude zbaven mandátu, bude se tomu zásadne odporovat a žalovat na krívdu.
Povšimnete si nejdríve naprosté rllznosti obou ínstanci, jež jednaly o Perglerovi a o Gajdovi. Perglera zbavil mandátu volebni soud.
Tato instítuce nese jméno soudu jen z laskavého dopuštení tvurcú
ústavy; podstatným,
charakteristickým
znakem každého rádného
soudu, který je hoden tohoto názvu, je ono interesantní a spravedlívé
usporádáni, že tam nekdo jiný žaluje a nekdo jiný soudí. Tento podstatný a charakterístický
rys a toto interesantní a spravedlívé usporádání chybí však volebnimu soudu úplne. V nem jsou polítické
strany žalob ci a zároven také soudci: prednášejí žaloby a rozhoduji
o nich. Volební tak zvaný soud není nic jiného než shromáždení
zástupcu polítických stran, a ponevadž nikdo neni dobrým a objektivním soudcem ve své vlastní veci, je po chop itel no, že polítické
strany zde shromáždené vykládaji více svou vulí než právo. Takový
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sbor tedy vzal mandát p. Perglerovi. Kdo však ucinil onen výrok,
na jehož základe bude Gajda zbaven mandátu? Bylo to také nejaké
shromáždení politíckých stran? Každý ví, že to byla nejvyšší právní
instance ve státe. jestliže se ríká, že nekdo nemel neco udelat, tedy
to znamená, že Nejvyšší soud, a nikdo jiný, to nemel udelat, a jestliže
se chce snad vzbuzovat podezrení, že byl vynesen zaujatý rozsudek,
tedy Nejvyšší soud vynesl rozsudek, a jestliže se soudí politicky, tedy
Nejvyšší soud soudí politicky. je opravdu Vaším úmyslem nahrnouti
tuto hanu na tuto instítuci? Tady se musí mluvit zretelne. Kdyby
byla pravda, že Nejvyšší soud vynáší rozsudky podle politícké konstelace, pak, nemylme se, jsme uprostred težkého otresu celého
právního rádu. Chtel bych vedeti, zda nabádáte k tomu, abychom
se neco takového domnívali. je ovšem možno, a doufám v to, že Vy
sám nechcete k nícemu takovému nabádatí a že proste proti názoru
Nejvyššího soudu stavíte názor svuj. Ale jsou lidé, kterí o výroku
Nejvyššího soudu mluví na schUzich takto: "To jsou veci, které by
se u nás prece nemely delat." Dr. Kramár na schuzích takto mluví,
a at už tím chce ríci to nebo ono, je známo, jakým zpusobem si takové výroky a takové pochmurné potrásání hlavou vykládá jeho
posluchacstvo. A musíme ríci, že on nejen nic proti tomu nedelá,
nýbrž že si toho podle všech príznaku dokonce preje. Dr. Kramár
neobycejne casto, více než kdokoliv jiný, ml uvívá o lásce ke státu;
je to zlatý hreb všech jeho reci; nikdo se lásky ke státu tolik nenakáže. Takovéto neurcité (p. dr. Kramár velmi rád mluví neurcite
a v narážkách) podrývání víry v ·objektivnost nejvyšší naší justice
svedcí však o tom, že ve chvílích rozmrzelosti plamen lásky ke státu
v nem pohasíná a cadí.

Tam však, kde jde o necí kariéru a také o peníze, sotva lze usuzovati na ryzost politických pohnutek. Ve vyšetrování nepodarilo se
odhaliti, že Gajda dal prímý rozkaz k sázavské loupeži. Ale nad
všechnu pochybnost je jisto, že loupež byla provedena v jeho soukromém zájmu a že on exponoval se trestným zpusobem pro lidi, ktefi
se zasloužili o jeho soukromý zájem. To, myslim, staci, aby bylo
uznáno na pohnutky níkoliv politické, nýbrž egoístické. Právní rád,
který se možná bude menít, jehož však se musíme držet, dokud se
nezmenil, oznacuje za nízké a necestné všechny takové trestní ciny,
které byly spáchány ze soukromé chtivosti a hmotného zájmu. Nemohl tedy Nejvyšší soud, dokud se soudí podle tohoto právního rádu
a níkoliv podle nejakého budouciho, který snad bude pokládati za
cestno páchati trestní ciny ve vlastním zájmu, rozhodovati jinak.
Níkoliv za fašismus, který neuznává právního rádu, je Gajda zba.
vován mandátu, nýbrž proto, že se v soukromém zájmu mísil do postupu spravedlnosti.

Ale to je dr. Kramár, jenž agítuje pro jednu stranu a delá to zpusobem, jaký uzná za vhodný. Myslim, že aní Vy ani já pro žádnou
stranu neagítujeme a že jde jen o to, abychom se dorozumeli ve veci.
Souhlasím úplne s Vaším názorem, že by nebylo spravedlivé usuzovati u Gajdy na pohnutky nízké a necestné a zbavovati ho mandátu,
kdyby byl jednal z pohnutek císte politických. Fašista nebo komunista, který povstane protí platnému právnímu rádu, muže tak cinití
z pohnutek idealístíckých, a odporovalo by mému citení, kdyby se
na neho za to házela pohana pohnutek nízkých a necestných. Zdá se
však, že si nevzpomínáte zcela presne na Gajduv prípad. Pri sázavské
loupeži nešlo o žádnou politíckou demonstraci proti právnímu rádu,
který je podroben vývojí a zmene, ani tam nešlo o zmenu spolecnosti
nebo o neco podobného. Tam šlo o Gajdovu osobní vec, na níž závisela jeho karíéra a jeho hmotný prospech. Fašistická výprava neprepadla vysokého státního úredníka proto, aby osvedcila hnus
k platnému právnímu rádu, nýbrž aby uloupila dokumenty, které
podle jejíhO mínení svedcily proti Gajdovi. Mluvite, dosti nepochopitelne pro muj rozum, o altruistíckých pohnutkách, které prý hýbaly
Gajdovým nitrem. Fakt naopak je, že tenkráte byl ve hre ciste egoistický Gajduv zájem, a že mu prece mimo jiné šlo také o peníze. Tehdy
byl Gajda v disciplinárním vyšetrování, a na výsledcich tohoto vyšetrování záležela dalši jeho vojenská kariéra i výše jeho pense. Loupež na Sázave byla spáchána v jeho osobním zájmu, a on kryl lidi,
kterí loupili v jeho osobním zájmu. To zdá se mi býti velmi vzdáleno
pohnutek altruistických,
a také Nejvyššímu soudu nepodarilo se
v tom shledati nejaký altruísmus. Chápu, že právní rád je podroben
stálému vývojí a zmene a že zítrek prekoná názory dneška, ale myslím,
že ješte aní za tisíc let nebude prekonán ten právní názor, že, je-li
nekdo v nejakém podezrení a v díscíplinárním vyšetrování, není dovoleno loupit spisy, které proti nemu svedcí. To by znamenalo nikoliv vývoj, nýbrž konec spravedlnosti.
Kdyby byl Gajda jednal
z ryze politických pohnutek, také bych soudil, že se mu deje krivda.

Nakladatelství
J. Toužímský v Praze vydalo jako prvnl
svazek knihovny "Romány, které napsal život" zajímavou knihu.
je to román samotného WalIace, který prošel tvrdou školou žívota
a vybojoval si úspech, jaký málokomu byl doprán. Kamelot v Ion·
dýnských ulicích, sluha v tiskárne, mlékar, zedník, kuchtík na lodi,
africký voják, reportér, žurnalista, nakladatel, president Press Clubu
a nakonec nejpopulárnejši a nejslavnejší spisovatel sveta - to byl
životní beh tohoto muže, který prožil mládí mezi velkomestskou spodínou, který bojoval v burské válce, videl atentáty na krále a poznal
jako nikdo druhý zákulisí zlocínu, jenž v nescíslných obmenách vy.
stupuje v jeho kníhách. Osudy Edgara WalIace prošla rada význam·
ných osobností, Kípling, Mark Twaín, lord Kitchener, Northclíffe
a jiní a jini. Za Kc 18'-, váz. za Kc 28'-.
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N O V É K N I H Y.
Albert Londres: Vecn Ý ži d pred cílem. Vydal V. Petr 1931.Mistr
reportáže Albert Londres vybral si tentokráte vecného žida a šel
po jeho stopách v Evrope, prošel ghet ty londýnskýmí, pražskými,
mukacevskýmí, polskými a rumunskými. Dostává se konecne í k cíli
vecného žida, do Palestiny.
jak

žil autor

dobrodružných

románu?

Edgar

Wallace od Edgara

Wallace.

Generálové umírají v posteli tento titul nese kniha Kanadana
Charles Vale Harrisona, kterou ve sbírce " Romány, které napsal
žívot" vydalo nakladatelstvi J. Toužimský. Harrison je autor, který
odvážil se ríci krutou a bezohlednou pravdu o válce, a jeho kniha je
v podstate dramatickou hístorií kanadského praporu v dobe posled.
ních boju. Cena Kc 18'-, váz. Kc 28·-.
René Fonck: Orel
letecké
eskadry.
Letecký román z doby
války. Stran 214, cena Kc 20'-.4 letecké fotografie. Nákladem
L. Mazáce v Praze. Preložil V. Vitinger. Autor, jeden z nejslavnejších
válecných letcu francouzské armády za svetové války.

INSERUJTE
V

PRITOMNOSTI

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

i

640

osvedcený

dubový

nábytek

"JERRY",

FRANCOUZSKA
REVOLUCE
Napsal

st.l(.8E
Barere
Brissol
Cambon
Danton
Desmoulins
Hébert
Chabot
Jaures
LaHayette
Marat
Mirabeau
Petion
Robesplerre
lalnt·Just
Talllen

UMA ••

V zrušená a tragická léta lidstva, nalezla v ceském bá·
sníku St. K. NeumannQvi vášnivého, ale svedomitého
vykladace. K mohutným freskám vy,>oko vzedmutého
deje priložil celou galerii pecliye a s láskou kreslenÝch podobizen. Sta vyobrazení
v textu a desítky
krásným hlubotiskem tištenÝch príloh doplnují slovesnou cást. V díle jsou otišteny
obrazy
dosud
neznámé naší verejnosti. Obrazy z kulturního života, tacsimile dopisu atd., obohacují dílo.
Nad k n i h o u Neumannovou, malým misálem, tak chutne podaným nakladatelem, pomyslíme si jiste pl"edevším toto: Jak
chudá je ješte naše literatura. Nebot hle. teprve po puldruhém
století má pro ceského ctenáre knihu, napsanou domácím autorem, ackoli se jedná o dejinné události dosahu svetového, jichž
duchovní dusledky pusobí ješte dnes, a to nejen pro národ,
v nemž se odehrály, ale také pro nás. Má proto St. K. Neumann
zásluhu, že vyplnil "mezeru" a jeho nakladatel má ji s ním, že
mu umožnil, aby tuto "mezeru" vyplnil zpusobem na naše pomery skoro prepychovj'm, v podobe dila, které již svými prívJastky, svými krásnými ilustracemi, svým formátem a peclivým vytisknutím predcí vetšinu knih, které jsme cetli o francouzské revoluci.

.právo Lidu.

Nové vydál'l tohoto

velkol ••
peho dlla poflnci pr~ve vvchcizetl v selltech po
Kf 3·-. Prvt sellt za Kf t·-.

U všech knihkupcu a v nakladatelstvl

FR.BOROVÝ, PRAHA II., NARODNI TR.1 ••
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Z filosofické literatury

doporucujeme:

ElNSTElN ALBERT:

TEORIE RELATIVITY SPECIÁLNí
I OBECNÉ
(se zvláštní predmluvou autorovou
vydání.) 104 stran, za Kc 12·-.
FlSCHER JOS. L.:

k ceskému

František

ARTHUR SCHOPENHAUER
(genese díla. Príspevek k psychologii
158 stran, za Kc 21'-,.
FLElSCHNER JINDA. :

tvorby.)

(Sociálne-filosofické a kulturne-politické
úvahy
o dejinách technické práce.) Stran 350. Brož.
Kc 40·-. V polokožené vazbe za Kc 100·-.
MALÝ RUDOLF J.:

SVET V BOHU
(N. Malenbrache.) Tendencní monografie. 168 stran,

Kc 24·-.

VA]TAUER EM. Dr.:

LIDSKA DUSE
(Všeobecné zákony duševního projevu.)
za Kc 27·-.
PROCHÁZKA L. Dr.:

196 stran,

BUDHISMUS SVETOVýM NAZOREM,
MORALKOU A NAB02ENSTVIM
218 stran. Brož. Kc 45·-.

U všech
V

knihkupcu

o nové Koptove knize:
"Oj"d, jejž Josef KoPla pred •• dl
• promeJJerako"ského olMra a panského prohnaného synka K a r a
• proletárského .lidce Jind;. !Ance,
n",í os"d pri.átní, nýbrž je 10 os"d
hl"boce ieský, typický, prfklatlný".

I

TECHNICKA KULTURA

za

Gotz

Další

kniha

Jedna.
• knihy

kre.eb mamky TOYEN
CERVENA HVEZDA

Koptovy

trilogie

Cervená hvezda
V tomto .amostatném
pokracování knihy JEDl NE V)'CHODlSKO
žije hrdina románu !IVOU novou existenci, privteJeoou ze zabitého
proletáre, za nehož byl vsazen do vezení a všemi okoJoc8lmi pfi.
nucen, aby žil osud 50cialilitickébo fanatik. a .píkleDce.
Koptovy
knihy CER VEN Á
HVEZDA
a ]EDINE
V'f.
CHODISKO
vylly v knihovne
PYRAMIDA,
která za red.kee
deset puvodních
románu
c.J.
autoru.
Kniby Pyramidy
jsou
graficky bezvadne
upraveny a
\lázány v anglickém plátne podlc
návrhu VACHKA
pro(c6ora prináii
L. Sutnara.
Emila
do roka
Cena svazku je 35 Kc, pro od.
beratele Pyramidy
ien 29 Kc.
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SFIIII,

A

U

B• .IUDA,

K N I H K UP

PRAHA

•
C U
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a

nakladatelství Fr. Borový v Praze.

o

SVÉ M D E T S TV

í,

živote studentském a prvých milostných
poblouzneních vypravuje J. W. GOETHE
ve svých životopisných statích:
,

'V'

Z MEHO ZIVOTA
(Básen

i pravda),
o

díl I. a 11.,jež vyšly jako XII. svazek SPISU
v edici Pantheon v prekladu J. Kamenáre.
692 stran, brož. za Kc 65'-.
U všech knihkupcu a v nakladatelství Fr. Borový v Praze.
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