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stuje. Kupuje se mnoho knih a je to k nesrovnam
s pomery pred válkou. Ale také pocet vycházejících
knih je k nesrovná ní. Kdo má, odpustte, všechno koupit, co vás napadne vydat? V techto pomerech je kniha
I.
knize krutým neprítelem. Nákup je roztríšten na nesmírnou spoustu ruzných knih. Kdyby mohl se souKulturní
naplnují
vzduch casy,
dukladným
nárkem:podnikatelé
nic se nedarí,
jsou špatné
lidé nestredit na menší pocet objektu, bylo by to, jako když
kupujíknihy, nechodí do divadel, snad zahynem, nežli
rybu se sucha pustíte do vody. Premíra ruzných knih
se rozední. Ovšem že nejsou dobré casy. Ale co z ran
musí nutne znamenat malé císlo nákladu pro každou,
osudu je následkem nepríznivých pomeru a co je nájestliže nejakým zázrakem se nezvetší naše ctenárská
sledkem chyb samotných kulturních podnikatelu?
vrstva nebo jestliže vládním narízením neuložíme lidem
povinnost, aby knihy kupovali. U nás je urcité, zatím
Nejdríve o pánech nakladatelích.
jednou se musí
nezvetšitelné procento lidí, kterí ctou knihy a jsou
s nimipromluvit o nekterých vecech. Oni sami, ve svém
ochotni vydat za ne peníze. Tito lidé koupí do roka
chvatu, ukazují se neschopnými zastavit a rozhlédnout
se. Kam tak chvátají? Ackoliv to ješte nevedí, chvátaj í urcité množství knih. Na možnosti, které poskytuje
asi ke své zkáze anebo do stavu trvalého živorení.
toto procento, je nutno se zarídit; nikoliv vydáváním
prestrelovat
hranice. Prosím pány nakladatele, aby
Pospíchají udýcháni od vydání jedné knihy k vyuznali, že je velký rozdíl, vydáme-li pro tuto ctoucí
dání druhé. jsou nakladatelství,
která vydají novou
a kupující vrstvu sto nebo tisíc knih: Vydáte-Ii tisíc,
knihu každý tretí den. Týden, ve kterém neoblažili
ml'tže kniha i v nejlepším prípade míti jen pomerný
svet novou publikací, považují za ztracený. V žádné
úspech; spíše se všem povede pomerne mizerne, potovárne nepanuje takový chvat a spechání k neznámému cíli. Stohy knih se kupí, a i odborníci už ztrácej í nevadž potornost publika je reklamou a jinými vecmi
roztríštena a nesoustredí se ani na to, co opravdu stoj í
prehledpo tom, co všechno vychází. Slovo, které potreza to. Nadprodukce odsuzuje k malým nákladl'tm a
bujeme pro patricné osvetlení situace, je nepochybne
i ty ohrožuje; znamená pro každou publikaci nejistou
toto slovo: nad pro d u k c e. Toto vzdychající naklabudoucnost. Byly doby, kdy u nás nakladatelství rostla
datelé si ješte nikdy nerekli. Podivno, že na to neprišli.
jako houby po dešti. Každé z nich musí míti svuj
Ci jen z ruzných duvodu nechtejí na to prijít? Ale at
edicní plán, a to je jedna z hlavních prícin nadprovyslovena nebo nevyslovena, nadprodukce
knih exidukce. Tak vidíme, že Božena Nemcová, Cervantes,
stuje. Všechny snahy po náprave musejí vycházet od
"Tisíc a jedna noc" se vydávají ne jednou, ale hned
tohoto poznání. jinak mají nakladatelé pred sebou
dvakráte ve dvou ruzných nakladatelstvích.
je v tom
další periodu vzdychání.
rozum? Preloží se kniha z cizího autora, která chytne:
Ta vrstva podnikatelu, která vydává knihy, mela by
nakladatelé se sebehnou a dají preložit z toho autora
se nejdríve pokusit o strízlivý odhad možností: jak
velký ci jak malý národ vlastne jsme a jak velká ci všechno, co kdy vyšlo. jeden nakladatel zacne vydávat
literární casopis, a za nejakou dobu vychází už pet
malá vrstva v nem cte; kolik se toho vydává a pro
literárních casopisu. jednomu by se mohlo vésti dobre,
kolik lidí. Podle toho by se mela pokusit o další aspon
ale peti se musí darit mizerne, nebot, není-liž pravda,
približný odhad, kolik knih v ceském jazyku má rocne
kolik je u nás lidí, kterí tak prilnuli k literature, že
slušnou nadeji na rozprodej a kolik je odsouzeno
jsou ochotni abonovat literární casopis? Nebo vychází
k tomu, zustat ležet ve skladištích nebo jen zbytecne
jiný casopis, který zdá se míti úspech. Prispechá jiný
oslabovat prodej knih jiných, lepších. Ale nic takového,
nakladatel a založí podobný casopis, který se dokonce
coby se podobalo uplatnování rozvahy, se nedeje. Vypriznává, že mezi ním a tím prvním casopisem až na
dávají se knihy pánubohu do oken. Na knižním trhu
nejaké odstíny není žádného rozdílu v smeru. jsem
je strašná tlacenice. Nakladatelství chrlí knihy jednu za
uctivý k odstínum, ale je nutno, aby pro každý odstín
druhou, protože v tom vidí prostredek v konkurencním
byl zrizován zvláštní orgán? Dopadne to ovšem tak,
zápasu. Nekdy se také nové knihy vydávají jen proto,
že casopis za pul roku zlikviduje, hlavne proto, že pan
aby se z pocátecního inkasa mohly zaplatit naléhavé
nakladatel nemá ani ponetí o tom, jakých investic
dluhy. V tomto vydavatelském
chvatu podobá se
knižní trh kaši. Žádná kniha nestane se událostí, povyžaduje založení casopisu, a myslí, že postací, bude-li
rídit lodku párátkem, pokud se financí týká.
nevadž je ihned zatIacována jinými. Nastává katastroTo jsou veci, ve kterých není žádný boží hnev, ani
fální tríštení pozornosti. V samotném nakladatelství
nekulturnost publika, nýbrž vina nakladatelu samotkniha už týden po vydání pokládá se za starou, ponených. Což se nedovedou sejít a dohodnout se? Vypovadž nakladatel se domnívá, že ho "k novým brehum
cítat, kolik asi knih je zdrávo do roka vydat, a nejak
vábí nový den". To odnášejí autori i nakladatelé.
si to rozdelit? Specialisovat jednotlivá nakladatelství
Autori, ponevadž náklady stávají se nutne malými;
na urcité obory? Vyloucit vydávání knih zrejme zbynakladatelé, ponevadž ani malý náklad nevyprodají.
tecných nebo sobe podobných?
Je to, jako kdyby nekdo ješte nedovaril jedno jídlo a už
Ale nakladatelé asi ješte nedospeli k tomuto stupni
spechalvarit jiné.
r~
osvíceného poznání a nepochybne odpovedí, že to nejde.
Pánové, musíte se zastavit. Mluvíte o krisi v odbytu
Tedy toto nejde - ale chaos a úpadky, to jde. Naklaknihy. Nejsem' zcela presvedcen, že taková krise exi-

Pánum nakladatelum, reditelum
divadel atd.
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Prítomnost,
datelé asi budou musit prodelat ješte vÍCe zlých zkušeností, než se rozhodnou, prinuceni nutností, postupovat
tímto zpusobem. Kdyby se vydalo o polovinu knih
méne, všem by se vedlo lépe. Nekupovalo by se méne,
nýbrž náklady by se mohly zdvojnásobit. Byl by cas
na to, aby z knihy stala se událost. jak dávno už
žádná kniha nebyla opravdovou událostí! Nebot nikdo
v tom vydavatelském chvatu nemá cas se u ní zastavit,
nakladatelé ani ctenári. Kolem nás klouzají stíny spousty
knih a nic neulpívá. jedno je potrebné: restrikce ve
vydávání. Neríkejte, že byste tím ublížili kulture, nebot
to vubec není pravda.

II.
Neco podobného musíme kárati u divadla. Tady
ovšem není možno si stežovat na prehnaný pocet divadel; myslím, že je dosti obecenstva pro všechna.
Ale také tu vládne nadprodukce novinek, a v tom se
tato situace podobá situaci nakladatelské.
Výmluvy
známe: abonentní systém; je nutno abonentum opatriti
urcitý pocet novinek do roka. je-Ii tomu tak, jsou
abonenti zlem pro divadlo, pro herce i pro autory, a
je na case, zkusiti to s nejakým jiným systémem.
Divadlo je dnes asi jediný podnik, kde zahazují na
smetište vec, která ješte má odbyt nebo která pri zvýšené péci by odbyt mela. Dovedeme si predstavit továrnu, která by prestala vyrábet artikl, který ješte jde?
Divadlo je taková továrna, aspon Národní divadlo.
Abonenti už kus videli a je nutno ukojiti je necím
novým. Proto hybaj pryc to, s cím jsme se až dosud
morili: my hrajeme prumerne pro deset repris, autori
píší, herci studují, režisér vymýšlí, výprava se delá
prumerem pro deset repris. Není toto plýtvání silou?
Kdybych byl u divadla a videl, že Voskovec a Werich
nebo Burian hrají své veci stokrát, stopadesátkrát
nebo
dokonce dvestekrát, a že my to privedeme prumerem
na deset predstavení, cítil bych to jako težkou potupu,
jako ménecennost, a vším zpusobem bych se snažil tomu
odpomoci. Ale divadla si na to zvykla a jsou zcela
klid na. Je tu týž problém jako u knih: méne novinek,
ale lépe je nastudovat a dukladne je vy težit. Za tohoto
systému jsou herci honeni ze zkoušky do zkoušky, ale
pri tom zkoušek na každou hru je málo. Veci se pripravují povrchne, protože se spechá od jedné hry ke druhé.
Také v divadle prestaly být hry událostí: prihlížíme
k nim s mírným zájmem. I správa divadla se dívá na
ne jen jako na jedno bežné císlo repertoáru, nikoliv
jako na kartu, na kterou hodlá vsadit všechno. Také
divadla by vystacila s polovinou novinek a bez obtíží
by jimi obsadila všechny vecery. Ale bohužel i v tomto
prostredí novinka se už za týden, za ctrnáct dní pocituje jako neco obtížného, starého, co by melo ustoupit,
nebot už tlací zase jiná novinka. Také divadlo by se
melo zastavit ve shonu a podniknout pro každou jednotlivou hru, co muže. Výber her nemá ukazovat na
rozmery dramaturgovy scetlosti, nýbrž na jistý, bezpecný hmat; není podstatou dramaturgického
umení
privléci do roka na jevište co nejvíce her, nýbrž objeviti nekolik, které mají úspech a vystací uživiti repertoár celého roku.
Divadlo musí si osvojit heslo: kvalita, ne kvantita.
Jsou mezi hrami Národního divadla takové, které by
to mohly privésti na sto repris, jiné, které by dosáhly
aspon padesáti: ale nikdo o to ani neprojevuje velký
zájem, ponevadž nadprodukce novinek se pokládá za
povinnou. Také zde je nutna zmena: mín nových vecí,
ale více se jim venovat, režijne, herecky i v managerování.
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II I.
Konecne ovšem také biografy stenají a stežují si na
upadající návštevy. jak by nestenaly. Také zde je
problém nadprodukce. Kdo kdy rekl, že Praha muže
uživit práve tolik biografu, kolik jich bylo postaveno?
Podle jakého výpoctu byly udíleny koncese? Kdybychom ztratili rozum a v Praze zrídili ješte o deset
biografu více, darilo by se jim zajisté všem ješte hure.
Kdybychom jich naopak tretinu zavreli, povede se
zbývajícím dobre a nemusily by stenat. Mužeme své
kinematografické publikum rozdelit mezi dvacet nebo
padesát biografu, jak nám libo. Rozhodneme-li se
rozdelit je mezi padesát, nesmí se divit, jestliže jeden
bude pít krev druhému a jestliže všem dohromady se
povede špatne.
Páni kulturní podnikatelé budou musit ve svém
myšlení provést zmenu: budou musit si prohlédnout
možnosti kulturního konsumu a podle toho se zarídit.
Neprodukovat více, než se muže konsumovat: to musí
být hlavní zásadou.
F. Peroutka.
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V težké dobe.
President a ministri rozhodli se snížit si platy. Kdo by nevidel, že
to je jen úvod k opatrením dalším? Vláda jde príkladem napred; vetší
cenu než cenu príkladu prece nekolik na tom ušetrených tisíc nemá.
Omezujíc sama sobe príjmy, dává vláda najevo, že se uvažuje i o omezení príjmu ostatních. Každý tedy nejlépe udelá, bude-li pocítat
s touto možností.
Musíme všichni nejdríve dobre vedet, oc jde: nejde o veci malé;
jde o stabilitu naších hospodárských pomeru, o udržení valuty. Nebudeme tak ponižovati rozum svých ctenáru, abychom jim vykládali
zvlášte, proc mena a hospodárství státu nemají býti rozvráceny.
Predpokládáme, že všichni v tom vidí nutnost. Jde tedy jen o zpusob, jakým toho docíliti.
Jak známo, bylo v letošním rozpoctu docíleno protí lonsku úspor
v obnosu 520 milionú. Všechno pocínání vlády od té chvíle prozrazuje
její presvedcení, že tyto úspory vzhledem k napiaté situací nestací a
že je bud nutno hledati úspory další nebo objevití nové príjmy, nebo
obe tyto veci kombinovati.
Že nesmíme se pustiti na cesty hospodárství deficitního hlavne nyní, když mezinárodní úver zcela je podryt, o tom mezi vládou a rozumnými obcany nemuže býti sporu. Chteli
bychom výslovne pripomenouti, že tentokráte mužeme býti spokojení
se svedomitostí, s níž vláda pojimá svuj úkol strážce fínancni rovnováhy. Zkušenosti okolních státu s deficitním hospodárstvim daly dllkladnou výstrahu, a budme spOkojeni s tím, že naše vláda se dovede
podle toho zarídit a že koalice, pokud zatím vidíme, jí nehodlá v tom
púsobit nepríjemnosti.
Je tedy pravdepodobno, že vláda pristoupí k obcanstvu a bude od
neho žádati, aby prineslo prechodné obeti, abychom se prenesli pres
nejhorši dobu. Co má obcanstvo delat? Zajisté nemá zacít s podráždeností, nýbrž s rozumnou úvahou. Nehodláme popírat, že obeti, byt
i jen prechodné, jsou nepríjemné; zvýšeni daní nebo snížení platu nemuže nikoho nadchnout k radosti. Ovšem že je to pro každého jedince zlo. Ale my patrne v této situací nemáme než na vybranou mezi
zlem vetším a menším. Neni pochyby, že docasné obeti sluši se považovati za daleko menší zlo než rozvrat celého hospodárství. Tyto
obeti budou žádány k tomu úcelu, aby se pomohlo tem, kterí nejvíce
trpí krisí, v první rade nezamestnaným.
Je vždy težko presvedcit
mající, že mají pomáhat nemajícím, ale i když je to težko, je to tentokrát nutno.

Prítomnost,
rozhodným úmyslem vlády, udržet naše hospodárství a menu
!JIofádku,musíme tedy z celého srdce i celého mozku souhlasiti. Je
snad dovoleno uvésti dve zásady, jichž by pri tom melo býti
e našeho mínení šetreno.
První zásadou zajísté jest, že pri všech opatreních, která vláda
'kne, musí býti zcela zrejmo, že není jimi postižen stav jediný,
že nutné obeti jsou rovnomerne rozdeleny na stavy všechny.
na pr. možno, abychom ješte jednou z gážistu delali berana,
budemebiti do hradeb tísne nás obklopující, jak se delo nekolite v letech minulých, Neni možno, abychom zase gážisty jako
I asnad jediné posílali do ohne krise. At udeláme cokoliv, gažisÝ stav musí z toho míti dojem spravedlností,
musí videti, že se
DIm nejedná o nic Mre než s jinými.
Pak se obeti lehcejí snesou.
koliv stranictvi v rozdílení obetí by vyvolalo pobourení, které
Dmani nikomu nemohli vycítati. Doufejme, že minulé zkušei naši politiku už poucily, že takto se jednati nesmí. Vidíme príé znameníaspon v tom, že ministri zacali se snižováním vlastních
ta, toho dríve nebylo; deje-Ii se tak dnes, znamená to, že prece jen
me pokroky v psychologii složitého umení vládnouti. Tedy první
da: žádný stav nesmí býti hnán napred do obetí!
Druhá zásada, jíž treba dbáti, je ta, že by dríve mely býti dúdne vyzkoušeny všechny další možnosti úspor, než by se prikrok snižovániplatu; že k tomu se má prikrociti jen tehdy, nebude-li
vdu vyhnutí. Proti snižování platu máme tu podstatnou
nátku, že, ackoliv ovšem rozpoctu by se tím pomohlo, na druhé
e by se tím nutne oslabil konsum, a to není nijak dobrá vyhlídka
výrobu. Ješte jednou upozornujeme na rozpocet ministerstva
~enstvi.Chteli bychom vedeti, není-Ii hlavní prekážkou k dukladu snížení výdaju v tomto resortu nedostatek rozhodné vule.
dybychom na vojenství mohli ušetrit nekolik set milionu, je to
ni vec, kterou máme podniknouti, a o tu sumu zmírniti výši obetí
tních.
Tyto dve hlavní zásady musíme vláde doporuciti. Bude-li se jich
ti, pak je zase naši vecí postarati se o to, aby v kritických chvinebyla opuštena rozumem obcanstva, a brániti ji proti demali.
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Spolecnostnárodu zatocit s Japonskem?

polecnost národu má za~ jednou dukladnou ostudu. Nedovedla
d svými radami a výstrahami vypudit japonské vojáky z Mantlžuska.Její neprátelé konstatují to s príslušnou dávkou škodolibosti,
ji prátele rdí se studem. A prece je na tom jen práve tak, jako
chnyvelmoci Evropy a Ameriky, ani Sovetské Rusko nevyjímajíc.
an na tOI11
práve nejvíce záleží, aby Japonci Mandžusko a jeho prodnictvim celou Cínu neovládli. Ženeva je pouze místo, kde se
vysoká diplomatická hra hraje, žádný pacifístícký spolek nebo nepká Svatá aliance, která by mela úkolem pomáhati všude slabšimu
roti silnejšimu a zarucovat status quo tem, kterí to samí nedoou. Japonský imperialismus naráží na odpor imperialismu ostatIIIch- predevšim cínského. Nesmíme zapomínat, že Mandžusko neni
a. Ta se naopak pred temito severnimi barbarskými koncinami
íla známou zdí. Jen tím, že Mandžuové ovládli Cínu - a byli jí
rbováni (capta victorem cepit), stalo se Mandžusko. cínskou
vincií. Ale na pocátku dvacátého stoleti nebylo tam ješte po cínvlivu ani vidu ani slechu. Zeme budoucnosti stala se jevištem
asu mezi Ruskem a Japonskem. Japonsko zvitezilo a mela mu
lž pripadnout právem víteze. Cína nehrála tu naprosto žádnou
I. Alejako se stává od probuzení japonské moci s fatální pravidelI, vložilise do toho jiní a korist byla, aspon titulárne, hozena do
a Cíne.S pocátku se ovšem zdálo, že prakticky nebude lze ovládl jižního Mandžuska Japonci zabránit. "Pokojné pronikání"
kého kapitálu a práce pokracovalo. Dnes témer vše, co tu má
u, je vlastnictvím Japoncu a podél dráhy z Charbinu dolu k mori
jí na 99 let "pronajatý"
exteritoriálni pruh územi, na nemž mohou
ržovat 15.000 vojáku.
V posledních letech zacali se však do dríve témer Iiduprázdné
proie stehovat Cínani jako kobylký. Vypuzováni domácími zmatky

nacházejí v Mandžusku plodnou pudu a sporádaný režim. Japonci
sami nemohli zemi v masách kolonisovat, jak se od nich ocekávalo,
ponevadž podnebí je pro ostrovní rasu prece jen príliš drsné (asi jako
Kanada). Z toho vzniká nyní Japonsku nebezpeci, že bude v dohledné
dobe z Mandžuska vytlaceno. Cína se konecne nejen probouzi, nýbrž
i organisuje. Po Cansolinovi, který byl ješte loupežník v zápase s jinými lupici a tudíž závislý na japonském žoldu, prišel jeho syn, který
se dohodl s Nankinem a uznává autoritu ústredni vlády. Cina muže
tedy zacít naléhat na výkup dráhy a vyklizeni zeme, pri cemž by jiste
našla podporu velmocí, jako tomu bylo po svetové válce se Šantunem.
Tokio proto dnes preventivne využívá situace, kdy Cina ješte není
hotova a velmoci jsou jinak zaneprázdneny, aby dosáhlo potvrzeni
a pripadne rozšíreni svých privilejí, zabezpeceni proti prišti cinské
ofensive. Kdo je tady vlastne útocnikem? Cinská nenávist proti Japoncilm v Mandžusku projevila se už nekolikrát velmi drasticky a
dnes je jisto, že náhlé staženi posádek by vedlo k povraždení rídkých
japonských kolonistu. Pripad je rozhodne docela jiný, nežli aby se
hodil na šablonu: vpád do sousedniho státu nebo ohrožování válkou.
Japonský postup podobá se spíše tomu, co v roce 1923 udelali Francouzové Nemcúm, když svou pravoplatmlU okupací rýnskou rozšírili
na basén rurský. Proto také Francie má v Ženeve pro japonský pripad nejvetši porozumeni. Konec koncu neni však nejmenši pochyby,
že Japonc(budou
musit nove zaujaté posice pod tlakem celého sveta
vyklidit. Jde tu pouze o jistou formu politického koristení ze situace,
jehož úspech pro Japonce zase nebude úmerný jeho rozmachu.
R. P.

My a cizina.
To je kapitola, která se bude ješte dlouho objevovat u nás v dennim
i jiném tisku. Jsme neobycejne citlivi vilci tomu, co o nás píše cízina, a když nekde v zapadlém liste na druhé polokouli nejaký clánek
si to poplete a umistí Prahu do Rakouska, dostává ihned ministr
zahranicí co proto, že se nestará o propagandu republiky za hranicemi. Chceme od ciziny, aby o nás psala vecne. Ba chceme více: aby
o nás psala príjemne. Když nekterý cízí státník projevi názory, které
se nehodí do našich plánu, jdeme proti nemu metodami u nás obvyklými: osobním útocením, osobnim snižováním. Nekteré pravicové listy pri nedávné volbe francouzského
presidenta se mohly
ukuckat smichy nad tlm, že prý Briand mel již pripraven v kufriku
frak, protože pocítal urcite s tim, že bude zvolen presidentem. Tento
frak Brianditv byl pro naše novináre lákavou príležitostí delat vtípy.
Jiný prípad byl Snowden. Ten také promluvil tak, že to neznelo
nám práve príjemne. I byl vydán Snowden u nás posmechu a v tisku
na jeho úcet delaly se špatné i dobré vtipy. Kdekdo u nás cítil se
povolán mentorovat Snowdena, psát pomalu o nem jako o cloveku,
který míchá se do vecí, jimž nerozumí. Jiný prípad je prípad amerického senátora Boraha. jeho projevy také nezní nám príjemne.
Konec koncu s tím Borah nepocítá. Je to muž, jehož jméno stále
a stále více proniká do sveta, je to jedno z hlavních jmen dnešního
svetového politického života. Ale to nevadí našim lidem. Jsou brzy
hotovi s p. Borahem. Prohlásí ho za germanofila, za cloveka, který by
si radeji svoje rady mel ponechat pro Ameríku, za cloveka, který
by se nemel míchat do evropských vecí, když jim nerozumí. V lidech
velmi podprumerných u nás vznikla chut serezat Boraha. Takových
prípadu bychom mohli uvésti celou radu. Svúj pomer k cizine, má-li
býtí dobrý - nemužeme si zaríditi jinak než podle havlickovské zásady: já pán, ty pán. To znamená: Chceme-li, abychom v cizine neco
platili, nesmíme na svetové forum exportovati svoji malost, musíme
hlasy státníku svetových posuzovati podle toho, co znamenaji a co
chtejí. Zesmešnováním cízích státníkil, pokud jejich názory se nám
nelibí, niceho nedocílíme.
V. G.

V politice -

jako v politice.

Minulý týden napsalo "Právo lidu":
"Pane ministre doktore Spino, musíte nám prominout, jestliže
na príští ošklivé útoky Venkova proti ministru sociální péce dru
Czechovi budeme se zabývati Vámi a úradem, který spravujete".
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PtltomnosL
Podle tónu musíme ovšem predpokládati, že "Právo lidu" nehodlá
pojednávati o p. Spinovi a jeho úradu ve smyslu pochvalném. je
nutno si to vykládati jako ohlášení úmyslu tahati p. Spinu za všechny
vlasy, které má. Takový, racte si všimnout, jest duch stranické politiky. Nerozhoduje, jaký jest p. Spina a jak spravuje svuj resort; nikoliv jestli neco delá dobre nebo špatne; nýbrž o pomeru sociálne demokratického orgánu k nemu rozhoduje to, že agrární orgán se chová
špatne k ministru Czechovi. Biješ-li ty mého Nemce, budu já bít
tvého Nemce. Tady vidíte mechaniku stranického boje bez roušek.
Divné jest jen, že nekdo se už tolik zbavil ostychu, že se k tomu tak
verejne priznává. je pravda, že útocení "Venkova" a "Vecera" na
ministra Czecha je divoké, ošklivé a surové, jak už bývá zvykem
agrárních orgánu, j'estliže jejich pud jest podrážden. Ale jak má na to
reagovati spravedlivý clovek? Zda tím, že k jedné krivde pridá druhou? "Právo lidu" verejne ohlašuje úmysl, že nebude o p. Spinovi
jednati vecne, nýbrž podle stranických pomeru. Kdyby na cinnosti
Spinove shledávalo neco špatného, bylo by bývalo povinno už dríve
proti nemu vystoupit, bez ohledu na to, jak se zachází s p. Czechem.
Neshledává-li nic špatného, má mlcet. To by platilo všude jinde, ale
ve stranické politice to neplatí. Stranická politika se vubec nestydí
prohlásiti: my s tím mužem nebudeme jednati vecne. Aspon tedy
víme, jak se na to máme dívat.
Mezi ceskou sociálni demokracií a ceskou stranou agrární je velký
boj, a protože obe strany na sebe strílejí také okolo rohu, odnášejí si
to nemectí ministri. Nemohouce udelati nic jiného, aspon vyslovujeme
temto nevinným obetem své sympatie. Nemec, s kterým je neslušne
jednáno, je nám bližší než Cech, který neslušne jedná. S "Venkovem"
by asi byla marná práce, ale "Právo lidu" by melo vedet, že úcast
Nemcu ve vláde je problém tak delikátní a vec tak prospešná, že si
ceské strany nemají z nemeckých ministru delat fackovací panáky.

-jp-

S cím souhlasíme.
Príkaz
spravedlnosti.
"Podzimní
období zastihlo vládu
v málo závideníhodném
postaveni. Ackoliv již pred prázdninami
byla si vedoma, že musi nalézti pro budouci státní a verejné hospodárství vtlbec nejen formální rovnováhu, nýbrž reálný podklad, odsunula všecky politické podnety pres prázdniny. Nyní teprve zacínají
státní finance v plné síle pocitovati dusledky soucasné hospodárské
krise, jak ve zmenšených príjmech na daních, tak i na clech, a na
vláde bude, aby tyto deficity vyrovnala nejen pouze úsporami, které
také mají svoje fysické meze, nýbrž i novými zdroji príjmu. Tu však
mužeme pozorovati, že v obou smerech rozhodnutí vlády jsou podstatne ztežována jednotlivými jejími složkami. Zdá se, že o zdroje
príjmu i o podnety k úsporám nebylo by nouze, avšak jednotlivé
strany se zretelem k zájmum svých volicu vetují ten neb onen pramen príjmu. Chce-li jedna strana zvýšení dane na kávu a caj, odmítá
druhá strana tento návrh a zvyšuje príjmy státu z tabáku. jiným
zdrojem príjmu má býti zvýšení dane duchodkové od urcitého minima. Pro politické strany v nynejší vážné dobe melo býti jednotným
vodítkem spravedlive rozložiti nutná zatížení na všecky vrstvy v pomeru k jejich hospodárské síle a uvarovati se jakéhokoliv stranictví
trídního. V dnešní dobe nejcennejší hodnotou politickou í hospodárskou jest klidná mysl obcanstva a zesílená vule prekonati krisi."
("Demokratický stred.")
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"Ale" v pacifismu.
Rozvinul
se boj o sluvko ale. Zacalo "Právo lidu", jež
vyjádrilo
nespokojenost
nad jistým
druhem
lidí,
kterí se prohlašují
býti pacifisty,
potom však zacínají
se samými ale a nedostanou
se z nich už ven. Uznáváme
právo na urcitou nespokojenost
v tom smeru. Nekdy je
tech cizopasných
a I e tolik, že pod nimi všechna paci724

fistická rozhodnutí
mizí, a že v názoru na zbrojení není
rozdílu mezi nepacifisty
a takovými pacifisty.
Nehodláme upírat oprávnenost
jakéhokoliv ale v tomto oboru, protože
rádi se vždy držíme. reálního názoru na vec. Všechna
a I e nelze proste zakázat. Sami
jsme do jisté míry "aleisté", jak bylo jasno z našich debat
s radikálními
pacifisty na konci lonského a na zacátku
letošního rocníku. Nemužeme souhlasit s radikálními pacifisty, že jest naší povinností
odmítati válku obrannou,
a že nejlepší vecí, jakou bychom v takovém prípade
mohli udelat, by bylo složit ruce v klín, trpne cekat, co
se osudu urácí na nás poslat. To jest mystika. Takto si
predstavují
uskutecnení
ideálu lidé nepraktictí.
V mezinárodní politice se s touto svatostí ješte nedá nic vyrídit. Nepraktictí,
ideologictí lidé obycejne chtejí bud
všechno najednou,
nebo se urazí a nechtejí vubec nic.
Máme proti takovému
ciste ideologickému
pacifismu,
který se spokojuje s ideami, tu hlavní námitku, že není
nadeje, že by jeho stanovisko
mohlo býti prijat? prumerem našeho národa a naší politiky. Nejde prece o to,
aby otázka odzbrojení byla ve vší ryzosti prodebatována
v speciálních pacifistických
kroužcích, a nejde o to, aby
pacifism nejaké nepatrné
menšiny byl tak vylešten, až
by oci precházely.
Jde o úcinnejší pacifism, o to, abychom navrhli takový zpusob mírové politiky, který by
stát byl ochoten prijmouti
a provádeti.
Delati pacifism
pro spolkové resoluce nám nestací. Chceme takový plán,
jímž by se i odpovedná
státní politika mohla rídit, a
proto nebudeme
pricházeti
s takovými
ideami, které
stát a vetšina naší politiky urcite odmítnou.
Není pochyby, že odmítnou
každý pacifistický
zpusob, který
by vedl k ohrožení státu, a nemužeme jim to ani vycí.
tato Tak zcela jiste odmítnou
(s naším souhlasem) ideu
"nebránit
se, ani když jsme napadeni",
a "odzbrojit,
i když ostatní neodzbrojují".
My se musíme snažit nikoliv o takovéto
cisté ideje, nýbrž o praktický
plán,
který pri urcité míre energie mužeme vnutiti celku. Také
zde je lepší vrabec v hrsti než holub na streše. Myslitelovi postací, jestliže nalezl cíl. A'e práve zde musí zacíti
se svou prací politik. A to je práve podstatou politického
umení, nalézti správnou
metodu
k uskutecnení
cíle.
V tom se cistí myslitelé ne vždy dobre vyznají. Jedno
pokládáme
za jisté: pacifism prirozene poroste postupne
s mezinárodní
jistotou.
Jestliže nekterí pacifisté chtejí
hned odzbrojit
a odmítají zásadne starat se o to, je-Ii
stát bezpecen ci nic, znamená to, že trvají na tom, aby
byl dum staven od strechy. Mají bájecnou, znamenitou
strechu - ale nemají nac ji nasadit. Jestliže nekdo dobre
pozoroval
vývoj událostí
posledních
desíti let, muže
se zarucit, že tímto zpusobem veci nepujdou kupredu.
I pri pacifismu musí se pocítati s politickými realitami,
a jednou dukladnou
takovou
realitou j'e strach státu
o bezpecnost.
Tento strach není možno vyhladiti. Pocítaje s touto realitou,
vycházel
správne Svaz národu
/ vždycky,
kdykoliv
mu bylo jednati o odzbrojení, nejdríve od idey bezpecnosti. Tou je nesen ženevský protokol
z r. 1924 i locarnský pakt z r. 1925, a ta idea bude predcházet všem dalším pokusum Spolecnosti národu o odzbrojení.
Souvislost
bezpecnosti
a odzbrojení je nepopiratelná.
Kdyby na pr. v Nemecku zmocnil se Hitler
vlády, musíme predem s politováním
ríci, že by to zasadilo težkou ránu myšlence odzbrojení,
ponevadž ve
všech okolních státech by vznikl nepríjemný
a hluboký
pocit nejistoty.
Staví-Ii se dum míru od základu, nikoliv
od strechy, jest jej treba staveti od rozširování pocitu
bezpecnosti.
Pri tom uznáváme,
že stav bezpecnosti je
již ve svete takový, že by bylo možno zacíti s nejakou

Prítomnost,
etapou odzbrojení, a že udržování
dn~šního systému
ve stavu zkamenelém není oprávnené.
Radikálním
pacifistum na útechu rekneme: která velká vec se podarila najednou? Žádná, není-li pravda?
Nemužete
tedy
chtíti, aby práve tak težká vec jako odzbrojení
se podarilo najednou. Bude uskutecnena
jen mezinárodním
rešením po etapách. Že by bylo zavedeno narízením pacifistických spolku, na to veru není vyhlídek.
Do této realistické míry tedy sami patríme k "aleistum", a pokládáme za rozumné a pro pacifismus i za prospešné k nim patrit, nebot nevidíme žádný užitek v tom,
kompromitovat pacifismus
plány neuskutecnitelnými.
Pacifismus nejdríve musí dokázat svou prakticnost,
aby
se ho vlády nebály: musí podat dukaz o sobe, že nepatrí
mezi utopie. Pokud dalšího se týká, souhlasíme
však
s temi, kterí si stežují, že na pacifistickou
ideu casto privešuje se neslušne mnoho a I e. Pacifismus,
který se
zdráhá vykonat neco pacifistického,
prestává
být pacifismem a je necím jiným, co si jméno pacifismu prikládá
jen z chytrosti. jsme, jak jsme podotkli,
pro etapové
rešení, což ovšem neznamená,
že jsme pro to, aby veci
byly ponechány v tom stavu, v jakém jsou. Myslíme, že
by bylo na case to zkusit již s první etapou. V tom však
brání práve ti, kterí jinde i u nás ovešují pacifismus samým a Ie, že už pod tím prestává být pacifismus videt.
Radikální pacifisté, kterí odmítají dbáti pomeru, skoncí
tak, že v té pro ne nejduležitejší
otázce nebudou mít nakonec žádný vliv, ponevadž
odzbrojení
nikdy nebude
rešeno bez ohledu na pomery. Na druhé strane ti, kterí
zírají stále jen na pomery a pro ústupek ve zbrojení by
si dali koleno vrtat, ztrácejí zase snadno rozhodnost
pacifistické vule. Príliš velký pocet takových
a I e muže
znicit každou pacifistickou
skutecnost.
Jde o stupeií
onoho ale. Na príklad: býti pacifistou
a chtít zavádet
predvojenskou výchovu - to už nejde, tg už vubec není
žádný pacifismus, ani pacifismus s a Ie. Ríkati: já jsem
pacifista, ale jsem pro zavedení predvojenské
výchovy,
- tot jako ríkati: já jsem abstinent,
ale alkohol piji
každý den, nebo: já jsem pocestný clovek, ale kradu.
Príliš velké a Ie muže každý pacifismus znicit. Jako není
žádný bílý clovek s cernou barvou, nýbrž jen bílý nebo
cerný clovek, tak také není žádný pacifismus s nepacifistickými ciny a žádný pacifista,
který usiluje o zavedení
predvojenské výchovy. Pokud se do debaty o oprávnenosti "ale" v pacifismu vmísil "Venkov",
nápadne pripomínal takového
podezrelého
blondýna
s cernými
vlasy a vousy. Kdo je cerne zarostlý, je brunet, a kdo je
proti snižování vojenského rozpoctu, proti zkrácení služební doby a pro predvojenskou
výchovu, je nepacifista.
Musíme tedy s tím a I e v pacifismu
zacházet opatrne,
chceme-li, aby z pacifismu neco zbylo.
Jde oto, aby si pacifism našel nejakou prakticky
uskutecnitelnou první etapu a aby o ni bojoval. Mohlo by to
býti snížení vojenského
rozpoctu
a zkrácení
služební
doby, které sice již máme dávno zákonem stanoveno,
ale pro samé a I e je neprovádíme.
Radikální pacifisté by
meli prestat hypnotisovane
pozorovat svuj poslední cíl
a pripojit se k úsilí o provedení této první etapy.
Debata o a Ie v pacifismu vznikla u príležitosti pripravovaných manifestací pro odzbrojení, které mají odzbrojovací konferenci opatrit souhlas a podporu verejného
mínení. Lidé budou vyzváni, aby podpisovali
manifesty
pro odzbrojení a pro mír. To jest príležitost,
kam žádné
ale nepatrí. Zde má verejné mínení dáti najevo, jakývývoj vecí si preje, zde má vyjádriti touhu po míru, a proto
tam každé a Ie má býti vyhozeno ze dverí.

Musíme odzbrojovací
konferenci
opatrit
tolik projevu mírumilovnosti,
kolik mužeme.
Zde nejde o podrobnosti
metody, nýbrž o základní
otázku, chceme-Ii
mír. Proto se nesmí odpovídat:
chci mír, ale ... , nýbrž
proste, jasne a pádne, bez a I e a beze všeho, co by mohlo
ubírati na rozhodnosti:
ano, chci mír. Proto podepište!
Prispejete tak svým podílem k utvárení vecí.
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NÁRODNí

HOSPODÁR

Frant. Munk:

Ámerika pripravuje plánové
hospodái·ství.
Cambridge,

Mass., 23. ríjna

1931.

Letošní
predpisuje
jevovatmóda
v proslovech

"plánování". presidentu
Zacíná seauž
obbankovních
generální sekretári
jím zpestrují
své projevy na výrocních
schuzích. Je tedy nejvyšší cas, abychom si je prohlédli
ponekud blíže, dríve než se dá na trh v populárním vydání.
Zde v Americe udelalo plánování nejrychlejší
kariéru.
Pred rokem nesmelo ješte do "slušné" spolecnosti.
Kdo
o nem promluvil,
pokládal
se za víc než polovicního
bolševika, rozhodne byl podezrelý.
A najednou,
co to
vidíme? Mluví o nem muži tak málo podezrelí
jako
Owen D. Young, jeden z kandidátu
na úrad presidenta
Spojených státu v príštím roce, pan Swopes, predseda
General Electric, a - zní to neuveritelne - dokonce i dustojní funkcionári
Obchodní komory Spojených
státu.
Ba i Velký Bílý Otec ve Washingtone
poctil "plán"
svým prikývnutím.
S Amerikou
se neco deje. Když se i na mistech
v Americe nejvyšších,
totiž v sídlech velkých "národních" korporací
a trustu zacíná mluvit o zmene dosavadniho systému, pak to znamená, že kvašení v americké
spolecnosti pokrocilo už hodne daleko. Také je to všude
pozorovat:
Na universitách,
kde jsou vyvešeny
velké
grafické mapy ruské petiletky, v novinách, v casopisech
a ve spouste nové literatury.
Americtí intelektuálové,
kterí dosud poslušne mašírovali
v armáde prosperity,
zvedají hlavy a otvírají ústa. Amerika se probouzí a pri 8 až 10 milionech nezamestnaných
to není probuzení príjemné.
Každý mluví o "plánu" a každý tím myslí neco jiného.
Velké akciové spolecnosti,
jako dráhy a paroplavební
spolecnosti,
si pod tím predstavují
subvence federální
vlády, aby mohly zaplatit dlužný úrok svých obligací.
Farmári na západe si predstavují
neco silne podobného.
Trusty si myslí, že pomocí plánu ovládnou drobnou konkurenci, podbízející
jejich ceny a tarify. Drobný prumysl ceká od neho ochranu pred všemocnými
mamuty.
Banky doufají, že nekdo bude garantovat
jejich pasiva.
A málokdo rekne presne, na co myslí.
Tož - plánové hospodárství
muže znamenat
dvojí:
jednak hospodárství
programové,
za druhé však hospodárství centralisované
nebo koordinované.
1. H o s P 0dárství
programové
je takové, kde se stanoví, že
urcité hospodárské
úkony budou
provedeny v urcitém
casovém úseku. Tedy na pr., že bude postavena
nová
železnice na urcitém území, nebo zavrena urcitá továrna,
nebo sledována urcitá úverová politika.
2. jinou kon725

Prítomnost.,
cepcí je idea hospodárství,
které
bychom
nazvali
koordinovaným
nebo
centralisovaným.
Zde se
nestanoví jenom urcité hospodárské
úkony, jež jest provésti, nepracuje se jen s oddelenými úseky, nýbrž s hospodárským
celkem na urcitém území.
Hospodárství
muže
být programové,
ale nemusí
být
koordi n o van é. Hospodárství
programové
konecne nekde
už máme: cukr, Iíh, železo, papír snaží se aspon o programy krátkodob.é.
Poku~ n~š. prumysl f!l.Iuv} o hospodárském plánu, predstavuJe
SI Jen hospodarski:program:
Rozdíl mezi obema je tak trochu podobný Jako mezI
kartely a t!us~y, ~bychom
m~uvili r~cí hospodát~tví:
Prirozene
ze ImplIkace
koordmovaneho
hospodarstvl
jsou mnohem hlubší. Program muže si urcit každá s~upina mužu nebo žen, kterí se ses,e~nou, k<:Iem zelen,eh~
stolu. Koordinované
hospodarstvl
predpoklada
. však
ústrední
rízení,
autoritu
a výkonnou
moc. Spolecnost národu sestavuje a už pred 4 roky sestavila hospodárský program. Zustal na papíre, poneva9ž
nebyl po ruce generální reditel a policajt. Program
J~
lepší než nic, plán
je lepší
než program.
To SI
nyní uvedomují
ve Spojených
Státech - doufejme, že
i u nás za vodou.
Problém
tedy
už nezní:
plán
nebo
volné
hospodárství.
Hospodárství
samo se svázalo:
bud'
z vlastní vule (kartely, trusty, koncerny) nebo v dusledku
nouzových
opatrení
(kontrola
bank, subvence,
sanace
a všechno
ostatní).
Problém
je: program
nebo
plán
a jaký7
A nyní otázka, kterou si kladou v Americe: je plán
proveditelný
v kapitalistickém
systému?Young
Swopes i Hoover ríkají a no. Newyorská
"Nation"
starý týdeník, n~socialis~ick.ý a ~ekomunist!~ký
~ pr~~í
ne. "Plánovam
a kapltalIsm
JSou nesluCltelne
, plse
21. ríjna, "státu nestací kontrola, musí mít i vlastnictví.
Kapitalisté m.ají stejne dobré n,árodohospod.áre
a red~tel,e
jako bolševicI. Kdyby byl plan v kapItalIsmu
mozny,
byl by jej už dávno uskutecnil.
Kapitalista
muže plánovat jen ve své továrne,
nanejvýš
v horizontálním
trustu. Kartely ztroskotávají
proto, že je v nich vlastnictví roztríšteno.
I kdybychom
celé národní
hospodárství soustredili v 10 ústredních trustech, kdyby však
tyto trusty patrily soukromým vlastníkum,
nedosáhneme
hladkého fungování.
Vzájemné trení a konflikty
znemožní úspech. Celé sovetské hospodárství
naproti tom~
je ve skutecnosti
jediným, obrovskÝ?1 tr.uste~, roz!TIe,ru
zcela nebývalých
a to trustem
soucasne honzontalmm
i vertikálním,
zahrnujícím
všechny úseky a fáze výroby,
financí, dopravy a konsumu."
Nuže, Amerika se zatím domnívá, že i kapitalism
je
s to plánovat.
Ne sice kapitalism
starého typu, kapitalism individualistický
a dynamický,
nýbrž n o v Ý ka p it a Ii s m k o Ie k t i v i s t i c k Ý a s t a t i c k ý.
Co al e
je-Ii naše spolecnost, naše století dynamické?
Dovedeme
pak aspon uchovat to, ceho jsme dosud dosáhli? Máme
vudce pro nové, pricházející
hospodárství?
Na to Amerika zustává dlužna odpoved. Velká zeme
je jako primrazena
náhlým poznáním, že spad )ej~ u.cení,
její životní názor, náboženství
výkonneho
mdl,vldua!
uctívání kapitána
prumyslu
bylo omylem. Velka zeme
vysílající automobily,
filmy a misionáre do celého sveta
je zmatena a znepokojena.
S upreným zrakem dívá se
za oceán. Sfinx ji hypnotisuje:
Amerika
se dívá na
sovetské Rusko, ...

LITERATURA
Fr. Odiz:

Tak zvaná generace capkovská.
Metoda
se úplne zmenila. Na pocátku hlásala generace ústy svých vedoucích kritiku, zvlášte J. Kodíc:
ka a K. Capka, že je treba k. r.~alite lids~é pris!u~ov~tI
s tvrdou jistotou a formovatI JI s nesentlmentalm
vecností; Capek ve svém te.oretic.kém oclán~u. ,,~it~rární
poznámky
o lidskostI"
tolIk zdurazn~je,
ze It~skost
v literature
neznamená
nejakou dobrodejnou
sentimentální humanitu.
Ale dnes vedoucí básníci generace zpokorneli. Neútocí na brány tajemství
cloyek.a a !!dskos~!
vubec
ostrými
zbranemi
analysy,.
nybrz
P!,lstUp.Ujl
k nim tiše a zrí do nich s laskavou nehou, ktera spocll1e
na každé malickosti.
Toto pokorné a vlídné zrení ulpívá
na mnohých
detailech,
ale nejde pravidelne
ke strukture lidského charakteru
a osudu. Tento humanism prechází opravdu v pokorný a nekdy i sentimentální
systém
lásky, nehy, duvery, touhy po shode všemu !1~ vzdory,
je v nem velká tou~a po, harm.onii a. vY!0,vn.am, m~oh?
sympatie, laskavostI a vlIdn,?st!, v mchz Je I m;t.od~cka
pomucka:
realita se neotevre casto hrdémU'; nasI1nemu
pohledu - snad se tedy otevre vlídnému milenci, jenž
pokorne zaprosí u jejích bran. Toto vlídné z.reni d?, hlu:
bin života se pak pojí s touhou po prostote a upr.1I1111~
srdecnosti
a ústí v idylismus, zvlášte u Langera, Jehoz
veselohra vzdává se casto každé osudové hloubky, podstatnosti
charakteru
a fabulacní
antitheticnosti
a hoví
si v tichém idylismu, jenž má leckde molnarovs~é tóny.
K idylismu však inklinují i jiní básníci, casto I Cape~,
velmi casto na pr. Kubka, jenž je vubec mekký melodlk
a idylik, i když obcas píše baladu prosou i dramatem. ,
Dílo generace by nebylo úpl~é, kdy~yc.hom s: nezm:~
niIi o kritickém
díle generacmm,
v nemz se stretly tn
významné
individuality:
Josef
Kodícek,
Miro~lav
R u tt e a vlastne i Ferdinand
Peroutka
(svou knIhou
"j ací j s m e?"). Josef Kodícek delal divadelní krit.iku,
mužnou
tvrdou,
intelektuálne
vyostrenou
a estetIcky
nekomp~ol11isní.
Mužnost
mu byla postulátem
zásadním. Mužnost - to je predevším zdravá skepse, odpor
k pathosu,
sentimentalita,
smysl pro reálnost a in~iv!dualitu. Neopíral se o žádný systém a stavel se ke kazdemu dílu bezprostredne
telem proti telu a meril zvlášte
jeho elementárnost
a životní intensitu
a opravdovos~.
Miroslav
Ruttejekritikpokornejší,jenž
se prosi:c~je
realitou díla, vykládá ji a zjištuj~ prede~ší.m, co jej a
autora pojí a teprve pak to, co Je :ozl~c.uje, a s t?ho
hlediska hodnotí. Usiluje o plnou objektIVItu,
ale vzdy
trochu i kritikou obráží svuj základní životní
romantism. A Ferdinand
Peroutka, jehož vlastním územím je
kritika politická,
vycházející
s hlediska nového. liberalismu, napsal knížku o ceské povaze - "jací
jsme",
v níž podal jednu z nejpronikavejších
analys cešs~:,í~
Tato kniha patrí rozhodne do díla této 3en;race
zvlast~
proto, že jejím jádrem je bystrý roz~or ceske a slova~ske
humanity,
jež je základním
problemem
generace cap. kovské.
6. vývoj

básnické

formy.

K dílu generace patrí také úsilí o novou formu, jež
tato generace vyvinula
merou velmi silnou. Mezi ~uchovním obsahem , životním názorem a, obrazem
sveta
v.
Vf
,
na jedné a básnickou
pomer: každá zmena
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A UMENf

formou
obsahu

na druhe strane je pr~my
a duchovního
stanOVIska

Pr(tomnOSL
amená i zmenu formy. Svetový
názor je organisufdm prvkem v životní empirii básnické duše. Generace
tlvejšího umení impresionistických
sensitivu
a novopkovská od pocátku usilovala
o tvarové
odlišení od
mantických dekadentu, od toho precitlivelého
a leckdy
ekorativního umení, jak je dávala škola Moderní revue,
lIe i leckdy i R. Svobodová a ostatní clenové generace.
ladí básníci, poucení zprvu novoklasicismem
a pak
kubismem, jsou si vedomi t0ho, že umelecká forma je
oustavou odchylek
od prírody;
považovali
proto
naturalistický ilusionism za umeleckou nerest, nebot je
v nem bankrot duchovní potence básníka, jenž nemá
llkreslovat svet jevu, ale znovu jej vytváret.
Nejúplneji
vyjádrilpremeny
tyto tendence
Hofman vve"Asvém
clánku
"Duch
v umeníVlast.
výtvarném"
I m a na
ch u
Prehledu
na r. 1914". Za základní tendenci
modernfho umení pokládá snahu zmáhat realitu, to jest odprlrodnit ji, prevést ji do autonomní
sféry ducha. Mo'ilernl formaje substitucí vecí; tam, kde se vytvárí taková
vecná forma, nemá místa náladustkárství,
nápodoba, okrelováni. Taková forma je principielní umelost; ilusionism
je vždy polotvar; moderní umení usiluje o zmocnenou
pfedmetnou reálnost - ale také o idealitu formy, nebot
i1usivní forma neuspokojí - dávajíc jen zdání,
klam
ilusí, nikoliv plnou reálnost.
I když ovšem tato estetika se predevším
týká umení
výtvarného, prec jen postihuje
obecné umelecké
tendence: i v poesii usilovala
generace
o nový formový
výkyv od tvarového ilusionismu, jenž byl základní formou prosy a poesie generace let devadesátých.
Zde je
zárodek nového stilového úsilí. Že mladí šli velmi poctive k základum nové formy, ukazuje t~, že podrobili
velmi peclivé kritice i slovník.
Capkova
"Kritika
lov"generace
je pametihodná
jež máanalysuje
ve formovém
úsill
podstatný knížecka,
význam. Capek
slova
jak se obecne užívají, a odhaluje
to, že se jich casto
užlvá bezmyšlenkovite, že nám slova nahrazují
veci, že
jejich užívání spocívá na pojmech
zmatených
a nedbale vytvorených i na predsudcích.
Capek odmítá bezmyšlenkovité slovní uprilišování,
obrací se proti atributivnímu myšlení ilusionistické
generace, která hýrila
epithetem zcela už mechanickým;
brání se proti slovnlmu zevšeobecnování,
a zvlášte odmítá slova kulatá,
jichž se užívá jako pohodlných kouzelných formulí, aniž
e pri nich na neco myslí. I když je tu patrný vliv Mautneruv, je to knížka zásadního významu.
Generace v,ní
zkoumala své prostred~y
tvárné,
slova a jejich
základní s poj e, a ocištovala si slova od starých mechanismu.
Ve vývoji básnického tvaru nacházíme
v této generaci nekolik závažných
evolucních
stadií. Zac!nalo se
novoklasickou povídkou
delali ji bratrí
Capkové
velmi dusledne a také Fr. Langer, v jehož "Z I a t é Venuši" bylo však porád ješte hodne pozustatku
ilusionistické školy starší generace. Ovšem: již zde se' probíjel
odpor k subjektivnímu
sensitivismu,
k dekoracní
náladovosti, k psychologické
rozbredlosti
a již zde zvlášte u Capku - šlo o objektivitu
tvaru, o prísnou
trukturu prosy a cistou linii fabule. Ale celkem byl
ten novoklasicism odvozená forma a jenom 01 U s t k e m
1c odrazu,
jak jsem už rekl.
Vlastní tvarové cinení generace se zacíná tam, kde
proniká vliv maHrského kubismu
na prosu tedy
v"Netecném
diváku",
"Liticích"
a "Šklebu"
od
R. Weinera, "Božích
mukách"
a "Trapných
povldkách" K. Capka, v prvých prosách Lva Slatného
jinde. Všichni tito básníci vyrustali z po cit u o s u d 0-

vého
víru
a chtejíce jej ztvárniti,
zavrhli každý tvarový a dejový ilusionism,
jehož snahou bylo, vzbuditi
zdání, dojem, ilusi životního
proudu. Noví básníci nepodávají
však životní dejství v laskavé a melodické
plynulosti
jeho povrchu, nýbrž chtejí je znovu vy b udovati
v jeho evoluci. Ukazují tedy zrod
událostí,
rozloží dej v jeho hybné složky, vysledují mezi nimi tajemné souvislosti
a podávají
tak kusy odhmotneného,
ocišteného a produchovnelého,
a prece krajne reálného
života. Vše náhodné, jedinecné a individuální
je tu vylouceno, aby práve co nejurciteji
pronikla nahá forma
dejství, jeho zákon, leckde i formulka,
duchovní destilát
z chaotické skutecnosti. I clovek je tu predveden v typickém obrysu a bývá casto jen prostredníkem
osudového
komplexu. Temto básníkum jde o to, aby prevedli složité
formy v jednoduchou
formuli. A pri tom: i stil oproštují
od zátopy e pit h e taj dou k vecem a cinnostem: substantivum a sloveso nabývají u nich nové funkce.je to styl mnohem vecnejší než byl impresionism v pro se, je v nem intelektuální sila a betonová šedivost (Kodícek) a neHbivost.
Tento prosový kubism má po stránce tvarové velký význam: zacíná se jím nová
forma,
neilusivní,
abstraktní
a prece plná reálnosti.
je to zárodek bud o ucího ceského
formováni.
S touto objektivisacní
formací souvisí ovšem i Capkova
utopie
dramatická
i románová
v "R. U. R.",
"Veci
Makropulos"
"Ze života
hmyzu"
a v jos.
Capkove "Zemi
mnoha
jmen".
Capek tu nedramatisuje intimní lidské osudy, nýbrž celou svetovou situaci
a smer života, daný premírou
zvrhlé
civilisace,
jež mechanisuje
cloveka a vhání jej do duchovní i fysické dekadence.
Vždy tu jde o nejzávažnejší
obec n é
veci celého clovecenstva,
jsou to hry soudu nad celým
svetem, nad systémem spolecenského
životaa práve
to, že odtud intimní osud leckdy úplne zmizel ("Zeme
m noh a jme n") a že clovek je tu jen císlicí v myšlenkovém rebusu, podlomilo úcin techto her. "Z e ž iv o t a
hmyzu"
je v podstate
alegorisovaná
revue
lidského
života,
v níž vystupují
jen nejobecnejší
lidské
typy, maskované
zvíraty. A podobne je tomu i v románových utopiích. Nejúcinnejší
hrou je ovšem "R. U. R.",
v níž je vlastne nejvíc osobního osudu a tedy nejvíc
cloveka. "A dam st v o r i tel" se neudržel na scéne tak
dlouho jako "R. U. R." práve pro tu neprolidštenost
obecných
idejí, vtelených v neživotné typy. Zde narážíme už na poslední hranice této formy: je vždycky
treba, aby dílo vyrustalo
z konkretní
lidské hmoty,
z osudové reality cloveka, které je nutno umocniti na
obecný princip. Tato abstrakce
musí však být naštepována na nejkonkretnejší
lidskou realitu. Tam, kde Capkové zašli až k obecnu abstrakce,
nepodložené
lidskou
duší, ztroskotali.
Zde jsou meze této f o I' my.
Ale ovšem v kubismu nebyl jediný tvarový projev generacní. Generace nemela lyriky a tak její obsahy citové
nemely vlastne odlivu. Nekterí básníci generace našli
ventil té citové náplne ve forme
expresionistické.
Na pr. Josef Capek v "Lelio"
dal jednu z prvých expresionistických
formací.
Tato kniha je naplnena
hlubokým smutkem
ze života, nesmírným
steskem ze sveta,
hruzou z lidské existence a prímo hruzou z cloveka samotného. Temto obsahum dostalo se typické
expresionistické
formy,
to jest formy vise a prímého promítnutí této vise v tvar. jádrem techto pros je lyrický
depresivní
stav: vznikají z vnitrního
zážitku, z vise,
z duševní
materie,
jež je primární
a jež se promítá
expressí,
takže prosa je vodivým drátem, jenže svádí
duševní stav básníkuv
v celé jeho bezprostrednosti
a
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Prítomnost,
plynulosti do duše ctenárovy. Capek dochází tu až
k formovému nihilismu, nebot ruší tvarové a dejové
souvislosti a dospívá k úplné dekomposici, dané prehrátou visionárskou duševností. V tomto smeru šli za ním
mladší príslušníci generace, zvlášte Cestmír Jerábek
v "Zaskleném
cloveku"
a "Predzvestech"
a L.
Blatný ve svých drobných prosách, zvlášte v "P o v í dkách v kostce".
Tento stil, jenž zbavoval poesii
predmetnosti a ztvárnovalplápolavé
vise v prímých
expresích, byl - jak bylo receno - náhradou za lyriku,
jíž se generaci nedostalo.
Ale na tomto stanovisku ovšem generace nesetrvala.
S procesem polidštování teoretického humanismu šel
ruku v ruce proces formální, jehož cílem byl nový
tvar, jenž obráží co nejplneji lidské osudy a potencuje
je na typy. Nazval bych toto stadium realismem
fenomenologickým: toto umení, v jehož celo se postavil
Fr. Langer, jde k reálné predmetnosti, k prostote výrazové, je neseno snahou po uprímném zobrazení lidského
osudu a cloveka vubec. Celkem lze toto zvecnení a
prolidštení pozorovat u celé generace. Karel Capek
píše drobnou lidskou fenomenologii_v
"Povídkách
z jedné
a druhé
kapsy".
josef Capek píše "Stín
kapradiny",
Fr. Langer "Periferii"
s motivy 00stojevského
a "Predmestské
povídky",
Cestmír jerábek válecný román "Svet
horí" a Blatný
"Regulaci",
Fr. Kubka "Sedmero
zastavení"
a ve všech techto dílech nacházíte realism, jenž je
lidsky fundován a jenž tíhne k uprímnosti. a predmetnosti, aniž ovšem zabredá do precitlivelosti a dekorativnosti. To je také poslední evolucní stanice formová
této generace.
7.

Celkový
pohled
na generaci
capkovskou.
jestliže jsme v nejpovšechnejších
rysech rozvedli
duchovne-básnický
a formový vývoj generace capkovské, je treba, abychom na ni aspon zbežne vrhli
celkový pohled s hlediska obecného ceského vývoje.
Všimnete si predevším základního kontrastu generace
let devadesátých a jejích mladších vetví a generace
capkovské.
Generace let devadesátých
byla plná
vzpoury, odboje a protestu, její duchovní imperialism
vedl ji k zásadnímu nesouhlasu s tímto svetem a životem, odklánela se od reality k fiktivním výšinám
. mravního náboženského ci národního absolutna a bylo
v ní mnoho destruktivnosti
a mnoho pudu odboje
a revolty. Generace capkovská má jiné morální klima:
prekonává nihilism a jde od pocátku ke shode, harmonii, konstruktivnosti;
její životní názor homocentrický
a humanistický vede ji sám sebou k vyrovnávání protikladu, k odstranování konfliktu, zvlášte když se ten
humanism obráží ve sférách politických rozhodným
demokratickým názorem, podloženým silným sociálním
cítením. Zde se ovšem obráží nesporne naše národní
situace poprevratová
a capkovská generace celým
svým založením predjala ceskou národní posici ve svete
a dala jí plný výraz svým celkovým cítením a tvorbou.
Tato generace má v našem národním živote velký úkol:
plne prožila
válku;
a šla do ceského státu ve zralé
mladosti, nesouc na svých bedrech velkou odpovednost: práve tato generace mela provésti velký kulturní
prevrat, plné usmernení ceské kultury, peyné zaclenení ceského duchovního organismu do ústrojenství
svetového. Duch, jímž je nesena tato generace, je
pravý
konstruktivní
duch
mladého
ceského
st á t u, jenž se konstituuje v bourlivé dobe a klade si
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pevné základy: duch shody, všesvetové harmonie,
dorozumení, prekonávání
každého fanatismu a romantismu, dusledný všesvetový konformism a pravé
demokratické cítení, naplnené nejopravdovejším humanismem, mužná strízlivost a opravdová vule konstruktivní, toto vše, co tvorí prapodstatu ceského národniho
života a je dáno národní povahou, je soucasne vteleno
do základního životního a spolecenského i umeleckého
názoru této generace, jež nikdy nezapírá, že navázala
v mnohém na dílo Masarykovo, jež ve své anglosaské
orientaci a ve svém novém realismu pokracovala v jeho
myšlence, treba ovšem jsou tu mnohé podstatné rozdíly generacní, jak je postihl zvlášte Ferd. Peroutka
ve knížce" J a c í j s m e?". Vidím v této generaci, k níž
se myšlenkove v mnohém blíží na pr. i Ed. Beneš,
generaci mladé
ceské státní
samostatnosti,
jež
i svuj duchovní obzor prizpusobila leckdy faktu ceského
národního života v samostatném státe. A casto príliš
prizpusobila a zbavovala nás ,ihned i všech revolucních elementu duchovního rádu z obavy pred jejich
rozvratností. Boj proti velkým konstruktivním ideám,
rozplamenujícím fanatism, zápas za malé veci a prehánení nutnosti spolecenské i duchovní shody, zacházejí casto až k názorové slabosti. Kultura má práve
úkol, aby podnecovala cloveka_ a celý národ k síle,
statecnosti a svobode duchovní, aby jim dobývala
stále vetší svobody. Generace capkovská casto jen
zrcadlila ceskou poválecnou úzkostlivou snahu konformovati se celému okolí a najíti shodu za každou
cenu.
Nicméne: úkol zesvetoveti ceskou kulturu generace
capkovská vyplnila a zaujímá dnes plným právem vedle
nekolika príslušníku starší generace a vedle druhu
z mladších formací místo of i c i e ln í generace ceské,
jež díly svých dvou clenu, Karla Capka a Fr. Langera,
pronikla na svetové forum literární a divadelní a to
úspešne pronikla díly, jež mají opravdovou hodnotu.
Tato generace ceského duchovního centra má bezpecné
cítení nutnosti rovnováhy, a proto energicky odpírá
pravým i levým fanatismum duchovním a kulturním.
Její aktivita je aktivitou duchovní i státní koncentrac~,
harmonisace, pacifikace, a je nesena vulí spravedlnosti,
lIdskosti a snahou dusledné kooperace všech národních složek. Toto centrální postavení generace v ceském
duchovním živote v dobe poprevratové je samo sebou
dukazem toho, že generace má zásadní závažnost a
strukturní význam v ceské kulturní evoluci. A že její
práce bude ješte dlouho spolu urcovati ceskou národní
kulturu. Generace capkovská vytvorila svuj duchovní,
básnický i formový systém, jenž má velkou aktivní indukci do všech oblastí ceského národního života.
Uplatnuje se v celém komplexu národního bytí. V jejím
díle nacházíme nejkladnejší složky ceského poválecného kulturního života.
Josef Teichman:

Ovoce básníkovy zralosti.
1.

Vratme
se o nekolikTehdy
let nazpet;
ne o mnoho.
do
listopaduol924.
J. S. Machar
opoušteljenúrad
generálního inspektora cs. voj sk. Byla to horká chvíle.
To již prý ztratil všechny iluse, že u nás lze neco <!elat,
a litoval, že se po prevratu vrátil z Vídne do Cech.
Proto odcházel rád i nerad - jak se to vezme. V roce
1919 byl Machar pln ješte velké víry - v roce 1924 to

PtftomnosL
bylo již spletitejší.
Vojenská
správa,
kterou pomáhal
budovat, s lehkým srdcem ho nechala odejíti. Nebylo
ho již potrebí? Kdoví. Tehdy se aspon tvrdilo, že tento
úrad nebude již v armáde obsazen. Jisté jen bylo, že
Macharova funkce v cs. vojsku mela výjimecnou
posíci.
To vedeli všichni a Machar si tuto výjimecnost
svého
postavení v armáde hodne uvedomoval.
Z toho také
prýštily všechny pozdejší nesnáze. Machar nerad ustupoval a ješte méne byl ochoten poslouchat.
Poslouchat
jako voj á k. Co chtel udelat, o tom se zpravidla
málo
smlouval. A nebylo jeho vecí, že toho chtel tolik.
I v tom byl kus jeho povahy, kterou nemohla ani uniforma generálního
inspektora
predelat.
Proto
musil
tolikrát slyšet málo lichotivé poznámky o svém neodbornictví. Ach toho odborníctví!
Kdo tehdy byl takovým
vojenským odbornikem,
aby Machar byl presvedcen,
že v tom, co chce pro vojsko udelat, je málo vojenské
moudrosti? Klofác, Markovic,
Husák
nebo Udržal?
Nelze prece zapomenouti,
že Macharovým
úredním úkolem bylo pecovati o m I' a v n í zdatnost
našeho vojáka.
A tady že by nebyl na míste?
Když odcházel, zbyly jen oficielní reci na rozloucenou
a falešné slzy všech, kdo si po jeho odchodu teprve po
rádne oddychli. A nebyli to jen vojáci. Machar mel více
neprátel mezi politiky
než mezi vojáky.
Byl to jeho
osud básníka. Machara se šavlí a s rády na prsou málo
kdo si dovedl predstavit.

2.

Ne, Machar neudelal dobre, že v srpnu 1919 navštívil
s presidentem Herbena v Hostišove.
Mel zustat veren
svému presvedcení, "že i v léte je v Hostišove náledí".
Dne 18. srpna tam klouzl a porádne.
Tohoto dne se totiž stal generálním
inspektorem
cs.
vojska. Zdráhal se, ale nakonec se podrobil. Prý "rozkazu" presidenta republiky. Machar byl ochoten k práci.
Tricet let prý boril, nyní byl již svrchovaný
cas, aby
zacal stavet. Tešil se na svou budoucí práci. Tehdy byl
Machar optimistou: Veril, že dobrá vec se podarí.
Ne, Machar neudelal dobre, že v srpnu 1919 jel do
Hostišova. Mohl si usporit mnoho Zklamání a bolestí.

3.
Když odešel ze svého úradu, mohl býti opet jen básníkem. Machar, jako mlcelivý pensista, byl by nepochopitelný. Ovšem, návrat Machara, gen. inspektora,
k Macharovi básníkovi, nebyl tak lehký. Machar to dobre
cítil. Najednou se octl ve vZduchoprázdném
prostoru.
To jest: Machar už zacal verit, že do smrti bude víc
vojákem než básníkem.
Podle. toho se také zarídil.
A ted, po peti letech, mel opet zacínat tam, kde chtel
kdysi skoncit.
Jeho situace byla tím horší, že ani ted neprestával
býti starým Macharem.
Ale starý Machar se jaksi podivne obrážel v Macharovi z roku 1924. Neco tady najednou vadilo, neco skrípalo a zejména
zavazovalo.
Slovem: Machar z roku 1924 mel kolem sebe málo
vzduchu. Rád by byl sršel ohnem, ale ohen, jak známo,
špatne horí, má-li nedostatek
kyslíku.
Je podivné, že práve o této chvíli Macharova
života
se dosud tak málo premýšlelo.
A prece, troufám si ríci,
že tady nekde je klíc k Macharovi dnešnímu. Vždyt jak
to jen prišlo, že Machar, který dríve tolik veril, nakonec
všecko, co se v republice delo, stíhal kletbou a posmeškem? Pro vysvetlení
si pujdeme k nemu samému.
4.
Pravda: Machar po tom všem, co se mu na vojne
stalo, musil zahorknout).
Již proto, že se nemohl dríve,

jako generální
inspektor,
svym zpusobem bránit proti
všemu, co mu bylo kladeno at právem nebo neprávem
za vinu. Ale když se vrátil do civilního života, našel jen
sebe sama. To bylo všecko. A to bylo, troufám si ríci,
málo. Vždyt Machar nikdy nebyl básníkem, který by se
dovedl uzavríti se svými bolestmi do prísne ohraniceného soukromí
a jen v nem cerpat odvahu k dalším
boj um. Macharovy
bolesti a krise byly vždycky
bolestmi a krisemi nás všech. Na ne vždycky
útocil,
s nimi se vyrovnával,
aby tím zároven sama sebe osvobodil. A nezáleželo na tom, jak to delal. Stacilo že, ve
chvílích, kdy všichni ostatní se odmlceli, se on hlasite
ozýval.
Lec Macharuv
dnešek v roce 1924 byl pro neho samého velmi truchlivý.
Zde trpel po prvé sám. Z vojny
si odnesl nekolik porádných
ran a krvavých
šrámu.
A nejhorší
byly práve ty, které dostal od lidí sobe
blízkých.
Trapná a bolestná situace pro Machara-básníka a cloveka. Ke komu
se mel nyní, jako básník,
obrátit?
Pro koho
mel bourit a bojovat?
Kdo byl
'tak uražen a ponížen, jako on sám?
Machar se nemel ke komu obrátit.
Po prvé ve svém
živote byl se svými bolestmi sám. Je h o obecenstvo
ho opustilo,
když bylo dlouho videlo svého básníka
v uniforme
cs. generála.
5.

Machar nikdy nebyl romantik,
nikdy snílek. A ze
všeho nenávidel
bolestinství.
Nedovedl
žalovat,
ani
naríkaL
jeho živlem byl boj. Bral život jak byl; bez
príkras a básnických
kudrlinek.
Tak to bylo se vším.
Když kdysi vyšel z nemocnice,
kde jeho život viselj
na vlásku, napsal o tom veselou vzpomínku.
Rovnež
tak když vyšel z rakouského
kriminálu.
To se u neho
rozumelo jaksi samo sebou. Ale že také napíše knihu
o svém pobytu na vojne, to snad málokdo tušil. Bylo
domnení,
že to nebude tak snadné, a potom: Macharova odvaha
ve vršení faktu
málo príjemných
tem,
jichž se týkaly, mela býti brzdena - úredním tajemstvím.
Ale Machar knihu napsal a již vubec nedbal této
nesmyslné zásady, beželo-li o veci tak fádní, ano hloupé,
s nimiž se musil ve svém úrade den ode dne potýkat.
Necht se o této jeho knize soudí jakkoli, jisté je, že
Machar ji napsat musil.
Psal ji predevším
pro sebe.
V ní se pokoušel odhodit
od sebe vše, co mu bránilo,
aby se mohl státi starým Macharem
a aby rovnýma
nohama
mohl vstoupiti
do svého
dneška,
v nemž
mohl jako básník i clovek spokojene
dýchat.
Tento náhlý obrat byl mu vnitrními
pomery v republice znacne ulehcen. Machar mohl témer beZ uzardení
zacíti práve tam, kde pred lety prestal. jeho situace,
ciste technicky
vzato, bylá mnohem lepší než situace
všech tehdejších
vlastenecko-príležitostných
básníku,
kterí po 28. ríjnu 1918 :z;tratili raison detre.
To jest:
Až dosud mohli horovat o rozlomení okovu rakouského
jha, mohli vzývat
raby z poroby a takové veci, ale
po 28. ríjnu? Musili se zase vrhnouti
na neco jiného,
a to již nešlo tak od ruky.
Machar, jako básník, se octl v situaci daleko lepší.
Mohl beze všech rozpaku
švihat svým pred válecným
bicem. Po této stránce, jak veril, se doma docela nic
nezmenilo:
pro jeho uzlovitý bic tu bylo mnohem víc
práce než kdy predtím,
Machar tedy zacal. A hodne
zostra.
Machar

ted

jen práskal

bicem ...
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6.
Bylo podivné, že tato Macharova
cinnost byla kdysi
velkým
ulehcením
pro všecky,
kterí v letech,
kdy
Macharovy
verše po ruznu vycházely,
se strachovali
o naši politickou
budoucnost.
Doba byla málo poyznášející. Vládla tuhá koalice pravicových
stran spoJ~ných s Nemci. Levice, kde dríve bylo nejvíc prízniVCU Macharovy
predvratové
cinnosti a zase naopak
nejvíc neprátel jeho vojákování,
vítala v nem spojence
neobycejne zdatného.
Machar jako -by všem odpurcu'm
obcanské koalice mluvil z duše. Zacal tepat šlendrián
a mnozí nadšene aplaudovali.
Ale ti všichni, kterí mezi sebe vítali bývalého
Machara-bourliváka
a kata republikánských
neporádkLI, se
~llý'lili, když se domnívali,
že Machar
prišel posílit
JeJIch frontu. O tom se nejlépe presvedcili,
když ceskonemecká koalice stran obcanských
byla svržena a nastoupila koalice jiná, rozšírená o nekteré strany levice.
Politikárské
duše, které
predtím
videly jen ztrátu
své bývalé moci, považovaly
Machara
za príbuzného
ve svých bolestech.
Nepochopily,
že jejich stranická
bolest nikdy nebyla bolestí jeho srdce, a proto ten údiv,
ono zklamání,
když Machar j potom tvrdil,
že náš
vzduch otráven a otráven i pramen našeho bytí ...
Macharova bolest byla jiného druhu. Machar je nyní
~ez víry v cloveka; všude, kamkoli se podívá, vidí jen
uhor, shon po rychlém zbohatnutí,
osobní i politickou
nepoctivost.
Veril-Ii Machar
pred prevratem
aspon
v n,ekoho, ted již neverí v nic. Básníkovo
soukromí je
ot,raveno budiž otrávena
i verejnost,
to je ovoce
b~sník?vých
let zralosti. Taková ted byla jeho republika, Je h o Cechy. V nic už nedoufal, v nic neveril, pro
všecko mel jen pošklebek - své vlastní bolesti lécil hnevem proti všem, jejichž víra ve vítezství
demokracie
zustala neotresena.
Hnev byl Macharuv
nejšpatnejší
pomocník ve všem,
co .k.dy podnikal.
Machar ironik byl zábavný.
Jako
satmk
dovedl
blýsknouti
tolikerou
jiskrou
zralé
moudrosti a vtipu. Ale jeho hnev? Beda! Tu prestával
být básníkem,
umelcem, jenž v podvedomí
své tvorby
víc tuší, než ví. V té chvíli se Machar stával zlým, ne~p.ravedlivým
a bezohledným.
To byl kaz jeho díla
I Jeho povahy.

7.
Poslední období Macharovy
tvorby je již naveskrz
prosáklé
tímto
hnevem,
v nemž Machar
zapomíná
všeho. Všecko, nac se dnes, jako básník podívá, pokriví
svým žlucovitým sarkasmem,
který místy dosahuje hrubosti. A po všech zkušenostech
s jeho nynejší cinností
nakonec vidíme, že básník Machar se najednou
dopouští i neceho, co u neho dríve neeksistovalo.
Nebot
rozhodl-Ii se Machar dríve, že bude proti necemu bojovat, pak vždycky byl jasný cíl tohoto jeho boje. Nikdy
se nedovedl
schovávat,
vyrazil
prímo,
at už se to
nekomu líbilo cili nic.
.
Naproti tomu dnes cím dál tím víc narážíme na Macharovu ne u prí m n o s t. Budí to zdání, že Machar pri
všech svých útocích myslí vždy neco docela jiného, než
ríká. A to, co v nem vzbuzuje
tolik hnevu, nedovede
nebo netroufá si na plno vyslovit.
Jeho britké kritisování našeho
života
se vždycky
nekam
sesmekne;
Machar ted nikdy neuderí prímo. Jeho rozhorcení opisuje kruh kolem jistých osob a vecí.
Pro vysvetlení
nemusíme
chodit daleko. Nebot nebudeme daleko pravdy,
když rekneme, že to vše, co
Machar již leckde otiskl a co melo tak podezrelou proti-

730

hradní notu, nevyznelo Y jeho presvedcení,
nýbrž z jeho
samotársky
trpké n á I a d y. Nálady byly u Macharovy
tvorby
vždycky
rozhodujícím
faktorem.
A. Machar,
sedmašedesátiletý
podléhá náladám víc než kdysi Machar padesátiletý.
Ovšem s tím rozdílem, že padesátiletý Macl1ar svým náladám
duveroval,
kdežto Machar
sedmašedesátiletý
jaksi v podvedomí
cítí nesouhlas
s tím, co verejnosti
predkládá
jako výraz svého presvedcení.
Odtud ona neurcitost
výraZll, hranicící na
neuprímnost
tak málo macharovskou.
8.

Nikdo nemuže na Macharovi žádat, aby, jako básník,
videl všude jen krásu a dobro. Víme, že byl vždy nejsilnejší ve vecech, na než mohl útocit s celou vervou
svého temperamentu.
To byl jeho vlastní obor, v nemž
vykonal
kus poctivé práce. Proto ho nemíníme premlouvat,
aby se poohlédl v oboru jiném. Že však ani
v tom není dusledný a že jeho kritické hledí je obráceno vždy v jeden smer, to jsme snad nejlépe videli
v prípadu Jirího Stríbrného.
Machar kolem neho prešel
skoro bez povši mnutí, ac musil videt, že tady se stal
vážný pokus o ocistu našeho verejného
života. Nebo
svet, který básník Machar kolem sebe vidí, je skutecne
tak špatný a beznadejný,
že by to již nestálo ani za
pokus udelati jej lepším?
Machar vždycky kladl velký duraz na dejiny jako na
nejvyššího soudce svého pocínání. A dejiny také jednou
opravdu posoudí, zda si pocínal správne, když v dobe,
kdy muž, jehož intimním
prítelem
byl, byl predstavitelem a hlasatelem
víry v budoucnost
národa a státu,
a on, Machar, vedle neho a proti nemu - básníkem
rozkladu.
Bedrich Belohláve k:

o tech

státních cenách hudebních.
I.

O ního
státních
cenách,byloudelovaných
prevratu,
toho již

v den výrocí
státnapsáno
dost a dost.
Ale ku podivu málo bylo psáno o státních cenách pro
umení hudební, ackoli tyto zasluhovaly
toho snad nejvíce. Jejich princip je týž jako ostatních
cen: udelují se za nejlepší dílo vydané ci provedené behem uplynulého roku a za nejlepší výkon a udelují se bez prihlášky. O tom, komu bude cena udelena, rozhoduje porota, povolená ministerstvem
školství a národní osvety.
Až dosud je všechno v porádku. Ale podle zpevu pozná se pták a podle praxe udelování
morální hodnota
a význam státních cen. A tu cím "dál tím jasneji vidíme,
že neco není v porádku.
Úkolem poroty jest rozhodnouti,
které z provedených
nebo vydaných
del a který z umelcu výkonných
zaslouží si za uplynulý
rok státní ceny. Jak to zjistí?
Každý její clen obdrží seznam všech
behem roku provedených a vydaných skladeb. Ministerstvo
školství má
o všem záznamy,
seznam je presný. Jen se v nem vyznat. A tu se obycejne ukáže, že vetšina pánu porotcu
(ne-Ii vubec všichni)
vetšinu del v seznamu uvedených
vubec ne zná. Ocekávali
bychom tedy, že si alespon
opatrí jejich partitury,
aby alespon ponekud
vedeli,
o cem rozhodují.
Nebot je prece snadno možno, že dílo
jim vubec neznámé je hodnotnejší
a zaslouží si proto
spíše ceny než dílo jim známé (anebo náhodou známé),
jemuž se chystají cenu udelit. To by však znamenalo

Prítomnost,
predevším práci, mnoho práce a to by prinášelo i jisté
osobní nepríjemnosti.
Pan X., t. ZV. "vlivný
cinitel"
v hudebním živote, mohl by býti uražen, že cenu nedostal on, nýbrž p. Y., který je treba vetším umelcem,
ale není tak vlivným cinitelem,
není-Ii dokonce, pokud
jde o spolecenský
stupen,
clovekem
"podradného"
rázu. A ovšem, že by si to pan X. dobre pamatoval
a pri
nejbližší príležitosti (t. j. až by on byl zase porotcem),
to panu predchozímu
porotci
oplatil.
I vyvinul
se
v praxi milých porot pro státní ceny hudební systém,
jenž je sice ponekud v rozporu se základním
ustanovením státních cen, ale za to je pohodlný:
systém
osob. Ceny neudílejí se díl u m, jak by melo být, nýbrž
osobám.
Predevším se uvažuje,
kdo již cenu dostal,
kdo ji opet musí dostati, kdo ješte nedostal a mel by
dostati anebo zase jednou dostati, a teprve, když není
náhodou po ruce takových
osob anebo když okolnosti.
príliš silné si vynutí neja.ké urcité dílo, obdrží ji také
dílo, anebo se cena vubec ne u del í.
Tento systém osob natropil již mnoho zla a stále víc
a více znehodnocuje mravne státní ceny už tak dost znehodnocené. Tak nejen že se ješte nikdy nestalo, aby
státní cenu obdržel mladý snaživý umelec, který treba
behem roku podal významné,
ba vynikající
dílo, nejlepší behem tohoto roku, ale již nekolikrát
se stalo, že
státní cenu pro umení hudební
nedostalo
ani vysoce
hodnotné dílo a výkony m i str U, zatím co ji dostávaly
skladby slabé, ne-Ii prímo kýce, nad nimiž sami porotci
krcili rameny. (V nejhor~ím, když vec už príliš kricela,
našla se formule "za životní dílo", ale, co to bylo, než
pekná vinetka na ménecenném
zboží?) Doklady na požádání možno posloužiti.
jest tedy naléhave treba nápravy,
mají-li si státní
ceny uchovati vubec ješte jakous takolls mravní váhu
a nemají-li se až príliš zjevne státi jakýmisi
pravidelnými pod por a m i spolecenstva
s rucením více méne
neomezeným. Nebot tak nejak vypadá udelování
státních cen. Dnes ty mne, zítra já tobe, jako by bylo jejich
heslem. A pokud víme, t o nemá býti jejich heslem.
jak docíliti nápravy?
Predevším
reorganisací
porot. Bylo by o{)favdu dobre, povolávati
do nich pravidelne krome hudebníku
i hudební
teoretiky
a kritiky,
jak již bylo jednou navrženo v jednom denním liste. A ovšem povoláyati
do nich lidi opravdu kvaIifikov a n é (pro clenství v porote, zdá se, jako by na jJr.
neexistoval Zdenek
Nejedlý,
tvurce ceské hudební
kritiky a profesor hudební vedy na Karlove universite,
ani dr. J o s ef H u t t e r, docent hudební vedy na téže
universite), umelecky a odborne, nikoli "spolecensky"
kva;ifikované.Soucasnepak
nutno i zmeniti
jednací
rá d. Uciniti jednou
provždy
konec nejasnostem
se
"životním dílem" a stanoviti
presne
a závazne
rád
pro udílení cen. A rozhodne
uciniti
povinností
porotcu, aby vždycky
alespon
dva z nich
znali
všechna
vážná
díla, jež mohou
prijíti
v úvahu.
Pri poctu porotcu,
zvlášte pak, bude-li alespon jeden
z nich hudebním
kritikem,
sledujícím
pravidelne
náš
hudební život, nebude tak težké rozdeliti se o materiál.
Z toho duvodu by bylo i dobre, aby porotní období koncilo dríve než koncí (na pr. od 1. dubna do 1. srpna nebo
od sezony do sezony), aby porotci,
svolaní ku první
schuzi v patricné dobe, meli dosti pokdy do rozhodnutí
koncem ríjna dílo prostudovat
a to tak, aby v prípade
neshody mezi dvema dílo znajícími,
mohli je prostudovati všichni porotci.
jedine tak, kvalifikací, umeleckou poctivostí a dobrou
vulí porot bude navráceno státním cenám, co již ztra~ily,

a jedine tak bude instituce techto porot ocištena z toho,
z ceho bohužel až príliš casto nám vnucuje, abychom ji
podezírali:
z kamaraderie
a ignorantství.

II.
Letošní státní cena pro umení hudební byla udelena:
Aloisu Hábovi za 1/4tónovou operu "Matka"
provedenou
v Mnichove, Vilému Petrželkovi
za kantátu
"Námorník
Mikuláš",
Janu
Hermanovi
za vynikající
reprodukci
ceské hudby, Jaroslavu
Kociánovi za vynikající výkony
v oboru houslové hry, Ferdinandu
Pujmanovi
za vynikající výkony v oboru operní režie, Otakaru Ševcíkovi
za životní dílo. - V oboru skladby symfonické
a komorní státní cena nebyla udelena.
Porotního jednání se
úcastnili:
dr. Jan Branberger,
Karel B. Jirák,
Frico
Kafenda, Josef Suk a Ferdinand
Vach.
To, co bylo receno v první cásti tohoto clánku, možno
si lehce overiti i na letošních státních cenách.
Tak predevším dostala státní cenu Hábova
"Matka".
To je naprosto
správné a Hába, vážný a snaživý umelec, i jeho dílo si toho plne zaslouží. Avšak pro zajímavost
konstatujeme,
kdo z porotcu
znal toto dílo.
Je di n Ý Josef Suk, který je slyšel v Mnichove. Zajisté,
že se za dílo postavil celou svou vahou. Ale mel aspon
ješte jeden z pánu porotcu tolik odpovednosti
k svému
úkolu a vypujcil si od p,. Háby partituru,
aby alespoií.
tak poznal dílo, pro které pozdeji hlasoval?
Dovoluji si
o tom pochybovat
což je jen zdvorilé
vyjádrení
faktu, že to nikoho z pp. porotcu ani ve snu nenapadlo.
A tak nebýt prof. Suk v Mnichove,
byli jsme možná
svedky faktu, že státní cena za operu letos vubec udelena nebyla, anebo že by byla bývala udelena zcela na
slep o, což je, krome tech 5000 Kc, pešky jako za vozem.
Podobný
prípad je s kantátou
Vil. Petrželky.
Dílo
znal jediný
prof. Vach, ostatní
pány z poroty
rovnež ani nenapadlo zajímat se o ne trochu jinak, než
zvednutím
ruky pri hlasování.
Doufejme jenom, že se
nezmýlili, a že dílo dostalo cenu opravdu proto, že si ji
zasloužilo a nikoli proto, že je p. Petrželka
profesorem
brnenské
konservatore
a Moravan,
které treba také
casem uspokojit.
Ani to však nic nemení na postavení
poroty, ne práve príliš lichotivém.
Toto postavení
objeví se však ve svetle ješte trochu
více divném v následujících
prípadech.
Státní
cenu za umení výkonné
dostali hned dva
umelci: Herman
a Kocián.
Aniž bychom disputovali
o jejich zajisté vysoké hodnote umelecké a zásluhách
jiste znacných, prece vtírá se ponekud otázka, nebylo-li
rozhodnutí
poroty cástecne nemístné a neoduvodnené.
Jednací
rád jasne mluví o nejlepším
výkonu U1neleckém behem roku. A tu jest více než jisto, že ani prof.
Herman,
ani Jaroslav
Kocián to nebyli,
kdo podali
v naší hudbe tento ne ji e p š í výkon reprodukcní
behem
minulého roku. Ze to byl nekdo naprosto jiný a to Otakar
Ostrcil.
To bylo vážené porote známo. A bylo
jí známo ješte neco jiného. Že práve v minulém roce byl
tento veliký umelec hrube a nevecne napaden Vítezslavem Novákem.
Všechen kal a špína spodiny ceského života hudebního
vychrlily se na tohoto tvurce nové epochy ceského umení
dirigentského,
po jeho veliké, více než desetileté a nanejvýš úspešné práci v Národním divadle.
I bylo prímo
morální povinností
poroty dáti tomuto umelci zadostiucinení udelením státní ceny, bylo to její morální povinností. K mnoha vecem, z nichž se naše doba bude jednou
težce odpovídati
budoucnosti,
patrí i prípad "Novák
contra OstrCil".
A jelikož jsme odpovedni
za vše, co
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Ptltomnos
deláme i nedeláme,
jsme odpovedni
i za své chování
v tomto prípade.
Porota mohla a mela za nás promluviti.
Nepromluvila.
Anebo
lépe,
promluvila
príliš
jasne, ale nikoli tak, že by nám to bylo príliš ke cti. Na
štestí je to tato porota,
která je si odpovedna
za svá
rozhodnutí.
Pricinila se opravdu·, aby jí nebylo zapomenuto.
Neudelila státní ceny nejvetšímu
ceskému dirigentu,
ale
ne u del i Ia j i ani v oboru skladby symfonické a komorní.
Tím chtela dobe vydat vysvedcení:
není díla, ale vydala
je sobe, opet jen a jen sobe, bohudík.
Nebot v uplynulém
roce nebylo provedeno
nic menšího - a dokonce trikráte
po sobe než velkolepá
skladba Otokara
jeremiáše
"Chvile
slávy"
pro
zpev a orchestr,
na text Otakara
Breziny. Toto nové
velké dílo tvurce "Bratru Karamazových"
a "Zborova"
jest dílem takové síly, že i veškerá ceská hudební kritika,
obycejne tak zmatená ve svých úsudcích, prohlásila je
jednomyslne
za jedno z nejsilnejších
del ceské moderní hudby vubec. Nuže - a ani jediný z pp. porotcu
neslyšel
tuto skladbu a ani jediný, cta o ní v seznamu,
nevyžádal
si od skladatele
partituru.
Naopak,
státní
cena v oboru symfonickém
ne byl a u del e n a. Tot historický fakt, který možná jednou bude stejne slavný jako
propadnutí
"Dalibora"
a odmítnutí
"Dvou vdov" hudební kritikou jako díla "wagneriovského"
s "citlivým
nedostatkem
zaokrouhlených
hudebních forem." Ovšem,
budoucnost nám zan bude vdecna, jelikož nás bude moci
práve tak pekne mentorovat
jako dnes my všelijaké ty
Pivody a Maxe Konopásky.
jenže trochu trapné je, že
krome pánu Branbergra,
jiráka,
Kafendy,
byli v této
porote i velicí
umelci,
jako josef Suk a Ferdinand
Vach, címž se celý prípad trochu komplikuje.
Konecne ne byl a u del e n a státní cena také v oboru
komorním.
Nuže budiž zde proste
konstatováno,
že
i v uplynulém roce provedena byla krásná, vysoce pozoruhodná díla v tomto oboru, díla svou hloubkou, vážností i technickým
zpracováním
nikterak nezadající tem,
jež byla v minulých letech státní cenou podelena.
Taková jest bilance letošních státních
cen. Smutná.
(jediné, co lze ješte vítati opravdu s radostí jest udelení
státní ceny Ferdinandu
Pujmanovi,
ac teptojiž
dávno
mel ji obdržeti v oboru
divadelním.
Ci není operní
režie d ivad lem?)
I bylo by veru na case, aby prestala
být tak smutliá. Nebot potom se z ces t n Ý c h cen stanou
jen a jen penežní podpory.
Nic víc, nic mín. O jejich
cest nikdo nebude stát. A opravdová,
silná díla, jež
budou znamenati nový život, nový prínos v ceské hudbe,
nebudou, jak to zvykem, oznacována
"Pocteno
státní
cenou", nýbrž naopak, hrde oznacována
tak, jak dnes
mužeme oznaciti "Chvíle slávy":
"Nezneucteno
státní
cenou. "
A tak daleko snad prece jen dojit nechceme.

K. J. Beneš:

Rozblas a jeho posluchaci.

,

(Príspevek

k naší nekulturnosti.)

I. Zvestování

Umyslne
metafory:
rozhlasu,a beznejvybranejší

nových

hodnot.

zvestování.
Dokud nebylo
kulturní
hodnoty
byly
denním majetkem
pouze obyvatelu
velkých
mest a
i z tech jen velmi nepatrného
procenta.
To, podle ceho
meríme dokonalost
výzbroje
jednotlivých
národu ne
k vzájemnému
vraždení,
nýbrž k spolecným
výbojum
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t,

do nových a nových oblastí duchovních
a co jediné je
s to, aby dávalo vubec nejaký smysl jsoucnosti skoro
dvou miliard
lidí, bylo pred zázracným
vynálezem
radia zakleto do úzkých hranic akustického
prostoru
mezi znejícím zdrojem a poslouchajícím
lidským uchem
a tak z technických
prícin zustávalo
omezeno jen na mizivý zlomek tech, kterí žili nejblíže zdroji a tudíž i v jeho
trvalém vlivu a meli krom toho dost penez, aby si k nemu
opatrili prístup.
Neprostupným
mlcením prostoru byla stižena nejvíce
hudba, která do nedávna byla na tom tak trochu jako
literatura
v dobe iluminovaných
rukopisu, již pro svou
vzácnost a drahotu
kolovaly jen v úzkém okruhu vyvolených.
Teprve, když radiové
vlny vdechly život
éteru, stala se hudba (a nejen hudba) rázem kolektivním
majetkem
všech.
její
distribuce
prestala
být ne-li
kulturním,
alespon financním
a technickým
problémem - hudba octla se rázem v situaci lIteratury
po
vynalezení
knihtisku.
Dnes ne již metaforicky,
nýbrž
v pravém
slova smyslu tryská
z dríve uzavrených
kulturních
stredisek
na všecky strany do provinciálních mest, do nejvzdálenejších
vesnic, do nejztracenejších
samot.
Pojem
kulturního
strediska
pozbyl
mnoho ze svého bývalého
obsahu.
Zemekoule,
obalená chvením rozkmitaného
éteru stala se sama jediným
obrovským
strediskem
kulturních
hodnot.
K lidem,
kterí do nedávna znali hudbu jen z vesnických
muzik
a vojenských
kapel nebo z tancíren
a baru nebo ze
"zahradních
koncertu",
kaváren
a gramofonových
šlágru, prostým
otocením
knoflíku vstupuje
neznámý
a netušený
svet. Mozart, Beethoven,
a Wagner, Smetana a Dvorák, Fibich a Foerster, Suk a Novák, Bach,
Haydn a Handel, symfonie a opery, suity a symfonické
básne, sonaty a koncerty - to všecko, co ti lidé, nedotcení hudební
kulturou
"Smetanova
národa",
znají
sotva
podle jména,
díla, jejíchž
názvy
nedovedou
vetšinou
ani vyslovit,
jejichž pouhý slovní smysl jim
uniká a jejichž vnitrní podstata
mluví k ním recí málo
srozumitelnou
- to vše vrítilo se náhle do jejich príbytku z hrmícího prostoru jako zjevení a zvestuje jim
jsoucnost duchovních
hodnot, pro než jejich srdce byla
dosud zavrena na sedmero zámku
nevedomosti
a nepripravenosti.
Od dob vynalezení
knihtisku
ubehlo již pár století a
dnešní kniha má široce vyšlapanou
cestu i k citu lidi
neméne probudilých.
je tu staletá
tradice obrovské
osvetové práce - dokonce i u nás, kde kulturní vývoj
byl prerván a teprve koncem osmnáctého století pomalu
navazován.
A prece, pres tuto tradici podporovanou
školami víme všichni, že kniha daleko ješte nemá u nás
tak širokou hospodárskou
základnu, jakou by mela mít,
a že cím lepší kniha, tím v menším okruhu zpravidla
pusobí. Oc hure je na tom hudba, jež je umením ze
všech nejabstraktnejším
a nejduchovnejším
a jejíž lidovýchovná tradice je prece jen menší a naším školstvím
nepodporovaná!
Nejde však jen o nepripravenost.
Bohužel nelze pochybovat
o tom, že radio vneslo do distribuce
hudby
obrovskou revoluci, ješte pred deseti lety sotva tušenou,
zrovna v dobe všeobecného
úpadku zájmu o hudbu a
kulturní
hodnoty
vubec. (Ledaže by nám dávala náhoda do rukou nový mocný prostredek
k obrode takrka
v poslední
chvíli.) Stací vzpomenout
si na otrásající
slova, jež nedávno napsal prof. Vossler v "I:>ie literarische Welt"
na otázku
má-Ii, ci nemá-li se slavit
Goethovo
jubileum:
"Neverím, že noc, ve které žijeme,
se zkrátí tím, když prikryjeme
i tech nekolik málo

Pr{tomnos~
,
svetel, která ješte horí."
I tech
nekolik
málo
svetel! To není ovšem situace od vcerejška
a nebyla
ani zpusobena válkou; válka spíše jen uspíšila krisi,
která se vlece již od dob predválecných
a je v podstate
krisí meštanské spolecnosti
a její kultury," v užším
smyslu krisí její školy a výchovy. Jinými slovy: umení
prestalo být vážnou záležitostí ducha a stalo se pouhou
zábavou - kratochvílí.
Úpadek postihl všecka umení
bez rozdílu, ale nikdy neprojevuje
se tak hrozive jako
v hudbe. "Predstavte
si," rekl jednou
Zd. Nejedlý
velmi trefne, "jak úžasne nízký a sprostý kýc by si
clovek musil povesit na stenu,
aby se takový obraz
vyrovnal hudbe, kterou si nekterí lidé pouštejí doma na
gramofonových deskách."
To práve souvisí s její dvoudomostí abstraktností
a zároven
emotivností
jež zpusobuje, že hudba
muže se sice povznésti
do
mnohem strmejších
duchovních
výšek, než kterékoli
umení jiné, ale na druhé
strane
klesnouti
do nejhlubších hloubek
nerestného
bqhna.
Konec
koncu
šlágr, vrískající v nevestinci telum k orgiím, a Beethovenova Devátá,
ukazující
lidstvu
cestu
ke svetlu
vecného ducha, jsou v podstate
jedna a táž hudba, 'a
prece jsou si vzdálenejší než nebe a peklo.
Z tohoto všeobecného
poklesu hudebního
vzdelání
a zájmu, o jehož hrozivém rozsahu hned podám presvedcující dukazy, a z menší hudební
lidovýchovné
tradice, o níž jsem se zmínil, plynou všecky dnešní obtíže
hudebního rozhlasu. Positivne
však, jak uvidíme,
je
tím dán také jeho neocenitelný
význam pro duchovní
renesanci soudobé spolecnosti a jeho velká odpovednost
po stránce hudebne pedagogické.
2. Hor a pri š I a k Mo h a med o v i.
Rozumí se, že o zvestování nových hodnot lze mluvit
jen u lielí, kterí bud žijí daleko od kulturních
stredisek,
nebo jejichž školní vzdelání je malé po prípade vubec
žádné, nebo jejichž sociální a hospodárské
postavení
je takové, že nedostatek
financních
prostredku
je odrízl od kulturních zdroju, ac žijí v jejich bezprostrední
blízkosti, nebo konecne u tech, kterí žijí v kulturních
strediscích a mají dostatek
financních
prostredku,
ale o kulturní hodnoty
z vlastní
iniciativy
nedbají.
Všem temto lidem je spolecný znak: kulturní nezájem.
Lhostejno, vyvinul-Ii se u nich primárne,
ci sekundárne,
je-Ii to proto, že vubec nemohl vzniknout
jeho kladný
opak, ci zakrnel-li druhotne.
Je duležité stanovit
si predevším,
která
z techto
kategorií je nejsilneji zastoupena
v posluchacstvu
našeho rozhlasu. To lze zjistit dost presne a dost snadno
v pražském archivu naší rozhlasové
spolecnosti,
která
v obrovské sbírce dopisu svých posluchacu
chová neobycejne duležitý a zajímavý
materiál
pro posouzení
naší hudební vzdelanosti
ne s hlediska
nekolika
kultivovaných
jednotlivcu,
nýbrž
s hlediska
prumeru
a množství.
Již sama císlice, udávající
pocet majitelu radiových
koncesí muže nám být spolehlivým
vodítkem.
Podle
K. B. Jiráka (Tempo c. I. 1931) je jich v CSR 334.000,
což prakticky znamená,
že mužeme pocítat
s jedním
až pul druhým milionem posluchacu,
z nichž však valná
cást pripadá na obyvatelstvo
vetších a velkých mest.
Je to jiste znacný pocet, ale porovnáme-Ii
jej s celkovým
poctem obyvatelstva,
musíme si priznat,
že rozhlas
zdaleka ješte nepronikl
u nás tak daleko a hluboko,
aby byl zasáhl v podstatnejším
procentu vrstvy hudebhí
kulturou vubec nedotcené. To je prirozené.
I "když odecteme ty, u nichž pohnutkou
k prihlášce
byla jednak

jejich
vlastní
zvedavost,
jednak
sensacnost
nového
vynálezu,
stále ješte zbývají ti, kterí z tisícerých duvodu nemohli se dosud povznést
na pouhý animální
boj o život a se životem; a ti dbají o rozhlas práve tak
málo jako o kulturu
vubec;
ta je jim sotva víc než
neznámým
nebo nic neríkajícím
slovem. Nemají ani
školského
vzdelání,
které by pro ni vyladilo
jejich
smysly a nemají na ni ani kdy: drou se a rvou o holou
existenci.
Kultura
je jim nanejvýš
necím, co není
pro ne. Vec pánu. Zábava a prepych,
na než je treba
penez a volného casu. Chudina z pustin Pod karpatské
Rusi jako extrémní
príklad.
Ale je tu i proletariát
velkomestský
a delný lid na venkove. To jsou oblasti,
jichž rozhlas teprve
bude dobývat
také již z ciste
technických
a hospodárských
prícin. Mesícní poplatek
10 Kc za koncesi je jiste tak nepatrný,
že nemuže být
vážnou
prekážkou
rozšírení
rozhlasu
i do nejširších
vrstev.
Treba však uvážit, že pomerne
jen neveliké
procento všeho obyvatelstva
mohlo by za dosavadního
stavu
technického
vývoje
prijímat
zpusobem
nejlacinejším,
totiž na krystal,
kdežto ostatek, nejakých
osm nebo devet desetin celého státu, byl by a je odkázán na lampovky,
antény,
reproduktory
a všecka
ostatní zarízení, jež však i na splátky jsou pomerne
velmi drahá, takže si je mohou opatrit jen jednotlivci
lépe situovaní.*)
Ti však zpravidla
nepatrí
již" mezi
lidi kulturou
vubec nedotcené.
A tu je hned druhá
nesnáz: cím dokonalejší
aparát, tím je draŽŠí, a laciné
aparáty
zase nereprodukují
tak ciste,
aby hudba
mohla na posluchace
pusobit
esteticky
celou svou
silou a pokud
možno nezkreslene.
To je duležité,
protože
nedokonalou
reprodukcí
trpí nejvíce
opery
a díla orchestrální,
takže jejich prírozene težká pochopitelnost je tu pak ješte násobena znešvarujícími
a zatemnujícími
nedostatky
technickými.
Technická
nedokonalost
rozhlasu
je vec technikll
a dalšího vývoje.
Snížení cen radiových
prístroju
je
vec obchodní
prozíravosti.
Možmá, že seriová velkovýroba se jednou uplatní
i v tomto oboru - je to
v stejné míre otázka obchodní
jako kulturní.
Ale již
za dnešních
pomeru
bylo by možno z duvodu Hdovýchovných
ucinit
velmi mnoho
pro rozšírení
rozhlasu do vzdálenejších
míst a chudších
vrstev.
Byl
jsem jednou svedkem,
jak na vesnici prijel motorisovaný prijimac firmy" Telefunken".
Zastavil na návsi,
spustil - a hned byla náves plná. A posluchaci vytrvali,
dokud auto neodjelo
do další vesnice. Tehdy
jsem si pomyslil, jakou velkolepou
propagací
rozhlasu
a jak mocným prostredkem
lidovýchovným
by bylo,
kdyby se zrídily ve venkovských
obcích do urcitého
poctu
obyvatelstva
verejné
rozhlasové
posluchárny,
kde dokonalý
pristroj
by po celý den reprodukoval
programy
našich
vysilacek.
Máme obdobný
zákon
o obecných
knihovnách
(a tuším v Evrope jediní),
jenže ten zákon zustal na papíre vetším dílem, protože
zrízení,
udržování
a doplnování
knihovny
vyžaduje
príliš velkého nákladu, než aby si to vetšina obcí mohla
dovolit, t. j., aby mohla vybudovat
knihovnu,
která
by vubec stála za rec. Proti knihovnám
byly by takové
posluchárny
takrka
za babku, protože by nepotrebovaly ani personálu,
ani zvláštního
zarízení
krome
prístroje,
ale za to bezprostredností
svého pusobení a
mnohostraností
svého denního prínosu byly by po mém
soudu
velmi úcinným
prostredkem
lidovýchovným.
*) Ceny pohybují se mezi 750 Kc (trílampovka)
dokonalejší aparát).

a 3.200 Kc (nej-
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Ptftomnos~
A že lidovýchova tak úcinného prostredku potrebuje
jako soli, o tom budu mít hned príležitost podat výmluvné dukazy. Zejména delnický a zemedelský rozhlas, jež se starají o venkova vrstvy nejméne majetné,
mely by o této veci uvažovat.
Ale abych se vrátil: i ten zcela letmý rozbor pouhé
cifry rozhlasových posluchacu vede nás k tomu, že jejich
hlavním kádrem nejsou ani vrstvy hospodársky nejslabší, ani vrstvy kulturne nejméne dotcené. Tento odhad také v celém rozsahu potvrzují dopisy posluchacu,
uložené v archivu rozhlas.ové spolecnosti. Prohlédl jsem
celkem asi 2.000 dopisu, ale z nich jen mizivý zlomek
procenta psali príslušníci proletárských vrstev (delníci,
horníci a pod.). Na pr. v kolekci 410 dopisu nalezl jsem
jen tri. ·Pro jejich posouzení cituji z nich:
I. Halo Halo co že porat nám hrajete same housle a konzerty to
ani už dal nejde mužete dat nekomu hrat až po pulnoci vi ani nevíte jak nas to rozciluje i cela štrt nato se zloby že dame z Radia
vipovet' že to dal nejde snest což nejde hrat každy den jedna Dechova hudba conas pobaví ne brnkat nahouslicky nebo na celo
votravovat konzertami že to ani psi to neposlouchaji místo toho
muže bity nahraženo tahací harmonika Ondríškovo kvarteto
to vubec nemusi hrat toje takova vostuda že to žadni neposlouchá. Jak se nám to nezmení tak podame protest a dame
vipovet' cela ulice.
(Delník.)
2. Clovek po celodenní lopote potreboval by casteji takového
rozptýlení. Koncertu symf. clovek laik nemuže tak porozumet.
Jsem pro hudbu lehkou, lidovou, gramofon, harmoniku a pod.
(Horník.)
3. Vaše hudba na chromatickou harmoniku je pravým pobavením delníkovi po denní práci, jenže by mohla trvat déle místo
tech opusu atd.
(Delník.)

hlasu, pres to, že - jak hned uvidíme - jde i o jej i c h
a predevším
o jejich
vec. Smutný úkaz!
Za druhé nasvedcují tomu i dopisy anonymní, jejichž
celkový styl, vyjadrovací obratnost i gramatická úroven
taktéž ukazují na strední a vyšší vrstvy, jimž se souhrnne, neurcite a nejvýš nevhodne ríkává proste "inteligence", protože jsou to vetšinou lidé aspon s nižším stredoškolským vzdeláním nebo se vzdeláním na odborných
školách. I tu ostatne mnohý anonym, i když se (možná
podvedome) stydí pripojit podpis k svému výplodu,
mnohdy nepredstavitelne
sprostému, alespon pripojí
svuj charakter, domnívaje se patrne, že tím zvýší závažnost svého projevu.
ješte jednu poznámku, než pristoupíme k dopisum
samým. Rozhlasový archiv potvrzuje i to, o cem jsem
se zmínil na pocátku - že hudba proti literature má
mnohem obtížnejší postavení. Témer celá korespondence
z let 1930 a 1931, kterou jsem studoval v archivu pražského Radiožurnálu, týká se oddelení hudebního, kdežto
oddelení literárního témer nic. To nelze vysvetlit jen
tím, že hudební rozhlas klade vedome a programove na
posluchace vyšší požadavky, nýbrž také (a pravdepodobne) hlavne tím, že hudba s veškerou abstraktností a
duchovostí svých hodnot náhle, bez prípravy vnikla až do
domácnosti, až k tem, k nimž predtím se nikdy nedostala, protože ti sami za ní nikdy nešli. jednou tedy se
doopravdy stalo, že hora prišla k Mohamedovi. Co z toho
vzešlo, o tom nám vypravují dopisy postižených.
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F. Smlsal:

Lidé zpravidla žádají jen to, co sami znají ze své zkuCo S rekordy?
šeností, a tak nemužeme zazlívat pisatelum a tem, jichž
jsou bezdecne mluvcími, nedostatek smyslu pro hodnoty
Rvavý
sportu katastrofální
po válce i jeho
puvodních
stredisk postup
byl podoben
povodni.
Katastrotak abstraktní a složité, jaké vyjadruje symfonická
fální pro ony konservativní duchy, kterí mu nedovedli
hudba. U posluchacu, kterí nemohou za to, že jejich
vykázat žádné škatulky v menící se sociální strukture.
nitro nesouzní s tóny, jež lidský duch zažehl na nejzazší
Dnes je už považován za prirozenou a neodlucitelnou
hranici, k níž se dostal na svých výpravách do neznásoucást clovekovy kultury. Stal se duležitým sociálním
mých koncin absolutna. Beethoven musí nezbytne prozjevem, jehož'hodnota stoupá úmerne se uplatnujícímu
hrávat na celé cáre proti harmonice. jsou to struny,
taylorismu. To je také duvod, proc se jím obírají zvlášte
které teprve cekají, aby byly napjaty na nástroj a rolékari.
zezvuceny školou, výchovou, tradicí. Zatím není tu ani
Analysujíce závody a rekord, sami závodí o zduvodnejprimitivnejších
potrebných predpokladu.
Politujeme, ale neodsoudíme.
není toho ci onoho. Vedle elektriny a radia je to jiste také
rekord, který urcuje dnešní století. Kdybyste nechteli,
Kádr posluchacu tvorí vrstvy docela jiné:
musíte slyšet tisíckrát proklínaný a rovnež tolikrát vele1. vrstvy majetnejší,
bený "rekord". Pro jedny je hrází, mimo niž není života, a
2. vrstvy vzdelanejší,
druhým excesem materialistické
mládeže. jednem je
3. vrstvy, jež mají i jiné zájmy, než jaké se pojí toliko
symbolem zatracení všech duchovních hodnot cloveka
k boji o existenci (schválne vyhýbám se slovu "zájmy
. a více než mnohým hybnou jiskrou života, podmínkou
kulturní").
.
sine qua non. Temto je totiž prirozeným následkem
Tomu nasvedcují predevším zamestnání, jež pisatelé
neanonymních dopisu pripojují k svým jménum. Se- zhuštené kultury, zatím co druzí v nem vidí jen pathologický výkyv hmotarské filosofie, uctívání tela. Zastántkáváme se tu hlavne s úredníky, obchodníky, živnostcum je erbem skutecného života, který na výsmech vší
níky, továrníky, uciteli, stredoškolskými profesory, adzjemnelé humanity zustává a zustane ostrým a neúprosvokáty, lékari. Prekvapí však, že vubec chybejí príslušným zápasem a bojem, odpurcum poprením výchovníci kulturní vrstvy v užším smyslu: básníci, spisovatelé,
ných hodnot telesné výchovy, omylem telovýchovných
malíri nebo výtvarníci (jediná výjimka: dopis, v nemž
pracovníku.
si Boetinger stežuje na náhodnou závadu pri vysílání
Lékarum je konecne krematoriem, v jehož žáru se
Brahmsova koncertu), reprodukcní umelci nebo sklamuže pripálit trochu zdravé telo. Práve lékarská badání
datelé, žurnalisté nebo vedectí pracovníci. Ani jediné
velmi vážne dorážejí na rekord, na jeho dubovém fundazávažné nebo aspon známejší jméno z našeho verejného
mentu cervotocí mnoho laboratorí. Výsledky jej ich
života! je nemyslitelno, že by príslušníci práve této
práce nemohou být dneska svetoborné, sam)' si jsou
vrstvy vubec neposlouchali rozhlas. I zbývá jen druhé
ješte své malomoci vedomy, ale cervotocí.
vysvetlení, že je jim úplne lhostejné, co se deje v roz734

Prítomnost.,
Zjištují se objektivní nálezy u nejruznejších
sportovcu.
Tak na pri brnenský prof. Horák si všímá zmen na kloubních ploškách. Pravda, temto zmenám truní fysiologická
skutecnost, že funkce si tvorí orgán a že by šlo tedy
o nevinné funkcní zmeny, ale ty kloubní plošky jdou
snad do výstredností.
Anatomum
starého
poctivého
zrna, prirozene se solidními ploškami
kloubními,
vstávají prý hruzou vlasy a nikdo by z nich neprijal tak
mizerného anatomického
materiálu
do musea.
Konstatují se zmeny i ve strukture
kostí. Po právu se
zjištuje, že závodník se pohybuje na nejzazší hranici své
výkonnosti, stravuje pri tom všechen zásobní cukr, dobrých 50 % cukru svalového
a takto vycerpán
ztrácí
odolnost vuci útokum
bakteriosního
sveta.
Konecne
mají prý rekordmani
znacne oslabenu normální vlastnost našeho organismu: vraceti se z ruzných výchylek
v puvodní stav. Ztrácejí prizpusobovací
schopnost
co
di podnebí a stravy. je toho zkrátka dost. Tím ovšem
není nijak receno, že by se nezjištovaly
žádné hodnoty
kladné. Naopak, je jich velmi mnoho i když si netroufají
lékarští pracovníci zatím na prípadné dedukce pro sportovní praxi.
Ve veci rekordu je jejich varovný hlas na míste, ale je
jisto, že pres mnohá plodná zjištení poletí tanec rekordu
v šíleném rytmu dále.
Prodelali jsme již více takových
alarmových
etap.
Vzpomente jen kourení a lihovin. Dneska jsou škodliviny
techto dvou radostí života takrka obecným majetkem,
ale užívá se jich vesele dál. Lékar vám demonstruje
zhoubné úcinky nikotinu
a zkonsumuje
pri tom porádné viržinko, presvedcuje ve vedecké revui o škodách
alkoholu (pokusy na alpských horolezcích),
ale ciní tak
pri sklence vína.
Je prý takových záludností na nás cekajících více, do
set jdou. Zda o jednu více nebo méne, to už nerozhoduje.
Skodí, snad i dnu života ukrádají, ale ty zbylé zpríjemr'íují.A je skoro lepší jeden den plný slunné radosti, nežli
sedm dnu šeredne deštivých.
A tak zustává pri vedeckých pravdách a také pri sladkých zvyklostech. Tím méne nadeje má lékarova práce
v boji proti rekordum,
protože ony prinášejí
mnoho
kladných hodnot.
Vedle lékaru mluví také psycholog. Rekordmani
jsou
reflektory, v jejichž pruhu svetla beží mládež a mladí
mužové jako zajíci v kuželu reflektoru automobilových.
Zárí do bezbarvé noci, vyznacujíce
tak cestu tisícum,
kterí jdou nadšene za nimi.
Rekordy jsou betlémskou hvezdou, jež vás dovede ke
zrození mnoha klubu. Vznikají jen proto, že bylo vdosaženo v nekterém oboru našimi atlety rekordu.
Zádná
moc na svete, žádné organisacní úsilí, žádná narízení by
nebyla s to v tak kratinké dobe tvoriti sportovní klubka,
jako to dovede pouhá existence rekordmana.
Úsilí organisátoru jsou pomíjející, sotva však kdy prejde cloveka
touha po merení s druhem, po vyniknutí
a tím prirozene
i po zápase, po boji. A prejde-Ii kdy, to už snad ani lidstva nebude.
Jiné telovýchovné smery jsou pro nás príliš medicinou,
snad se snesou práve tak, jako se snáší lék, ale budou byt
i milou, prece jen casem povinností.
A pricházet z povinnosti zamestnání
do nové povinnosti
clovek nechce.
Touží se casem pohoupat na vlnách užitecných prapudu,
provalovat se s velikou rozkoší v jejich klíne. Telesná
výchova musí býti koncentrovanou
radostí.
Když
takrka všecka zamestnání
zahánejí svým konkurencním
úmorem každý úsmev z líce, je treba se ucit radovat,

tím spíše, protože slzy a vrásky nemohou býti programem našeho bytí.
A takovou úcelnou radostí jsou bojové sportovní hry •.
nebo sport sám.
Položíme-Ii proti lékarsky zjišteným slabinám rekordmanství jeho sociální klady, zvítezíme.
Myslím, že poslání sociální je rozhodující.
jestliže
se venují tisíce,
ba snad miliony nejakému odvetví sportovnímu
jedine
proto, že se objevil rekordman,
jsou tím vykoupeny
i škody individua,
když už je pripustíme.
Nejvíce vážných
námitek
mohou mít lékari proti
behum a najdou privržence,
co do stredních a dlouhých
tratí.
Široký kruh odpurcu
odsuzuje
rekord,
ale ve své
krátkozrakosti
schvaluje,
ci nevidí
úplnou
analogii
v jiných oborech lidské cinnosti. Pole vedy a techniky
jsou kolbištem, nad kterým se tak povážlive nemedituje,
a prece je mnohem nemilosrdnejším
jevištem
velikých
ztrát.
Boj O pokrok, jejž vyžaduje
zhuštený život a hospodárské nutnosti,
nechává na kolbišti skutecné mrtvoly.
Necht jde už o boj automobilových
koncernu na závodní
trati, nebo lékaru se smrtícími bacily.
Co Ikaru skoncilo, co lékaru se obetovalo, co chemické
laboratore
pohrbily,
kolik se jich nevrátilo
od pólu!
A prece nikdy tyto boje neprestanou,
pujde jeden rekordman za druhým a prípadne
se obetuje, aby tím spíše
mohlo žít lidstvo. Konec koncu leží v tom celý pokrok.
A telesná výchova není méne duležitou složkou dnešního komplikovaného
dení, ba stává se se stoupající
racionalisací
problémem
naléhajícím
dutklive na rešení.
Rekordman
je zatím kouzelným proutkem,
který JE dním švihnutím
vycaruje
z pusté zeme neprehlednou
suitu. Prispívá nejkratší cestou k sportovnímu
rustu do
šíre. Na podklade
mnohdy velmi rafinované
snahy po
kvalite,
nechtíc,
tvorí kvantitu.
Pro normálního
obcana - nerku-li pro šosáka - jsou smešné všecky finesy,
jichž je treba, aby byla získána 1 desetina vteriny nebo
pul centimetru.
Veríme také, že nemuže býti ona desetina
cílem. Cílem je utajená hodnota oné desetiny, magická
moc privésti na hrište celé tisíce a naockovat jim touhu
snažiti se cestne bojovat a býti zítra dále, než jsem došel
dnes.
Tisíce jich bude napodobovat
a jeden snad nastoupí
za vyhaslou hvezdu, v jejíž zári sám došel cíle, aby druhým dále svítil.
Podroben
prísné analyse,
ztrácí podstata
sportovního merení a boje svoje ospravedlnení.
jsmet
každý
zrozenou
jednotkou,
fysiologicko - anatomickým
celkem pro sebe. Boj se zvrhá na základe toho v pouhé
konstatování
techto ruzností.
Není zde tedy možnosti
absolutne
ceniti snahu, úpornost a z nich resultující výsledky, obdivovati
osobní zásluhy až k modlárství.
Po
pravde by musel být každý závod handicapový,
pri
cemž by handicap
záležel ve zjištení
anatomickofysiologických
rozdílu vyjádrených
císlem. A kdyby
se uskutecnil
tento ideál, byly by privedeny
celé závody ad absurdum.
Osobní zásluhy o zarazení nebudou nikdy souhlasiti
se zásluhami
úredne na závodišti zjištený,mi: Mohlo by
se státi, že po té stránce by byl rozený rekordman
pouhým stínem ctvrtého,
ci šestého, nebo docela vyrazeného.
I když je sportovní
merení v zásade naprosto
nesprávné, i když je kšeftem mnoha sportovcum,
konsorciím a novinárským
koncernum,
zustane ve svých sociálne praktických
dusledcích
nadále neochvejne státi.
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Ptftomnost,
Dokud nenajdeme
jiného prostredku,
který by tak
lehce a carovne
pusobil,
dal vznikati
celým novým
útvarum
sportovním,
byl ostruhou,
pod jejímž dotekem ve slabinách
shnilého
sportovního,
nebo vubec
spolkového života vyskocí náhle cinovníci k nové práci,
nutno se smíriti s rekordy i s jejich prípadnými
stíny.
Rekordy
privádejí
celá množství
z líné lhostejnosti
k usilovnejší práci na vlastním
tele, k práci, jež sotva
uškodí prumeru.
Momenty psychologické
a sociální se zdají opravdu
vážiti více než lékarské. 1110 vteriny nekde na anglickém ci nemeckém
stadionu
je tuze nepatrná
vec,
ale pro sociální zdraví tak prospešná,
jakože nepatrný
bacil tyfový muže být tomuto zdraví krajne škodlivý.
Je podoben proud sportovního
pachtení
v rámci rekordu rícnímu toku. Pomalu-Ii a nenápadne
tece, voda
v zátocinách pravidlem
stojí a hnije, dobrá jen k tomu,
aby byla semeništem odporného hmyzu a kazila vzduch.
Když beží však rychleji plas reky, strhává s sebou i vodu
zátocin a tišin, chráne ji tak od hnití.
Tato sociálne zdravotní funkce rekordu je tak závažná.
že sama ospravedlní
v prítomné
dobe jejich existenci a
bude jim mluvcím.
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Metternich a demokracie.

tvrditi. Ale jest to v prvé rade fakt, že jsem mluvil mezi dllstojniky,
a to stacilo, aby verejnosti se namlouvalo, že se tu delo neco podezrelého a k tomu musela posloužiti zmínka o Metternichovi.
Pane redaktore, zdá se mi, že by bylo veru nejmoudrejší nic necíst,
nic nemyslet, nic nemluvit, nic nepsat než to, co již do omrzení se pretrásalo a pretrásá ve všech listech. Nevyslovim jíž nikdy slovo MussoIini, protože byl bych v podezrení z fašísmu, ani slovo Stalin, protože
byl bych v podezreni z bolševismu, nevyslovim konecne jméno nekterého ceského krále, protože by me nazvali royalistou, a na konec
nebudu mluviti ani o Hradcanech, protože by mne jini zase nazývali hradním. Nepujdu mezi dllstojní ky prednášet, lec bude-li bežeti o to opakovati nejakou stereotypni prednášku o postaveni dustojníka v národe, spolecnosti, na kterou již naše listy si zvykly.
Mám o jednu zkušenost více, nebot jsem neveril, že naši spolecnost poleká po 100 letech zmínka o Metternichovi anebo že nekdo
muže veriti, že by kdo rozumne myslicí Metternicha dával za vzor demokracii.
Byl bych velmi rád, pane redaktore,
poskytl ve svém cteném liste místa.

Vážený pane redaktore!

(Pozn.
redakce.
Náš citát byl doslovne vzat z "Lidových listu"
a vyšel v rubrice "S cím souhlasíme." Spoléhali jsme se pri tom na objektivnost zpravodajství tohoto orgánu. Ponevadž, jak nás presvedcuje výklad p. ministra národni obrany, toto zpravodajství je chatrné, považujeme za svou povinnost svuj souhlas s citátem z "Lidových listú" výslovne odvolati. Neradi bychom se staveli do fronty
hloupé a malicherné podezrívavosti.)

Holandská a naše cla.
Ceská Belá, dne 13. listopadu 1931.
Vážený pane redaktore!
Citoval jste v posledním císle Pritomnosti
clánek Práva
Lidu,
psaný p. Th. Pistoriusem o zvýšení cel v Holandsku.
Vyvážim do
této zeme po nekolik let así 40% svých výrobkll a každorocne pak
v této zemi cestuji. Dovolte mi proto ríci k této vecí nekolik slov,
jak vlastne ve skutecnosti vypadá toto "zkázonosné dilo".
cen a budou
Cla v Holandsku obnášejí 8--25% z fakturovaných
zvýšena o 25%, cili, nyní místo 8% budu platit 10%. Zllstane sice
faktem, že svým zmeneným stanoviskem porušila holandská vláda
konvenci, nicméne nebude míti toto zvýšeni, jak výše uvádím, priliš
velkého vlivu v dalších hospodárských stycích.
Dovedete si, pane redaktore, uvedomit, že by v Ceskoslovensku
byla v platnosti cla pouze ve výši 10--30% a umíte si predstavit,
že by naší ceskoslovenští žurnalisté dokázali psát o zkázonosném
díle, když se u nás zvyšovala cla ne o 25% nýbrž dokonce i o vic
nežli loo%? já, pane redaktore, takových predstav sí ucinití neumím.
Poroucím

se Vám s projevem

LISTÁRNA

dokonalé

úcty Rudolf Kantor.

REDAKCE

Oprava.
V clánku jedna
hádanice
v minulém cisle Pritomn o s ti má stá ti na str. 719 v poznámce pod carou "s v ú j clánek" a
nikoliv múj clánek, a na téže stránce na 5. a 7. rádku posledního
odstavce S k u P in a a nikoliv skupina. Dále konstatuji dle pravdy, že
clánek prece jen mohl vyjiti ve Volných
Smerech;
ale redakce
Volných
Smerll mne odpovedela tak pozde, kdy už jsem se nenaJ. Capek.
dál obdržeti nejaké vyrízení.

Velký
výber
crayonu, 'lápisníku, soenecken a pod. psacích souprava
podložek; aktovek
a iiných nepostradatelných
pomucek kanc. i technických má na sklade:

736

mému vysvetleni

jsem v dokonalé úcte Vám oddaný Dr. Viškovský.

V Praze dne 16. list. 1931.
V posledním sešite "Prítomnosti"
(11. listopadu t. r.) uverejnil
jste clánek "již je z toho Rakouska ouzko". V tomto clánku citujete
"Lidové Listy" a uvádíte dle nich, že jsem starým a novým demokraciím dával za príklad Metternicha. Ujištuji Vás, pane redaktore
že jest mi z toho také ouzko. je mi ouzko z toho, jak lehce se pojímá,
u nás zpravodajství, jak otiskují se bez kontroly zprávy z novin do
novin, takže brzo nebude možno bez aparátu tiskových oprav atd.
vubec verejne nebo soukrome promluviti.
Vaše zpráva opírá se o referát "Lidových Listll". Tyto mi v prvé
rade vytkly, že jsem mluvil - hruza hruzoucí - pred dustojníky
o politice. Priznávám se otevrene k tomu a vysvetlil jsem toho duvod
v úvodu své prednášky. Nemluvil jsem však ve své reci ani o pomeru
politických stran, ani o koalici, ani o fašistech, ani o otázkách dne,
nýbrž o likvidaci svetové války, hlavne financní a hospodárské a
o zárukách míru. To jest ovšem také politika, ale mel jsem za to, že
dustojnici, kterí riskovali své životy ve válce, mají zrovna tolik
práva mysleti a slyšeti o tom, jak likviduje se svetová válka, jako
kterýkoli jiný obcan republiky.
Zmínil jsem se také v prednášce o Metternichovi, když jsem podával paralelu likvidace napoleonských válek a války svetové. Nemohu za to, že Metternich byl mezi hlavními likvidátory napoleonských válek a že jsem proto musel ve své paralele ci spíše antithesi
o nem promluviti. Poukázal jsem k tomu, že tehdy likvidoval válku
absolutismus a nyní že tento úkol pripadá starým a novým demokraciím a že pro ne je tato likvidace vecí veliké zodpovednosti a
zkouškou státníkovou. Tak jsem od slova k slovu o Metternichovi
mluvil.
jen ten, kdo me neposlouchal pozorne anebo kdo nemel dobrou
viHi rozumeti z mé reci to, co jsem chtel rici, muže neco podobného
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Pan Shippen, který byl zámecníkem v Greenwichi,
obedval za svého pobytu v Paríži každého. dn~ v traktéru u Královny
Pedauky
ve spolecnostI meho otce
a pana abbé jeronyma Coignarda, mého dobrého ucitele.
Onoho dne si objednal pri zákusku, jak byl zvyklý,
láhev vína, zapálil si dýmku, vytáhl z kapsy Gazette
de Londres a jal se klidne kourit, pít.a císt. ~otom,
složiv noviny a odkládaje dýmku na kraj stolu, rekl:
- Pánové, ministerstvo padlo.
- Och!-rekl muj dobrý ucitel, - to není nic tak hrozného.
- Prominte, - odpovedel pan Shippen, - to je duležitá vec, nebot nové ministerstvo bude whigské, ponevadž predešlé bylo toryovské; ostatne všecko, co se
deje v Anglii, je významné:
.
- Pane, - odpovedel muj dobrý ucitel, - videli
jsme ve Francii vetší zmeny, než je tohle. Videli jsme
mista ctyr státních sekretáru nahrazena každé šesti nebo
sedmi deseticlennými radami a pány státní sekretáre
roztrhané na deset kousku a pak zase slepené do puvodní
podoby. Pri každé z techto zmen jedni prisahali, že vše
je ztraceno, druzí naopak, že vše je zachráneno, a p~smevácci o tom skládali písnicky. Co se mne týce, zajlmám se málo o to, co se deje ve vladarove pracovne, ponevadž pozoruji že beh života se tím nijak nemení a že
po reformách j~ou lidé stejne jako pred nimi sobect.í,
zbabelí, lakomí a krutí, strídave tupí a divocí, a ž.e j~
mezi nimi stále skoro stejný pocet novorozenat, žel11chu
a nevest rohounu a viselcu, což svedcí o skvelém spolecenském' rádu. je to rád pevný, pane, a ni.c jej nemuž.e
zmenit, nebot je založen na lidské uboh~stt ~ hlouposti:
pane stavba tím nabývá pevnosti, a to je zaklad, ktery
tu b~de vždy. Celá která se vysmívá úsilí nejšpatnejších
vladaru a té pitomé spousty úredníku, kterí jim pomá~ají.
Muj otec poslouchal tento rozhovor s protY,k~cko~
v ruce a uctive, ale rozhodne dodal, že mohou by tI take
dobrí státní hodnostári a že si vzpomíná na jednoho
z nich, práve zesnulého, jenž vydal narízení hájící velmi
moudre traktéry proti hltavosti pekaru a cukrá!u:
•.
- Možné je to, pane Kuchtíku, - odpovedel mUJ
dobrý ucitel - a ta vec s cukrári by zasloužila vyšetrení. Ale je ~Hlležitovtít v úvahu, že rlše netrvají z moudrosti nekolika státních hodnostáru, nýbrž z potreby
mnoha milionu lidí, kterí, aby mohli žít, pracují v remeslechvšeho druhu, nízkých a neznámých, jako je pru:
mysl, obchod, zemedelství, válkaaplavba. Tytoso~krom~
malickosti tvorí to, co nazýváme velikostí národu, a al11
vladar, ani státníci nemají v tom úcasti.
- Mýlíte se, pane, - pravil Anglican, - státníci mají
v tom úcast, nebot vydávají zákony, z nichž každý muže
národ obohatit nebo znicit.
- Och! opravdu, - odpovedel abbé, - možné je
ovšem všecko! ježto však státní záležitosti jsou tak rozsáhlé, že duch jednotlivcuv jich neobsáhne, nutno odpouštet ministrum, že o nich pracují jako slepí, nutno
si neuchovat žádnou vzpomínku na zlo nebo dobro,
které spáchali, a nutno si proste ríci, ~e jednají jak? pri
hre na slepou bábu. Ostatne to dobro I zlo by se ukazalo
malým, kdybychom je hodnotili bez slepé duvery, a pochybuji, pane, že by nejaký zákon nebo narízení mohlo
mít onen následek, o nemž tu mluvíte. Soudím tak podle
poulicních devek, které byly v jediném roce predmetem
více narízení než se jich vydá pro jiné vrstvy obyvatelstva za celé ;toletí, a které prece vykonávají své remeslo
s presností v níž je cosi z prírodních sil. Smejí se prostosrdecným ;nrzkostem, které o nich vymýšlí úredník jménem Nicodeme; a tropí si žerty ze starosty Baiselance), **)
*) Z knihy Názory p. Jeronyma Coignarda, kterou práve vydalo
nakladatelstvi Fr. Borový v Praze.
U) Pan Baiselance nebo Baisselance byl dávno po M.ontaignO-vi
starostou v Bordeaux. (Pozn. vydavatelova.)

který na jejich záhubu l~tvoril s ltln~h~.fiš,kály a stát~ími
zástupci nemohoucnou ltgu. Ubezpecujl vas, ze Katenna,
krajkárka, nezná ani jméno toho Baiselance a že je nebude
znát do smrti, která bude, jak aspon doufám, krestanská.
A z toho soudím, že všechny ty zákony, jimiž státníci plní
své portefeuilly, jsou jen zbytecná makulatura, která
nám k životu ani neprispeje, ani nám v nem nezabrání.
- Pane Coignarde, - pravil greenwicheský zámecník, - na nízkosti vaší reci je videt, že jste stvoren pro
otroctví. Mluvil byste jinak o ministrech a zákonech, ~dybyste mel tak jako já štestí, tešit se ze svobodné vlady.
- Pane Shippene, - odpovedel abbé, - pravá svoboda je svoboda duše osvobozené od marností .tohoto
sveta. Svobody verejné jsou mi jenom pro legracI. Jsou
to preludy, kterými balamutíme marniv?st hlupáku .•
- Potvrzujete mi, - pravil pan Shlppen, - presvedcení, že Francouzi jsou opice.
- Dovolte! - vykrikl muj otec mávaje protykackou,
- jsou mezi nimi také lvi.
- Scházejí jim tedy jenom obcané, - odsekl pan
Shippen. - Všichni se hádají v Tu.illerijské z~hra~e
o politice, ale nikdy z tech háde~ neVYjde rozumna myslenka. Váš národ je divoký zverll1ec.
- Pane, - del muj dobrý ucitel, - je pravda, že
lidské spole~nosti.' k?yž. dosáhly jist~~o s.tup~e vzdela:
nosti, stávají se jakymsl druhem zvenncu a ze mravl1l
pokrok znamená život v kleci místo bedného toulání po
lesích. A tento stav je ve všech evropských zemích.
- Pane, - odpovedel greenwicheský zámecník,. -:
Anglie není zverinec, ponevadž má parlament, na nemz
její ministri závisí.
.
- Pane, - rekl abbé, - muže se stát, že FranCie taky
bude jednou mít ministry podrobené parlamentu. Ba
ješte víc. Cas prináší hodne zmen do státních ústav ,a
možno si predstavit, že za sto, za dve ste le~ b,ude. mlt
Francie vládu lidovou. Ale to pak, pane, statl1l tajemníci, kterí jsou už dnes málo, nebudou ~ocela ?i.~. Ne?o~
místo toho, aby záviseli na mon.archov,l, kterY)I,m .dava
moc a trvání budou podrobel11 dobremu zdal1l lidu a
budou s ním sdílet jeho názor. Všimnete si, že ministri vykonávají svou moc s urcitým durazem jen v absolutních
monarchiích, jak vidíme na príkladech Jo~e!a, syna Jakubova ministra faraonova, a Amana, mll1lstra Assuerova kterí meli znacnou úcast ve vláde, tento v Egypte,
.onen' u Peršanu. Bylo treba zvláštní príležit.~sti, mocného království a slabého krále, aby ve FranCII byla vyzbrojena ruka takového ~i~he!ieua ..ye ..stát.e lidovém s~
ministri stanou tak slabyml, ze al11JejIch spatnost am
jejich hloupost už. nezpusobí .~Ia. Dosta?ou od parlamentu pravomoc jenom neurCltou a koltsavou; nemohouce si dovolit daleké nadeje ani rozsáhlé plány, protráví svou míjivou existenci, užív~jíc~ ~b,oho~~kých p~o:
stredecku. Zežloutnou v smutnem usdl vyclstl z petl
set obliceju parlamentního shromáždení rozkazy pro své
jednání. Budou v zneklidnené nemohoucnos!i chátrat,
marne hledajíce svou vlastní myšlenku v myslence hro:
mady lidí nevedomých a nejednotných. Odvyknou SI
pripravovat a predvídat neco a bu.do;t ~.esta~at .Jen o pletichy a lži. Klesnou tak hluboko, ze JejIch pad je nebude
nijak bolet a jejich jména, napsaná školácky na zdech,
budou pro smích dobrým meštanum.
K této reci pan Shippen pokrcil rameny a pravil:
- Možné je to, a dovedu si Francouze docela dobre
predstavit v takovém stavu.
- Och! - rekl muj dobrý ucitel, - i v tomto stavu
pujde svet svým chodem. Bude treba jísti a tato velká
nutnost plodí všechny ostatní.
Pan Shippen, potrásaje dýmkou, rekl:
- Prozatím námslibují ministerstvo, které bude podporovat zemedelce, ale znicí obchod, necháme-Ii mu volnost jednání. Je pro mne duležité, dávat si na to pozor,
protože jsem zámecník. Svolám schuzi zámecníku a promluvím-J-im-=d-o duše.

Zastrcil si dýmku do kapsy a bez rozloucení odešel
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v oboru

krásné

VLADISLAV
za zbojnický

pr6zy

VANCURA
a milostný

MARKÉTA

román

lAZAROVÁ

F. X. ŠALDA NAPSAL
" Vaniium zustává neivetší silou
moderní ceské prózy, protože vidí
neien to, ceho iiní nevidí, nýbrž
to nové vidí ciste tváme, stále
not·e hledanými a nalezenými
cestami výrazovými".

Vancurova kniha MARKÉTA
LAZAROVÁ vyšla v knihovne
PYRAMIDA a je vázaná za 35
Kc. Pro odberatele IOtirománu
této knihovny jen za 29 Kc.
Úprava Jindr. Štyrský. vazba
L. Sutnar. U všech knihkupcu.
Zvlá8te bylo vydáno 50 císlova.
nych výtiskU na similiiapanu,
s podpisem autora, za 60 Kc,
v celokoiené vazbe za 180 Kc.
Vanéurova kniha nemela by
scházet mezi vánocními dary.
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trilogie:
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TRAKTER U KRALOVNY
320

stran.

PEDAUKY
Brož. Kc 25'-

NÁZORY PANA JERONYMA COIGNARDA
196 strcn·
Brož. Kc 15'-

,

,

POVIDKY

JAKUBA
208

KUCHTIKA
stran.

Brož. Kc 15'-

Všechny tri svazky spol. váz. v plátne Kc 65' - I v polokuži Kc 90' "Dostanete

u všech

FR. BOROVÝ,

k n i h k u p c u a v n a k la dat e Is tví
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