PtitomnosL
Stalin promluvil.
Stalin se ujme slova, at na schuzi ci v novinách,
mená tl1 vždy neco duležitého.
Tento
vudce
Ý na slova a dovede
šetriti velmi dobre svou
a už proto každé jeho verejné vystoupení
má
zásadní a udává tón všemu tisku, literature,
smernicím. Doslovne otištená a vždy peclive
ovaná rec nebo clánek uloží se peclive do stolku
efejných pracovníku. jednotlivé
vety se podtrhenými a modrými tužkami (pokud se dostanou)
pak jako citáty, jimiž se operuje pri agitaci a
ch, stávají se ustáleným rcením a nakonec dogmi clánky víry. Tak i poslední rec Stalinova
á 23. cervna na konferenci hospodárských
prasovetských, otištená ve všech sovetských
no5. cervence pod názvem "Nové prostredí - nové
hospodárské výstavby"
a ve výtahu
rozšírená
icemi, má význam v tom, že dogmatisuje
záeré pres novatérský název reci nepredstavují
novinku, které sovetská vláda v poslední dobe
ala a snažila se provádet,
které však neprešly
e sovetského organismu,
ale tímto autoritativ4raznením stávají se závaznými a ocitají se v po,generální linie" vládnoucí strany. Vudce vydává
festupné direktivy svému štábu a všem veliteak nutno pohlížet na význam
Stalinovy
reci.
. tisk povšiml si z ní hlavne pasu o pomeru
predrevolucní inteligenci.
Ale to je práve jen
který ješte nezaujímá stežejního místa a dokonce
em nejslabším; ale o tom pozdeji. Smysl Stalinovy
dát kvalitu provádení petiletky,
nebot v jejím
tku spatruje prícinu, proc výsledek zustává poplánem. Pri tom rec týká se výhradne prumyslu,
se nesmi zapomínat také pri jejím posuzování.
om poznali její smysl, bude nejlépe, když se pozredukovat jí na schéma, podle kterého byla
ována:

i

diska plnení stanovených
plánu poskytuje
pruImi pestrý obraz. Za pet prvních mesícu 1931
odvetví zvýšila výrobu v pomeru
k lonsku
procent, jiná jen o 20-30 procent, posléze neO 6-10 procent nebo i méne. jaké jsou príciny,
erá odvetví prumyslu zustávají pozadu? je jich
menším šest.
edostatek
pracovní
síly,
která
prestala
sama o sobe z vesnice. K odstranení nedostatku
I sily je treba:
jlt od politiky automatického
prílivu pracovní
prumyslu k politice organisovaného
nál!lnickésíly do prumyslu, a to na základe s m I u v
ospodárskými
organisacemi
a kolchozy,
echanisace
pracovních
procesu
je novou a
jld silou, bez které nelze udržet tempo a rozoby.

kavost pracovní
síly stala se bicem výerý desorganisuje podniky. Prícina: nesprávné

mzdové sazby. K pripoutání
delníku k výrobe a stabilisování pevných delnických kádru je treba:
a) odstranit
mzdovou
nivelisaci,
která zbavuje delníka vyhlídky na postup,
b) zrídit
diferencovaný
mzdový
systém,
hledící k rozdílu mezi kvalifikovanou
a nekvalifikovanou
prací a mezi težkou a lehkou prací,
c) zlepšit zásobování
a bytové
pomery
delníku.
3. Nesprávná
organisace
práce,
pri které
vládne úplná neodpovednost
za práci a za mechanismy
a nástroje ("obezlicka ", desindividualisace).
Tato neodpovednost prišla do podniku jako nezákonná pruvodkyne nepretržitého
pracovního
týdne (to jest petidenního
pracovního
týdne, podle smen bez prerušování
nepracovními dny - "nepreryvka").
K odstranení
tohoto
nedostatku
je treba:
a) zajistit takovou
organisaci práce a rozvržení pracovních sil, aby každá
skupina
delníku
byla odpovedna
za práci, mechanismy,
stroje, nástroje,
b) zreknout
se nepretržitého
peti denního týdne tam,
kde nejsou predpoklady
pro to, aby nepretržitý
týden
byl uskutecnen
beze zla desindividualisace,
a v r á ti t
se k prerušovanému
šestidennímu
pracovnímu
t Ý dnu do doby, než se príslušné predpoklady
zjednají.
4. Malý
pocet
inženýrských,
technických
a
a ve d o u c í c h s i I nevystací
na provedení
programu
industrialisace.
Proto nutno:
a) vytváret
vlastní
výrobne-technickou
teligenci
delnické trídy,
b) neodstrkávat
praktiku
a iniCiativních
z výroby,
ale smele je stavet na vedoucí místa
jim možnost, rozšírit vedomosti.

inlidí
a dát

5. Šikanování
odborníku
("specejedstvo")
ze
staré technické
inteligence je škodlivý a ostudný zjev.
V pomeru staré inteligence
k sovetské moci nastal po
rozdrcení záškodnietví
obrat a proto nutno
zmenit
pomer
ke staré
technické
inteligenci
a venovat
co nejvetší pozornost
onem odborníkum
a
technickým
silám, které se urcite obracejí k delnické
tríde.
6. Dosavadní
zdroje
kumulace
nestací
k dalšímu rozvíjení
prumyslu.
Kapitalisté
odmítají poskytnout úvery a pujcky. Prostredky
na obnovení a rekonstrukci
prumyslu
cerpaly se z lehkého prumyslu,
zemedelství
a budgetární
kumulace.
Tyto zdroje nestací však nyní, kdy jde o zakládání
nových prumyslových velkopodniku,
velké zemedelské
výroby a nové
železnicní síte. Proto nutno:
a) aby také težký
prumysl
nespoléhal se na budgetární kumulaci, ale sám kumulaci
dával,
b) aby se organicky zavedl a upevnil"c
h ozr ascet"systém ekonomické
rovnováhy,
c) aby se snížila· výrobní
cena,
d) aby se zvýšila vnitrní
kumulace
prumyslu.
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PrítomnosL
Tyto všechny úkoly vyžadují
nových
pracovních
metod
a nového
zpusobu
vedení
hospodárské
výstavby.
K správnému usporádání vedení je treba:
a) aby hospodárští
vedoucí cinitelé reorganisovali
svou práci podle potreb
nových
okolností,
b) aby se nespokojovali
povšechnými
a slovními direktivami,
ale vnikali do techniky
podniku
a r í d i Ii
jej konk re tne,
c) aby nynejší
težkopádná
velká
prumyslová
sdružení,
sdružující mnohdy 100-200 podniku, byla
rozdelena
na nekolik
menších,
d) aby se od kolegiálního
systému správy
prešlo
k systému
osobního
vedení.
e) aby predsedové
prumyslových
sdružení nerídili je
z kancelárí a na papíre, ale objiždeli jednotlivé továrny
a delší dobu pracovali v nich.
Nekterí šosáci z blízkosti komunistické
strany tvrdí,
že výrobní plán na rok 1931 je neproveditelný.
Program
je reálný,
protože jsou dány všechny nutné predpoklady a záleží na nás, abychom jich využili, a je a musí
být proveditelný,
protože jsme odhodláni
jej provést.
Takový je schematický
obsah Stalinovy reci. Vyplývá
z ní predne, že jejím podnetem je skutecnost,
že vysoce
nasazený plán, predstihující
daleko puvodní petiletky,
ba dokonce i petiletky ve ctyrech letech a orientovaný
práve v oboru prumyslu
na provedení petiletky
v nejduležitejších
oborech ve
letech, - že tento plán
provádí se pomalu a že je nebezpecí, že ve svém celku
splnen letos nebude, jako nebyl splnen v menším svém
rozsahu v hospodárském
roce 1929-30; není možno
nastavovat
jej letos "zvláštním
ctvrtletím"
jako loni a
má-li býti splnen
aspon zhruba,· nutno napnout
plné
síly, napnout je více než v prvním pulletí, které prineslo
deficit výroby proti plánovým
úkolum. Tím není receno, že vývoj
sovetského
hospodárství
nepostupuje
vpred. Postupuje,
a znacne, ale prece ne tím tempem,
které je mu uloženo a které Stalin musí udržovat
stuj
co stuj, nemá-li utrpet prestižní
újmu a má-li zabránit
neblahým
dusledkum,
jež by prineslo oficielní snížení
tempa, nebot to by se projevilo
takovým· uvolnením
elllergie, že by tím byl zachvácen
celek. Ostatne Stalin
má jednu zásadu, kterou ve své reci nekolikráte
opakoval, že pro bolševika není nic nemožného. Jako vudce
dovede uhýbat, manévrovat,
ale zpet jít nechce nikdy.
Za hlavní prícinu, pro kterou letošní plán se neplní,
možno objektivne
pokládat
to, že ciní prílišné nároky
na pracovní síly zeme, predpokládaje
u ní takový bolševický enthusiasmus,
jaký má Stalin sám, za druhé pak,
že provádení obr'ovského plánu "výstavby
socialismu"
vyžaduje obrovských
nákladu, že je nevyhnutelne
spojeno s financními
nesnázemi.
Maximalismus
ve stanovených plánech vede k tomu, že pri vzájemné
souvislosti jednotlivých
hospodárských
odvetví deficit jednoho
projevuje se nepríznive na druhém; to, co pravil Stalin
o uhelném odvetví a výrobe hrubých kovu, má skutecne
velikou duležitost a deficit je zde takový, že možno duvodne predpokládat,
že nedostatek
uhlí a kovu ke zpracování zmarí provedení plánu v odvetvích, jejichž plán
je sestaven na predpokladu
mnohem vyššího zásobování
palivem a surovinou,
než jakého se fakticky dosahuje.
Stalin by však nebyl ocelovým Stalinem,
kdyby pripustil, že tyto objektivní
nesnáze mohou zmarit lidské
úsilí; vystoupil však na verejnost, aby ji vyzval priložit
páky tam, kde lze dosíci zlepšení, a to je onech šest bodu,
ve které rozvrhl svou rec.
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Zdá se nám, že jejich rovnoprávné
i postupn
dení neodpovídá
jejich skutecnému
významu.
byly usporádány
podle míry své závažnosti,
první místo (nehledíme už na to, o cem Stal in n
protože je to pro neho zásadne mimo diskusi) slu
se zaradit bod šestý: hospodárnost,
nedostatecná
lace. Promluvíme
nejprve o tomto bodu. Napetl
ských financí je znacné. Také sovetské Rusko t
tovou krisí: pocituje ji na svém vývozu, zdroji
pro dovoz. V situaci, kdy nemuže pocítat se zahra
úverem, musí sovetské
Rusko získávat valutá
spevky z omezeného
vývozu abnormálním sni
ceny a mnohdy pracovat bez zisku, na druhé str
hledat úver nákupní, který lze získat pomerne s
ponevadž
vývozní
prumysl
západních státu s
v nynejší situaci využít trhu sovetského. Velko
potreby nových stroju a materiálu, který se v sov:
Rusku neprodukuje
vubec nebo v nedostatecn
nakupuje
sovetský stát na splátky, ale to prec
muže krýt plne obrovské
financní potreby a
Sovety by nyní prijaly zahranicní
financní úv
dokazuje francouzsko-sovetské
vyjednávání. Bad
pripustily
by prijatelnou
formou cástecné rešeni
predrevolucních
státních
dluhu (o tom se svéh
zmínil Molotov).
Ale to je otázka, s kterou se
nemuže. V dané situaci musí se peníze sehnat do
co stuj. Vnitrní pujcky vydávají se každorocne, n
byla vydána nová emise pujcky "Petiletka ve
létech" pod názvem "Emise tretího, rozhodujicl
petiletky",
ac lonská první emise nebyla ješte p
alisována.
Vnitrní sovetské pujcky jsou formáJ
brovolné, fakticky - v t. zv. organisovaném se
nucené, nebot se realisují pod podobným, o~e
nejším nátlakem
jako kdysi u nás válecné pÍ1j~
mestech znamenají
zhruba tolik, že obyvatelstv
státu asi dvanáctinu
svého rocního výdelku. O
to nemuže stacit pri velkých investicních náklad
ré mohou se stát produktivními
až po delší dobe.
národní hospodárství
neprináší tolik ryzího h
ského zisku, jak predpokládá
plán, není mol
dosti prostredku
na predpokládané
investice;
platí to i vice versa, protože také má to vliv
pokládaný
výtežek u investicní cinnosti.
Tu ovšem má velký význam, jak pracuje
hospodárský
organismus.
Pro splnení plánu má
dující význam nejen predpokládané
kvantum
ale také náklad této výroby a její kvalita. V
z techto smeru nedosahuje
se v celku (výjim
jsou a míra je ruzná) vytcených
úkolu. Kvan
výsledek je pomerne nejlepší, což je pochopiteln
každý cinitel snaží se referovat ve stanovené Ih
sažení co nejvetšího procenta. To se ovšem casto
v honbu za kvantem
stuj co stuj - doslovne
stuj, i za cenu vyšších výrobních
nákladu a
kvality. "Nutno dodat", pravil Stalin k 6. bodu
"že v dusledku
nehospodárnosti
se stalo, že
hospodárného
rozpoctu
byly v rade našich
a hospodárských
organisací podkopány. Je fakt,
de podniku a hosp. organisací dávno už se pres
cítat, kalkulovat,
sestavovat oduvodnené bilanc
a vydání.
Je fakt, že v rade podniku a hospo
organisací vyšly už dávno z módy pojmy "hos
režim", "omezení
neproduktivních
výdaju", ,
lisace výroby".
Pocítají asi s tím, že Státní ba
jak tak nám vydá potrebné cástky". Je fakt,
sled ní dobe výrobní cena zacala v rade podnikl1
Byl jim dán úkol snížit výrobní cenu o 10 i vlce

Prítomnost., .
ujf. A co je to snížení výrobní ceny? Víte,
ento snlžení výrobní ceny znamená kumumilionu rublu. je zrejmo, že zvyšovat za
nosti výrobní cenu znamená
ztrácet
pro
elé národní hospodárství sta milionu rublu."
ázkou zabývá se sovetská vláda od lonska
rvnlm cinem Molotova jako nového predsedy
dy bylo vyhlásit za závaznou zásadu: "každý
e dostávat prostredky jen v té mlre, v jaké
kvantity a kvality uložený výrob ni úkol", a
svazové i republikánských
vládách zrídil
mise, dozírající na provádení
vládních
dipatrno, direktiva ta provádí se však jen
ména u težkého prumyslu,
hýckaného
celou
ou politikou sovetskou, se zrejme porušuje
talinuv požadavek, aby také težký prumysl
lací a nežil z toho, že na neho pracuje lehký
zemedelství a že Státní banka jako matka
mu potajmu peníze na potreby,
aby to
t nevidel.
me-Ii pozorne Stalinovu
rec, poznáme,
že
, byt predcházely, tocí se kolem tohoto kardu: dosáhnout potrebného kvanta produkce,
f. Nedostatek pracovní sily je zde bodem
veliká spotreba pracovní síly vyplývá z toho,
kva1itní práce a že tedy jakost nutno nahrasti. Prumysl v Rusku pracoval vždy s nekvaa prechodným delnictvem venkovským;
vesIna posllala pracovní prebytky do mest za výIiv z venkova prevedl do mest už znacnou
. Skutecne kolektivisace,
která vyvlastnila
kou trídu, usnadnila obživu chudiny, která
nynl hospodarí spolu se stredním sedlákem
ém dosavadním majetku spolu s vyvlastnenou
obnlmi prostredky vypuzených,
"zlikvidolaku. Stalin vykládá tento zjev jako blahonf úcinek kolektivisace na chudý selský stav,
te jiné príciny, jichž je celá rada. Predevším
kolchozy bránily se mnohdy tomu, aby jejich
házeli za výdelkem; mnohdy bylo prícinou
ávné pochopeni vládních
intencí se strany
kých organisátoru kolchozu, kterí myslili, že
vínností udržet všechny "pracující"
v kolty to, že ostatnl clenové kolchozu pohlíželi ne"otchodniky", to jest lidi odcházející sezonne
mest, žádali, aby celý svuj výdelek odevzdávali
ebo preterovali je ci cleny jejich rodiny pri
znlch duchodu. To ovšem mnohé odrazovalo
výdelecné cinnosti. Dalším nepríznivým
cinitežké bytové pomery docasných venkovských

i

strediscích.
zpusobilo
élyslových
sny z venkova
do mest To
a o tom
mluví pokles
Stalin
12. bodu své reci. již Ion i byly vydány smerIcf "otchotnlky" od vykoristení jejich výdelku
oIchozu. Nyní Stalin vyhlašuje nutnost "organáboru" delnické síly na vesnici. Skutecne již
ovánlm jeho reci bylo vydáno narízení, poskyak urcité úlevy kolchozum,
které uzavrou
kými organisacemi, potrebujícími
pracovní
u o poslání urcitého poctu "otchodníku",
Btujlcl urcitou ochranu samotným
"otchodjejich rodinám; takové kolchozy budou mlt
dnostní právo na zásobováni hospodárskými
S o lepšlm zásobováni
a bytových pomerech
huje se ovšem i na tyto otchodnlky.
Prakmená, že v kolchozech budou se nyní porádat
y delníku;~kolchozy
jsou povinny
vést

zvláštní seznam remeslníku a lidí, znalých práce v prumyslu, hornictví
a doprave. je nový krok k reglementování pracovní povinnosti,
k níž Rusko dávno speje.
, Jádrem otázky je však otázka kvalifikovaných
pracovních sil. Potíže jsou znacné. Druhý bod Stalinovy reci
je jim venován. Na jedné strane sovetský prumysl skutecne trpí velkou tekavostí
pracovní síly. To se snese
ješte u nekvalifikovaných
sil, ale tam, kde je nedostatek
kvalifikovaných
pracovníku, muže odchod jednoho inženýra nebo strojníka zpusobit úplné ochromení podniku.
Proti "prelétavcum"
vede už dávno kampan a "prostredky verejného
nátlaku"
donucují se tací odborníci
k "dobrovolnému"
podepsání smlouvy, že zustanou
ve
službách podniku urcitou radu let. To ovšem je násilí,
nebot lidé precházejí
z jednoho podniku
do druhého
proto, aby si zlepšili mzdu a životní pomery. Stalin pravil, že ješte dnes najde se málo podniku, kde by se stav
zamestnancu
·nezmenil za pul roku nebo i za ctvrt roku
pri nejmenším
o 30-40,procent.
Jak tedy udržet pracovníky v jednom podniku, aniž se jim zajistí spravedlivá mzda? Odtud požadavek odstranení nivelisace a zavedení diferencovaných
mezd. Diferencované
mzdy jsou
pak logicky
provázeny
systémem
úkolových
mezd,
systémem,
který delnické hnutí pokládalo
za sociálne
nespravedlivý.
Stalin jde do boje proti tem, kdo v tomto
systému spatrují porušování
ideje komunismu:
"Marx
a Lenin praví, že rozdíl mezi kvalifikovanou
a nekvalifikovanou
prací bude existovat
i v socialismu,
i po
odstranení tríd, že tento rozdíl musí zmizet teprve v komunismu a že proto i v socialismu mzda se musí dávat
podle práce a ne podle potreby. Naši nivelisátori· z rad
hospodárských
cinitelu s tím nesouhlasí a soudí, že tento
rozdil už zmizel v našem sovetském
rádu. Kdo má,
pravdu - Lenin a Marx ci nivelisátori?
Musíme predpokládat, že pravdu mají Marx a Lenin."
Vec ovšem má svuj hácek, ale o tom príšte.
,
Václav Koenig.
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Agitace.
Ni! sjezdu rišskonemecké sociálni demokracie v Lipsku bylo konstatováno, že prijmy strany v uplynulém roce cinily 15Y2 mil. marek;
strana mela 1,033.384 clenil, asi o 100.000 více, než pri magdeburském
sjezdu pred 2 lety. Na agitaci a volby pripadá 8 mil. marek. Uvážime-Ii,
že volby pro každou stranu nejsou nicím jiným než zase agitaci,
máme tu dve císla, jichž porovnání ukazuje, že financne každá strana
nejvice vydá na agítaci. Pri tom sociální demokracie je jednou z nepocetných stran, které svým straníkum hodne umožnují nahlédnouti dovnitr svých financi; je to také hnuti, jehož stranická režie
i agitacní výdaje jsou pomerne menší než u stran jiných. Nevyplývá
to jen z delnické povahy tohoto hnutí; ukáznená organisace, dobrá
delba práce, tradicni nadšeni duverniku a j. nahradi velmi mnoho
z toho, co jiné strany musi honorovatí hotovými penezi. Ale pres to
uvedená dve cisla ukazuji, co stoji moderni politickou stranu agitace.
U nás ani približne nebylo by možno vycislit výlohy spojené s agitací naších stran. Odhady se tu liši casto o celé desítky milíor.u Kc;
sotva kdy budeme znát presná cisla; nekteré strany maji duvody,
aby nesdelily verejne svoje prijmy i vydání; poslední dny to ukázaly
velmi jasne. Proti prílišné agitaci se uvádi, že hospodársky vycerpává strany, které pak jsou nuceny hledat penize vezmi kde vezmi.
Mluví se také proti príliš castým volbám, které nutí strany vyprazdI10vatí své pokladny, aby je plnily zpusobem ne práve fair. Ale tyto
argumenty - že se pri agitaci vyhází mnoho penez - sotva budou mít
takovou pusobivost, že by mohly omezit stranickou agitací.
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Agitace je jenom jednou ze složek, kterými u nás žije politické
v rukáve, pak se dá o leccems mluvit. Neracte nám rozcilovat
stranictvi. U nás je ovšem složkou hlavni. Agitace má lidi získat,
P. T. volice pred volbami. Po volbách, to už bude jiná vec. To
má je presvedcit, že ta cí ona strana má pravdu, že to myslí dobre,
nejak našim volicum (po volbách bez P. T.) nejak vymluvíme,
že dává záruky, že aspon cást z toho, co slibuje, splni. Ale jsou tu
víme. - To je plán, který svedcí o velmi malé statecnosti ko
další složky, kterými strana žije. je tu predevším organisacní život, • stran. To je také plán, který ukazuje, že není príliš uprímný
mezi stranami a jejich volici. To je plán, který ukazuje, že naše
který chce udržeti v jednom houfu všechny ty, které získala agitace.
Ta organísace má býti pro stranu zase jenom prostredkem k akci,
priliš podcenují chápavost, úsudek svých volicu. - Je jeden
@ tom,
jak majitel vinic prozradil svým synum velké taje
k dosažení cíle, k uplatnení vlivu strany at již v majoríte, ve vláde
nebo v oposici.
víno lze vyrábet i z vína, z hroznu. Ne z vody. - Tak í našestr
U nás nejvetší dukaz se klade na agitaci, aníž by ti, kterí tak cíle
si mely uvedomit, že by mohly mit k svému volici pomer pos
V.
a nadšene agituji, si rozvážili smysl a úcinnost a meze agítace. Možno
na uprímnosti, na úmyslu: nešidit, neobelhávat.
tvrditi, že penežní výdaje i jinou energii vynaloženou na agitaci u nás
S cím souhlasíme.
bylo by možno h09ne zmenšit, snížít, aniž by se tím nejak porušila
rovnováha stranických, politických síl. Agitace stala se u nás - stejne
Nové výstrahy
naší hospodárské
politice. "Naše
jako jinde - necím samoúcelným, necím, co provádejí lidé, aniž by
dárská politika dostala letošního roku již jednu težkou a výst
uvážili, získaji-Ii nekoho tou ci onou formou agitace, aniž by rozránu známým projektem nemecko-rakouské celní uníe, který o
není ješte se sveta sprovozen, nýbrž bude v dohledné dobe
vážili, rentuje-Ii se agitace, t. j. jsou-Ii výsledky úmerné námaze.
projednáván v Haagu. Tehdy se ukázala v plném svetle b
Zamyslil se na pr. nekdo nad tím, je-Ii možno zmenit u nás politické
vítost a nepripravenost naši hospodárské a obchodní politiky,
presvedcení cetných lidí strucným plakátem, svetelnou reklamou
nejenže nemela sama dosti vcasné iniciativy pro rešení stred
nebo nápisem namalovaným na zdí? U nás je pomerne velmi málo
lidí, kteri by byli politicky indiferentnimi.
I když nejsou snad ve
ských obchodne-polítických problému, nýbrž nedovedla protin
stranách, i když ríkají, že se o politiku nestarají, rozhodnou se poko-rakouskému projektu postaviti ani rovnocenný projekt ob
Bohužel necerpala naše obchodní politika z této vážné výstrah,
sléze pro ten ci onen z hlasovacích lístku ze svých vnitrních duvodu,
a celá ta agitace, která mírí predevšim na tyto indiferentni, nechává
ležité poucení a poskytovala pri rešeni úpravy obílního dovozua
nání o obchodni smlouvy s cizimi státy, zejména Madarskem,
je lhostejnými.
obraz bezplánovité nemohoucnosti jako dri ve. Nyní však pri
Agitace, která dostupuje vrcholu pred volbami, vychází z predpro naši hospodárskou políti ku nové 'vážné výstrahy. Uskut
pokladu, že ostrým útokem na volice, útokem soustredeným, útokem
Hooverova plánu na jednoleté prírocí reparacních a mezíspo
podle urcité strategie a s urcitýni triky možno v poslední chvílí zmekých dluhu prinese sice urcitou cennou úlevu našim státním lin
nit základní politickou orientaci volice.
avšak na druhé strane musíme si uvedomiti, že pomocí tohoto
Ale lidé sv@je polítické presvedcení - jasné, uvedomelé nebo nemá býti hospodársky a financne sanováno Nemecko - náš
uvedomelé - nemení nejen pod vlivem agitace. Tyto presuny (které
konkurent prúmyslový. Velíká odhodlanost a plánovitost, 8
se posléze projeví pri volbách) dejí se pomalu v údobí od jednech
nyní nemecké hospodárské kruhy zahajují akci pro novou
voleb ke druhým. Presuny t-y dejí se u jednotlivcu z nejruznejšich
a hospodárskou expansi, je znamením, že bude nutno pocítatis
prícin. Tomu nasvedcují obecní volby, které v nekterém míste donemeckou konkurenci na trhu mezinárodním. Tato konkurence
padnou tak, v jiném onak, i když u nich možno pozorovat urcí té
tendence celkové. Politické presvedcení, matné politícké stanovísko
pro náš exportní prumysl tim tíživejší, protože nemecký p
ve velikém rozsahu opírá o laciné ruské surovíny, zatím co a
índiferentních, soubežníktl se nemení jen pod vlivem polítícké agítace.
nekterí nerozumní politikové radí, abychom s Ruskem neobch
Mení se jako reflex osobních príhod, jednotlivých zkušeností, náhod
Další velmi vážnou výstrahou pro naší hospodárskou politiku
i chvílkových nálad. jednomu strana nevymohla to, co chtel; prejde
nyní nebezpecí hromadného propouštení delnictva nekterými
ke druhé. Druhému se nezdá, že strana v parlamente dosti energicky
podniky prúmyslovými, .z nehož vznikají právem nejvetši
hájila zájmy jeho stavu. Tretímu se nezdá, že sekretár jeho organísace
v kruzích existencne ohroženého delnictva. Toto nebezpeci,
nevymohl prí kolektívní smlouve tolik, co mohl. jíný se pohádal
jest úplne zkalena uprímná radost celé naší verejností asponz
s funkcionári strany a domnívá se, že se jinde dostane dríve kupredu.
ného, sezonního poklesu nezamestnaných,
jest jiste pádnýlll
Hodne - ac je to podcenováno - pusobí oduvodnené í neoduvodnené
vodem k požadavku, aby vykonána byla bezodkladne veškeráv
roztrpcení nad životem vudcu, který se rozchází s názory, které hláopatrení k zajištení práce pro ohrožené delníctvo. Naše po
saji.
kruhy mely by si uvedomiti, že krátkozrakým stupnováním
Ty presuny mezí stranamí dejí se pomalu, kapka po kapce, z velké
administrativního
ochranárství a odpiráním nebo oddalo
cástí nezávísle na agítaci, kterou rozvíjejí strany; spíše jako odraz
žádouci podpory našeho zahranicního obchodu prispívají vi
práce stran v údobí mezi volbami. Skupína tech, kterí opravdu mení
zvyšování nezamestnanosti v naší republice."
svoje polítícké presvedcení (a pak hlasují) jen pod vlivem agítace,
("N árodnl osvobo
plakátu, casopisu rozdávaných zdarma, pod dojmem nápisu na zdích
*
je opravdú tak malá, že stranictí horli vi cinovníci klídne by mohli
Tajemství
povahy
jirího
Stríbrného.
"Kdo by snad
hodne omeziti svoji agitaci, aniž by tím zkazili vyhlídky své strany.
mel zájem na tom, aby studoval polítický portret Stríbrného,
Polítické strany mohly by klídne hodne agitacne demobi1isovat;
v protokolech vyšetrujíciho výboru poucný materiál. Príšelke
tech prostredku, které venují na agitaci, mohly by zcásti použít ke
dr. Stránský: "Neprekvapuje
mne, že Stríbrný mení své
hlubší výchove svých straníku, které agitace vychovává povrchne.
prekrucuje a doplnuje - to všechno chápu - je v úzkých, na
Nejlepší agitací strany je dobrá její práce. Sebe lepší reklama
mne však podívem, jak zapomíná duležítá stežejní fakta. Je
nepomuže na nohy strane, jejiž práce a život jsou špatné.
V. Gutwirth.
povedi svedcí o bídné pameti. Slyším o nem, že hraje vášnive
já sám kartám nerozumim, ale domnívám se, že pro dob
Strach z volice.
v karty je predevšim potreba dobré pametí." - Nyní nás
strucný výklad o podstate her zvaných hazardními, jež se zovoa
Dozrává plán, aby obecní volby byly pokud možno brzy; to proto,
a jedenadvacet.
Pri hazardnich hrách neni potreba ani pam
aby nálada volební nebyla pokažena nekterými požadavky ministra
kombinacniho talentu. Vyhrává ten, kdo dovede pusobit svou
financí. Strany jsou ochotny konec koncu - a nerady - v leccems
ností, výrazem obliceje, rozhodným chováním, gestem. i'yto
vyhovet požadavkum, které se objeví pri projednání státního rozchické vlivy casto zpusobí, že bere bank ten, kdo má menši
poctu; ríkaji však: prijdte s tím až po volbách, pred volbami by nám
nebot odstraší toho, kdo má kartu vyšší. K temto podmínkámje
to bylo nepríjemné. Až bude hlasovaci lístek v urne, až bude ruka

i
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Jlt dostatecný stupen lehkomyslnosti a vášnivé houževnaPfe)ožmesi tyto predpoklady ferbla do politiky a pochopime
vyšetrovacímvýboru i celou linii politickou jiriho Stribrného.
sl, že proti zjišteným skutecnostem muže postupovat jen
Jebezpecnýma usvedcujicím místum se vyhne a v prihodném
uplatni pathos, jenž ty, kteri znali podstatu veci, naplnoval
ckým odporem, ale lehkoverné a nekritické posluchace, na
vypocitán, dovedl zviklat, když ne presvedcit. To je ostatne
každé demagogie. K této, celkem primitivní hre pridejte
ost a lehkovernost, která je podstatným rysem v povaze
rdéru. Jak užival pan Jirí Stríbrný metod ferbla, ukazuje
pfihoda,kterou jedenkráte vypravoval v klubu, aby tak ukázal
politickou chytrost. Príhoda týkala se tenkráte dra Kramý chtel dosíci souhlasu k nejaké predloze, nevím již, ke
Dr. Kramár se stavel ostre proti. Obrátil se tedy Stríbrný
Kramáre a v prítomnosti ostatních politiku mu dokazoval,
lIIesicemdne toho a toho v tu hodinu a tolik minut, na míste,
oznacil, dr. Kramár byl pro predlohu a že slíbil pro ni hlaDr. Kramár zaražen presností a urcitostí, s jakou mu byl slib
menut, nechtel stát pred ostatními polítiky jako nekdo, kdo
IIovo, ihned zmekl: "Když jsem vám to slíbil, tedy držím
celou výpoved i presne uvedené okolností si Stribrný úplne
Je mnoho lidí, kterí by v takovém prípade pripustili svuj
JI, než by si uvedomili, že stojí pred nimi soustava prodo podrobnosti zkonstruované lži. Ovšem, tato metoda zklaje konfrontována s fakty a presne zjištenými skutecnostmi.
to slavná kontroverse mezi Stribrným a zpravodajem Koujenž bod za bodem Stríbrného tvrzení vyvracel a jeho umelé
doslova rozmetal tak, že Stríbrný nakonec z výboru
(Pos!. K. Moudrý v "Sobote".)

*

'ecl Dr. Karla Kramáre. "Dr. Karel Kramár slavil pred
dobou jubileum svojí ctyricetileté parlamentní cinnosti.
ckouminulostí i svým vudcovským postavením jest v dnešente nesporne osobností, jejíž autorita mohla by v urcilcich zasáhnouti nejen do vlastních stranických rad, nýfad politíckých odpurcu. Když rozhodl se mluvíti k prípadu
tfibrného, jíste mnozí si uvedomili, že nehlásí se ke slovu
ce polítické strany, nýbrž seníor snemovny, který svojí
cinnostípolítíckou, jíž ani jeho odpurci nepodkládají matet1VY,máprávo vyrknouti vážný soud a rozhodující slovo.
ky, kdy váha tohoto mravního kapitálu preváží veškerou
zaujatost, podezíravost í sobeckost a získá pro svoji dobilIdldobré vule bez ohledu na jejich politickou legitimaci. Taokamžikem mohla býti pro dr. K. Kramáre chvile, kdy
pobourenázprávami o hospodarení státními penezi a o zneMednjmoci jednotlivci, preje si slyšeti misto soudu stran obnestranný soud autoritativní osobnosti, která by se dopríliš generalísujícímu pesimismu. Zdá se, že dr. Kramár,
1 se mluviti, neuvedomil si svojí mimorádné odpoved
ožilsvoji rec tónem téže stranickosti a zaujatosti, kterou
ká odpurcum Jiriho Stríbrného. Mimodek ptáte se, proc
y, která nemusila by býti tangována všemi temi obchody
tflbmého, staví se do bojovného šiku, pri nemž, i když zríce obhajoby a odsuzuje, co bylo dokázáno, prokazuje obviJeplI službu než nekterý primý obhájce; tím lepší, že se ví,
~váním
o návrhu vyšetrovacího výboru ze zasedací síne
patmo, že dává se ovládnouti oním osobním rozhorcením,
oluje mu videti objektivne a níkdy nesoudí spravedlíve.
•• rozhorcen, ponevadž vidí "u Stríbrného snahu ho poproto,že se snad nebál odkrýti nekteré kazy našeho života" .
O byla sice vypuštena
z jeho reci, uverejnené dne 27. 6.
, ale byla pronesena a zjevno, že tento rub jeho reci
d prílišnápadne vedle jeho výroku o nepocestném jednání
• "Otevrene se priznám, že by bylo zásluhou pana dr.
I kdyby jeho cílem byla ocista. Bohužel, jeho cilem bylo
ka," Jiste nikdo necekal, že by dr. Kramár rriluvil v této

I

veci o zásluhách poslance Stránského, avšak jakým právem ho vini,
že mu šlo o znicení cloveka? Prý dr. Stránský o~vinil pouze poslance
Stríbrného, jínak "musil by býti první, který by žádal další jednání
vyšetrujícího výboru a další vyšetrování." Nebudu se pouštet do této
logiky, ale konstatuji, že pokracování v ocistné akci zrovna tak je
v rukou dr. Kramáre jako dr. Stránského. jestliže v prípadu Stránský-Stríbrný
zpráva omezila se na poslance Stríbrného, zdá se, že
bylo to také v souhlase se zástupcem Národní demokracie ve vyšetrovacím výboru. Nicméne dr. Stránskému podle dr. Kramáre jde
o znicení cloveka! Není soud dr. Kramáre nad dr. Stránským krutejšim, náhlejším a také nepomerne nedoloženejším nežli výrok a rízení
vyšetrujícího výboru?"
(Dr. Zd. Chytil v "Demokrat. stredu.")

•

Obchodní
politika
na scestí. "Nelze to nazvat jínak; pres to
že se všech stran se hlásá nutnost velkorysé obchodne-polítícké koncepce, vázne i docela obycejná obchodne-polítická
agenda stále povážliveji. Vládní koalice znervosnela, umí poslat delegaci do Ženevy
k jednání s madarskými zástupcí o obchodní smlouvu, ale pri tom je
si vedoma, že v dobe, kdy ženevské jednání se bude zahajovat, bude
se ješte sama snažit najít nejaké východisko v otázce úpravy obilního
dovozu. jak za takových okolností se má úspešne jednat o obchodni
smlouvy, nikdo ovšem neví a jen nejaký kouzelník by si v takové
situaci vedel rady. Docela podobná je historie revise obchodni
smlouvy s Polskem. Ac ješte stále je nadeje, že pres tyto vážné potíže se najde aspon nejaké rešeni, neni priliš povznášející pohled na ty
vecné stranické tahanice o velmi vážných problémech, které žádaji
rešení s hlediska státniho celku. Tento neštastný státní celek však
bohužel, jak se zdá, není v dnešní vládni koalici zastoupen".
("H ospodášská politika.")

I
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----------------------Z ceho mají žít politické strany.
(Anketa.)
Pane redaktore,
dovolte mne tu neskromnost,
abych se pri vaší
diskusi o subvencování
politických
stran prihlásil
o jakýsi primát - aspon do jisté míry. Napsal jsem totiž
už v lednu 1924 do Hejdova olomouckého "Prehledu"
clánek "Falešný stud", který jednal o všech techto
vecech, o nichž se dnes zacíná tolik mluvit. Ostatne,
budu-li zde citovati z onoho clánku nekolik vet, není to
proto, abych se honosil jejich starým datem, nýbrž
protože bych dnes sotva dovedl jinak formulovat svoji
argumentaci :
"Strany," stálo tam, "budtež subvencovány státem.
Návrh zní trochu neobvykle, ale není v nem tolik nového, jak by se zdálo na prvý pohled. Stát vydržuje
stranám poslance a senátory, proc by jim nemohl též
vydržovati sekretariáty a prispívati na tisk? Stát subvencuje ruzné instituce rázu místního anebo jen úzce
zájmového, proc by nemohl subvencovati politické
strany, které jso.u základem samotného státního usporádání? - Rekne se snad, že to znamená nové zatížení
poplatníku. Ano, ale jen zdánlive. Platili bychom snad
vetší dan z lihu, ale cena lihu by byla pri tom trebas
i nižší, nebot bychom za to nemusili prispívati na tajný
fond Družstva lihovarníku. A tak by to bylo i všude
jinde. Politické strany dnes žijí, kryjí svá pasiva z ceho? Z obetavosti nekolika majetných jedincu?
Taková obetavost by zdaleka nestacila. Clenské príspevky nestacily našim stranám krýti jejich vydání
pred válkou, jak pak teprve dnes. Hospodárské podniky?
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Reknete
snad, že stát .by sice mohl podporovati
strany vládní, ale strany oposicni? To by prece jednal
sám proti sobe a cestná op osice prece by ani nemohla
prijmout subvenci z penez, kterými hospodarí vláda. Taková námitka
by mohla vyplynouti
jenom z velmi
úzce chápaného
zájmu státniho.
Nebude vecne možno
delati rovnítko
mezi státem
a docasným
režimem. *)
Mohou nastati situace, kdy op osice bude sloužiti státu
trebas i lépe nežli vládní strany - politické konstelace
mohou být nejruznejší.
Nelze tedy prostredk.y
státu
pokládati za prostredky
vládní ani tam, kde jde o veci
ryze politické. Každý dnes u nás chápe, že vláda, byt
byla i výlucne ceskoslovenská, *) musí vydržovati
vzdelávací a humanitní
instituce
jinonárodním
menšinám.
Každý chápe, že poslanecké a senátorské
odmeny patrí
netoliko
tem clenum Národního
shromáždení,
kterí
jsou v koalici, nýbrž i clenum nemeckým,
madarským,
komunistickým,
ludoveckým.
A temto oposicníkum
prirozene ani nenapadá, aby svuj plat hodili panu ministerskému predsedovi
pod nohy.
jejich
straníci
pres
veškeru svoji odbojnost vuci vláde takové obeti na nich
nežádají.
Není tedy, jak patrno,
požadavkem
zásadovosti a oposicní vernosti,
aby strany a straníci zustali
nedotceni penezi, které jdou ze státní kasy.
Prirozene
by takové subvence
politickým
stranám
nemohly býti udíleny vládou podle volného uvážení.
Subvence politickým
stranám
musily by býti urceny
presnými, zákonem stanovenými
zásadami,
vládou nezmenitelnými.
Zákon by musil stanoviti,
jaké predpoklady musí strana splnit, aby nabyla práva na subvenci. Podle jakých,
objektivne
zjistitelných
známek
lze souditi na velikost strany a stupnovati
výši podpory.
Pravda
jest," že by se tímto
zajištením
jakéhosi
"existencního
minima"
ze státních
penez stranám
zajistila toliko nejnutnejší
hmotná base pro jejich pusobení. je pravda, že by tím ješte nebylo znemožneno,
aby strany,
puzeny souteživým
úsilím, neopatrovaly
si zase ješte další prostredky zpusobem opet povážlivým.
To je ovšem pravda, ale jen na tolik, jako když rekneme,
že sociální pécí o materielne
slabé jednotlivce
nezabráníme trestným
cinum. Nezabráníme
zajisté, ale zabráníme alespon tomu, aby cestní lidé nepricházeli
do zoufalých
situací.
Státním
subvencováním
politického
stranictví
bychom asi nevymýtili
politickou
korupci,
avšak cestné lidi v politických
stranách
bychom tím
vysvobodili
z trapného
stavu, že musejí casto nevideti
toho, odkud pricházejí
peníze pro partaj,
A strany,
v nichž cestní lidé prevládají
- doufejme, že jich není
v našem politickém svete menšina, - bychom tak prece
jen ochránili proti takovým
prípadum,
jako jsou ruzné
ty "lihové aféry."
Tolik citátem. Clánek vzbudil tenkráte
dosti pozornosti, vesmes ovšem odmítavé. Vetšinou byl oznacován
za donquijotiádu.
redaktor
listu k nemu pripojil své
vecné poznámky,
upíraje oprávnenost
prímeru mezi odmenami clenum Nár. shromáždení
a naVrhovanými
subvencemi. Posléll1ecké a senátorské
platy prý jsou náhradou za vykonanou práci, cemuž tak není u stran. (Zdá
se mi ovšem, že chudáci sekretári stran se zpravidla napracují více nežli prumerný
parlamentník.)
Subvencováním prý by se napomáhalo
statu quo, byly by posíleny
strany velké proti malým.) Není tomu tak daleko více
u zdroju nesúctovatelných?
Ke svým tehdejším vývodum bych dnes nepricinil niceho, co by je omezovalo. Nanejvýš bych je mohl pode-

I

*) Psáno
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ovšem v dobe všenárodní

koalice.

príti novými, domácími i cizími zkušenostmi a
váními. Zejména bych na príklad rozhodne popl
úcinku podobne ocistného, jako by mohla mlti
subvencí, bylo možno dosáhnouti pouhou verejn
trolou stranických
financí, jak tomu jest na pf.
rice. Tam, pravda, kandidáti
"bežící" na nekte
federální úrad Spoj. státu, musejí predem po
dectví o tom, jakými volebními fondy disponu
19 IO vydán
docela i zákon, že predstavenst
tických
stran, které kandidovaly
pri nekteré
rodní volbe, musejí podati kongresu do 30 dnll
bách bilanci svých volebních príjmu a výdaj6,
jsou všecko zákony papírové. Ty verejne vyk
daje jsou vždy v naprostém
nepomeru k velk
predvolebních
príprav. Zahrnují jen nepatrný
daju vskutku
predsevzatých,
které zustaly n
legitimní. Což jest prirozeno, nebot témer všich
náši politických
stran mají zájem na tom, aby
jména nedostala do verejnosti.
Myslím, že cas a zkušenosti pracují pro myšI
Dr. Emil

i

*

Dojem z afér stríbrných
i medených 'byl
jako by nekdo po hlave klackem uderil a z
do naší studánky
vyprázdnil.
Pokálený štlt,
tvár.
Ztracena
cest a poctivost,
zneuctena
hrdost, podkopána
víra i nadeje - kradou všic
rod žravý a úplatný. - Výborne, Aeneáši.
A prece. Demokracie
dala svobodu, rovné,
právo hlasovací od 21 let, kdy oci zamlžené ješte
nerozeznají
cest, kdy bují touhy a vášne, r
a velikášství.
Svoboda je težký dar. Málokdo jej unese. Mn
mnozí hned se ohlížejí po pomoci. jsou jak n
mladistvá
matka s placícím nemluvnetem. N
s ním. Hledají úzkostne rady a pomoci, pátrajl
, kde by své težké bohatství
složili a odpocinuli.
neco a nekoho, rádce a vudce, jakéhos kouzelnl
v nehož by uverili a celou svou svobodu mu
by za ne jednal a vládl a rozhodoval, by je z
chybností a odpovednosti
a dal za to kus lepšlho
Avšak boha, jediného,
vševládného nen!.
bohu, jsou jen bužci a besi, strany a stranic
a svudci. Stojí u všech cest a križovatek, na
rách, ukazují království
pod sebou a volajl: ~
dám, padneš-li a budeš se mi klaneti.
Drív mel lid nebe, církev, vladare, pred nim!
cit synovské
bázne a úcty. Ujasnil si, treba
dome, svuj pomer k vecnu a docasnu, k bohu
nosti. Byl mnohdy slepý, ale, veden, pevne
vidí a slyší. Ale omámen hlukem, oslepen bles
klopýtá a padá - lze ho ponechat sobe samém
ným darem svobody?
Bude mu jako venkovsk
ve velkomeste.
Zlekane, nejiste bude bloudit
a první obratný hejsek ji oslní a zmámí, prvý d
se tvárící kuplír zavede -. Všichni, kdož by
a peníze, at své ci cizí, bez prekážky omamoval
smysly. Vyšnorivše
své chrámy a bužky zrn
se jeho snu a nadejí, až by prišel a klanel se.
k autokracii,
plutokracii,
jak v reckých rep
jak na mnohých místech Evropy dnes.
Každé uvnitr rozdelené království prý zh
pravda theokracie.
Dnes opak je pravdou. Ne
království;
nerozdelená
moc, soustredení sily y
neb v nekolika rukách rozvrací dnešní stát.
pasem, úsilím jednotlivých
tríd a skupin, vy

PritomnosL
tflbenlm názoru a vzájemným
Zlmrnovkti, ústupky pred jinými, pomerne, prizdvihem blahobytu
roste jednotlivec
roto jsou strany pro moderní stát nutny
pro rybník. Bez nich by vyschl, zmenil se
ijlci, stojatou vodou.
k žiji ze svých pramenu a potucku jako
ch stoupencu. Musí je vyhledávat,
cestu
t, musl je informovat, o všem uvedomovat,
fesvedcení a víre. I tu jako všude platí:
C1al.Ale k tomu je treba celého úredního
vernlkti, sekretáru,
agitace,
nákladného
na to vzít?
mozek rekne: Když chce strana moc, at
e tatáž logika se bránila proti poslaneckým
chce být poslancem, at si to platí, ríkala.
eobecne uznalo uzákonit opak, ježto jinak
bylo by v rukách jen mocných a bohatých
eprve by na to doplatil.
lati pro strany, jež rozdílejí a budou rozty, at jsou již vázané kandidátky
ci nic.
demokratický
stát jako takový
udržet,
, pokud stojí na pude toho státu, umožnit
• Musl je podporovat,
prispívat
na jejich
tito V tom není nic nemravného,
pokud se
ft na podklade zákona a ne postranními
euctujícím, zahanbujícím
zpusobem.
Vždyt
tit jen za práci, kterou by mel sám konat,
neho delají strany. Musí mu záležet na uvedelaném volicstvu,
musí chtít
rozumné,
canstvo a ne tupé stádo.
tom konec koncu nic nového. Je to totéž
f poslaneckých diet, jak Periklovy
volné
do divadla, rímské panem et circenses.
Je
nezbytný dusledek demokracie.
Treba jej
onit se pred ním jako se sklonil sv. Pavel
I manželství, ac panictví pokládal za vyšší
l.
R. Bojko.
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Dve herecky.
II.
Rozkošná

Miss

Amerika.

jsme v Mary
Pickfordové
ideální
typ
ho umeleckého prumyslu
Ameriky.
Tento
e umelecké techniky a umeleckých
metod
m úcelum byl si dobre vedom toho, že musí
ni predevším zbaviti piedestalu,
težké pría sestoupiti do soucasnosti
nejnaivnejšího
se musí zbaviti myšlenek,
které jsou vecí
a v bežné Ze
praksi
a naplniti
podlvanou.
musí nepotrebnou,
odstraniti
aristokratické
editující hrdiny všech umení starých
dob
je samorostlými,
prímými
a prostosrdeckami, které se nicím neliší od devcat z toonošti, posluhovacek,
prodavacek
z parfuI z konfekce, uzenáru a panicek s prsteny,
hledište.
pickfordová musí být každému z nich milá,
e upríti, že je to sympatické
a porádné devistkaz parteru F, mající v hlave stejne málo

problému
jako ona, muže se s ní bez námahy ztotožniti, každý úcetní a kancelárský
úredník sedící v druhé
rade pred plátnem, je prost nebezpecí, že by pri setkání
s ní mohl pocítiti nespokojenost
z nedostatku
vlastního
vzdelání a roztrpeti se komplexem
ménecennosti.
Mary
Pickfordová je proste ideálním artiklem onoho prumyslu,
který v dobe racionalisace
a mechanisace
nahradil úplne
težko vysvetlitelnou
slabost
starších
vektl, která se
jmenovala
potrebou skutecného
umení.
Co

ješte

s

Evropou.

Na tak dokonalý stupen oproštení od myšlenkovosti,
ideovosti,
problematicnosti
a jakékoli složitosti, jehož
dosáhla práve Amerika, se Evropa proste v první dobe
ješte nedostala.
Byla strašne zatížena dedictvím starých
dob. Trpela na literaturu.
Nedužila vysokým formátem.
Stonala touhou po klasicnosti.
Teprve v budoucnosti,
v dobe pocátku zvukové výroby, bude i ona spechati
a vyrovná se americké banalite plnou merou.
Asta Nielsenová,
nejvetší filmová herecka Evropy,
musila proto v oné dobe vypadati
docela jinak než nejpopulárnejší
hvezda Ameriky. Nepotrebovala
skotacivé
a trepotavé
roztomilosti.
Nesmela míti tvár krásné figury z výkladu dámské konfekce s detskou pusou a velikostí oddane naivních ocí. Potrebovala
nezbytne neco,
o cem všichni americtí filmoví producenti
dohromady
u ženy nikdy v živote neslyšeli: ducha. A musila míti
neco, co se kdožví proc nedá vyrábet
na bežícím pásu
ani nedá kupovat:
duši v tele. Asta Nielsenová
mela
k tomu ke všemu v sobe ješte nesmírnou lásku k umení,
které my Evropané
jsme prece jen ochotni (dnes už
s malickým
zardením)
napsati
ve svých nejlepších
chvilkách s velkým U na zacátku.
Tato herecka mela dokonce ješte dosti odhodlanosti,
aby za umením po celý život neústupne
šla. Nezapomente na její jméno, trebaže zmizelo z programu i z vašich vzpomínek již docela bez návratu.

ASTA

NIELSENOVA.

Asta Nielsenová je Dánka z Kodane. Dcera pradleny
prinesla si do svých dlouhých a trudných
boju o uplatnení vytrvalost
tech, kterí pocínají od nejnižších stupnu.
Toto hubené telo bez ladných linií, tyto slabé ruce špicatých prstu, tato tvár tenkých
rtu a malého nosíku,
nic z toho ji samo nepomáhalo
k úspechu. 'Nic z toho
se nepodobalo populárnímu,
kyprému erotickému ideálu
prvních let století. Tím více odpovídala erotickým snum
jedné umelecké
generace:
oné, která zrodila r. 1890
Slecnu
Julii
a o deset let pozdeji prinesla v definitivní forme "L u I u".
Asta Nielsenová byla ztelesnením
ideálu ošklivé krásy,
o níž snili básníci i výtvarníci
jejího veku: se svým cizím
úsmevem studených
úst a žhavou vášní nesmírne výrazných ocí; ocí hlubokých
a tmavých,
které vystupují
nad temne lesklé stíny dolních vícek a zárí pod hladce
pricesanými
vlasy, rovne zastriženými
a prikrývajícími
celé celo; s mrtvou nehybností
své ledové tváre, pod
jejímž povrchem zápasí živá splet precitlivelých
a rozbolených nervu. S touto výzbrojí nových prostredku,
které se marne snažila uplatniti pri svých výkonech na
kodanských
divadlech, v divadle Dagma, v Královském
divadle a konecne za šestiletého, angažmá v Novém divadle, cekala na objev nového umení, umení výrazného
detailu.
Nedostala
se k nemu žádným
programním
úsilím,
ponevadž veliké veci v našem živote se málokdy uskutecnují jinak než špinavou náhodou.
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Ptítomno$t,
Z

bídy

k

filmu.

V roce 1910 se proste rozzárila na sterilním divadelním nebi evropském nová souhvezdí se jmény Emeržch
Kálman,
Walter Kollo, }ean Ožlbert, }ohann
Strauss
jun. a j., a za této kratické renesance operetního ideálu
v divadle predválecného
žoviálního
meštana
pocalo se
vésti umeleckému
divadlu,
opet jednou ješte o neco
hure, než tomu bývalo dosud. Také Nové divadlo kodanské hrálo po celý rok denne "Dolarové
princezny"
a poslalo svuj cinoherní soubor na dlažbu.
Paní Nielsenová, jež se ocitla bez místa, obrátila se z bídy a z nouze
k opovrženému
povolání:
pocala úcinkovati
pri atrakcích nového druhu
podívané,
pri výrobe
oživených
obrázku, které v té dobe pocínaly nabývati
již znacné
popularity
a dokonce i samostatných
predstavení
ve
stálých filmových divadlech.
Byl to riskantní
krok pro
herecku umeleckých
ambicí: úcinkování
ve filmu bylo
r. 1910 duvodem k vyloucení z herecké organísace pro
necestnou cinnost a stavu nehodnou. Ale uprostred bídy
kašle clovek na stavovskou
cest.
První

filmy.

~anželství
utvrdilo ji ve filmové dráze. Její první muž,
režIsér U r b a n G a d nebyl sice osobností tak silnou jako
ona, mel však v dobe samých pocátku filmové tvorby
smysl pro význam literární predlohy, která u neho nahradila dojímavé a nicotné dosavadní námety štastným
zpusobem. Zapsal se krome toho svou režií Hauptmannovy "Hanicciny
cesty do nebe" cestne do dejin nemeckého umeleckého
filmu. Gad uvedl ji u berlínské
spolecnosti
Unžon, kde pro ni inscenoval
nekolik del,
z nichž, nám zustaly
dnes již jen tituly:
"Ohen",
"Bílé
ruže",
"Pomsta
andílkova".
Pod režií
Oru~waldovou
hrála tehdy mimo jiné "Pomstu
Sylverlnovu.
V dobe, tesne pred válkou, kdy svetová expanse amerického filmu byla teprve v zárodcích,
prinášela tu nem.ecká kinematografie
po prvé psychologicky
zjemnelou,
dIferencovanou
hru a po prvé ukazovala
prvky, jimiž
mohl film zaujmouti
i kultivovaného
diváka a pustiti
se do souteže s vševládným
divadlem, v této dobe získala
si Asta Nielsenová
povest
nejslavnejší
filmové
herecky
na svete.
Po celou dobu války mizí beze
stopy. Tesne po ní vytvárí
svá nejslavnejší
díla.
Od

sexuality.

Ernst Lubžtsch, který práve svou první velkou dramat~ckou inscencí
Meriméovy
"Carmen"
a první histonekou freskou "Madame
Dubarry"
si vydobyl
první
místo mezi nemeckými
režiséry, vedl režii Strindbergovy"Slecny
Julie",
v níž Asta Nielsenová vytvorila
hlavní úlohy spolu s velkým nemeckým
hercem Al/redem Abelem. Hra degenerace rodu a brutální síly pohlaví,
hezká komedie,
v níž je nakupeno
tolik ošklivostí,
otrásla. Dcera pradleny v díle syna služky.
Byla to studie pro príští výkon Nielsenové, pro ztelesnení Wedekžndova "Ducha
zeme",
dramatu
bezdu~
chého, chtivého masa, rozpoutaného
pohlavi, volne se
rítícího a zaplavujícího
vše. Al/red }essner vyvolil ji za
Lulu svého filmu, za ztelesnení prapuvodního
pohlavního
pudu, vášne, která všechno strhuje k sobe, ztravuje vše,
která pres. mrtvolu muže se vrhá do objetí prístího, aby
nakonec Jako nevestka
posledního
rádu hynula pod
!ložem Jacka Rozparovace,
vraha z vilnosti.
Jessner
Inscenoval tuto hru technikou
mimické mosaiky, která
v sledu tvárí a pohledu lící dej príbehu, technikou, na níž
o deset let pozdeji Dreyer dusledne vybuduje
celé své
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"Utrpení
svaté Johanky".
To byl zpusob, který
vídal Nielsenové, který jí prinášel možnost využl
mimických
schopností,
všech tísícu výrazu v
klidné, vecne vibrující a vzrušené tváre, která je
dlem duše; schopnost,
kterou ve stejné míre u
dosud jen jediná druhá herecka v celé svetové
tvorbe: Elžsabeth Bergnerová.
K duši

cloveka.

Její príští film, "Žena
v ohni", pokracuje Da
dráze: Asta Nielsenová stává se tu hereckou vyb
né eroticnosti,
projevující
se ciste spirituálnlmi
stredky. Tato ošklivá žena až po krk oblecená ob
se nejobscennejším
zpusobem v pouhém pohledu,
~dosi o ní praví, že by pro tento výraz jejích oci rn
fIlmy být zabaveny
jako pornografické.
Její další dílo, modernisovaný
"Hamlet",
se
svetovou sensací. Balázs postihuje její genialitu v
že J~ri ~ialogu, pr.i nemém dialogu oné doby, vyji
tvar Nlelsenove Jako zrcadlo nad svým vlastnil,
mickým výrazem
ješte výraz tváre svého pa
V predposlední
scéne se blíží v roli Hamleta s ne
netecným výrazem k trunu Fortinbrasovu, jenž p
svého dávného prítele a jde mu s úsmevem vstflc.
tailní snímek její tváre: prázdné oci, nepoznáv'
nerozumí
mu. Ale její rty prebírají bezdecne,
nicky úsmev blížícího se Fortinbrase.
V tom tkvi
umení.
Svého vrcholu dosáhlo v "P á d u". Herecka na vr:
své slávy odmítne mladého milence: je príliš st
manželství
s ním. Když však se pro ni dopustl vr
slíbí mu: pockám na tebe. Po deset let sní mladý
o setkání s ní. Po deset let, v nichž ona zatím pa
bídy, byla zapomenuta,
zestárla a zošklivela. Ne
a zubožená
stojí konecne u dverí vezení. Mladý
vychází na svobodu, hledá svou milenku, která ho
ocekávati.
Není tu. Jde kolem poloomdlévajícl
ženy, schoulené u stromu, která se dívá uprene
sebe.
Celý ten dej je bez významu. Jádro filmu spocl
v nekolika stech metrech záveru, který neukazuje
než její tvár, nic, než odlesk duševního procesu,
drený s tak strašlivou silou, že umení nežného mirni
výrazu za svého celého trvání ji po druhé již nedo
Ješte jednou vyjádrila
svou zduchovelou se
v "Nebezpecném
veku"
podle díla Karin Mi
sové; svou nenávist
k filistrum v "Malomestsk
hríšnících",
svou hruzu z lásky a stárnutí v"Tra
nevestky".
Potom mlcky ustoupila v osmac
letech. Když bylo letos rozhodnuto
natociti "Tr
nevestky"
znovu jako film mluvený, pomýšlela s
nost nabídnouti
tuto roli znovu Aste Nielsenové. P
však dospela k názoru, že bude obchodne výhodne
vyvoliti
herecku krásné tváre, a dala tuto roli
predstavitelce
známé z hlavní role "Maharadžova
lácka" And Nžssenové. Jen malá obmena jména d
podobného.
Prece
umení?
Asta Nielsenová, která se marne pokusila dosáh
ješte uplatnení
na jevišti, žije nyní v ústraní v Be
Nejsilnejší ženský zjev vubec, který evropský filmu
a v celém nemém umení hry tváre a pohledu jed
dvou, trí nejvetších
herecek na svete.
Zastavili jsme se u dvou hereckých zjevu, u
Pickfordové
a Asty
Nielsenové,
které pri po
na filmovou situaci v druhém desetiletí tohoto
nám ztelesnily protikladné
ideály dvou svetu, E

Prítomnost,
. Vedle nich stojí nekolik nuancí techto typu.
avují vrcholných zjevu umeleckých,
dosahují
lmé popularity. To jim neubírá na významu.
dejiny filmu nepatrí v celém svém rozsahu do
Istorie umení: presahují více než jednou do dejin
osti a stávají se pomocnou doktrinou
socioloSe zcela jinou dusažností,
než dejiny jiných
ch druhu. Nebot film je na svete první a jediné
desltek milionu.

Tvár minulosti.
á literatura by mohla míti již svou samotnou bibliografii. Byla doba, kdy na našem
eckém trhu se objevovalo nekolik preložených
ik puvodních románu, prodávaných
a ctených
avým úspechem. Ve ctenári nebylo dosti nalaby se do nich cele ponoril, aby se jimi nechal
eU a aby si pod jejich vlivem vybavil hruzu
jejlž prítomnost ho stále ješte desila, skrytá
do jeho nejhlubších vzpomínek.
Generace ctefrontových bojovníku, však pomalu,
ale nenáustupuje. Odpadá jeden za druhým,
vadnou
y na roztríšteném
kmeni spolecenství
mužu,
pred lety vlekli a zmírali v bahnitých
zákopech
války. Odstupuje muž za mužem a ctenárská
t oživována temi, kdož prožili jen konec války
e válce dorustali nebo se v ní rodili.
plyne cas a minulost se stává historií a prípripravuje nové dejiny.
sledních dvou letech zacal však útok válecné
. Starý Barbusse, Nušic ustupovali
do pozadí.
ecné literature vyrostla pres noc nová tvurcí
nabitá elektrinou šíleného napetí válecné reminisa živelné touhy uvolniti ji ze sebe, zbaviti se je(nu, težce ležícjho na duši a dusícího, a dáti jí
nad to byl úspech Remarqueuv.
Snad to byla
doby, hovorící za zelenými stoly o odzbrojení
jlcl, kolik milionu a miliard zlata, hmoty a
bylo okamžite pripraveno pro nové besnení. Snad
Jen potreba zabíti hrozný pocit válecné samoty
I starých vzpomínek a ujasniti si krásu prítoma donutiti psaným slovem spolecnost,. aby praa bojovala jen za prátelství národu. Ale válecná
zde byla, stala se vykricníkem
spolecenského
po celém svete a jde ve šlépejích dnešního cloko stln minulosti, hrozící potrestati
každého, kdo
ohlédl a chtel se vrátiti, jako ženu Lotovu.
oho dne byly knihkupecké výklady plny válecné
Romány, povídky, radostné i smutné historie.
ri se zrodili stejne rychle jako válecná literatura.
y všlm pronikla touha slyšeti ozvenu válecných
nil, chveti se pod tlhou lidského osudu bezejmenp8áka, umírati v sobe v predstavách
smrtících
plakati s lidmi, navždy se loucícími, radovati se
, kterl se navrátili z pekelného tance a her o život
O cloveka.
Romantismus,
který neprožil zkubezútešných hodin Velké války, hledal ve válecné
zkazky pro svá zasnení. Hrdinství
malých lidí,
ejlclch rodiny a promenujících
ženino objetí za
Ý stisk pušky a bajonetu,
procházelo lidmi jako
dlku za krásný cin, jehož tvurce již není.
ný román neprinesl chválu silných jednotlivcu.
obrazem množství, zrcadlem jeho snu, jeho tužeb
f. Nekde na dne cloveka vždy se chvel plamének
né touhy po živote a jeho zachování.
Nad jeho

srdcem hvízdaly však ve smrtonosné
ironii kulky, praskaly granáty,
všude cíhala osidla, a clovek se zahrabával hluboko do zeme, využívaje
daru atavismu, jeho
tep se zrychloval strachem o život. Válka se ve válecné
poesii promenila
v nekonecný
proud lidských osudu,
v jevište tragedií, v cirkus, v _nemž pod syrovým nebem
tancí smrt jediné Requiem. Ctenár, clovek citový, vnimavý a prístupný
všem dojmum, smutkum
a bolestem
doby, otevíral své nitro, aby prijímal dobro i zlo ze stop
válecné litice. V jeho predstavách
znovu vyvstávaly
osudy neznámých
obetovaných,
deje plné odríkání
a odvahy, krása i hruza smutku a jeho záchvevu v smrti.
Clovek se priblížil cloveku. To by asi byla hodnota této
literatury.
Clovek si uvedomil,
že válka jest neco víc,
než jíti se zbraní proti lidem, že jest neco víc než probodnouti
nebo zastreliti,
že jest to pásmo, divoký kaleidoskop, vichrice, rvoucí predevším cloveka. A tak se
sbližovala
duše ctenárova
s nekonecnými
strastmi
a
útrapami tech, kdož se po kolena brodili bahnem bojišt,
kdož hynuli ve vlnách rozvodnených
rek, padali na
pochodech,
majíce v poslední
myšlence ty, které již
nikdy neuvidí.
Tíha bolesti zavalila lidskou mysl.
Válecný román byl brán do rukou s pocitem odpovednosti.
Rostla v nem etika válecného
desu, smutek
poražených
a bída vítezu, ponevadž
po celém kontinente, jímž prošla válka, bylo jen lidství, ponížené a
zneužité. Nad stránkami válecných románu znovu znely
polnice, dunel rytmus konských kopyt, pádících širokou
krajinou,
dohasínající
pod záblesky
ohnu, vzduch se
chvel pod hukotem delových výstrelu, ale v celém chaosu smrti videl ctenár jen smutnou
tvár Zamazaného
a hladového cloveka bez národnosti,
neznámého vojína,
štvaného
jako zver, odsouzeného
k zabití, neznámého
vojína, pro kterého hledali již v zázemí kámen, aby byl
náhrobkem
jeho jménu. A clovek, jen trochu myslící,
musil rozumeti
nevyslovenému
pohledu
mezi rádky,
vycítavému
pohledu ocí, nejistých a prece i pred smrtí
lacne se dívajících
po slunci.
Clovek poznal cloveka.
Poznal jeho ubohost,
jeho
zavrženost, stále se opakující vyhánení z ráje do neklidu
a duchovní i fysické poroby. Videl, jak život cloveka byl
cenen méne než kus zvonu,
dobrého na lití delových
hlavní,
méne než zvíre, stejne
odsouzené
k smrti.
A vedomí bezbrehé
bídy a tíhy osudu spojovalo ctenárskou obec s autory válecného desu, s veštci, vyvolávajícími z minulosti - tak nedaleké, a prece tak zapomínané
zmítání
lidského srdce v ruce vichrici.
Kniha putovala do rodin, k jednotlivcum,
cetla se a cte
se, zatím co za zelenými stoly mezinárodních
konferencí se odpocítává
dlouho již trvající doba miru a nad
ženevskými
vecery vstává mlha príštích bojišt, živená
plyny a dýmem.
Spisovatel píšící válecný román, vyvolávající
v sobe
hruzu minulé zkušenosti,
a závratnou
krásu lidského
bratrství,
oživovaného
utrpením
druhého, mel vždy na
mysli výzvu, protest. Spisovatel, odpovedný za své dílo,
mluvil vždy pro!i válce, i když svuj protest nevyslovoval otevrene. Ctenár to cítí, poznává nenávist, vraždící tam, kde byla jindy jen láska, poznává a chápe, kolik
dobra jest skryto v lidském utrpení. A tak lze zdurazniti, že dobrý válecný román, to jest román umelecky
odpovedný,
ukazuje
cloveka v jeho pravé podstate.
Není jen obrazem a historií doby. Jest etikou. Ukazuje,
co zla jest v cloveku a jak težké musí být jeho utrpení,
aby byl vykoupen. Spisovatel, který prožil válku, dovede
mnoho ríci. Videl její stín, cítil její strašlivou vibraci,
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Pf{tomnos~
její vlnobití a zlomy, a musil-li napsati román, byl k tomu donucen touhou ríci, co leželo na dne jeho bytosti,
v jeho vzpomínkách,
stále a stále se k nemu vracejících.
Válecná zkušenost individua vždy oživuje. Prichází k loži
usínajícího, aby se mu zjevovala ve snech. Prepadá zamyšleného, aby mu uprostred
jara podala horkou cíši
vzpomínky na kotu C. 16, na níž byl roztrhán jeho kamarád. Hucení aeroplánu mu pripomene
Rawu Rusku.
Slyše pokrik davu na footballovém
zápase, vzpomíná si
na hruzu kozáckého útoku. Všude jej pronásleduje
stín
zla, tíha zkušenosti
a vedení, které se nedá nicim zahnati a které se vrací mezi ženinými polibky a pohlazením synkovým.
Celý svet se mu promenuje v jedinou
ozvenu ticha front všeho sveta, jež probouzela
lidi
k pláci a bolesti. Si vis pacem, para bellum! A spisovatel
drtí tato slova svými slovy, drtí je mezi rádky svého
románu jako mezi mlýnskými
koly, aby z této lži nezustalo v cloveku nic víc než trochu plev, které odveje
myšlenka na lidské spolecenství.
A nemužeme nemysliti na slova rumunského
básníka,
tuláka, vášnivého milence života a jeho strastí, v nichž
vždy dovedl objeviti jiskru božství, Panaita
Istratiho:
"Nestaveti
se do rad tech, kterí drtí své bližní, žíti
ve spravedlnosti
a bratrství,
konati pokud možná nejvíce dobra kolem sebe ... " Ne, nemužeme
nevzpomenouti na tato slova.
Život prchá rychle. Mizí cloveku pred ocima. Na všechnu krásu sveta jest pocet hodin, cloveku na cestu životem povolených,
príliš krátký.
A tak zbývá na dne
lidského nitra vždycky touha udržeti se co nejdéle na
této zemi, sblížiti se co nejúžeji s jejími cestami a polními kvety, poznati co nejvíce dobrých lidí, kterí snad
prece jenom
byli stvoreni
podle prastaré
legendy,
k obrazu božímu. Válecný román nám približuje lidi ze
všech nejprostší.
Jsou to oni nepatrní,
bezejmenní,
neznámí, vyhnaní ze svého ráje prostoty, aby nesli pušku
a rucní granát, aby se opírali o kola houfnic, pomáhajíce
táhnouti
koním, aby padali, nevedouce
proc. Poznáváme jejich mravní poníženost
a jejich stálé ocekávání
zázraku ve dnech zoufalého
smutku
opuštení.
Voják
jde, jde nekonecným
pochodem
a myslí na domov.
Nekde v dálce se práve smeje jeho díte, pohlížejíc na
kapky dešte, klouzajícího
po oknech. A táta jde, po
kotníky v bláte, ale najednou se usmívá a usmívá, slyší
hlas svého decka, slyší jeho šeptání,
ale všechno se
promení ve hvizd kulky a tmu. Voják stojí na stráži a
zdá se mu, jako by se pod strání belala halena jeho ženy,
pricházející blíž a blíž. Chce zavolati, chce vykriknouti,
ale hlas je v hrdle priškrcen,
ztajen, clovek se dusí a
padá, zavalen težkou vlnou smrtícího
plynu ..
Konec jest nad životem vojáka jako neco prirozeného, jako povinnost,
vykoupená
jen nejtežším
strádáním. A ti, kterí se vrací z jeho objetí, odnášejí si navždy jeho stín, ležící v nich jako výcitka.
My pak,
ctouce historii minulých
dní, desíce se a chvejíce se
o životy malých pešáku, jako cerné tecky zapadajících
do tajemné náruce tmy, slyšíce nad stránkami
huceti
dela a praskati šrapnely, máme v srdci touhu pohladiti
barevné sukno pešákova šatu, zpuchrelé a zamazané,
prosycené potem a krví, chceme pohladiti
neznámého
pešáka po ruce, stisknouti ji za utrpení, které musí prožívati jen proto, že lidé nemeli dosti rozumu a že se chteli
presvedciti,
kolik pravdy jest v prísloví o síle železa.
Válecný román, vyprávený
clovekem,
který prošel
peklem front, ucí nás lidskosti. Ucí nás rozumeti touze
po žití ve spravedlnosti
a klidu, chápati životní zákon.
Ale práve proto, že válecný román jest útvar odpovedný,
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že musí býti vlastne
vždy autobiografický, že
v osudech lidí zpodobnovati
osud cloveka, práve p
musí býti podložen osobní zkušeností, aby mel v
sílu zážitku, nikdy nevyvetrávající
a nikdy neunavu'
Dostávají-li
se již dnes širokým vrstvám do ru
umelecky méne hodnotná
díla o válce, psaná jen p
vyprávení,
kombinovaná
jen fantasiemi a vulí k
mýšlení válecného
rytmu, jest to jen dukaz, že g
race, která ve válce žila, ustupuje, vadne a konc!
poslání. Na její místo nastoupí jednou spisovatelé h'
rických
románll,
lidé legend, kterí budou nejsku
nejší sKutecnost
okrašlovati,
zpestrovati dejem,
zdvihovati
cloveka k nelidskému
hrdinství. A cte
bude smutno po lidské prostote hrdinu, kterí pro
zeli Barbussem,
N uši cem, Zweigem, Glaeserem, Van
rou, Unruhem,
Koptou, Rennem, Medkem, Rosulk
Plevou,
Parmentierem,
Remarquem,
Klickou, Iv
vem, Haškem, Weissem, Bednárem, Goetelem a vš
temi,
kterí ná]n ukazovali
cloveka trpícího a p
chtejícího žíti. Ctenár si bude opakovati slova Zwelg
o válce, jež jest jen pojmem boje, zbylým hlub
v lidské duši, jako základní
složky lidského živ
docela naze vystavovaným
na odiv. Bude zase cM
smysl jeho slov, že válka zahyne toliko na svou
prostou hloupost.
Až se stane jednou ze svetové v
legenda, jíž se bude mládež ve školách uciti jako
tistice, pak ctenár se bude vraceti do našich dni a b
císti historie o válce, psané lidmi, kterí jí prošli ar
se její hruza zadrhla v duši. Bude to nekolik knih,
to, co zbude, postací na otresení nitrem i príštího cten
My všichni,
úcastníci
velikého citového dobrod
ství mužu a žen let 1914-1918, nemužeme zapomen
ti. Žili jsme v nem, trpeli jsme jím, dorustali jsme v j
vlivu a ucili jsme se videti svet jinýma ocima, než na
pohlíželo mládí našich otcu, odsouzených státi na fr
tách ctyr svetových
stran. Detství krystalisovalo
nedostatkem
a smutkem vzpomínek na vzdálené ut
ní otcu a bratru,
vojáku.
V chlapcích se probo
pri pohledu na nekonecné rady pešáku, procházej!
venkovským
mestem k nádraží, na kone, natlacen6
nákladních
vagonu s lidmi, na transporty ranených,
prokrvácené
obvazy bledých lidí, kterí snad pred
dny byli ješte zdraví a silní, touha utéci do to
zmatku, do vravy bojišt a hledati, hledati cloveka, j
by dovedl dáti vysvetlení,
které nemohla dáti š
a ustaraná
matka.
V devcatech
probouzel se cit
smutek, chvející se nad každým neznámým voják
který ruku v obvazu posedával v lavicích parku n
se belhal o berli kamenitou
ulicí mestecka, rodil
v nich stesk po radostném
úsmevu a po písni, S
odjíždel transport
lidského materiálu z mest, ale
se vracela v troskách
lidí do venkovských nemoc
smutná a vycítav~. Na všech stranách byla otázka,
zustávala
bez odpovedi.
Svet byl zaplaven smutkem, z nehož utíkalo det
do sn'u, do her, zatím co na frontách vstávaly sny
tež~í a hry nejosudnejší.
Byla to bída a bezednost
pohlcujících
duši i telo, bída pohlavního smutku
a neukojeného
hladu mužu, rozleptávající drave d
vající detství
na krystaly
zkušeností,
zranujiclch
k smrti. Do generace, jež rostla ve válce, zahryzl
stesk po zdravém živote. Hledala jej ve sportu, v
chovním proudu doby, v myšlení živém a verícím vn
spolecenský
život. A její zájem o válecný román,
snaha precísti dnes, kdy již dospela, vše, co bylo o v
napsáno,
to jest jen touha nauciti se z nejkrvav
minulosti
necemu pro pritomnost,
aby se mohla

Prítomnost,
elodil dobra a. spravedlnosti.
Válecný román,
elcem a filosofem, clovekem
odpovedným
jlcfm životní názor a vedomí, že stavba tohoto
v jeho rukou a že jaký obrat ve svém díle
aková že bude budoucnost a její soud o dnešku,
citelem. Ukázal propast
nénávisti
a lidské
ucl cloveka vedomí poyinnosti,
že clovek jest
bratrem, i kdyby jej delily desateré
hranice
o jazyku. V trpícím cloveku na bojištích Svese ozvalo srdce štvané a prece bijící pro
toto srdce zachránilo svet pred zánikem, dalo
smysl a nové povinnosti, prejímané
mladými
ované v zákon života temi, kterí pretrvali
opu a rozleptávající objetí ypritu.
.
nu o válce vstala minulost a smutná historie
é znehodnotily lidský život. V jeho vetách ctevý protest proti hromadnému
vybíjení
lidí.
(ce se jeho stránkami, nemužete uniknouti
cia celou bytost ovládajícímu
presvedcení,
že
kovati, že se nelze vraceti ke starému vyrovezi lidmi, že nelze rešiti konflikty na bitevním
test válecnFho románu, vyslovovaný
jen poulm událostí, zachycovaný v osudech ubožáku,
na jatky života, varuje a ukazuje hruzu kažje, útocného i obranného. Nad epickými slovy
nad zkratkou jeho proudu, teženého ze zkunejtežši a nejtvrdší, znovu prožíváme
minulý
ocima vstává naše detství a naše dospívání,
up do válecných dní, boj o duchovní
jistotu
promenovaného v bitevní materiál, naše úzkost
e a naše zoufalost a bezmocný smutek a stesk
zejlcích a slabost nad zánikem lidí známých
mrtl lidí neznámých, a prece tak blízkých.
román ukázal ctenári hloubku lidského utrpení.
mu brány pekla, jejichž vereje se i dnes stále
pod nárazy politických, duchovních i hospodárfistnlku. Tady nekde, ,ve slovech kteréhokoliv
I rostoucího z mravního! vedomí, chtejícího býti
pouhá historie minulých dní, tady nekde potkáloveka bez národnosti a bez príslušnosti
k nácelkum, cloveka jako bytost tohoto sveta, praI ale vyrvaného ze své cinnosti a vrženého do
o viru. Cltíme v jeho ocích výcitku,
ale nepomoci. Jako by na srdci ležel kámen, žhavý
ujlcl se hloubeji a hloubeji. Se zatajeným
deáme stránky, zapomínajíce
na slova a dej.
je se nás rytmus doby, dej dní, prokletých
a
Iclch, a cas plyne kolem nás, zadržuje
naše
a promenuje je v odpor proti zlu a násilí. Bedostých vojáku, potácejících
se ve tme bojišt,
aných výbuchy a delených studenými
svetly
, staví nám pred oci smutek lidského zavržení.
tisících let je clovek stále vyhánen z ráje, aby
cován a nicen, aby se jeho vroucná slova prov prokletí a sten.
du cloveka jest tragika. Vecná a nemilosrdná.
ná a rvavá. Andel s plamenným
mecem obchází
ribytky. Bdí nad vesnickými chalupami
a jeho
ost cltíme v barech velkomest.
Den za dnem
mena dobra ve zlo.
I ctenári nejprostší a nejduvernejší,Iistujeme
ve
vzpomlnce mužu, kterí vyvázli ze smrtelného
efl majl o svém putování za jiskrou života lidrici, listujeme v jejich myšlenkách
a presvede vzájemne, že nelze, aby byl clovek tak
le clovek jest dobrý, že jenom osud mu staví
hodiny, v nichž podléhá šílenství, všechno nicí-

címu a drtícímu
i jeho srdce. Nad válecnou prosou
cítíme dech smrti. A proto se musíme stále k ní vraceti,
proto musíme hledati
na jejích stránkách
rozuzlení
zmatku, které promenovaly
život v nicení.
Jest to jen touha po jistote. Jest to jen touha po
modlitbe, po duchovní prítomnosti
na historickém
Requiem za zvíre i za cloveka. Nebot nikdy nepocitujeme
tak silne bratrství
všeho živého na této zemi jako v hodinách, prinášejících
zkázu.
A ctouce kroniky Svetové války, ctouce o hrdinství
mužu, procházejících
nárucí smrti, cteme historii velikého bratrství,
živého i ve válecné litici, poznávajíce
jedinou právdu, že clovek nikdy není sám, že jest vždy
osudem spojován se všemi, ale že toto spojení jest za
cenu jeho utrpení a snad i smrti. A proto se tak citove a
tak zjihle vracíme k vášnivým
vetám válecného románu, abychom si opet uvedomili mravní povinnost protestu a vzpoury
proti nicení lidského ducha a lidské
práce, proti znehodnocení
síly a hmoty, proti týrání
cloveka i zvírete,
abychom
poznali, že na svete pojí
všechno· živé jediná
vec, bolest,
nejkrutejší
bolest
opuštení v zániku a v odsouzení k smrti.
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Franta Kocourek:

O klepetárovské generaci.
XIII.
Záverem

nekolik

otazníku.

zvádná
generace
o ní hovorit.

není jednoIitý
celek a nemužeme tak
Ani dva spolužáci vekem rovní, bydlící v jednom dome a žijící v rodine, ve škole i jinde za
stejných podmínek,
nejsou stejní, každý z nich reaguje
jinak na stejné trebas okolí v duležitých vecech i malickostech. Proto bylo treba zachytit ve cláncích o generaci hlavne to, co mohlo na celou generaci pusobit a zjištovat reakci na tyto vlivy v urcitých vrstvách generace,
v kterých se ozvena vlivu ukazuje pomerne nejjasneji.
Kdo jiný by byl názornejším
reproduktorem,
než publicisté, literáti,
politikové,
ucitelé, všichni ti, kdo patri
do souboru verejných
cinitelu a kterí se budou moci ve
svém živote projevovat
samostatne
a viditelne. Ti kterí
povedou na rozdíl od tech, kterí budou vedeni a zustanou nám vždy velicinou více méne neznámou,
jak
o tom bude ješte rec. Na techto verejne exponovaných
a kulturne iniciativních
jsou ruzné vlivy v cláncích zacnycené nejlépe videt také proto, že u nich mají vetší
význam.
Vynikne
to srovnáním
jmenovaných
vrstev
intelektuálu
s vrstvami
jinými, na príklad s úredníky,
obchodníky,
prumyslníky.
Také v jejich svete se válkou
a prevratem
mnohé zmenilo, ale metoda jejich práce
zustává stejná. At prožili válku nebo ne, tím se v chodu
jejich mašinerie nic nezmenilo,
dál zapadalo kolecko do
kolecka, dál postupovala
akta svou vyšlapanou
cestou,
kalkulace
zustala v podstate
táž, jako cliché výroby,
v níž nejradikálnejší
prehození výhybky,
racionalisace,
objasnuj e nejlépe mechanicnost podobných cinností práve
bourlivým
zpusobem,'
kterÝI!l na ni reagují
kruhy
prímo zúcastnené
a dotcené. Cást generace patrící sem
je za normálních
pomeru celkem skryta, jako spodní
prameny,
jako primérní síly, které cekají na transformaci zverejnení.
Tato neliterární,
nepublicistická,
politicky neprofesionální
cást generace padá však na váhu
ve výjimecných
dobách,
kdy se každý clovek stane
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samozrejme
cinným verejne, kdy si každý sám najde
mluvcí (nebo se mluvcím sám stane, jak jsme to ukázali
na období prevratu)
a kdy se každý muže vybít vedle
vlastního
svého oboru práce i jinde, kdy muže to své
uplatnit skutecne volne, at už to jde celku k duhu, nebo
ne. Tady je základ nejistoty voleb: tyto vrstvy, verejne
nevystupující
a nejširší, neznáme a nemužeme ani znát.
Odtud prekvapení
trebas pri posledních volbách v Nemecku, kdy se vynorily
statisíce
neznámých
volicu
radikálne
šovinisticky
naladených,
jako by vyrostli
ze zeme pres noc. Úmerne velikosti naší republiky
mužeme se podobného
prekvapení
dockat se strany obecenstva jirího Stríbrného,
který se po svém odsouzení
cítí v sedle pevneji, než dokud nebylo pochybováno
o jeho

cti.

Totéž, co platí o velkých komplexech,
platí o jednotlivých trídách obyvatelstva
uvnitr stran.
Kdo na
príklad muže dnes odhadnout zabarvení a nosnost socialismu v mládeži v sociální demokracii
nebo u národních socialistu? Kdo z nás ví neco positivního
o techto
mladých lidech, at jsou politicky organisováni,
ci jsou
jim blízko svými názory a sympatiemi?
Koho z nich
známe, kolik z nich známe a jak? Koho myslíme temi,
o nichž mluvíme pod etiketou organisace souhrne, koho
si predstavujeme
pod dojmy, jichž užíváme pri hovoru
nebo v tisku?
je to jen nekolik sekretáru,
kterí obycejne myslí tím
méne, cím více mluví. je to nekolik prubojnejších
clenu
organisace,
kterí se umejí dostat aspon trochu do popredí z bezejmenného
davu clenstva,
kterí v sobe mají
tolik sebevedomí,
že se prihlásí ke slovu, což je pro
ohromnou vetšinu lidí problém i když jde o schuzicku
v domovském hostinci. je to konec koncu vždycky více
méne výjimecný prípad cloveka, který se dostane svou
silou z neznámých
koncin masy tak daleko, že se o -nem
doví pad~sát, sto, snad tisíc lidí v jeho osade, mestecku,
v okolí. Ze jeho jméno je jednoho dne uverejneno
v zastrcené
rubrice
krajinského
listu,
venované
prednáškál}1, tanecním vecírkum a schuzím organisace mládeže. Ze jeho jméno konecne pri velkém štestí pronikne
až do pražského listu a dostane se tak až k nám a k centrálním páplbíckum.
Masa to, co se muže v urcitém prípade projevit jako
rozhodující síla, jako lavina, která všechno strhne, nám
zustává
záhadnou
pevninou.
Nevíme o této mase nic
urcitého ani v jejích obcasných
individuálních
projevech. Dá si nekdo práci vyhledat lidi tvorící tuto masu,
pohovorit s nimi, poznávat je? Tím méne jsme informováni o kolektivním
obsahu neznámé
masy, o dosahu
jeho projevu a možností. Vždyt nekdy i pres vázanost
parlamentu
a prímou osobní známost jednotlivých
poslancu nemohou ani výtecní politictí znalci odhadnout
výsledek.
jak na príklad pusobila na tuto utajenou
a nejvetší
cást naší generace
válka a poválecný
militarismus?
Zdálo by se nemožné, že nedovedeme
odpovedet ani na
otázku tak blízkou a postihující všechny cleny generace
dnešních tricátníku.
Vždyt 'jsme všichni prožili svetovou válku a kdo nesloužil ceskoslovenské
vojne, musil
k ní zaujat nejaké stanovisko, at to bylo trebas ulejvkou
pred touto povinností.
A prece bychom mohli v odpovedi na horejší otázku uvést jen pochybnosti,
žádné
jistoty,
zvlášte pokud jde o prítomný
militarismus
a
prípad budoucí války,
která bohužel jediná dá plnou a
správnou
odpoved na naši otázku. V dobe presencní
služby jsem pri nejruznejších
príležitostech
casto zavedlo tom rec s kamarády,
na svetnici když jsme byli
444

zburcováni
s kavalcu nocmm poplachem, na str
v Kobylisích,
když nás naši velitelé ucili ze stav6
sáhnout co nejlépe neprítele
do hlavy nebo do
v polích kolem Prahy, Kladna a Rakovníka pri útoc
akcích a nejvíc na venkovské
strelnici, kde jsme
do figur ostrými náboji z lehkých i težkých kulo
jak by to bylo mládenci, ríkali jsme si, kdyby tam
papírového
terce ležel opravdu voják, kdybychom
jednou házeli skutecnými
odjištenými granáty do
stavení a do zákopu, jak by to bylo, kdyby to vš
najednou nebyla jen hra a cvicení, ale opravdová vál
Dovedl bys doopravdy
namírit a vypálit do hlavy
vého cloveka,
docela podobného
tobe, Rychno?
vedeš si Raku predstavit,
že bys mel pustit vodoro
rozsev do cety postupující
tam tím úvozem, do chl
kterým je dvaadvacet
let jako tobe? A co ty, B
dokázal bys vrazit bodlo od skutecného neprítele
predpisu?
Na vojne sice takové otázky nepatrí do osnovy
ucování ani výcviku, ale páni vojáci nemohli delat
proti tomu, aby mnohé z nás zajímaly víc než co
ného. V prípade, že jsme mohli cekat porozumení, j
se s takovými
pochybami
obraceli i na dustoj
pro než oficielne musila ovšem platit jen psaná r
a víra, že vše dobré jest, co predpis káže. Co jin
byste mohli cekat od nás, kterí se narodili jako
antimilitaristu
a kterí v antimilitarismu
docela n
vistném byli utvrzováni
ovzduším doma, ve škole,
spolkovém
živote i všemi temi hroznými posels
a následky války, které se z bojových front neústu
tlacily k nám do vnitrozemí?
V kapitole o odkazu
jsme mluvili
o stoprocentním
znehodnocení ctn
k nimž cítanky
nabádaly
horlive budouCÍ brance;
jenské hrdinství u nás propadlo pohrdání, hrdina v
forme byl pro nás jednoduše
zrádce a vrah, nejp
lárnejší vojenskou
postavou
nám byl ulejvák,
válcil po kancelárích
a lazaretech a když se náh
prece jen dostal do fronty a musil strílet, bouchal
vzduchu.
Predstava
vojáka
a speciálne dustoj
jehož jsme nikdy nenazvali jinak než "lajtnant",
pro nás predstavou
toho nejprotivnejšího,
nejhl
pejšího a nejzbytecnejšího
na svete a radila se c
hned vedle pojmu
"byrokrata",
který jsme vyli
s dostatecnou
jasností. A ted najednou i nás odved
oblekou do vojenských
uniforem a predpokládajl,
tento militarismus
nám musí být pochopitelný pr
proto, že už není cernožluté
Rakousko, ale že m
svou Ceskoslovenskou
republiku. jménem tech, kte
se otázka militarismu
nezdá tak jednoduchá, pra
aby se naši otcové, zvlášte ti, kterým csl. armáda
rostla k srdci, nad námi zamyslili a priznali nám al
právo na urcité mravní pochybnosti,
je-li to s tak
ným pokrokovým,
novodobým
a ceskoslovensky uši
tiIým militarismem
všechno v porádku. To jsou p
krvave vážné veci a má o nich každý uvažovat.
Vyšli jsme od otázky, jak pusobila válka a jak
sobí poválecný.
militarismus
na utajenou a nejv
cást generace, a rekli jsme, že na ni odpoví teprve p
válka. Podle debat s kamarády
z dustojnických
i známých od pluku je težko dojít k positivnejší od
vedi. Vždyt predem nemužeme ríci ani my sami o
urcite, jak bychom se v prípade nové války cho
nemužeme
považovat
své nynejší názory za nic
než za teorie, u nejbližších
známých je analysa j
obtížnejší a u vzdálenejších,
u obrovské armádnl m
roztroušené
po všech i nejzapadlejších
koncinách stá
ztrácíme tím spíše prehled a kontrolu. Neprecenuji

Prítomnost,
ost, ani pocet antimilitaristických
Hamletu v naší
daleko méne, než by si prál
mírumilovný, ale vím také, že jsou a to i v ramužstva, nejen v kádru záložních
dustojníku,
s oblibou tvrdívá. Mohli byste bezpecne ríci, jak
ovají desetitisíce príslušníku naší generace, desetitech neznámých, proti nimž je malou hrstkou ta
generace, o které píšeme, v prípade nové války?
by to složitá rovnice s jedním známým clenem:
i muži, kterí mají rádi svuj domov, svou zemi,
át a uznávají povinnost hájit to, ale kterí ješte
omneli na své mrtvé ci zmrzacené otce a bratry
jiné spousty poslední války, a pro než je vetší
všeobecne pred prevratem propagovaná
výchova
militarismu, než výchova k republikánskému
voodvozovanému ne vždy právem od mytického již
rství. O jedné obrovské složce naší generace jsme se
v cláncích vubec nezmínili: o ženách. Nechali jsme
n v závcru kousek místa pro nekolik zmínek o nich,
otázek, než tvrzení. jednak
proto, že svet žen,
prostredí a vnitrní život my muži prece jen nee tak dobre, jako svet vlastní. A za druhé proto,
to soubor otázek, které by vyžadovaly
samozpracování, k cemuž je poslední kapitola seriálu
málo vhodným. Dotýkáme-li
se jich pres to,
proto, že je i v rámci techto clánku o mužích naší
ace, musíme uvést aspon nekolika
carami vedle
lených mužu a na jejich pozadí jako soubežný
a doplnení.
bodné, v ústraní rodin a uzavrených
spolec, privatisující, jakož dríve bylo pravidlem
i pri
nebo zamestnání nebo dokonce verejne cinné.
feny, matky detí, které ríkají práve tak jako mathto matek, že by své muže a syny už do války
i1y... Jak nedozírne duležité pro celou generaci
jaké ženy dostane, z jakých matek se budou
deti a v jak vedených domácnostech
budou vyI je to jedna z tech samozrejmých
pravd, které
o prehlížejí a které se musí hlasite opakovat beze
u pred výtkou z kantorství.
ou složku znamenají známé, prítelkyne,
milenky
v živote mužu naší generace, na kterou pusobily
nované již špatné vlivy? Budou tyto ženy stmea držet hodnoty techto mužu, nebo je budou roza otravovat? Prvních pet let manželství,
která
v nejlepším prípade u manželství dnešních tricátdala posuzovat, nerozhoduje,
teprve z pozdejšího
hu bude možno dospet k nejakým záverum v tom
• Tato otázka zustává proto prozatím úplne otejak vykrystalisuje v manželství
poslední predé generace, zasažené válkoti a uvolnené prevratem
n komplex pomeru muže a ženy, na jehož zmenu
válka pusobila tak silne, že ji mnozí oznacují za
k nové epochy? V jaké formy se ustáli chaotický
I osvobozené erotiky,
prekonaných
spolecenpredsudku, prirozených reaktivných
výstrelku
a
? jakých tvaru nabude pomer mužu a žen v této
po válce zralé generaci, jaká usedli na, snad zánové tradice manželství,
se objeví nekdy roku
dne dnešních spojení mužu a žen? Bude znavychýlení názoru a prakse manželské
vernosti,
rozšírenost teoretická
i praktická
musí být nákaždému pozorovateli? je to jenom šum, který se
usadí, nebo neco z neho zapusobi zásadneji na
celku? Nemožno pochybovat
o tom, že se válkou
enilo v mužích a ženách i ve vzájemném
jejich
Ale kolik se zmenilo a do jaké míry jen zdáne, vím, že je jich

live nebo povrchne a v cem zasáhly zmeny do hloubky
a podstatne?
Budou se opravdu ženy zdráhat mít deti a
jak se jim venují, jaký nový rozvrh casu si udelají, k jakému životnímu
standardu
dospejí?
Ukáže se tato generace, muži ve spojení se ženami,
spolehlivou v hospodársk)'Tch vecech? Co udelá pro vyrovnanost
svých životních podmínek a pro zabezpecení
svých detí? Otázka snad nejduležitejší,
trebaže žaludek
a klid není všechno. Otázka zajímavá u generace, která
budto ješte vubec nenastoupila
do popredí verejného
života, nebo tam nastupuje
skoro neviditelne svými jednotlivci v dlouhých
intervalech,
u generace, která Je
pryní na rade, mluví-Ii se o tech, kterým patrí zítrek.
Cástecnou
odpovedí
na otázku po hospodárské
situaci tech vrstev naší generace, o kterých jednají tyto
clánky od zacátku,
odpovedí na otázku po situaci nedávno minulé a soucasne
doplníme
generacní portret
nekolika novými rysy.
Vezmeme prumerného
príslušníka
této generace a podívejme _se nai'i bez literatury,
bez politiky,
civilníma
ocima. Zije na príklad ve velkém meste, zná - rekli
byste - tolik lidí, že si je ani všechny nepamatuje,
ale
když je prehlédnete
a spocítáte, zjistíte, že je tech známých dohromady
patnáct, snad tricet a mezi temi že se
neustále pohybuje,
pri zdánlivém
bohatství
a mnohostrannosti
že je odkázán vlastne na své isolované prostredí. jeden z paradoxu velkomesta.
Bylo v predešlých
kapitolách
uvedeno mnoho vlivu na generaci, od válecného tlaku až k príkladu státotvorných.
Vliv, který se
vyvíjí v prostredí
takového
rodinného a spolecenského
konglomerátu
a který pttsobí na všechny
jeho cleny,
je stejne silný, jako vlivy dríve uvedené, ne-li silnejší.
Co však víme o složení a tendenci takových
skupinek
a skupin, ve kterých
se nepodává
jen káva nebo obložené chlebícky, ale kde se i duševne formuje?
Tam zašli ti mla-dí, kterí se v období prevratu
vrhli
s vylicenou již bezpríkladností
a nadšením do verejného
života. Co delají dnes? jak smýšlejí o soucasných událostech? jak se zmenila jejich ctižádost,
dríve tak vypjatá a vetšinou
osobne nezištná?
V co promenili své
nejlepší, cemu venovali svou energii?
Za války trpel, jako velká vetšina ostatních.
zvykl
si na bídnou, padelanou
stravu,
na špatný chléb, tukové náhražky
a marmelády,
které by dnes byly jiste
odhaleny ve vecernících
jako potraviny
životu nebezpecné. Odvykl mléku, vejcím, masu. Chodil ve válecných
šatech z bavlny nebo kopriva
byl rád, když sehnal po
case nový kabát, nebo kalhoty v náhradu za ty, které
se rozpadávaly.
Neexistovalo
strojení,
nebyla móda,
krejcí byli budto na obracení již opotrebovaných
šatu
z lepších dob, nebo na prešívání soucástí vojenské uniformy nejak ulité na šaty civilního štrihu. Kolik mužu
naší generace na sobe nenosilo ke konci války a po ní
neco z vojenského
munduru?
Stejná nouze a spartánská
skromnost
v obou vání. Všechno, co melo podrážku
a
drželo nejak pohromade,
bylo dobré a uspokojovalo
majitele, težké okované boty z nejhorší kuže nebo s papírovou podrážkou
nevyjímaje.
Každý kus dobré kuže,
každý
kus poctivého,
nefalšovaného
materiálu
byl
vzácností,
o níž jsme vydrželi básnit. Epitheton
"predválecné" se stalo oznacením pro to nejlepší, nejžádoucnejší, nenávratné,
symbol zašlého zlatého veku a ideál
budoucnosti.
Muž, kterého sledujeme,
schovával
jako
mnoho jiných každou malickost, která mela nebo spíše
mohla mít hodnotu pro jeho život, až skoncí prokletá
válka a všechno zacne precházet
do normálnejších
pomeru: na zlatý dukát nebo stríbrný šperk, takové poklady
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se už dávno promenily
pri križáckých
výpravách
na
venkov za mouku, máslo nebo brambory.
Ale trebas
remení z tatínkovy
polní lahve, které nechal doma pri
poslední dovolené a které bylo z bájecné kuže, lopatku,
která se tak dobre hodila na uhlí do sklepa, nebo bajonet na otvírání konserv, nebo ctverecek kuže, z nehož
budou dve skvostné podrážky,
nebo svitek pravého medeného drátu ...
To trvalo i za prevratu a dlouho po nem, v dobe, kdy
jsme meli svobodu, ale' chleba ješte ne, ve vyjedené, vykoristené a vysílené zemi. Muž z naší generace musil dále
žít co nejskromneji,
jezdit do chalup, statku a mlýnu za
aprovisací. Nemel ješte ani tehdy šaty, které by sev necem
podobaly dnešním šatum chudých i nejchudších studentu,
chodil ješte v septime a oktáve ve vojenských
rajtkách
trebas ani civilne neadaptovaných
a také první dva roky
vysoké školy si odsedel v šatech válecného a prevratového
puvodu, címž se rozumí jen kalhoty a kabát, protože
svrchník nebo zimník patril k luxusním
predmetum,
které se vynalézavým
zpusobem odbývaly. Že se strava
zlepšovala jen nepatrne a pomalu, je v lepší pameti, spíše
se zapomíná
jak prázdné
byly kapsy tech hubených
a vytáhlých
mužu, kterým bylo tehdy dvacet, dvaadvacet let a proti nimž jsou dnešní približne dv~cetiletí
naprostí milostpáni
ve všech ohledech. ješte dlouho po
prevratu
neexistovaly
nejaké volné peníze, bez nichž
by si dnešní dvacetiletí
nedovedli predstavit
ne život,
ale ani sobotu a nedeli. Pokud vubec byly, obracely se
koruny na cástecné zasycení, zakrytí
nejnápadnejších
nedostatku
v ústroji, na nejnutnejší
restaurování
domácnosti vyplnené náhražkami
nebo rozebrané.
Peníze,
které se vydelaly
nebo prišly shury zázrakem
nejaké
domácí nebo zahranicní
podpurné
akce, se dávaly výhradne na udržování
životního
minima tak skromné
úrovne, že by ji dnes kritisovali
chovanci vetšiny chudobincu. Nebylo proste možno, aby zustal nejaký groš
v kapse pro volnejší použití, pro to, co dnes nikoho ani
ve snu nenapadne nazvat prepychem.
Minimální požadavky
ponenáhlu
doba zasycuje, nejhorší bída je zahnána,
úroven života stoupá zvolna od
stupne k stupni, nepozorovatelne,
ode dne ke dni, ale
nápadne
zvolna v delším casovém
rozpetí.
Potreby
rostou závratne
ve všech smerech,
nejdríve
v tech,
které byly válkou nejvíc potlacovány
a šizeny, potom
i druhoradé a potom vznikají potreby docela nové, dríve
neznámé. Staví se republika,
ale to už není tak ideový
problém, jako se nám jevil v prvním období prevratu,
kdy jsme se nadšene vyhrnuli
do práce, hledajíce okamžité uplatnení
nadržené energie svého mládí.
To už byl problém materiální,
proces, v nemž rozhodovaly
konkrétní
hospodárské
položky a síly, kapitál, program, rozpocet a provádení programu.
Mladí
mužové a ženy generace nedávno ješte chlapci a devcata,
stredoškolští
studenti a studentky,
zacali být postupne
zapojování
do tohoto procesu, byli jím zasahováni,
zapadali do jeho mechaniky.
Pro nikoho v naší dobe nebyly takové podmínky prudkého reagování hospodárského,
jako pro príslušníky naší
generace. Nikdo neprožil tak ostre prelom dvou epoch
jako ti, kterí si zacali uvedomovat
svet tesne pred vypuknutím
války, která znamenala dobu nejvetšího hospodárského
ožebracení
a kterí po této nejhorší zkušenosti vstoupili do samostatného
života s novými, dríve
jen snenými možnostmi.
Tito mladí lidé nemeli k vyvážení obou extrému tretí srovnávací
zkušenost,
proti
válce blahobytný
život predválecný,
jak ho poznali
príslušníci generací starších.
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A práve temto mladým lidem, kterým pri rustu
odeprela všechno nejdLtležitejší, se zachtelo žít lép
tak dlouhém a drsném uskromnovánÍ. V nových .
ních podmínkách,
v poválecném
svete lehce uvefi
zase hlavne mladí - že bude možno žít lépe. Zdál
samozrejmé,
že základní
podmínkou
zvýšení ži
úrovne je práce. Budu-Ii pracovat,
rekl si mladý
budu mít, co chci. Léty se mé finance budou zlepš
v novém státe, kde je treba každé nové síly, každ
kdo neco umí, se bude delat rychle kariéra. V této
spektive, logicky správné, se snadno realisovalo m
nac reelní rozpocet
daleko nemohl stacit. Bylo
oblékat se, vedle šatu pracovních šaty vycházkové,
aspon jedny vecerní, svrchník a zimník, aspon
výbavu prádla, prece aspon dvoje boty, a když se
chu více vydelá, tak pravidelné výlety, zájezdy, d
ziny, gramofon nebo radio a samozrejme kavárny,
bas dvakrát denne a aspon dvakrát týdne biograf a
kud možno také motorku, vždyt už ted jsou mot
tak laciné a kdo by v dnešní dobe jezdil na kole ne
vlaku když nemusí?
Ano, to je nekolik samozrejmých
požadavku d
staletí rychlostí, techniky a mechanisace, staletl s
a komfortního
života. jenomže
náš mladý muž,
vyznává tyto prirozené ideály svého veku, sedí v
kde má dvanáct set, patnáct,
nejvýš dva tisíce k
mesícne a brzo se objeví, že jeho príjmy nijak n
na moderní život. je tak težko vypujcit si peníze?V
se to splatí, až plat stoupne, každý mesíc se potom
neco na stranu ...
Rozpor mezi chteným a možným je prícinou nejedn
generacního
rysu, zacátek nejedné krivé, nepoctiv
protizákonné
cesty. To jsou pravé koreny zjevu,
'nimiž státní zástupci
hrímají o lehkomyslném ži
o bezuzdných
potrebách,
o požívacnosti mladých
na lavici obžalovaných.
A hospodárské podmínky
než nechci svádet všechnu vinu, ale které jiste n
hlavní vinu, se nelepší, naopak. Vetšine mladých
zaprážených
do výdelku nepomuže pracovat pri
vuli ani víc, než je jejich povinností, výsledek je fin
stejný, nezbytný
deficit pricházející v druhé pol
mesíce neodvolatelrie
jako príliv, dluhy, rostou
zustávají
v nejlepším prípade stejné, situace se
beznadejnou,
casem vecný ten nerovný boj, v n
nerozhodují
obycejne skutecné hodnoty, unavÍ. A
nou pochybnosti,
není-li vubec zbytecné namáhat se
staromódním
a primitivním
zpusobem, když jínl
sahují cíle cestou neporovnatelne
snazší, rychlejší ak
koncu bezpecnejší:
všelijakými
oklikami, moder
metodami zavedenými v živote politických stran, r
mi republikánskými
kouzly, kterým se marne slibuje
lítostný boj a predpovídá smrt pri ruzných príležitost
je to opravdu nejsprávnejší
žít a pracovat poe
musí se ptát každý premýšlivý clovek generace. Jak
se tak neptala generace, která videla válecné a pov
né kšeftování
a milionové korupce, uvedomí·1i s~
jeden milion vydelá jeden clovek za 50 let celod
práce, má-li znacný rocní príjem 20 tisíc korun?
bude snahou této generace snadný a nejrychlejšl
delek? A jak pri tom pochodí kulturní mravní hodn
jako každou generaci, i naši privázal život k
a u zeme ji drží. A jako v jiných generacích, tak i v
se stávají z radikálu
umírnení, poníženejší, reakc
lidé, prípadne podvodnejší.
V živote se charaktery
lámou. Ale celkem je tato škola dobrá a jedine
generace projde, se bude o ní moci ríci neco defi
nejšího.

i

Prítomnost..,
,

innlost a budoucnost lásky.
, že telesný zjev lidských bytostí, mužu a žen, od 4 až
let velmí málo se zmenil, svádí pozorovatele k domnence,
city a pudy zltstaly nezmeneny. Lícení hostíny v Ilíade neoho od popisu obeda z roku 1928 v dome marokánského
y Trímalchíonovy v Petroniovi podobají se jístým slavY Holywoodu. Hlad, žízen, spánek a láska zustávaji podpotrebamí lidského tela.
tku pravda, že láska zltstala tím, cím byla pro Egyptanku
Sesostrídiných, pro Rekyni Homérovu, pro Anglicanku
ltoIeti? Zamýšlímdokázati opak, t. j. že jako ve všem, i v lásce
ytvoj a ten že závisí soucasne na vývinu íntelektu, socíál(monogamii, polygamii nebo otroctví) na pokroku ved
je sociální cenu telesné sily mužovy) a zvlášte na množo casu, který nám nechává boj o život.
vyvodíti nekoli zákonu obmen tohoto citu:
spolecnosti, kde žena jest otrokyní,
o románu) se nevyvíjí.

lá ska-vášen

jte Achíla Homérova v okamžiku, kdy mu unesou jeho
Briseis.Achil zuri, ponevadž jeho pýcha je zranena, neni
ván v modernim smyslu slova. Není to Briseis, na kterou
ff na muže, kterí mu ji unesli. City zajatkyne nejsou príliš
Vi, že jest daní placenou sile; poddává se. Tak tomu je, posíla hraje dltležitou úlohu v lidské spolecnosti. Žena neit, prijímá tudíž trpne sveho víteze.
je, že JOhn Erskíne odhalil nám v Helene Trojské moderní
Jedte však s jakou chladnokrevností Helena prijímá podovua tríumf Menelaltv. Není pochyby, že by nebyla znala
touhy,již sama nazývá Venuší. Podléhá jí a dobrovolne povasebeza IInemravnou ženu". Avšak když videla, že Rekové
{dokemzdí Troje, vzdává se a bez rozpaku vypravuje príe1emachoví.Vzpomente na IV. zpev Odysseje: "Zatím co
feny trojské zoufale naríkaly, mé srdce tonulo v radostí,
10se mé myšlení a toužila jsem navrátit se opet do svého
• felela jsem osudového omylu, v nejž uvrhla mne Venuše
kdy zavedla mne sem, daleko drahé otciny, odloucívši mne
, od svatebního lože a od mého chote, jehož nikdo nezav moudrosti ani v kráse." Menelaos odpovídá: "Ano, vše co
vila, ženo, souhlasí s pravdou."
ICh,kdy vládne sila, neusiluje se o dobytí ducha, o Iíbenípredmet touhy a cíty následují cín jak mohou. Co budí
to, že dosti casto následuji jej bez velkého úsili.
polecnosti, kde síla spolecenských
konvencí
d telesnou sílou, rozvíjí se láska-vášen.

má

kákonvence nespojuje bytosti tak pevne jako sila telesná.
o ní prití, možno se tázati, jakáže jest její cena. jakmile
lIIneji promluví, doléhají na cloveka pochyby o jakékolív
jest to období konfliktu mezí povinností (to jest bytostí
• touhou (to jest bytostí individuální). Nejkrásnejším vzokonfliktlt je hístorie Trístana a Isoldy. Tristan a Isolda
neodolatelne pritahováni. Oba respektuji manžela, krále
pili se však tajemného nápoje a nic již nedovede ukojit
oho po druhém. Tajemný nápoj je totéž, cím pro Helenu
, lec, kdežto Helena, žena primitivnejši spolecnosti chárodružstvi s dobromyslností skoro veselou, Isolda hledá
v smrtí.
se ona strašná, ale krásná idea, že jediným dokonalým
je smrt. Jakmile si clovek preje úplného spojení, jakopanovati nejen telo, ale i ducha a duší, je osudove pritapo smrti, ponevadž jen jedine v ni stává se vlastnictví
Tato forma lásky (pravé romantické
lásky) stává se, jak
mou ve spolecnostech jako je naše. jakmile však se
se, prirozene, prícinou tragedií, ponevadž milencí, kteri
zažili pocit ncceho dokonalého a nadlidského, preji si,

aby ten okamžik trval vecne. ježto vlastní jest všem Iídským vecem,
že jsou prechodné, pomíjející, sama jedíná smrt muže je ustálíti nebo
vzbuditi ilusi, že je ustaluje.
jsou dvojice, kde láska sdilena není a tu zase jen smrt sama jeví se
jako jedíné východísko, nebot níc na svete nemuže prinutit muže nebo
ženu zmenit cit, jenž je ovládá. To je prípad, ku prikladu, Oidony
v Eneide, epopeji pokrocilé cívilisace, jako Iliada a Odyssea jsou epopeje civilísace poloprimitivní. To je dokonce i v Recku pripad žen
Euripidových, jež všecky jsou romantickými heroinami a které pozbyly roztomilou lehkovážnost Heleny Trojské. V moderní Anglii je to
pripad hrdinu Maurice Batíngových románu.
c) Ve spolecností,
kde muž a žena jsou
sebe odlouceni
prací
a zpusobem
života
muže se zrodit
láska rytírská.

skoro
obou

stále od
pohlavi,

Podám dva príklady: spolecnost stredoveká a Amerika pionýru.
Pravý rytírský duch je bezmezná oddanost muže k žene, je zbožštením ženy. Toto myšlení muže se težko vyvinout, když muž a žena
stále jsou pospolu. Nepravím toto v satírickém smyslu. Fakt je, že
žádná žena, aní ta nejroztomilejší na svete není bohyní. Muž, který
stále s ní žije, naucí se stejne znáti její ctnosti jako okamžiky slabosti, její dny ošklivostí. Ostatne, neustálá prítomnost opotrebuje
city. Onu tvár, která se mu zdála tak krásnou, nevídí již tak zcela
dobre. Vzpomínky z detství, ona vypravování, jež mu pripadala kdysí
tak nádherná, jej unavují, preje si skoro, aby jich více neslyšel.
Predstavte si naopak, cím stane se žena, kterou nevidíme. jak
snadným je na vzdálenost uciniti ji každým dnem dokonalejší. Oulcínea z Tobosy byla venkovské devce, sprosté a ošklívé. V ocích Don
Quichotových byla jeho královnou: pro ní býval by schopen velkých
cínu. Nebylo na tom nic smešného, bylo to prírozené. jelikož jí nikdy
nevidel, rovnala se jiné. Bludný rytír bloudí ze zásady: nenechá opoUebit svou lásku všedním životem. Muží oné doby melí krásný výraz:
"Královna jeho myšlenek", a vskutku také žena, jíž milují, exístuje
jen v jejich myšlenkách.
Do urcíté míry Ameríka píonýrll i Ameríka dnešní (mimo jednu
cást mladé generace) podobá se této periode stredoveké rytírskostí. Tu
rovnež žena je zbožštena. Vykonávat pro ni hrdinské ciny jest cílem
vetšiny mužu. Nejedná se síce o dobývání vetrných mlýnu nebo o premožení trí obru v osobním boji, nýbrž o založení velkých továren a
o premožení bankovniho soupere. Predmet zÍlstává tentýž. Vyzískané
dolary prináší muž k nohám královny svých myšlenek, jako kdysi jí
prínášel brnení poražených rytíru.
A hluboká prícina tohoto duševniho stavu jest rovnež tatáž. Totiž,
že muž se ženou málo se navzájem vidí. Bludný rytír z Wall Street neputuje po širokých cestách evropských, aby pátral po náprave Iídského bezpráví, nýbrž odchází casne ráno z domu do kanceláre, obedvá
v klubu, pozde se vrací. Casto jeho žena odjíždí bez neho na pobyt do
Evropy. Na dálku stává se také ona "královnou jeho myšlenek".
Rytírská láska je snad cítem umelým, ale je to cít, který muže povznáší, vyvolávaje u neho chut k obetavosti, zapuzuje v nem sobectví.
Spolecný bod mezi láskou, jak si jí predstavovala rytírská spolecnost stredoveku a láskou, jak ji pojaly spolecnosti anglosaské, je
záliba k umelosti, odpor k realíte. Rovnež jako bludný rytír odmítal
zvedeti, kým opravdu byla jeho královna, tak i anglický neb americký
román chtel po dlouhou dobu cinit z ženy bytost nadpozemskou,
zbavenou takrka tela až, snad, na krásné ocí, rÍlžové rty a (pred deseti
lety) dlouhý vlas. Realístícká povaha lásky u žen, síla jejich instinktu,
jejích chyby, dobrovolne byly pomíjeny. Ženy samy povzbuzovaly
literaturu, která jim usnadnovala hru. Byron již zaznamenal, že ženy
se hrozily jeho Don juana, ponevadž byl pravdivý. Bernard Shaw
v Man and Superman velmí dobre poukázal na výhodu, jež vyplývá
pro ženu z románové konvence, která muže spcutává, ponechávajíc
ženu velmi volnou, jelikož muž odmítá videti ji takovou jakou je.
Ale znovu opakuji, literatura rytirských románu nebo románu anglíckých z 1880 není možná než ve spolecnosti, kde muž a žena málo
se vidí.
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Prítomnost,
d) V zámožné
kde muž a žena
láska a lehkost

spolecnosti,
oplývajici
volným
casem,
žijí mnoho pospolu,
vyvinuje
se koketní
mravu,
které ubijí lásku rytírskou.

Tato promena deje se zpravidla ve dvou etapách. Predne mnoho volných chvil ponechává mužum a ženám cas na uvažování o svých citech, ucí je rozpoznávati jejich odstíny, stále jemnejší a složitejší.
Tehdy rodí se moralisté, jako u nás ve Francii XVI I. století. Velmi
kultívovaná spolecnost nemela níc jiného na práci než se scházet,
mluvit nekonecne o lásce a ji podrobne analysovat. Celá cást národa
oblibila si tyto analyse a to vysvetluje, že my Francouzi oblibíli jsme
si nesmírne psychologické romány. Ve vypravováni nejakého dobrodružství americkému obecenstvu líbí se fakta, ciny; francouzské obecenstvo více zajimají charaktery.
Avšak spolecnost, jakou byla spolecnost francouzského XVII sto!.,
pres to, že shromaždovala obe pohlavi v jedné spolecnosti, ukládala
jim ješte mnoho zdrženlivosti, jelikož byla spolecností velmi náboženskou a tlak verejného minení byl znacný. S civilisací více vyvinutou (a s ni vyvínutou necinnosti a zabezpecennosti) mravy stávají
se mnohem volncj§ími. jednou z velkých prícin lehkosti mravu jest
nuda, která skoro vždy vyrustá soucasne s prosperitou.
Tak tomu
bylo v XVIII. století ve Francii a v Anglii, v Ríme za doby Ovidiovy,
juvenalovy, Martialovy. Tedy všechna krása citu rytirské lás ky postupuje místo malým úskokum lásky telesné. Tyto jsou stejné ve
všech dobách, ve všech zemích. Ctete" Umeni milovati" od Ovidia;
jest stejne pravdívé v Londýne, v Paríží 1750 nebo v New Yorku 1928.
Velmi moderni americký román ukazuje, že konec doby ilusi se bliží.
Studujte ku príkladu "The Sun also rises" od Ernesta Hemingwaye.
je to kniha stejne krutá, stejne pravdivá jako romány Proustovy ve
Francii nebo Aldous Huxleyovy v Anglii. Sherwood Anderson radi
tem, kdož s nim souhlasí, cynismus, sexuální uprimnost. Stará úcta
k vysnené a dokonalé žene vymizela. Nahrazuje ji rozumná, ale zoufalá jasnozrivost.
Nutno znamenati, že rytírské civilisace jsou štastné. To jest lehko
pochopitelné. Muž, který se upne na fíktivni predstavu, nemuže být
zklamán. Clovek se nezklame v soše ani v hrdince špatného románu.
Socha nic nedelá a hrdinka špatného románu provádí jen predvídané
skutky. jakmile však zacne se pohlížet na svet okem jasným a kritíckým, možno nalézti mnohou príležítost k radosti, lec také mnoho
prícin k smutku. Clovek mysli více na sebe; analysuje vice samu sebe.
Literatura získává, ale život stává se težším.
e) Volnost

které

mravú
vede k jednodušším
formám
prípomínají
ponekud
formy prímitivní.

lásky,

Mladici a dívky dneška, jež spolecne se koupaji, vycházej i spolecne,
jsou mnohem blíže primítívním Rekúm nežli svým vlastním rodicum.
Mnoho pravdy je v poznámce Mr. Osberta Sitwella, že porovnáme-li
oblek našich dnú k oblekúm predešlých dob, shledáme, že podobá se
více oblekluTI VIII. stoleti pred Kristem než oblekúm doby viktoriánské. Krétské ženy z roku 800 nosily šaty krátké a jednoduché,
které by nepllsobily príliš smešne v Páté Avenu. Stejne je tomu v životních zvycích. Ciste telesná touha bez prímesku duchového citu
zaujímá stále vetšiho a vetšil10 místa ve všeobecném živote jako v literature a bezpochyby tato disposice vymýti mravy rytirské. V pozoruhodném clánku miss Rebecca West-ová správne upozornuje, že
od nekolika let jsou to mladé dívky, jež stávaji se romantickými. Tak
tomu bylo za doby Theokritovy.
Zajísté velmí nesprávným byl by predpoklad, že by rytírské mravy
v Ameríce byly mrtvy. Avšak neni ménc pravda, že pro jednu cást
generace, alespon pro tu velmi mladou a z ni pro onunejk'ultivovanejší

telesná touha a jistá bezstarostnost ve vztazích lásky za
pravidlem. Nebot intelektuálni elita, treba velmi málo pocetDi,
jen vždy nakonec vnutí zemi své mravy, a to s obdivuhodnou
losti. Dobre bylo to videt ve Francii v XVIII. století.

*
jaká je budoucnost lásky? Težká každá predpoved. Mofno
prece znamenati nekteré cinitele, jejichž pusobení nemÍlŽe
bez vlivu. je pravdepodobno, že nerovnocennost pohlavij
mizí. Telesná síla bude bezcenná. Nejmohutnejši stroje mohoa
rízeny dnes ženou nebo i ditetem. Ve všem síla mechanickám
hradit sílu telesnou. Od nynejška žena rídi svá auta; jestlížekdy
uvidíme válku a armádu, ženy budou strílet i z nejtežšíchdel
vrou válec s otravnými plyny. Umí umírat jako muži; mohou
jako muži, vždyt žena ozbrojená revolverem je silnejší nežli
nejši zápasnik. jejich intelektuálni síla smeruje dospetí stejne
studuji jako muži; vydelávaji si život ve stejných oborech.
jaké jsou toho dusledky, pokud jde o lásku? Lidský pár zal
nejprve na surové výbojnosti a na otroctvi ženy. Je pravda,
spolecnosti mely patriarchálni formu a žena tam byla respe
lec i pres to závislá byla na muži lovci, válecníku pro svou
a pro svou obživu. Aby mohla vládnout, kula po staletí jednu
koketnost, umení líbiti se, a pozvolna za pomoci básníku a um
šla tam, že vnutila predstavu rytírské lásky, pokorné oddanosti
k žene. Dlouho použivala techto zbrani k dobytí silného muf.e,
mohl jí zajistiti bezpecnost; v dobách bližších dobe naší používali
k dobytí muze bohatého, který jí zajištuje hospodárskou svo

II

Avšak moderni žena, taková,jakou jsme ji popsali, nenijížv
dárské odvislosti mužove. Bude tedy míti mnohem menší
oddáni se. Mocna sebeobživy a sebeobrany, bude hledati
tim víc v lásce rovnost a volnost výberu. Neuzná již starou thesi
skou, která alespon v Evrope tvrdila, že nevera ženina jest zá
kdežto nevera mužova bezvýznamnou.
S touto kamarádkou, vice podobnou muži, city snad ztrácína
vostí; mezi muži a ženami zrodí se smyslná prátelstvi, která
pro ne mnohem méne znamenati, nežli láska znamenala kd
jest to, co se deje v Rusku, kde vláda zapovídá uživáni slov"
Nežnost", ponevadž predpokládá, že takové vášne jsou na Ú
vášni politických. Mnoho mladých duchu preje si smrt rom
lásky.
Táži se, maji-li pravdu. Není pochyby, že lidstvo by tím
na case, nabralo by duchové síly, ušetrilo by na vydáni za p
pro nejž pracuje velká cást mužu. Ale ztratilo by tím nespocetn6
které vyveraly z romantické lásky. Naše nejkrásnejši umelecká
nejvetší výkony byly snad primo nebo neprimo inspirovány
Skoro celá naše západní civilisace je zrozena ze sociálního
založeného na úcte k žene a na hodnote lásky.
Nerikám, že by jiné systémy nebyly došly dobrých výsl
východnim Orientu rozdílné hodnoty daly vznik príjatelným
sofiím. My však, my nemáme v tomto okamžiku nijaké náhrada!
noty. Múže se již konstatovat, že u mnoha mladých lidí
s úpadkem sentimentální lásky vyrustá hluboký smutek a v
chut k životu. Neni možno nalézti smyslu života, jenž nahrazuje
skvelou kombinaci: telesné touhy a duchové jednoty. "Telesná
praví Proust, má nádhernou moc docenit hodnotu inteligencea
nit základy mravního života." Problém generace, která prijdepo
bude vytvoreni, pres velkou sensuelni volnost (která se nyní
do mravu a nevyprchá tak brzy) lásky - prátelství, která by
nehodná lásky romantické.
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