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Pi"íliš mnoho politiky?
Nekolik
ctenáru vnám
dopsalo,
jestli
Prítomnost
poslední
dobeabychom
nevenuje uvážili,
príliš mnoho
místa politice. jeden z nich si posteskl: jaký by ta
Prítomnost
byla krásný casopis, jen kdyby té politiky v ní bylo méne!
Dekujeme za upozornení. Ale musili bychom jednat
proti svému lepšímu náhledu, kdybychom zvlášte v této
dobe násilne omezovali místo, které venuj eme politickým vecem (vlastne více hospodárským než politickým). Náš casopis má za úkol informovati inteligenci, a informovali bychom ji špatne, kdybychom jí
defraudovali zprávy o mohutném politicko-hospodárském zápolení, jež je pravou podstatou této doby, a
kdybychom si s ní nekde v koute šeptali - na príklad
- jen o estetice. Budeme rádi, až prejdou tyto napiaté
casy a až se s jinými budeme zase moci procházeti ve
vetších ci menších ružových zahradách. Ale do té chvíle
nemužeme podle svého nejlepšího presvedcení jakýmkoliv zpusobem podporovati v radách inteligence program politické pasivity a nezájmu. Nebot tento program
by nebyl nic jiného než výzva, perversní po své obcanské stránce. Delejte si s námi co chcete! Zajisté, mužete
ve svých pokojích spustit záclony a politiku ignorovat,
mužete si pocínat, jako kdyby na svete nebyla, mužete
strcit hlavu do nejakého kulturne-estetického
písku ale nakonec každý pokus o ignorování politiky ztroskotá,
ponevadž politika sama vás nebude ignorovat a vytáhne vás z písku za nohy. At se nám to líbí nebo nelíbí, politika pojednává o našich osudech a i rozhoduje
velkou jejich cást. Bylo by to tedy ignorování velmi
jednostranné.
Kdyby bylo možno nejak se vyhnout následkum politiky, dobrá, naplivejte na to, když máte chut. Ale zarucujeme se svým slovem, že to není možno. Ctete-li
rádi knihy, pamatujte, že politika konec koncu i to urcí,
kolik vám na knihy zbude penez. jak práve v techto
dnech mužete pozorovat, rozhoduje politika o výši
vašich platu, jste-li úredníci, a o výši vašich zisku,
jste-li podnikatelé. Stojíte obema nohama na politické
základne, i když treba toužíte státi výlucne na základne poetické nebo filosofické. A není rozumno nestarat se o základy a pohrdat jimi. Politika vám pridává
k vašim obedum nebo z nich ubírá; rozhoduje i o tom,
jste-li zamestnáni nebo bloudíte-li marne ode dverí ke
dverím; delá skývu chleba pro tento národ vetší nebo
menší.Kdybyste ztratili zamestnání, bylo by vám i težko
zabývat se kulturou, což je asi vaším hlavním práním;
a dobrá politika muže nezamestnanost zmenšit a špatná
ji muže rozšírit. Za techto okolností nemužeme schvalovati lhostejnost k politice. Radili bychom špatne.
Nebot v tomto oboru cinnosti nejde o abstrakta, ale
o nepríjemne konkretní veci vašeho denního života. Politika bydlí s vámi v byte a jí s vámi z jednoho talíre;
prípadne vám také kope hrob, když ješte nic netušíte.
Svobodný clovek nemá se chovat trpne tam, kde jde
o nej. Pocíná-li si tak trpne dokonce clovek inteligentní,
povstane z toho nejen jeho osobní škoda, nýbrž i škoda
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verejná. Kdyby špatná politika podvrátila mír a vehnala
nás do války, která, jak víme ze zkušeností války poslední, by všelikou kulturu nadlouho poslala k certu,
nemusil by si každý inteligent trpce vycítat, že svou
trpností posiloval špatný vývoj? Prátelé, válka ci mír,
obcanská válka nebo pokojný vývoj, to jsou také politické otázky a o ne dnes jde mezi jinými: mužete-li
k tomu státi lhostejne, máte vodu v žilách. V demokracii
se politika nedelá rozhodnutím
nekolika moudrých
mužu: delat politiku v demokracii je jako sypat písek
na dve hromady, na hromadu dobrého a špatného vývoje; rozhodne nakonec, která hromada je vetší; každý
z nás je takovým zrnkem písku, které se nabírá lopatou
voleb a jinými lopatami, a není omluvitelno, scházíme-li
se svým duchem, se svým temperamentem, se vším, cím
mužeme pomoci, na hromade dobré. Demokracie mimo
jiné veci znamená také zvýšení osobní odpovednosti;
v demokratickém režimu záleží na každém z nás nekonecne více než v režimu absolutistickém.
Všichni
svým pocínáním máme bud kus obecných zásluh nebo
kus obecné viny. je nedustojno inteligence, stojí-li v popredí lidé nepoctiví a není-li je možno z politiky vypudit.
je nyní v mnohém smyslu zase doba rozhodná.
Nemužeme raditi inteligenci, aby v té chvíli stála
stranou, namužeme ani nejakým opominutím ji v tom
utvrzovati.
Úkolem casopisu, který má míti nejaký
verejný význam, není trhat kvetiny podél cesty, po níž
se pohybují nejduležitejší události. Co je duležitejší:
zakládat si herbár nebo delati chléb? Nejdríve pozorovati obrazy nebo nejdríve býti svobodným clovekem?
Kdybys byl nesvobodný, budou ti i urcovat, na jaké
obrazy se smíš dívat nebo jaké malovat, a pokud jde
o ctení, sepíší ti takový seznam zakázaných knih, že
ti z toho pujde hlava kolem. Inteligence nesmí hráti
ubohou roli vdovy po aktivnosti. je známo, že inteligenti dovedou krásne vzdychat, jestliže kultura je
ohrožena. Ale mají umet také krásne jednat, aby nebyla ohrožena. I pro inteligenci jednati jest více než
sníti. Nemáme nikomu poskytnouti príležitost, aby nás
rozkopl jako hromadu snílku. A tyto veci se nevybojují
teprve v poslední chvíli. Tu už muže býti pozde. K cemu
by nám bylo treba inteligentnosti, kdyby nemela býti
zdrojem cinu a východiskem usporádání života? Také
v politice je treba kulturního
aktivismu inteligence.
Špatná politika nenechá na pokoji kulturu, na které
vám tolik záleží; špatná politika sníží celý kulturní
stav zeme.
V nynejší svetové hospodárské krisi rostou nadeje
dvou smeru: fašismu a komunismu. Co tyto dva smery
znamenají po stránce kulturní a po stránce osobní
svobody, která je podstatnou
cástí kultury, o tom
jste patrne dosti podrobne informováni. Krise výroby
a odbytu, nezamestnanost a jiné okolnosti, které propukly po celém svete, jsou vodou na tyto dva mlýny
a olejem do techto dvou ohnu. Tady není možno státi
jako pouhý divák. Clovek musí mít své srdce na jedné nebo
na druhé strane. Zasluhuje opovržení, dostaneme-li se
do neštestí a nevíme ani jak. Musíme proti temto pod769

Prítomnost,
vratným smerum bojovati i reformami dosavadního
rádu, a snad dokonce reformami na míste prvém: a
tady nemužeme být bez pomoci inteligence, kterou
muže poskytnout. Netoužíte snad po tom, abyste sí
tichounce šeptali pod nejakým diktátorským režimem,
jehož kroky i v oblasti kultury nutne jsou težké a
pustošivé jako kroky sloní.
Vaše kultura, kterou tolik milujete, není visutá zahrad·a. Spocívá na politických základech. Videli jsme,
že politika i u nás už nekolikrát rozhodovala o tom,
co se smí hrát na divadle, a že dovolovala nebo zakazovala s konecnou platností. Žijíce v urcitých politických podmínkách jako ve vzduchu; pokládáte je
za stejne samozrejmé jako vz:duch; ale nejsou tak samozrejmé, nejsou od pocátku sveta, a nyní práve je doba,
kdy musí býti znovu uhájeny a utvrzeny. Že mužete
žíti ve volnosti a podle své libosti zabývati se kulturou,
to je prímý následek toho, že dávno pred vámi se jiní
politikou zabývali. A podle toho, jak my se budeme
politikou zabývati, budou žíti naši potomci.
Politika dneška rozhoduje o tom, budeme-li míti
málo nebo dosti co jísti, budeme-Ii žíti v svobode nebo
v nesvobode, bude-li válka nebo mír. Jde tedy v politice nyní o veci nejzákladnejší. Proto je v Prítomnosti
tolik_ politiky.
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Poznámka o Frývaldovu.
Stala se trapná vec: u Frývaldova bylo zastreleno osm delnických
demonstrantu,
a velká cást verejného mínení nemuže se zbaviti
dojmu, že tato tragedie byla zbytecná, že jí bylo možno predejít a že
nebylo nezbytne nutno strílet. Do této cásti verejného mínení patrí
i obyvatelé oné obce, kde se tragedie odehrála, tedy ocití svedci;
tito obyvatelé jsou naprosto nevinni komunismem; jsou to vetšinou
nemectí krestanští
sociálové, tedy pokojný lid; ríkají, co videli.
Trapnost prípadu je zvetšována tím, že se ukazuje, že ony úrední
zprávy, které v poslanecké snemovne precetl p. ministr vnitra, nebyly zcela pravdivé. je to duležitá vec: nemužeme si práti, aby
úrady, které hájí klid, byly opušteny verejným mínením. Podle
našeho názoru tak nenastane, jestliže si úrady budou pocínat správne,
jestliže prísnost spojí pevným poutem s rozumností. Chápeme dobre,
že s prevratným hnutím by se nemohl stát mazlit, kdyby nechtel
pripravovati nebezpecnou budoucnost: ale šlo tam u Frývaldova
o prevratné hnutí? Podle toho, co víme, nešlo.
Neceká nás pekná zima, a je možno, ba pravdepodobno,
že se
"udou množit delnické demonstrace. je tedy nutno jednou provždy
rozhodnouti, jak se má státni moc pri nich chovat, aby krvavý
výsledek se nestával pravidlem. Chceme ovšem pevnou státní moc;
návrat do dob, kdy bylo dovoleno terorisovat a insultovat okresní
hejtmany, není nám ideálem. To nechceme, ale nechceme ani to, aby
cetnické karabíny príliš snadr.o spouštely. Nepíšeme své poznámky
proto, že bychom nechteli pevnost systému, nýbrž práve naopak.
Nejpevnejší je ten systém, který ve všech svých pocinech je podporován souhlasem rozumné verejnosti. Má si tedy pocínat tak, aby
tato verejnost nebyla nucena s ním nesouhlasit.
Všechny možnosti je nejlépe uvážit na konkretním frývaldovském
prípade. Predne: je treba zakazovat každou demonstraci? je nejpravdepodobnejší, že zástup, kdyby mu byla ponechána volnost, by
byl jen zademonstroval pred okresním hejtmanstvim;
všechny dukazy, že mel v úmyslu neco jiného, jsou vratké. Mezi demonstranty
ani mezi zabitými nebyli samí komunisté, proto se v tom nesmejí
hledat jen komunistické intriky. je pochopitelno, že lidé, kterým
bylo ohlášeno propuštení z práce, cítí potrebu si aspon nejak zamanifestovat, aspon nejak na sebe upozornit. S tím musí každý režim
pocítat. Tito lidé neprotestovali proti obsazení cínské dráhy japonci,

no

jak jim nesmyslne nakazovali komunisté mezi jinýmí protestnímí body;
takovým programem by nebyli vytáhli ani jednOhO delníka ven. Ale
protestovali proti hrozící ztráte zamestnání. je možno a spravedlivo
príkázat jim naprosté mlcení? Kdo z ostatních vrstev by tak ostatne
mlcel, kdyby mu hrozíl hlad? Není tedy treba každý demonstracní
projev zapovídat, není-Ii zrejmo, že z neho hrozí nejaké nebezpecí.
Ale do demonstrantu bylo stríleno, když ješte nebyl podniknut vubec
žádný útok na majetek. Ustupovat pred komunistickou stranou
ovšem nechceme a nemužeme. Ale je treba, aby dríve byl podán
dukaz, že bylo treba zakrocení v nejprísnejší forme. A tento dukaz
v tomto prípade chybí. je príznacno, že nedaleko místa tragedie
podarilo se rozptýlení vetšího zástupu demonstrantlt bez krveprolití.
Nemužeme žádati od úradu nerozhodnost; jen dukazy chceme, že
této formy rozhodnosti bylo potreba.
To vše není vec cetníku, kterí jednaji podle instrukcí, nýbrž vec
politické správy. Varujme se dostati se do takové situace, aby cetníci
nejdríve byli exponováni a pak desavuováni. Nesmíme dopustiti,
aby vznikl zmatek a nejistota mezi nimi. je nutno vésti je tak, aby
byli presvedceni, že vždy jednají ve shode s právem i lidskostí. Pevnosti je ovšem treba, ale pevnosti rozumné. Siláckost režimu nebývá
nejlepší metodou. Ministerstvo vnitra musí všechny tyto veci znovu
uvážiti.
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Z nemecké strany nacionální byl v techto dnech vyloucen novinár
Karel Ansorge. Bylo mu jeho stranou vytýkáno, že porušil stranickou
disciplinu, že o duverných vecech ze strany psal v provinciálním
Jiste vycházejícím v Mariánských Láznlch. Ale to asi nebylo to hlavní;
nejvíce se mu vytýkalo, že chtel naše nemecké nacionály dostat do
vleku Hugenbergovy strany v Nemecku. Nemeckonacionální
quasiradíkálové se proste zhrozíli nad tím, že se mezi nimí našel radikál,
který by je mohl prerusti. Proto byl K. Ansorge vyloucen. Prípad,
který není nepodobný prípadu býv. taj. národní demokracie Hlavácka, . jako vubec není nepodObný osud nemecké strany nacionální
s osudem národní demokracie. Na té i na oné strane je to týž nezdravý
nacionalismus, který nedovede ní koho získatí, nacionalismus negativní, který podlamuje stranu a neustále jí rozkládá.
Ale nezustalo jen prí vylouceni K. Ansorgeho, trebaže to vypadalo, jako by strana provedla tento rez bezbolestne a jednomyslne.
Za K. Ansorge prichází dr. Brunar a oznamuje svoje vystoupení z nemecké strany nacíonální. Dr. Brunar byl predsedou nemecké strany
nacíonální. Už jím není. Na jeho místo na posledním sjezdu prišel
hodne bezbarvý a málo známý dr. Schoppe. Dr. Brunar býval senátorem nemecké strany nacionální. Už jím není. Pri volbách do Národního shromáždení nemecká strana nacionálni dostala tak málo
hlasu, že nezískala mandátu do senátu, protože v žádném z volebních
kraju neprorazila. Tam, kde mela malou nadejí prorazit, byla oslabena malickou frakcí Všenemctl. jestliže volby do Nár. shromáždení
ukázaly neustálé klesání nemecké strany nacionální, pak poslední
obecní volby ukázaly, že velká cást volicu nemecké strany nacionální
prešla k hakenkreuzlerum. Strana neustále klesala poctem i kvalitou.
Liníe vudcu: Lodgman-Brunar-SchOppe
je linie silne klesající. Úplné
neúspechy této strany, které hrozilo sestoupení k docela male politické frakci, vyvolaly ve strane nutnou reakci. Mezitím dr. Rosche
z nemecké strany nacionální sám na svou pest se pokusil hledat nové
politické cesty a spolu s nemeckými demokraty vytvoril t. zv. nemecké pracovní a hospodárské sourucenstv!. Dr. Rosche dovedl sice
velmi dobre odmítnouti planý negativismus nemeckých nacionálu,
dovedl na sebe upozorniti nekterými svými projevy (zejména k rozpoctu), ale nedovedl formulovati svoji politickou linii jasne a kladne,
a tím se také stalo, že nemecké pracovní a hospodárské sourucenstvi
z velké cásti zklamalo nadeje, že s ním prišla politická formace, která
již svými hospodárskými a prumyslovými zájmy bude nucena pripojiti k aktivismu Svazu nemeckých zemedelcu a nemeckých delniku
aktivismus jiné hospodárské struktury.
Mezitím v nemecké strane nacionální vnitrní napetí neustávalo.
Jedni žádali politiku vccnejší, klidnejší. Ale strana byla prlliš zatížena

PritomnosL
svojí irredentistickou minulostí, než aby se mohla pred svými volici
ukázat jako strana, usilujicí o novou orientací vt'1ci státu kladnejší.
Na druhé strane na nemeckou oposici silne pusobil odraz z Nemecka,
který hlavne se jeví v stoupnutí poctu a ve zvýšení agitacní aktivity
nemeckých nár. socialistll. Jestliže nemectí nár. socialisté v poslední
dobe prímo demonstrativne zduraznují své sourucenství s Hitlerem,
je prirozeno, že i v nemecké strane nacionální našel obdiv Huggenberg.jeho projevy byly hojne otiskovány, jeho postoj byl napodoben.
I( tomuto smeru patril Brunar, k tomuto smeru patril A. Ansorge,
který se domnival, že zvýšením oposicní agresivnosti a podtržením
negativnilinie strany se zarucí nový príliv clenu a volicu. Ale vylouten! Ansorgeho znamená, že druhý smer, smer klidnejši, nabývá prevahy. Proto odchází i dr. Brunar.
Daleko nelze toto vítezství umírnenejšího smeru vykládati jako
obrat nemecké strany nacionální k politice kladné, aktivistické. Ale je
faktem, že nemecká strana nacionální, vzdávajíc se svého extrémního
radikalismu, doznává, že hlavou zed neprorazí a že Csl. republika je
necím více než tím, o cem mluvil kdysi dr. Lodgman, který srovnával
naši republiku s knoflíckem na veste, který ulítne, až Evropa si klidne
vydychne. Nemecti nacionálové poznávají, že jejich politika není s to
uškoditi nejak Csl. republice. Vidí, že Csl. republika je faktem, se
kterým musejí pocítat. Nebud0!1 mít odvahy z techto faktil vyvodit
dusledky, nebot lavice našich aktivistu je hojne obsazena, než aby bylo
potrebí nové posádky, jejíž aktivismus by byl ješte pochybnejší, než
byl pochybný aktivismus strany dra Mayr-Hartinga.
To, co se deje
v nemecké strane nacionální, je jen ukázkou hlubokého tápání mestského obyvatelstva. Jeho politickou krisi se pokoušel rozrešiti dr.
Rosche, ale selhal. Nemecká strana nacionální zapadla již priliš do
negativismu, než aby našla cesty k politice lepší. A tak incident Brunar-Ansorge bude míti jen vnitrní dozvuky v nemecké strane nacionální a ješte více urychlí její úpadek, aby byl pro nás ukázkou, že nen í
všechno zlato, co se trpytí, t. j. že práve ty strany, které mluví nejvíce o národnlm sjednocení, mají nejvíce vnitrních rozporu. To byl
prípad nemeckých nacionálu, který není nepodobný našim národnfm
V. Guiwirth.
demokratl·lm.

S cím souhlasíme.
Krisi treba rešiti od konsumu.
Když síly výrobní a spotrebitelská, na které lze zhruba redukovati hospodárské deni, pozbudou
rovnováhy, nastává hospodárská krise. Hospodárská krise je pojmem,
vyznacujícím stav nerovnováhy mezi kapacítou výrobní a spotrební.
Obecné uvedomování její prítomnosti pocíná se tenkráte, když se dostaví zklamání podnikatelských
nadejí ve schopnost konsumu nadále uspokojovati stupnovanou nabídku. Objem konsumu nerídí se
ovšem jen skutecnými potrebami zboží, nýbrž také cenovou výhodnosti nabfdky pro konsumenta. Acenová výhodnost je urcována dt'1chodovou hladinou konsumujícího, resp. jejl kupní silou. Tak jako v každé krisi minulé, i v soucasné krisi spocfvá ložisko choroby v konsumu - tedy v distribucí. Tentokráte však choroba distribuce je nebývale težká a stále se zhoršuje rozrustáním nezamestnanosti.
Universitní profesor Masarykovy university dr. Jan Loevenstein správne
vyslovíl ve své nedávno vydané knize "Diagnosa a lécení svetové
krise" názor, že "dnešní
hospodárská
krise jest krisí konsumu a distribuce".
Moudrost a umení hospodárské politiky státn i
musf se predevším projeviti v plánovitém zvelebování odbytu. Plánovité a pronikavé rozhojnování odbytu není sice jediným prostredkem pro zkracování hospodárské krise, rozhodne však nepatrí k lécebným prostredkum podradnejšího významu. Náleží dokonce k nejvýznamnejším prostredkum rešení hospodárské krise, a bude-Ii ho použito dovedne a odvážne, pul díla bude hotovo, nebot krise v ostatnlcl1 oblastech hospodárské cinnosti, jsouc v prímé, prícinné souvislosti s krisí konsumu a distribuce, snadno by se již lékarum poddala, kdyby se rozhodli usilovne léciti ochrnutí konsumu. Ovšem, tato
lécebná metoda vyžaduje nejvetší odvahy, ponevadž nemálo zasahuje
do domnele nedotknutelných
práv soukromokapitalistické
soustavy.
Kapitalistickým podnikatelum nelze prenechati úkol rešiti krisi soustavným zvelebovánfm odbytu, ponevadž ho nedovedou vykonati.

Prof. Loevenstein

ve své nové knize znamenite

charakterisoval

tuto

neschopnost temito soudy: "Tvrdím,
že kapitalistický
právnf rád ve spojení
s technickým"pokrokem
a nekterými
jinými
momenty
ubil konsumenta
a jest na nejlepší
cesii
te, aby vykopal
hrob výrobe
a tím též lidskému
blahobytu ... " Na jiném míste své 'knihy praví: "Kapitalistický
právní
rád vede k nejlepší
možné produkci
a k nejhorši
distribuci."
Loevenstein znamenite svou prací zobrazil, jak v kapitalistickém hospodareni "pomalu, ale ~ez ustání se mení konsumenti v nekonsumenty"."A
co za chvíli?
Až se všem otevrou
oci, pak již bude pozde - odpovídá autor - ježto proridlé
cety producentit
tu budou
bez konsumentí't,
oni budou
králi
bez poddaných.
Midasy,
kterí
se topí
nikoli
ve
zlate,
nýbrž
ve statcich,
pro než nebude
odberatelu."

(Th. Pistorius v "Právu Lidu".)

*

Nespravedlivost.
"V nekterých kruzích od pražských agrárnlku k lidovcum a šejdristum
pocínají se objevovat podezrelé starosti, že práce je, ale lidé že pracovat nechtejí. V Nár. Politice pan
dr. Nikolau píše, že v Praze je hlášeno 30.000 nezamestnaných (není to
pravda, hlášeno je 10.000), ale pracovní ochotu má prý jen 7.000
(tech 23.000 pokládá patrne za lenochy). Venkov si pochvaluje clánek
Iidoveckého poslance Petra, že se musí platit na spekulanty s nezamestnaností. Myslíme, že tihIe lidé jsou asi slepí a hluší, ponevadž
nechceme verit, že by byli tak zlí a bezcitní. Píší to zrovna v ten den,
kdy vydané úrední vyhlášky varují, aby z venkova nikdo za prací
do Prahy nejezdil, ponevadž není nadeje, že by tu nekdo práci nebo
místo našel. Pan Nikolau prece musí videt, jak pred insertní výveskou
práve jeho listu v mrazu prešlapuji nezamestnaní, hledajice práci.
A už od casného rána. To jsou lidé, kterí nemají 50 haléru na noviny
a chtejí se o volném míste dovedet dríve než ostatní. V administraci
by mu rekli, kolík žádostí na jedno volné místo jim prijde. Jsou lidé,
kterí už poslali sta nabídek (žádají se jen písemné nabídky, jinak by
stála všude fronta). Tihle reformátori jako by nevedeli, že sta podniku je zavreno, že není dne, aby se nekde nepropouštelo, a že i zamestnaní se tresou strachy, kdy dojde i na ne. Jsou ovšem zlé výjimky,
ale tech je práve tolik, kolik jich bylo za normálních casu. Ti nepracovali a nebudou pracovati nikdy, at je dobre nebo zle. Ale pro techhle nekolik výjimek hned obvinovat z remeslné lenosti tisíce nevinne
nezamestnaností trpících lidi, otcu rodin, lidí, kterí do šedin jen a jen
pracovali (dnes u nás plakal dvaapadesátiletý
úrednik Škodovky, že
byl propušten a nemuže najit práci), je opovážlivostí. Ono se to každému hezky kritisuje a doporucuje, dokud sám je v teple a má co jíst.
Ale reknete sami, nemáte ve své rodine, mezi svými známými nejaký
prípad nezamestnaného,
pro kterého sami a marne shánlte místo?
Dneska nejsou nezamestnaní jen delníci, ale také úredníci, živnostníci, obchodní pomocníci atd. Žádná vrstva pracující trídy není ušetrena. Víte o nejakém míste pro ne? Sytý hladovému neverí. Ale prosíme, místo takového krivého a bolestného obvii'lování "práce je, ale
nechce se delat", dejte do svých novin or,námeni a vyveste ve svých
sekretariátech vyhlášky: "Práce je tam a tam, ta ci ona továrna,
kancelár nebo dílna prijímá." A uvidíte, kolík set lidí se bude rvát
(Vecernl "Ceské slovo.")
o jedno volné místo."
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Dr. Karel Engliš:

Studentstvo a politika.

*)

Mladí prátelé!

Jsem
nežli vyjako
a mám
byl
jsemstarší
studentem
vy avíce
známzkušenosti,
vaši psychologii·, byl jsem dlouho cinný
v politice
a blízko
*) Text prednášky,
studentstvem.

kterou

dr. Englíš proslovil pred brnenským
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Prítomnost.,
správy státu a rozumím
trochu
politice.
Dovolte
mne tedy, abych k vám promluvil na thema: Studentstvo a politika.
Studenty charakterisuj e, že jsou m Ia d í a proto
rychle vzplanou v nadšení
i vášen,
jsou proto
radikální, vykonali více ve válkách 'a revolucích nežli
v politice a líbí se jim proto extrémy,
chtejí dobro
a krásno stuj co stuj, milují proto ideály
a utopie,
nejsou ješte zatíženi odpovedností
povolání
a
úradu a proto mají volný a nezávislý
pohled
na
veci. Jich vzl et je vede k tomu, že se cítí dríve
vudci
kultury a politiky, nežli se propracovali
k svetovému
názoru
a dorostli na skutecné vudce
v politice, kulture i hospodárství, jimiž mají býti v budoucnu. A jestliže u nás dostali od 21. roku volební
právo, cítí se právem
obcany
roz hod uj ícími
o o s u d u stá t u, a za daného volebního práva, které
buduje celý stát na politických stranách, mezi nimiž
si musí volic nakonec vybrati, organisují
se jako
jiní obcané
v nich,
stávají
se straníky
a do
svého stranictví
prenášejí
své mládí, své nadšení,
svuj radikalismus,
svuj idealismus, svuj vzlet, své
vudcovství,
zkrátka
své studentstvi.
Prílišné
stranictví
podlamuje
pospolitost
a družnost.
Uvažujeme-Ii o pomeru studentstva k politice, musíme míti na mysli d voj í P o Iit i k u, tu, kterou del aj í
j a k o s tu den t i za studentských dob, a tu, kterou b udou delati jako zodpovední mužové
a vudci a na
kterou se jako studenti pripravují.
Mluvme napred
o té druhé, protože ta má vykonávati vliv na tu, kterou
delají studenti za studentských let, nikoli naopak, protože by bylo casto osudné, melo-Ii by studentstvo rozhodnutí determinovati za to, co bude delati jako zodpovedný muž a vudce. Uvedomte si predevším, že d o~
rustáte
na vudce lidu, vudce jeho politiky, kultury
i hospodárství.
Sedí mezi vámi budoucí ministri, poslanci, ucenci, vudcové hospodárských podniku a sociálních organisací. Vudcem býti znamená vésti a usmernovati
myšlení,
práci a život lidu, a tam v politice, kde jako v demokracii platí každý hlas stejne, nesmírne záleží na vudcích, a president Masaryk opetovne
rekl, že problém
demokracie
je problém
vudcu.
Ale to vše vám neríkám proto, abych pozdvihl vaše
se b ev e d o m í, nýbrž abych vás upozornil na vaši o dpovednost,
tedy ne na právo, nýbrž na povinnost.
Vudcovství
je moc a každé
moci odpovídá
úmerná
odpovednost.
Lékar, který necítí odpovednost, když lécí lidi, ucitel, když ucí studenty, soudce,
když soudí, poslanec a ministr, když rozhoduje o os'udech lidí, je špatný vudce, je škudcem, zneužívá své
moci. Inteligence
je k vudcovství
v živote Vub e c pre dur c e n á a proto inteligence bez pocitu odpovednosti je neštestím národa. Inteligence
a vzdelanost jest o sobe moc, která zavazuje a nese s sebou
odpovednost.
To platí o každém
vudcovství,
v povolání,
v k u lt u r e i v p o Ii ti c e. Když v prosinci 1920 odhlasovala poslanecká snemovna proti mému votu zvýšené platy státních zamestnancu,
pro které nebylo
úhrady, varoval jsem parlament petiminutovou recí na
heslo: demokracie
jest odpovednost,
chteje tím
ríci, že moc, kterou dává demokracie, bez vedomí odpovednosti nicí demokracii samotnou. Není každá odpovednost provázena právní sankcí, a není-Ii jí provázena, je odpovedností
mravní,
a to je vetším dílem.
Musíme po každém žádati, aby se staral predevším
o svou odpovednost
vlastní,
každý ve svém obo772

ru, ve svém povolání
a postavení.
Bude-Ii více
odpovednosti
vlastní,
bude méne volání po odpovednosti
a pomoci
cizí. Nelze budovati spolecnosti jen na odpovednosti
cizí, na odpovednosti
vždy toho druhého. Špatný podnikatel, špatný lékar,
špatný soudce nebo ucitel nemuže býti dobrým správcem verejných záležitostí. Bylo by podivné, kdyby vykonával verejnou funkci s vetší odpovedností
nežli
vlastní povolání. Zkrátka, nemohu dosti zdurazniti, že
praedestinuje-li
vás inteligence
a vzdelání
k vudcovství
v hospodárství,
kulture
i politice, lže vám tím vyrustá
odpovednost
za
moc, která
se soustredí
ve vašich
rukou nad
mozkem,
majetkem
i životem
okruhu lidí vám
sverených
úradem,
funkcí
ci podnikem.
Myslete tedy vždy napred na povinnosti
úradu, funkce
a místa, jež prevezmete, nežli na práva s tím spojená.
Politická odpovednost se liší od každé jiné, že je
obecnejší
a vyšší, jak odpovídá politické moci rozhodující o všech osudech cloveka a národa. Ludvík XIV.
rekl jednou, že v politice
je chyba
horší nežli
zlocin, protože zlócin uškodí jednomu, chyba v politice tisícum. Odpovednost jako povinnost má svou
stránku
mravní
a
stránku
intelektuálnÍ.
Pravdivost,
poctivost,
solidnost
ciní obsah
stránky mravní, vzd elání
obsah stránky intelektuální. Jestliže se poctivost a pravdivost prisuzuje nekomu jako prednost, pak je to s pravdivostí a poctivostí
v národe špatné, není samozrej mostí, ac by jí mela
býti, a proto by nemela býti ani zásluhou, ani výminkou
u jednotlivce. Kdo jde pravdive a poctive svou cestou,
stretne
se s lidmi krivých
zájmu
a krivých
mozku a slov. V politice se vytvorila pravda
vel-kého poctu, pravdou tam je to, co se líbí velkému poctu lidí, to jest volicu, a podivili byste se, jak mluví nekterý politik s vámi mezi ctyrma ocima, jak se obrátí,
když prijde svedek, a se k nepoznání zmení, vzrostl-Ii
pocet posluchactt a svedku tak, že musí recník vystoupiti na tribunu. Tomu se ríká politická mluva; mluviti
ved o men ep r a v d y a nes p r á v n o s ti nes Io u ž í P 0litikovi
k ne cti. Takové vudcovství delá z demokracie demagogii.
Politikové a strany rozdmychávají nespokojenost
lidu, aby lid cítil potrebu jich
pomoci. Nikdy jste neslyšeli, aby byla nekterá strana
rekla, že je spokojena s tím, co sama odhlasovala, a
hodnotila to, co se stalo, hlavne zduraznuji, s cím je
dále nespokojena
a co se nestalo.
Demagogie
je nedostatek
odvahy,
demagogický vudce jest veden, místo aby vedl, má strach
z odpovednosti,
a
bez odpovednosti není demokracie.
Poctivost v soukromém živote spocívá v tom, že se
nekrade a nepodvádí, ve verejném živote a v politice
nadto v tom, že se dovedou správcové
verejných
záležitostí
pri rozhodování
o nich povznésti
nad své osobní zájmy;
to se uznává. Ale že by se
mel povznésti i nad zájmy
stranické,
se v politice
neuznává. Musíme rozeznávati zájmy stranické
a
záj my straníku.
Kdo dává pri zadávání dodávky,
místa, subvence atd. prednost svému straníku, krivdí
lepšímu konkurentu a zájmu státu. Egoismus
osobní
se p o u z e r o z šir u jen a rod i nu, tr e b a p o Ii t i c k ou,
a stojí vždy proti zájmu verejnému. Záj m y stranické na rozdíl od zájmu straníku predstavují
základní
postoj
a pohled
na problémy
státní
a tentýž
problém by rešil jinak liberál a jinak socialista, oba
v nejpoctivejším úmyslu. Že takových postoju možných

Ptltomnost,
jevlce,je více i politických
stran,
pokud nevznikly
osobne neb nahodile. Každá má svuj i d e á 1 n á rod a,
který má stát uskutecniti,
a zápas politických
stran je
zápasem o moc ve státe
a v dusledku o usmernení
ideálu národa v praktické politice státu. Linie praktické
politiky
je výslednicí
techto
mocenských cinitel U. Tento ruzný postoj k problémum
státním není žádné neštestí, vždyt není
objektivní
pravdy
v tom,
co chceme,
a to nijak nevylucuje
poctivost a presvedcení,
které zasluhují
r e s pe kt u
i u odpurce.
Toho nám mnoho schází. Odpurce je
zásadne špatný, straník zásadne dobrý. O odpurci se
zatajuje v tisku, co udelal dobrého, zkreslují se jeho
reci a ciny atd. Ne p r a v d a , nes p r a ve dl n o st, n eslušnost
zejména v tisku jsou špatné metody demo,
krade, pro h Iu b ují pro ti vy, z nes nad n ují nu t n é
dohody,
které
nakonec
delají
lidé.
Poctivost má býti i v argumentaci.
Druhou výplní zodpovednosti
politické
jest vzdelanost.
Neznalostí
a nevzdelaností
se muže
nekdy
udelati
vetší
škoda
než nepoctivostí.
I zákony o to pecují, aby pekarem a hodinárem
byl jen
ten, kdo se tomu vyucil, aby lidi soudili vzdelaní soudci
a lécili vzdelaní lékari atd., ale o verejných
záležitostech,
zahrnujících
veškeré
problémy
života národního,
rozhoduje
každý
bez ohledu
na to, rozumí-li
jim cili nic.
Ale to jinak v demokracii nejde, protože bychom musili vylouciti z volitelno ti mnoho lidí. Ostatne a n i o dborný
lékar,
soudce,
inženýr
nerozumí
odborne jiným
vecem a když jednou nekdo žertovne
definoval profesionálního
politika jako muže, který obstarává cizí záj my ve vlastním
prospechu,
odpovedel
Bechyne stejne žertovne, ale trochu pravdive,
že odborníkem jest ten, kdo nerozumí
nicemu jinému. B echyne sám jako delník práve tak jako rolník Švehla
jsou pádným dokladem toho, že muže být clovek bystrým státníkem bez vysokých škol a že tedy škola není
všecko, ale je nutno
nahraditi
školu
velkou
prací, jak oni udelali. Bez vzdelané
inteligence
není ani
parlament možný, at se už vzdelání získalo ve škamnách anebo mimo ne; ale inteligence
cerpá svuj vliv
nikoli
ze svého
poctu,
nýbrž ze svých
argum en t u, protože - když ne inteligenti
- tož inteligence ovládá strany, parlament
i lid. Odborné vzdelání
na vysokých školách zahrnuje
ve svém
úhrnu
jiste
vše, ceho treba vedeti pro stát, nikoli jednotlivý
odbor.
Nejvíce prupravy prináší pro politiku právnické,
státovedecké a národohospodárské
vzdelání.
jiste vice než
ctyri petiny všech problému politických
jsou problémy
hospodárské. Nedostatecné
vzdelání v techto otázkách
pusobí nejvetší obtíže. Nejhorší je polovzdelání
z novin,
zejména zabarvujících
problémy
stranicko-politickým
zájmem.
Nuže, ukázal jsem vám, cím demokracie trpí, abyste
pochopili, ceho jí jest
treba.
A kdo jí to má prinésti, kdo má zlepšiti metody její práce, jejího tisku
atd. Za to je zodpovedná
inteligence.
Ale ku podivu se zdá, že tato
inteligence
všude
trochu
selhává.
Pro prílišné mudrování
ztrácí rozum
a
rozumnost;
pro prílišnou
povýšenost
nemá odvahy a smyslu pro lid a ztrácí schopnost
k vláde
a
vedení,
pro prílišné
kritisování
ztrácí smysl pro
positivní
práci
a konstrukci,
pro prílišnou
nárocnost
stává se prvkem
nespokojenosti
a rozklad u. Každý má nakonec v politice takové místo,
jaké mu patrí, a stežuje-li
si inteligence,
že ne m á

dosti
vlivu
v politice,
je tím sama
vinna. jak
receno, nemuže ho míti pro svuj pocet, nýbrž pro svuj
mozek. Zdá se, že už je všude v povaze inteligence, že má
trochu sklonu k radikálnicení
ve vnejší
i vnitrní politice,
a prece leží život státu ve smíru
hospodárském
i sociálním
i národním
uvnitr
a
r o z u m n é do hod e n a ven e k. Taková
inteligence
nemuže prinésti
spásu
demokracie,
zustává
stranou
a bet významu
a v krisi jest smetena.
Ríkám vám to
proto, abyste si uvedomili,
jaké inteligence
potrebuje národ
k svému vedení, inteligence
rozumné
s ideálem a citem, ale bez vášne, která se uplatnuje
argumentem
a ne štvaním, která má o d vah u cel it d emagogii
a brát
odpovednost,
která konstruuje
a positivne
pracuje,
nejen
kritisuje,
inteligence státotvorné,
ne rozkladné.
Casto se mne
zdá, že delnictvo je politicky zralejší a má nekdy více
smyslu
i obetavosti
pro pravý zájem státu nežli
inteligence samotná.
To je namnoze proto, že má inteligence vysokou
theoretickou
i praktickou
odbornost,
ale málo
celkového
rozhledu,
a cím
více má odbornosti,
tím užším
okénkem,
tedy tím
jednostranneji
se dívá na svet, zlobí se, že to nejde
po jejím,
a nevidí
všech
ostatních
"proc?",
jichž výslednicí je pocin, na který se úzce dívá a hnevá.
její
chyby
v obsahu
i metodách
jsou
horší,
protože
se jí pricítá
právem
pro její vzdelanost vyšší
odpovednost.
Nuže, chápete nyní svuj budoucí
úkol.
Náš stát
je m Ia d Ý a musí dlouho ješte prokazovati
svou životaschopnost. Cím ji prokáže? Svým životem,
svým porádkem,
svou
funkcí
mezi
národy
a státy
jinými!
Tento stát musí býti ceskoslovenský,
má-li
míti svuj raison d'etre; je proto zde, aby uskutecnoval v historii
ideál
ceskoslovenského
národa.
On žije touto myšlenkou,
on se z ní zrodil. To je smysl
naší s v o bod y, tak želané po staletí. Protože zpravidla
hodnotíme vždy jen to, ceho nabýváme nebo co ztrácíme,
proto u vás, kterí jste byli v naší nesvobode ješte detmi
a nalézáte ji jako samozrejmost,
je obava,
že byste
si neuvedomovali
její nesmírnou
hodnotu.
Státy
žijí z vule národu
k samostatnému
a svobodnému
životu.
To je první myšlenka,
která musí
ovládati celý národ, tím více jeho duchovní vudce, jeho
inteligenci.
Bez
národní
inteligence
je mozek
bez srdce,
ale života
bez srdce
není.
Máme-Ii
vlastní stát, pak všechno
naše
národní
snažení
se k nemu soustreduje,
a kdo dnes mluví jen o národu a nápadne
nemluví o státu, tomu se ten stát nelíbí, nenalézá v nem osobního uspokojení,
ale pak je
i jeho vlastenectví
podivné, národem mu asi není veškerý lid, z jehož vule má stát podobu, jakou má.
Žije-Ii stát svobodne
vedomím
národním,
žije
v družine
národu
vedomím
lidství,
lidské
vzájemnosti
a solidarity,
respektem
k životu
a
svobode
národa
jiného,
tedy
i k jeho
národnímu
ideálu,
v nemž
se chce
vyžíti.
Národní
vedomí nesmí býti negativní,
nenávistné.
Vypjatý
národní
egoismus
v mezinárodním
styku rozrušuje
pokojné
soužití
mezi národy
práve
tak jako
vypjatý
egoismus
osobní
rozrušuje
solidaritu
uvnitr státu.
Nezdravý
nacionalismus
jako nezdravý
egoismus buduje vše na moc i, lehce precení své síly
a nakonec uvrhuje národ vlastní do zkázy. jen žádné
velikášství
a méne
prestiže.
Ale i malý národ se
muže uplatniti ve spolecnosti národu, když ne svou pocetn os t í, tedy práve tak jako inteligence v národe, svou
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i d e o u politickou, vedeckou, technickou, umeleckou,
hospodárskou atd., protože v souteži mezinárodní, pokud není válkou, muže jeden velký muž dodati národu vetší
váhy
nežli
celá armáda
vojska.
Touto ideologií vzájemného
respektu
k životním
zájmum
druhého,
která
jedine
zarucuje
svetový mír a pokoj,
musí býti proniknuty
celé
národy
a organisuje-Ii Spolecnost národu studentstvo priclenených
národu,
pak je to proto, aby
dorost inteligence a budoucí
vudcové
id e ov í
svého národa
byli sami myšlenkou
touto proniknuti
a byli v národe vlastními jejími nositeli. Musíme všichni
jinak
myslit,
aby nebyla
válka
argumentem.
Nevzdáváme se svého nacionalismu,
ale uznáváme i právo druhého na život, aby bylo toto
právo i pro nás nesporným.
Není-Ii to práve funkcí
malého národa, aby byl nositelem této ideologie?
Dozrávání
inteligence
pro politiku
trvá
déle nežli u mužu z lidu, protože práve dozrávají na
rádce
i vudce
lidu, k cemuž potrebuje širšího
i hlubšího
vzdelání,
theorií
i zkušeností
svereného
svetového
názoru.
K tomu je treba uciti
se i samostatne mysliti a zvlášte
mysliti,
protože
to je podmínkou
tvorení,
konstrukce,
hledání
stále lepších
(ne za každou cenu nových) zarízení
technických, právních, sociálních, hospodárských a t. d.
pro zlepšení života.
jsme v politice na rozhraní
dvou
generací,
z nichž jedna vyzrála
v Rakousku
a druhá vyzrává
v osvobozené
vlasti.
jedna byla zarízena
na negaci
státu
a boj proti nemu, ale prijímala od
neho drobty pro svuj národ, možno ji zaraditi i mezi
bojovníky
za samostatnost,
má své zásluhy,
ale také
svou
ideologii
i 'metodu,
v níž
dlouho
žila a s níž srostla.
Druhá je generace
mladá, která zacala delati'politiku
až po prev r a tu, nebo která po prevratu teprve dorostla a prejímá pozvolna odpovednost za vedení státu, které prechází prirozeným vývojem do jejích rukou. Mladá generace politická cítí autority
lidí, které nemohou býti
vzhledem ke zmenené problematice vždy a u t o r i t o u
ve veci, a tak mají všechny
politické
strany
svuj vnitrní
kvas, který není dán jen protivou starých a mladých,
nýbrž též protivou jednech
ješte
z rakouské
politiky
a druhých
už z té naší.
jen málokterí mužové podrželi pružnost našeho presidenta, který nemyslil jen na rozklad RakQuska, nýbrž
hned na novou
konstrukci
Evropy
a její novou ideologii,
a lze právem ríci, že z této nové ideologie o demokracii národu vzešla nová mapa Evropy.
Do této nové generace
patríte
i vy, mladí
prátelé,
a s nadejí
i úzkostí
se dívám
na
smery, jimiž jdete,
a jak svuj budoucí
úkol
i svou odpovednost
pojímáte.
Priznávám, že váš úkol jest mnohem
težší nežli
býval dríve
pro mladou
generaci,
a to nejen
pro zvýšenou
odpovednost
ve vlastním
státe,
kde se nevystací s oposicí, kritikou a vlasteneckými
recmi, nýbrž kde je nutno tvorit a všem problémum rozumet (oposice nebere za kritiku odpovednost), nýbrž
i proto, že nalézáte všechny
smernice
lidského
snaženi
v krisi, ba v revoluci, jako by se rodil nový
svet. Umení se vrací k jistému primitivismu vedomému,
ocekávajíc, že se z toho zrodí nové nezávislé zmeny, v hospodárství se experimentuje a hledá nový rád. Politika
i hospodárství Evropy pripomíná bouri a silné zemetresení, protože ztratili nekterí národové po válce du774

ševní rovnováhu. Není vám možno jen prikloniti se
k osvedceným
'smerum a proudum a plavati v nich,
jest vám mnoho tvoriti.
To znamená ruzne pracovat
a myslit. Ale kdo zacíná snažení po Ie pš í m, novém tím,
že staré zborí a neví, co dál, ten je reakcionárem,
i kdyby
byl revolucionárem.
Práve proto, že je
všechno lidské snažení v krisi, mužeme ve zdraví preplouti, dokud se držíme lodi, kterou máme.
V. takové dobe potrebuje náš mladý stát a jeho lid
mužu a zvlášte vudcu predevším zdravých,
se smyslem pro život a s radostí
ze života
a s ušlechtilou vulí, tedy s charakterem,
mužu s velkým rozhledem
a možno-Ii
mnoho mužu svetových.
Šetrte tedy svého zdraví,
studujte
odborne, ale hledte si i všeobecného
vzdelání,
zvlášte
též ve veceéh hospodárských
a státních,
ucte
se cizím
jazyku m, a I e predevším se ucte více
myslit,
tvorit
a zlepšovat nežli borit,
ucte se
dríve vecem
rozumet
nežli je kritisovat,
pestujte
ceský charakter,
tvorte jeho typ.
Takové lidi a vudce potrebuje stát všude, zvlášte
v politice. Inteligence
se nesmí vzdalovat
politiky. Nebylo by moudré, aby se jako kasta osamostatnila ve vlastní politické strane. Ztratila
by význam.
Vudcové
musí s lidem. Podle svého svetového názoru at se každý priciní. jako obyc ej ný
voj ák se musí ve strane
ucit, nabývat vlivu svým
argumentem, a bude-li intelligence ve všech politických
stranách státotvorných
pttsobiti
smerem
ke slušnosti
a vecnosti,
bude-Ii je oplodnovati svým myšlením, nebude stranictví
znamenat repartici
státu,
nýbrž jeho synthesu.
Poohlédnete se však kolem, jak studentstvo myslí,
jak žije, jak studuje, jak a co cte, jak se projevuje
tiskem jeho vtip a žert, jak se studentstvo baví, vy
t o víte Ié pen ež Ii j á, a p o s u d t e s a mi, je - Ii vše
nad obr é c es te. A prece budou kdysi vaše mozky
a srdce duchem národa, až na Vás prijde rada.
A ješte pak slovo o politice, kterou
deláte
nyní
ve stranách a mimo ne. Delejte ji, jak nejlépe umíte
na svém stupni vývoje, ale pamatujte, že tento· vývoj
není ješte
skoncen.
Budte si vedomi odpovednosti, i té, kterou má každý obcan, když volbou rozhoduje o osudu státu, i té, která vás v budoucnu
ceká. Zkrátka myslete
jako inteligenti
a nepodléhejte
agitaci
jako
nemyslící
dav. Rekl
jsem to tak, jak jsem si myslil, že je dobré pro stát
i pro vás.
Carlo S/orza:

Madarská oligarcllie.
Tišteno jako rukopis z pripravované
knihy
bývalého italského státníka, který za vlády
Mussoliniho je nucen žíti v emigraci.

Demokratické
recníci casto a ve
svých
obžalobách
spojují diktaturu casopisy
italskou aa madarskou,
zatím
nic není
nesprávnejšiho nad to, hlavne se stanoviska historického.
I kdybychom nechali stranou fakt - který je však presto duležitý
- že v Uhrách vládl za režimu Bely Kuhna bolševism, a to dokonce
v hrozivých rozmerech, zatím co Italie zažila jen trochu zmatku a rámusu, který prestal být nebezpecný, když vstoupil na scénu fašismus
- esencielním rozdilem mezi diktaturou uherskou a všemi ostatními
v Evrope zustane to, že v Uhrách nacházíme sice starý typický úkaz
jedné privilegované trídy, která se snaží prokazovati své zájmy všem
možnými prostredky, ale beze všech tech umelých a chorobných vý;

atfelkl1,prlvesku, které jsou témer všude hlavním znakem diktatury.
Podlvejme se trochu na dejiny Uher. Ani aristokracii, ani uherské
gentry nanapadlo nikdy po celou dobu jejich dlouhé a dramatické
existence, že by bylo záhodno pripustiti alespon špetku sociální spravedlnosti a politické rovnosti. Madarská ústava "stará 1000 let" jak vám stále všichni Madari pripomínají - byla vždy jejich právní
tvrzí nejdrív proti korune, pak protí lidu. jejich koncepce madarského
národa vylucovala bezejmennou masu nešlechticu.
Definice lidu
ve starém a tak uctivaném Dekretu Tripartitu znela takto: "Lid se
skládá z prelátll, baronu a ostatních magnátu, avšak nepatrí mezi ne
nešlechtictí meštáci." Otroctví bylo v Uhrách zrušeno až r. 1848.
Avšak ješte dnes nemají v praksi ty miliony mad. sedláku na rozsáhlých statcích nekterých magnátu o nic více svobody než drívejší
otroci, jejich predkové. A tyto statky pOkrývají vetšinou rozsáhlé
bohaté pláne AlfOldu.
Prlcina ostracismu a dosud neukojené nenávisti vlastníku uherské pudy proti jednomu z nich hrabeti Michalu Karolyimu je ta, že
v dobe, kdy se dostal v celo krátké provisornl vlády po prímerl, pojal
úmysl vyvlastniti pudu a rozdeliti ji z velké cásti mezi chudé sedláky.
A co bylo ješte vetším hríchem v jejich oclch, Karolyi šel sám dobrým prlkladem napred se svými statky, které nabídl po svém zvoleni za presidenta prozatímní vlády sedlákum, jako predbežnou
splátku agrární reformy.
- A to práve jsou gesta, která pozemkoví magnáti odpouštej i ješte
tíže než tirády socialistu.
A stejne tak, jak byli uherští magnát! krutí ke svým sedlákum, tak
byli nesnášenlivi k poddaným slovanským a rumunským.
Charakteristickým rysem staré aristokratické
Ungarie je, že vice
než jedno stoleti bojovala velmi chrabre za svobodu - ale jen za
svou, nikdy za svobodu ostatních.
Divoký, ultranacionálni egoism sídlí v dedicných pásech zeme
Arpádovy- patrne odkaz turánských tradicí této rasy. Za celá ta
století se uherská aristokracie jen jedinkrát vyjádrila ve prospech
svobodomyslného a velkodušného federalismu: bylo to ve 14. stol. pod
vládou francouzského prince.
Každý vi, že madarská revoluce proti tyranii Habsburkll r. 1848
vzbudila uprímné nadšení v Italii i ve Francii, pripojily se k tomu dokonce i Spojené státy, ac tehdy ješte tak vzdálené. Ale našel se prece
nekdo i v tomto roku osmactyricátém, kdo dovedl videti skutecnost
skrze preludy; byl to Cavour, kterého pozdeji celý svet uznal jakožto
nejvetšlho liberálnlho státnika století.
Dovolte mi, abych vám reprodukoval
jednu pasáž z reci, kterou
pronesl v parlamente 20. rljna 1848 - reci vzácne odvážné, vzpomeneme-Ii, jaký nadšený kult prokazovali
Italové Košutovi, vudci
uherské revoluce, a jak melí prlmo v ošklivosti bána chorvatského jelacice, který ze všech sil bojoval na strane císarove.
Cavour mluvil takto; "Nechci zacházeti do podrobností nynejšího
divokého boje Madaru protí Slovanum. Chci jen parlamentu pripomenouti, že Madari, statecní a ušlechtilí, šlo-Ii o hájení národních práv
proti tyranii habsburské, se chovali vždy krute a zpupne vuci slovanským obyvatelum uherských provincií. Nejsem zde však proto, abych
pel chvalozpevy na Chorvaty a jejich statecného vudce bána jelacice.
Chci jen ríci, že prapor, který rozvinuli, je prapor slovanský a ne, jak
se všichni domnívajl, prapor despotismu a reakce. jelacic pouze použ!1jména cisarova, címž projevil svou politickou obratnost. Ale to
vubec neoslabuje faktu, že jeho hlavním cílem, ne-Ii jediným, je osvobozeni národnosti slovanské."
Z tehdejších dopisu Cavourových je zjevno, že byl skutecne jediným mužem v té dobe, který si byl vedom toho, že boj Slovanu proti
Madarsku feudálnímu nebyl jen bojem nacionálním, nýbrž také bojem
za svobodu hospodárskou.
Dnešnl Madarsko - Madarsko dukladne osekané smlouvou trianonskou - by si bývalo ušetrilo mnohou z tech teritoriálních
kterým bylo odsouzeno po válce, kdyby byli jeho pozemkoví
vcas pochopili, jak bylo v jejich vlastním zájmu záhodno
sociální a hospodárský stav jejich slovanských poddaných.
R. 1919 Karolyi - a s ním jaszi, který vzal v prozatimní

ztrát, ke
velmoži
zlepšiti
vláde na

sebe težký úkol upraviti pomer nemadarských národnosti v Uhráchpykalí za bludy a egoism svých predchudcu.
Kdyby býval jaszi
byl ministrem za Františka Josefa, nebo za Karla na konci války a
kdyby mu bylo povoleno rea1isovati jeho myšlenku federalistického
rešeni, Madari by urcíte bývali museli utrpeti po porážce všechny
ty ztráty, nad nimiž ted tak bedují ... Ale bylo už príliš pozde, jaszi
se pokusil o podnik již neuskutecnitelný.
Sovetští leadri, kterí nastoupíli po vláde Karolyiho, byli ve skutecnosti ješte slabší než vudcové revoluce soc. demokratické. jiste by
se nebyli dostali k moci, nebýt faktu, že vlastenecké deprimovanosti
príliš velké cásti obcanu mohlo býti využito zlocinnými snahami
nekolika skupin. Nic nedokazuje lépe intelektuelní neschopnost Bely
Kuhna a jeho soudruhu, než tento jednoduchý fakt, že v zemi, v níž
rozhorcení sedláku proti pánum mohlo býti tak snadno využito, dohnali bolševici z Budapešti svou stupidnost tak daleko, že si vysloužili zato nenávist - sedláku! A to vše prosím po príkladu Ruska,
kde sedláci byli politice Leninove práve tou nejvetší oporou.
Když v cervenci 1919 Rumuni podnikli útok na režim Bely Kuhna,
šli do boje proti necemu, co bylo v posledmín taženÍ. Celá organisace
bolševická v Budapešti se práve v tu dobu hotovila rozplynouti se.
Hlavní charakteristika vlády, která nastoupila po bolševicích, záleží v tom, že representovala - a konecne representuje ješte ted smes staré feudální aristokracie, která za Habsburku spravovala sama
zemi, a gentry, která behem 19. stol. ztratila svuj vliv a prestala na
tom, že stacila už akorát jen na administracni funkce.
Ztroskotáni habsburské monarchie, smutný konec vlády Karolyiho,
krvavá episoda s Belou Kuhnem, to byla ta serie událostí, která každá
svým zpusobem dopomohla ke zmrtvýchvstáni
gentry, jakožto síly
politické. Do té doby role, kterou mohla hráti gentry ve verejném živote, byla apanáži bohaté trídy židovské. Od smíru mezi Františkem
josefem a Madary r. 1867 židé, kterí byli do té doby jen parii, znacne
postoupili a ke konci války byli dokonce uznáváni napríšte jakožto
nová trída, utvorená nad magnáty. Destrukce rak.-uh. armády, 'kde
tolik synktt z nižší šlechty našlo odbytište v hodnosti oficíru a zmenšení Uher na jednu tretinu bývalé velikosti, pripravilo gentry o témer
celé jeji bývalé postavení - a tím i o její chléb. Celé tisíce z nich funkcionári státní, nebo úredníci magnátských statku v Chorvatsku a
Transylvánii - byli nuceni obrátiti se na Budapešt. Tam nalezli jediné uplatnení, které se hodilo pro jejich schopnosti a pro jejich
vkus: nechati se naverbovati do protirevolucních organisacÍ.
Tak došlo ke zjevu, který je dosti analogický s tím, k cemu došlo
pozdeji v !talii pri nastolení fašismu. Pozemkoví magnát i uvedli
do proudu protirevoluci, nová buržoasie židovská podporovala organisaci svým kapitálem, ale postupem casu strední trídy protirevolucní - gentry - se emancipovaly od pllvodnlch svazku se svými
patrony. S pocátku se vyznamenali krvavoll krutostí v boji proti
komunistum a židum, krutostí, která mela do sebe dostatecnou dávku
opatrnosti, ponevadž všechny ty první masakry komunistu a židú
byly spáchány tlupami, instalovanými za vedení Horthyho v Szegedine pod záštitou francouzské garnisony, kterou opoušteli jen na
velmi krátké výpady proti posicím komunistickým.
Gentry sice s pocátku prijímala peníze bohatých židu, ale pak bylo
pro ni hrackou vykopnouti je ze sedla. Nejcharakteristictejším
znakem zmenené situace byla témer diktátorská moc, které se gentry
zmocnila, když se jí podarilo bez zjevné námahy vyrvati aristokratickým velkostatkárum
dúležitou cást své staré moci. V boji proti
komunismu se už sedláci neshromáždili v družine "hrabat" svých
pánu, rodilo se v nich trídní uvedomeni, nemohli zapomenouti na
agrární reformy, o nichž jim mluvil Karolyi. Bylo proto nutno slíbití
jim dukladné zlepšení, aby se dali získati pro revoluci, takže v den
vítezství se octli velkostatkári
tvárí v tvár sedlákum, kterí hrozili
státi se organisovanou mocí a kterí by se již neshýbali tak nízko,
jako predtím. .. Pred tímto novým nebezpecím se cítila aristokracie
nucena usmíriti se pres svou pýchu s malou šlechtou, s toutéž gentry,
kterou predtím zatlažila tak nízko, že se stala už jen (semeništem)
chovem úredníktt. Gentry byla pocetná, stacila k vytvorení malé,
ale solidni armády. Ba ješte vice, dik svému kastovnímu uvedomení
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a legální forme stavovské, mohla representovati organisaci mnohem
duležitejší, než sedláci, kterí odjakživa byli vždy jen ve stavu molekulárním.
jenže, žádajíc gentry o pomoc, doznala tím aristokracie mlcky, že
bez ní by ji príliš ohrožovalo nebezpecí ze strany sedláku. Gentry,
vedoma si své moci, shrábla lvi dí! pri vítezství, za než zaplatila svou
válecnou dan masovými masakry neprátel a disidentu. jak potom
casto opakovali, byli to prý oni a ne magnáti, kdož "zachránili
vlast".
Admirál Horthy, regent království uherského, representuje vedeni
této gentry. jakožto jeden z nich, je kalvínem, zatím co vetšina
vysoké aristokracie ztlstala katoliky, nebo se jimi znovu z prospechárství stala. Tento marinácký oficír, jenž plní! za války pocestn"e
své vojenské povinnosti, je muž velmi šikovný, který umi sloužiti
svým osobním zájmum, aniž by pri tom vypadal neloyální vuci svým
starým prísahám rodu habsburskému.
Podivuhodným
zpusobem
odpovidá prímo doslovne Bismarckove definici Madaru: "Na pul
husari a na pul advokáti". jakožto vudce a prímo symbol této nové
trídní diktatury, držící dnes v rukou osud Madarska, byl regent zvolen na neurcitou dobu - což je o dttkaz více k poznání, odkud hlavne
pochází státní prevrat.
Teoretická fikce svatoštepánské
koruny
zustává nad regentem dále, bylo to ostatne nutné proto, aby se
mohlo pokracovati v politice reklamující zpet integritu království,
representovaného
korunou.
N<trodní shromáždení,
jehož svolání Madarum uloží!a Dohoda,
chtíc, aby mírová smlouva byla schválena celým národem, bylo zvoleno hlasováním všeobecným a tajným.
Ale pozdeji hrabe Bethlen, který byl min. predsedou osm let,
restringoval volební právo nejdrív narízením z r. 1922, pak zákonem r. 1925. Pocet volicu je nyní menší o tretinu v porovnání s rokem
1920. Vyjma v nekolika obvodech mestských, není už hlasování
obcanské hlasováním uprímným a svobodným, hlavne proto, že
jde o zemi s takovým hospodárským ústrojím, jako mají Uhry, kde
vše závisí na státu.
To vše ješte nestací!o. Novým dekretem a narízením bylo ustanoveno, že obcané mohou kandidovati jen tehdy, když se vykážou
doporucovacím vysvedcením, podepsaným 10% voliCú. S použitím
všech druhtt donucovací moci, jež má stát madarský k disposíci revise daní, hrozba sesazením - není pron nic lehcího, než zabrániti
takto oposicnímu kandidátu, aby dostal potrebné podpisy. A kdyby
je náhodou prece dostal, je zde ješte k disposici Komise, proti jejímuž nálezu není odvolání a jež mttže kdykoliv upríti autenticnost
nekolika tuctum podpisu, nutných k doplnení tech 10%.
Pred válkou hrabství a obce uherské mely dosti širokou autonomii, ac ovšem stojící na velmi oklešteném volebnlm právu. Hrabství byla vždy baštami gentry, a ponevadž místní autonomie byly
vždy nejvzdornejší složkou madarského hnutí proti Vídni, neodvažovala se diktatura
odstraniti je úplne, jako to uciní! fašísmus
v Halii. Ale ve skutecnosti to prece ucinila: zákonem z r. 1929
v obcích provinciálních a zákonem z r. 1930 v hlavním meste Budapešti. Politický resultát je tedy celkem stejný. Všechna skutecná
moc provinciální a obecní prešla do rukou centrální správy.
A protože celá organisace administrativní
je v Uhrách postavena
ješte na výjimecných opatreních, uvedených v platnost za války,
je velmi snadné predstavit si, jak velká moc se nalézá v rukou vlády.
Na priklad: tisková censura oficielne neexistuje, ale žádný casopis
nemttže vyjít bez dovolení urcitých autorit a každé noviny mohou
býti zabaveny prostým rozhodnutím ministerským,
dokonce i poulicní prodej novin podléhá ješte starým válecným narízením.
Zkrátka, tisk žije v Madarsku ze dne na den v ustavicném strachu.
Všechny casopisy se staly jen poslušným nástrojem v rukou vlády.
jenomže tato je šikovnejší než italská, protože je nenutí, aby byly
každodenne nacpány chvalozpevy na genia hrabete Bethlena, nebo
hrabete julia Karolyiho, jeho nástupce. Žádný spolek se nemtlže
v Madarsku ustaviti bez predchozího schváleni vlády, která je poskytne jen tehdy, je-li si naprosto jista, že nebude nikdy prechovávati její protivníky, anebo trebas i nejaké vlažné.
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A mluviti o vereJnem mínenGv~Macrarsku
je už naprosto vylouceno, všechny prostredky,
kterými by mohlo býti vytvoreno,
jsou v rukou diktatury.
A co se týce justicní správy, stací citovati odstavec sedmý zákona
z r.1921 o "ochrane verejného sociálního porádku":
"Kdo rekne,
nebo bude citovati nejakou (ironii) nepravdu, která by mohla ukrivditi dobré povesti madarského státu, nebo národa, muže býti odsouzen do vezení na pet let." A to - abychom citovali sentenci docela
cerstvou - i v prípade, kdy se mluví sice pravda, ale upravená
tak, aby vrhala klamné svetlo na verejné záležitosti.
Takže, at Madar, ci cizinec žijící v Madarsku, by neunikl 5 letum
vezení, kdyby vypravoval
následujicí fakta, všechna absolutne
pravdivá: Že jeden princ Windischgratz
padelal francouzské bankovky, že tyto bankovky byly tisknuty Státním ústavem kartozavagrafickým a že min. zahranicí je poslalo v diplomatických
zadlech do Holandska, aby mohly býti dány do obehu. jak by se
potom mohl nekdo divit, že v Madarsku vládne ticho, jako na hrbitove?
Parlament si sice zachoval o trochu více vnejší dústojnosti než
parlament italský, ale jen zdánlive. Nesmíme totiž zapomenouti, že
i poslanci oposicní jsou zde do jisté míry v moci diktatury. Co však
musíme každopádne priznati, je fakt, že pres ten první kousek
Horthyho a pres nekontrolovatelnou
moc min. predsedy, madarská
diktatura není diktaturou osobní, jako v ltalii, ani vojenskou, jako
v Polsku. Prícina toho tkví v historii: madarská šlechta - magnát i
stejne, jako gentry - si pokládala pod vládou Habsburku za cest
moci ignorovati armádu. Armáda byla "Kayserlich" a bylo to vlastenecké ignorovati ji. je ovšem prirozené, že nynejší madarská armáda
teší se velké prízni vlády a jeji vudcové udržují vztahy velmi intimní
s dustojníky z okoli Horthyho, ale pres to armáda není podstatnou
cástí madarské oligarchie, je jen jejím nástrojem.
Tato oligarchie skládá se z nekolika složek (z nichž každá representuje cást její sily): Z clenu aristokracie, kterí se nehlásí k legitimistum (aby nebylo nedorozumení: legitimisté, predstírajíce pohrdání
vúci moci v rukou malé šlechty, k níž patrí Horthy a vykrikujíce
do sveta svou vernost synu posledního panovníka, krále Karla, si
dávají dobrý pozor, aby nezpusobili vážnejší obtíže vládnoucímu
režimu; pomocí své politiky, pozustávající v mracení se v koute,
zachovají si svou legitimistickou neposkvrnenost a zároven si získávají o to více sympatií vlády, která se s nimi nechce rozházet). Dále:
z kléru katolického, jehož vliv je o to vetšía to k vuli rovnovázeže Horthy je kal vín. Z predáku státní byrokracie a Jast not least
z gentry, z jejich nejinteligentnejších a nejobratnejších clenu, z gentry,
která cítí dobre, že tento režim konecne po dlouhé dobe patrí ji
a snaží se z neho vycucati tolik výhod, kolik jí dosud žádný režim
ješte neposkytl.
Zkrátka a dobre je kabinet jen výrazem a souhrnem madarské
oligarchie.
jak je ze všech techto fakt vidno, drží oligarchie ve svých rukou
veškeré prostredky donucovací moci. Dokonce i chudácci oposicní
poslanci - demokrati, liberálové nebo sociální demokrati - jsou
ve službách vlády, záleží málo na tom, jsou-li si toho vedomi, ci ne.
Slouží vláde tím zpusobem, že svými proslovy, tak bojácnými
a krotkými dopomáhají k falsifikaci parlamentu,
která je nutná
k vuli mínení ciziny a k vúli pujckám. jsou ve službách vlády, protože,
denuncujíce
prestupky
a chyby podradného
významu, svádejí
mlcením, kterým zakrývají skutky nekonecne povážlivejší, na falešnou stopu cizinu, která bere vážne jejich kritiky.
Diktatura oligarchie madarské je nesrovnatelne silnejší a solidnejší, než italská. Horthy a jeho" ministri se nemusí báti nebo bojovati ani s buržoasií (která vlastne v Uhrách nikdy neexistovala v západním slova smyslu), ani s trídou delnickou, která dlouholetou pro- •
pagandou socialistickou si uvedomila více méne svá práva a své
zájmy, nepocítaje v to ani fakt, že delníci uherští platí výkupné
- a oni o tom dobre vedí - za svou naivní spolupráci na krátkém
režimu bolševickém, po celém Madarsku tak nenávideném.
Ale jsou" ješte jiné dttvody, pro které jsme presvedceni, že dikta-
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tura madarská je silnejší než italská: diktatura Italská se pokouší
vyšnoriti se syndikalistlckou
ideologií, vypujcenou od F. Sorela.
Kdežto diktatura madarská je uprímnejší a prostší, dovolává se jen
tradic národních. Je to sice politika méne štastná vzhledem k verejnosti,avšak autentictejší a realistictejší.
Obe diktatury jsou prímo divoce nacionální. Ale zatím, co diktatura italská se snaží roznecovati nadšení "dedictvím rímským" nebo
iredentismem dalmatským,
tedy vecmi, které nikdo nemuže brát
vážne, diktatura madarská se staví na terén reelnejší, protože víra
v krutou nespravedlnost smlouvy trianonské je spolecná všem Madarum. V tomto bodu se méne šovinistictí Madari, pocínaje exulanty,
jako je jaszi, neliší od Apponyiho, vyjma nekterých dávných prí
a pohrom, o nichž vedí, že odpovednost za ne leží na slepé politice
feudálu typu Apponyiho. Tato jednomyslnost vlastenecká predstavuje velkou sílu v rukou vlády.
V Italii je diktatura jen domeckem z karet, který treba muže
trvat déle, ale také se muže zhroutit ve vterine, kdežto u vlády
budapeštské opravdu nelze nalézt nejakou okolnost, která by mohla
zpilsobit její zánik.
Studujeme-Ii situaci madarskou, dojdeme k záveru, který možná
bude bolestne pusobit na ony obdivuhodné liberální Madary, kterí
tak statecne trpeli za své ideály. Tento záver praví, že nynejší forma
vlády neni v Uhrách se stanoviska historie žádným tak strašným
anachronismem. Revoluce španelská z r. 1931 byla predevším hnutím
stredních vrstev ke kulture politické a literární, hnutí italské r. 1898
proti vláde generála Pelloux bylo totéž, jenže v menším merítku.
Ale nic z toho nebylo v Uhrách, a agrárni revolta - nejaké lidové
povstání - ješte méne.
Od násilnické nynejší diktatury mužeme ocekávati s nadejí jen to,
že dopomilže casem, pomalu sice, ale jiste, k probuzení demokratického ducha v mladých generacích uherských. Dedicové starých
privilegovaných kast se možná pak nauci bojovat za své zájmy otevrene a nebudou je skrývati za velkolepé jméno Ungarie.
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Vilém Matlzesius:

Nové cesty ceského dejezpytu.
(Poznámky k rektorské

reci Pekarove.)

R'Vec,
kterou
profesornaPekar
v sobotu
dne 5.Karprosince
pri pronesl
své instalaci
rektora
university
lovy, nebyla jen pouhou ukázkou recníkovy odborné
cinnosti vedecké. Pekar se nikdy nespokojoval antikvárským zjištováním jednotlivých faktu. Vždy se mu
objevovaly velké souvislosti historického dení a básnický jeho zrak a citová jeho horoucnost je vždy dovedly
prudce oživit. Postup casu a naléhavost doby syntetickou velkorasost u neho jen posílily. Rektorská jeho rec
byla velkým vyznáním z této potreby jeho ducha a srdce.
Byla shrnutím a programem, za nimiž leží badatelská
zkušenost témer ctyr desítiletí, a svým významem daleko
'prerustá príležitost, pri které byla pronesena.
Metodicky byly výklady Pekarovy založeny na požadavku typologie historických dob. Nikoli vnejší, náhodná fakta, nýbrž rust a premena duševních disposic
urcují historické periody. To je ústrední síla, která urcuje
rešení problémú, s nimiž se proud historického dení setkává. Historie je teprve na pocátk uzkoumání, která se
tím postuluje. Nemecký mistr historické syntesy Karel
Lamprecht, ucinil na této ceste jen první tápavé kroky.
Podle Pekare bude treba budovat srovnávací dejezpyt,
který by byl ~po stránce metodické paralelou k srovnávacíT!1t1
jazykozpytu. Linguista ovšem pripomene, že je
Hutné rozlišovat mezi srovnávacím jazykozpytem typu

staršího a srovnávacím jazykozpytem typu novejšího.
Srovnávacímu jazykozpytu genetickému, který má podnes vetšinou ješte kurs oficielního smeru, .šlo jenom
o srovnávání jazyku príbuzných a jen proto, abyse zjistily
a metodicky využily jejich príbuzenské svazky. K tomuto typu srovnávacího jazykozpytu není treba v historii
budovati paralelu, protože již existuje v t. zv. obecném
dejepisu. Srovnávací jazykozpyt, k nemuž by mohla být
paralelou Pekarova srovnávací historie, je srovnávací
jazykozpyt analytický, který v linguistice teprve bojuje
o uznání. jeho úkolem je srovnávat jazyky beze zrení
k jejich genetické príbuznosti a to proto, aby se hloubeji proniklo k jádru jejich povahy. Linguistická typologie je cílem, k nemuž smeruje. ješte po jedné stránce
je však Pekarovo pojetí úkolu dejezpytných blízké moderní linguistice. Zdúraznení toho, že koexistující jevy
jsou spolu v pevném spojení a že je treba hledati centrální fakt, kterým by bylo lze vysvetliti celou jejich
splet, je úplne shodné s požadavkem nové linguistiky,
aby se jazykové jevy vykládaly nikoli ojedinele, nýbrž
v rámci svého systémového seskupení.
To jsou však veci, o kterých se budou dorozumívat
vedectí odborníci. Zato obraz ceského dejinného vývoje,
který Pekar nacrtl jako dosavadní výsledek svého premýšlení o typologické periodisaci ceských dejin, vyrustá
významem nad záležitost odbornickou. Pekar je presvedcen, že vrcholného vzepetí dosáhly ceské dejiny ve
dvou obdobích, v dobe gotické, jejímž vrcholem bylo
hnutí husitské, a v dobe romantické, která provedla národní obrození a osvobození. Byly to, jak Pekar také
výslovne pripomnel, doby velikého ideálního úsilí a bylo
by možno odvoditi z toho poucení, že je to predevším
takové úsilí, jež dovádí naše síly a schopnosti k nejvyššímu rozpetí. Mohlo by se zdát, že je to vec samozrejmá.
Užijeme-Ii však srovnávací metody Pekarem doporucované a konfrontujeme-Ii ceský dejinný vývoj treba
s dejinným vývojem anglickým, poznáme, že je to fakt,
který si zaslouží, aby byl bedlive a všestranne uvážen.
Anglická myšlenková a umelecká kultura se jako celek
nejbohateji rozvila ve trech dobách, v druhé polovici století ctrnáctého, kdy Anglie sklízí žen rytírského stredoveku, ve vrcholné dobe alžbetinské,
kdy Anglie
jako jediná germánská zeme dospívá k bohaté kulture
renesancní, a v století osmnáctém, kdy se stává politickou a literární ucitelkou Evropy. jsou to vesmes doby,
kdy ve vecech kulturních byla v Anglii pomerná rovnováha a atmosféra dobré pohody. Bývaly v Anglii i tenkrát myšlenky zápalné, ale bud' se jejich zápalnost na cas
neprojevovala, jako u radikálního protestantství koncem
šestnáctého století, nebo se vubec projevila jen za hranicemi. Tak tomu bylo s Wic1ifisme.m z druhé polovice
ctrnáctého století, který zapá1i1 v Cechách, a s umeleckými teoriemi anglickými z osmnáctého století, které
byly v Anglii ztráveny klidne, ale v Nemecku roznítily
vášnivé úsilí Sturmu a Drangu. Mohlo by se ríci, že
dynamicnost vnitrního života má u nás práve opacný
rytmus nežli v Anglii. Anglicané mají dosti tvurcí fantasie a dosti immanentní dynamiky a proto jejich doby
klidu nesou bohaté ovoce. Zápalné myšlenky domácí
i cizí težko je u nich rozdmychovati v plamen. My potrebujeme k roznícení svých schopností prudkých vznetu
a proto prijímáme ochotne zápalné myšlenky a žive na
ne reagujeme. Když se nám jich nedostává, ochabujeme
nebo jsme alespon dosud ochabovali. Poucná je po té
stránce ruzná funkce renesancního platonismu a racionalistického osvícenství v obou zemích. Platonismus byl
plamen, kterým raná renesance vysoko vyšlehla k oblo777
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ze. Anglie se jím roznítila, ale vrcholnou periodou renesancní vybudovala pres to na základe, který byl aktuálnímu životu blíŽŠí. Ceská renesance utlacena premírou
zájmu náboženského, platonismus pominula a zustala
malá a chudá. Osvícenství vzniklo v Anglii jako prirozená
reakce na prudké náboženské boje sedmnáctého století
a bylo pruvodním zjevem doby, kterou anglický literární
historik po právu oznacil jménem "mír augustovský".
U nás je osvícenství první etapou doby obrozenské a
tudíž pocátkem kypivého vzestupu. je jím proto, že v našem prostredí nebylo známkou ,;augustovského míru",
nýbrž v podobe josefinismu kvasem témer revolucním.
Druhé presvedcení, ke kterému Pekar dospel, je to,
že se ceský stredovek koncí teprve v druhé polovine
osmnáctého století proniknutím osvícenství. I to je fakt,
k nemuž mužeme nalézt analogie jinde, alespon pokud
jde o pocátek nové doby. Moderní Anglie se pocíná prevratem z roku 1688 a preryv ten je znacen i tím, že
teprve kolem té doby se ustaluje moderní anglictina.
Také u nás spadá do doby osvícenské mez ve vývoji
jazykovém, a to ješte mnohem ostrejší než v Anglii,
nebot jde o pocátky nového jazyka spisovného. Mez Pekarem vytcená má zásadní dtHežitost. Pravidlem nejde
živá tradice za poslední velký dobový preryv a ani není
u nás výjimka. Plne rozumíme životu minulých generací
teprve od osvícenství a teprve od té doby se vyvíjí náš
život v celé šíri bez drívejšího zužování hypertrofií
záj mu náboženského. Chceme-Ii se posilovat z korenu
své tradice, mužeme je hledat jen v té dobe, kterou Pekar
nazývá ceským novovekem.
Široké a lákavé pole se otvírá historikovi, který by se
chtel ubírat po ceste naznacené .profesorem Pekarem.
Nebude jeho práce bez nebezpecí, protože bude musit
pracovat s generalisacemi, a ti, kdo se bojí opustit bezpecnou pudu antikvárních faktu, budou snadno moci
hledat pukliny v jeho argumentaci. Ale to je osud všeho
velkorysého postupu a povolaný badatel se jím nesmí
dát odstrašit. Bude za to odmenen výhledy do dálky a
pronikáním do hloubky. Studium ruzných národních
reakcí na stejné dejinné popudy mu umožní nahlédnouti
do tajemství národního bytí a odpovídat na otázky,
které v dobách zmatených klade zneklidnené srdce.
Ladislav
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Jak reformovati školu?
II.

Navelmi
Kádnerove
by takjakou
J. L.máFischer
názorne,díleprimohl
vší úcte,
k jeho ukázati
historickému a kulturnímu bohatství, co znamená soustava
poznatku bez funkcního rozrazení. Kádner hromadí
na sebe všechny vymoženosti výchovné. které kde
v historii poznal a které se k tomu nakupily v soucasném ruchu, nerad by dnes ztratil, co melo kdy
nejaký význam ve výchove, a nedbá tak nic na základní poznatek, který ve svých dejinách vyložil, že
každá soustava mela své oprávnení a svuj smysl práve
jenom v tech pomerech, ve kterých se uplatnovala, a
pro dnešek že nutno všechny poznatky trídit zase
podle dFlešních potreb a požadavku. Kádnerovi chybí
práve toto poslední merítko, podle kterého by vytkl
presne úkol a rozsah každé složky a vymezil její postavení vzhledem k ostatním složkám i v celkovém
výchovném plánu a organisoval tak všechny složky
v harmonický celek.
Kádneruv systém je kumulativní a staví se tak po
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bok celé mechanické soustave hospodárské, spolecenské, myšlenkové, jejíž krisi práve dnes tak citelne
prožíváme. Nedivíme se už, že generace takto orientovaná nedovedla po prevratu s potrebnou rozhodností
podati pevný plán na školskou reformu, ani presvedciti
verejnost o nutnosti a užitecnosti jeho provedení.
Kádner zacal jako rozhodný positivista,
rozšíril
pak toto stanovisko o širší historické hodnocení, na
konec skepticismem dostal se nedaleko místa, odkud
pred lety vyšel, nedaleko positivismu, zbaven však
nadto positivistické
rozhodnosti,
chceme-Ii, jednostrannosti.
Oné jednostrannosti,
které jest potreba
každému, kdo chce se pro neco rozhodnout, podat dílo,
které jest schopné, aby bylo chlebem a domovem
nových lidí, aby bylo schopné biologických úkonu, aby
fungovalo.
josef
Hendrich.
Ac daleko mladší, stojí svým základním stanoviskem
nejblíže Kádnerovi mezi dnešními teoretiky výchovy.
Potud totiž, že žádá pro výchovu docela otevrene a rozhodne nejširší filosofické základy.
Tím ovšem nesmíme jej nikterak radit do závislosti
na Kádnerovi, pokud bychom meli na mysli Kádnerovu
encyklopedicnost a neschopnost vyhraneného systému.
Hendrichovi naopak Kádnerovo skeptické stanovisko
daleko nedostacuje.
Hendrichovi už posloužila novejší
zkušenost ve filosofii a ta jej odlišuje práve výrazne
od Kádnera a prozrazuje jeho príslušnost k mladší, poválecné generaci.
Už výraz a stavba jeho výkladu se od Kádneta ostre
odlišuje. Tam, kde Kádner obšírne historicky dokazuje, Hendrich se svého hlediska vtipne pointuje. Nebot
má proti Kádnerovi aspon jeden bod pevný, o který
se muže pevne oprít proti všemu skepticismu, i když také
Hendrichovo stanovisko ve filosofii zustává co nejširší.
Pro neho jest to jistota, že positivismus nemuže dáti
pedagogice onen potrebný ideový základ, který by
obsáhl celý cíl výchovy, vymezil jednotne všechny její
úkoly s ohledem na celou rozlohu lidských možností a
všechny pedagogické úkoly podradil jednomu hledisku. To jest pro Hendricha nové východisko, odkud muže celou pedagogickou teorii nove orientovat a podeprít.
Podle Hendricha tedy positivismus nedostací pro základy pedagogiky, žádná výchovná teorie se podle neho
neobejde bez filosofických základu. Také positivismus,
to znamená vedecká, a tomu zase nutno rozumeti jako
prírodovedecká teorie výchovy, má svou filosofii, positivistickou. jenomže tím práve jest pro pedagogiku
základem nedostatecným. Positivismus jest pro Hendricha filosofií špatnou, protože dogmatickou, pohodlnou,
která se spokojuje, jak už bylo patrno na Kádnerovi,
práve ve filosofii skepticismem. Práve positivních znaku
a zásad najdeme na positivistické filosofii málo: ona
se spokojuje vetšinou ve filosofii pouze kritikou, positivne se zdržujíc jakýchkoliv
záveru. V tom ohledu
srovnává Masaryk positivismus právem s policajtem.
Pro pedagogiku jest ovšem takové stanovisko základní
vadou.
Positivismus ostatne zklamal i jinak. Predevším také
v psychologii. Hendrich ukazuje, jak také zde jest jeho
zájem a možnost jednostranná, když vysvetluje hlavne
jednotlivé duševní jevy jednoduché, celkovou lidskou
osobnost pak pochopiti a vysvetliti nedovede, ba nebere k ní ani zrete!. Tak také experimentální psychologie, která nekdy odvažuje se brát na sebe celý základ
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pedagogické teorie, a ríká si, podle Hendricha ukvapene,
experimentální pedagogika,
týká se konec koncu jenom
experimentální didaktiky,
pro ostatní obory se ukazuje
nedostatecnou a bezvýznamnou.
Ješte vetší obtíže naskýtají
se v positivistické
orientaci v etice, kde zvlášte jest potreba
pro pedagogiku
urcité stanovisko. Zde použil Hendrich
zvlášte Vorovkových nájezdu proti positivní
etice, aby obvinil positivismus z amoralismu.
Každý pokus o positivní
etiku
jest eskamotáží, kterou se nemuže pedagogika
spokojit
a na ní stavet.
Tak ztroskotává positivism v pedagogice podle Hendricha v hlavních úkolech: nedovede pedagogickému
úsilí
vymezit všestranné
cíle, nedovede
pochopit
subjekt
výchovy a nemuže filosoficky podeprít
celý oborpedagogického pusobení.
Mttže tedy positivistická
metoda, která si u nás špatným prekladem cizích termínu
dává dokonce efektní
název vedecká, rozumejíc
tím smysl prírodovedecká,
skutecnou vedeckou pedagogiku
spíše kompromitovat,
exaktní metoda pak podle Hendricha muže výchove prinést nejvýš exaktní fiasko.
Hendrich jest presvedcen, že proti positivistické
orientaci nutno v pedagogice pocítati se širším filosofickým
základem. Hendrich jest ovšem do té míry vynikajícím
Kádnerovým žákem, že ani pri tom nedává se strhnouti
k žádnému jednostrannému
'dsystému, který:; by požadoval pro svou pedagogickou
orientaci.
Filosofie jest
podle neho k tomu, aby bystrila pohled pro úkoly a pomáhala videt~celkové
jednotky
tam,'\ kde jednotlivé
vedy pusobí rozkladne. To bude ovšem filosofie idealistická, ne však jednostranná,
nýbrž'co nejširší. I v tom
však postupuj e Hendrich
nad Kádnera
docela urcite.
Idealismus v urcitém smyslu nemá dnes práve dobrou
povest,~proto nutno:gobre odlišit, co Hendrich svým idealismem míní. Nutno mu pri tom{~však dobre rozumet.
Ríká-li Hendrich idealismus, nemá to u neho znamenat
nic, více než protiklad k positivismu,
jak to u nás rozlišil
dtlrazne prof. Krejcí.
Pro Hendrichuv idealismus jest význacná jenon1 snaha po filosofii, po metafysickém
názoru; v opaku k positivismu, který v tomto smyslu jest vlastne afilosofický.
Z toho duvodu mohl se se svým idealismem
Hendrich
právem prihlásit k naší filosofické tradici, jak jest také
ve výchove u nás zastoupena'
Masarykem,
Drtinou,
a
ovšem také, do jisté míry, ne však výrazne ani dostatecne, Kádnerem.
Tak nutno tedy hledati smysl toho, co myslí Hendrich
pedagogikou
"realistickou,
idealisticky
orientovanou
a v reálnosti zakotvenou".
Žádný idealism bez realismu, ríkal tomu Drtina, a Hendrich to ve své dnešní
orientaci presneji vymezuje.
'
Jen v tomto rámci možno najít pravé místo pro exaktní výzkumy. Teprve zde je umístíme spolehlive, aby
neutlacily tak jednostranne
cloveka, jako jest tomu pri
orientaci prírodovedecké.
Také pro Hendricha
rozhodují
duvody
empirické,
potud, že není možno s nimi nepocítat.
Tím ovšem není
receno, že se jimi dá celý clovek beze zbytku vystihnout. Individuum v celkovém svém projevu, v celé své
osobnosti a v celém svém individuálním
a sociálním jednotném výrazu jest základem Hendrichova
výchovného
systému. Proti analytickým
snahám positivismu
nutno
míti tuto syntetickou
stránku výchovy stále na mysli,
pamatovati na jednotu mnohotvárné
a mnohostranné
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osobnosti
a podle toho zaríditi jednotu
výchovy, odruznené jenom ruznými
hledisky.
Takovouto
jednotu nám muže dáti jenom široký základ výchovy
na filosolii idealisticky
orientované,
jak
to Hendrich
stanovil proti positivismu.
Jen tak bude
výchova dbáti všech lidských tendencí, i tech, na které
nestací positivistické
míry.
Takováto
filosofická orientace v nejširším smyslu dá
této pedagogice základy, ukáže potreby a vymezí úkoly,
které budou bráti zretel 1< celému cloveku a všem jeho
potrebám,
jak o nich úhrnne vypovídá
dnes všechna
protipositivisticky
orientovaná
filosofie. Tím smerem
dlužno míti pri výchove ohled k širším psychologickým
základum,
zbaviti školu intelektualismu
a doplniti jej
naopak zretelem k výchove umelecké a mravní, rehabilitovati
zkrátka
ideály
nejširší
výchovy
kulturní
a
mravní. K tomu nutno také pro. ucitelstvo
požadovati
širší kulturní orientaci, než jakou mu muže dáti positivistické pedagogické
odbornictví.
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Otto Rádi:

A propos "Americké trag'edie".
Fil m bez

omácky.

Pod

úvodními titulky je vkopírován
pohyb
vlnící
s e vod y. Temné vody, ze které ciší chlad, po níž prebehne jen neklidné
zcerení a jež se opet ztrácí ve
tmavém
zaclonení.
Je to baladický
motiv refrénu,
který se vrací nekolikrát
behem vecera. Z neho se
prelne fotografie
hned do úvodního
obrazu v hotelové
haHe, s ním se setkáme v jasné transformaci
v první
milenecKé scéne Clyda s Robertou,
kdy nevidíme nic
než vlnení jezera za temnými
vetvemi stromu. Stejný
pohyb vrací se pri projíždce se Sondrou. ZavIní se pred
novinami, v nichž cte Clyde zprávu o utonulých milencích ve chvíli, kdy se v nem zrodí po prvé plán zbaviti
se devcete.
Prelne se pres mapu, na níž hledá mladý
Oriffiths místo pro svuj cin. A rozvine se v celou jezerní plochu ve vrcholném
výjevu.
V té chvíli tento
motiv zmizí, a v celé druhé polovine díla jej už' nespatríme.
Je to jediný
poetický
detail
v tomto strašlive
studeném
díle, jediný
stilisující
prvek
v tomto
nemilosrdne
krutém
príbehu,
který nám sine ira et
studio
s bezohlednou
strízlivostí
evokuje
Josef van
Sternberg.
Ale i užití tohoto
motivu
mizí uprostred
chladné
analysy
tohoto
úžasného
ztvárnení
románu
Theodora Dreisera.
André Maurois nám vypravoval
jednou, cemu vdecí
za ono kouzlo, jež obestírá v jeho knihách chladná fakta
z archivu
nádechem
poesie a promenuj e lhostejnost
vnejších
událostí
ve scény plné jímavosti:
prozradil
nám ono secret professionel,
kterým je užívání
refrén u. Je to v románu
"Ariel ou la Vie de Shelley"
motiv tekoucí vody, kterým jest v románu "La vie de
Disraeli"
motiv kvetu. Je zajímavé,
že se Josef von
Sternberg vzdal naprosto užívání tohoto stejne literárního jako filmového
prvku, z nehož jindy tak skvele
teží.
Tento kouzelník nálady a poetické stilisace každého
prostredí, tento rutinér v užívání mlhy a rozplývajících
se snímku, tento rafinovaný
eskamotér
se vším, co se
779

Prítomnost,
vám .líbí v melancholicky se vracejících vzpomínkách
a diskretne rafinovaných nápovedích se tu bezohledne
vzdal všeho, co se vám líbí, i melancholicky,
se vracejících
motivu
i diskretních
nápovedí.
Uvaril vám tento težký pokrm bez andré-mauroovské
bez emil-Iudwigowské omácky, kterou tak rádi jíte.
Kouzelník

von Sternberg.
Tenhle Josef Sternberg, jeden z nejchytrejších mezi
chytrými a mezi schopnými nejobratnejší, (který nikdy
nespekuluje na vyhovení potrebám tlustých diváku
v kreslech s trpytícími se brillanty
na prstech, což
tak rád delá jeho neméne chytrý kolega ve státe Paramountu, Ernest Lubitsch) - tenhle Sternberg, jenž
objevil umení stínu a polosvetla v "Podsvetí",
jenž
vystupnoval malbu milieu k mistrnosti v "N o ci c h
chicagských",
jenž rozvinul všecky sensace se vší
kultivovaností v "Razzii",
jenž si mistrne pohrává
s motivy more a motivy lásky v úžasných "Dokách
newyorkských",
jenž vynalezl všechny úcinky kolportážního príbehu v "Noci v Prateru",
a pak nám
ukázal v "Modrém
andeli" jak se pracuje s hereckou,
z níž je treba vytvoriti sensaci roku, aby nás ihned
nato v "M a r o k k u" plném decentnosti a discipliny
presvedcil jak se skrývá maximum sexuálnosti v nejkultivovanejším
dialogu a v ciste psychologické hre
bez vnejších efektu, a prekvapil nás vzápetí
magazinovým šmokem "X 2 7" (" Dishonored" zní puvodní
titul tohoto filmu), tímto nejkonvencnejšim
príbehem
z nejopotrebovanejšího prostredí, jenž je pres to dramaticky nejsilnejším a obrazove nejhutnejším dílem plným
opravdovosti - tenhle josef Sternberg nám uchystal
nejvetší prekvapení svou "Americkou
tragedií",
od
níž jsme ocekávali dílo v jeho síilu: epigramatické,
obrazove strhující, vypoentované do rafinovaných situací, pamflet na americkou spolecnost a americkou
morálku. Prinesl nám neco docela jiného.
Aristokrat
Sternberg
a sedlák Dreiser.
Nikdy se nepostavil žádný z režiséru tak bezpodmínecne a verne
do služeb
literárního
díla, jak
ucinil v "Americké tragedii" josef von Sternberg. Nikdo
nedovedl tak ustoupiti do pozadí a ponechati bezvýhradne slovo autorovi, jako tento umelec tak výrazné
individuality, jenž se ztotožnil bezvýhradne s Theodorem Dreiserem. Skryl svou kultivovanou vypocítavost,
která vždycky dovede tak obratne zachovati rovnováhu mezi potrebou vnitrní pravdy a požadavkem
vnejšího efektu, mezi poctivostí a neústupností umeleckého díla a líbivosti jeho vnejší formy, a nechal mluviti Theodora Dreisera, tohoto neobratného Germána,
težkopádného a dukladného, lidove jadrného a svedomite pravdivého,
tohoto objektivního
žurnalistu a
úzkostlive neosobního reportera, který úzkostlive vymycuje ze své fabule dejové všechno, co by se jen trochu
blížilo romantismu, který má jedinou ctižádost ukázati
životní situaci tak jaká je, bez každého zkrášlení a bez
jakékoli idealisace, jenž i ze svého slohu starostlive vyloucil všechno osobní a osobité a s necitelností, se soustavností, s tvrdostí a nahou pravdivostí konstruuje
neúmorne a trpelive osud svého banálního hrdiny.
"Americká tragedie" je titul typický pro svého autora:
kterékoli z jeho ostatních del, jež do jednoho lící stejne
zápas osamelého cloveka uprostred lhostejné spolecnosti, bojujícího proti hladu, za svou kariéru, o peníze
a proti smrti, at je to jeho "Sestra
Carrie" ci "jennie
Gerhardtová",
at jeto
"Titan",
Genius"
nebo
780

konecne román o príbehu Clyda Griffithse, syna poulicního kazatele, jehož život privedl až k vražde a na elektrickou židli. Každé z techto vnitrních ztroskotání lící v podstate totéž drama typicky americké: osud j ednotIivce
ve vezení americké, materialistické spolecnosti a americké egoistické morálky, který ztroskotává na tomto
náhodném sdružení svého osudu se svým prostredím.
Dreiser

versus

Paramount.

Nic ne n í v zdá len ej š í hod uch u a m e r i c k é k in ematografie,
nic jí není cizejšího než jeho nemilosrdná
analysa, v níž se slucuje zolovská starostlivost o vnejší
detail, maupassantovská vášen pro krutou objektivitu,
flaubertovské úsilí o neosobnost díla a naprosté vyloucení autora. Je težko ríci proc si firma Paramount
usmyslila zaplatiti práve pet a pul milionu našich korun
za získání práva zfilmovati tento Dreiserúv román, který
není v Americe príliš oblíben a proc vynaložila pojednou
tolik ideálního úsilí na jeho realisaci, když se jiný podnik
daleko lacinejší mohl daleko snáze uskutecniti a desateronásobne vyplatiti.
Pravdepodobne
tu rozhodovala
otázka
prestiže
a representace,
která u amerických firem hraje nemalou úlohu: ze stejné ctižádosti
filmují práve United Artists
"Arrowsmithe"
od
Sinclaira Lewise, ze stejných duvodu poskytuje práve
Fox neomezený kapitál Ericu von Stroheim na uskutecnení jeho nového filmu "Down on the Broadway",
a nic jiného nebylo ani cílem Paramountu,
když si
angažoval
S. M. Eisensteina spolu s operatérem Tissém
a platil jim po nekolik mesícu opravdu americké diety
a honoráre za adaptaci a režii Dreiserovy "Americké
tragedie",
ackoliv bylo již predem témer jisto, že se
americtí podnikatelé a tvrdý sovetský umelec spolu na
konec vubec neshodnou.
Po Eisensteinovi podedil tedy tento -román Sternberg,
o nemž bylo lze ocekávati, že udelá z této pro obchodníky
pochybné literární akvisice produkt komercne alespon
trochu prosperit ní, a zustane pri tom veci veren.
A Sternbergse
pustil do tohoto luxusního podniku
s vážností milovníka literatury.
Ponevadž vedel, že
jsou-li americtí podnikatelé již jednou ideální, jsou
ideální docela bez míry, udelal film, v nemž to jednou
literatura mela vyhráti.
Nevšímejte si oné podrobnosti, že Dreiser
vedl
proti produkcní
firme spor, který v první instanci
vyhrál a ve druhé prohrál. Všimnete si jen oné okolnosti, že se o tomto sporu referovalo po nekolik mesícu
ve všech casopisech sveta, a uvažte, co takováhle
reklama pro film znamená. Dnes není již pochybnosti
o tom, že spor byl jen inscenován
a není vylouceno, že podání žaloby proti sobe si vyhradil Paramount
již ve smluvních podmínkách, ješte dríve než vyplatil
autorovi honorár peti a pul milionu Kc. Nebot to jsou
i pro Ameriku peníze, za které je už možno si neco koupit.
Kari ér a CI yd a Griffi t hse.
Proto budou s filmem snad naprosto spokojeni ti,
kterí si precetli jedenáct set stránek trídílného románu
Dreiserova. Není v nem nic zmeneno,
nic podstatného
vynecháno,
nic zkresleno.
Vidíme nejprve Clyda Griffithse jako Iiftboye v hotelu, nese zavazadla dvema dámám do pokoje. Je jim
sympatický, dostává neobvykle vysoké zpropitné: uvedomuje si, že svým zevnejškem mohl by se dostati ven
z téhle bídy a výš. Dialog se služkou, už vidíme tanecní
scénu mladých lidí, kterí chtejí užívat sveta (Sternbergovský,
hutný výjev), prolne se do návratu aut7m, za-
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bité devcátko,
roztríštené
auto,
všichni
uprchnou.
První kniha románu, prvních
200 stran absolvováno
v peti minutách.
Pak zahlédneme jen misijní stanicí rodicu Clydeových,
mladý Griffiths se vytrhl z prostredí, které ho dosud
poutalo, promluví nekolik slov s matkou a prchá. Mezi
koly vlaku dojíždí jinam. Myje"nádobí v hotelu. je v podivné spolecnosti pri kulecníku, všichni utíkají pred policií. Jeho život se proste rozvíjí všelijak, až do chvíle,
kdy je prijat do továrny
svého strýce v Lycurgu.
(Pražská filiálka Paramountu
sklonuje: Lycurgus, v Lycurgusu.) Velká scéna továrního
interiéru v oddelení pro
znackování límcu, devcata u stolu se o neho zajímají,
ale Clyde, jenž je tu dozorcem, prochází se nevšímave
a je jako skála necítelný. Až je prijata do jeho oddelení
Robertat nová delnice. Clyde je od_ první chvíle
vzrušen. Zije dosud v naprosté samote. Zízní po lásce.
Ponevadž strašné samote v americké lidské spolecnosti
neucinil konec ani vstup do rodiny strýcovy.
(Dobrý
obraz amerického spolecenského
tónu.)
Vecer, ulice, výkladní skríne s dámskými pasy a šnerovackami v pozadí za cekajícím chlapcem, plným vzrušené touhy. Pokouší se marne o seznámení
s dívkou.
Pak jaro, projíždka
na kanoi na jezere.
Roberta
praví: "Neumím plavat."
je v tom už osud. Dialog
na lavicce, první polibky (krásná hra Sylvie Sydneyové),
dialog u stolu na výlete.
Podzim, krásný snímek obou milencu u zdi mezi
stínem spletených vetví stromu.
Vznikne
mezi nimi
spor, Roberta se mu zdráhá povoliti. Nazítrí v továrne,
hezký výjev hnevu obou milencu, její lístek, je smíren:
její smích. Ustoupila. Úkolem dívky je ustoupit.
jsou
spolu v jejím pokoji, jíní na oknech.
Americká

tr age di e.

Ale tu prijde rána: Seznámení
se Sondrou.
Clyde
studuje pred zrcadlem postoj: "How do you do". Setká
se s ní na vecírku mezi bohatými lidmi, kam ho pozvala.
Strídavé obrazy osamelé Roberty,
která je tehotná
a
bezradná. Clyde je k ní strašlive pripoután,
zatím co
jeho známost se Sondrou stále pokracuje.
(Na rozdíl
od románu, kde si bohatá dívka s Clydem pouze hraje,
je Sondra ve filmu uprímnejší.)
Velká scéna, strašne pravdivá,
která jiste vyvolá
v každém muži nejakou vzpomínku.
Clyde je u Roberty,
která pláce na loži. "Musíš se se mnou oženit." Clyde
se ji snaží oddálit, primet k odjezdu domu. Roberta:
"Pomyslím-li, že se naše láska takto skoncila."
je to
nezapomenutelná
scéna ve své prostote a nepatheticnosti. Zdá se nám, že každý muž je nicema. Ano, nebot
hned vzápetí ztráví Clyde prekrásnou
sobotu a nedeli
se Sondrou projíždkami
na motorovém
clunu a jízdami
na koni.
Situace:
Clyde telefonuje
Roberte,
která je zatím
plna úzkosti pred tím, co prijde, u rodicu. Sdelí jí, že
k ní nemuže prijeti a radí jí, aby se pokusila, zda by jí
pomohl nekterý lékar. Venku vyvolává
jednotvárne
kamelot: "Tragedie
milencu na jezere. Tragedie
milencu na jezere." Clyde prejde v myšlenkách,
teprve
v poslední chvíli si uvedomí smysl této zprávy, která
jej fascinuje. Cte noviny. Pátrá v prospektech
po vhodném míste. Studuje na mape. Už jede na lodce s Robertou. je odhodlán ji svrhnouti
do vody.
Ale v poslední chvíli zaváhá a dívce vše poví. Rekne jí
také, že je odhodlán si ji vzít. (Krásná hra Sylvie Sidneyové: zprvu výcitky - pak je štastna - pak chce neco
pojíst - pak beží vystrašene
k nemu, nedbajíc
ne-

bezpecí, že prevrátí
lodku.) Pád, utonutí.
Clyde by ji
mohl zachrániti,
ale prchá.
Konec 11. knihy, máme 700 stran románu za sebou.
Causa

Griffiths.

je škoda, že se josef von Sternberg po tomto verném
zhuštení dvou prvních knih románu vázal stejne úzkostlive i na jeho tretí knihu. Až sem je dej živý a poutavý,
situace filmu jsou tak pravdivé
a jednoznacné,
že
jsme snad výrazneji
kreslených
jinde ješte vubec nespatrili.
A prece
na tomto
filmu
není
nic krásného.
Také· na knize
Dreiserove
není
nic krásného.
je to nejvšednejší
a nejjednotvárnejší
román na svete.
jeho cetba vám nezpusobí
pražádné
radosti,
a
prece ho musíte docísti. A nejvetším
prekvapením
je,
že tento román je kreslen v každé své scéne tak sugestivne,
že nemužete
z neho
nic zapomenouti.
Precetl jsem jej pred tremi lety a ješte pred shlédnutím
filmu jsem si pamatoval
každou
jeho podrobnost,
zatím co se na "Manhattan
Transfer"
od Johna Dos
Passose z téže doby nemohu rozpomenouti.
Také
tento
film
vám
nezpusobí
žádné
radosti,
nejvýš se vám muže zdát zajímavý
ve svém
strašne
objektivním
chladu
a v té surové
neúcastnosti,
v níž režisér nedal žádné ze svých
osob (ani Roberte ne) ani trochu lásky. Ale ani z tohoto filmu nezapomenete
ani na jedinou z jeho bolestne trapných
a ohavne verných, z jeho zoufale naléhavých situací. Proto vás trochu nepríjemne
zklame
jeho zá v er, v nemž se zarputilou
svéhlavostí
se Sternberg neodchýlí
ani na krok od Dreisera.
Vidíme novinové zprávy o vražde (novin je v této
cásti vudec
nad užíváno ), pak pátrání,
výlet Clyda
Griffithse
se Sondrou na jezere, jeho útek a zatcení,
výslech na policii, scénu reporteru
u matky Clydeovy.
A pak nekonecný
výjev v porotní
síni, odsouzení,
setkáni
matky se synem a jeho priznání,
že ackoliv
Robertu
nezabil, prece pomýšlel na její vraždu (v románu se Clyde neprizná
matce, nýbrž knezi) a jeho
vedomí, že je vinen. Pohledu na elektrickou
židli jsme
ušetreni.
Idea románu,
že hoch je nevinen,
že byl pouhým
nástrojem
vnejších okolností,
zanedbané
výchovy, své
ctižádostivé
povahy,
že on byl jen bezvládným
telem
uprostred
strašného
stroje
a nezmenit e I n é h o m ech a n i s m u
p oh Y b ují cí c h
se
s i I,
které ho vlecou s sebou, idea determinismu
a neod p o ved n o s ti je vyslovena
v záverecných
slovech
matciných.
Ca usa

Stem

b erg.

"Americká
tragedie
není film."
Rekne to patrne leckdo z tech, jimž není sice jasno,
co míní "filmem",
kterí však horlive omezují rozsah
umení spredeného
z pohybujících
se svetel, na úzce vymezené pole forem, které už tu byly a námetu, které
jsme už tolikrát videli. ješte štestí, že se filmové umení
nevyvíjí podle rad techto ucitelsky mentorujících
prátel,
kterí byli raneni ideálem "purismu
ve filmu",
kterí
slepe verí v "cistou
kinematografii",
kterí se naucili
nekolika pouckám
z bídy dnešní výtvarné
Evropy a
spechají je navazovati
na film, jemuž vymezují
úkol
"abstraktní
výrazovosti"
a jehož obsah se snaží
oddestilovati,
aby zbyla jen "cistá
poesie
svetel
a
stínu".
ješte štestí, že toto mladé umení kinetické
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má dosti tvurcu, kterí bez ohledu na tenhle dogmatism
rozširují denne výrazové i látkové, formální i obsahové pole nejmladšího umení na nová území, že objevují neznámé terény, že dobyvatelsky
anektují nové
zeme, které dosud byly filmu cizí. Mezi tyhle kondotiery
patrí Josef Sternberg,
jemuž vdecíme toto dílo.
A prece je to film. Jsme povinni to veriti jeho
tvurci. Nebot on vytvárel spolu dejiny tohoto nejmladšího z umení, a zatím co my jsme s to teprve ex
post se dohadovati zákonu jeho rozvoje, urcoval on
tolika svými díly jeho vývoj a dává nám každým svým
novým filmem novou lekci, se svou bezpecnou a mrštnou
silou jasne programního tvurce si s námi hraje, jsa pln
superiorní ironie, a obrací se sebevedome každým svým
príštím dílem zády ke svému predchozímu. Staví nás
každé pul roku pred nový komplex otázek a nechá nás
skromne uhádnouti, jak málo toho ve své mnohomluvné
samolibosti víme o tom, co muže a co smí kamera pracující v nemé dohode s mikrofonem.
Ponevadž žijeme stále ješte v jeskynní dobe vývoje
tohohle úžasného posledního umení, kdy nekolik bláhovcu rýsuje z naprosto nepochopitelných
duvodu
obrysy naivních mamutu, lovcu a stromu na steny
sluje, pred nimiž se s prekvapením zastaví chodec a
návštevník pocituje divnou radost z téhle podívané,
která v nem se strašnou silou evokuje prožitou realitu.
Ponevadž filmové umení se dnes (pres svuj extensivní
rozsah a pres to, že se vyrábí sto tisíc filmu rocne)
stále ješte nedostalo pres hranice svého prvního období,
v nemž stále ješte hledá svuj dosah a rozsah, v nemž
stále ješte nerozumí svým cílum, v nemž ješte dnes
má umení, tvurcí duch možnost nových objevu pri
každém kroku. A ponevadž v tomto pocátecním období
se pohybuje tvorba stále ješte daleko pred kritikou,
která se zrodí teprve jednou v budoucnosti, až si oddechnou vítezní dobyvatelé v dobytých krajích, až
drobní pracovníci budou vzdelávati
jimi objevené
zeme plné nevyužitých bohatství a vytváreti první
období klasického klidu a koncentrace ve vývoji filmu.
Kritik

pred

umelcem.

Teprve pak se zrodí filmová kritika. Teprve pak
budou naše abstraktmí
zákony míti· potrebný empirický podklad, který jim zajistí možnost všeobecne
platných výroku, teprve pak se dostaneme z náhodnosti dnešní kasualistiky na bezpecnou pudu. Teprve
tehdy nám bude možno vytknouti spontánnímu tvurci,
jakým je Josef Sternberg,
pohybuje-li se chybným
~!T1erem,a budeme míti právo pouciti ho v omylu.
Sternberg, který prinesl dosud tolik ciste "filmových" filmu, se proste rozhodl udelati jednou film, za
nejž jiste uslyší výtku literárnosti. Jeho "Americká
tragedie"
je proste
kolekcí
oživených
ilustrací nejvýznacnejších
míst románu.
Podobná
obrazová parafrase deje nekterého
literárního díla,
jehož znalost se predpokládá, byla zvláštním a neobycejne rozšíreným žánrem již v dobách nemého
filmu. Je treba, abychom pochopili tento druh a vykázali mu v tvorbe jeho místo, ponevadž by bylo asi
naivním raditi umelci, co nemá a co nesmí.
Nemužeme si dovoliti tento mentorský postoj proti
Sternbergovi, který patrí k nejprvnejším filmovým
režisérum na svete, není-Ii docela první, a po všech
svých úspeších má mezi americkými kinematografickými
vládci témer nezávislé postavení, volí si své námety sám
a každé jeho príští
dílo má organický
vnitrní
vztah k predchozímu
(obycejne protikladný).
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Zatím co se filmová kritika dosud nedostala z plének
pouhé reportáže a informace, zatím co pred nejvetšími
z filmových del nedovedeme dnes ješte nic jiného než
parafrasovati jejich konkretní objevy abstraktní formou,
než ríci nekolik gloss proste konstatujících, co dílo prináší nového, než hodnotiti ryzost a umeleckou cistotu
užitých prostredku, zatím co všeobecne estetické zákony tohoto nejzajímavejšího a nejvýznamnejšího z umení mužeme vyslovovati pouze pri pohledu nazpet, jsouce
naprosto bez vlivu na prítomnost a budoucnost filmové
tvorby.
Kritik

po umelci.

Tohoto duvodu k veliké skromnosti nemeli bychom
nikdy zapomínati, kdykoli mluvíme o filmu. Ne o konvencním braku, jaký representuje stejne naše národní
kinematografická industrie jako svorné zápolení všech
podnikavých
prumyslníku
starého i nového sveta,
nýbrž mluvíme-li o dílech skutecných tvurcu. Treba
se nám i zdálo na první pohled omylem.
Jak se prihodilo v poslední dobe "Písni
života"
od režiséra Alexandra
Granowského,
dílu plnému
nového obsahu a vyslovenému naprosto novou formou,
treba se z radosti z nekonecného bohatství výrazových
možností kamera Granowského tolikrát i opakovala,
tolikrát dávala strhovati až k barokní a pretežkané
složitosti, trebaže nekdy tento geniálmí amatér ve svém
prvním filmu leckdy ztrácí smysl pro míru a kázen.
Jak se to stalo i Leo n ha r d u Fr a n k o v i pri filmu
"V r a h Di m i t ri j K a r a m a z o v" v režii Fedora
Bzepa, které by mohlo býti standartním
príkladem,
jak má zacházeti scenarista naprosto nazávisle s literární predlohou, jak se má ohlížeti jedine na filmový
úcin scény i detailu, jaká má práva upravovati a kondensovati dej, vypoušteti osoby i meniti scény, pokud
tím bez ohledu na jakoukoli museálne literární pietu
muže docíliti oživení díla a jeho prizpusobení požadavkum nové opticko akustické technice. A prece tyto
dva filmy nedošly ani z poloviny té pozornosti kritiku,
jíž si plne zasloužily, a prece na r a z i ly mís ty
u referentu
na prímo
zarputilý
odpor
a co
nejprudší
odsouzení.
Tyto prípady, v nichž kritik naprosto nepochopí
podstatu veci a nepríjemne zasahuje místo braku poctivé a ryzí dílo, jsou vysvetlitelny nejen neinformovaností novináre, který není o významném díle filmovém au courant, trebaže si již jinde dávno odbylo svuj
krest, nejen nedostatkem
jeho kritického vnímání,
které je spoutáno ješte literárním videním veci, nýbrž
zejména naprostou absencí treba jen základní erudice
o historii filmu a jeho personaliích, jež vyznacuje
zpusob našeho recensování kinematografických premiér,
a tyto prípady trapných pr~hmatu u nás bežných jsou
vysvetlitelny i onou domýšlivou netaktností, která se
v nadutém postoji soudce staví i nad skutecného
umelce tam, kde by uvedomení skutecné proporce
mezi duševní úrovní samosoudce a posuzovaného mela
vésti kritika k veliké skromnosti a k pokornému tlumocení úmyslu tvurcových.
josef von Sternberg si zaslouží stejne jako Eric von
Stroheim, jako King Vidor, René Cleir, w.. Pabst,
S. M. Eisenstein, ci Vsevolod Pudovkin, aby jeho dílo
bylo kriticky interpretováno s onou vroucností, kterou
najdeme na nejkrásnejších stránkách Brandesa ci Brunetiera, Taina ci Kerra, v nichž si velký duch kritický
(ne domýšlivý reportér a amatér se špatným stilem),
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uvedomuje svuj úkol oddaného vykladace
onoho velikterým je umelecké
dílo.
Proto techto nekolik poznámek
na okraj posledního
Sternbergova díla, které si zaslouží
vetší pozornosti,
Dež kterýkoli sebevetší
úspech
konvencní
produkce.
Nebot "Americká
tragedie"
patrí jiste k nejzajímavejším neúspechum filmového
umení. Ve svete mezi
lidmi a ve filmu mezi obchodníky
má sice vždycky
pravdu ten, kdo má úspech.
Nikoli však v oné podivné, nelogické a krásné zemi umení.
kého zázraku,
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trináctém platu.

Vážený pane redaktore,
vytýkáte mne, že jsem Váš clánek v 46. císle Prítomnosti cetl
povrchne a dedukoval z neho pak úmysl, kterého nebylo. - je sice
pravda, že jste nerekl jasne a otevrene: "Platy státních zamestnancu
nemají býti snižovány." - Nevím ale vskutku, jaký jiný smysl by
pak mela tato cást dotycného Vašeho clánku: "Není na pr. možno,
abychom z gážistu ješte jednou delali beraf1a jímž budeme bítí do
hradeb tisne nás obklopujicí, jako se delo nekolikráte v letech minulých. Neni možno, abychom gážísty zase jako první a snad jediné
posílali do ohne krise." - Domnívám se, že jediný smysl tohoto
odstavce jest: "Nedoporucuji, aby se snížily platy státních zamestnanCll."- A protože v dobe, ve které tuto dískusi vedeme, nebyla
fec o jiné redukci techto platl't, než t. zv. 13. služného vynuceného
politickým tlakem v dobe hospodárské tísne, mohl jsem se právem
domnívatí, že se stavite za požadavek, aby na tento v dnešni dobe
nespravedlivý prídavek nebylo saháno.*)
Jestliže by se jednalo o redukci tech platu, které mel tento stav
v dobách normálních a na jichž výši jest nosnost státní pokladny
z techto dob zarízena, pak byste mne urcite našel na strane nejrozhodnejších odpl'trcu tohoto úmyslu. - A že by v mém prípade cetla
drive nechut ci antípatíe než oci a mozek, o tom dovolil bych si
docela uprímne pochybovati. - jsem soukromým úredníkem, tedy
také gážistou s platem ne zrovna skvelým, a zakusil jsem všecky
slasti tohoto stavu merou vrchovatou. - Míval jsem dosti casto
hlad, a abych si mohl koupi7 šaty, nemohl jsem nekolikrát v týdnu
obedvat. - A proto, pokud by šlo o spravedlivý požadavek gážistl't,
nenašel by u mne veru ani stinu nechuti ci antipatie. Uvedenému odstavci Vašeho clánku oponuji z toho dalšího duvodu,
že státní zamestnanci do ohne krise ješte vl'tbec neprišli, zatim co
stavy ostatni jsou v tomto ohni už pomalu trí léta. - A odnetí toho,
co bylo už v dobe krise vynuceno, neml'tže prece býti nazýváno
"posílánim této kategorie jako první a snad jediné, do krise". Neníproto na míste, aby v tomto prípade muž Vašeho významu ješte
poslloval pokrik demagogu, které, jak sám píšete, museli vážní a
rozumni zamestnanci již v jednom prípade opustiti a podríditi se
v zájmu státu nutnosti. Doutám, že po tomto vysvetleni zprostíte mne podezrení z povrchnihocteni, í onoho, že bych se podobal ku pr. politickému živnostníku,
který pri pouhém vyslovení pojmu, jako: sociální pojištení, dane,
Bata atd., dostává záchvaty zurívosti.
je to nemOC, které se
bojim ze všeho nejvíce, a kdyby se u mne její príznaky objevily, neváhal bych se podrobítí ani té nejbolestnejší operaci. Pokud se týká dalšího obsahu Vaši odpovedí, hlavne pak posledniho jejiho odstavce, tedy jsem prí návrhu, jak by melo býti 13.
služnévyplaceno, také myslil nejen na ty nejpotrebnejší státní zamestnance,ale í na dodavatele jejích životních potreb. - A muj limit
t) Pozn. redakce. Nemyslili jsme na trináctý
plat.
diskuseo úsporách šla již dále, a tím jsme se zabývali.

Tajná

výplaty tohoto prídavku vyplývá z té zkušenosti, že až po uvedenou
mnou hranici príjmovou se prídavek tento skutecne objeví ve zvýšené potrebe tech vecí, které produkuje zemedelstvi a prumysl
a rozdeluje obchod. - A že co by bylo nad to, o to zvýšily by se
vklady v penežnich ústavech. - Možná, že mne proti tomuto náhledu prinesete bud sám aneb nekterý z interesentu hned nekolik
císelných rozkladu, které by oprávnenost této domnenky popiraly. já zase mohl bych posloužití doklady, že tomu tak skutecne je,
protože v malém meste, jako je na pr. Sobeslav, sí opravdu vidíme,
jak se lidove ríká, až do hrncu na sporáku. - A o neblahém vlivu,
který má hromadení toho, co by melo býtí spotrebováno, v penežních ústavech, mohla by býtí zase kapitola sama pro sebe, která by
vedla ku zjíštení jedné ze základních prícín soucasné kríse. Nakonec chtel bych ješte k otázce Vámí samotným nadhozené,
zda dovedete ríci, co chcete, podotknoutí, že jste jedním z mála lidí
v našem verejném žívote, kterí toto umení ovládají zpusobem skutecne suverenním. A co nad to, že tohoto umení používáte pravidelne vždy ve službe dobré vecí, což jínak bohužel u nás pravídlem
není. - Ale proto prece jste v daném prípade položil tíží svého hlasu
na tu stranu závaží, která potrebovala malounko odlehcit, a zduraznují opet, docela malounko, zcela nevíditelne, protože jinak by skutecni nevraživci a neprátelé slušné lidské existence ve všech táborech
spustili vitezný pokrík: "Vidite, í ten Peroutka riká, že mají mnoho,
tož teda, bušit do nich."
Na tato místa nechci diskusi privésti aní já, jde mne jen o to, aby
byl zjednán pocit spravedlnosti a rovnováhy na obou stranách, na té,
která do státní pokladny dává, i na té, která jest na ni odkázána
svou existenci. Poroucim se Vám, pane redaktore,
5. XII. 1931.

s opetovaným

projevem úcty:
jar. Fantura.

Bytová krise a mladí lidé.
Vážený pane redaktore!
V 48. císle Prítomnosti prinesl jste svým ctenárum v Poznámkách
íhned tesne za sebou dva clánky: "Nejen co, ale í jak" a ,,00 ohne
. olej prilévati". V prvnim jste hájil zásadu zodpovednosti, obratnosti
a zdravého -rozumu pro ten prípad, když je nutno ríci verejnosti
neco nepríjemného, a radil jste, aby nepríjemné veci byly lidem
predkládány bez prídavku nebezpecí, hrozíciho vyrazití z houštiny.
- S tím nutno souhlasiti. Avšak hned ve clánku následujícím káráte
pos\. Dubického za to, že pripravuje verejnost na pravdu, která už
plave na povrch.
Tím, že si neprejeme slyšeti nekoho, kdo mluví pravdu dle svého
rozhledu, málo pomilžeme pravde - jak známo z jiných clánkú
Prítomnosti. Vidíme-Ii však dnes nedostatek rozvahy, je to v prvé
a financními
rade ti tech, kterí jsou prekvapeni hospodárskými
událostmi dneška, at už sedí na pravici nebo po levíci. Že uprostred
sedi rozpoctová rovnováha jednotlivce,
rodiny, podniku, spolecností, obce, státu i sveta - o tom snad dnes již není žádných pochybností. Bylo by záhodno, aby projevy, které se nebojí žádati
rovllováhu v rozpoctu každého celku (zejména ovšem rovnováhu
u obcí a státu a její bezohledné dodržování pod osobní zodpovedností), nebyly pouhými výjimkami, nýbrž aby byly na denním porádku, aby si je již konecne uvedolllila i šírší verejnost. Tím bude
odstranena dnešní programová í právní nejistota, která brzdí témer
veškeré práce stavební, jakož i práce všech ostatních remesel a žívností, které jsou v jakékoliv souvislosti se zarízováním bytu. Omyly,
kterých se dopustil kapítalismus tím, že racionalisoval výrobu a
neorganísoval soucasne spotrebu, opakují nyní ti, kterí mají rudá
sklicka na ocích a podporují stavební ruch, zatím co ve skutecností
je nadbytek volných bytú v novostavbách
a ve starých domech
adaptovaných
moderním požadavkum bydlení. Do techto se musi
stehovatí tí mladí lidé, kterí zakládají své existence a platí v nich
o 10-15.000 Kc rocne více, než jejích starí zavedení konkurentí
ve starých domech. Ptal se nekdo již po stanovisku techto mladých
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Pr{tomnos~
Idí? Žijeme uprostred nadbytku volných bytu - a lidé nemají
kde bydleti.
Že dnes nežijeme v idyle, ví každé díte, a proto nutno hledati nápravu. Tvrzeni, že by nemohli uvolniti levnejši byty ve starých
domech lidé s rocním príjmem pres 24.000 Kc ve prospech zacátecníku,
kterí musí dnes platiti tretinu svých prijmu za byt, je stejne nezodpovedné jako demagogické. Tech nekolik horejších tisíc, kterí
by museli své bydlení neoprávnene laciné prizpusobiti dnešním pomerum, komunistickou
revoluci delat nebude. Faktem však zustává, že tito prížívníci jsou príteží zavešenou na všech otázkách
stavebního a bytového podnikání a prícinou všech obtíží, které
tím vznikaji. Zde by bylo na míste mluviti o primitivní necitelnosti
nasycenosti. Otázku, kdo má vyplniti prázdné zdi novostaveb, zda
ti s príjmy pres nebo pod 24.000 Kc, prenechávám k zodpovedení
všem lask. ctenárum. Pri nejvolnejší fantasii nedovedu si predstaviti
ten obrázek, že lidé s príjmy okolo 30.000 Kc rocne by opustili své
byty, odstehovali se do polí a delali revoluci.
Doufám, vážený pane redaktore,
že doprejete, aby verejnost
byla informována též clovekem, který zakládá svoji existenci.
V dokonalé

Ant. Holecek, úredník.

úcte

(Pozn.
redakce.
S Vaším stanoviskem v této konkretní otázce
celkem souhlasíme. Nejste však informován o plánech, které zastupuje p. Dubický. Ty plány se nestarají o mladé lidi Vašeho druhu;
i kdyby byly uskutecneny, zvýšily by se cinže i lídem nezamestnaným.
Tomu budeme i nadále oponovat.)

N O V É K NI

H Y.

André Mauroís, Maršál Lyautey.
Život francouzského generála,
z jehož iniciativy a práce vznikla parížská koloniálni výstava.
Lyautey se narodil z rodiny slavných vojenských tradic a z churavejicího dítete, prožívajícího blažené mládí uprostred knih a velkolepých plánu, vyrostl v ducha ocelového, hlubokého a vášnivého,
ducha, který upevni chatrné telo a prínutí je snášetí útrapy a napetí
koloniálnich boju v Indocíne a na Madagaskaru a potom v Maroku,
jehož se stane na konec guvernérem. Preložil Svata Kadlec. Lidé
a osudy, svazek 2. Svazek v plátené vazbe 33 Kc, pro odberatele
první desítky Lidí a osudu 25 Kc. Nakladatelství
Melantrich
Praha
XVI.
/gnát Herrmann: O trech nebožtícich
a jíné historky
nedelní (SebL spísu I. H. sv. XXXVI.). Každý nový svazek Herrmannových spísu vitán je v širokém okruhu jeho ctenárstva. Tak je tomu
í s nejnovejším do nehož autor shromáždil 32 povídek a historek.
Trebaže byl títul kníhy ponekud pochmurný a úvodní príbeh naladen
do groteskní tragíky, prece je kniha prímo nabíta dobráckým humorem, pro autora tak príznacným. Cena kníhy v obálce C. Boudy
Kc 28'-, v puvodní vazbe Kc 40'-. Nakladatel F. Topíc v Praze,
Národní tr. C. 11.
Zajímavá
kniha
pro mládež.
Nakladatelství
J. Svátek
v Praze (Smíchov, Husova 7) vydalo knihu pohádek u nás dosud
nevydaných. Ve výberu propagátora
dobré literatury pro mládež
prof. F. V. Suka dostává se naší verejnosti kniha N. Garina Z riše nezapadajícího
slunce,
výberu Korejských pohádek,
které ve sta tisících výtisku rozlétly se po Rusku a po témer všech
civilisovaných státech a staly se na Rusí jednemi z nejctenejšich.
Autor byl delši dobu na Korei a dal si vypravovati pohádky od nej-

lepších vypravecu a zapísoval je s plnou vernosti. Pohádky doprovodil obrázky známý malír E. Kalabin,
který casto se potloukal
po Mandžusku a Korei. Cena Kc 15'-, váz. Kc 20'-.
Maurice Bedel: "Zamilovaný jérdme na 60. stupni severní šlrky".
Preložila Julie Rottová. Stran 170. Vydalo nakladatelstvi
E. Beaufort v Praze 11., Jungmannova tr. 21. Cena Kc. 14'-. Maurice Bedel
ve své knize akcentuje rozdily francouzského a norského temperamentu, intelektu a mentality, nešetri ironickými šlehy ani jedné, ani
druhé národnosti. Francouzovy naivni iluse o dívci nevinnosti a jeho
staromódni romantismus stavi autor do norského prostredi, zatíženého nescetnými ínstitucemi na záchranu clovecenstva a moderními
hesly o lidských právech a jedincove svobodné volbe, zatím co severská strohost sebe íntimnejší a subtilnejší cit šneruje do reguli
a zákonu.
Porterová-Smithová: Poli y a n n i n ces t n Ý d Iu h. Nákladem
Sfinx. Kniha Vitezné Lásky. Dilo vyšlo jako trojsvazek v kníhovne
Devítikorunovce.
Cena Kc 27,-, váz. Kc 35·-. Stran 000.
Vojna o kocky, rozkošný román o mládí, jehož autorem je Vilém
Speyer, vyšel práve v knihovne moderní beletríe "Križovatky".
Je
to kníha plná slunného humoru v lícení hrdinného úsílí gymnasístu
o záchranu kocek v meste. Dej tohoto románu mládí je cerpán ze žívota školního státu, t. zv. venkovského školního domova. Nikdo by
tomu neveril: nekolik psu, trochu kocek a tlupa ctrnáctiletých školáku poskytují látku k nejskvelejší kníze o mládeží, která byla
'v tomto století napsána. Zúcastníte se tajemné výpravy mladých
studentu, kterí jedné noci pomalovali rudými nápísy všemí evropskými jazyky domy a ohrady v meste: Neubližujte zvíratum! Budete
svedkem žákovského soudu, který soudí žáka pro zbabelost a na
konci príbehu podniknete bájecnou výpravu s pytlem pro kocky.
Budete také prítomen boji mezí meštany a studenty, do nehož zasáhne Daníela se svým lukem a šípy a tlupou psu. Pobavíte se ctením
této knihy. Kniha vyšla v Ú.D.K.N. (Ant. Svecený) Praha 11., Hybernská ul. 7. Cena Kc 16·- brož. a Kc 27·- váz.
Franta
Župan, Pepánek Nezdara II/. Lojzík vychovatelem.2. vydání. 1. ilustrované.
I1ustr. Rudolf Adámek. NakI. F. Topíc v Praze.
Osobnost Pepánkova ustupuje do pozadí v této knize, jejímž titulním
hrdinou jest hajného Lojzík, projevující neobycejné schopnosti vychovatelské, které blahodárne pusobí na zhýckané mestské díte,
Rudýnka, trávíciho prázdniny u strýcka v podbrdské myslivne.
.Cena Kc 24,-, kartonov. Kc 28·-.
Ve Vysokých
Tatrách
slavila nádherná zíma svuj vjezd,
oslníve bílý snežný plášt pokrývá celou horskou krajínu a veselý
žívot panuje ve všech tatranských
lázních. Ve vetšíne z nich 'jest
provozován jíž zimní sport, 15. prosínce jsou již všechna místa v Tatrách otevrena pro zimní sezonu. Také pro tuto zimní seZl')rJujest
vypsána rada mezinárodních závodu, turnaju v Iyžarení, sánkování,
bruslení, hockey na lede atd., které se budou tešiti cilé návšteve.
Pri nádherném zimním pocasí v zári slunce jest pobyt v prírode
od rána do vecera velmi príjemným a skýtá nejen sportovci, nýbrž
i lázenskému hostu potešení a zmenu. Klimatícké prednosti Tater
mají, jak známo, obzvlášte v zime blahodárný úcinek. Ceny jsou
v tatranských
lázních krajne mírné, lze nalézti ubytování v každé
cene a pri tom prece s nejvetším pohodlím. Kuchyn jest uznane
prvotrídní
a vydatná.
Hotely a sanatoria jsou vzorne zarízeny,
s ústredním topením, koupelnamí, tekoucí vodou v pokojích atd.
Ceskoslovenské státní dráhy poskytují zimním hostum jíž po 5denním pobytu 5O%ní slevu pri zpátecní jízde.

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

i
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osvedcený

dubový

nábytek

"JERRY",

Poplatek
za jednu
Korespondentka
les. nem. angl. franc.
hl
edá odpolední zamestnání,event.preklady domu, vlastní

noticku
zaslaný
soucasne
ve známkách
obnáší
ministrace t. 1. pod
ným zkouškám z
Prodám
KH. Máfrancouzštiny. Znacchy: Básne, celokož.
císlem 13.
.
-------ka "Specielní stredo·
bibliofil. vydání HyUcitelka francouzškolská prakse". Do perion 1924, dávno
iUny pripravuje
k
administracet.l.pod
rozebrané. Do admi-

stroj. Nabídky do ad-

maturitním

DOPISY URCENÉ

PRO

a oprav·

TUTO

císlem 14.

RUBRIKU

ni strace t. 1. Znacka

OZNACUJTE:

NABíDKY

10'-,

Kc
služby
,Bibliofil' pod cís. 15.
Prodlim
Technický
díl I-IV.

velmi levne
slovník
Nabídky

do administrace

A POPTÁVKY

a prá.,e
Kc 5'-pod císlem 16.
Prodám za polovicní
cenu úplné rocníky
Prítomnosti
L-VII.
Nabídky do admini-

t. 1. I stracet.1.

A CísLO

pod cís. 17.

INSERTU.

Bruslenf, hoc,key na ledll, zimnf lél!by, sánkovánf, Iyžarenl, prvotrfdnl
prfležitosti ke sportu. - 50 "fo snlženl jfzdného na zpátel!nl cesti!
již po petidennlm pobytu I
Tatranská Lomnica, státní zimní sport. mí,to, sánkovací dráha.
Starý Smokovec, všechny zimní .porty, sánkovací dráha.
Nový Smokovec, sanatorium Dr. Szontagha. velké kluzište.
Štrbské Ples o, státní zimní sport. místo, kluzište.
Tatranská PoHanka, sanatorium Dr. Guhra, všechny zimní sporty.
Sport.Hotel Hrebienok, vysokohorské lyžareni, sánkovací dráha.
Hotely a pensi ony Móry (Štrbské Pleso) stredisko pro horské lyž. tury.
Tatranský Domov, penslOn, stredisko všech zimních sportU.
Informace podávají všechna lázenská. reditelství, jakož í Cedok, cestovni kancelár, Praha II., Hybernská 14 a Wagon Llts, Príkopy 26.
'

INSERUJTE
V
NAKLADATEL

PRITOMNOSTI

FR. BOROVÝ V PRAZE;

V ankete Lidových Novin o neizailmaveišl knize
i

letošního roku prohlásil prof. slavistiky na nemecké universite a ministr zdravotnictví Dr. Fr a nt. S p na:
Stále se vraclm k monumenfáln/mu dl/u, k Físcherovým prekladum Goetha,

vycházej/clm v nakladate/stv/ Borového. Je to skvelé prebásnenI.

Díl II.L
386
a II. stran.
díl.
Prel.
Brož.
Kc
Jirát
aBrož.
E.
A.Kc
Saudek.
300
stran.
Kc
22·50.
v V.
1váz.
svaz.
127·50.
Brož.
Preložil
prof.
dr.v30·-.
Otakar
Fischer.
J.se
Kamenár
asv.stran.
E.
A.
Saudek.
E.Fischer
A.
Brož.
I.
Díl
III.
auniv.
IV.
pripravují.
VI.
II.
Kc
37·50.
Kc
Svaz.
VI.
Oba
díly
1váz.
aaKc
O.Preložili
30'-.
30'-.
Saudek.
Preložili
Fischer.
O.
Fischer,
692
P.
Eisner,
Brož.
Kc
65,-.
IV.,
V.
Preložil
univ.
prof.
dr.
Otakar
DfvAN
Preložil
424
O.V.
aFischer.
546
stran.'
Preložili
680
stran.
Brož.
Kc
60'-.
Preložili
ANTICKÉHO
ROZMERU
J.Kc
a294
O.82·50'
Fischer.
FRAGMENTY
Díl
I.stran.
484
stran.
Brož.
KcKc
32·50.
VILÉMA
I.
II.
díl.
DRAMATA
ZÁPADOVÝCHODNf
FAUST
DRAMATA
PROSOU
K.
Arnstein
a IV.
B.
Plechácová.
Oba
váz.
Pripravuje
se.
LYRIKA
A Brož.
BALADY
PÓVfDKY
ITALSKÁ
CESTA
Brož.
Kc
60'-.
Kc
VII.-VIII.
IX.
I. aKamenár
a 77·50.
II.UCEDNICKÁ
XV.Váz.
XIV.
I.75·-.
a díly
II.
díl.
Preložil
J.díl.Kamenár.
MEISTERA
XII.-XIII.
LÉTA
Z
MÉHO
ŽIVOTA
I.Kc 75'-.
BÁSNt.
776 stran. Brož.
Váz. Kc 90·-.
X.-XI.

I

Dostanete je u všech knihkupcu a u fy FR. BOROVÝ, nakladatelství v Praze II., Národní trída 18.

J7ášdárkový typ
letošních vánocNepocítíte krisi pri na/;upování vánocních dárku, vyvolíte li knihu. Dobrá
kniha je hodnota - je poklad. Mužete
ji dostati aa nekom. grošu. Nahradíte
jí dokonale náklad ••é dárky, které jste
mohl udelovat v letech hojnosti. Proto
vaše vánoce 1931 - ve znamení ceské
knihy.
Nakladatelství SFINX ciní Vám s potešením tuto vánocní nabídku svých letošních vybraných novinek.
Z KRÁSNP:
PRÓZYCESKOSLOVENSKP:
VÝBOR
(dosud vyšly dVII sva'zky)
Nemci v ceských zemfch.
Slovenská próza. Vývoj slo-

venské prózy, usporádaný
drem Pavlem Bujnákem. Svazek prináší výnatky z del 25
nejvýznacnejších slovenských
spisovatelu.

Vývoj prózy nasich nemeckých krajanu, v jichž tvorbe
se zrací pusobení týchž prvku
a tradicí, ze kterých vyrustá
i literatura ceská.
Výbor z krásné prózy ceskoslovenské je dílem po všech stránkách
naléhavým a aktuálním. O kulturní závažnosti svedcí okolnost, že k vydání se spojily dva podniky - nakladatelství
SFINX a Státní nakladatelství v Praze. - Oba objemné
svazky jsou vytišteny v bezvadné typografické úprave. Cena
každé knihy, vázané ve skvostné vazbe, navržené prof. Sutnarem, je 44 Kc.
Nové dve knihy EMILA VACHKA
RománCERVENAzAHRADA
R o m á n DVANÁCTI
je ve vzorné úprave prof.
HLA S Y A NO
v stejné
Sutnara, vázaný za 44 Kc,
luxusní vydání v ceIokožené úprave za 50 Kc, a za
vazbe za 172 Kc.
190 Kc.
O Emilu Vachkovi napsal casopis "The Times": " .. Vachek
píše nevycerpatelnou silou, která se v nekterých scénách dotýká velikosti _.. " Bez Vachka není knihovna úplná.
O Rusku, jaké vskutku je, doctete se v knize
ADOLFA
HOFFMEISTERA,
POVRCH

PETILETKY

Známý žurnalista a pohotový karikaturista zachycuje ze
svého nedávného pobytu v Rusku obraz nového Ruska. Nahlédnete do zpusobu ruského života, seznámíte se s ruským
moderním umením, poznáte všechny vady i prednosti ruského
režimu, sveže vidcné, bezprostredne zachycené a psané se
zvídavým zájmem nezaujatého pozorovatele. - Ilustrováno
autorem. Cena 24 Kc, vázané 39 Kc.
J. ZAHRADNlcEK,

soubor

veršu,

NÁVRAT.

Kritika prijala Zahradnícka jednomyslne, jako svérázný
talent a veliký slib. Podle slov kritika A. M. Píši souvisí
tón Zahradníckova verše se samou povahou jeho bohaté
obraznosti. - Zahradníckova kniha vyšla jako tretí svazek
RUŽOVÉ ZAHRADY, knihovny vybrané poesie. Její cena
je 42 Kc, vázané v polokožené vazbe 62 Kc, na holandu
s podpisem autora 84 Kc, totéž váz. v celokož. vazbe 204 Kc.
Nový svazek PYRAMIDY
román KARLA

NOVP:HO,

PENlzE

uzavírá úspešnou druhou desítku této základní knihovny
nového ceskoslovenského románu. Kritik Gotz praví
o NOVÉM, že je s ním nutno pocítati jako s kladnou položkou
nového ceského románu.
Další autori PYRAMIDY
v letoš••í ankete Lidových Novin
,,0 nejzajímavejší knize 1931":
VLADISLAV
VANCURA

románem MARKÉTA LAZAROVÁ, jenž krome toho obdržel
stát. cenu 1931. J. KOPTA, J. MÚHLBERGER, A. C. NOR,
FR. WERFEL a jiní. Všechny romány PYRAMIDY jsou
vázány v obvyklé vazbe po 35 Kc, na zvláštním papíre, podepsané autorem a vázané v celokožené vazbe již od 180Kc. Všech
deset románu PYRA.l\HDY v polokožené vazbe J- Štyrského
je za 390 Kc.
Je radostí dáti k vánocum KNIHY
SFINX.
111 penez.
Je radostí
k vánocum
knihu t'ánocního
za málo
Mužete
si koupiti
je vybrati
pohodlne dobrou
z obsáhlého

z~*~~g;L
seznamu,

který Vám pošle každý knihkupec, nebo prímo

Nakladatelství

S FIN X, Praha II., Karlovo 15

*

Nevycerpatelné zdroje radosti pro ty,
jimž ani dni vánocni idyly neuplynou bez
intlmniho požitku literárniho a umeleckého.
BENESOVÁ: Clovek. 2 díly. Román. Státní cena 1921. Brož. 45·CAPEK KAREL: Devatero pohádek a ješte jedna jako prívažek
od J. Capka, který nakreslil též obrázky. V tisku.
CAPEK.CHOD: Antonín Vondrejc. Román. 2 díly. Státní cena
1920. Brož. 76'-, váz. 106,-, v polokuži 116·-.
tf
Vilém Rozkoc. Román. Státní cena 1924. Brož. 60·-, váz.
75·-, v polokuži 80·-.
"
~ešany. Román. Státní cena 1927. Brož. 28·-, váz. 43'-,
v polokuži 48·-.
tf
Kašpar Lén, mstitel. Román. Cena Ceské Akademie. Brož.
21'-, v plátne 36'-, v polokuži 41·-.
tf
Osmero nove). Cena Ceské Akademie. Brož. 48'-, váz.
v plátne 51,-, v polokuži.56·-.
tf
Turbina. Román. Cena Ceské Akademie. Brož. 48'-, váz.
v plátne 63'-, v polokuži 68·-.
HORA: Italie. Básne. Státní cena 1925. Brož. 27,-, v celokožen6
vazbe 150·tf
Deset let. Básne. Státní cena 1929. Brož. 16--, váz. 26,-,
v bibliofil. vydání kart. 160·-.
tf
Tvuj hlas. Básne. Státní cena 1931.Brož. 20'-, váz. 30'-,
v polokuži 90'-, bibliofil. vydání kart. 160'-.
JAHODA: Bílá Terinka a jiné povídacky. Turkova cena. Brož.
30'-, váz. 42--.
JEAABEK: Trýzen duše a jiné povídky. Cena Ceské'Akademie.
Brož. 24'-, váz. 32·-.
tf
Gloria Manzoni. Román. Morav. zem. Iiter. dotace 1927.
LACOUR.GAYET: Napoleon, jeho život, dílo a doba. S Hustr. a
prílohami. Brož. 160'-, váz. 185·-, na velinu v kuži 400'-.
NEUMANN: Francouzská revoluce. 3 díly. Ilustr. Brož. 225,-,
váz. 300'-, zvl. vyd. na velinu v polokož. vaz. 800·-.
tf
Vzpomínky. Brož. 25'-, váz. 35·-.
NEZVAL: Schovávaná na schodech. Brož. 40·-, váz. 55'-,
bibliofil. vydání císI. na holandu 150·-.
tf
Signál casu. Bibliofilské císlované vydání 60·-.
tf
Tyranie nebo láska. Bibliofilské vydání 60·-.
OLBRACHT: 2alár nejtemnejší. Román. Turkova cena 1917.
Brož. 20,-, váz. 40·-, v kuži 90·-.
PEROUTKA: Ano a ne. Essaye. Brož. 35,-, váz. 45·-.
POLÁCEK: Muži v offsidu. Román. 3. vyd. Brož. 35·-, váz. 47·-.
REMARQUE: Cesta zpátky. Brož. 25'-, váz. 35·-.
SCHEINPFLUGOVÁ: Všední den. Básne. V tisku.
STASEK: Vzpom.ínky. St. cena 1926.Brož. 60'-, v polokuži 100--.
SVOBODA EMIL: Utopie. St. cena 1922. Brož. 30'-, váz. 40·-.
ŠRÁMEK: Nové básne. Státní cena 1928. Brož. 12'-, váz. 32,-,
zvláštní vydání v ceIokuži 78·-.
tf
Past. Román. Brož. 30'-, váz. 45'-, na simiIijapanu
v celokuži 105·-.
T:E.sNOHLIDEK: Den. Básne. Morav. zem. literární dotace 1926.
Brož. 40'-, císlované výtisky v pergamenové vazbe 120·-.
TILSCHOVÁ: Vykoupení. Román. St. cena 1923.Brož. 42,-, váz. 66·-.
tf
Gita Turaja. Román. Brož. 45'-, váz. 60'-, na similijapanu v kuži 127·50.
tf
Stará rodina. Román. Turkova cena 1917. Brož. 33·-,
váz. 45·-.
TOMAN 'KAREL: Stoletý kalendár. Básne. Státní cena 1926.Brož.
60·-, v celokožené vazbe 150'-.
tf
Slunecní hodiny. Soubor veršu IV. Brož. 30'-, váz. 45'-,
na rucDÍm papíre váz. v kuži 180·-.
WELLS.HUXLEY: Veda o živote. S ilustracemi a barevnými prílohami. Díl 1. a 2. Brož. po 100--, váz. po 125'-, v polokuži po 150·2ENATý: Když se valí revoluce. Brož. 40'-, váz. 55·-.
Ceny knih rozumeJi se v Kc.
Objednejte u svého knihkupce neb v nak/adate/stvf
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