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Jak je to s Pekarem neboli jak je to
s naším dejepisectvínl?

1.

Peroutka dal svému casopisu programový název"Prítomnost". Již tím vyjádril svuj odpor proti
nezdravému hisiorismu, v nemž si tak casto libujeme
na úkor živých a skutecných potreb prítomnosti. Do
vedeme se s vášnivostí lepší veci hodnou príti o sva
tého Václava nebo o Husa, o Bílou horu, o obrození
a nevím, oc všechno dávno minulé. Pri mileníové oslave
svatého Václava div se národ nerozstouoil na dva vá

lecné tábory; jedni vášnive dokazovali, Že ceská histo
rie nemá nad Václava osobnosti vetší a záslužnejší,
druzí s nemenší vášnivostí namítali, že byl Václav jednou
z nejžalostnejších figur, která nezasluhuje, aby se jí
vzpomínalo. Bylo málo tech, které méne zajímaly de
tailní spory o václavskou historii, které však predevším
zajímalo, muže-Ii oslava svatého Václava býti národne
a státne vhodná a prospešná. Naše záliba v historic
kých sporech mohla by býti užitecná, kdyby se z nich
cerpal nejaký prospech pro prítomnost. Ale zpravidla
z techto hádek nevzejde nic kloudného. Bývají proto
zbytecné, a pokud je jich nadbytek, jsou škodlivé.
Historie má smysl, pokud slouží dnešku a zítrku. Histo
rie pro historii je nejnesmyslnejším a nejškodlivejším
l'art pour l'artismem. Venujeme-li tolik zájmu minu
losti, bývá to proto, že je pohodlnejší utéci do minu
10sLi, která ve skutecnosti již nikoho nebolí, než namá
have se starat o to, co se deje dnes, a pricii'íovat se, aby
dnešek byl lepší vcerejška. Prícinám belohorské po
rážky je prese všechno neskonale snadneji porozumeti,
než prícinám dnešních nesnází parlamentarismu. Zní
velmi pekne, a zejména nic se neriskuje, nelíbí-li se
Husovo horování pro pravdu; je riskantnejší, bojovat
o pravdu v konkretní veci jednou proti agrárníkum,
po druhé proti socialistum, a vždy proti komukoli, kdo
je mocný, at je to moc politická, hospodárská nebo
kulturní. Z našich historických sporu, v nichž si tolik
libujeme, bývá také proto tal< málo užitku, že se o his
torii káže mnoho obecných pravd, výstrah a napome
nutí, ale zoufale málo se o ní uvažuje, a ješte méne je
ochoty a opravdové vule, naucit se z minulosti necemu
konkretnímu a užitecnému, z ceho by mel prospech
jednotlivec a jeho prostrednictvím kolektivum.

Peroutkúv vedomý odpor proti tomuto historismu,
provádený v "Prítomnosti" prakticky neustálým pod
necováním živého zájmu o soucasné dení, musí býti
pozdravován predevším historiky. Nebot historik,
který snáze než jiní muže - pro príliš dobré poznání
života, trebas z minulosti - sklouznout po nebezpec
ných srázech bezútešné skepse, potrebuje snad více
než jiní vedomí, že práci, kterou koná, nekoná na
darmo. Aby to nebyla práce marná, musí být užitecná,
musí sloužit životu, to znamená prítomnosti. Práve
historik musí býti nejvášnivejším odpurcem nezdra
vého historismu, který vede k tomu, že mrtvé pocho
vává živé, který podlamuje aktivnost, cinorodý zájem

o dnešek a tvurcí snahu o lepší budoucnost, a který
tak historika pripravuje o smysl jeho práce a poslání.

Ale - tu treba, abychom se zastavili a zeptali se,
není-li i naše dejepisectví vinno, že se historie tak špatne,
povrchne a škodlive u nás zpravidla chápe. Prícin
toho našeho nesprávne orientovaného a uprílišeného
historického zájmu je více; hlavní je jiste v tom, že jsme
se ješte nevymanili z predválecného myšlení, kdy his
torie byla nám nepostradatelnou složkou necí národní
výzbroje v zápase o politickou svobodu a kdy soucasný
život byl príliš malý, aby nebylo treba rozširovati ho
aspoi'í fiktivne o velikost a slávu veku minulých. N e
svobodný národ utešuje se mnoha ilusemi, a zejména
ilusemi historickými. Protože ješte nejsme dosti vnitrne
svobodni, nedovedeme se ješte odhodlati k tomu, aby
chom odhodili berle romantisujícího historismu. Ale v této
úvaze nechci rozebírati všechny príciny tohoto histo
rismu. Chtel bych obrátit pozornost k otázce, nemáme-Ii
hledati spoluvinníka také v našem dejepisectvL Jinými
slovy, je-li smyslem hisrorie služba .livotu, ptejme se,
zda mu slouží naše dejepisectví a jak mu slouží?

Otázka je práve casová a bude snad proto o ni živejší
zájem, než by byl jindy. Na podzim minulého roku
utkali se v ostré polemíce, dosud neskoncené, vedoucí
náš historik profesor Pekar s historikem mladší gene
race drem Slavíkem. Tito dva historikové srážejí se
v ostrých debatách již delší dobu, a to o otá~ky zá
kladniho a obecného významu: nejen o dejinne filoso
fické otázky historiografie, nýbrž vúbec o smysl našich
dejin, o filosofickou koncepci ceských dejin. I poslední
jejich spor souvisí s touto jejich diskusí a zajímá nás
také predevším po této stránce; zdá se nám vhodným,
protože konkretním východiskem v hledání odpovedi
na otázku, kterou jsme si v této úvaze položili. Ale
predevším treba, abychom strucne ctenáre informovali,
oc v daném sporu mezi Pekarem a Slavíkem jde.

*

Slavík v jednom ze zárijových císel týdeníku "So
boty" vyzval prof. Pekare, aby uverejnil memorandum,
které sepsal za války a které melo být podáno císari
Karloví, prijede-li ~ jak se tehdy ocekávalo - do
Prahy. Svou výzvu Slavík doprovodil tak nespraved
livým a uprílišeným útokem na Pekare, že uškodil sobe
více než Pekarovi: nebot zbytecne provoka tivní po
známky zastíraly vlastní Slavíkuv úmysl, aby totiž
dokázal, "jak úzce Pekaruv poválecný vedecký vývoj
je svázán s jeho "historickou" cinností za války" a že
"Masarykova sociologie našemu historickému badání
neuškodila, zato však do stavu nehybnosti historickou
metodu privedly zastaralé predstavy Gollovy školy
o filosofii dejin a sociologii, že totiž historie žádnou
filosofii dejin nepotrebuje". Bylo zbytecno a nespra
vedlivo, psal-li Slavík soucasne, že memorandum "vy
volalo by úžas, jak mohl hrdý vudce Gollovy školy
obrátiti na rub ceské dejiny". Osobními invektivami
Slavík, trebas proti své vuli, sugeroval neinformova
ným ctenárúm pochybnosti o Pekarove národní spo
lehlivosti a obcanské statecnosti za války a odvádej
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tak pozornost od hlavní vecl. Krofta odmítl hned
tehdy tyto Slavíkovy útoky: "možno snad - napsal
v "Národním osvobození" - Pekarovi vytýkati, že
se mýlil v posuzování vojenské a politické situace za
svetov~ války i v odhadování jejích možných úcinku
na postavení našeho národa, ale presto zustane pravdou,
že vše, co napsal, mluvil, jednal, vyplývalo z cisté a
horoucí lásky k národu, z úzkostlivého premítání o jeho
osudu, ze snahy odvrátit od neho hrozící nebezpecí
a pripravit mu lepší budoucnost." Dnes známe text
memoranda - Pekar je sám uverejnil s obšírným vý
kladem své válecné politiky - a musíme Kroftovým
obranným slovum prisvedciti, i když se naše kritika na
nich nezastavuje.

Memorandum, o než jde, je návrh adresy císari Kar
lovi, který Pekar sepsal v polovine kvetna 1917 na žá
dost Antonína Švehly. Adresa mela být prectena císari
zástupci ceských politických stran, prijede-li do Prahy
a prijme-li ceskou politickou deputaci. Císar do Prahy
neprijel, a tak se o Pekarove konceptu ani mezi ceskými
politiky nejednalo. Adresa je tedy, jak správne napsal
Bass v "Lidových Novinách", "jen zajímavým histo
rickým dokumentem bez politického významu a do
sahu a má svou živou hodnotu jen pro hodnocení Pe
karovy osobnosti a jeho 'životního díla".

Slavíkova patetická predpoved, že uverejnení doku
mentu "vzbudí úžas", zklamala: kdo jen trochu zná
Pekarovy názory, nemohl být prekvapen. Pekarova
adresa žádá uskutecnení ceského státního práva v rámci
habsburské monarchie: prosí, "aby Vaše Velicenstvo
rácilo dáti pruchodu požadavku práva, aby vrátilo
sneml'tm zemí koruny ceské v úprave dobe primerené
kompetenci zákonodárnou, samostatnosti koruny ceské
odpovídající, ahy správu ceských zemí korunníéh vy
pustilo z centralistických pout rakouských a koruno
váním na království Ceské pripojilo se ke slavnostní
garanci i, která státnímu právu ceské koruny náleží
po príkladu jiných predku Vašich i po znení základ
ního zákona staré naší ústavy". Tužbu, kterou Pekar
vyjádril v této adrese, nikdy nepodané a známé teprve
nyní, vyjadroval za války v rade svých clánkl't. jeho
politické stanovisko za války nebylo tedy odkryto
teprve touto adresou. Dávno je známo - a Pekar se
ani po válce nesnažil skresliti svoje politické vyznání,
k nemuž se hlásil za války - že neveril v možnost samo-o
statného ceskoslovenského státu a že soudil, že válka
nám ml'tže prinésti jen naplnení státoprávních našich
tužeb ve zfederalisovaném Rakousku. Proc takto soudil,
vykládá názorne sám v doprovodu k uverejnené adrese
(v Ceském casopise historickém). Vypravuje tam, že
chystal státoprávní memorandum, které meli vydati
profesori pražské university, ale že oné akce zanechal
na výslovné prání dra Šámala, který mu oduvodr'íoval,
že by nebylo v zájmu zahranicní akce Masarykovy a
Benešovy radno jakkoli se zavazovati verností k dynastii
a ríši. Tehdy Pekar Šámalovi vykládal: "Nepreji si
niceho horoucneji, než aby splnilo se, oc vy usilujete.
Ale neverím, že by se to podarilo. Neverím, že by Anglie
a Francie svolila k úplnému rozbití Rakouska, zájmem
obou mocí bude spíš Rakousko, od Nemecka odtržené,
zachovat; jsem presvedcen, že ruská revoluce skoncí
v anarchii, a nadeje na Rusko jsou tedy bláhové, po
cítám s možností velmi pravdepodobnou, že císar
Karel bude se snažit o mír stuj co stuj, treba separátní;
neverím, že by Madari, kterí vždy tolik politické chytrosti
osvedcili, vytrvali až do chvíle, jež by jim prinesla
zkázu katastrofální povahy. Mám za to, že mé vývody
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nezl'tstaly beze všeho dojmu na dra Šámala - pan
kanclér vzpomíná na ne ješte dnes, s blahovolným

,úsmevem o mém omylu. Ale tenkrát by mu hylo težko
mé argumenty vyvraceti." Protože tedy Pekar neveril
v možnost úplného rozbití Rakouska, nepostavil se
do fronty revolucních radikáll't, nesených vírou v tuto
možnost a k rozbití Rakouska pracujících, nesouhlasil
s požadavkem o pripojení Slovenska a spokojoval se
usilováním o starý ceský program státoprávní, celkem
ve smyslu památné státoprávní deklarace z r. 1868.
V tom se neshodoval s ceskoslovenským revolucním
zápasem, spejícím k národnímu sjednocení ceskoslo
venskému a k založení svrchovaného státu ceskoslo
venského na troskách Rakousko- Uherska.

Lze pro tento jeho rozchod s ceskoslovenskou revo
lucní frontou házeti dnes po nem kamenem? Nebylo
by nad to krutejší nespravedlivosti. Pekarl'tv nesouhlas
s integrálními cíly ceskoslovenské národní revoluce
mel zcela jiné dl'tvody, než slabošské nebo zbabelé raku
šáctví mnohých našich válecných aktivistlt. Pekar za
svuj státoprávní program otevrene a mužne bojoval
radou verejných svých projevl't. Nemuže mu býti nikdy
zapomenuto, že v dobe, kdy povolaní politictí mluvcí
národa neodvažovali se ani k nejnesmelejšímu projevu,
odvážil se po smrti, Františka josefa - bylo to v pro
sinci r. 1916! - pripomenouti novému panovníku,
že ceský národ nezapomíná svých státoprávních snah
a nárokl't. Bylo by nevdecností, kdyby se dnes nedbalo
toho, jak "výmluvné", ale prece jen až príliš pohodlné
mlcení, v než se utekl ceský politický svet, prerušoval
Pekar svými clánky, jimiž umdlévající srdce posiloval
nadejí a burcoval k národnímu sebevedomí. jen ten,
kdo prožil muka ponížení a obav, vyvolaných 'zbabe
lým projevem p~~dsednictva Ceského svazu, !sterý od
mítal požadavek Ctyrdohody o osvobození Cechoslo
váku jako "insinuaci", pochopí, jakým bylo ulehcením
a povzbuzením, když za pet dní po této národní hanbe
Pekar v "Národní Politice" ze 4. února 19I7 srovnával
Wilsonovo poselství s ceským memorandem z 8. pro
since 1870 s oním slavným projevem, v nemž se pro
testovalo proti anexi Elsaska a Lotrinska: citoval ho
roucí vyznání tohoto memoranda, že "všichni náro
dové, at velicí, at malí, mají rovné právo sebe
urcení", citoval z neho hrdá slova, jimž se v únoru roku
1917 dobre rozumelo: "jakkoli neveliký poctem, ne
chce náš národ malým býti ve smýšlení a snažení svém;
nechcet malomyslným mlcením uvésti na sebe zdání,
že prisvedcuje k nejakému bezpráví anebo že sklání
pred ním celo své jen proto, že ono vystupuje s pre
mocí; nechcet ponížiti zvuku jména ceského v deji
nách". A Pekar koncil svuj clánek: "Po 46 letech za
znívá hlas (Wilsonuv), podobný ceskému, mnohem
mocneji a s tribuny vyšší, otrásaje svedomím celého
sveta. Máme dojem, že pravda je na postupu." Kdo
takto a v takovýchto chvílích psal, jednal statecne a
pomáhal tak "k postupu pravde". I v návrhu adresy,
urcené císari Karlovi, Pekar smele žaloval na válecnou
persekuci a s podivuhodnou otevreností obvinoval
politiku Vídne a zejména Pešti z válecné katastrofy.
Ujištoval v ní sice se zrejmou prehnaností o vernosti
ceských pluku a o oddanosti národa k rakouské myš
lence, ale to bylo v duchu adresy, žádající císare o splnení
ceského státoprávního požadavku; a jestliže se v adrese
projevuje nesouhlas s naší zahranicní akcí, ciní se tak
zcela jinak, než se stalo ve zmíneném projevu Ceského
svazu: "persekucní rakouský režim - psal Pekar - bo
hužel prispel k agitaci nekterých našich sounárodovcu,



Prítomnost,

Nic neprobouzí reminiscence tak, jako omyly. Klub solistLt Národ
ního divadla žádalo znovuzrízení intendantury, tedy príležitost, kdy
by veru stálo za to vzpominat na mnohé nesnáze, jichž prícinou
u nás íntendance už byly. Snad by se našel pametník taženi, které
vedl íntendant Kvech proti umeleckým a dobrým pocínum redítele
M~yera. Ostatne po prevratu stala se intendance vysloveným expo
n~:1tempolitické moci, která takto strežila svoje zájmy v divadle (zdá
se ostatne, že jen podobné rešeni by dnes bylo v Národnim dívadle
prípušteno).

U nás by takováto funkce mela snad jakousi cenu, kdyby to byl
úrad vybavený dostatecnou moci, aby intendant mohl mluvit v roz
poctových debatách o oprávnenosti subvenci, o potrebe investic
ních nákladu, proste aby mocensky hájil zájmy umeni proti poli
tickým vlivllm. Rozhodne by tedy nemohlo jít o jakéhosi duverníka
clenstva, jak to bylo asi ve zmineném projevu mineno, nemohlo by
jiti o úrad obracející svou pozornost k vnitrnimu provozu, nýbrž
odstral'íující prekážky vnejší. Ovšem takovýmto exponentem má
dn~s býtí ministr školství, který svou úcastí ve vláde má príležitost
hájití zájmy dívadla, jež vždycky bude ve znamení boje zájmu urne-

v neprátelských zemích pusobících, k agitaci, jejíž
viny klademe spolu na úcet proticeského smíru vlád
ního".

Bylo by dnes jiste více než nespravedlivo, zapo
menouti, cím se Pekar za války zasloužilo povzbuzení
národní nadeje a energie, nebo dokonce vykládati jeho
nesouhlas s revolucním radikalismem nejakým opatr
nictvím nebo zbabelým rakušáctvím. Ryzost Peka
rova vlastenectví, cistota jeho motivu, mužná odhod
lanost zápasiti za svou myšlenku, to vše je u neho po
vzneseno nad jakoukoli pochybnost. Pekar se ovšem
mýlil, posuzuje nesprávne celkovou válecnou situaci;
a není sporu, že jeho omyl mohl býti osudný, kdyby byl
národ šel cestou, na kterou ho vedl Pekart'lv státo
právní program. Tento program byl v rozporu s cílem
svrchovaného ceskoslovenského státu. Pocítal se za
chováním Rakouska a vlastne zachranoval Rakousko.
Kdyby byl býval národem prijat, zahranicní revolucní
akce byla by bývala nadobro desavouována a zrnarena.

jedine správná politika byl revolucní, nekompro
misne protirakouský radikalismus. Kdyby centrální
mocnosti byly zvítezily, nebyla by pomohla ani poli
tika seberakousky loyálnejší, kdežto revolucní hnutí
bylo by i v tomto prípade znamenalo aspon velik)' od
kaz pro príští zápasy - byli jsme prece již tak daleko,
že ani nejhroznejší persekuce nebyla by nás národne
znicila. Ale nebezpecenství státoprávního progr amu,
pocítajícího s Rakouskem, bylo zejména veliké pro
prípad prohry ústredních mocností: habsburská mon
archie byla by bývala okleštena o území polská, rumun
ská, jihoslovanská a italská, ale prece jen zachována,
a my bychom v ní byli zustali v naprosté menšine proti
Nemcum a Madarum, pri cemž Slováci byli by vydáni
zcela na pospas madarisaci.

Pekaruv státoprávnícký omyl byl vážnou a nebez
pecnou chybou. Príciny jeho omylu nutno hledati v jeho
životní a historické koncepci. A pri tomto rozboru
mužeme dobre poznati povahu nynejšího našeho deje
pisectví, v nemž má Pekar celné, vedoucí místo.

Hubert Rípka.

Intendantura jako hofmistrovství ?

p o z N Á M K y

leckých s hospodárskými, casto i s politickými. jinak by úrad ínten
dantský se podobal nove vynalezenému hofmistrovství.

Dnešni volání clenstv<;l po intendanci je po našem soudu výrazem
nespokojenosti s admínístrativou, v níž je Národní dívadlo prirazeno
k jiným resortním pracim ministerstva. je to príliš komplikovaný
vztah, který nemllže býti zdravý tim spíš, že hospodársko-technícké
vedení v divadle samém nemá dostatek systému aní kvalít. J.

Kulturní boj?

Jest opravdu záhadou, co sí predstavuje katolický tísk pod slovy:
kulturní boj. Pohrozí-Ii totíž kulturním bojem, vypadá to, jako by
hrozil necím, prí cem budou litat trísky, pri cem níkdo nebude
šanován. V techto dnech profesor nemecké uníversity Dr. A. Naegle
vrátil se k myšlence, aby byli svatoreceni ti katolící, kteri prí šli
o život v dobe husitské. Úmysl je zjevný: katolicí chtejí mítí pendant
proti svátku jana Husa, který pripadá na 6. cervence. Ceský národ
v celku nežije podle zásad Husových, ale na toto jméno jest velmi
citlivý; pricházejí-li katolíci s protisvátkem, má to zjevný úmysl
demonstratívní. jest vecí Vatikánu, bude-Ii se pri svatoreceni riditi
agitacnimi potrebami nemeckých a ceských katolíku u nás; byla by
to vec, na kterou by Vatikán doplatil další ztrátou prestyže u nás
a katolické strany by na to doplatily mocensky i políticky. V lidové
strane jednou pocítali, jak je pripravil o hlasy Durychuv clánek
o Husoví a jeho pomníku. Má být toto úsíli o "svatorecení husitských
mucedníku" sígnálem k tomu, co nazývaji naši politictí katolici
kulturnim bojem a o cem mluvi tak zasmušile jako o pohrome na
celý národ? je-Ii katolicismus svetovým názorem, usiluje-Ii o kul
tUnt katolickou, pak nemuže se vyhnouti bojí s názory a zájmy,
proudy jinými, at již je to liberalismus, socialismus, zájmový
agrarismus atd. Tento kulturní boj ovšem není nutno si predstavo
vatí tak divoce jako katolický tísk. Ten kulturní názor zvítezi,
který jest vyšší, silnejši, který jest schopen prolnouti celou spolec
nost a dáti jí rád. Chtejí-Ii katolíci zacíti kulturní boj vyhledávánim

mucedníku z husitských let, pak svoji ofensivu zahajuji velmi ne
štastne. Kulturní boj nevyhrají ve jménu katolíku z husítských dob.
jejich kulturní boj jim prohrává p. Mayr-Harting svojí neobratnou
politikou, Helmer a Medinger, kterí žijí ješte v predválecném,
feudálním myšlenkovém svete. Kulturní boj jim prohrává Hlinka
a v kulturním boji je težce poškodil Tuka. A jednou katolici dospejí
také k 'poznáni, že Šrámek udelal pro lidovou stranu vše, co dovedl,
ale že kulturne katolícismu u nás neprospel, protože katolicísmus
u nás poníží I na hnutí s malým formátem straníckým. je tolik vecí
v naší kulture, kde katolicismus by mohl ukázati svojí kulturnost,
ale jest na Pr. katolické straníctví u nás kulturnejši než straníctví
jiné? jest katolický tisk kulturnejší než jíný tisk? Zasahuje kato
lická kultura hluboko do sociálniho života? Katolicismus mel by
u nás velmi mnoho príležitosti ukázat, co dovede, a mohl by pri tom
historii klídne prenechati historikllm; kdyby totiž opravdu mohl.

V. G.

Knihy lacinét se slevou a zadarmo.

Na knižním trhu zavládI zmatek; okrídlené slovo kríse púsobi na
nakladatele rúzne, patrne podle toho, jaké mají svedomí. Dovedete-Ii
se oríentovat v hromadách makulatury, nabízené za lacíné peníze,
111llžete nalézt j slušné zrno. je málo druhu zboži, u nehož pojem
pe v Ii á cen a je kupujícím obecenstvem pojímán tak labílne, jako
je tomu u knihy. Snad to zavinili nakladatelé, snad knihkupci, vý
sledek toho je názor: kupuješ-li kníhu, smlouvej. jsou však mnozí,
kterí podle prísloví "liná huba holé neštestí" jdou ješte dále a pokou
šejí se získat kulturní statky zdarma. jím vcele kráci knihovna
poslanecké snemovny, která rozesílá vlídné žádanky: pošlete tu a tu
knihu, která práve vyšla, zadarmo. Perské koberce už jsme zaplatili
a kancelárský nábytek z vzácných drev už máme a v knihovne stoj í
úhledné regály, zakoupené za ceny ofertní, a v nich už jsou vzácná
a drahá díla zaplacená hotove zahranicnim nakladatelum. Ty, ceský
nakladateli, znáš žízen pp. poslancll po vzdelání - dej nám knížky
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zadarmo. A podle tohoto vysokého vzoru se rídí všichni YMCOvé a
všcchny YWCY, sidlicí v nádherných palácích s mramorovými scho
dišti, basény a telocvicnami. Vše pro kulturu tela dodáno a zapla
ccno: Pane nakladateli, máme peknou cítárnu a navštevovanou

knihovnu, darujte nám knihy. A tak Sokolové, Národní jednoty,
vzdelávací kroužky, vetšinové i menšinové spolky až po tomboly.
Ba našla se stežejná kulturná korporácia slovenská, ktorá požiadala
novinky ve civ o c h exemplároch a t r i c a t k o r ú n na trovy
s tým oným spojcné. - Nebot, tak se myslí, co záleži nakladateli na
jedné knižce, když jich vydal 3-5 tisíc. Vzdelání, poucení, kultura
jsou nepohodlné položky v rozpoctu, to musime opatrit ne-Ii zdarma,
aspoi\ se slevou. U uzenáre, krejciho, ševce, u drogisty, v hospode
a v baru težko smlouvat, a zadarmo by te vyhodili. Zkusime to s kni-
hami, je krise, tam si daji ric'. r. j.

Ceho není nemecký voják schopen.

Pro zákaz Remarquova proti válecného filmu v Nemecku musila
nemecká censura také uvésti nejaké duvody, ac jí to jiste dalo
nemálo práce. Citujeme z ních doslovne jako kuriosum a jako doklad
o trapné námaze censorova ducha, který rec nacionálne socialistické
ulice byl povolán preložíti do zvuku trochu artikulovanejších:

"Nemecký dllstojnik byl sice casto neholen, ale ní kdy nezanedbá
val svou uniformu tak, jak je zde predvádeno."

"Film predstavuje nemecké vojáky jako oddané piti. Zde, tito
dva mladi muži, prípíjeli divadelnimu plakátu, na kterém jest vy
malována žena. Nemectí vojáci nedelali nic takového. Mimo to
stužka na služební cepici má býti šedivá a ne cervená."

"Piklhaubna se nosila jen na zacátku války, ne v roce 1917-1918,
jak film predvádi. Také mladý muž, stojící napravo, pozdeji ve filmu
pláce. Nemectí vojáci neplakali pro své matky, když neprítel útocil
na zákopy."

"Nemecký voják by se nikdy neuka'zoval polonahý pred ženami."
"Film neocenuje spravedlive ,statecnost, vytrvalost, ducha sou

družnosti u nemeckého vojáka."
Nemužeme tyto slabomyslné projevy považovati za vlastní úsudek

nemecké censury: ji jest tancíti mezi politickými vejci. Bohužel
z toho, ceho prý nemecký voják není schopen, vidíme tak trochu,
ceho by zase po dvanácti letech byla schopna cást Nemecka.

M.H.

S cím souhlasíme.

Z rad a dr a mat i k 1'1. Dnešní divadlo churaVÍ; postrádá du
chovní substance, které mu dnešní drama neposkytuje. Dnešni di
vadlo, lep~i než drama, nahrazuje duchovní jádro dobrou technic
kou, hereckou, režijní divadelni reprodukcí, lec drama zustalo za di
vadlem. Dnešní dramatický básnik zradil své poslání; drama zustalo
pouhým ornamentem na okraji doby. Dnešní dramatik zrcadlí jen
pohodlne dnešní zmatek, místo dramat lidského heroismu tvori dra
matícké anekdoty. Drama je založeno na stupnováni lidského sebe
vedomi. Dnes vládne redukce hodnot na polohodnoty. Dramatí
kové se nemeli sklonít pred nihilisaci. Jejím výrazem byla groteska.
V Pirandel10vi je zastoupena groteska metafysická a básníci jeho
školy delají drama lidských lži a klamu. Dráma expresionistické je
drama zrozené z protestu. Werfel, Toller, prutrž nemeckého anarchís-'
tického subjektivismu. Protest uvázl však v negaci. K tomu patri
také dramatická utopie. Nejvetší rána však je v destrukci lidské
osobnosti. Neblahý vývoj decentralisace dovršil Freud. Dramatikové
meli úkol držet lidskou osobnost; neucinili toho, v tom je zrada dra
matiku. Drama spocívá na hodnotné lidské osobnosti, oni však pluli
s proudem a zrcadlili rozvrat. Lenormand je dramatikem freudovské
formulky: taková jsou dramata trapných lidských abnormalit; je
jich stavební metodou neni logika, ale náhodná asociace. Mezi
dramatíky rozkladu patri také O'Neille. Základem obrody je obroda
lidské osobnosti, jeji rekonstituováni.

I Z pred'1ášky dramaturga Fr. Goetze.)
*

N o v á e p o c h a. Neni treba zapírati, a tí, kdož stojí za zákoncm
o nové organisaci a kompetenci ministerstva pro spotrební hospodár
ství, nechtej i zapirati, že tento zákon obsahuje nové principy hos
podárské organisace, principy nutné a prospešné. Komu se zdá, ŽC

jsou to utopistické pošetilosti a neslýchané divociny, mel by se podí
vat trochu po svete. Už así pred rokem muž jiste povolaný, nesocia·
lista S o m bar t predvídal, že v celém svcte stojíme na pocátku
nové hospodárské epochy. Jsme v dobe prechodného hospodárstvÍ,
v pozdním období hospodárské soustavy, jež dosud panovala, a ranné
epochy hospodárské soustavy, která se dere k vládc. Jsme v této
epoše i ti nás, at si to chceme priznat ci nikoliv. Ale chceme, aby
tento svetový prechod, jenž postihne i nás, dál se klidnc, jako jsme
na priklad dovedli delat pozemkovou reformu. A k tomu je treba
dobré vulc i pochopení u obcanského tábora, jako rozvahy
u socialísttl. ("Národní osvobozwí.")

*

Život a papežské encykliky. Dnesjsounapr.vPraze
desetitisíce manželstev, kde muž i žena jsou zamcstnáni v závodech.
To vede prirozene k omezováni nebo úplnému zbranování pocetL
Vedle toho jsou v Praze desetitisice mužú a žen, kteri se miluji a touži
po spolecném živote, ale nemohou uzavrít snatek z tech ci onech pri
cin, vyrustajících z dnešních hospodárských a spolecenských pomeru.
Ty zatracuje papežská encyklika prave tak, jako zatracuje manžele,
kterí neplodí armády detí. Co má lákat dnešni ženu k plozeni detí
více: obraz dnešni hospodárské kríse, která odsuzuje desítky mi
Iionú lidí k zániku, protože pro ne možná ješte dlouho nebude práce,
nebo obraz ješte nezapomenuté války, do jejihož krvavého pekla byli
posíláni nakonec hoši sotva škole odrostli, aby šli pod krížem ka-.
tolické cirkve složit prísahu slepé poslušnosti vojcnským pánluTI a
aby po polní mši, slou'žené katolickým knezem, šli na smrt? I kdyby
lidé se chteli navrátit ke starým formám soužiti manželského a kdyby
ženy opet chtely videt svou radost a pýchu v hodne velikém poctu
detí, pak nezbytne muselo by tomu predcházet vybudováni nového
spolecenského rádu. ("Právo lidu.")

*

Min i s t e r s t vos pot r e b n i h o h o s pod á r s t v i. "Ná
vrh na premenu ministerstva zásobování v ministerstvo spotrebniho
hospodárství a na dalekosáhlé rozšireni jeho prislušnosti, který je
prozatím jen návrhem referentským, má svou duležítou stránku
politíckou i hospodárskou. Politicky vyvolá prí nejmenším velmí
ostré spory v koalici - ale po této stránce se jím zde zabývatí
nebudeme. Pro nás je duležitý v prvé rade jeho význam hospodárský.

Program je dalekosáhlý a jeho provedení by zmcnílo rázem minis
terstvo, které bylo nekolik let již v likvidaci a shánelo casto dosti
namáhave nejakou práci, která by jeho dosavadní existenci opod
statnila, v jeden- z nejvýznamnejšich úradú republiky. Neni sporu
o tom, že nelze odbývati celý návrh jen poukazem, že pri "volném
hospodárství" a "normálních pomerech" je jakákoli organisace
dístribuce a ochrana konsumu protismyslná a zbytecná. A to jedno
duše proto, že nemáme jako každý moderní stát pouze volné hospo
dárství, nýbrž v mnoha a mnoha oborech hospodárství "vázané", a
že "normálni pomery" dneška se ponekud Iiši od pomerll, které byly
normálními pred válkou. Vzrúst vázaného kartelového hospodárstvi,
který se ukázal zvlášt nápadne v nynejši akci pro snižováni ccn,
vyžaduje ponekud casovejšÍch argumenttl a dukladnejši úvahy
o chystaném novém ministerstvu, ale úvahy na obou stranách,
u jeho privržencu i odpttrctl. Nebot je-Ii na pr. na jedné strane
vzrúst soukromých monopolu podnetem k tomu, aby stát na jejich
cinnost dukladnejí doziral, nesmi býti na druhé strane prehlíženo,
že verejné monopoly - jak jsme již casto zduraznili - jsou casto
pro zájmy konsumentll vetšim nebezpecím než monopoly soukromé,
protože protí výstrelkllm soukromých organisací se konsumcnt
konec koncú vždy dovolá ochrany státu, kdežto proti jednostranné
politice železnic, pošt a jiných státních monopolt't stoji bez ochrany.
Na tento fakt by nemela zapomcnouti žádná osnova, která chce
hájíti zájmy spotreby. Myšlenku lepší organisace distríbuce nelze



PrítomnOsL

tedy odbývati argumenty z predválecné zbrojnice hospodárských
poucek, nebot je to problém, na který se musime dívati s hlediska
pritomnosti a budoucnosti. Pri jeho praktickém rešeni musíme však
býti velmi opatrnými. A rozhodne nesmíme sverovati byrokracíi
více úkolu, než na které stací, abychom, pomáhajice spotrebe, ne-
brzdili výrobu." ("Hospodárská politika".)

NÁRODNí HOSPODÁR

Jirí Hejda:

Mistr konsumu.

Prumysl je v krisi. V takové krisi, v jaké dosud ne
byl nejen od dob svetové války, ale snad nikdy.

ješte, co je prumysl prumyslem, totiž od pocátku devate
náctého století, kdy do manufaktury byly zavedeny
první stroje. Prerod celé naší hospodárské struktury
se projevuje tímto tlakem na výrobu, která racionali
sovala, aniž se starala o další dusledky svého postupu.
Racionalisace výroby nám byla vnucena Amerikou,
tak jako Americe byla vnucena svetovou válkou. Jed
noho dne se probudil americký prumyslník a shledal,
že pošta prinesla nával objednávek z válcící Evropy
a ze všeho ostatního sveta od kdysi vyrábející Evropy
odríznutého. I odebral se do továrny, ale tam zjistil,
že z Evropy neprišli vystehovalci, kterých dríve bylo
prece na prúmyslovém americkém východe tolik, že
otázka mezd nebyla nikdy palcivým problémem.

Stala se jím nyní ve druhz polovine svetové války.
Rucní práce byla drahá, mzdy stoupaly a americký
prumysl se pocal orientovat smerem ke stroji. Rucní
práce byla nahrazena strojem, výkonnejším, rychlej
ším, presnejším, a - za predpokladu hromadné vý
roby - také levnejším. Teprve dodatecne se shledalo,
že kombinace hromadné výroby s vysokou mzdou
dává "the secret of high wages" cili známé tajemství
amerického blahobytu, který je založen na vysokém
dítchodu nejširších národních vrstev. Financování vý
roby pres konsum se stalo vyznáním víry amerického
národního hospodárství a bylo doporucováno jako za
rucene úcinkující lék také churavé Evrope pri její po
válecné rekonvalescenci.

Tak jednoduché to ovšem nebylo a výrobní raci ona
Jisté dnes poznávají - i v Americe - že problém je
trochu složitejší, než se zdálo na první pohled. Evropa
si pomalu, pokud na to mela peníze, osvojila americké
metody výrobní, zacala rovnež racionalisovat, což zna
mená nejen, že zavádela stroje namísto rukou, ale také
odstral10vala zbytecné ztráty ve výrobe. Vznikly zá
vody, kterým Amerika nemohla pranic ukázat, proto
že k moderním metodám výrobním se družila tradicní
zkušenost, kterou lze získati jedine generacemi a které
Amerika nemá. Evrope byla racionalisace vnucena.
Nebude-li vyrábet stejne levne a rychle jako USA,
nebude vyrábet vubec, protože nesnese zámorskou
soutež.

To jsme tedy praktikovali deset let a dnes, po úspeš
ném racionalisování výroby, jsme až po kolena - ne-li
hloubeji _.- v hospodárské krisi. Uznává se obecne, že
tato krise není zpusobena zhodnocováním zlata, nýbrž
predevším nadbytkem výroby, pro kterou není upotre
bení. Mluvit o nadprodukci pokládáme za nesprávné,
protože tam, kde je 15 milionu nezamestnaných, ne
mohoucích si opatriti ani to, co potrebují k prumerne

slušnému živobytí, tam, kde je stamilionový konsum
Ruska, Cíny a Indie podvázán, nelze prece mluvit o nad
výrobe. Ale stejne je pravda, že pri dnešní organisaci
distribuce zboží a pri dnešních podmínkách spotreby
pro zboží, které bylo vyrobeno, upotrebení není.

Na toto konstatování má marxista stejne jako kathe
drový socialista pohotove odpoved, že je tedy vada
v organisaci distribuce a že je nutno reorganisovat lid
skou spolecnost. Což je jiste velmi správné, jenomže
všechny cesty, které se nám dosud ukazovaly, at již
prakticky - Rusko - nebo teoreticky, nevedly ni- •
kam. Naše pomery distribucní pokládáme stále ješte
za dokonalejší než distribucní metody ruské. Ale ne
popírám, a nemužeme pred událostmi, v nichž žijeme,
že vada v organisaci je a že tedy nutno ji za každou
cenu odstranit.

Nic není snazšího, než vyrábet. K tomu stací mít
pohromade trochu kapitálu - ale není také nemožné
si jej vypujcit - nakoupit stroje a zítra již mužeme vy
rábet tolik zboží, kolik si srdce preje. Doba, kdy vý
roba byla technickým a ekonomickým problémem,
patrí dnes již z velké cásti minulosti. Prumerný organi
sacní talent svede dokonce i vyrábet levne. V epoše hos
podárství vázaného kolektivními smlouvami, koncer
novými úmluvami a kartelovými smlouvami není ani
kalkulace nicím krkolomným. Horší je však prodávat.
Težší je nalézti pro zboží, které jsme vyrobili, odl)yt,
takový odbyt, abychom mobli výrobu stupnovat. Je
totiž zvláštní charakteristickou známkou prumyslové
výroby, že táhne k zvetšování. Souvisí to s okolností,
že se zvyšováním produkce klesají náklady, pripadající
na jednotlivý produkt. Hromadná výroba je levnejší
než výroba individuální. Vyrobiti jednu botu je dražší
než vyrobiti jich tisíc.

A tohleto nás Bata ucí. Dnes si uvedomujeme teprve
zcela jasne, že težište jeho úspechu je v organisaci di~tri
buce. Obdivovali jsme se jeho výrobe, dumyslnému
soustredení a zvládnutí proudové výroby do detailu,
které se zdály témer absurdní - dnes se podivujeme
metodám, kterými dovede podchytit spotrebu v dobe
tak kritické, jako je tomu dnes. V dobe, kdy všechny
podniky hlásí omezování výroby, ohlašuje Bata prijí
mání nového delnictva. Vyrábí 75.000 páru bot denne
- to je pocátkem minulého roku. Pak prijde Amerika
se zvýšením cel a Nemecko, které rovnež zvyšuje cla.
Dve velká odbytište pro Batovu obuv jsou ztracena.
Prichází konflikt s obchodním domem, který obstarával
Batuv zámorský prodej. Je toho tolik najednou, že
jiný prumysl by dávno stál již u vrat ministerské rady
a žebral by o subvenci.

Ale Bata zvyšuje výrobu, prijímá delnictvo, vyrábí
100.000 páru obuvi denne a snižuje ceny. Národní
banka konstatuje ve své poslední prosincové zpráve:

Celkový obchod v koželužském oboru pohybuje se hluboko
pod normálem minulých let, na žádné strane nelze pozorovati
zlepšování. Zamestnanost upadá. Odbyt v továrnách strojové
obuvi mim o ve d o'u c i z á vod jest neuspokojivý, del
nictvo misty bylo propušteno. Objednávky na pletenou obuv
ze Spojených státtí docházej i slabe.

Mimo vedoucí závod. Krise zachvacuje celé odvetví,
jen Bata o krisi nic neví, pres to, že šel s cenami dolu.
A hlub oko dolu, nebot obuv, kterou prodával ješte
pred rokem za Kc 129·- a loni na podzim za Kc 99,-,
prodává dnes za Kc 89·-. Nekde presáhlo toto snízení
cen dokonce 25%. Byli jsme svedky velkého zápasu
s železárským prttmyslem a 'videli jsme, jak po inter
vencích vlády a pod tlakem verejného mínení snížily
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konecne. železárny o necelých 7% - ale toto snížení
se poslednímu spotrebiteli dosud nijak neprojevilo.
jsme svedky obrovského poklesu cen na svetových
trzích, poklesu, který je bez príkladu v historii; takže
dnes jsme hluboko pod predválecnými cenami - ale
co o tom ví náš konsument? Zlevnilo se živobytí? je
vubec neco z predmetu, které denne béreme do ruky,
kterých potrebujeme v domácnosti, levnejší než bylo
pred rokem?

Prirozene, že není odbytu. Že klesají ceny medi,
kaucuku, bavlny, kávy, kovu, to nevedí jen národo
hospodári, bursovní spekulanti a výrobci, to ví dnes
kdekdo, at už z vecerníku, které prelétne v elektrice
pred obedem, nebo z hospodárských úvah, které se
denne opakují v denních listech. Ale kdo ví, že v celém
svete klesají ceny, rekne si svým prostým rozumem
laika, že tento pokles se musi projevit konec koncu
také jednou. u nás, nebot živelní události jsou nezadrži
telné. A proto pockáme. Nebudeme nak\:.lpovat, dokud
neklesnou ceny. Volá se po jejich sníženi. Politické
strany se usnášej i na resolucích, noviny bourí, ministri
ohlašují ve svých projevech v rozpoctové debate, že
ceny musi se snížit. Pockáme tedy, až se sníží a naku
povat nebudeme. Obchod vázne.

jen Bata vykazuje dobrou zamestnanost a dobrý
odbyt. Lidé kupuji, protože tady se neobávají zlevnení.
Zlevnilo se. Prišlo to práve pred vánocemi, v dobe,
kdy to bylo psychologicky nejvýhodneji voleno. Není
to pranic nového. Tato metoda se osvedcila Batovi již
jednou a již tehdy se mu podarilo udelat prulom do
cen. Pochybovaci chodili ovšem po vlastech ceských
a každému, kdo byl ochoten poslouchat, po pripad"e
i tomu, kdo nebyl práve ochoten, vykládali, že to není
jen tak samo sebou, že to byl experiment, který se
podaril jen jednou, ostatne kdo vi, jestli na to vláda
nedala nejakou tajnou subvenci a vubec ... Nyni se to
podarilo po druhé. Dokonce velmi markantne. Upro
stred nejhlubší krise. Zatím co ostatni zavírají, Bata
prijimá delniky. Zkracuje pracovní týden, ponechávaje
nezmenenu mzdu a zvyšuje pri tom výrobu. To vše jsou
kouzla, o nichž se našemu prumernému výrobci ani
nezdá. Ale nejen to, - prijde-li mu nekdo s podobným
návrhem, odváži-li se podotknout, že nelze jen vyrábet
zboží, nýbrž že je nutno také je prodat, zasmuši se a je
ochoten vinit puvodce takovýchto nemravných návrhu
z cinu nepocestných, ba co díme, socialistických. Kdo
se o tom chtel na vlastní oci presvedcit, mel k tomu
mimorádne vhodnou príležitost práve pred nedávnem,
kdy severoceský textilník pan Meinl prišel s návrhem
organisace textilního obchodu prostrednictvím ústrední
nákupny a prodejny. jeho návrh - ostatne nikterak
nový a puvodní, nebot neco podobného již dávno je
v Nemecku - byl exponentem ministerstva obchodu
a limine zamítnut. Dnes se jím zabývá nemecký textilni
spolek, nemecký svaz prumyslníku - ale ministerstvo
obchodu, které chce racionalisovat obchod, dovede
s nejsladším úsmevem jít kolem plodných námetu jako
netecný divák. Ostatne jsme byli vždy presvedceni
o neodolatelné naivite tohoto ministerstva.

Budeme asi nuceni zabývati se problémem distri
buce zboží velmi intensivne- v nejbližší dobe. Nábehy,
které se k tomu u nás ciní, jsou, bohužel, toho druhu,
že mohou jen odradit - protože se z tohoto závaž
ného problému delá služka stranicko-politické agitace.
Ale to je jiná otázka, kterou se v této souvislosti nemí
níme zabývat. Chteli jsme jen ukázat na Batuv prí
klad) neobycejne poucný a vhodný následovaní všemi,
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kdož sí stežují, jak težká je soucasná krise. je videt, že
ten, kdo se nebojí, dovede ji prekonat. Ale musí myslit
trochu dále a jinak, nei bylo dosud zvykem podnika
telu. Myslit nejen na výrobu, ale predevším na odbyt.
Mít pred ocima konsumenta a ptát se ješte dríve, než
první delník vloží první surovinu do prvního stroje:
kdo to koupí?

LITERATURA A UM~Nr

Co si myslíme o ceských režisérech.

Nejcasteji se zdá, že nejsou jiné duvody pro existencirežiséru, než lenivost hercu. Nebot cím více se herci
omezují na hraní a ztrácejí zájem o ostatní veci ducha,
je potrebí nekoho, kdo dá smer jejich práci a jejich
nervum, urcí poslání v národe, v myšlení, ve spolec
nosti. Dobrý režisér muže asi pracovati s dobrým sou
borem, at je tento moderní nebo nejakého starého stylu,
protože jest na režisérovi, aby dal svému souboru
dar býti soucasným. Proto musí míti takovou nejakou
vnitrní podobnost s dobou. Nelze ríci, že režisér, který
dosáhne jisté zrucnosti, musí býti už proto dobrým
režisérem, naopak se zdá, že každý sebezrucnejší re
žisér jednoho dn.e zestárne a prestane míti úspech ne
proto, že umí méne, ale že nemá s dostatek pružnosti
priblížit se soucasným divákum. Ztratí onu vnitrní
podobnost se soucasnou dobou a režíruje špatne, i když
bez chyby.

Domníváme se, že není možno vytknout mnoho chyb
režijnímu umení pana Vojty Nováka nebo pana M.
Svobody. jejich zrucnost, zejména prvního, je nepo
piratelná, neznamenajíc jinak niceho, nebot neslouží
už nicemu dalšímu. Prihlédajíce k jejich dílum, ne
mužeme nikdy se zbavit potreby vzpomenout, kdy a kde
jsme se už setkali s necím podobným. Stane se snad, že
jim ukrivdíme, nevzpomeneme na žádný vzor, ale prece
v nás setrvá onen prvotní dojem. U techto jinak jiste
znamenitých umelcu je jaksi všechno, co vymyslí, již
predem staré a známé. Nemužeme si vymyslit nic ji
ného, než že nezapomneli sice žádnou z poucek svého
remesla, ale že "zustali klecet u krížku, zatím co jejich
procesí již je hezky za rohem." Budiž receno ke cti pana
Nováka, že alespon on si leckdy uvedomí tuto odlou
cenost svého jevište od dnešních lidí a pokusí se o pro
lomení hráze.

Není vlastne ošidnejší veci než takové sblížení je
vište s hledištem. Nekdy t.am nastrkáš klaxonu, hlasu
z obecenstva, radia a gramofonu, a porád se ješte nechce
verit, že na jevišti se dejí tak dnešní veci, abychom jim
museli verit. jindy nebo jinému to jde jaksi samo
sebou, bez rozmýšlení vyhmátne to pravé. Takovým
obojživelníkem je, rekneme, i pan Stejskal, jednou ne
patrný, jindy opravdový.

Hur než jemu je panu Honzlovi, který ucenlivost
v modernosti spojuje s ochotnou ucenlivostí brnenskému
sousedství, a který se již patrne sotva vybaví z ustrnulé
pripravovanosti. Ani pan Hart nemá výraznejší diva
delní podoby.

Ale kde je dnes pan Karel Capek, režisér plný nápadu
a mrštne divadelne citlivý? Byl hracka a pro vtip by
byl obetoval celého autora, ale jeho režie mely tempe
rament, jiskru a jímavost. jeho sentimentalita byla
jako naše, jeho rozhorcení nebo úsmešek, s nimiž se díval
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na postavy v Aristofanovi nebo Romainsovi, byly ve
stejných místech, kde jsme to sami vycitovali. Protože
byl hracka, nekdy se to trochu rozbehlo jako celek, ale
blízké to bylo vždycky.

Ovšem, kde je pan Gamza, talent ne široký, ale
poctivý a jak se ríká zemitý? Nemohl se ztratit své dobe
ani ona jemu, protože jej tak hr9zne zajímali lidé a videl
je príliš žive, aby je mohl dát špatne hrát. Naucil se
sbírat zpusoby, jak lidé žijí, jak se pohybují, a mel pri
tom houževnatost prírodopisce. Byl snad nejopravdo
vejší realista u nás; zemrel tak záhy.

Pan Frejka? Na Národním divadle bývá mu dáno
zatím pracovat jen príležitostne. Ale režií "Lásky hry
osudné" od Capku ukázal nedávno, že má internitu a
že ví, že režisér není uctivá mrtvola. Byly doby, kdy se
koupal ve vodách studeného intelektualismu, asi jako
pan Honzl, ale dovedl se s tím rozloucit vlce než Honzl.
Z mladých režiséru je nadejí nejvetší. Má velkou pred
stavu o režisérských úkolech, nechce to delat lacino
- a to je to hlavní. ,

A pak, hle, sotva jsme se otocili, jsme u ctyr lidí,
kterí jsou zcela v popredí ceské režijní práce, pan Kvapil,
pan HiIar, pan Bor a pan Dostál.

Pan Jaroslav Kvapil je prakticky už vyrazen z práce,
nezanechávaje zde celkem žáku ani lidí, kterí by z neho
vyrustali, což není dobré znamení. Tento impresionista
sladkých nálad a prejemných citových vzrušení stvoril
u nás pojem režiséra, tohoto prostredníka doby a díla.
Teprve jím zacíná ceské divadlo jako umelecká, nepro
vincní záležitost. Ale vzpomenme, že proroci nedochá
zívají do zaslíbené zeme a tak pan Kvapil nikdy ne
dovedl mezi dobou a dílem nastoliti pravého rozhodcího,
jímž je režisérská osobnost. Domnívaje se nejednou,
že vyzdvihuje dílo a skrývá vlastní osobnost, skrýval
rozpaky za odpovednost své osobnosti vuci konvenci.
Toto oznacení režiséra jako hlavního a umelecky a
mravne odpovedného divadelního strujce, tato snaha
po režisérské osobnosti se projevuje plne až u pana
Hilara.

Páne Borovo režírování známe ve dvou jeho zpuso
bech, z divadla Švandova a z Vinohradského. "Lysi
strata" byla hrána zde i tam - vývoj byl nepatrný.
Jen více prostredku, efekty, které utiskovaly to ostatní.
Mnohem více bylo vykonáno "ruskými" predstave
ními, nebot pro detail a hlavne pro povahovou drobno
kresbu má pan Bor mnoho pozornosti. Nemá fantasii
velikého režiséra, ale mívá režisérské štestí, které za
neho dodelává premiéry casto nedopracované. Pan Bor
iaké nemá mnoho smyslu pro takový ten "hlubší
smysl" scény, ani pro její metafysiku. Zahraje "Pana
Pickwicka" jako jednoduchou legraci, v níž je víc reži
sérské podobnosti s berlínským predstavením "Bílého
konícka" než Dickensovy dvojsecné humornosti. Škoda,
že skoncila páne Borova doba na Smíchove, tyto lon
ské snehy se asi už nenavrátí. Sliboval vervu a spoko
juje se casto s machou. Nesnaží se hledat dál. Hvezda,
kterou už mrzí svítit.

Opakem jsou páni Dostál a HiIar. Hledají stále, treba
leckdy vedle. Jsou oba již dosti v letech, aby mohli
nevedomky stanout zcela stranou doby. Ale hledají, ne
zastavují se. Pan Dostál zejména to delá velmi racio
nálne, jako jeho pracování celé je vždycky více vyspe
kulováno. Má štestí tam, kde je sám sebou, to jest kdy
je umyšleným, peclivým režisérem, který delá vážne
vážnou vec. Ku podivu, jak málo je v nem bujne kome
diantského a jak je málo humorný, a snad proto jej
tak lákají veci humorné, že se chce naucit je delat. Byla

doba, kdy na to šel s groteskou, a bylo to nevesele kre
covité. Jindy s burleskou, nemelo to lehkost a bylo to
kožené. Nejhure je mu se Shakespearem, s "Falstaffem"
nebo se "Zkrocením zlé ženy." Nejlépe s Marinettim
v "Bubnu", Pirandellem v "Šesti postavách", s Ibse
nem. Lehko nabírá cizí vlivy, nemaje vubec mnoho
ceskosti a užívá jich tak, jak je prejal; ale odvrhuje je
stejne snadno. Není rozeným vudcem, nejsa velkoryse
svéhlavý a vytrvalý ve svých pocinech, ale má zname
nitou citlivost a mnoho bystrosti.

Pan HiIar je z lidí, kterým veríte, že jsou generály,
i kdyby byli bez vojska. Je to režisér stejne velikých
kladu jako velikých omylu, ale delá všechno ve znamení
své víry. Je z lidí, u nichž osobnost prehlušuje i orien
taci. I on mel trebas období, kdy delal všechno gro
teskne, ale puvod toho byl jiný než u pana Dostála.
Bylo to z toho, že všechno, nac se podíval, nabývalo
a kynulo do nadmerných a karikujících rozloh, že pre
krvená fantasie sama mu zkreslovala lidi kolem. Cili
nebyl v tom úmysl, ale vnitrní nutnost. Bral vždycky
všude, kde se dalo, ale nikdy nekopíroval, protože mel
na to v sobe príliš zdravé síly a podrizoval všechno
sobe, své osobnosti. Dnes je méne výbušný, ale pracuje
presneji. Sem tam se sice ješte objeví kus minulosti,
trocha bengálského osvetlení v okamžiku zcela lidské
a prosté bolesti nebo neco takového, ale hlavne se za
jímá dnes o lidství, .0 nemž správne pochopil: je ne
efektne prosté. (Efektnost byla mu vždycky nebezpe
cím.) Zde je soucasný a moderní. Nežije už v dobe,
v níž vyrostl a která jej sama nesla, dnes jsou lidé s ji
nými nervy, ale je to patrne pan Hilar, který se jim ze
všech nejsnáze naucí, nebot se v lidech vyzná. Proto je
k nezabití a na prvním míste.

Jakýsi pan Shakespeare ríká, že býti pripraven je
všechno. A platí to svrchovane o neklidném národu
režiséru, kterí zatím co dnes pracují, musí se ptát
zítrka, jaký bude, jací budou jeho lidé, jeho city a jeho
myšlení. Jestli co vadí ceské režii, tedy casto to, že
pro zítrek se bojí opustit dnešek a že je málo bojovná
a výbojná. Tangens.

F. Peroutka:

Utíkejte, politický ronlán jde!
II.

O svete a o lidech pojednává p. Maria zcela v tendenci nejakého bojovného neurotismu, doprová
zeného jakousi dryácnickou psychologií:Vyznamenává
se naprostou neschopností popsati cokoliv klidne a
normálne. Jeho pohled na svet je stižen organickou
vadou: pusobí mu potíže vylícit cloveka, který nesycí,
nedupe, nepotí se vztekem nebo nedelá neco' tomu
rovnocenne ménecenného. Kde se v jeho románe sejdou
dva nebo trí lidé, tam to brzy vypadá jako v kurníku
vzteklých slepic. Je to kýcarské pojetí dramaticnosti
a dynamicnosti. Nechci snižovat ostatní autorovu liter
ární cinnost: ale v tomto románe, at na cokoliv sáhne,
je z toho zoufalý kýc. Každou chvíli, ponevadž všechno
ostatní mu nestací, vyráží ze sebe slova o démonismu,
satanství a katanství. Neumím rozlišiti, je-li to ná
sledkem neblahého osobního založení, nebo je-li to lite
rární manýra, kterou se drápe na Parnas. Nepochybne
je v tom také neslýchaná dávka spisovatelské nedba
losti, která vždy sahá po tom nejkriklavejším a nejnápad
nejším a tedy i nejlehcím. Názorné prípady jsou nej-
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lepšÍ. Vezmeme na príklad dialog mezi poslancem Sahu
lou a jeho ženou a citujme vše, co démonicky-dyna
mického autor pokládal za vhodno a nutno podotknouti
o jejich chování behem animované diskuse o rodinných
pomerech:

"Co ti zase vrtá v palicí?" ozvala se hrube ... Manžel zmeril
pohrdave ženu ... Pocítil nelibost, vzdor, nevraživost ... narí
zovala, stále jsouc v nepochopitelném podráždení. .. ješte více
se zamracila ... mluvila ostre ... težce zdolával prudké pobou
rení ... vedla dále svou ... uderil rukou o koleno, v hlave se
mu zatemnilo, oci se zajiskrily a promluvil zlostne ... mluvíl
s mrazivou krutostí a touhou, nejak se necitelné žene po
mstíti. " tepal rukou do operadla ... rekl jízlive a ušklibl se ...
mluvila jako z hrobu ... vyskocíla, jako šidlem bodnuta, zardela
se hluboce, oci ji zasvítily, zasupela, odhrnula tucné, sprosté rty
a krikla ... vykrikl on a zasekl zlé oci do manželcína obliceje ...
udýchávala se... houkl a vztekle na ni pohledel... zmerila
muže s takovým hlubokým opovržením, až v nem zamrazilo,
zasekla ruce do boki't a skucela ... krícel a hrozíl pestí ve vzdu
chu ... spráskla ruce... Oddechla, byla cervená jako varený
rak, oci jí divoce, sproste svítily, nabrala dechu a chrlila dále ...
vrhla se do klubovky a vztekle plakala ... krikla a probodla ho
až zlosyneckým pohledem ... patríc v katanském pohrdání do
bledého, hnevem se tresoucího obliceje manželov~, nelitostne,
surove mu vrhala do tváre... mluvila vysokým hlasem ...
vpadl patheticky... strašne se zachechtala. Chvíli zpitýma
ocima, pretékajícima zlosti merila fantastu a pak, noric se ne-
litostne do jeho obliceje, krikla houkla a dupala nohou .
kricela a zacala se šílene smáti zatala zase ruce v boky .
otevrela ústa, chvíli jen supala a chrcela, pak vykrikla ... pri
skocila k muži, strcila jej a kricela ... uchvátila ho za ruku, se
vrela ji jako klepety a nadlidsky se premáhajíc, mluvila hruzy.
plným hlasem. .. uderila se na kapsu. .. S posmechem se za
divala do jeho ocí. Dlouho v nich pátrala a pak mrazive, s hruz
ným pohrdánim rekla... mluvila náhle tiše a chmurne ...
rozohnovala se zase ... zvedla ruce ... nahlédla mu divoce a

s velkým pohrdáním do ocí .. , kricela a pohlédnuvši vztekle na
manžela, odbehla a bouchla za sebou dvermí."

At slouží ke zdravÍ. I po fysické stránce je takový
rozhovor pro každou zúcastnenou osobu slušný athle
tický výkon: ruce od samého zdvíhá ní musí bolet, nohy
od skákání a dupání se trást, hrdlo musí ochraptet,
a samým svícením by každé normální oci po jednom
takovém dialogu se vysvítily. Takovými prostocviky
všech údu je provázen každý slušnejší dialog v Ma
riove románu. Uvedme nyní gestotvorné prívlastky
z politického rozhovoru mezi poslancem Sahulou a jeho
prítelem, aby bylo videt, že to není charakteristika
urcitého prípadu, nýbrž vada patrne vrozená, a že
tímto zpLlsobem píše p. Maria jednou provždy a že ji
ným ani psáti neumí:

"Chytil se vášnive slov ... vymrštil se, zbledl, pak se teprve
zardel a vzkrikl. .. odlehcoval sí. .. zafal pesti. .. sevrel vztekle
pesti. .. uderil rukou do kolena dupl. .. zvedl do výše oci,
lesknoucí se svatým zápalem zvolal prudce ... mlcel, potil
se, rychle otíral celo i tváre ani nemohl návalu odolatí ...
chopil se za hlavu a se zkrivenými rysy, s vydešenýma ocima
hledel do prázdna... hýbal mrtve rty... Boj, který v nem
zuril, byl nejukrutnejší. .. zatal vztekle ruce, zavile pohledel na
pritele ... zvolal náružive a potrepával rukou ... mluvil ve
velkém podráždeni ... prudce dýchal, jeho oci zimnicne pre
skakovaly s místa na místo ... z ocí mu Iitaly blesky ... mluvíl
vysokým, jako mec ostrým hlasem ... houkl. .. hovoril hlasem,
nasyceným vášní... volal ostrým, ochraptelým hlasem ...
kricel a dupal nohou ... mluvil blouznive ... oci se mu leskly
p.:Iroxismem. .. zvedl duchovite ozárený oblicej ... stále se za
Iykal ... bledl a cervenal se ... "
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Aby bylo videt, že je to všechno udeláno na jedno
-kopyto, ješte uvedme dynamicko-satanské detaily
z rozhovoru, který o záležitostech madarského státu
vedou madarský místol<'rál, ministerský predseda a
londýnský vyslanec:

"Težkým mlcením prošlehl ostrý blesk. Náhle byli popadeni
všichni témer hruzou... Uderil na stul, desné ticho houstlo
v hruzu ... zatváril se jako satan ... sedel v kresle jako duch ...
mlcel, otíral si pot a zase se zatváril jako zloduch pohnutim
rudý ... ozval se hlasem utiskujícím vnitrní vášen vykrikl
s ocima divoce planoucíma mluvil se srdcervoucí bolestí. ..
zvolal v úchvatné bolesti napojil hlas bolestným rozechve-
ním .. dupal vztekle nohama .. zvolal a spráskl ruce nad hlavou ..
mluvil lámaným hlasem ... desive se zachmuril, jeho oci pá
lily ... zatav pesti a nekolikrát beze zvuku otevrev ústa, prudce
mluvil. " prudce dýchal. .. zatal ruce a všecko jeho telo se
zkroutilo .. , zvedl ruku se zatatou pestí... mluvil skuhrave,
kleslým hlasem a težce potlacoval štkání. .. strašné ticho lomco
valo všemi temi dušemi... pokracoval hlasem ješte hruznej
šim ... potrepával rukama ve vzduchu, marne hýbal ústy ...
zvolal strašným hlasem ... vášnive vedl svou ... uderil se do
hlavy ... tloukl se do prsou ... vykríkl s takovou srdcervouci,
nemilosrdnou mohutností, že obema státníkum ustydla krev ...
mluvil s desivou jednotvárností ... jeho oci se zal es kly ... mluvil
vášnive zardelý a s ocima jiskrnýma pokracoval. .. mluvíl
vroucne mluvil vysokým hlasem ... mluvil se slavnostnim
prizvukem ... strašné ticho se vrhlo jako dravec na všecky .. '.
~11uvil s dábelským prízvukem... mlcel, mrtvolné, príšerné
mlcení všechny rdousilo... hlasem vášnivým a skoro pískla
vým. .. pohazoval rukama ve vzduchu. .. oddychoval rychle
a težce, jeho oci pálily, jako by sedely v obliceji satanove ... rekl
ve velikém zaniceni... bušil rukou do stolu ... "

Po této debate musil místokrál mít modriny, které
si sám privodil. Kdo si o tomto stylu nedovede pomyslit
nic špatného a opovržlivého, sám za mnoho nestojí.
Ješte dovolte ukázati, jaká boure hystericnosti se roz
poutá, když panicka na malém meste konversuje o po
litice:

"vydechla, jeji ústa se rozšírila do nadšeného úsmevu, oci se
ji blouznive zachvely, zvedla ruku a rekla s prepjatou emfasí ...
mluvila hbite, skákave ... ušklibla se ... zvolala a oci jí hrály
až posvátnou zárí ... uprela své široce otevrené, divoce svitíci
oci na Vecku a drze mu hledic do obliceje, mluvila trhave ...
vzkrikla a sevrela pesti a zmítala jimi ... zurila znovu merila
ho zdrcujícím pohrdáním ... sekla rukou do vzduchu zasmála
se divoce, hystericky ... Stála pevne, rovne, dojímala jako litice.
Rudá, zalitá potem, oci majíc vytreštené. .. I vlasy jeji byly
v neporádku, nebot byly prudkými pohyby hlavy sem tam
rozmeteny ... "

Že v tom románe dramatis personae delají chachacha
a checheche jako loupežníci u Mateje Kopeckého,
není žádný div. Ministri v ministerské rade dupou no
hama jako deti, ponevadž mysl autorova jest nevá
zaná a pohodlná a štítí se té práce a toho trpelivého
prodlení, jichž by bylo treba k jemnejšímu vylícení
duševních stavu. Celá tato spolecnost, jeden jako druhý,
sycí, hází rukama, dívá se démonicky a od zacátku do
konce vubec se chová s tou nervovou ménecennosti

jako krocan pred cerveným šátkem. Aspon jednoho
byste chteli nalézti, který nikdy nezasycel a v jehož
nitru hora vzteku nebyla prevržena na horu hysterie.
Všechno zde deje se ve znamení rudosti, zpocení, zu
rivosti a mávání rukama, jako by naše planeta práve
procházela nejakým otravným vesmírovým pasem.
"Divoké jeho oci hrozily vyleteti z dulku." Ministri
pri poradách vy hlížejí jako chasníci pri pracce: jsou
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"celí rudí a zpocení", cervenají se a blednou, nekdy
slzí, dupou, a ovšem sycí a sípají, jejich "oci metají
blesky a ohen". Kvalifikovaná vetšina z tech, kdož do
mluví, "utre pot z cela". "Musil se dábelsky usmáti":
jak by nemusil, když je to nejpohodlnejší pro autora,
jemuž se nechce jemneji zacházet se slovy. "S príšer
ným šelestem utrel celo"; jak to? Zkuste otríti celo
s príšerným šelestem. Ale p. autorovi nejde zajisté
o hmotnou otázku pravdy o zjevech pri utírání cela,
nýbrž o užití zamilovaného slova príšerný, které v ne
vhodné chvíli vstoupilo autorovi do hrdla. "Chachacha,
- zasmál se krecovite": to je psychologický detail
z audience ministra u presidenta. Vetšina lidí zde mluví
budto "slavne" nebo aspon "až slavne": co je to? Sláva
je úsudek budoucnosti: jak muže nekdo mluviti slavne
ve chvíli prítomné? Ale není to více než o jedno nedbalé
užiti patetického slova více. "Pohlédla démonicky
a sarkasticky se usmála": nedbalý autor má zrídka
dost jednoho slova: slovo démonický castým užívá
ním tak se ošoupalo, že autor pocituje dokonce potrebu
oživit je ješte nejakým jiným slovem; zvolil si k tomu
slovo sarkastický; miluje neurcité rachocení a dunení,
které vychází ze silných slov. A jestliže v tomto pre
pjatém ovzduší se objeví nejaká klidnejší osoba, tedy
je jí ovšem za to vynadáno a jest vyzvána: zurte aspon
trochu, když už mnoho nemužete:

"Schází vám rys dravce. Ano, dobrotou, kavalírstvím a vlek
lým, chcípavým," krikla, "tempem se nereši události histo
rické ... Nebyl jste mužem, ac prece již pro ostudu jste se mel
ponekud vroucneji nadchnouti. Tak, abyste alespon trochu zuril
a v té zurivoti obetoval všecky své prostredky duchové a hmot
né ... To vše vás mohlo alespon vydrážditi. .. k velí kým cinum,
k hazardu, jaký napadá vždy šílence."

Tu žádá tedy žena od muže, aby aspon, když už pro
nic jiného, tedy pro ostudu neco udelal; docela vážne
mu klade šílence za vzor, jejž treba následovati. Je to
už mystika zurivosti, a zdá se, že p. Maria má zurivost
za hlavní estetické pravidlo.

Jak vypadá styl autoruv v polohách nižších a klid
nejších? Ovšem, že stejne banálne. Pan Maria dovede
predkládati verejnosti vety jako: "oba se osvežili douš
kem rízného piva", ackoliv se myslilo, že ve vážnejší
literature poslední doušek rízného piva už byl dávno
dopit a že to lze objeviti už jen jako vykopávky v Tu
move knize "Z ceských mlýnu" nebo v necem po
dobném. Po té stránce je p. Maria autor prímo staro
ceský. O jídle a o pití mluví s touž kriklavou banál
ností jako o vášni. Démonství nebo svetáctví a požit
kárství - všechno je stiženo vadou organického ký
carství: "V nejbujnejší nálade bylo prineseno šam
panské". Démonická Katerina praví k svému man
želu: "Oríškový pudding, drahý choti, tak se povedl,
že se ti mohou sbíhati v ústech sliny." "Zapil silným
vínem, labužnicky kouril výtecnou viržinku, redaktor
rumenný, obtížne potlacoval krkání, které ho po sy
tejší krmi zlobívalo ... " Je-li pravd'!., že styl - tot
clovek, pak beda v tomto prípade. "Clánek byl ovšem
sólokaprem prvního rádu ... " Muže takto psáti romano
pisec, který si sebe neprestal vážiti? Autor nás obslu
huje nejnedbalejším stylem starší novinárské generace.
Podle toho se tu také mluví: "je treba postaviti se
mužne a bez zbabelosti proti hydre, která zacíná užírati
koren ... " Tedy se sem dostala i ta starická, schvácená,
sedrená hydra, kterou už kde který špatný národní
novinár huntoval. Náš romanopisec píše tak, jak už
by se i svedomitejší žurnalista stydel psát. "Chtelo se

mu zvednouti planoucí pochoden odboje" - to patrí
k hydre tak jako patrí výtecná viržinka k doušku ríz
ného piva. "Kéž vydupáme ze zeme nejakého Pre
mysla Otakara Druhého!" "Kéž naši buditelé shlížejí
nyní s výšin oblacných na své potomky!" "Házíme
do ceských lánu drací séme rozbroje ... " "Národní
listy" z r. 1870., není-liž pravda? Podle toho pak zde
mluví ovšem i recníci na schuzích: "Ta strašná závaží
dejinná, miláckové, zatežovala i mou duši, pod nimi
lkalo a lká i mé srdce." Jaká to strašlivá závaží bom
bastu!

"Když se tedy ozval tento velebný hlas' z nesmírné dálky,
když mne bratr Valenta ujistil, že Nymburk muže býti ne roz
bornou tvrzí našeho výpadu, muže se státi baštou našeho svatého
Grálu, pak jsem již nekolísal, utvrdil se ve svém vzdoru a chcí
býti nejtvrdši žulou."

Ženy lící pan Maria s podobným mistrovstvím
jako obed: "Poprsí puvabné cernovlásky se šotky
v ocích ... Se zájmem se zahledel do skotacivého obli
ceje, ženstvím sálajícího ... " Nebo: "Šveholil sladce,
vpíjeje se do žárných ocí krásky." "V nádherném byte
slavil eroticky na výši doby stojící líbánky s nádher
nou umelkyní. .. " "Byla úžasná krasavice ... " Jak
r; :inovane popisuje rozmarilost na velvyslanecké kon
fl;;renci: americký vyslanec

"i do Monte Carla privedl si buclatého, cernookého diblíka
Míšenku, která mela v znamenitém hotelu krásný pokoj, kde
vyslanec se slicnou úrednicí nekolik hodin denne "pracoval","

Oh té invence, která slovo pracovati dává v tomto
prípade do uvozovek! To už není sloh románu - to je
sloh anonymního dopisu stredních tríd. Kde autor
lící rozkoš, bohatství, požitek, je snad ješte méne sne
sitelný než tam, kde lící politickou vášen. "Vznešený
pán, který se neostýchal štípnouti nekterou Vestálku
do tvárí. .. " "Nekolik démantu v prstenech oslnive
se zatrpytilo."

K tomuto neprehlednému pruvodu banalit pripo
cítejte vedlejší pruvod zrejmé vulgarity. Lidé tu mezi
sebou takto mluví: "Neštajfuj se." "Co bych se nej
štajfoval?" - "Vyflákne se na nás." "Ryc nebo nic."
"Nedají se delat velké fuky." "Nehoupej me." 
Nechci tak ubližovati osobnosti autorove, abych na ni
hádal podle tohoto stylu. Všechna jeho ménecennost
pramení podle všeho z jednoho zrídla: z neslýchané
nedbalosti. Takhle nejak by vypadal román, psaný
o závod. Je zrejmo, že autor neprokáže svým vetám
ani tu cest pozornosti, aby si je po sobe ješte jednou pre
cetl: jako ctenár by nemohl neprijíti na nevkus, který
mu unikne jako autorovi. Ponevadž spisuje patrne
bleskurychle, nikdy se mu nepodarí dostati se pod
povrch banálnosti. Ze slov, která bloudí vzduchem, ve
chvatu uchopí vždy to nejobycejnejší a nejotrelejší. Není
na tech tisíci stránkách jediné vety, jež by nebyla
dryácnická v nejakém smyslu. Pokud se dialogu týká,
jeden tu mluví jako druhý, vždy tím stejným, racho
tivým, protivným plechovým stylem bez nervu; at
mluví o cemkoliv, pojednávají o tom v nejošoupanejším
barvotiskovém slohu vecerníku. Každý dialog nadelá
tolik rámusu jako vuz se železnými tycemi na hrbo
latém dláždení. Verejné události nelící se tu o nic lepším
zpusobem, než noviny popísují pruvody svých stran.
Ve frázovitostí stojí p. autor bez konkurence.

A psychologie jako by tomuto stylu z oka vypadla.
Proc by autor bral na sebe obtíže, jež jsou spojeny s ta
kovým vylícením povah, aby ctenár z deje sám mohl
poznati, jaké to jsou povahy? Tady radeji každý všech-
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no na sebe nestoudne rekne, co autor o nem pokládá
za duležito vedeti; každá postava poslušne odríká
svou vlastní charakteristiku. je to pohodlnejší. Vylí
citi politisující ženu muže býti obtížno, ale jen pro
autora, který si pocíná svedomite. Ve "Vojácích a diplo
matech" politisující žena oddeklamuje prímo: "Verejné
veci jsou mou vášní a pohybuj í se tu mistrne." A ctenár
nemúže býti v rozpacích, jak se na ne dívati; charakte
ristika je mu nadiktována tímto jemným zpusobem.
A další postavy pricházejí a deklamují o své podstate:
"jsem muž rovný, prímocarý, muž prostý." Oc obtíž
nejší by bylo, kdyby autor mel dejem tak charakteri
sovati,"aby ctenár sám si rekl: hle, je to muž rovný,
prímocarý, muž prostý. Pan Maria utíká jako zajíc pred
každou spisovatelskou námahou. V jeho ríši létají ho
tové charakteristiky jako pecení holubi ctenárum do
úst. "já jsem po mužských jako posedlá, a muže mít
musím, jinak bych se snad zbláznila," proklamuje dívka,
a autor se tímto duvtipným zpusobem zbavil všech
znacných nesnází, jež jinak se spisovateli staví v cestu,
má-li pravdive a životne vylícit postavu nymfomanky.
Není to však normální spisovatelství, nýbrž dikta
tura. "Vycítil jsem tepot národní duše. já snad jediný,
ponevadž ideální a poctivý." Tento muž je jiste ide
ální a poctivý: vždyt každý sám sebe nejlépe zná.
Nekdo tady napíše clánek, a p. Maria potrebuje dát
na srozumenou, že to byl výtecný clánek. Proto do
nuti samotného autora takto se o svém clánku vyjá
driti: "kdoví, byl-li vubec kdy napsán ceský clánek
velkolepejší obsahem i formou." Není-li nekdo dosti
obeznámen s metodou psychologické charakteristiky
Mariovy, mohl by to pokládati za drzost od toho pána,
že tu sám tak nestydate své perí chválí. Ale tento ubo
žák za to nemuže: je otrokem autora románu a musí
sloužiti jeho pohodlí. "Mám cisté ruce, nejcistší plamen
hárá v mém srdci, plamen vlastenectví, kdy se rádo
obetuje všechno": muže býti nejmenší pochybnost
o vlastenectví tohoto muže? Vlastencu jest zde mnoho:
jiný chlapík prispechá a takto se pocne velebiti: "Jsem
opravdový, rázný a nebojácný vlastenec." Ani se pri
tom nezacervená. "já vám prímo a neo'hrožene tvr
dím do ocí ... " Manžel takto mluví za sebe a za man
želku: "My dva jsme lidé bez poskvrny. jsme vzorem
každému." Tímto diktátorským zpusobem je pak
ovšem neobycejne lehko vylíciti i démonickou ženu;
porucí se jí proste, aby otevrela ústa a takto zahovo
riIa: "Na druhé strane však jsem prece tolik ženským
démonem ... " "Vždyt prece·v každé žene je kus dábla."
"Nebot já jsem, milý ministre, lasicka všemi mastmi
mazaná." A intrikáni tu také laskave podají své intri
kánství po lopate:

"Každý prece ví, s jakou geniální obratností jsem aféru pa
delání cizich' pe,nez vrhl do proudu, .. Každý ví, s jakou"bra
vurou dovedu klamati cizi úrady ... Jsem chladný poctá~ zá
ludný filuta, jak se denne l11užete o mne docísti. Lišák všech
lišáku, mazanejší nad nejprohnanejšiho handlíre."

Kdo odváží se pochybovati, že toto individuum je
intrikánské? Pockat! Odkud toto znám? Do jaké dálky
zanáší mne nyní vzpomínka? Proc musím myslit na
své detství? Ano - tak to bývalo - dávno - na lout
kovém divadle - když objevil se zlocinec a rekl: "Ha,
tady jsem se svou cernou duší ... " jaká to neslušná
asociace? Snad v metode Mariova románu je prece
jen neco spolecného s metodou panáckové komedie.
Havlícek se domníval, že nikdo není tak hloupý, aby si
na dvere napsal: tady bydlí reakcionár.jestliže od ne
koho vubec mužeme ocekávati takovou hloupost, tedy
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jiste od postavy, kterou si vymyslí p. Maria. Vždyt,
když on už chce vylíciti cloveka rozumárského, vy
pocítavého a studeného, tedy mu z autorské pohodl
nosti dá o tom takto rozpráveti dokonce s jeho vlastní
ženou:

"Jsinaivni, Elínko. Znáš mne prece a viš, že jsem povaha vy
pocítavá. Vzpomen našeho manželství a jiste nenalezneš chvíle,
kdy bych se byl bláznive rozehrál... Nekdy jsi snad mela
dojem, že promluvilo srdce."

"A nepromluvilo, Jenicku? Ani ve chvílich nejduvernejšich?"
"Nikdy."

Jestliže nekdo k vlastní žene praví ve vší dobrote:
já jsem vypocítavec a proto nikdy se pro tebe mé srdce
nerozhrálo - jak je daleko k tomu, aby nekdo jiný
zacalo sobe kricet: já jsem reakcionár -?

Vypadá to všechno tak, jako kdyby v politickém
románe bylo dovoleno odložiti všechen umelecký
ostych. jako kdyby už látka sama dávala právo psáti
mizerne a psychologisovati pod školáckou úroven. Po
litický román tohoto druhu je vpád barbarství do litera
tury. V nepravdivém úvodním slove píše autor o "vše
stranne chmurných pomerech v mé vlasti". Ale nikde
v naší vlasti nejsou pomery tak všestranne chmurné
jako v onom koute, kde autori se zurivou chutí do
sensacnosti nedbale spisují politické romány. Naše po
litika je sotva tak špatná jako tento druh naší líteratury.

V. Rabas:

Bolesti výtvarného umení.
Otiskujeme úvodni rec, kterou prí otevreni výstavy

Umelecké besedy prednesl predseda jejiho výtvarného od
boru, pan V. Rabas. Chceme tim informovati jak o ovzduši
a programu výtvarníku, kteri tam se seskupili, tak
o tom, jak výtvarni umelci sami na své pomery nahlížejí.

-

Dámy a pánové,

stalo se zvykem spojovati zahajování výstav, zejména
velkých spolkových, s proklamacemi umeleckých vy
znání a programu nebo s polemikami s programy jiných
umeleckých skupin.

O techto vecech bylo již mnoho receno; záležitosti
domácí naší tvorby byly osvetleny s tolika stran,
že maje uvésti tuto výstavu, stanul jsem na rozpa
cích, co ríci, aby nebylo opakováno, co bylo již receno
pri jiných príležitostech.

Mé rozpaky násobeny byly i zkušenostmi dosti slušné
rady let práce vlastní i mých soucasníku, poznáním,
které sleduje všechny umelecké programy at vlaste
necké nebo cizomilské s jistou dávkou skepse a upírá
jim význam, který je jim zpravidla prikládán.

Životní naše zkušenosti presvedcují nás, že skutecná
tvo.rba nepramení z programových clánku nebo papí
rových hesel dne, ale docela urcite, osobite a svérázne
roste z práce skutecných, živých lidí, vyhranených
osobností - a kde jich není, není ani umení, i kdyby
bylo sebevýmluvneji proklamováno.

S tohoto hlediska posuzovány, jeví se starosti verej
nosti o naši národní kulturu, osobité a tradicní umení
ponekud preexponovány; i obavy z cizomilství jsou
zbytecné, není-li soucasne burcováno svedomí a zájem
této verejnosti, aby ony osobité složky našeho umení
byly úzkostlive vyhledávány a podporovány, aby našly
skutecne náležité možnosti ke svému rozvoji.
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jako v dobách minulých, tak jiste i v budoucnosti
bude krácet vývoj umení ruku v ruce s kulturním i ci
vilisacním vývojem lidského jedince i skutecnosti.
V tom smyslu i vývojove i rodove je umení vždy orga
nické, a proto také dobré umení nikdy své rodové prí
slušnosti nezapre. Celkem tedy vzato, máme umení
takové, jaké odpovídá situaci, jaké zasluhujeme.
A možná i takové, jako práve nutne potrebujeme.

Zdá se, že praktická péce, která by vedla ke svedo
mitému výberu a k cílevedomému zajištení práce všech
našich dobrých umelcu, byla by tím nejlepším zajište
ním národního umení.

A zde jsme u daleko vážnejší otázky a bolesti ceského
výtvarnictví.

Neradi se ohlížíme po státu, jako po nekom, kdo má
rešiti všechny nesnáze, kdekoli se nejaké objeví, tím
méne chceme na stát svalovati vinu našich težkostí a

svízelu. Ale je opravdu na case, aby demoKratický náš
stát prešel od poválecného provisoria humanitní péce
o umelecký proletariát k opravdu velkorysé, sou
stavné péci o umení, to jest, aby vedle péce dobro
cinné bdel a staral se také o možnosti pro skutecnou
živou tvorbu, když se nepodarilo v demokratických
konsumentech umení zatím nahraditi konsumenta

aristokrata minulých dob.

jednou z techto naléhavých nutností reformy stát
ního administrování umení jest zrovnoprávnení výtvar
ného umení s ostatními a neodkladné zrízení stá t n í c h

cen pro výtvarníky.

Otázka stavby státní galerie není více jen zále
žitostí jednoho resortu. Je prestyžní otázkou celé
vlády a státu.

Druhá bolest ceského výtvarnictví je nedostatek zá
jmu verejného. je žalostné, jak nepomerne málo místa
venují noviny výtvarnému umení. Srovnejte referáty
o literature, hudbe a divadle, at nemluvím o jiných
oborech lidské cinnosti, na príklad o s por tu. Užasnete,
jaká krivda se deje ceskému výtvarníku, odbude-li se
výsledek jeho celorocního úsilí dvema nebo tremi slovy
referátu v novinách.

Zde tedy musí býti živen zájem obecenstva
daleko svedomiteji.

je pravda, že ruzné promenlivé stavy pracovní ho
recky v umení poválecném prinesly znacnou desorien
tovanost pro laiky a prátele umení.

Znamenaly i pro mnohého odborníka naprostou
ztrátu objektivity i jistoty úsudku. Ale vyjasnuje se.

Vrstva kulturního nánosu nové doby stává se pone
náhlu bezpecne viditelnou, zatím co voda zapomnení
odnáší lehké hodnoty prázdného opicení reakcionár
ského i pokrokárského. Ukazuje se, že levost, nebo
pokrokovost neni zárukou kvality, práve tak, jako
konservativnost. Vracíme se pouceni k starému merení
a rozeznávání hodnot.

Dobré nebo špatné!
Nespasí nás ani levost ani pravost, ale op r a v d 0

vost.

Z tohoto poznání plyne pro spolecnost vubec i nás
umelce zvlášt povinnost uplatnovati svedomite a ne
stranne každé opravdové úsilí, at se projevuje v kterém
koli tábore.

Stalo se nedávno, že kdosi nemohl pochopit Josefa
Ší m u, že vstoupil do našeho pracovního kruhu v Besede.

Patrne nejsme kritisujícímu dost leví. Ale jsme dost
dobrí Šímovi aonjedobrýnám,a to je to hlavní.

jsou ješte lidé, kterí myslí, že moderní umení se delá

suchou cestou zapeklité negace ke všemu starému. Že
je záležitostí studených mozku.

Umení je život, láska, klad, opravdoví umelci jsou
lidé živí a horcí. Lidé srdce!

Proto je sdružují a scházejí. Jsou lidé cestní, kterí
se nebojí zmerit svou pravdu s pravdou cizí.

Všude, kde hledání pravdy se zdrojem pracovního
ruchu, tam je skutecný horký život, a kde toto hle
dání prestává, tam i život prestává.

Jsem štasten, že studené doktriny nemely podstat
ného vlivu na náš kamarádský život na tom úseku
umelecké fronty, který jsme obsadili. Verím, že ka
marád, nejkrásnejší mužské slovo na svete, je slovo,
které i v umení delá zázraky. Hes Io nade všecka pro
menlivá hesla dne. Nejlepší škola.

Príkaz i jistota cestnosti mužského zápolení.

Vsevolod Liltschg:

UtrpeI!Í opery v sovetskénl Rusku.

Repertoár operní sezony v Rusku se skládá vetšinou ze starýchoper. Novinek je velíce poskrovnu; vetšinou jsou jenom pro
jektovány. Nebo jsou-li již napsány, nelibi se prísné politické kon
trole a musí býti prepracovány a zlepšeny. Obycejne se opera objedná
u komponisty dle hotového, nekolikrát politicky prezkoušeného
textu. Skladatel, chce-li, aby jeho dílo bylo provozováno, nemuže si
libovolne voliti libreto ani je pozmeniti. Muže pouze objednávku
prijmouti neb odmítnouti. Tyto texty jsou "stoprocentni" a jsou
napsány presne v souhlase s kodexem komunistické ideologie, od
povídaji "posledním požadavkum politického dne". Ponevadž tyto
požadavky zrovna tak jako politické veliciny rychle se meni v ka
leidoskopu vnitrne politického života, stárnou tyto texty dríve,
nežli opera vubec spatrila svetlo ramp. Tedy se musí znova pre
pracovávati, škrtati, aby se vyhovelo úsudku nových lidi.

Není snad znám ani jeden pripad, že by se odmítlo prijetí opery
na základe hudební komposice. Vždy jest to text, který neuspoko
juje politický vkus. Umelecká jakost libreta nepricházi vltbec
v úvahu, jde pouze o to, aby se shodovalo se známou ídeologíí.
Ovšem naleznou se "také prípady, kdy komponista napíše operu dle
libreta, které si sám vybral; prijeti takového dila není nikdy jisté.
První podmínkou prijetí jest, aby opera prošla politickou censurou
a aby byla uznána delnickým shromáždenim z továren a dílen.
Že potom skladateli prejde chut k práci, když musi své dilo meniti
dle vnuceného smeru, jest samozrejmé.

Jak se však zdá, jest závislost na hudební ruské minulosti ješte
tak velká, že toto pouto nemuže býti pretrženo aní na povel, ani
násilím. V jakém ubohém kontrastu stoji proti sobe kríklavé pro
klamace sovetské vlády o vzniku nového umeleckého období s ža
lostnou skutecnosti, skutecnosti, která komponisty znásilnuje,
olupuje o jejich individualitu; svoje umelecké aspirace musí po
tlaciti násilnou praci na "grandiosnim stoprocentnim proletárském
umení". Že výsledky takové práce jsou ubohé, jest každému zcela
jasno, zvlášte umelcum samotným. Ale život má své požadavky
a proto se pracuji, piši a hledaji "nové sovetské opery". Premýšli
se o nich, plýtvá se energií, aniž se dokáže a pochopí, z které vlastne
strany se má jítí na toto proletárské, umelecké dílo a co má vltbec
predstavovati.

Myšlenka vytvoríti novou proletárskou opellt vznikala pozvolna.
Pocalo se tim, že se prepracovávala libreta a látka starých oper.
Tak mezi jínými slavily "Tosca" a "Hugenoti" novou premiéru
již v roce 1921. "Tosca" obdržela jméno "Boj o komunu" a její dej
byl prenesen do Paríže z minulého století. "Hugenotí" byli pre
pracování na "Dekabrísty". Hudba obou oper zustala nezmenena.
Výsledek tohoto umeleckého vandalismu byl ten, že obe práce
propadly s velkou pompou. "Hugenoti-Dekabrísté" nebyly vllbec
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Prítomnost,

V zajetí radikálních pacifistu.
I.

Vážený pane redaktore!

Priznávám se, že mi, chystajicímu se cisti Vaši odpoved na otázku
pacífismu, srdce trochu rychleji tlouklo. Vždyt se jednalo o zkoušku
predního našeho.žurnalisty o prednim problému prítomnosti. Neobstál
jste v ni. Neukázal jste se na výši svého talentu. Vaše odpoved de
klasuje "Pritomnost" v ocich všech, hledajicích v tomto znamenitém
casopise vedeni v aktuálních problémech. Posmíváte se pacífístum
a ponižujete je zpusoby ku podívu lacinými, a mereno Vaší velikou
zodpovednosti, negentlernanskými. Ale asi za to nemužete, nebot jde
o viee, než jste zvyklý pripustiti. jde o dvoji víru, Vaši, a tu druhOlI,

rozhovory pri hudbe, dialogy bez hudby, sola ve zpevu a více méne
dokonalé hudební forme a dramatické reci tati vy. Dojem tím docílený
nebyl rozhodne všední. Tu a tam nalezl silný ohlas, ale vetšinou
utrpelo dílo svojí vychytralostí. jako celek 'lI1amená "Severni vitr"
prece jenom vymoženost a kdyby dílo neobsahovalo nevdecný, bom
bastický patriotísmus, jiste by se dostalo za sovetské hranice.

Predposlední novinkou sezony (kveten 1930) byla opera "Sagmuk"
od Alexandra Kr e í n a, jednoho z nejinteresantnejších kompo
nistu dnešního Ruska, který se tu po prvé pokusil o operu. Kreina
možno pokládati doposud za jediného, kterému se podarilo pronik
nouti na neschudných stezkách sovetského umení. Mel k disposíci
prijatelné libreto, kterému nechybela urcitá operni romantika, po
hodlná pro komposíci a nepríliš agítacní; komunistícký spisovatel
prepracoval sám své drama na operni libreto a sám se pricinil o to,
aby politická censura pripustila jeho zhudebnené dílo. Prece ale tato
opera propadla, majic "cestný úspech". Vina nebyla na strane reži
séra ani úcinkujících, kterí se snažili jak nejlépe mohli, ale na Iibre
tístovi a hlavne na skladateli samotném. Hudbu odsouditi nelze,
nebot talent Kreina jest vskutku velký, ale komponista nezná jevište,
neovládá formu opery a s hudebním materiálem zacházi málo ekono
mícky. Rozhodne má tato opera vice nedostatku než predností. Tísk,
který opeval její kvality, pricetl veškerý neúspech Jibretistoví.

Posledni akord sovetské operni sezony utvorilo dilo nedávno ze
mrelého Alexandra S pen d i a r o v a. Narodil se v Armenii a byl
žákem Rimski-Korsakova na petrohradské konservatori. Posledni
léta svého života venoval péci o hudbu v sovetském Arménsku a
sbirání arménských lidových pisni. jeho opera "Almast" jest na
dšenou hudební básni, prodchnutou patriotismem (cerven 30). Dej
jest vlastne legenda a pojednává o krásné Almast, dceri arménského
krále, která, aby se mohl uskutecniti jeji sen a ona mohla vládnouti
svetu, zrad i svoji vlast Peršanum. jest nepochopitelno, že toto dilo,
které nemá vubec politické tendence, bylo pripušteno na scénu. Prí
stupnost hudby, nepritomnost jakékoliv tendence, hojnost nádher
ných národních motivu, které jsou krásne zpracovány a umelecky
sladeny, klidný vývin deje, jednoduchá, ale nikoliv banální forma,
konecne prvotrídni provedeni - to vše prineslo divákum vytoužené
zotaveni po stoprocentních agitacnich operách. již po prvních dvou
predstavenich byl úspech "Almast" zajišten. Státní tisk zacal íhned
štváti proti dílu a predhazoval mezitím zemrelému Spendiarovu
lásku k carovi a pohrdání požadavky dnešní doby. Ponevadž úspech
se nedal popríti, bylo kysele poznamenáno, že takový druh opery
najde vždy ozven u u publika, které navštevuje divadlo, totiž u "bur
žoustsky pracujicí inteligence" a u "inteligentne pracujících bur
žoustu". jest to planá výmluva, nebot divadlo v dnešním Rusku
nenaplnuje rozhodne inteligence a meštané, jest jich na to priliš po
skrovnu - ale skoro výhradne jen delnictvo. Co se dá však delati,
když i toto publikum dává prednost starým operám pred novými?

ani predvedeny pred publikem, nebot i politická censura llz pri
generálni zkoušce se pohoršila nad tím neumeleckým zpracováním
a predstaveni zakázala. Tentýž osud stihl také Glinkovu operu
"Život pro cara", prepracovanou v proletárskou "Srp a kladivo"
(1926).

Prvni operu s revolucním námetem napsal G I a d k o v a P r u
s a k. jmenovala se "Pro cervený Petrohrad" (1924). Tato opera,
jejíž dej jest vzat z postupu vojsk generála judeníce, byla všemí
jen trochu umenímilovnýmí Iidmí odsouzena jako nechutná, bez
nejmenšího záblesku talentu. Potom následovaly "Štepán Rasin"
od T r i o d i n a (1925), "Dekabristé" od S o I o t ar j o v a (1926),
"Voják Ivan" od K o r c m are v a a" Umelec" od Š i š o v a
(1929); všechny tyto práce nedelají rozhodne sovetskému umení
cest, nebot nemají v sobe ani za mák nic cenného.

Príští premiérou byla opera "Syn slunce" (1929) od prof. Va s i
len k a. jméno Vasilenkovo jest v hudebním Rusku dostatecne
známo. Autor dvou symfonií, ruzných baletu, celé rady symfoni
ckých suit a velkého poctu prací v oboru komorní hudby, vystoupil
po prvé jako operní skladatel. Charakteristickýmí vlastnostmí jeho
stylu jest impressionismus v postupu myšlenek a vyslovená závislost
na kultu zvucné exotiky. Dramatickou látku ke své opere vzal
z povstáni boxeru v Cíne.

Nejlepší na této opere jest vše, co se týká Ciny, to jest vše, kde
se muže Vasilenko uplatniti jako etnograf a mistr orchestrálniho
kolorítu. Tak mimo .líné jest to scéna v chrámu slunce, predstaveni
poulicnich komediantu a chóry za kulisami na pocátku tretiho
jednání. Ac lyrika jeho hrdinu jest fádní a málo výrazná, mladého
cinského umelce Lao-Tsina a dcery amerického generála Hamiltona
- hudba v dramatických momentech prázdná a banální lícení
"nepochopených tríd" pusobí operetne, prece opera prinesla kompo
nistovi nové vavríny. Zustal i nyní význacným umelcem ve svém

oboru, aniž se dovedl prizpusobití, nebo také možná aniž by se chtel
prízpusobit. Vyložení privrženci proletárského umení nalezlí í na
této opere ncpristojná mis ta, ale pres to vše udržela se na repertoiru,"
což cástecne se musí také prícítati skvelému obsazení hlavních
úloh. Ovšem pravou proletárskou operou nebyla ani tato.

jako prvni krok k tomuto cili pozdravuje tÍsk operu "Prulom"
od Sergeje Pot o c k é h o (1930); v delnických kruzích se o ní
silne debatovalo, noviny a žurnály venovaly celé sloupce Iiceni
jejího ohromného úspechu, od divadelniho publika byla však vlažne,
ba skoro pohrdave prijata. Revolucní zásluhy "Prulomu" lze pri
citati jedine jeho obsahu, nebot z hudebního hlediska zeje tato opera
prázdnotou a z umeleckého je zcela nedostatecná. V "Prulomu" se
konecne objevily "tridní figuriny" s žádanou ubohostí a smešností,
o kterou se vládní kruhy dosud tak marne snažily. S odpornou a
pokryteckou úlisnosti jsou tu líceni zástupci jednotlivých trid 
sešli velkostatkári, bohatl sedláci a jiní "bývalí lidé", na druhé
strane vitezní delníci a malorolnící. Na jedné strane divá zver,
drzá, zbabelá, ukrutná, zbavená lidské podoby, na druhé strane
panáci s komunistíckými citáty, strašne ctnostní, podobní obrázktlnl
z cikorek. Hudba je fádni, nežívá, zrovna tak jako dej a jednající
osoby, pri tom plna vzpomínek na staré, dosud nevycerpané zdroje.
Ke konci, pri slavnostní apotheose, kdy se na rudém praporu objeví
ohromný ~braz Lenina, opustila vetši cást publika hledište. Libreto
podává nelogícké a hnusné líceni príbehu, behem domáci války
v jížním Rusku.

Událostí pro sebe byla premíéra v breznu minulého roku v divadle
Nemírovic-Dancenka. Bylo to "hudební predstavení" "Sevemí vítr"
od Lva K n í p P r a dle dramatu proletárského spisovatele KirŠona.
V pravém slova smyslu agitacní hra, která jíž po tolikáté vypocítáv{[
ctností bolševíckých komisaru, líci zradu sociálních demokratli na
proletariátu a prehmaty Anglicanu; pres to vše ale prinesl "Severni
vítr" jisté osveženi do liné atmosféry všedniho života sovetské opery.
Po prvé tu byl skutecný pokus zlepšiti formu opery. Nestalo se tak
na nátlak z "vyšších mi st", ale z divadla samotného. Skladatel pra
coval spolecne s režisérem, dirigentem a Iibretistou, pri cemž meli
všichni stejná práva. Byly zavedeny: mluvené a zpívané sbory,
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"pacifistickou". Máte mnoho pravdy ve svých jednotlivých kritisu
jicích poznámkách, ale celkem se vší svou bystrostí a duchaplností
strilíte mimo terc, nezasahujete vi'tbec jádro problému. Ponevadž Váš
oponent v pozadí všech Vašich názori't slyší "národní buben", pode
zríváte ho z nenávisti k národu. Nemohu se domnívati, že byste ne
cítíl, co tím jedíne chtel ríci. Kritisoval Vás, a Vy odpovidáte pode
zrívánim jeho vlastenectví. To není pekné. Radil Vás do tábora re
akcnenacíonálního, aVy jstc to nedovedl vyvrátiti, ale podle osvedce
ného receptu revanšoval jste se národnim zrádcovstvím svého pro
tívníka. Ukázal jste se sice "státotvorným", ale ježto nejste ministr,
Ilcpúsobí Vaše vývody presvedcive, Vaše obava o obranu státu je
vetší než Vaše ingenium. Myslel jscm, že se nedovoláváte zbytecnc
tak casto Karla Krausa, videl jsem ve Vás opravdu ceskoslovenského
Krausa nebo Hardena. Ale ted jste prodal své prvorozenství za pokrm
šošovice. Abyste vedel, s kým máte co delatí, abyste poznal pacifisl11,
který není sentimentální a parasitský, musím Vám ríci, že nepokládám
válku za naprosto nejvetší zlo a že pokládám za mravní povinnost
bojovati pro spravedlivou vec. Tak jako zotrocený a spoutaný clovek,
c1ostane-lise mu do rukou zbran a nemltže si jinak pomoci než násilim,
má sí i národ pomoci válkou ke své svobode. A nemají-Ií strádající
vrstvy národa opravdu jiné možnosti svrhnouti se sebe tyranii zo
trocujicího je sociálniho rádu, potom nevidím v obcanské válce neco
hroznejšího a nemravnejšího než požadavek, aby strádáni mas a nad
bytek jedné trídy trval vecne. Váš clánek proto nezasahuje jádro pro
blému, ponevadž nechce videtijasne kruté rysy ve tvári dneška (anebo
z nich aspoií. nevyvozujc nutných di'lsledki't). Nechceme války ani
revoluce, ale práve proto nechceme slyšeti "národní buben" (který
není hlasem národa, nýbrž jenom jeho militarísti'l a romantiki't), který
íntonuje pochod k jedné z nich. Nechci Vám krivditi, vim, že Vám
di'lsledná demokracie {tedy sociální spravedlnost) a mezinárodní soli
darita (tedy rešení sporných otázek cestou právní) leží stejne na srdci
jako mne, aleVynevidíte, že obojího nelze jinak dosáhnouti než vzri'ts
tajicim poctem tech, kterí v jiném rešení pomeri't státních a mezi
státnich vidi hloupost a zlocinnost, at užjejich argumenty obstoji pred
Vaším bystrozrakem nebo ne. Nebot jde o grunt víry, ne o její více
nebo méne dobrou argumentaci. Operujete sám tou zase obvyklou
frází všech nacionalisti't, že cas "ješte není" pro to, abychom nedbali
obrany státu, ale tu ve víre v jakýsi "cas" jste mystictejši než my
krestané, presvedcení o nutné naší spolupráci s Bohem, chceme-Ii, aby
se jeho vi'lle prosazovala ve verejné mravnosti stejne jako v soukromé.
jak jinak chcete, aby nadešel cas k znemožnení nejhloupejšího a nej
zlocinnejšího rešení mezinárodnich spori't, než vzri'lstajícim presvedce
ním mas, že válka vskutku je oním nejhloupejším a nejzlocinnejšim
rešením? Myslíte opravdu, že širení pacifistického myšlení je naše cs.
specialita, že tu jde o podvratné živly a ne o vzrustající vedomí sve
tové, o probouzejicí se svedomí lidstva? Pane redaktore, jste realista
a nemáte rád patosu, alc ve svém státotvorném zápalu bodrého ob
cana prece zamenujete tribunu svého casopisu s necim zcela jiným a
vyšším. Vy a Vaši spolupracovníci nedekretujete prece vojnu a mir,
nýbrž jste jedine k tomu, abyste bud hájili staré cesty myšlení anebo
hledali nových cest, jde o tu intelektuální metodu, již máte vyjasií.o
vati, praktické rozhodnuti leži v jiných sférách. "Národnim bubno
vánim" snižujcte zbytecne dobré jméno svého casopisu a nepridáváte
niceho k vetšímu bezpecí státu. P, oto pravím. že prodáváte své prvo
rozenství. Nezamenuji státotvorno t s šošovici, ale za tu šošovicí pro
hlašuji propadnuti vi'tdcího, prý nezávislého casopisu, populární men
talite národní. Vaše odpoved hodí se pro anketu, lépe ješte pro ple
biscit: máme-Ií dnes bojovati, vtrhnou-Ii k nám bolševici, ncbo ne,

ale je ubohá jako teorém. Povinností íntelektuálního casopísu je vy
pracovávati dobré teorie, které, podle slov Masarykových, jsou nej
lepší praxí. Avšak Vaše teorie - aspon v poslednich Vašich projevech
- je navlas stejná jako "duch" úvodníki't válecné Neue Freie Presse.
Obava o rozpadnutí se rakousko-uherského mocnárství nebyla ovšem
morálne tak sympatická, jako obava o integritu demokratické naší
republiky, ale Vaše argumentace je stejná. Pravíte, že v soukromém
SPOllltaké musí rozhodnouti násilí (soudní moc státní), ale prehližíte,

že ta soudní mo.c stojí nad str a na m i; kdežto pustí-Ii se Cecho-

slovák a Madar (po shakespearovsku mluveno) do sebe, je to docela
obycejná rvacka, ale žádné právní rešení sporu. A této rvacce chcete
zachovati nimbus z obavy, abychom v ní pak neobstálí. Víte sám, že
by nezi'lstalo prí rytírském souboji pred prihližejíci evropskou a sve
tovou tribunou. Madari to také vedí. Sami se do nás nepustí. Ani Rusko
se do nás samo nepustí. Mají-Ii k tomu zálusk, musí hledati spojence.
Musí agitovati pro svou vec. Sám neveríte ve válku naši generace.
Neni velikou útechou, dostane-Ii se této nadílky našim detem. Dnes
opravdu ješte "cas" pro ni nenadešel, protože není ješte hotové se
sktipení moci. Zatím se tedy pracuje na té "nejlepší teorii", co každý
za to pokládá. je to stejne vecí svedomí jako rozumu. Historické res
sentimenty, ani Bílá hora (podivný to argument ve Vašich ústech!),
ani legionári zde nepomáhají. Na místo, abyste kladl pacifisti'tm otáz
ku, co soudí o našich legionárich, mel jste jim napred zodpovedeti
jejich otázku, co soudíte o Masarykových projevech stran revise
míru, resp. slovenských hranic. President vidi jasne hrozící nejvetší
boj svetový' a chce mu predejíti jedine možným zpi'lsobem, totiž aby
naším souhlasem tak posílil stranu práva (jak to ucinil v poslední
válce), že by druhá strana nemela v boji té nejmenší vyhlídky na ví
tezství, a proto se do boje ani nepouštela. Ale k tomu je ovšem treba
víry ve vítezství pravdy, kdežto Vám podle Vašich slov hodí se ta víra
jenom jako rikání pro deti (ac je to naše státní heslo!), Masaryk jako
president je odvážnejši než Vy jako nezávislý publicista. Nezdá se
Vám to samému divné?

Vím, že se neji polévka tak horká, jak se uvarí, ale musi býti tak
uvarena, aby byla porádne horká. Vy se bojite pri varení své po
lévky bodu varu, prý z obavy, abychom se nepopálili. Proto jste
špatným kucharem, chystaje nám pokrmy vlažné, nedovarené
(nebot servírování neni Vaši vecí). Vaší pécí nejsou naše obcanské
skutky, nýbrž naše obcanská orientace, ne politická praxe, nýbrž
politická teorie. K nastavšímu mereni sil stavíte nás do starého
tábora. K svetové válce (ne k nemyslitelnému útoku samého Ma
darska nebo Ruska na jeden jenom evropský stát) nebo k svetové
revoluci dojde, budou-Ii obe strany pomerne stejne silné, aby se
boje odvážily. Chceme-Ii ono národní vraždení znemožniti, musíme
pracovati pro jiné metody než válecné, a to je práve pro pacifism,
šírením nesmlouvavého smýšleni demokratického a mezinárodního.
jenom tyto dva hlavni smery dnes existují: nový pacifism nebo
starý nacionalism. Musíme umeti ríci jasné ano nebo ne. Vy však
kulháte na obe strany, nerikáte dobrému dobré a zlému zlé.

Kdyby válka vypukla již dnes, jsem svate presvedcen (ponevadž
si to i o sobe myslim), že každý náš voják a obcan vykoná svou
národni povinnost - nebo témer každý, nebot mizivá menšina
protestujících niceho neporidí. Kdyby však pokroky pacifismu,
které se snažíte brzditi, byly již tak veliké, že by vetšina obcanLt
válecné rešení sporu znemožnila, pak budte ujišten že Ceskoslovensko
nebude mezí vlky jediným beránkem, který by tohoto vnitrního
vývoje dosáhl. Práve proto, že nejsem sentimcntálním pacifistou,
vím, jak je válka dnes ješte velice možná a že ji v každém státe
znemožní jenom a jenom obava pred válkou obcanskou, kdyby
protest proti válce byl tak silný, že by ohrožoval válcicí vlády.
Neukázal jste se na výši svého talentu, ponevadž svým rozhorlením
bodrého obcana bojujete proti vetrným mlýnltm; ten rozširený
sentímentální pacífism za to nestojí. V plné zbroji vercjného míneni
s jeho kanony a bodáky vyjíždíte si na bezbranné ponížené a ura
žené. Vždyt v ohromné vetšine jsme dosud, Ceši, Nemci, Francouzi,
a ovšem Madarí e tutti quanti na východ od nás, do morku kosti
nacionální, t. j. predpojatí, duševne zmrzaceni starými poverami
a predsudky, touhou panovati a znásílnovati, neschopni dobrovolne
se podríditi rozhodcímu soudu, uznávati autorítu nadnárodní.
jenom intelektuální elita v nekterých národech (v tech východních
ne, jde predevším o Francouze a Nemce, delajice snad z nouze
ctnost, ale na tom nezáleží), která nerozreduje dncs v tak odpovedné
dobc své dobé víno vodickami bodrého patriotismu, prozrazuje
pacifism, který má vyhlidky na rozširení, nebot stává se morálním
vedomím a svedomim neprodejné inteligencc. jak málo je náš
národ pacífismem dosud "ohrožen", toho nejlepší di'tkaz je fakt,
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Prítomnost ..

že dosud ani jediný význacnejší publícista nebo poeta laureatus
se k nemu nehlásí a neposilllje svým jasným souhlasem duchovní
elitu evropskou. Proskríbovaný F. X. Šalda a krestansky oriento
vani Em. Rádi a j. L. Hromádka jako cestné výjimky sem nepatrí.

V obave, že mou - snad príliš dlouhou - odpoved neuverejníte
anebo neuverejnite již mých príspevkú dalších pro "Prítomnost",
znamenám se

v úcte
H. H. Krause.

II.

Vážený pane,

priZllávám se, že mne, chystajícímu se císti Vaši odpoved na mOll
"Epištolu prátelúm pacifistúm", srdce trochu rychleji tlouklo. Vždyt
se jednalo o zkoušku predního našeho ctenáre o predním problému
prítomnosti. Neobstál jste v ní. Vaše odpoved deklasuje "Prítom
nost" v ocích všech, kdo se domnívali, že tento casopis má aspon
tolik moci, aby svým ctenárúm dovedl neco vysvetlit a primet je
k tomu, aby to, co jest psáno, správne cetli. Posmíváte se realistic
kým pacifistúm a ponižujete je zpúsoby ku podivu lacinými a ne
gentlemanskými, vyhazujete je z pacifismu, prirovnávaje je až
k "Neue Freie Presse". Ale asi za to nemllžete, nebot jde o dvojí víru:
o tu Vaši, že žurnalista má sepisovat theorie bez ohledu na jednání,
a o tu mou, že žurnalista jen tak má psát, jak by byl schopen a po
vinen také jednat. Celkem se vší svou bystrostí a duchaplností strí
líte mimo terc, nezasahujete vltbec jádro problému.

Aby se nám aspon tentokráte podarilo terc zasáhnouti, dovol te,
abych do sporných bodu uvedl trochu porádku aspon tím zpusobem,
že je oCísluji. Od zacátku této debaty sí pripadám jako v zajeti radi
kálních pacifistll. Nepustíte mne, ale ani já vás nepustím.

I. Cel k o v á o t á z k a p a c i f i s mu. Vašim predchudcum
v této debate kladl jsem otázku, jak by si pocinali, kdyby Madari
jednOhO dne prepadli Slovensko s cilem, pripojiti je k svému státu.
(Hypothesa nikoliv úplne utopistická.) Nekladl jsem tuto otázku ani
ze zlomyslnosti ani z demagogie, nýbrž z toho presvedcení, že gene
rální debata o vysokých pojmech, v níž je možno do úpadku steho
vati slova z jednoho konce na druhý, každou otázku více zredí a
zatemní než vyjasni. Verím, že je to realistícký zpusob: máš to a to
presvedcení, rekni tedy, jak bys se s nim zachoval v urcítém pripade,
abych mohl lépe tvoje presvedcení poznati. To je tak zvané Hic
Rhodus, hic saltal Chápu, že ti, kdo nejradeji se procházej i po výši
nách abstrakce, nesou nelíbe, jsou-li v tom pocínáni vyrušováni, a
stežují si na demagogii, jsou-Ii žádáni, aby se zamestnávali nejakou
konkretností. jde jim to proti jejich vznešene, abstraktní srsti.
Lituji, cinim-Ii jejich srst nervosní, ale musím v tom pokracovati.

Vy, pane, se mezi radikální pacifisty sám nepocítáte. Pravíte, že
válku nepokládáte za nejvetší zlo (já ano) a že považujete za mravní
povinnost bojovati za vec spravedlivou:" í národ si má válkou pomoci
ke své svobode", pravíte o sobe, že si myslíte, že v prípade války
byste vykonal svou národní povinnost. Ty, které já nazývám radikál
nimi pacifisty, vy nazýváte pacifisty sentimentálními a pravite do
konce, že ten sentimentálni pacifismus ani za polemiku nestojí. Ne
máte ani mou míru uctivostí k nemu. Odpovídáte tedy, jestliže se
docela nemýlím, na mou hlavni otázku kladne: ano, bojoval bych
v takovém pripade a n,epokládal bych to za vec špatnou. Pres to jste
se mnou velice nespokojen. Nedovedu dosti dobre vypozorovati, proc
vlastne. Vy tedy, ackoliv byste pokládal za svou národní povinnost
bojovat, jste výcecný pacifista; já, který bych v onom predpoklá
daném prípade také to za svou povinnost pokládal, už podle Vás
vubec žádný pacifista nejsem. jaký to velký a záhadný rozdíl mezi
dvema lidmi, kterí by delali totéž! Odpustte, ale jste ješte mlhavejší
a sentímentálnejši pacifista než ti, které sám jmenujete sentimentál
nimi pacifisty. jejich stanovisko má pro sebe aspoi'í výhodu jasnosti.
Vaše jest nejak nesrozumitelne polovicaté. Radikální pacifisté se
hrozí cinu. Ale Vy se nehrozíte cinu, proti nemu nic nemáte; Vy se
hrozíte slova. Nezakazujete obranné bojování, zakazujete jen predem
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o tom mluvit. Zlo podle Vás není v"tom, že byste šel bránit napade
nou zemi; zlo je v tom, že já pravím, že se to má delat. A je to tak
velké zlo, že Vy i se svým obranným bojováním ješte jste pacifista,
kdežto já už nikoliv. Doufám, že pochopíte mé prohlášení, že se od
Vás ani od nikoho jiného z pacifismu vyhodit nenechám., Mohl-li jste
z mého psani vyvoditi pro sebe pouceni o mém nepacifismu, tedy to
jest práve to zklamáni, které mi pripravujete jako ctenár. Kdy jsem
kde kladl prekážky vzrústu poctu tech, kdo vidí ve válce hloupost a
zlocinnost? Nemáte právo jednati se mnou tak povrchne. Preji si
všech možných forem pácifismu verejného i soukromého; bez vzrustu
tohoto presvedcení nedovedu si budoucnost Evropy vúbec predsta
vit; jen toho pacifismu sí nepreji, který v ztrnulém aprioris11lu pravi,
že by svuj stát nehájil proti žádné krivde a který, aby tak mohl beze
studu ciniti, radeji pojem krivdy vllbec vyhlazuje z mezinárodního
života. Toho pacifismu, který pravi: kdyby Madari uderili na Slo
vensko, tedy by to pro ne byla také jen obranná válka, ponevadž by

, toliko h:íjili svobodu svých bratrí na Slovensku. Žádám od pacifismu
- jako od každého jiného smeru - realistickou páter; žádám, aby
nezapomínal, že nežijeme ještc v dobe, kdy vítezství pacifismu je zcela
zaruceno, a aby tedy snížil se prizpusobit své prostredky dobe pre

chodné. Vy se domníváte, že je to nejaká mystická víra v cai!..:Bylo
by to po prvé, co Jsem upadl do mysticismu. Ostatne to neni vttbec
žádná víra v cas, nýbrž ve vývoj, jako jednou byl cas, kdy lokomotívy
nejezdily a aeroplány nelítaly, tak nyní lokomotivy jezdí a aeroplány
lítají, nikoliv pro mystickou pusobncst nejakého casu, nýbrž pro
úcinnou pusobnost vedeckého vývoje. Podobne jednou prijde doba,
kdy vývoj, pohánený naši vulí a naším presvedcením, dojde tak da
leko, že ani vlastní zemi nebude nutno bránit, ponevadž nikdo ji
nebude ohrožovat. Ale jako soudím, že l. 1850 nebylo možno leteti
z Prahy do Pariže aeroplánem pres všecko vrelé presvedcení, že by
to melo být možno, tak také soudím, že dnes ješte je treba bránit
stát, kdyby byl napaden, pres všechno presvedceni, s nímž souhla
sím, že by bylo lépe, kdyby se tak nemusilo cinit. Pane, s trochu sou
stavnejší praci pro svetový mír se zacalo pred desíti lety. jak mu
žete chtiti, aby všechno už bylo hotovo? A jak ml!že kdo chtiti,
abychom obe oci zavreli a už ted tak si pocínali, jako by dílo bylo
dokonáno?

Dosud jsem se domníval, že existují dva druhy pacifistll: realis
ticti, kterí pro pacifismus všechno chtejí udelat mimo uctivou
poklonu pred nespravedlivým útokem a mimo nebránení zlu; a
pacifisté radikální, kteri práve nebránení zlu doporucují. Váš prípad
mne poucuje, že musím mezí tyto dva druhy pacifistu vsunout
ješte jeden delikátni odstin: podobu pacifisty, který sice bránení
zlu považuje za vec prirozenou, ale nechce dovolit, aby se o tom
mluvilo. Patrne soudíte, že bránení zlu samo instinktívne se dostaví.
já si prejí, abychom se bránili nejen instinktivne, nýbrž i uvedomele.

I I. T h e o r í e a p r a x e. Toto Vaše stanovisko vubec bych
nedovedl chápati, kdyby nebylo Vašeho specielního názoru na úkoly
publicistovy. Snažim se sestaviti si Váš názor Vašich vct:

"Ukázal jste se sice státotvorným, ale ježto nejste ministr,
nepttsobí Vaše vývody presvedcive. Vaše obava o obranu státu
je vetší než Vaše ingenium."

"Vy a vaši spolupracovnici nedekretujete prece vojnu a mír,
nýbrž jste jedine k tomu, abyste bud hájili staré cesty myšlení
anebo hledali nových cest, jde tu o intelektuálni metodu, již
máte vyjasi'íovati, praktické rozhodnutí leží v jiných sférách."

"Vaše odpoved hodí se pro anketu, lépe ješte pro plebiscit:
máme-li dnes bojovati, vtrhnou-li k nám bolševicí, nebo ne,
ale je ubohé jako teorém. Povinností intelektuálního casopisu
je vypracovávati dobré teorie ... "

"Vaší péci nejsou naše obcanské skutky, nýbrž naše obcanská
orientace, ne politická praxe, nýbrž politická teorie."

Kdyby tedy, podle Vás, nekterý ministr promluvil to, co já psal,
dobre by cinil a mel by pravdu; ponevadž já však nejsem ministr,
ale žurnalista, špatne jsem cinil a nemel jsem pravdu. jak je možno,

aby, mluvi-li dva totéž, jeden mel pravdu a druhý nemel pravdu?



Prítomnost,

To je možno jen tak, že podivuhodne, diktátorsky rozlišujete mezj
praktiky a theoretiky. Nakazujete jim prisne, aby vždy jeden šel
jinam než ten druhý. V tomto rozlišováni Vás následovati nebudu.
Kdyby žurnalistovou pécí nebyly také obcanské skutky, kdyby mu
bylo zakázáno se o ne starat, tedy by jeho povoláni veru za nic
nestálo, a bylo by lépe jit studovat život bacíhol nebo neco podobne
idylického. Do tohoto podsveti stínil, kterému ríkáte vypracovávání
teorématu, se žádný žurnalista s krvi v žílách nedá zahnat. Myšlení
je znamenitá vec, ale konec koncu myslíme proto, abychom jednali.
Myšleni beze vztahu k jednání je mlýn, který klape naprázdno.
Zapovídáte publicistum, aby uvedli své myšlení v živý vztah k cí
num: je to duchovní krutost od Vás a prikaz chudoby pro nás. Takto
vyklestít se nedáme. Cílem publicistovým nemuže být jen to
krotké prání, aby mu bylo dovoleno vodit theorie v sporádaném dvoj
stupu na procházku; vrcholem jeho ctižádosti musí být práve snaha
o vliv na lidské ciny. Neni nejvetši chválou pro nej, jestliže dovede
pred smrti prokázat, že se dobre ohánel koštetem theoríe, nýbrž
práve to, jestliže dobre dovedl pecovat o obcanské skutky. Žurna
lism nemuže uznat tu výstražnou tabulí, kterou pred nej stavite:
"Nevstupovati, zde se jedná." Do této tabule dovolte nám kopnout.
Vždycky jsem opovrhoval pouhým psaním theorie na papír a dou
fám, že tím budu do smrti opovrhovat. Spisovatelovou snahou nemá
býti stavba domku se staženými záclonami vedle cesty. života
a Cinil, nýbrž tak psáti, aby podle jeho psani bylo možno jednati,
a aby, kdyby on sám v kterékoliv chvíli byl povolán k cinum, mohl
bez rozpaku jednati podle svého psani. Vy však pravite: jednání
prísluši minístri'lm, Vy se racte držet kopyta theorie! Co to chcete:
aby byl zaveden takový, podle Vašeho mínení asi duchovne blažený
stav, kdy minístri budou jinak jednat než žurnalisté píší, a žurna
listé jinak psát než míní stri jednají? Kdy theorie se nebude starat
o praxi a praxe o theorii? Kdy mezi ne bude položena cizota? Ideál
dobrého politického stavu jest práve opacný: vésti politiku tak, aby
ministrovo jednání a žurnalistovo psaní mohla se sejíti a jíti spolecne.
Kdyby žurnalisté stále behali za theorií a prezírali nutnost cini'l
a opovrhovali ji, dostali by se ministri do tragické isolace. Vyrostl
by desitimílionový národ theoretíku, jemuž by stálo v cele patnáct
svalnatých mužu, kteri by za nej jednali. jak mi'lžete chtíti, abychom
ministrum prenechali jednou provždy všechno jednání a sami se
o to už aní nestarali? jsou národy, které ztratily svobodu, ponevadž
byly moci porobeny; tento národ by ztratil svobodu, ponevadž by
theoretisoval a jednání by pokládal za vec tech specíalisti'l, kterí
jsou k tomu urceni. Nezdá se mí ani, že Váš obraz myslicího národa,
který se spoléhá, že jednáni za nej nekdo jiný laskave obstará, aby
on sám nemusil si špinit ruce a ducha, byl obrazem národa demo
kratického.

Radeji snesu ubohý teorém, jak se racte vyjadrovati, než ubohou
praxi. Ostatne se mí nepodarilo Vaše rozlišování úplne pochopit.
Stavíte v protiklad obcanské skutky, které prý nejsou predmetem
péce intelektuálniho casopisu, a obcanskou orientaci, která prý má
býti predmetem péce takového casopisu. Mival jsem dojem, že ob
canské skutky plynou práve z obcanské orientace, a že je tedy mezi
nimi a ji intimni souvislost. K cemu by bylo této Vaší záhadné ob
canské orientace potrebí, kdyby nemela být podkladem skutku? Má
to býti nejaká "Orientation an .sich?" je k tomu, aby byla vystavo
vána v rodínném museu? Mezi obcanskou orientací a obcanskými
skutky není toho rozdílu, který predpokládáte: maji k sobe pomer
korenu a plodu. jestliže by nekdo šel hájít ohrožené Slovensko, tedy
je to obcanská orientace i obcanský skutek zároven, nebot tento
skutek by vyplýval práve z urcité obcanské orientace. Kdyby orien
tace byla špatná, i skutek jiste bude špatný. jestliže se tedy starám
o skutky, starám se tím i o orientací, a jestliže o orientaci pecuji,
o skutky pecuji. V celé té veci nejde o povest mého ingenia. Prehli
žíte, jak lehko by mi bylo vybudovati nejaký papirový teorém. Ale
stydel bych se ulehcovat si svou úlohu a z toho, že jen píši na papir,
vyvodíti pro sebe dúsledek, že mohu si pocínati méne odpovedne
než ti, kdo musi jednati. Omluva pro popisování papíru mi'lže vubec
býti jen v tom nalezena, že tím chceme mít vliv na život a na ciny.

N~stojim o tu krásu duch:!, která se štití jedn:íní a která jen tam
se mi'lže rozvinovat, kde není treba jednati. jde zde nikoliv o mé
ingenium, nýbrž o to, že stát, který byl vybuc\ován, má býti uc\ržen.
Mohu-li k tomu nejak prispeti, rád se zreknu povesti ceského Krause
nebo Hardena, nebot jsou dúležitejší veci než má povest u nekterých
lidi. Nikdy ovšem nepripustím, aby nad tim clovekem, který pro pa
cifismus vše je ochoten vykonati mimo vyrážení zbrane z rukou tech,
kdo napadený stát hájí, se vynášel nespravedlivý rozsudek: odsuzuje
se k ztráte povesti veškerého pacifismu. Když už o neslaných a ne
dovarených pokrmech mluvíte: mne spíše jako nedovarený pokrm
ten názor pripadá, který delá rozdíl mezi thcorií a praxí a který
sice v praxi dovoluje stát bránit, ale v theorii o tom mluvit prísnc
zakazuje.

II I. P r a v d a v i te z i. Pravíte, že je treba víry ve vítezství
pravdy, a shledáváte patnie, že jsem prišel bez té víry na svet: "Vám
podle Vašich slov hodí se ta víra jen jako ríkání pro deti (ac je to
našestátni heslo!)." Opet jeden prípad špatného ctení, kdy mne zkla
máváte jako ctenár. já zajisté verím ve vítezství (ponevadž jinak
celé zápolení našeho života by nemelo smysl) pravdy, ale jen té
pravdy, která je tak štastna, že lidé jsou ochotní ji svým úsilim a
obehni podporovat. Musím se lépe podívat na náš státni znak, je-li
tam vskutku psáno, že ta pravda zvítezí, které se k vítezstvi nepo
máhá a kterou níkdo neni ochoten bránit.

IV. N a c i o n a I i s m u s a š o v i n i s m u S. Ponevadž sám

jsem byl kolikrát z nevlastenectví podezírán, zajisté sám nebudu
z toho nikoho podezírati. Ale je nutno nám dovolit, abychom smeli
rozlišovat mezi nacionalismem a šovinísmem a nepronásledovat tou
nenávistí, která zajisté jest na svém míste, pokud se šovinismu týká,
také už i sám pojem nacionalismu a národa. Tento jednotný pytel
pro nacionalism a šovinism ušil pred lety p. profesor Rádi, a byla to
jedna z jeho velkých chyb, ponevadž z toho vznikl zmatek, pod jehož
vlivem jste i Vy. Rekl jsem jen tolik, že slovo n á rod se vyslovuje
s daleko vetším pohrdáním, než se sluši.

V. M a s ary k a obr a na. Opravdu nechápu, jak se mužete
dovolávatí Masaryka, který nejméne padesátkrát ucínil verejné
projevy o tom, že proti nespravedlivosti je treba se)rániti í se zbraní
v ruce, a jehož péce o armádu jest známa. je mne divné, že to byste
mohlo Masarykovi nevedeti.

VI. R e v i s e hra ní C. Chcete, abych zodpovedel otázku ra
dikálních pacifisti't, co soudím o Masarykových projevech stran revise
miru, resp. slovenských hranic, a tváríte se pri tom, jako byste se mi
dostal na ki'lži. Prosim. Pokládám ony projevy za nejstatecnejší a
nejrozumnejši projevy poslední doby a za dobrý náš podíl na rodícím
se evropském duchu. Zde opet jednou Masaryk šel o mnoho mil pred
prumernou prozíravostí a chápavostí doby, i když pan ministerský
predseda se potom domnival, že je treba projevy ty tak interpretovat,
aby nemely významu. Kdybychom opravdu mohli revisí slovenských
hranic, jež by Madarum odstoupila nekteré ciste madarské kraje,
prispeti k psychologii miru mezi námi a Madarskem, meli bychom
tak ovšem uciniti a bylo by to také to nejrozumnejši a nejprozíravejší,
co ucinití mi'lžeme. Byla by to dobrá práce pro budoucnost a pro
bezpecí našeho státu, a stálo by to za to, aby se sneslo zrádcování,
které pro ten prípad už maji v redakcním archivu pripraveno "Ná
rodní listy" a "Polední list". Ale o tuto malou korekturu slovenských
hranic v naši pacifistické debate nešlo, a proto jsem se o tom nezmi
i'loval. Bylo by možno, že byste nevedel, jak silné vrstvy v Madar
sku mají v programu dobytí celého Slovenska? jen o tom jsem
mluvil. Válkou odporovati malé korekture hranic byl by od nás
nesmysl. Ale ani Madari pro tento detail válku nevyvolaji.

Prase Vás, vážený pane, abyste odložil obavy, že mám chut Vám
pro Vaše názory jakkoliv ubližovati, byt by to bylo i jen ne
otiskování Vašich clánki't v "Pritomnosti",

jsem v úcte
-tp-
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o zakládání casopisu.

C-eli jsem povídku ruského spísollatele Arkadíje Avercenka, ve' kterévystupuje muž, jenž sí umíníl zbolzatnout. jeho nápady, jak na

bý/í jmení, jsou groteskní. jedna jeho idea je založiti casopis pro tro

secníky. Takový trosecník, míní onen muž, je samotinký na pustém

ostrove a je mu nudno. je prirozeno, že by si rád precetl neco zábavnéh

a poucného. Casopis by s nejvetší rozhodností hájíl zájmy trosecníkli.
Tentl) skvelý nápad sám ztroskotá na ruzných okolnostech. Na príklad

by bylo težko sehnat adresár trosecníka. Za druhé lze pfedpokládat, že

trosecníci nemají dosti prostredku, aby zaplatili predplatné. Pak nutno

usoudit, že trosecnlci žijí na težko dostupných místech, takže by jim
casopis nemol1l byli rádne dorucován. Konecne je jisto, kdybychom

odstranili všecky tyto závady a docílili spojení s trosecníkem, pak by zase
trosecník vzdal se svého postavení a snažil se dostat mezí lidi. Vyná

lezce mávne rukou nad svou myšleflkou.

jsem si však jist, že by ceský vynálezce se této myšlenky nevzdal a

mergicky by ji promeníl v cin. Žádné rozklady by IlO nemohly odvrátit

od tohoto projektu. Nebot pud, založiti casopis, je v ceském cloveku tak

mocný, že nezná váhání a odmítá jakékoli námitky. Mám za to, že by

chom nalezli v této zemi málo lidi, kterí by aspon jednou za svého ži

vota nepocítili nutkání vydávat noviny. Založiti casopis není žádná

forma IIOSpodárského podnikání, ale je to dravý žível, je to divoká vášeií,

proti níž není léku. Vydavatel nalezl by redaktora - který syn této zeme

nemohl by být redaktorem? - nalezl by tiskárnu, která by byla ochotna

poskytnout úver, a za nejaký cas rval by kamelot na pražských bulvá

rech: "Sensacní císlo zábavného casopisu Ceskoslovenský trosecník

práve vyšlo, pouze jednu korunu!" Druhé císlo bychom ovšem již mame

cekali. Vydavatel by si zahýfíl ve vydávání, redaktor by si rozkošnicky

zaredigoval, tiskárna by zaplakala nad krejcary a casopis by zesnul
v útlém veku.

Chceme-li se poucit, jak se casopis zrodí a jak umírá, pak stací krátká

procházka pa Václavském námestí. Prvního císla mají kameloti plné

náruce a vyvolávajl neúnavne J' rytmu jako posedlí. Za nejaký cas se
dovídáme, že tfi ruzná císla téhož, bohate ilustrovaného casopisu pouze

jednu korunu. Nacež je ticho až do té chvíle, kdy pražská ulice se roze

zvucí, oznamujlc 1.zrození nového, sensacního, bohate ilustrovaného
casopisu powe za jednu korunu.

Zastavíl jsem se jednou pred pasáží, kde jakýsi kamelot nabízel ca

sopis. Pfistoupil jsem blíže a dovedel jsem se:\že je to nepos,!adatelnýlist pro každého, kdo chce lehce a bez námahy~bolzatrlOut. Slo o bur

sovní a národollOspodárský casopis, kde podle tvrzení kamelotova jsou

typy, podle nichž lze s úspechem spekulovat na burse. Tento výjev vy

volal ve mne vzpomínku~z mládí. Muj otec melloterní sbernu. Stáralo
se, že mnohý klient malé lotynky svádel otce k zneužití moci úrední:

"Pane Polácek, já si to nechám neco stát - reknou mi numera, který

vyjdou - nebudou litovat, já se nechám videt." Mlij otec namítal, že

kdyby ona numera znal, že by si vsadíl sám. Ziskal by jmení a vzdat

by se loterní kolektury. Opravdu, myslím si, proc ten kamelot nenahlédne

do svého casopisu a nepoucí se. Proc mni úspešný bursián, ale radeji

stojí na ulici v mraze a trepí si ústa? Proc vydavatel nenásleduje svých
rad, které vedou k ryclllému ZÚOlzatlllltí? Ale vydavatel palme nezmLiže

niceho proti své vydavatelské náruživo,tí a redaktor nermZže zkrotiti

Karel P?hícek:

F E u I L L E T o N
svou vášen. Musí se vydávat a musl se redigovat. Tak káže osud. Vy

davatel je v rukou tajemných, irracionálnlch sílo

Myslím, že ceský národ je pfeborníkem mezí národy, pokud óe týce

I'asopisu. Máme noviny pro každý stav, každé zamestnání, každou or

ganisaci; máme listy pro obe pohlavl, pro vek detský, chlapecký, dívcí,

pro mLadež dospívající; pro zralý vek i pro kmety. Vydláuji rlOvill)'

pro nizné kratochvíle, pro liblistky a záliby, pro ruzné temperamenty;

s'wd jsou casopisy pro pessimisty i op/ímisty, pro lidi mírné'lO založení

i pro vzteklíky a náruživce; jsou casopisy pro podporování smilstva

a i takové, které nabádajl k ukáznené životospráve. Vydavatelé vydávají

pro sebe svuj vestnlk, ne-li dokonce dva. Nebot u nás není pouze jednoho

casopisu svého druhu. Kdyby se nekdo na príklad rozlzodl vydávat ca

sopis pro ploskonollé, pak hned nato vznikne list oposicnícll plosko
nožCli.

Ríká se, že cím špatnejší a nesporádanejší stát, tím má vice zákoml.

Mužeme ríci, že cím svízelnejšl hospodárská situace a hmotná bída,

tím více je národohospodárských casopisu. Opravdu, kdo spocítal všecky

naše národohospodárské casopisy? Nedávno zanikl Svet, list obchodnllzo

úspechu. Mnohé snad vyzkoumal, ale jak by sám mel obchodní úspecll,

to se mu nepodarilo probadati. O ceském písemníctvl neslyšíme príz

nívé zprávy. ZalO však slyneme mohutni'm poctem literárních casopisu

a revuí. Málokomu je známo, že takrka každé vetší mesto má nejednu

umeleckou revui, kterou vydává nejaká skupina, a každá má svuj smer.

Programové prol1ldšení každého takového casopisu lituje zániku jiné/zo
takového casopísu a slibuje vyplnit mezeru po padlém a zejména tepati

zlorády a bítí se pro ozdravení literárních pomerzi. Nedávno jsem za

Médl železnicárskou literární revui. Casopis žehral, že ceskoslovenské

státní dráhy jsou v umení odstrkovány; sliboval, že se priciní o nápravu;

nemo'zl slibu svému dostáti, nebot druhé císlo nevyšlo. Mluvil jsem Ile

dávno s tratikantem, jehož budka je obalena novinami jako vekovítý

strom lišejníkem. Tratikant byl pokleslé mysli a naríkal si, že casopisu

vychází tolik, že by jeho budka musela být jako mrakodrap, aby moM

všecky noviny vyvesit.

Všecky literární revue mají spolecnou rubriku na zadnícll stránkách

casopísu. Ta rubrika bývá /íštena petitem a ten petí/ skrípe a haraší

britkou ironU. Tam se pestují polemiky, mnohý šermuje fleL!retem svého

vtipu, mnohý spisovatel, který se domnívá, že žije a slyne, je tu odhaltll

jako neumetel a bez milosti utracen. jiný opet tu dojde nevídaného po

výšení. Nekdo si mysli, že je cllytrý, ale zde mu jasne leknou, že je vul.
Nekomu zase ovencí rohatou skrán va.'nnem. Jenomže tyto petitové

rubriky mohou býti oznaceny tírrz, co Turge1ev nazval "pi/vorením
v pustém prostoru". Co je platna britká ironie, když to nikdo necte?

Tak se chytrý nikdy nedovl, že je vul, ale vul vezme s uspokojt!lim na

'edomí, že je nade všecky vyvýšen, nebot patrí k té skupine, která onen

casopis vydává.

Srdce cloveku v tele pláce, když si uvedomí, že papír se delá z celu

losy a celulosa se vyrábí ·ze dleva. Stoletá sosna na chlumové stráni
hrde k nebi vypíná své téme; i prijde sekera, sosna hlavu sklání 

težkým pádem zachveje se zeme. Sosna byla utracena, aby se promenila

v britkou ironii, krásné Ilvozdy byly vykáceny, aby daly vznik pudové, vi

tální i smyslové - (cert ji vezmi!) - poesíí. Pralesy byly popleneny, aby
lidi mohli císt o smilstvu a krvavýcll zlocinech. Tam, kde dnve hucel

modravý les, tam ševelí hájek papírových listli. BLih vás trestejž, Ó vy
davatelé! Bude se vám težko umírat ...

INSERUJTE. V PRITOMNOSTI.

crayonú, zápillnikú, soenecken a pod. psacích souprav a podložek; aktovek
• jiných nepostradatelných pomucek kane. i technických má na sklade:
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Dve knihy ženy o žene. Jak odlišné však od bežné
"ženské" literatury, tech dámských rucních prací na jed
né nebo strojených výlevu "modrých puncoch" na
druhé strane. Colette náleží k tem málo autorkám, je
jichž práce se mohou bez obav staveti vedle del nejlep
ších spisovatelu mužských.

Paní Colette je též z nejcelnejších a nejúspešnejších
autoru soucasné Francie vubec: literární kritika ji staví
dokonce až vedle Anatola France. Žena bohaté a bourlivé
životní zkušenosti - byla tulackou, hereckou, varietni
umelkyní, bohémkou, dámou velkého sveta - kterou
prožívala s ocima vnímavýma a srdcem dychtive otevre
ným, je rozenou spisovatelkou, velkou umelkyní slova,
kterou kritika nazva'la "kouzelnicí stylu". Její romány
jsou všechno spíš než papírové. Její schopnost uprímne
videt život a svet a neméne uprimne sdelovat své zá
žitky dodává jejím knihám obdivuhodné lehkosti a hre
jivé duvernosti. Její schopnost porozumeti duši bytosti
žijlcích prevážne instinktem - zvírat, deti a žen - jejl
umení literárne využít jejich instinktivního života, be%
rozpaku a falešného umelkovánl napsat básen radostné
smyslnosti - jak vrcholne krásnou formou a neomyl
ným citem pravého slova to dovede, o tom se muže pre
svedciti každý ctenár techto dvou knih - pusobí ne
odolatelným a nezapomenutelným kouzlem.

Obe knihy jsou knihy lásky. Mitsou je prostá historie
krátké, spešné lásky malé revuální hvezdy k mladému
poruclku, jenž se s ní setká na své krátké dovolené z fron
ty, ztráví s ní jednu noc lásky a odejde, zanechav ma
lou Mitsou snum a pochybnostem o jeho návratu. Hrdin
ka tohoto prostého príbehu moderní erotiky je na dána
onou roztomilou citlivostí bez stínu citlivustkárství,
která je bohatstvím prostých duší. Zdánlivá, lehkomysl
ná prostoduchost Mitsou je jenom pláštíkem ryzí, od
ríkavé moudrosti a skromného odevzdání, spokojujicího
se i nejmenší mírou štestí. Nikdo menší než Marcel
Proust napsalo dopisech malé Mitsou, že nad nimi ronil
horké slzy. Kniha ne tragická, ne smutná, jen tklivá ve
své prosté kráse - byla právem kritikou nazvána "kle-
notem francouzského vypravecského umení". .

I Prostopášná naivka je kniha o lásce; ale tu Je
príbeh složitejší a rešení odvážnejší. vývoj roman
tické dívky pod vlivem romantické cetby sensacních
románu a novin, její útek z domu za hrdinou jejích snu,
parížským apacem, a rozplynutí tohoto vysneného mi
lence pri setkání snu se skutecnosti: žena, vyrostlá z to
hoto devcete se nespokojí drobecky, jež jsou pod jménem
lásky údelem mnoha žen, marne se jako Minka snažících
pochopiti vzrušení, které vedle ní klade její milenec
v mdlobu; i Minka toto vZrušení marne hledá v náruci
trí milencu, až ho konecne nachází v nárucí svého man
žela, a román naivní prostopášnice se mení v báseií. man
želské lásky.

Co nejvíc udivuje na obou knihách, je prekvapující
prostota, pravdivost a uprímnost, vlastnosti zejména
u ženských spisovatelek velmi vzácné. A práve touto
prostotou a uprímností v kresbách nejchoulostivejších
stávají se v techto knihách krásnými i ty cásti príbehu,
které by v rukou menšího umelce vyznely naturalismem
až nesnesitelne drsným. Velké umení paní Colette do
vedlo nám místo toho dát knihy podmanivého kouzla a
mimorádtié krásy.

DR. KAREL ENGLIŠ:
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Vladimlr Raf1el, PRAPOVfDKY. Fr. Borový, P~aha,
1930. 128stran Kc 20·-.

Vyhranený slovesný prom Vladimíra Raffela, o je
hož posledním útocném románu Obchodník sympatiemi
bylo v Naši Dobe referováno, nemenl se ani v Prapo
vldkách; potvrzuje nadeje, které jsou skládány v tohoto
intelektualisticky britkého odpurce metafysické chi
méricnosti, vyznavace chladného jasu, funkcnosti a
strldmé presnosti, bezvadne problhajfclch nervových
rC2kcí. Jeho krátké, holé, energicky ražené vety slouží
mu k dosažení cistého tvaru samo úcelné prózy. Roz
umová kombinace pojí se u Raffela s rychle stoupa
jíci fantasticností nejen námetu, nýbrž i obrazností
suché a prec hudebnl mluvy. Vší silou se odtrhává od
staré, patheticky citové tragicnosti. Jeho próza chce
citove preorientovat. Pudy, které objevuje v svých
Prapovídkách, jsou príliš samozrejmé, než by byly
zrádné. V šrámkovsky intonované Zeleni dva po léta
rozlouceni milenci, nevhodne zasnoubení' jiným, sblíží
se za boure a stanou - podléhajice sveží síle zdravého
tela - znovu sjednocenou dvojici muže a ženy. V Mysu
nejisté na.deje John Harris, zrrativ ženu a deti, volí
místo strážce v majáku; v noci ze ztroskotané lodi
.zachrání ženu, která rovnež pozbyla muže a deti 
tato nová dvojice, poslušna prapudtt, se skvelým a
závideníhodným zapomnením semkne se v novém man
želství. Není tu nikde citové problematiky; z Pra
povídek proniká více ješte než drlve jakákoliv Raffe
,Iova nechut k subjektivistické meditaci. Miluje dobre
fungujícl stroje, dobre fungující orgány. Skutecnost mu
nepostacuje. Násobí ji technickým zázrakem (Dar
Modrovsi) utíká se k utopii o umele zrychleném vzru
stu lidského tela (Eufodon) a to všude pod záštítou
-ekonomicnosti, jež je jeho vudcím heslem. Vladimír
Raffel je v novodobé ceské próze predstavitelem inte
lektuální fantastiky, jež chce stuj co stuj premoci' ni~i
lism. ležící pod jeho imaginárními príbehy. Jednou Je
{linou básní v próze, chladne vidoucího a prece hym
nicky oslavného Iyrismu je povídka Venuše pomocná,
vyznívající v chválu ocistné noci ozonu, zelene, nepo
rušené prírody, romantiky v.idené a vrchoHcí v poucce
() úcelnosti lásky. Znovu se vrací novodobe pohádková
postava Elektrického všemocného kouzelníka, jenž
krísí mrtvé, uvádí v pohyb nehybné. Stará otázka Raf
felova: jak umele sestrojit život, preskocit prírodu a
prece zustat co nejpuvodnejším? Posavadní, rychle
vydávané knížky Raffelovy predstavují uzavrený ce
lek. Má neco, ceho se neumí dopracovat rada jeho méne
premýšlivých druhu; styl nejen umelecký, nýbrž presný
styl komposice a styl v konstruování postav. Jedno
nebezpecí odtud: aby nebyly všechny na jedno kopyto;
aby nepodlehly mechanismu.

Pavel Fraenkl (Naše Doba).

Coletie: MITSOU. Román. Preložil Jar. Císar. Vydal
Fr. Borový. 1930. Cena Kc 24'-.

Coletie: PROSTOPÁŠNÁ NAIVKA. Román. Prel.
'St. K. Neumann. Vydal Fr. Borový. 1930.Cena Kc 28'-.
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"Má pravá sláva není ve ctyriceti vítezstvích,
které lall vyhladí, ale tJ mém oblamkém zá
koníku, který bude líti vecne."

NAPOLEON NA SVAT2 HELENE.

S K VEL A MO N O G R A F I E, KTEROU NAPSAL K STEMU VYROCl SMRTI VELKEHO
ClSARE FRANCOUZSKY HISTORIK A CLEN INSTITUTU G. LACOUR-GAYET •.

Práve zesnulý maršál Joffre, vítez na Marne, privítal tuto pravdivou, krásnou a živou knihu
listem, z nehož citujeme:

" ,••• Tento dejepisný pomník, za jehož hodnotu rucí autorova minulost, je dustojným holdem
oslnujícímu jménu, které se stkví na titulu knihy. Vznikl z piétní myšlenky a prichází práve'
vcas, nebot' chvíle, kdy uplývá sto let od smrti velkého vojáka a organisátora, je jiste vhodná.
ke vzpomínkám. Dnes po této hrozné válce obrátila se mysl všech Francouzu práve k nemu,
který nám dal tolik vítezství, nebot zásady, které vyslovil jeho genius, jsou vecné, a my zvítezili:
také tentokráte jen proto, že jsme se jimi rídili."

V ceském prekladu Dra J. DOSTALA práve vyšla v nakladatelství FR. BOROVY.,
PRAHA II., Národní tre 18, o 856 str., 517 vyobrazení, portretu, bitevních výjevu podle
slavných originálu soudobých mistru, map, plánu, faksimiliÍ rukopisu a pod., brožovaná.

za Kc 160·~, v puvodní vazbe za Kc 185·-.

P o u žij ten a š e h o sp lát k o vé h o z pU s o b u p I a cen í.
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