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1931, aneb jak se nám povede?

Velké svetové hospodárské revue sice ješte nevydaly své obvyklé prehledy za rok práve uply
nulý, tato cetba nás ceká až tesne pres koncem ledna,
ale prece již jsme cetli mnoho recí a clánku praktických
i theoretických národohospodáru o tom, jak se nám
vedlo loni a jak se nám asi povede letos. Je obecne
známo, že to loni za mnoho nestálo. A protože z celého
sveta krome Francie pricházejí zprávy o stále se zhoršu
jící situaci - "stále ješte ne na dne krise" - neod
važuje se témer nikdo k tak zv. oficiálnímu optimismu.
je-li prehled uplynulého roku dost chmurný, vyhlídky
podle úsudku jmen více ci'méne slavných nejsou o mnoho
lepší. Nekterí sarkastikové, jako pan profesor John May
Ilard Keynes, jenž stále ješte nemuže zapomenout na
svou horší minulost, kdy býval národohospodárským
redaktorem, doporucují dokonce každému zdrželivost
pri prorokování, protože to prý je dnes nejvetší národo
hospodárská moudrost. Není to zvláštní poklona pro
ty, kdo se živí národohospodárským remeslem. Nedá
se však nic delat. Nic není nebezpecnejšího než hos
podárská meteorologie, pravil pan Keynes, a má asi
pravdu a ví to snad z vlastní zkušenosti, protože se
už nekolikráte spálil. Vzpomenme jen jeho knížek
o revisi mírových smluv a o jejich hospodárských
následcích, kde mel nekdy sice pravdu, ale nekdy
také ne. .

Casy jsou skutecne tak zlé, že už i nekterí nesocialisté
zacínají uvažovat o tom, zda vskutku se neco nedeje,
co by dávalo socialistum za pravdu. Podíváme-li se
do casopisu z let 1922-24, kdy se tolik psalo o krisích,
a podíváme-li se do predválecných hospodárských
revuí z let 1900 a zej ména ovšem z r. 1907, kdy po
velké konjunkture, která vrcholila na pr. v sousedním
Nemecku r. 1904, nastaly krise, nenacházíme nikde
stopy takového zmatku, který by vedl až k obavám,
že socialistictí národohospodári a theoretikové prece
jen snad v necem mají pravdu. O tomto názorovém
zmatku hospodárské revue z techto dob alespon nic
nepíší, kdežto dnes cteme tyto veci témer všude, kam
e podíváme.

Ti, kdo se drží solidne hospodárských teorií, shod
ných s dnešním spolecenským rádem, nás dokonce
ujištují, že dnešní krise v neztencené intensite potrvá
ješte nejméne dva roky. To považují za minimum,
z nehož se nedostaneme lacineji, než s velkými šrámy
po zvráscilých tvárích všech národních hospodárství.
Nekterí pri tom velmi správne upozornují na fakt, že
racionalisace vyradila množství delníku ze zamestnání
patrne natrvalo a vzpomínají pri tom Sismondiho,
který práve pred sto lety s velkým sentimentem po
suzoval dlouholetou hospodárskou tísen, jež se vyvi
nula v dusledku nadmerného užití práve vynalezených
nových stroj u v prumyslu.

Uvedme jako príklad, že jedna velká chemická to
várna v republice zamestnávala v jedné dílne u 26
stroju 26 delníkli. Nyní techto 26 stroju má mecha
nické zarízení a v koute sedí jediný montér, který

dává pozor na signální žárovky. Rozsvítí-Ii se žlutá,
jde dosypat materiál, rozsvítí-li se cervená, je treba
opravy, která se hned udelá a stroj beží dál atd. Tento
montér není chemický delník: 26 chemických delníku
prišlo tedy o práci. Ale to není jen tento smutný fakt:
o 26 lidí, resp. s rodinami o 100 lidí se ochudila kon
sumní síla našeho vnitrního trhu. U celé továrny to
delá nekolik set delníku, t. j. s rodinami nekolik tisíc
jednotek oslabené kupní síly, žijící nyní jen z podpory
v nezamestnanosti. Predstavme si takových delníku
100.000: tedy pul. milionu lidí musilo velmi podstatne
snížit svuj konsum. Z i s k t o v á I' nyje však pri tom
velmi pochybný. Musila nakoupit velmi drahé stroj e
a provést velmi nákladné montáže. Tyto investice
musí co nejrychleji amortisovat, protože co je ekono
mické a moderní dnes, je snad za rok predstiženo jiným
zahranicním ci naším vlastním vynálezem. její výdaje,
tak mereny jako ciste kalkulacní posice, nejsou ve vet
šine prípadu - zejména když se propocítají na nekolik
let - nižší než byly dríve, dokud místo racionaliso
vaných stroju mela delníky. Ale to, že soukromo
hospodárský prospech z racionalisace bývá tak malý,
bohužel se nejeví ani v národním hospodárství jako
klad. Naopak, z t r á t a k u p ní s í I y, o níž jsme
práve strucne mluvili, jet u h o I' Š í z t r á t o vou
p o I o ž k o u než z m í n e n á p o I o ž k a s o u
k I' o m o h o s pod á r s k á, pro tož e s e obr á ž í
n a ž i v o t n í ú I' o V n i snad nás všech. V lonských
Zprávách živnostenských inspektoru byla uverejnena
o techto vecech rádka císlic, jež mluví zpusobem nad
jiné zarážejícím.

Nuže, neoddávejme se v tomto smeru žádným nade
jím. Budeme asi musit pocítat s tím, že po radu let,
snad po 10-15 let, budeme mít trvalou
'.' e t š í arm á d u stá I Ý c hne z a m e s t n a
n Ý c h, jež bude se nad toto stálé minimum zvetšovat
ci zmenšovat podle ekonomického cyklu, nenastane-li
ovšem do té doby v našem spolecenském a ekono
mickém systému velká strukturální zmena, kterou už
nekterí predpovídají. S tímto faktem by mely pocítat
vlády, politické strany i hospodárské a sociální instituce.

Netrpelivý ctenár se patrne zeptá již po prectení
techto rádku, jaké jsou tedy vyhlídky pro Cesko
sloyensko. Myslíme, že musíme opet a znovu zduraznit,
že Ceskoslovensko pres všechny snahy ze strany agrární
(míníme politické strany republikánské) zustává a musí
zustat exportní zemí prumyslovou. Protože 6ho našeho
obratu v zahranicním obchodu se týká našich evrop
ských sousedu a 9/10 celé Evropy, budeme mít nej
vetší zájem na vývoji událostí v Evrope. Národo
hospodárští publicisté tak málo zaujatí, jako je pred
seda ceskoslovenské Panevropské Unie dr. V. Schuster,
velmi vážne nás varují pred jakýmikoliv pokusy o zmeny
v tomto rozvrstvení našich hospodárských složek. Ve
své poslední knížce, jež práve vyšla v Orbisu, upozor
nuje dr. Schuster, že v Evrope je pres 70.000 km celních
hranic, ale že pres tyto hranice m u s í med ojí t i
k h o s pod á r s k é m u s b líž e n í, n e !TI á - I i
životní míra v Evrope katastrofálne
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Evropa. hloupne.

Dve novinárské zprávy:

"Ž e n e v a. Nemecká delegace se zahranicnim ministrem
Curtiem byla by zde mohla zažíti prekvapeni. Náhodou práve
v den, kdy se sešla evropská komise Svazu národll, melo se po
citi s predvádenim Remarqueova filmu "Na západni fronte klid".

méne než v nejhorším roce pred válkou. Kdo uvede
tedy horníky do dolu? Nikdo. Snad je treba jim dát
jinou práci, na starou cekají nadarmo. Méne lidí dnes
delá více práce, v tom je celý vtip veci. \

Neco se tedy skutecne deje v hospodárském systému
sveta dnešního rádu. Ani jeden z velkých národo
hospodáru neodvážil se riskovat své jméno bližším
výkladem techto vecí, oznacením tohoto záhadného
"neco" nebo dokonce proroctvím. Pravda, varujme se
meteorologie, pravi1 Keynes. Ale prece bychom toto ne
utešené putování po vecech hospodárského sveta chteli
zakoncit necím optimistickým. Svet ve skutecnosti
zatím prec nechudne. Vyrábí se více než kdy jindy,
a ceny pri tom stále klesají. Ale kam tento proces
speje - v tom je otázka. Karel Križ.

Musíte nám dáti více než slova..

V Ženeve tedy zasedá evropská konference, ustanovená Svazem
národu. Že by mohla mnoho udelatí, je jisto. Zda to opravdu udelá,
neni už tak jisto. Delegáti v podobných konferencích mvykli sí spo
kojovati se recmi, a jestliže v nejlepším prípade dopracují se k ne
jakému usneseni, není provedeno. Svet má radu takových konferenc
ních slibu v kapse, ale nejsou to cenné papíry. Tato cesta v nicotu
ocekávala usnesení hospodárské konference r. 1927: usneseni byla
usnesena, a potom se už nikdo o ne nestaral. Naopak, celni boj teprve
pak porádne vzplanul na všech stranách, když evropské hospodárská
konference se rozhodla doporucíti státum, aby pocaly s odbourávánim

cel. Doporucení bylo klidne ígnorováno i temi státy, které pro ne
hlasovaly; my ovšem patríme do této neslavné rady. Odzbrojovací
konference a komise, co jich už bylo, neprinesly o nic lepší výsledek:
zbrojí se dál, a dela porád ješte mají vysoký duchovní kurs. Chce
evropská konference pokracovatí v této komedíi krásných slov, jichž
nikdo nedbá? Vznešene a prostrednictvim konferencí musí jít svet
k certu: zbrojime pod ochranou odzbrojovacich konferencí, což je
pOhodlné vzhledem k potrebe omluv, zrizujeme celni hradby ve stínu
hospodárských konferenci, které ty celní hradby dávaji do klatby.
Dríve to Evropa také všechno delala, ale uprímneji: nesvolávala si
konference za úcelem nedbání jích. Má-li evropská konference v Že
neve vubec svet dájímat, musilo by tentokráte z ní vyjíti více než
serie krásných reci. Temi jsme na léta zásobeni. Co schází, jsou ciny.
Bude miti konference tolik sil, aby jeden jedíný cin vykonala? Jen
v tom pripade by mela nárok na naši vdecnost. Evrope hrozí docela
reálné nebezpeci: je v ni více prokletého válecného ovzduší, než bylo
ješte pred peti lety, a jestliže se nedovede v hospodárských vecech
vzchopit k spoluprácí, ceká nás všechny vleklá krise, která docela
konkretne pro každého Evropana znamená snížení životni úrovne.
Jedine recnickým umením se tomu celit nedá. Evropská konference
má nám ukázati, zda opravdu exístuje Evropa v nejakém reálném

smyslu, ci zda jsme jen nesporádaná hromada sobeckých a krátko
zrakých státtl, neschopných dohodnouti se o cemkoliv. Vznešení dele
gáti v Ženeve necht pecují o to, aby lidé, kterým dal buh dar realistic
kých instinktu, nebyli nuceni se smát jménu "evropské konference",
jež by jinak melo a mohlo v nás vzbuzovat úctu. -fp-

yKMANzop

u pad n o 11 t. Píše tam výslovne tato slova, s nimiž
každý rozumný hospodársky myslící clovek musí sou
hlasiti:

"Ceskoslovensko je stát prevážne vývozní a má eminentni
zájem na odstranováni prekážek mezinárodniho obchodu a na
utvorení rozsáhlého volného odbytíšte. Republika naše jest ne
sobestacný stát strední velikosti v srdci Evropy s nepríhodnými
hranícemi. Zajišteni trvalého miru v Evrope jest jejim zájmem
žívotním. Ne pre t r žit Ý mne bez pec í m pro zdá r
n Ý v Ý voj n a š e h o h o s pod á r s k é h o ž i v o t a n e n i,
j a k s e z n e k t e r Ý c h str a ti myl 11 e n e bot e n
den c ne u vád i, že j e ma 1Ý m c i st r e dni m st á
tem, n Ý br ž f a k t, že j s m e o d k á z á n i v pre c e t
11 Ý c hod vet víc h p r u mys lov Ý c h a zem e d e 1
s k o - p r u mys lov Ý c h, pre v á ž 11 o u, prí Ii š v y
s o k o u k v o t o u n a v Ý voz z a hra nic e. C h c e
me-li však udržetí a povznésti životní miru
n a š e h o o byv a tel s t v a, n e m tI Ž e m e vše o b e c n e

prtlmysl redukov.ati, nýbrž· musíme pre
bytky vývozem umistiti."

V týdeníku "Manchester Guardian Commercial"
z 1. ledna t. r. cteme, že "zahranicní obchod je, vše
obecne vzato, v~dy citlivejší ke zmenám ve smeru
obchodu než domácí obchod, a proto musíme ocekávat,
že britské hospodárství bude trpet více svetovými
tísnemi a více získávat z konjunktur než jiné zeme,
protože vetší cást britské produkce prichází do zahra
nicního obchodu". Nahradte si laskave slovo "britský"
slovem "ceskoslovenský" a máte vec potvrzenu i z této
vážené strany.

Ovšem, príciny dnešní tísne jsou více svetového rázu
než místního. Ale at už ty príciny vidí nekterí ekono
misté v monetárním systému, v zahálejících hromadách
zlata ve Francii a v Americe, jež nutí ostatní zeme
k vysokým úrokovým sazbám ze strachu, aby jim
zbytky jejich zlatých pokladu neodplynuly za hranice,
at ji vidí ve ztráte duvery a v momentech spíše psycho
logick.o-e~,~~omic.kých, prece jedna v~c je jasná a jistá:
hlavni pncmou Je tak zv. r e I a t 1 V n í nad p r o
d u k c e. Produkce skutecne neúmerne rostla ke vzrustu
spotreby, jenž za ní pokulhával a dosud ji nedohonil.
Rostla z duvodu svetové souteže, všeobecných naciona
listických touh po sobestacnosti a konecne z prekotné
a nehospodárné racionalisace. Máme dnes skutecnou
(ovšem relativní: lidé by konsumovali, ale v úvahu
pr? konsum prichází dnes ten, kdo muže platit, ne kdo
ma potrebu spotreby) nadvýrobu pšenice, rýže, cukru,
bavlny, žita a jiných významných artiklu. A hromadení
skladu se ješte nezastavilo, naopak, sklady dále rostou.
Kole prumyslu jsou roztocena, stejne jako secí a žací
stroje v zemedelství. Produkují dále, aniž je možno je
zastavit z prícin príliš složitých, než bychom se mohli
pokusit je jen nacrtnout.

A cen y pri tom dál e k I e s a j í. Nekterí
praví, že celý vtip je v tom, zastavit pokles cen. Jak
koliv: anglo-americko-francouzskou dohodou o zlatých
zásobách, nebo, jak bankéri ríkají, obnovením duvery,
ci proste nejakým kooperativním spolecným zákrokem.
Jak, nikdo presne dnes neví. Ale stabilisace cen a za
stavení jich pádu, obnova duvery atd. snad zarazí
propouštení delnictva, ale zcela jiste privede ho jen
má.lo zpet ~o prác:. Vel k é arm á d Y n e z a
m e s t n a n y c h z u s t a n o u, pro tož e ten t o
lék je jen zastavením a oživením
t o h o, c o j e, a n e n á v r a tem k tom u c o
bylo z t r a c e' no. Vždyt jen sama Anglie vyrábí
v nejpríznivejším prípade rocne o 30 milionu tun uhlí
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Ovšem chteli všichni delegáti 27 evropských státu jit se podivat
na film, který vyvolal tolik bojll. To bylo patrne nemecké dele
gaci trapné a podarilo se ji zabránit tomu neštesti. Rozmluvou
s reditelem kina se docílilo, že Ženevané uvidí film teprve za
trí týdny, až všichni diplomati odcestuji."

Dovedete si predstaví t horši predehru pro evropskou konferenci?
jestliže evropští diplomaté nedovedou se jít dohromady podívat už
ani na pacifistický film, jestliže Nemecko už tady vyskakuje z rady,

jestliže v Ženeve bude se predvádet pacifistický film teprve po od
jezdu diplomatu, ac by jim mela daleko spíše býti narizena povinná
návšteva, co vlastne mužeme ocekávati od techto diplomatlt in puncto
Evropy? MllŽemesnad doufat jen tolik, že si Evropa pomuže bez nich.
A druhá zpráva:

,,8 e I e hra d. jugoslávská censura zakázala Remarqueuv film
"Na západni fronte klid" pro celou jugoslavii. K zákazu nebylo
pripojeno žádné oduvodneni."

jak se zdá, nesmejí bratri Slované pri žádné ostude scházet. Do
konce ani nepocitují potrebu hledat nejaké duvody: zakazujeme a
dost. Dovede-Ii Evropa se takto neprátelsky chovat k filmu, který
se neprovinuje nicim jiným, než že po pravde lici hruzu války, jsou
to zretelné známky nebezpecného hloupnuti Evropy. U Nemcu by to
clovek ješte konec koncll pochopil, ponevadž hlupákum mezi nimi
muže se zdát, že film chce hanobit nemecké vojáky. Ale co, proboha,
má po jejich boku hledati jugoslavie? . -jp-

o tretího vicepresidenta v Cechách.

O jmenováni tretiho zemského vicepresidenta v Cechách strhla se
menši šarvátka nacionálni príchuti, ponevadž tímto funkcionárem
má býti jmenován Nemec. Diváme-li se na vec s hlediska spravedl
nosti a politické úcelnosti, težko bychom pochopili, proc vlastne se
strhl ten krik. Podle pomerného poctu Nemci v Cechách jiste maji
zásadní nárok, aby jeden ze ctyr lidí, kterí mají právo rídit zemské
zastupitelstvo v Cechách, byl jmenován z nich. Toto jejich zásadní
právo je pak ješte podepreno v daném pripade tim, že nejvetší ne
mecké strany v ceském zemském zastupitelstvu i ceském zemském
výboru loyálne spolupracuji na rešení zemských veci. Starešina ne
meckých agrárniku, Leonhard Kaiser, který z vlastní zkušenosti ješte
pamatuje, jak to chodilo ve snemu královstvi ceského, neostýchá se
pri každé vhodné príležitosti dát najevo loyální pomer k vecem
ceské zeme a velmi casto zduraznuje nutnost opuštení zbytecných
národnostních trenic na prospech práce pro dobro obou národností
ceské zeme. Dosavadni zkušeností s Nemci v ceském zemském zas tu

pitelst\ru nejsou toho druhu, aby se jim zastoupení v predsednictvu
zemského úradu mohlo upirat. Vec by se ovšem nemela rešit podle
prislušnosti kandídátu k té ci oné politické strane, nýbrž podle kvali
fikace. Ale tato stránka veci je už taková, že se s ni así tak brzy ne-
rozloucíme, a Nemcí se jí od nás príliš dobre naucili. K.

Agrárník opevá vzrust komunismu.

"Venkov" zpusobil velké potešení "Rudému právu" sv)/m úvod
nikem o volbách v Kolbence, kde psal:

"Výkvet prúmyslového delnictva dal komunistické strane
protí loilsku o 60 procent hlasu vice... Sociální deínokracie
nemá žádného práva, aby vystupovala jako rozhodný mluvci
prúmyslového delníctva ... V míste, kde má všechen aparát, nej
lepší a nejsilnejší své lidi, tísk, veliké hmotné prostredky 
dosáhne pouze 20% delnických hlasu. To je skutecný débacle!"

"Rudé právo" se raduje, že agrární orgán "poukazuje na mohutný
príliv vlivu komunístické strany". Kdyby redaktori "Rudého práva"
dovedli prohlédnouti agrárnické ledví, mnohem méne by se radovali;
možná že by se spíše zacervenali. Nedovedou vycítit onen tón prak
tického opovržení, v nemž o komunistické strane agrární tísk po
jednává. Ackoliv by si to prece 'komunístictí redaktori mohlí na
prstech vypocítat, že kdyby agrárníci videlí v komunismu skutecné

nebezpeci, velmi by chválou a ocenovánim sily komunistického hnutí
sporili. Preji blahovolne komunistltm vzrllst jen proto, že podle jejich
pevného presvedcení jediné, co u nás komunisté svedou, jest oslabiti
sociální demokracii a tim zmenšiti vliv socialísmu ve vláde. Pokud se

komunistické revoluce týká, tu dávají agrárníci za pravdu jirímu
Stríbrnému, který už pred peti lety jako ministr národni obrany se
vyjádril, že na komunisty stací pendreky. Proc by tedy agrárnici ne
meli prát komunistúm vzrúst? Mohou z toho míti jen prospech. V re
voluci už kdekdo prestal verit, a tak by agrární strana si docela ráda
pestovala komunisty jako mnišku na kmeni socialismu. Není to
ostatne v taktice té strany nic nového. jak zasveceni lidé ujištují,
Švehla sám v pomeru J( socialismu vždy se rídil zásadou: di vide et
impera. je jasno, že jakmile komunismus prestane být aktuelnim
revolucním nebezpecím, je silná komunistická strana pro buržoasii
spíše výhodou, nebot ubírá váhy a vlivu positivnimu socialismu a
snižuje jeho aktivitu. Z techto dúvodu tedy "Venkov" tak ochotne
vzrust komunistlt chválil a ješte bude chválit, kdykoliv se k tomu
naskytne prlležitost. Nebezpecným odpúrcem agrárníkú jsou socia
lísté ve vláde; s temi musejí se smlouvat o každý krok, a po jejich ze
slabení tedy touží. Komunistické huceni venku je nevyrušuje. Preji
si návratu doby, kdy by sociální demokracie byla zase tak slabá, aby
bylo možno ji vysunouti z vlády. To jsou priciny, proc s klidem na
slouchají dunivému kroku komunistíckých batalionu, proc však
opatrný krok sociálnich demokratu dovede je privésti z míry. Neni
pohodlnejší vec pro buržoasíi než komunista hruzy zbavený. Repre
sentuje jen otevrená ústa socialismu. Sociální demokracie však repre
sentuje ruce, pripravené k práci, a to je daleko neprijemnejší. -fp-

S cím souhlasíme.

O u Z 1 V á n i r o z u m u. "Težce ranen leží dnes na bojišti dušev
ních statkú veliký poražený: intelekt. Docela vyšel z módy. Intuítivni
filosofie predválecná položila pod nej první podkopy. Associativní
poetika, freudismus, nauka o podvedomi po válce mu dodaly. Uživati
zdravého rozumu je shocking. S úsmevem zhliží na neho surrealismus
í dada, a zoologický nacionalismus vidí v muží, který i politicky drží
se logiky a racionálního poznání skutecnosti, kohosí, komu mozek vy
sušil, bezprostrední životni sílu. Intelektuál je politicky v opovržení.
Mozek je prekonaným stanoviskem ve filosofií i poetíce, nebot vlastni
deni žívota odehrává se pod vrstvami vedomí. Co zri svet kolem sebe
dnes? Komunistický materialistícký mozek, který vyvrací sama sebe,
a zoologickou reakci italského, hitlerovského fašismu a nacionalismu
všech národú, jest stejne romantickou vzpourou proti životodárnému
rozumu jako libovúle umeleckých assocíací v li terature, boricích
stavbu, myšlenku a souvislost mezí dílem a clovekem. Nic není nebez
pecnejšiho pro vývoj pokolení než opuštení intelektu. Lidskost a
rozum jsou dvema stránkami téhož bytí. Zrada na intelektu vede
politícky k válce a vražde, v umeni však k nekontrolovatelností a
libovuli; znemožnuje umelecká objektivni odvetví nejvyššiho rodu
jako jest román a drama, uvolnuje cestu neprúkaznému pod
vodu originálnosti, hrackárství, barbarské afektovanosti metafor
a oslave blbstvi, jakým je zeme dadaistícké budoucností. Co dnes
zríme v politíce i v literature, útocí príliš na rozum. Intelekt s celou
strázni poznání, jež nemá konce, jest uvržen ve psí a z nedostatku
stává se ctnost. Rozum, kdysi sláva lidského bytí, krci se ustrašene

pred naivnimi pudy života. Kam však smeruje tento instinktivni
život? Politicky vede Evropu na okraj propasti a v písemnictví vy
tvárí eldorado associativních troUPll, príživníku na výjimecne žhavé
vášni Rimbaudove, vytvárejicích z osobni výjimky pravidlo, lidí bez
myšlenky, životního osudu a bez osobnosti. Politický hitlerismus a
umelecký facilismus dadaistického a surrealistického sveta jsou prí
znakem zmateného romantísmu, který povládne tak dlouho, dokud
jeho bezcílnost a lacinost nebude jasne odhalena silou rozumu a
mravní odpovedností. Dokud se pokolení jasne a neostyšne nevráti
ke Kantove zásadni výzve: "Aude sapere!" cili nebaj se uživati ná
stroje své prirozeností - svatého, kritíckého rozumu ve prospech
žívota a lidskosti!" (Jos. Kodícelc v .,Dnešku".)

*
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Prítomnost,

*

o obr á r e for m a. "Pri zkoušce se má klásti duraz predevším
na všeobecnou úroven zralosti kandidátú, ne na jednotlivé vedomosti.
Hlavne se má bráti v úvahu schopnost samostatného úsudku a sa
mostatné duševní práce, jak ji studíum vysokoškolské a praktický
život vyžaduje." (Z nových predpistl o maturite.)

po ruce a jmenuje se krátce a jednoduše stát. Noviny už pripravují
verejnost na to, že stát zase bude sanovat. Rádi veríme, ~e z takovéto
težké situace, kdy soukromé kapsy se honem neprodyšne uzavíraji,
se težko hledá východisko. Myslíme, že aní žádný delnik nebo úred
nik by nemel nic proti tomu, nadelat ješte nekolikrát tolik dluhCt,než
jich má, a pak si podat zdvorilou žádost, aby je stát zaplatil, s po
dotcením, že to je v zájmu verejném. Páni, soukromi podnikatelé,
at jednotlivci, at akcionári, zrejme vyvolili lepší stránku veci.
Kdykoli utrpeli ztráty, neváhají dovolávati se státní pomoci, ale
jakmile padne zminka o státní nebo konsumentské kontrole jejich
podnikání, hned uražene povstávaji se židli a dovolávaji se zásady
soukromého vlastníctví. Prosim, když soukromé vlastnictví, pak at
každý nese všecka jeho risika! Ale jakmile se nekdo dovolává státu, at

nezapomíná, že tím implicite mluví pro jednu z možných forem socia-
lisace!" ("Cin".)

ParlanlentnÍ elegie.
I.

Do "Lidových novin" napsal poslanec dr. JaroslavStránský serii clánku, zabývajících se tím zjevem,
jejž velkým právem nazval "splihlými formami našeho
snemování". Autorovi slouží ke cti, že jako poslanec od
mítá zapomenout na své myšlenky z doby neposlanecké
a že cesta zapomnení a nedbání není u neho tak vyšJa
pána, ba skoro vydláždena, jako u jeho druhu, do nichž
obycejne s mandátem se nastehuje jiná duše. Parla
mentní duch našich pánu poslancu jest, abychom tak
rekli, scvrklý a bez štávy; a ackoliv to pokládají za své
pr ávo a za znak politické mužnosti a za neco, co odpo
vídá pravému stavu vecí, prece, schýleni se snemovní
galerie nad nimi, vzpomínáme slov Gogolových: "Ny
nejší ohnivý jinoch by s hruzou odskocil, kdyby mu
ukázali jeho podobiznu, až bude starcem. Berte s sebou
na cestu, vycházejíce z mladých let do nevlídné, za
tvrzující mužnosti, berte s sebou:všechna lidská hnutí,
'nezanechávejte jich na ceste - nenajdete jich potom!"
Opravdu, naši poslanci nevyhlížejí na to, že by byli
schopni a ochotni nalézti svá bývalá hnutí, pokud
v nich ovšem byla. Mnozí z nich dostali se do parla
mentu, nepocítivše nikdy ve své duši žádné živejší poli
tické nebo demokratické hýbání; prišli tam jako neci
telné císlo na kandidátní listine. U tech je marno klepati
na dvere; není, co by za nimi mohlo býti probuzeno.
Ti se práve hodí jen k vykonávání imperativního man
dátu a neprejí si ani niceho lepšího. Ale jsou v parla
mente i muži s bohatší duší, o níž je možno mluviti aspon
s užitím casu minulého. Mlcením se vyrovnají tem, již
zde práve byli popsáni. Dopracovali se k tomu, cemu se
ríká státotvornost, a budiž jim za to podekováno. Daleko
menší dík patrí jim za to, jaké omrzelé, starecké formy
státotvornosti zavádejí. Ol)i jsou ti chladní, skeptictí
strýci, s nimiž každý ohnivý mladý muž se setká v ži
vote. Ohnivost, ba i právo verejných projevu prene-

AKITILop

Ferd. Peroutka:

N e v k u s P o hre b I! í c)1 rec í. "Pohreb prof. Syllaby z Pan
theonu ukázal, možno rici superlativne, jakého nevkusu a bezohled
nosti k rodinc zesnulého jsou schopni i význam ni clenové našeho
akademického svcta. Už jednou na tomto miste byl vytcen nešvar
dlouhého a stereotypního mluvení o slavnostních príležitostech, ale
patrne se tato vec musi vypalovat z našich slovutností žhavým žele
zem. U rakve prof. Syllaby v Pantheone promluvilo pouze patnáct
recníku, z nichž nekterí "drželi" reci primo nekonecné, oplývajíci
nesmyslnýmí a nemistnými detaily vcdecké cinností a klinické praxe
zemrelého profesora, reci omilající porád tytéž fráze, ackoli o muži,
jakým byl práve prof. Syllaba, bylo možno ríci uprímne a poctive
nckolik vrelých slov. Témer dve hodiny musila chot a deti zesnulého
posloucha t - jestliže toho byl í vúbec schopni - ofíciálnosti ofícióSLI."

("Naše doba".)

*

Agrární "Vecer" si delá legraci z nezamest
I! a n Ý c h. Nejaký tucnák, kterému je bída tisícu nezamestnaných
lhostejná, soustavne prináší v agrárním "Veceru" anekdoty "o jednom
nezamestnaném", který podpory nebyl hoden, protože se štítil práce
jako zbohatlik. Tak vcera tento list prinesl anekdotu, že "jistý ne
zamestnaný" dostal poukázku k obchodníkovi a žádal, aby mu místo
10 kg mouky dal kalafunu. Když se obchodník tázal, nac jí chce, rekl,
že má doma prase, že si ho tedy chce vyparít ... Tuhle anekdotu,
delajicí si blázny z nezamestnanosti tisícú, prínesl list "Vecer" na
první strane pres dva sloupce. Tím, že agrál11í list s chutí prebíní
vtípy o "nezamestnanosti" do svých sloupcil, delá si pustý smích
z opravdové bidy z práce vyhozených chudákú. To je práce pro ko-
munisty. ("Lidové listy".)

P. V. V. "Po válce prišlo do našeho hospodárství pocinání, jemuž
se pro radost vlastní i pro uspokojení jeho pLlvodcú ríkává "velko
rysost". Predválecni podnikatelé, kterí zacínali s málem a tuhou
prací a - netreba to zamlcovati - tuhým režimem privádeli své zá
vody k pozoruhodné výši, asi casto dostávali závrat nad tím, jak od
kudsi z neznáma pricházeli homines novi, kterí bez tradice, bez mínu
losti a bez velikých zkušeností tocili pred jejich ocima miliony,
podnikali, zakládali, dováželi, vyváželi, organisovali, aby jednoho
dne zase zmizeli v hospodárském propadlišti. Schovávalo se toto
bankrotárstvi za heslo amerikanismu, chápaného tak, jako by
stacilo jen trochu odvahy a barnumské reklamy, aby se dokázalo
všecko, nac si kdo vzpomene. Nechci prehližeti, že za techto pomerú
vznikly nebo vzrostly závody, které sí pres všecky námítky, jaké kdo
proti nim má, svou prací vynutily úctu. Byli jsme zvyklí pocítati
k nim i Pražské vzorkové veletrhy. Byli jsme bohužel i pri nich po
stiženi zklamáním, když se z jejich redítelské kuchyne vynesly zprávy
o težkém predlužení podniku. Medicina na tuto nemoc je ovšem brzy

*

*

Spr a ve d ln o s t j e d n é trí d y. "V posledních letech do
žadovali se vudcí komunistícti cinítelé nekolikrát mé ÚC'lsti a cinnosti

v ruzných akcich a vždycky jako intelektuála mimostranického,
který stoji na stanovisku spravedlnosti (libo-li "abstraktní)." Prišli
a rekli: bylo nám ukrivdeno, spravedlnost byla porušena, právo ne
bylo vykládáno v duchu spravedlnosti - zastall se nás, protestuj,
protože chceš býti muž spravedlivý. Proto jsem užasl, když jsem
v "levé fronte" cetl tuhle vetu p. dra Sekaniny: "A má-Ii dnešni stát
uskutecllovat vubec nejakou spravedlnost, pak musí tedy uskutec
novat spravedlnost jedné trídy." To jest: musi, nutne a osudne, pro
vozovat tridní justici; nemuže aní jinak. Ale pak, rekl jsem sí a rikám
si znova dnes, jednaji komunisté dvojace. NemLlže-li stát uskutecno
vat spravedlnost, musi-li primo a nevyhnutelnc podle objektivné
marxistické vedy provozovat tridní justici, nemohu se proti nemu
spravedlností dOVOlávat, nemohu proti nemu protestovat, vždyt je
to a limine nesmyslné; takový stát musim jen chtít vším úsilim své
vLtle rozborit a smést s povrchu zemského. A naopak: protestuji-li
proti nemu, mohu to delat jen proto, že si mohu na nem vynutít zmen

a oprav, že je schopný zlepšování. Tohle musí býti jasné i díteti.
(F. X. Šalda v "Zdpisnikll~'.)



Pt{tomnosL

chávají oposici. Dovolují, aby p. Stríbrný byl nejza
jímavejším recníkem mezi nimi, jediným, který se nebojí
aktuálních témat. Verí, že nejlépe vyfizují se veci mlce
ním. Svýma vysvícenýma ocima mrzute dívají se do
svítících ocí komunistu. je to starý blud, že jen radi
kální presvedcení muže býti ohnivé. Prosím, také neradi
kální clovek muže horet zápalem ducha; také státotvorné
presvedcení muže býti ohnivé, ovšem, cítí-li pravdu za
sebou. Není duvodu, proc by demokrat nemel býti stejne
rozjaren jako fašista nebo komunista. Za tím, kdo dum
hájí, je prece práve tolik citu jako za tím, kdo jej chce
strhnout.

Nevím, predstavoval-Ii si dr. Stránský, že píše bo
jovné clánky. Vydejme svedectví, že dopadlo to jako
elegie. A patrne nikoliv zcela bez autorova vedomí.
"N e tedy žaloba," píše, "j en stesk diktoval, co jsem
tu psal, a jest mi spíše, jako bych se mel, než ukoncím,
omluvit." To není rec nad taseným mecem. Odkud
tento tón? Patrne autor sám cítí, že síly, které stojí
proti nemu, jsou prílišné a že svýma rukama nezastaví
mechanismus v jeho jednotvárném chodu; pocituje
kolem sebe malátnost a dokonalý nezájem o tato svá
témata, a sotva verí, že se mu podarí to premoci;
patrne cítí už v okamžiku, kdy to píše, že je tomu
souzeno zustati teorií. Formy našeho snemování splihly,
ale zatvrdly a zkornately ve své splihlosti. Autor sám
s dokonalou mírností mluví na jednom míste o nejaké
hypotetické "náprave nekdy v budoucnosti". To není
tón, jímž se uvádejí aktuální reformy. Proc to tedy
píše? Snad proto, aby upokojil "Své svedomí. Nechce
býti z tech, kdo musí r. 1931 s hruzou odskocit, ukáže-li
se jim jejich fotografie z 1': 1925. I když neverí, že
podarí se mu hnouti tímto systémem, jehož tíha se
pocítá na tuny, a i když sám je nyní do velké míry
jeho obetí - zvolení dra Stránského za poslance skoro
ho umlcelo jako recníka a žurnalistu - chce aspon
pozdravit svou duši.

My v "Prítomnosti" musíme žurnalistické vystou
pení tohoto poslance privítati s pohnutím. jeho boj
byl i naším bojem. Jedním z hlavních cílu Národní
strany práce byla reforma parlamentarismu. Nepo
mohlo by zapírat, že jsme byli poraženi. Parlamentní
systém se utvrdil ve svých vlastnostech, a nemužeme
ani my nadejneji mluvití než o "náprave nekdy v bu
doucnosti". Elegicnost, která podlamuj e boj ovnost dra
Stránského, mu vytýkati nemužeme: sami také už
dávno v té veci nejsme schopni než elegie. Za našeho
stranického systému usilovati o reformu parlamentu
je trochu jako odporovati gravitaci. Prijímáme tedy
i ta slova Stránského: "ne žaloba, jen stesk". Stesk
po parlamente svobodných mužu, kde "politik vyjad
ruje svuj vlastní úsudek"; stesk po parlamente, jak
si jej predstavovali starí demokrati, jako po míste
živé debaty, kde muži v plném užívání svých rozumo
vých sil se presvedcují duvody; stesk po parlamente,
odkud vycházejí krásná slova jako pocátek krásných
cinu; po instituci, která by byla živým vudcem národa
a v níž všechny jeho starosti by byly verejne diskuto
vány, tak aby každý muž v zemi mel nejen svou slepici
v hrnci, ale i v hlave jasné poucení od svých zástupcu,
co si má myslet; po parlamente, který by všechny
velké boje doby sám v sobe verejne probojovával, ne
odsunoval za kulisy. Krátce, stesk po parlamente, jak
si jej i naše ústava predstavovala, i když se dnes sto
kráte lže, že si jej tak nepredstavovala a že mela na
mysli práve to místo nudy, mlcení a trpné poslušnosti,
jímž jest parlament dnes. Nezbývá nám zatím než býti

elegiky. Když byla sestavována tato vláda, prohlašo
vala sociální demokracie, vstupujíc do ní, ústy svých
recníku, že nebude trQet, co až dosud bylo, a že pri
vodí reformu našich parlamentárních metod. Ustano
vila dokonce jednoho ministra, aby speciálne nad tím
bdel. Byli jsme tehdy tak naivní, že jsme tomu verili.
Sociální demokracie ve vláde potom ani prstem ne
hnula, a poverený ministr brzy usnul nad svým úkolem.

V posledním clánku podal dr. Stránský resumé svých
stesku:

"Protože zákony stvorily parlament jako orgán a ne jako
stroj, vymkl se tento mechanismus zákonum. Ony zakázaly
imperativni mandát, poslanci jiného nevykonávaji a nezdá se
ani, že by o jiný stáli. jednaci rád poroucí, aby byli poslam-i ve
snemovne pritomní, nejsou tam. Recnici ctou, rozprávej i po
sluchaci. Ústava zapovídá poslanecké intervence v osobních
vecech, poslancí venuji této zapovedené cinnosti nejvetší cást
svého pracovniho dne. Povoláni mandátem, aby pomáhali
vše m, mohou si nohy ubehat a prsty upsat, aby prospeli je d
nem. Pusobnost imunity byla rozširena za pomen::t, které by
spíše oduvodnovaly jeji omezeni. Zákon o inkompatibilite, há
jíci cistoty parlamentarismu proti soukromé ziskuchtivosti,
zltstal na papíre. Úsporná komise, kterou zridíl zákon jiný,
usporila si práci."

Ze zpusobu, jak na to vše bylo reagováno,· i málo
citlivý clovek pozná, že není nadeje na reformu. Reago
valo se opovržlive: nereagováním, jako agrární tisk,
který vubec to neuznal za hodno zmínky, pokládaje
to patrne za detinstvÍ. Reagovalo se pádne: "Právo
lidu" to nazvalo snižováním parlamentu. Reagovalo se
starostlive: "Lidové listy" se ptaly, chce-li dr. Stránský
mít z parlamentu shromaždište táborových recníku,
z cehož vychází najevo velezajímavý názor, že poslanec
bud mlcí nebo prázdne žvaní jako táborový recník
a že tertium non sIatur; že tedy jest lépe, jestliže posla
nec drží hubu. "Ceské slovo" nenašlo v sobe tolik du
chovních sil, aby bylo schopno k vývodum poslance
své strany neco podotknout. V "Sobote" napsal p. posla·
nec Moudrý, že "lze pokládati za velké štestí pro náš
poválecný vývoj, že konecné rozhodování ... prene
seno bylo na kolektivní celky." jakkoliv tento názor
nezasluhuje, aby predem jím bylo pohrdáno, a ackoliv
mu patrí všechna pozornost, prece jen je to reago
vání oklikou, opatrné našlapování kolem horké kaše,
nebot zdrcující neprítomnost poslancu ve snemovne,
nudné ctení nudných recí, nepotlacitelný systém inter
vencí v osobních vecech, bezmocnou ústavou zaká
zaných, mohutná stranická práce poslancu v úradech,
blahovolné rozširování imunity do sfér, v nichž i pro
poslance má platit toliko obcanská rovnoprávnost,
kašlání na zákon o inkompatibilite a na jiné nepohodlné
zákony, smrt úsporné komise, nastavší souhlasem všech
- toto vše a ostatní ty veci, o nichž se Stránský zmi
nuje, nemají nic spolecného s prenesením rozhodování
na kolektivní celky ani s nicím tak státnickým, nýbrž
jsou v prímém vztahu k prostým hanebnostem.

Domnívám 'se, že .Stránského pravdivému rozkladu
(pravdivost celkem nikdo neodvážil se upírati, ponevadž
je to jasne viditelná pravdivost) o parlamentních po
merech mela predcházeti analysa vývoje a duvodu,
pro než došlo k tomu, že máme parlament práve ta
kový, jaký máme, a nikoliv s nejakou jinou podobou.
Takové analysy není treba z prícin akademických,
nýbrž praktických: jestliže nejaký stav vznikl z ne
jakých duvodu, bude patrne trvati tak dlouho, dokud
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i ony duvody budou trvati. Nesmíme si myslit, že náš
parlament se dostal k dnešní své podobe náhodne; je
tu souvislost prícin a náslédku; dokud príciny nezmizí,
dotud asi budou na nás spocívati i následky a dotud vo
lati po parlamentní reforme pravdepodobne jen bude
jako hráchem zed pokoušeti. Hlavní priciny jsou tri:

1. D u s led k y P o I i t i c k é s tab i I i s a c e.
Tato prícina stojí patrne na míste prvém. Abychom toto
pochopili, musíme se myslí nezbytne vrátiti do prvních
dob republiky. Tehdy byla nervosní a trapná otázka
vládní vetšiny na denním porádku; ministerský pred
seda, uléhaje vecer, nevedel, nebude-Ii zítra poražen;
byly chvíle, kdy nejvynalézavejší lidé byli na rozpacích,
jak a z ceho sestaviti vládní vetšinu; byly tvoreny vlády,
které v dobe jmenování ješte žádnou vetšinu nemely a
teprve ji hledaly; vládla nám vláda, která se dva mesíce
neodvážila do parlamentu a spokojovala se polovicatým
životem ve stálém výboru, kde náhodou vetšinové po
mery byly pro ni príznivejší; byla i vláda, která nekoli
kráte byla v hlasování poražena, ale prece nepodala de
misi, ponevadž nikdo nevedel, cím ji nahraditi. To byly
pomery nesnesitelné, a bylo nutno zbaviti se jich za
každou cenu. Poskytovali jsme obraz o.svobozeného ná
roda, který se skoro nedovede dohodnout o vláde nad
sebou a který by témer potreboval, aby Dohoda, která
mu nadiktovala hranice, predepsala mu také nejakou
vládu. Prícina nebyla jen v tom, že nekteré velké strany
ješte nevedely kudy kam a nerozhodly definitivne o své
orientaci vuci státu. Prícina byla i v nedostatecné dis
ciplinovanosti stran. Ovzduší bylo dokonale prosyceno
duchem demagogie: poslanci horlive sloužili jí a jen ne
ochotne a bez radosti sloužili rozumu. Za takových okol
ností byli ministri v ustavicných obavách, budou-Ii po
slanci j ej ich strany laskave hlasovati pro nepopulární stát
ní nezbytnosti nebo zvolí-Ii jinou stránku. Stalo se také
nekolikráte, že nehlasovali. Nedisciplinované strany byly
neschopny tvoriti trvalou a pevnou vládní vetšinu. Po
cátek násilné discipliny treba hledati tam, kde vudcové
stran musili donutiti poslance, aby odhlasovali nejakou
státní nezbytnost. A jest v tom také jakési oprávnení
pro tu disciplinu. Bylo by omylem domnívati se, že po
slanec je vždy lepší a svedomitejší než strana. Nekdy
tomu bývá naopak. Stranická kázen byla tedy zavedena,
když se nekolikráte zdálo, že by bez ní státní nezbytnosti
nebyly odhlasovány. je treba pripustiti, že to nebyl ne
morální duvod ke kázni, a je to treba pripustiti i pres to,
že pozdeji nekolikráte vudcové využili discipliny svých
stran k cílum méne dobrým a že si s ní zahrávali.

je treba býti spravedlivým a uvésti také dobré stránky
dnešního stavu: opatruje nám pevnou a trvalou vládu,
zbavuje nás státní nervosy, zavádí do pomeru porádek.
Nemužeme také prehlédnouti, že ve Francii, kde poslan
cum byla zachována volnost, panuje hotové kolotání a
kmitání strídajících se vlád, aže tam lepší lidé vznášejí ža
loby práve opacné a prejí si zavedení stranické disci
pliny. jakkoliv tedy mnoho máme proti polomrtvému
stavu našeho parlamentu, v nemž živejší muž jen ne
snadno vydrží, nesmíme se ani zde dívati jen jedním
okem. jsme povinni videti dobré i špatné. V historické
perspektive to tedy vypadá takto: stacili jsme zatím
na jeden cíl: opatriti vždy státu silnou, spolehlivou
vládu, která se muže spolehnouti na disciplinu stran
a ví, co prosadí. Na druhý cíl, zachovat pri tom živost
a úctyhodnost parlamentu, jsme už nestacili. Prohráli
jsme to, i když mnozí poslanci mají tak málo osobitosti,
že nedovedou pochopit, proc je to treba pokládati za
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nezdar. Neváhám vyznati, že první cíl byl daleko du
ležitejší ve své dobe. Slabost vlád bývala naším nejvet
ším zlem. Stát, který má za sebou tyto zkušenosti, ne
vzdá se snadno discipliny stran, kterou z nutnosti. a
po težkých krisích zavedl. Musíme se te-dy na vázanost
poslancu dívati nikoliv jako na dílo libovule nebo jen
jako na následek panovacnosti vudcu, nýbrž jako na
dusledek snah o politickou stabilisaci. Z toho vyplývá,
že i s tímto jinak málo potešitelným faktem musíme
zacházet opatrne. Na druhé strane je pravda, že stabili
sace je dokonána. Ze žádného koutu nehrozí nebezpecí
rozvratu. Nebyl by nyní cas, abychom vykrocili za
druhým cílem, za oživením parlamentu? jsme doko
nale organisováni, ale mizí ta svoboda ducha, jež má
býti organisována. Strany se znamenite ovládají, ale
poslanci pomalu nemají v cem se ovládat, nebot z nich
vyprchala všechna ohnivost. Parlament vyniká po
chopitelnou zdrželivostí impotentních.

Muž, který hledá své místo.

JSoUtomu již dobrá dve léta, kdy odešel - oficielnezcela z duvodu zdravotních, ve skutecnosti asi jen
z poloviny - ze slovenského politického života poslanec
dr. M. Hodža. Tehdy - bylo to v polovine roku 1928 
zvedl se kol jeho osoby urputný politický boj, behem
jehož trvání bylo velmi mnoho receno, a který v mno
hém ohlede pusobil jako vítr, jenž procistil dusnou
tehdejší politickou atmosféru na Slovensku. V onech
dnech zvedl se i druhý uragan, který také mnoho pro
cistil: to byla záležitost dra Tuky. Vzpomínáme-Ii mi
nulosti, jsme vedeni takmer touhou zhodnotiti si histo
ricky to, co tehdy bylo. Nepletme se však historikum
do remesla a rekneme si jen jedno: že ono tehdejší
"cištení" bylo pro Slovensko požehnáním. Nejde o osoby.
Ty ustupují dnes do pozadí. Tehdy šlo o ideje, zásady,
názory, smernice a methody. V obou prípadech, aniž
bychom ovšem chteli mezi jména Hodža a Tuka klásti
rovnítka. Boj byl urputný a tvrdý, ale musilo k nemu
dojíti. Situace vyhlížela skutecne hrozive.

Co se tehdy delo?

Nekdy koncem roku 1927 ohlásil senátor dr. Šrobár,
že bude vydávati nej en svuj casopis" Hlas", pred válkou
dávno zaniknuvší, ale že rovnež už do tisku dává svoje
pameti, v nichž osoba dra Milana Hodži bude vážena a
hodnocena. Oba tyto plány nebyly ješte realisovány,
a už tisku, který stál v Hodžových službách, zmocnila
se nervosita, která se projevovala útoky na Šrobára.
Bitva byla zahájena (formálne útoky agrárního tisku)
ostre, a neústupnost na obou stranách dávala tušiti,
že tentokráte budou z bojište odnášeni mrtví. Byli.
jenže soucasne i jinde zrálo ovoce. Do válecných príprav
táboru Hodža a Šrobár zapadla bomba Tukova. Nám
novinárum, kterí jsme tehdy stáli na levé strane, ne
zbylo, než bíti se na dve fronty. Bili jsme se a snad,
doufejme, historie nám jednou rekne, že jsme se bili
dobre. Ale tehdy bilo se i Slovensko samo o sebe, o svoji
budoucnost a vyrovnávalo se s minulostí. Onen zápas
nebyl jen zápasem nekolika lidí: tehdy se boj ovalo
o mnoho, snad o vše. A i dnes, díváme-Ii se zpet, mu
síme si priznati, že nešlo o lidi, nešlo o jednotlivce. Šlo
o více. Ti, kterí se stali strediskem boje, byli jen repre
sentanty toho, oc se bojovalo. Války se nevedou o neprá
telské praporecníky. Ti jsou jen nositeli symbolu, o než
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se bojuje. A po boji, veru, prátelum i neprát~lum jest
lito praporecníku, kterí padli i s korouhvemI.

Dr. Hodža není praporecníkem, který padl i s ko
rouhví. Byl jen ranen. To usnadnuje nám situaci: mu
žeme o nem hovoriti, vedouce, že tento politik vždy
se bude snažiti, aby nabyl znovu oné váhy a moci,
kterou kdysi mel. To dokázal brzy. Po krátkém pobytu
v Tatrách oznámil svuj príchod do politiky, ba pri
výberu poslancu pro poslední parlamentní volby zasáhl
v agrární strane velmi rozhodne. A potom už každou
chvíli oznamoval, že se blíží, a nyní oznamuj e svuj
príchod zase: bez úspechu-li dosud, ne vlastní vinou.
Je to soucasný stav vecí, který neodpovídá jeho tem
peramentu, vlastnostem a schopnostem a ne v rade
poslední ani jeho cílum.

Jak to vlastne s Hodžou bylo?
Uchvátil moc do svých rukou v dobe, kdy 1. se ne

obycejne politisovalo a 2. kdy slovenský selský lid byl
zmámen vedomím své moci a duležitosti. Za techto
okolností si massa žádala vudce velkorysého a k tomu
muže gesta, nebot tehdy gesto platilo velmi mnoho.
Na Slovensku ve strane agrární ne bylo druhého:
byl pouze Hodža. Hodža, který prošel p~axí uherskéh?
politického života, velmi snadno oslnil 1 Prahu. MusJ!
imponovati muž velikého gesta, vytríbeného chování,
sebevedomý a rozhodný, oslnující znalostí nekolika ja
zyku a vubec muž schopností, které zarucují úspech
tomu, kdo vnitrne je ukáznen a krácí za ideou, již
mohou prijmouti za svou i když ne všichni, tedy alespon
mnozí. Hodža, a v tom vezelo taj emství jeho úspechu,
dovedl využíti dané situace pro sebe. Postavil se '! celo
slovenských sedláku v dobe, kdy tito znamena1J vše:
proto i Hodža tehdy znamenal vše. Každé jeho slovo
bylo komentováno, na každou jeho rec se cekalo, každý
jeho cin znamenal mnoho. Hodža však mel jednoho
velikého neprítele: své politické prátele, kterí ve snaze
posloužiti zacházeli tak daleko, že Hodžovi škodil i.
Vzpomenme jen zápasu contra Šrobár. Nebyl to Šrobár,
který Hodžu porazil, ale Hodžovi služebníci, kterí ve své
snaze posloužiti presvedcili celou verej nost, že pravdu má
Srobár. Pochopiti se to dá: tito lidé neustále žili pod do
jmem vratkosti, zpusobené Hodžovým prekotným vzru
stem a proto nervosne reagovali na vše, co se jen treba
zdálo býti proti Hodžovi namíreno. Tato nervosita byla
dokladem nezdravosti vzrustu politické osobnosti, po
níž, když klesla - nezustala ani jediná idea, pro kterou
by bylo hodno vésti boj dále. A zde jsme u korene Hod
žovy politické osobnosti: byla to osobnost, jen osobnost,
nikoliv idea. A marne: i v politice se bijí lidé za ideje,
alespon ti malí, drobní, bezejmenní. Ideovosti v Hod
žove osobnosti ani cinnosti nebylo. Proto ho dnes v poli
tickém živote slovenském nepostrádáme, dokonce ani
co odpurce ne.

Z techto skutecností vyplývá i dnešní situace: Hodža,
pres to, že používá každé príležitosti k tomu, aby se
znova uplatnil, jest zapomínán. Dokonce ani ti, kterí
pred dvema lety se za neho bili až vášnive, nevedí, co
s ním dnes. Na jeho projevy se neceká, jeho reci zani
kaji v obecné nepozornosti. Ideje, které se snaží verej

osti predkládati, vyznívají naprázdno, nepresvedcují.
epresvedcuje blok praobyvatel, nepresvedcuje hospo
rský blok slovenský, nepresvedcuje regionální ústav,

epresvedcuje nic. A co více: myšlenky, které dnes
efejnosti predkládá, nejsou jeho, jsou vypujceny. A to

cltl. Hodžu privedla k moci situace, které dovedl
. trovsky využíti pro sebe. A Hodžova politická bu-

doucnost zase závisí od situace, obdobné situaci v r.
1926, utvorí-li se ješte jednou. Potom vyroste znovu.
Ovšem tak vysoko, jako kdysi, asi sotva. Nebot, neza
pomínej me, ve slovenské strane agrární' dnes rostou
noví lidé, speciálne nový' muž. Zatím však veškery
Hodžovy snahy, projevy a námety zustávají bez ozveny.
A to také proto, že i na Slovensku mizí už. dnes ~ult
politických o s o b n o stí, dedictví to mInulostI, a
místo neho pomalu sice, ale prece jen se rodí kult
politických i d e í, za které se bíti jest hodno. bm.
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K cemu jest vlastne režisér.

Kdybychom se nekdy dostali do role divadelního re
ditele, musili bychom ~i asi nejdríve položit otázku,

zdali chceme mít divadlo hvezd nebo divadelní ensemble.
Domníváme se totiž, že už to a nic jiného rozhodne
o osudu umení v rukou nás - divadelních reditelu, ba
že to urcí náš celý program. .

V tomto okamžiku soucítíme s našimi divadelními
režiséry, protože oni už automaticky prejímají divadla
s hvezdami. Nejsou-li prímo z jejich milosti (a ani to
není tak zcela neskutecný prípad), jiste alespon ve všem
svém rozhodování a urcování prubehu sezony jsou velmi
úzce vázáni s nekolika lidmi, kterí mají zcela výjimecná
práva v divadle. To jsou h;Vezdy. jejich hlas je slyšitel
nejší než ostatních, jejich požadavky jsou nad jiné re
spektovány, proste jsou to primadony v celé své kráse
a hruze.

Abychom si rozumeli: to, nad cím nemužeme ustr
nout v nemém obdivu, není fakt, že jsou na svete velmi
dobrí herci. Dokonce žádným zpusobem asi nepuj de
zabránit tomu, aby vedle špatných hercu byli i dobrí.
jde nám spíše o špatnou jakousi morálku, ve které tono~
i herci tak dobrí, že se mohli stát dejme tomu hvezdamI.

Rekli jsme již, že hvezdy jsou dámy a pánové, kterí si
osobují zcela výjimecná práva v divadle. Tím se v našich
pomerech liší asi nejpodstatneji h v e z d a od vel k é ho
her c e. Velký herec pravdepodobne nikdy nezapomíná
na své povinnosti a neosobuje si než práva spolecná,
s ensemblem. Dokonce snad pujde, ó slyšme! tak daleko,
až se bude domnívat, že práve jeho zvýšen~ možnosti
jej zavazují i ke zvýšeným povinnost~m. Ze nemuže
pracovat méne než druzí, nýbrž více. Ze nemuže hrát
jen v špatných kusech, ale jen v dobrých, treba ne
zcela populárních. Že moderní stroj, jakým je divadlo,
nemuže býti složen ze vzteklých, rozmarných kolecek, .
která neustále hrozí, že se utrhnou, ale že i nad námi je
vždycky jakýsi pán, kterému ríkáme "práce", pán,
který stojí za to, aby byl poslouchán.

jsou dokonce lidé dobrého vkusu, kterí se vystríhaj í
vši rozmarnosti, pravíce, že zaneráduje práci. Hvezdy
ovšem nepracují, nýbrž svítí. Proto snad mají v mužs~é
nebo ženské podobe svatou povinnost zneklidnovat di
vadelní provoz rozmarností, a praví se, že nejvíce je
zamestnává vážení rolí ocima chlapce, kterému se zdá,
že krajíc na sousedove talíri je prece jen snad o neco
vetší než na vlastním. Jenže zatím co hoch ztrácí chut
aspon na ten svuj krajíc, chut hvezdy je kdykoliv ochot
na státi se universální.

již na zacátku jsme se zmínili, že v divadle muže
panovat dvojí ideál, a sice bud je to ideál hvezd nebo
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ideál ensemblu. Protože u nás není vyslovené tradice
v žádném smeru, nechceme-li jíti k bulvárním diva
dlum, žijícím a padajícím se svými hvezdami již od pa
mátných dob šantánu, obratme se do cizíny. Anglie
jako typická zeme hvezd. Divadlo samo však príliš
nekvete. Nemecko, které má dnes nejlepší divadlo ve
stredozápadní Evrope, zacíná si tento systém pestovat.
Duvody jsou však spíše financní. Na druhé strane di
vadlo ruské, které je stále ješte na vrcholu, má težište
v rovnomerne vyzrálém ensemblu. Od dob Umeleckého
dívadla je zde ideálem naprostá celistvost, urovnaná
vule k práci, které není potrebí ani zvláštních práv,
aby dokázala své právo na život.

Nezapomínejme, že záleží ješte na necem. Pro nás
není pochyby, že divadla s dobrým ensemblem, jehož
clenové netouží míti titul hvezd, jsou umelecky výš.
Ano, na to bychom byli málem zapomneli, že býti
hvezdou v Cechách nepredpokládá treba ani zvláštní
hereckou virtuositu, nýbrž jeden nebo dva úspechy,
na nichž se založí príští hrdý postoj. Úroven divadla
totiž po nejakém tom uvážení více než v hercích spo
cívá dnes v režisérském sboru. Nejen Umelecké divadlo,
Komorní divadlo Tairovovo, Meyercholdovo, nebo jed
notlivá Studia Umeleckého divadla by nebyla nicím
bez svých režiséru, kterí teprve vdechli vyšší a trvalejší
platnost svým souborum, ale snad vubec by dnes ne
bylo divadla bez režiséru. Zdá se, jako by byli nutne
musili prijít až v dobe, kdy divadlo ve svých starých
podobách se už dožívalo a kdy bylo potrebí vudcu, kterí
by mu pomohli hledat jeho nový zpusob života a no
vou životosprávu, do níž prirozene sami také patrili.
Nebylo by nemeckého divadla bez Brahma, Reinharta,
Jessnera a Piscatora, protože by bylo utopeno v he
rectví bez pátere a bez pohledu do doby. Bez Kvapila,
Zavrela a Hilara není možno si predstavit ceské di
vadlo. Snad by dodnes bylo v rukou nejaké herecké
"staré gardy", která i s celou svou bravurou neškod
nými vlnkami omývala by tucné brehy šosáctví. Ale
tito lidé meli nebo mají pohled, který prehlédá soucasný
život s hledisek prece jen vyšších a podle toho vytvárí
divadlo ne bez idejeplné osobitosti. Cili nejen herecké
divadlo, nýbrž s rozhledem sociálním, myšlenkovým a
kulturním. Jsme už bohužel takoví, a je takový celý
obraz moderního divadla v rámci moderního života, že
rádi vkládáme do divadla obsahy, jimiž by mohlo pre
svítiti snad i syetlo hvezd, nebot se nám zdá, že jeho
smysl je vyšší. Ze jako všude myšlenky jdou nad lidi a
nositelé myšlenek nad jejich rozhlášení, je tomu i v di
vadle. Vzpomneli jsme si na tyto prostinké pravdy
zvlášt nedávno, kdy sedm hercL! z Národního divadla,
vetšinou už se vyšinuvších do oblaku hvezd, podalo
memorandum vetšinou umelecky se tvárící, v nemž
vetšinou bylo žalováno na to, že jiní chtejí být vetšinou
hvezdami. Na obsahu memoranda opravdu nezáleží, ale
povážlivá je skutecnost, že tito herci v takovém klidu
soudí z.ároven správu i - opomíjejíce je - svoje kolegy,
pokládají.ce se patrne takto za jedinou nepostradatelnost
divadla. Jako by divadelní nepostradatelností nebyli
i hoši z maIírny, páni z orchestru nebo inspicienti a
zvlášt napovedové. Ta urcitost, která nespoléhá na práci
všech, ale jen a jen na sebe, zaráží. Ukazuje, jak da
leko máme dosud k dobrému, rovnomocne vytvore
nému a solidárne celistvému divadelnímu ensemblu.
Prece jen divadelní vývoj nezáleží na hvezdách, ale na
duchovní a pracovní solidarite, v níž se pracuje na
díle. Jedno nás muže utešit v našem neradostném po
kyvování nad hvezdami: nejsou financní hodnotou asi
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tak jako v Nemecku, jsou spíš hodnotou spolecenskou 
zkrátka jde o prestyž, což znamená, že jsou a padají
zcela z milostí obecenstva. A obecenstvo jako pán do-
vede být velmi nelaskavé. Tangens.

Franla Kocourek:

Básen o zemi.
Dovženkuv film je práve

promítán v pražské "Kotve".

Od prvního zárivého plein-airu Dovženkova filmu cítíte, že bylazeme oslavena novým básníkem. Nove spatrena, nove procítena,
zvážena a nove stvorena. Clovekem, který zemi duverne zná, který
k ní má blízko a žije s ní. Syn zeme, který se ješte neodrodil: stací
priložit ucho, aby slyšel její tep, dech a všechny hlasy jejího nítra.
Je jeho matkou v pravém a plném smyslu slova. Vyrostl v prírode
a nevzdálí! se jí. Nezapomnel její volání, nezapomnel její základní
tvary, ani barvy, které je krášlí. Rozpomíná se na její znamení, stále
tak tajemná jako v dobe detství, uvedomuje sí její odveký rytmus,
jednoznacný ve své mnohotvárností. Rytmus, ve kterém se rodi, po
znávají a splývají rostliny, zvirata a lídé. Zná cestu k pramenum
a ví, kam až sahají koreny.

"Zeme" je jeden z tech filmu, které jsou událostí. Nezapadnou ve
vaši pameti, nesmísí se s nícím jíným. Videl jsem ho v Bruselu v pro
sinci 1930, byl promítán úcastníktlm Mezinárodního kongresu ne
závislého fíImu. V dlouhé rade zcela nových í starších filmu fran
couzské, anglické a nemecké avantgardy, jejiž výber tam byl kon
gresístum predváden, pusobila "Zeme" jako zjevení. jako dílo vedle
pokusu, jako pevné slovo vedle váhavých slibu, vedle nahozených
nálad. V sále bruselského Studia sedelí filmoví režiséri, scénarísté,

operatérí, krítíkové a výrobci. Bylo ticho prekvapení a obdivu po
celou dobu Dovženkova fílmu, ticho ješte nápadnejší po vtípech,
hvízdání a jiných hlasitých projevech odborné krítíky, která prová
zela nekolik predcházejicích filmu. Litoval jsem, že nebyla vedle
"Zeme" pro srovnání promitnuta Eisensteínova "Generální líníe",
která vzala "Zemi" prvenstvi slávy - v neposlední rade politícké
ale která se podle mého názoru umelecky "Zemí" nevyrovná.

Eisensteinova "Generální liníe", o níž tu psal pred casem Josef
Kodicek, je politictejší, tendencnejší, její propagacni poslání kricí
'z každého obrazu, presahujic nejednou jeho nosnost. Také Dovžen
kov a "Zeme" je tendencní, má dokonce docela stejnou tendenCÍ jako
"Generální línie", propaguje ideu pro Rusko nejduležitejší, kolekti
ví sací a racionalisací hospodárstvi na venkove. I v tomto ukrajin
ském fílmu o zemí je toužebne ocekávaným hrdinou traktor. Stejný
cíl, stejná tendence a posláni, stejný námet, ale jíné pojetí a zpra
cování.

Prí odpovedí na zmínený Kodíckúv clánek jsem vytýkal "Gene
rální linií" nedostatek plynulostí, nadbytek rytmických caesur, které
nutí diváka vždy k novému navazování, prekopírovanost ve snaze
o cíví!ní, lidove prostý tón. Vedle mocných a krásných pasáží realismu
vídeného ryze filmove a podaného cistými výrazovými prostredky
jsem podtrhl excesy této methody, hranicící nekdy až s nechutností.
Proti Eísensteinovu prvorozenému "Potemkinoví", tvorenému z ve
liké náplne již legendárni a ješte živé, se mí "Generální liníe" zdála
vykombínovanejší, studenejší. V celku neruznorodou smesí skvelých
obrazu, pronikavých studií, plnokrevných scén a programových
thesí.

Myslim, že neco z toho si retrospektívne uvedomí í naši diváci,
navštíví-lí druhou radu avantgardních filmu v "Kotve", srovnají-li
dílo Eisensteínovo s Dovženkovým. "Zeme" má pevnejši konstrukci,
je komponovanejší. Režísér více promyslí I látku, šírejí obsáhl a do
konalejí zvládl. Nevykrikuje svou tendenci na každém kroku, vkládá
ji však do každého obrazu. Nevkládá ve smyslu dávat neco z vnejšku,
co tam nebylo. Odhaluje to, co bylo dávno uvnitr, nevideno, nesly
šeno. Dotýká se kouzelným proutkem skutecnosti, kolem které chodi
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lidé denne. Neprišel s úmysly agitátora, prišel jako clovek, který mi
luje zemi a chce ji vyjádrit podle svých siL Eisenstein je v "Gene
rálni linii" velikým filmarem a propagátorem. Dovženko v "Zemi"
je predevšim básnik, potom hned filmar a také propagátor- jeho
propagátorstvi je sympatické tim, že vyplývá z jeho básnické fil
mové síly, jako její dúsledek. To je nejkrásnejší formule tendence,
jedine prijatelná pro umelecké dílo: tendence organická, srostlá
s vlastnim námetem v jedno telo, vnitrní, prirozená, Nemusí být
kriklave podtržena, abychom si ji všimnuli, nemusí být úzkostlive
zaostrena, formulována, abychom si ji uvedomilL je rozptýlena pa
všem, ale nenajdete ji nikde samu o sobe, neexístuje samoúcelne. Ne
prameni jen z politického a sociálního presvedcení, je založena na
hluboké znalosti lidi, jejich díla, osudi'l, povahy, jejich každodenního
žívota na poli, v zahrade, v osade, doma, Smysl pro krásno, který musí
být vudcem, má-Ii umeni být umenim, dává tendencí což její jest,
ale nepustí ji dÍ!!, než dovoluje umelecký zájem látky. Nepripustí
porušení rovnováhy, které jsme vídeli v nejednom ruském filmu.

Proto, že je tendence "Zeme" prožitá, vnítrní, není méne úcinná.

Naopak. Na me - a obecenstvo, o nemž jsem se zmínil s pocátku 
púsobil Dovženkúv film nejen po umelecké, ale i tendencní stránce
silnejí než "Generálni linie". Tendenci "Zeme" musíte prijmouti,
prijmete-Ii první tri obrazy filmu. je soucástí obrazové a pohybové
krásy, tvori spodní a vrchni tóny všech scén. Nevtírá se, zmocnuje se
nás proste, samozrejme, nezduraznuje argumenty a prec presvedcuje.
Když se mluví o tendenci, musíme si vždycky predstavít urcité obe
censtvo. Co jsem napsalo tendencnosti "Zeme", plati pro díváky
mne podobné, snad pro vetší nu evropského mestského obecenstva,
je docela možno, že na ruské mužíky a indiferentni kulaky pusobi
silneji tendence "Generální línie", podaná lapidárnejí a vyhrocenejL

je tu nejenom traktor a kolektivní hospodárství, nejen racíona
lisacni problém, který prolamuje hráz predsudkú, nechávaje za sebou
drobná í velká dramata jednotlivcú a celých rodín, je tu opravdu
prítomna zeme, širá zeme pod paprsky slunce, pod blahodárnýmí
prílivy dešte, pole pod pluhem í ve slavnostnim bohatství úrody,
zahrady s klenbou kvetú i dozrávajícího ovoce, obloha s mraky, pe
šiny, meze a úvozy. je tu opravdu kus Ukrajiny, Ruska, Ne kulisy
malebne usporádané a vybavené národopisnými detaily. Exteriéry
i interiéry voleny se smyslem pro ostrou charakteristiku, jsou pod
rízeny komposícnimu rádu jako všechno ostatní.

Také herecké typy, kterými Dovženko zalidnil svou "Zemi", svedcí
o promyšlenosti celkové koncepce filmu. Proti postavám "Generálni
linie", které podle mého názoru zústaly v zajetí priliš zdúraznené
a jednostranné formule lidí bez obvykle hezkého zevnejšku, obsadil
Dovženko "Zemi" lidmi stejne nehledanými, prostými, ale í hez
kýmL Príklad jeden za všechny: Solovceva. Patrí ke své zemí ve své
rozmanítosti, zdraví, pllvabu a kráse. Zrcadlí prírodu, která je ob
klopuje. jsou štastni a vyrovnaní jeji obyvatelé.

"Zeme" je dejovejší než "Generálni linie", ale neni proto o níc
romantictejší. Také tento dej vycházi primo ze zeme, má v ni hlu
boké koreny a nikdy s ni neztrácí spojitost. je prostý a živelný, jak
bývá mezi venkovany. Stací vzpomenout na jedinou scénu: smrt
starce, hned na zacátku filmu. Smrt úvodem básne o zemL Protože

se deje neco neprírozeného, uprostred podzimu, kdy leží jablka a
hrušky na zahrade v hromadách, loucí se starec, hospodár, který už
dopracoval, predal svému synoví dílo a ceká klidne na smrt. Sedí
v slunci, "zemru", povidá, ješte do jablka kousne, usmeje se pri
svedcive a zemre. To je zkratka, kterou sí mllže dovolit jenom básník
a jenom filmar.

Ale i ostatni kolem neho zachovávají stejný rítus. Hráti tuto
jednoduchost a svéráznost je jeden z nejtežších hereckých úkolll.
Nikdo to neumi jako Rusové a nikdo dosud neukázal toto umení
v takové širi a dokonalostí, jako Ukrajínec Dovženko. Vzpomente
jiné postavy, otce zabi tého, v jeho hloubavé uzavreností, s obradnou
nehybností. je vytesán z kamene, jeho tvár je maska, kterou tak
dobre znáte a pred niž jste se nejednou zastavili bezradní - ve styku
se skutecnými sedláky. Ve filmu jste nekoho podobného ješte ne-

potkali. jeho oci, co všechno skrývají a co všechno vyjadruji! Tako
vým clovekem pohne jenom hluboký otres. Neco živelného, zemitého,
neodvolatelného. Smrt syna, vražda. jak se promenil, všechno se
v nem obrátilo jedinou strašnou brázdou. Náhle je to clovek, který
jde vpred hnán prudkou silou, drive opatrný, ted pred ostatnímí,
zase bez jediného zbytecného, tak zvane dramatického gesta, zase tak
obradný, obtežkaný novým osudem, novou pravdou.

Tanec mladého jonáka? Není to nic, jen cesta domú v rozjarené
nálade, furiantská cesta, prí niž nestací jit kroky, uvnitr toho má
clovek tolik, prekypuje hrud milostnou touhou, opojením, které se
z urcitého iážítku a pocítu rozlije bez brehú a zahrnuje celý svet.
Krok nemllže uvolnit všechnu energii závratne nahromadenou, musí
pomocí gesta rukou, celé telo se rozvírí, nohy se daji do tance. je
mnoho velkých scén v "Zemi", tato je, myslim, nejzvláštnejší. I v rus
kém filmu neobvyklá. je ryze filmová, pracovaná pohybove: panto
míma, jaká ješte nebyla kamerou zachycena.' junák tancí cestou od
mílé krokem polky, krokem "furíanta", ale je to víc, tancí svúj vlastní
tanec, vyjadruje všechno to težce vyjadrítelné, cím je zaplaven, tancí
sebe. Neni sám uprostred noci, která se bliží svitání. jde s ním cesta,

živoucí pod jeho nohama, cesta, na niž se zdvíhá prach v rytmu vý
bojného kroku, cesta, která kolem neho plyne s travou a krovím a

stromy na svém brehu a která za ním zi'lstává jako proud. Mohlo by to
být jen intermezzo, ale tanec neustává, vybuchuje novýmí vlnamí, ne
ústupný, propadlý vlastní vášni. Sledujíce muže se zatajeným dechem
dál a dál na jeho ceste, cítime, že je nesen k cemusi osudnému. Fu
riantská pantomíma dostává náhle zabarvení tragické. Nikdo nám
o tom nic nerekl, ale jsme sí jistí: je to nejen opojení, ale í výzva proti
zlým mocnostem, které cíhají na cloveka. A tanec je zastaven vra
žednou ranou, kterou nevidíme, protože nemusíme videt. Co jiného
by mohla znamenat rytmícká kadence jeho tance?

Vražda, v níž vyústi! neví daný tanecní pochod, zaostruje konflikt
a tendencí. Ale ani tady neprestávají lidé být plnokrevnými lidmi a
žijeme s nimi dál v plné lidské i umelecké dúvere. Na pocátku filmu
stála prirozená smrt, smírný odchod starce, který naplnil své dilo,
návrat k zemi, jako když volne spadne zvadlý list do podzímni trávy.
Na vrcholu filmu stojí zákerná vražda, násilná smrt mladého cloveka
v plné mužné síle, smrt delníka, veliký zlocin proti prírode, proti zemi.
A Dovženko zdvíhá tuto tragickou smrt vysoko nad zemi, která ztra
tila syna, pracovníka. Promenuje jeho pohreb v pathetickou slavnost,
pri niž se spojí lidé z vesnice a okoli k bourlivé manifestací proti silám,
které brzdi postup kupredu pro dobro zeme a lidí. Není búh (vzpo
mínáte, jak proste a dramaticky je vyjádrena tato revolucní ídea
ve scéne mezi starým seschlým popem a otcem zavraždeného?), vše
chno je v moci lidí, pilných rukou, a když lidé, všichni lidé budou chtít,

aby bylo lépe, bude lépe, ne až po smrtí, ale hned nyní, na úrodné
zemi.

I zeme se úcastní pohrbu v jasném slunecním dnu s nekolika bílými
oblaky na obloze, telo zabitého nesené vesnicany plyne nekonecným
morem rozkvetlých slunecnic, které se hýbají pomalým, dlouho
dechým vetrem. A zatím co pochovávají jednoho, rodi se druhý, po
léte prijde podzim a po zime jaro, znovu raší pupence, zalévány deš
tem rozvijeji se kvety a plody dozrávají na zahrade a poli, slunce
vysušuje rozmoklou púdu a zárí v kapkách dešte na listech kryjicích
sladké ovoce, hraje tisící záblesky v zarosené tráve. Vecné stridáni,
básen o zemi nemúže koncit urcitým záverem, musi vyzní'Vat dlou
hým, sytým akordem.

Po fíImové stránce je Eisensteinova "Generální Iiníe" nesporne
ryzejší, a bylo by nespravedlivé nezmínít se o tom, když jsem uvedl
i srovnání pro neho nepríznivá. Dovženkova chyba, pokud jde o tech
nickou stránku "Zeme" a jejího filmového založení, je príliš malírská
inspirace, která nekdy prodlužuje Iyrícké závery snímku na úkor
dynamiky. jsou to místy prodlevy malíre, nadšeného krásou obrazu,
pod jehož povrch proniká sílou svého básníckého pohledu. To je jediné,
co múže ortodoxni fílmar vytknout Dovženkove "Zemi".

(Paríž, li lednu 193/,)
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ŽiVOT A INSTITUCE

Co ríká armáda obcanstvu. *)
Obsah této stati je stylisovanou repro

dukcí rozhovoru dvou vzdelancu, poslance
státotvorné strany a generála. Poslanec
chtel vedet, co armáda chce, aby obcanstvo
o ní vedelo. Generál mel príležitost pet let
válku zblízka poznávat. Predpokládejme,
že mluví jeden z vysokých dustojníku, na
prostý nepolitik, moderne vychovaný, skvel~
voják, ale s tradicním pocitem odpovednosti
za lidi mu sverené. Nikoliv tedy jako autor,
ale spíš, jak je úrední formule "za správnost
vyhotovení" dustojníkovy odpovedi pode-
pisuje tuto stat Gel.

O d vou z á s a d á c h.

Z rady vynikajících vojevudcu mají pro nás významzakladatelé škol, Bedrich Veliký a N apoleon.
Otázkou pro nás je: Bedrich nebo Napoleon. Soustavu
bedrichovskou prejalo, jak ani jinak nebylo lze, Ra
kousko- Uhersko, a máme proto dost podkladu pro
kritiku.

B e dri c h Vel i k Ý opíral. se, proste receno,

o kaprály. Dal jim hole, cetn~~i nebo o_dvod0.vé ko~pa:
nie prihnali rekruty a slouzilo se. Zelezna, nehdska
disciplina držela armádu pohromade. Cinil~ z pí. sl~pý
nástroj. Nižší hierarchie byla pod tlakem dustoJnlckeho
sboru, dustojnický sbor pod železnou pestí krále .. Zá
sada slepé poslušnosti byla i vudcím motivem pri v.Ý
chove dustojnického dorostu. Symbolem pro takovyto
postup je kadetka. V desíti letech prichází díte do vo
j enské strední školy, ve ctrnácti do vlastní kadet~y;
Osm let nej duležitejších pro vývoj charakteru, ztravl
nastávající dustojnjk v ovzduší, jež potlacuj~ jeho
individualitu. Tlak; pod kterým kadet osm let žil, vy
bíjí se po dosažení dustojnické hodnosti na podríze-

ných. h o o v t o 10 ohPro zac azenl s muzs vem, pro nazor ve ICI o na

podrízeného, je charakteristický výrok, pripisova~ý
Bedrichu Velikému. Za bitvy pred útokem upozornuje
kterýsi velitel Bedricha, že útok si vyžádá nepomerných
ztrát. Bedrich narizuje útok prece a volá na postupující:
"Kanálie, co pak chcete být vecne na svete?" - To se
nám nehodí.

D r u h Ý s m e r jeN a p o Ie o n. Napoleon vyšel
z revoluce. Napoleon vedel, že základem armády je
pešák, jenž jde do první linie, i jednotlivý jezdec, jenž
provádí pruzkum. Napoleon hledal srdce prostého vo
jáka. Ne fantasticky, ne sentimentálne. Na bráne
zásobárny v Praze je památný nápis na toto téma,
výrok Napoleonuv: Umení vítezit, tot umení zásobovat.
Tentýž Napoleon dovedl ríci: "Vojáci, ctyri tisíciletí
na vás hledí." - Dovedl ríci na pravém míste pravé
slovo. Rozeznával perspektivu na pyramidy od per
spektiv hladových žaludku.

I Napoleonuv pád je poucný pro nás, kterí jsme

*) K naší debate o pacífismu zajímalo nás vedeti, jak se dívají na
vec naší generálové. Uverejnujeme mínení p. generála pro ínformaci,
a tešíme se z toho kvanta obcanské rozumnosti, jež je v nem obsaženo.
Obzvlášte sí ceníme toho, co p. autor tu praví o armáde jakožto pro
stredku míru, ne boje.
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vyšli z revoluce. Napoleonuv pád se zacíná ve chvíli,
kdy Napoleon, císar, a hlavne nekterí jeho generálové
více verí svým práním, než poznání skutecného stavu
voj sk.

Z toho plyne pro vzdelance, pro muže, kterí stojí
v cel e: První starostí musí být muž v p r v n í Ii n i i.

Nac má právo muž v první linii.

V prvé rade má muž v první linii, jako každý clovek
p r á v o na mír. je to ovšem vecí osudu i vás
politiku, ale po této stránce to patrí sem: i voják musí
vedet, že nezbylo nic jiného, než vzít pušku nebo kulo
met a jít; že všechny ostatní prostredky, zachov~t
státu mír selhaly. V tomto ohledu stojíme my, dustoJ
níci, jaksi stranou: nevykonáváme volebního práva a
jste to vy, poslanci, zvolení našimi 'vojáky, kterí roz
hodujete o míru. My, dustojníci, válku nevypovídáme.
Armáda válku toliko vede. Nevyhlašuje ji. Ale chceme,
aby vojáci vedeli, že jste ucinili vcas vše. Aby tímto
vedomím byl proniknut muž v první linii.

Voják tedy bere pušku nebo kulomet a jde. jak
zákon a svedomí mu káže. Ale všechno ostatní: kam

jde, jak je vyzbrojen, jak je' chránen - to už není
zákon, to už je vecí vzdelancu, vás, i nás v cel e
arm á d y. A muž v první linii ted žije tak, jak naše
svedomí kdysi kázalo. Žije, nebo nežije, cili umírá,
více neb méne úcelne.

Láska k životu, pud k zachování individua, je v kaž
dém cloveku. To nelze oddisputovat. Systém bedri
chovský boj oval proti nemu tím, že stavel proti r i s i k u
smrti - smrt'j i s t o u: proti palbe neprátelské 
oprátku polního profousa, nebo kulku z pistole dustoj
níka za frontou.

jsou ovšem prípady jednotlivcu, kterí fysického
strachu proste neznají. Vedl jsem statisíce vojáku a
tisíce jsem jich videl v palbe. Videl jsem a slyšel jsem
od ocitých svedku o stech hrdinských cinech ceských
vojáku. jejich zásluha se nezmenšuje tím, že vedel.i,
co je des ze smrti. Videl jsem prátele, radové dustOJ
níky, vykonávat hrdinské ciny: -vulí a uvedomením
odpovednosti.

Jedinci bez nervu jsou výjimkou, a tak je zase treb~
se vrátit k axiomatu o pudu zachovat život a k thesI
o tom, že tento pud je treba vyvažovat intelektem a
rozumovými argumenty.

Prvý a nejzávažnéjší argument byl již naznacen: že
voják musí být presvedcen o nezbytnosti cili spravedl
nosti války. Každý, kdo volá po výborné, svévolné
a lehkomyslné válce, je zlocinec.

Druhým stežejním bodem je, aby muž v první linii
byl presvedcen: moji predstavení, vzdelanci, ucinili,
co bylo vubec lidsky možno, abych zustal živ.

Kriteriem pri zkoumání, zda bylo vše ucineno, co se
dalo ucinit pro zachování práv radového vojáka, je
vnitrní predstava, jak by v daném prípade velitel
oduvodnil morálne - ne strategicky a takticky - své
disposice vubec a operacní disposice zvlášt.

Generálum bych narizoval s klidem vnitrním i vnej
ším a nemusel bych se šírit o tom, co prinese ztráty
a proc budou ztráty, jichž by nemuselo být, kdy.by
kdysi - .. Protože nekterí z nás nepodali jsme demisI,
když se jednalo s vámi, politiky, o tom, aby, až jednou. , .
Vím, co bych rekl plukovníkum.

Nevím už tak urcite, co bych rekl radovým dustojní
kum. Mám dojem, že jsme se o ne dosud tak nepostarali,

. jak bychom si byli práli, Ale jako prízrak vidím pred
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velitelem muže z první linie. Obycejného pešáka, muže
s vintovkou. Takových mužu je sta a tisíce, a velitel
jim má ríci, aby šli hájiti vlast zpusobem, jaký jsme
vypocítali my, vzdelanci, první v cele. Muže jim velitel
na své svedomí ríci: "Prátelé, bylo udeláno vše, co
bylo v silách našich poslancu a velitelu?" Muže jim
na své svedomí ríct, že vzdelanci plnili príkaz generála
Markova: "Na velitelských místech bylo vždy, i v míru,
hure než v zákopech?"

Armáda a obcanstvo - zdánlivé protiklady. A jak
je to ve skutecnosti? Kdo jsou ti vojáci, pro než chce
armáda obranné opatrení? je to ten ohromný výsek
obcanstva, jenž splyne s armádou, v prvý den mobili
sace. A je tím obcanstvo vubec, souhrn všech obcanu,
žen, deti - všechno to chce hájit armáda.

A základem celé této obrany prímé i neprímé je:
muž v první linii.

A já se ptám - a kdybych mel možnost mluvit
k desítkám tisícu, proto bych chtel smet psát a hlásat 
já se ptám, co mám odpovedet svému svedomí, co mám
delat, aby vidina muže z první linie nebyla pro mne
ani pro ty, s nimiž pracuji, prízrakem? Aby to byl muj
spojenec, muj prítel a druh, ten muž z první linie, vedle
nehož nemohu být jen proto, že mi byl poruceno, abych
velel.

Náš voják je poslušný v cinech a je vojákem dobrým.
Ale chce - a na to má právo - abychom se o neho sta
rali. Abychom ho sílili duševne i intelektuálne, a dali
mu do rukou dost takových prostredku, aby jimi mohl
úspešne celit všem moderním zbraním protivníka.
Argument, že nebylo úhrady v míru, neplatí pro muže
v zákopech. Cítí, že·s nasazením života hájí nejen sebe,
svoje, ale i pokolení príští. Proto žádá, aby byla mu
dána zbran, treba bylo ji nutno opatrit z prostredku
pokolení príštích. Voják ve vrave bitvy cení krev víc
než peníze.

Predpokládejme, že republika je prepadena. Válka
budoucnosti bude rychlá, zíecná. Neprítel postupuj e
proti hranici. jenom strucný teoretický nárys: vý
sledek operace je výslednicí umení: v daném míste
v danou chvíli být silnejším neprítele. Síla je pocet
umnožený na rychlost. Vyhrává ten, kdo je bud ne
pomerne silnejším, nebo kdo dovede srazit rychlost
neprátelského postupu. V této druhé alternative je
význam pevnosti. Velký spojenec operující armády,
hloubka bojište, není pri nás. Co tento faktor zmuže,
bylo videt na Rusku. U nás je pravý opak: musíme
držet hranice. Nebo je chcete, páni zákonodárci, držet
pouze zcásti? Nevadí, dejte rozkaz. Rusové též spálili
Moskvu: se ztrátou Moskvy, Rusko není ztraceno.
Pamatujete? Srbové ustoupili na Korfu a prece zvíte
zili; náš 28. ríj en v Praze byl basírován na Vladivostok.
jedno je duležité: ríci vaše rozhodnutí n á rod LI vcas,
aby nebylo za války prekvapení, paniky, kriku o zrade
vzdelancu a ztráty duvery.

Pri moderním dopravnictví je císelná prevaha pre
padeného problematickou. Císelné presuny na strane
neprátel mohou býti velmi rychlé, jelikož byly pred
vídané. Príliv spojencu napadeného bude pozdejší. Síla
napadeného jev možnosti retardacní. Musí srážet
rychlost neprátelského postupu. Dejiny ukazují, že
národové usazení kolem horských koster se udržují
ve svobode velmi dlouho. Ve velkém republika tuto
konstrukci terénu má. jde jen o to, využít terénu už
v míru k ochrane milionu životu, jež je nutno zachovat
nejen ve jménu lidství, ale i ve jménu národa.

Nac má právo stát.

Stát má právo na to, aby ho armáda, které dává
k disposici lidi a peníze, spolehlive chránila. Aby armáda
chránila škod, celek i jedince. Aby armáda zvyšovala
mez i n á rod n í k u r s stá t u.

K tomu poslednímu praktický príklad: Stát A zahájí
neprátelství proti státu B. Sousedem státu A je stát C.
Stát C zustává neutrálním. (Prosím, písmena nemají
zvláštního významu.) Válcící stát A pocítí, nebo pred
vídá neqostatek surovin a válecného materiálu, jehož
má dostatek stát C. - Co bude stát A delat?

Hlavní štáb státu A má dvojí možnost. Bud pro
strednictvím své vlády ze státu C dodávky získat,
nebo prostrednictvím svých vojsk stát C k dodávkám
donutit. Rozhodovat o techto prostredcích bude asi
podle tohoto schematu: na hlavní fronte potrebuje ze
svých 100 divisí, rekneme nejnutneji do 14 dnu osm
desát. Bude se ptát: stací ostatních dvacet divisí na
zdolání armády státu C a na obsazení jeho zbrojovek
do ctrnácti dnu. Nabude-Ii hlavní štáb státu A na zá

klade toho, co ví o armáde státu C presvedcení, že tech
dvacet divisí, jež lze na 14 dní uvolnit, ke zdolání nebo
k dokonalému matematickému zastrašení C stací,
provede operaci.

je-li armáda a ostatní obranná opatrení stát!:! C tak
silné, že prevyšuje volnou neb uvolnitelnou sílu na
padajícího státt,l A, zustane n e d o t k n u tel n o st
a n e u t r a I i t a stá t u C z ach o v á n a.

Tento príklad, jenž ostatne nemusí být absurdní, je
volen a reprodukován úplne školsky. Chce jen ukázat,
že armáda chrání stát i když nebojuje. V tomto ohledu
patrí jaksi k ministerstvu zahranicí, a ministerstvo
zahranicí k vedení armády.

Casto si myslím, když vidím karikaturu ministra
Beneše, nebo když ctu o tom, že "jezdí s kufírkem
po svete", že v tom kufírku vozí náš ministr zahranicí
ekvivalent divisí s letectvem a vším príslušenstvím.
Nedivím se mu, že vyhledává každou príležitost, aby
zajistil mezinárodní mír a .naši státní suverenitu du
chovními a mravními silami. je to lacinejší, než posílat
na frontu divise opravdové.

Co chce stát ješte? jeho další požadavky jsou totožné
s tím, co chce muž v první Ijnii: málo vlastní smrti.
K tomu pristupuj e u státu požadavek, aby opatrení
byla laciná.

Težko se verí, nejen mezi laiky, že není všechno
nedostupne drahé, co je dobré. Dobré a velmi drahé
jsou na príklad pevnosti. jsem si toho vedom, že za
daných financních situací by stavba pevností pred
pokládala víc dobré vule a nadšení, než lze ocekávat
a konecne i snad žádat. Na druhé strane zase je pravda,
že muž, první linie, jenž prijde za války na hranice,
nedostane od velitele prisvedcující odpovedi, bude-Ii
se ptát, zda bylo všechno ucineno, aby byl živ.

Trvám na tom, že voják i na fronte, a zvlášte v prvých
dnech válecných, potrebuje nutne možnost spát ze 24
hodin alespon pet hodin, a to v prostredí, kde je jist
pred strelami nepráteL Jen takový voják je schopen
výkonu, jaké budou požadovány. Trvám na tom, že
vojín musí jíst. Potraviny pak, že musí být v dosahu
a prece v krytu.

Trvám na tom, že nedostatek hloubky bojište musí
být u nás kompensován opatreními, podporujícími re
tardaci n.eprátelského náporu.

Všechny tri postuláty lze splnit za peníz pomerne
levný. Je nezamestnanost. Mobilisuje se kdekdo a kde-
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H. Ripka:

.J ak je to s Pekarem neboli jak je to
s našínl dejepisectvím? '

II.v
Ctete-li Pekaruv podrobný výklad, který pripojilk své adrese, urcené císari Karlovi, naj dete na ne
kolika místech, jak sám vyznává, že neveril v rozbití
Rakouska. Ano, neveril v rozbití staleté monarchie,
neveril v úplnou samostatnost ceskoslovenskou. Proc
neveril? Protože byl príliš historikem, do té míry za
jatcem minulosti, že nedovedl setrásti pout historie a
svobodne se rozhlédnout po dení soucasném. Osudem
tohoto historika bylo, že se nedíval z prítomnosti do
minulosti, nýbrž z minulosti do prítomnosti. A tak se
stalo, že se mu zkrivil pohled nejen na prítomnost,
nýbrž i na minulost.

Pekarova válecná nevíra a jeho omyl pramenily z ne
správného rozpoznání celkové válecné situace. Videl
mocnou monarchii se staletou tradicí, která preckala
již tolik pohrom. Pozoroval vítezný nástup nemeckých
vojsk, jemuž Spojenci steží odolávali. Znal úskocnou
lstivost politicky zchytralých Madaru, kterí by se pro
vlastní záchranu nerozpakovali zraditi Berlín i Víden.
Jeho srdce svíralo se žalem a úzkostí, ale jeho oci ne
mohly se proto zavríti pred skutecností, že na západe

co, aby bylo dosaženo pomoci. Stavby domu a moder
ních cest nelze provádet, protože nejsou peníze na sta
vební materiál. Muž v první linii bude žádat práce, jež
na materiál neciní skoro žádných nároku. Bude chtít
nejprimitivnejší opatrení, jež šetrí životy a statky,
podzemní úkryty, kaverny. Chce, aby na strategicky
duležitých místech byly kaverny pro vojska a skladište.
jsou místa ve strední Evrope, na nichž se od dob
Napoleona ucí už žáci prvního rocníku akademie do
bývat státy. Nekterá z techto míst jsou na našich
hranicích. je treba pripravit jich obranu v míru. Když
došlo na francouzsko-italských hranicích k urcitému
napetí, objevily se v novinách zprávy o pásmech pec
live pripravených kaveren. Svého casu kontrolní komise
v Nemecku našla na východních branicích celý pás
podzemních úkrytu.

jenom namátkou ke kapitole laciných a úcelných
opatrení, jež šetrí životy a statky. Lze strategicky
pestovat i jablonové sady, jež samy se úrocí v dobe
míru.

jablka patrí pokojnému civilnímu obyvatelstvu, vo
jákum jde o drevo, na nemž velmi pevne visí dráty,
když se tam po voj ensku pripevní. I s temi ostny.

Zatím ty kaverny. Chcete-li, mohou se jmenovat
"hladové jámy", když už máme Hladovou zed. A po
chopení obcanstva chceme.

Predevším pécí o vojáka, péci o armádu, pocínajíc
pešákem, jezdcem, pocínajíc tím základem armády. já
nevím, jak bych to rekl, aby mi bylo rozumeno. Snad
je to prece nejlépe: aby muž z první linie, s nachem
krve na bluze, se neptal marne nás, vzdelancu, s na
chem na límci neb toze, jestli jsme všechno udelali,
aby neumíral zbytecne.

v E O A A P R Á C E-

Paríž muže býti každé chvíle v dostrelu nemeckých del,
že témer celý Balkán jev poslušenství císarských gene
rálu, že Italie volá zoufale na pomoc vycerpanou Francii
a Anglii, zatím co pomoc americká je daleká a proble
matická, a konecne na východe rudý revolucní chaos
umožnuje nemeckým štábum jakékoli operace, výboje
a presuny. To byla fakta takrka hmatatelná, a pusobila
tak drtive, že pod jejich tíhou zbývala jen slabá na
deje, že válka skoncí nerozhodne. Sotva více než útechou
mohlo se tem, kterí takto pozorovali a soudili, zdáti
heslo sebeurcení národu, hlásané ruskou revolucí a zá
padními demokraciemi. Proti onem hmatatelným sku
tecnostem, o nichž se každý snadno presvedcoval, stály
demokratické ideje, vyzve dávané s dusledností stále
vetší na praporech Spojencu, jen jako prísliby a mož
nosti. jak se mohlo za takovéto situace veriti v usku
tecnení ceskoslovenské samostatnosti? A nebylo za této
situace podnikáním nebezpecne odvážným, ano hazard
ním, opoušteti starý, s historickou realitou Rakouska
srovnatelný program státního práva zemí koruny ceské,
a pustiti se lehkovážne na bourné vlny casu s nevy
zkoušeným kompasem hesel prirozenoprávních, topících
se v mlžinách mnohoznacného a nezaruceného sebe

urcení národu? Státoprávní program, formulovaný podle
historických skutecností a zkušeností, byl jasnou hvez
dou, zárící od politického probuzení nad ceským Betlé
mem. Od této hvezdy, posvecené zápasy a láskou predku
našich, má se národ odvraceti v dobách nejnejistejších,
aby se hnal za revolucne demokratickou bludickou
ceskoslovenského národního sjednocení a osvobození?
již v r. 1848 mstilo se nám (na snemu kromerížském),
že jsme v uprílišeném zanícení pro demokratické ideály
svobody ztráceli pevnou pudu pod nohama, opouštejíce
program historickoprávní a privolujíce k federalisaci
monarchie na základe národnostním. Minulost poucuje
dosti bolestne, abychom se drželi vyzkoušeného dedictví
otcLi a nedávali se svésti lákavými vidinami problema-
tické budoucnosti. .

Tak asi za války uvažoval Pekar, z techto dLivodu
stál za programem ceského státního práva a ve své
dLislednosti nedovedl se vraditi do ceskoslovenské revo

lucní fronty. Ukázalo se, že soudil nesprávne. jeho ve
liký politický omyl byl nutným dusledkem jeho ne
správného pozorování a odhadování situace. Pekar ne
pochopil, že svetová válka byla svetovou revolucí. Pre
cenil síly a odolnost starého sveta, a nedovedl správne
oceniti prLibojnost a živoucnost nových sil demokracie.
Ackoli historik, myslil nedostatecne historicky: jen tak
mu mohlo uniknouti, že svetová válka je pokracováním
velikého revolucního hnutí mezi národy, uvedeného
v pohyb francouzskou revolucí - heslo sebeurcení ná
rodLi, v jehož znamení se v 19. st. osvobodili národové
balkánští a Nemci a Italové sjednotili, heslo vepsané
do válecných programu západních demokracií, bylo
nejvýmluvnejším projevem a svedectvím, že svetová
válka je pokracováním a dovršováním historického pro
cesu vedoucího od pádu Bastilly "k svobode vždy vetší
a vetší".

Rekli jsme, že Pekar soudil takto nehistoricky, ac
koli byl historik. Mohli bychom ríci, že tak soudil
práve proto, že byl historik. Ovšem historik, který se
stal zajatcem minulosti, historik, který je obetí úzce
vymezeného positivismu, historik, kterému se mstí
pohrdlivé prehlížení fjlosofie dejin. Neveril v rozbití
habsburské monarchie také proto, že si nedovedl pred
staviti, že by tato staletá, od vekLi trvající ríše mohla
pominouti. Držel se programu státoprávního také
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proto, že tento program vycházel ze základu a tradic
historických. Díval se z minulosti do prítomnosti,
minulost byla mu soudcem a usmernovatelem prítom
nosti. Stal se obetí té historie, která podle slov Nietz
scheových "vždy podcenuje vznikající (das Werdende),
protože pro ne nemá rozluštujícího instinktu, a proto
se brání silnému rozhodnutí k novému, ochromuje
jednajícího, který vždy, jakožto jednající, bude a musí
porušovati nekteré piety."

Pekaruv válecný omyl (a podobne tak i jiné jeho
omyly, na pr. hodnocení husitství) vykládá se také
jeho konservativností: ta je pramenem jeho zásadní
nechuti k revolucím a demokracii, nedovedl se za války
správne orientovati, protože nemel pochopení a smysl
pro demokratické tendence tohoto revolucního pre
vratu. Pekar je konservativec, a mnohé jeho historické
soudy vycházejí jiste z konservatismu. Ale ten bych
mu nej méne vytýkal. Zdá se mi, že je zvlášte u nás
potrebí vzíti v ochranu Pekaruv konservatismus. Vzde·
laným lidem musí býti trap no, že kdejaký pokrokárský
žvanil a brožurkový polovzdelanec, který z Pekarova
velikého a bohatého díla historického nic nezná (stej ne
jako ovšem nic nezná z Masaryka), nadute se vypíná
nad tímto tvorivým delníkem národní kultury, odbý
vaje ho demagogickým tupením z reakcionárství. Pekar
je konservativec ušlechtilého zrna a poctive otevreného
hledí; v ceskoslovenském živote dýchalo by se mnohem
volneji, kdyby konservativní tábor byl veden muži tak
cestnými, vzdelanými a rozumnými jako je Pekar 
s takovýmito protivníky bylo by radostno a obecne
prospešno, se merit, a zvlášte snadno bylo by možno
s nimi demokraticky spolupracovat; demokratická
spolupráce je nejsnadnejší mezi poctivými a vzdelanými
muži, i když jsou vyznání sebe rozdílnejšího.:- Ostatne
je otázka, je-Ii Pekaruv konservatismus bytostný ci
není-Ii i on výsledkem Pekarova prebujelého historismu,
vynášejícího s premrštenou úctou minulost nad prí
tomnost.

Ale znovu opakuji: Pekarovy konservativní sklony
a názory mne nevadily a nevadí - každý vzdelaný
clovek, nesnášející strannickou úzkoprsost, musí prece
ocenovati positivní prospech, který spolecnosti vychází
ze zdravého konservatismu, jenž je prece nepostrada
telnou složkou a podmínkou spolecenské rovnováhy.

Rozcházím se s Pekarem - a v tom souhlasím se

Slavíkem - v jeho koncepci historie. Vytkl jsem již,
jak se Pekarovi stal za války osudný jeho historismus,
v nemž se tak dlouho díval dozadu, že jeho oko ne
dovedlo videt dopredu. Odumrelá minulost stala se mu
merítkem pro živou prítomnost, a musila ho desoriento
vati. Clovek, pretížený historií, nedovede se rozhodo
vati, stává se neschopný jednati. Nietzsche ve své
vecne casové "necasové úvaze o užitku a škodlivosti
historie pro život" krásne vyložil, jak je treba zapomí
nati, chceme-Ii jednat a tvorit: "Žádný umelec nedo
sáhne svého obrazu, žádný vojevudce svého vítezství,
žádný národ své svobody, aniž o ne v takto nehistoric
kém stavu nestály a neusilovaly. jako jednající podle
Goethových slov je vždy nesvedomitý, tak je také vždy
nevedomý; zapomíná vetšinu, aby jediné konal, je
nespravedlivý k tomu, co leží za ním, a zná jen jedno
jméno: právo toho, co se nyní má státi". Pekar ne·
dovedl zapomínati, proto nedovedl se správne oriento
vati a rozhodnouti.

Ale tento historismus, pozorující prítomnost z minu
losti, vede nejen k nejistému nebo nesprávnému hodno-

cení prítomnosti, nýbrž i minulosti; tento historismus
vede do slepé ulicky práve historii. Nebot minulost
mužeme nejlépe pochopiti a vyložiti z prítomnosti.
Masaryk hájil jednou svou filosofii ceských dejin, od
mítanou Pekarem, odkazem na to, že historický smysl
a pochopení his{orie dokázal rozpoznáním nejen naší
situace národní, nýbrž rozpoznáním situace svetové a
jejím využitím politickým; znovuzrídit ceský stát,
vydobýt naši samostatnost za takových okolností a
takovými prostredky, a rídit nový stát, jak zkušenost
poucuje, svým stálým smerem - není to postihnutí a
pochopení naší a celé historie? Ctenári, neznalému dílny
historické tvorby, mohla by se takováto argumentace
zdáti podivná. A prece je správná. jen kdo se dobre
vyzná v dení soucasném, nezbloudí v labyrintu dení
minulého. Paprsek, který má osvítit temnotu zašlých
casu, muže býti vyslán jen z prítomnosti. Minulost
takto odkrytá muže ovšem zase mnohonásobne zbystriti
zrak, upíraný v soucasnost, muže se státi ucitelkou,
bezpecneji vedoucí v nejistotách a složitostech dneška.
je základním omylem, v jehož osidlech zustáva,jí práve
i historikové, že pochopení minulosti je možné jen
z minulosti samotné. Osnova obrazu minulosti je vždy
v prvé rade projekcí historických predstava názoru.
V polemikách s Pekarem Slavík vhodne upozornoval,
jak skvele nemecký historik a sociolog Max Weber
rozpoznal prameny historického poznání. "jestliže se,"
píše Weber, "opet a opet vyskytuje mínení, že histo
rická stanoviska se berou "prímo z látky", plyne to
z naivního sebeklamu odborného ucence, který ne
pozoruje, že již predem, vlivem hodnotících idejí,
s nimiž k látce pristoupil, z absolutní nekonecnosti
(svetového dení) vyzvedl nepatrnou cástku, na jejímž
pozorování jemu samotnému záleží." Pochopení minu
losti není možné bez hodnocení, a konec koncu není
než hodnocení. Ale hodnotící ideje jsou v historikovi,
ne v historické látce. .

Pravdivost a správnost historického obrazu zál~ží
predevším na pravdivosti a správnosti techto hodnotí
cích ideí. Ty se ovšem mení a vyvíjejí, a je pri rozeno,
že se spolu s nimi mení" a vyvíjejí predstavy a chápání
minulosti. Tak treba rozumeti vete, že každá doba
tvorí historii k obrazu svému. Historie není exaktní

veda: tvorí se podle predstav, názoru, prání, tužeb,
zájmu, snah a cílu doby, nebo presneji historiku, kterí
jsou tlumocníky nebo tvurci techto dobových predstav,
snah a cílu. Slavík vyložil vec velmi srozumitelne
v "Sobote" tímto príkladem: "Kovár muže býti kato
líkem nebo nevercem, nacionalistou nebo anacionalistou,
meštákem nebo socialistou, monarchistou nebo anarchis
tou, Cechem nebo Nemcem, ale' jeho výrobek bude
vždy železná podkova. Výrobky historiku však budou
se vždy lišit podle jejich svetového a životního názoru."
Znamená to, že historik muže si pocínati zcela libo
volne? Slavík odpovídá: "Bez subjektivismu není žádná
historie možná. Nesmí se však subjektivismus zameno
vati se stranictvím, jež fakta zapírá, vymýšlí nebo
zkrucuje." Ale nejen to. Tento subjektivismus nemuže
býti anarchickým rádením osobní libovule. Historic~é
pravde priblíží se nejvíce ten historik, který peclive
prihlížeje k historické látce, hodnotí ji podle ideových
(v tom ovšeB1 i mravních) dominant jeho doby. Protože
Palacký a Masaryk správne rozpoznali a pochopili
vedoucí ideje své doby, pochopili také správne ceskou
historii; svou humanitní dejinnou filosofií pravdive
postihli smysl ceských dejin. Masaryk svuj historický
smysl a pochopení historie opravdu nejlépe a nejpre-
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Prítomnost,

Prípad profesionální.

Hon na Svobodu byl tak veliký a mel tak menivý prubeh, že se o nem dozvedela nejširší verejnost, mnohdy
si prejíc pokracování skutecne zajímavého divadla.
Opravdu, s hlediska diváka vzato, je prípad Svoboduv
velmi zajímavý, upoutá prudkou ouverturou, netušeným
rozvíjením deje, postranními detektivními zápletkami a
rozluštením, které opravdu prijde až v poslední vterine.
Toto srovnání prípadu footballisty Svobody - s diva
dlem ovšem trochu pokulhává, nebot footballistickému
podiu a auditoriu chybí autor - jest stydlive skryt a
není sám, nýbrž je to kolektivum, sice známé, ale nepo
jmenovatelné. Také nebyl kus predem napsán, nebeží jím
nit deje podle nejakých estetických zákonu, nýbrž Svo
hodova tragikomedie vyvíjí se sama vlastní vnitrní ener
gií a pusobením nejpodivnejších složek, mezi nimiž je
lidské nepoctivosti a hlouposti vyhrazeno místo dule-

svedciveji dokázal - svou správnou a úspešnou poli
tikou, celou svou životní praxí. jestliže kdy slovo bylo
ucineno telem, Masaryk velkolepe naplnil slovo Nietz
scheovo: "Dejiny píše zkušený a silnejší. Kdo neco
neprožil více a vznešeneji, také nic velikého a vzneše
ného z minulosti nedovede vyložiti. Výrok minulosti
jest vždy výrok veštecký: jen jako stavitelé budouc
nosti, jako znalci prítomnosti mu porozumíte.", _

Celá tato koncepce a metodologie historie je Pekarovi
cizí, a žive jí odporuje. Sám se vedome a hrde hlásí, jak
praví, k "historiografii empirickopositivistické. je pre
svedcen - propadaje onomu Weberem vytcenému sebe
klamu - že "historická stanoviska se berou prímo
z látky"; uvedomuje si sice neodstranitelný subjektivis
mus tvorícího historika, ale soudí, že ho hi~torik muže
a má premáhati "objektivním poznáváním historické
reality." A proto se staví s velikou pochybovacností za
hrocenou nekdy v okázalou pohrdlivost, k dejinnému filo
sofování a hledání "smyslu dejín". jeho historiografie
prijímá - podle vlastních jeho slov - tento úkol, pokud
se jím rozumí to, co naše metodologie oznacují slovem
pojetí dejin nebo filosofií dejin, pojetí opírající se o zá
very z poznání vedecky zjišteného: nejde tu v podstate
o nic jiného než o poznání hlavních faktoru dejinného
vývoj e a výklad souvislostí jimi vytvorených."
Z toho, co jsme uvedli, je dostatecne patrno, v cem se
tento positivistický historik mýlí; tyto jeho omyly vy
plývají z podcenení významu filosofie dejin a nedosta
tecné, nebo zastaralé a prekonané historické noetiky.
Zustane trvalou zásluhou Slavíkovou, že v polemikách
s Pekarem zvedl požadavek, aby se naše historiografie
metodicky a filosoficky prohloubila a zmodernisovala
ve smyslu filosofictejšího a sociologictejšího chápání a
pojímání dejin. Nestací jen zjištování faktu a výklad
jejich souvislostí (už ani ten nelze bráti jen "prímo
z látky") chceme vedeti, co tato fakta znamenala v:deji
ném vývoji, jaký je jejich historický smysl, co jsou ve
doucí ideje dejin - jen pak nám historie muže býti uci
telkou, oporou, povzbuzením, podnetnou silou k naší
aktivnosti. Historie, která nevznecuje k výbojné, tvurcí
cinnosti, nemá smyslu.

J. Byk:

s p o -R T A H R Y

žité. A konecne s divadelního podia si chceme odnést
dobré poucení ci slušnou zábavu - footballistické diva
dlo nám z toho nemuže poskytnouti nic. Nanejvýš jen
poucení, které však si každý musí umet sám najít.

Svoboda jest strední útocník S. K. Slavia. Prišel tam
asi pred peti lety, jako amatér z Vinohradského Rapidu.
Ale puvodne zacal jako dorostenec CAFC. Dríve býval
rasantní spojkou, ale jsa umínenejší než funkCionári,
udelal ze sebe stredního útocníka - ostatne také proti
vuli valné cásti tisku. A na-konec se pred ním, profesio
nálním centreforwardem, poklonili všichni, i ti, kterí do
neho bušili z nejruznejších duvodu. Prestup ze Slavie do
Sparty delal divy. Ovšem ti, kdož jej ve Slavii schválili,
protože byl ve Slavii, nemohli najednou obrátit, ne
chteli-Ii zapríti poslední zbytky slušnosti. A pak také
nevedeli, jak to nakonec dopadne - a nevedí to do
dnes. Ti pak, kdož do neho prali zej ména proto, že byl
ve Slavii, prestali, když mel být pfekrten na Spartana.
jsme si vedomi, že tímto konstatováním jdeme do kraj
nosti, avšak jednou se již musí zacít mluvit o tech extré
mech,' do nichž se ceskoslovenská sportovní žurnalistika
dostává nikoliv bez vlastní viny. A tu, když se odhodlá
váme k tomu, abychom si rozlili ocet na všech stranách,
musíme také pripomenout, že má-li být úplne poroz
umeno prípadu Svobodove, musí se myslet také trochu
na politiku. Nezapomenme, že ješte do nedávna vedl se
o Spartu - mimo ni i v jejich vlastních radách - boj
mezi dvema politickými tábory. V nem byl) sportovne
klasifikováno, položen tábor Stríbrného na lopatky, a
vítezové museli vuci Sparte prejmout závazky, vyplý
vající z výsledku tohoto sportovne-politického souboje.
Konecne prispeje k pochopení prípadu i sportovní riva
lita, odedávna panující mezi Slavií a Spartou a mnohdy
hnaná do krajností. jako po prevratu Sparta, tak nyní
již tri roky Slavie je v cele ceskoslovenské kopané, dost
dlouhá doba na to, aby primát mohla ztratit. Ale pri
vnitrní krisi ceskoslovenské kopané, sportu preorgani
sovaného a pri tom neurodivšího v posledních letech nad
prumerných hrácských kapacit, je skoro nemožno, aby
se mocenské preskupení stalo normální, organickou
cestou. A kdyby se melo na tuto cestu cekat, byl to pro
ces dosti zdlouhavý, zejména pro klubové fanoušky.
Kdyby to bylo v dobách ciste amatérských, mohl by
prevrat nastat rychleji. Ted, kdy jsou hráci profesioná
lové vázáni smlouvami, musí se bud cekat na dobu, kdy
se smlouvy chýlí ke konci, nebo se musí poslat do boje
znacné cástky penez, za které lze pak získat svolení
klubu, jemuž hrác patrí, a tedy i hráce samého. Nutno
souhlasit s temi, kterí ríkají, že byla to náhoda, že
práve predmetem jednání stal se Svoboda. Náhoda tírr.
vítanejší, že šlo o hráce, který se stal typickým repre·
sentantem nového slohu hry slavistického mužstva.

Nyní je snad dobre strucne ríci, co se vlastne delo.
Svobodovi letos vypršela se Slavií smlouva, a v té dobe
dostalo se mu od príznivcu Sparty velmi lákavé nabídky
k zmene dressu. Svoboda jako uvedomelý profesionál
chopil se príležitosti s chutí. A tak došlo k podepsání
smlouvy se Spartou. Slavia nemela tolik penez, 'zejména
však tak obratných managerú, aby se tomuto oslabení
ubránila. Snad také byla ukolébána oficiálním prohlá
šením Sparty, že tento klub se Svobodou nejedná. Ve
ríme, že oficielne Sparta se Svobodou nevyjednávala, ale
skutecností je, že asi dva nebo tri dny po zmíneném pro
hlášení výboru Sparty prec jen byla smlouva Svobody
pro Spartu podepsána. Podle footballových rádú musí
se tato smlouva registrovat v ústredí, které také posoudí,
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Prítomnost,

Vážená redakce!

Capkltv clánek v tomto liste o prosodií v ríkadlech dává mi podnet
k nekolika poznámkám, s nimiž se chci sveriti témuž listu, poklá
daje to nikoli za spásu jeho ctenáru, ale prece pro clánek Capkuv za
užitecné. Clánek sám mohl v živé tribune pusobiti starožitnicky,

Bolestne ty Skandské kraje opouštíme.
Ó, jak blaze žíti a veselo tam,
kde v kvetoucí lipe hnízda si stavíme,
kde balšámový vzduch veje nám.
K brehu neznámému ted však poletíme.

Cteme-li tyto verše bez predsudku, bez povedomí naucených pravídel
o slovním prízvuku, najdeme v nich, co vkládal do nich básník. Ale
ovšem "zhrozíme se", hledáme-li v nich urcitý rozmcr. V téže Ceské
prosodii (a ta jest oficíelní) považuje se i Erbenova Kytice v prosodii
za "velmi nedokonalou", nekteré její básne dokonce za "prašpatné".
Ovšem chtejme skandovati stopy ve strófkách Štedrého dne:

"Však lépe v mylné nadeji sníti,
pred sebou cirou temnotu,
nežli budoucnost odhaliti,
strašlivou poznati jistotu."

Nedopocítáme se tu ani správného poctu slabik, a prece která báset'í.
muže pusobití lepejšim kouzlem? Rozhodne jsou ješte jiné možnosti
ceského verše, než které pri poušti pedanticky aplikovaná prizvucná
prosodie. Jan Kllbišta.

*

Vážená redakce!

Urcitých rozpaku a nerozrešených otázek, které postihují ver::;ov
nickou techniku, dotkl se zde Karel Capek (Pritomnost c. I.) svým
originelnim zpusobem, ukázav na detských rikadlech, že ceský bá

snický rytmus neni ve skutecnosti tak závislý na prizvuku slovnim,
jak se verí a uci. Capkuv postreh mohli bychom doplniti i poukazem
na lidovou písen, kde též s rytmem melodie neshoduje se všude i prí
zvuk slov. Cituji namátkou:

Koulelo se, koulelo, U panského dvora

cervené ja/blicko. náš Vi/toušek orá.

Ale oba ty poukazy mohou se nekomu zdáti slabé na nejaký dukaz.
Mohlo by se totíž namítnouti, že v detských rikadlech i v lidové pisni
rytmus je už dán jaksi z vnejšku, mimo tekst: v rikadlech je dán
posunky pri rozpocítávání, v lídové písni pak hudební melodií, což
obé strhuje slova s sebou bez ohledu na jejich vlastní prízvuk.
V u mel é b á sní však musí rytmus vznikatí z t e k s t u s a
mé h o, a tu, jak jíž Dobrovský dokázal, rozhoduje pouze prí rozený
prízvuk slov. A zde práve chtel bych poukázat na tretí okolnost,
která po mém soudu nejmocneji mluví pro Capkuv záver, že ceský
verš se musí zbavít mechaníckých pravidel, aby mohl naplnit své
vlastní zákony: Meríce podle pedantíckých pravidel prízvucné pro
sodie, jak se tradují, musili bychom zavrhnouti spoustu naši umelé
veršované tvorby, pocínajíc od staroceských skládání pres humanis
tické, bratrské, jesuitské í obrozenské veršovce až k našim caSltm.

Ty prosté a naivni kvítky starší i predbreznovské poesie naucil jsem
se cisti s porozumením a úctou teprve od té 'doby, kdy jsem mysl
ocisti! od domýšlivých poucek o "správném slovním prízvuku".
Nebo cteme takovou S a b í n o v u básen "Tažné ptactvo", která se

v Králove Ceské prosodii uvádí jako odstrašující príklad nedodržo-
vání rozmeru: .

Krise ceského verše?

ysIpooje-li formálne správná, zejména jsou-Ii dodrženy lhuty
a maximování honoráre. Se smlouvami profesionálu je to

0V.Š~~1 !ežká, vec; Ni~do nemuže kontrolovat, jestliže
oflclalne ohlašene pozltky nejsou zvyšovány materiál
ními výhodami, poskytovanými jiným zpusobem. Aby
chom vysvetlili: podle nových rádu smí ciniti maximální
rocní príjem profesionálního hráce vcetne prémií za vy

h~ané zápasy, mimorádné výkony a p. 30.000 Kc.
Techto 30.000 Kc stejne dobre muže zaplatiti Svobodovi
Sparta jako Slavie a Svoboda by také neprestupoval,
kdyby nemel nadeji na prilepšeno u, která se do techto
triceti tisíc zapocítávati nemuže a nesmí. Tyto trans
akce pohybují se v pestrém vidmu naší kopané abso
lutne za viditelným pásmem a nelze je proto nikterak
prostým okem zachytit. Viditelné barvy spektra do
plnují se pro oba P. T. výbory, pro Svobodu a i pro nás,
kterí toto konstatujeme, v belost nevinnosti. Co se ode
hrává v temné komore, vymyká se verejné diskusi
vzhledem k nemožnosti, prokázat objektivne subjektivní
~eduveru. Kter~žto osud sdílí otázka Svobodova - byt
I S naprosto odlJšným zabarvením, s matematickou zá
hadou, kolik je dve a dve. Jsou to ctyri. Ucene se tomu
ríká: axiom. Prosteji: je to tak a nemúžeme to dokázat.
Jako nemužeme matematicky oduvodnit, prot na príklad
30.000 Kc rocne od Sparty melo být víc než 30.000 Kc
od Slavie. -

Toto byl první díl prípadu Svobodova. Druhý nastal
proti predpokladum daleko složitejším pochodem, nebot
do poctu prišly veliciny neuvažované. V okamžiku, kdy
se zdálo, že Slavie na Svobodu resignovala, a práve proto
došlo ve footballové sekci k prevratu a prímý následek
toho byl, ~e I. Svoboda odvolal prestup do Sparty, 2. po
depsal svemu dosavadnímu kl1.!bu smlouvu na ctyri roky,
tedy o rok déle než Sparte. Ze to neudelal jen z lásky
k bližnímu, je jasné a podléhá teorii výše uvedené. Ovšem

s tou .po?rt;lí.nkoll není spok'0tena Sparta, a když první
orga~.lsaCTIl Instance 1;1znala, .ze Svoboda prec jen patrí
Slavil, odvolala se k instancI druhé a poslední dozorcí
k~misi asociacní, u níž hledá své právo jako str~na, jejíž
naroky nebyly druhou stranou - Svobodou - splneny.

Kdy~yc~?m tuto vec mohli posuzovat ciste sportovne,
tak nkaJlc gentlemansky, bylo by rešení jednoduché:

Sv?boda by zustal ve Slavii, která by na neho mela celé
pravo. Avšak v profesionálním svete, kde vedle sportov
ních zájmu platí také ustanovení civilního práva je
rešení komplikované. '

A muže se stát, že až prípad rozreší ústredí sportovní,
nebude rozrešen úplne, protože se jím snad ješte bude
obírat pražský krajský ,co civilní' soud anebo živnosten
~ký soud. Takto již naznacilo Právu lidu, jehož redaktor
Je o vecech Sparty dobre informován.

Ale at bude Svobodovi z moci úrední oblecen dress

cervený nebo cervenobílý, nepovznesl tento prípad mo
rální úroven cs. kopané. A ani jinak jí neposlouží v ocích

.méne zasvecených osob. Na ty musí prípady, v nichž
se hází desítkami tisíc, delat dojem, že v kopané je ukryt
bohatý zdroj príjmu a že její stesky na prílišné danové a
dávkové zatížení nejsou oprávnené, stejne jako žádosti
k~~bu o zajištení hrišt. Abychom tento dojem opravili,
pnpomínáme, že cástky, jimiž se pri Svobodove prestupu
operovalo, neleží v pokladnách klubu a klub by jich

.mnohdy vubec sám neséhnal, nebýt "obetavých fanouš
k~", kterí je bud sami opatrí nebo se za ne aspon zarucí.
Lepe by bylo, kdyby se cástek použilo na zarízení vecí
obecne prospešnejších.
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kdyby jej Karel (apek nenapsal s puvabnou hravosti a kdyby konec
koncu neukázal, že je casové vše, co vzbudi zájem u urcitého poctu
ctenáru. Jaký je ten pocet v prípade naší prosodie, nevíme, ale jiste
se se zájmem pocítá. Všechno pravda: zapomínáme na národní zvyky
a stáváme se neverci pred li'dovýmí zaklínadly. Teskníte po nich po
dobne jako Jaroslav Durych po ocich našich predkú, kterí videli ve
hvezdách svoje príšti osudy. A snad je váš stesk hlubší, protože krása
ríkadel mní tak zjevná jako krása hvezd. Je pomíjející. Ale chcete
mluvit o prosodíí. To je již horší. Ta ríkadla a ceská prosodíe nemohou
pro nás jit nejak dohromady. Ne, že bychom popírali prospech tako
vých poukaz('!. Ale tu jde predne o vznik ceských ríkadel. Jsme pre
svedceni, že vetšina jich není od detí, ale pro deti: že jsou to ukolé
bavky a r('lzná mazleni našich maminek a našich chúv. Není pochyby,
že nejvíce jejich povaha citová, váhavá, klídná a veselá menila kvan
titu jejich samohlásek. Naše vedomí, které v nich hledá zákony proso
dické, uchovává zvukovou kvantitu tak, jak jí kdysi slyšelo z nála
dové výslovnosti a je svedeno vysvetlí ti touto náladovou výslovností
výslovnost prirozenou. Ta je však jiná. Slovo muže mít tolík prí
zvuktl, kolik mu jich dáme. Ale lidské nálady nedají se uzákonit. Je-li
pak poesie záležitostí našich srdcí, není ani možno, aby nebyla na

štiru se záležitostí školských ucebnic. Nicméne i poesie chce mit rád,
treba to neni rád Kolláruv, kterého právem jmenuje Karel Capek
mezí poctári ceské poesíe. Neprávem již Vrchlického. Práve na Vrch
líckém bychom mohli ukázati autonomnost poesie a ješte duklad
neji než z detských rikadel odvoditi poetismus. Jaroslava Vrchlic
kého mužeme bez rozpakú prohlásiti za velikého otce naši poesie
poetístické. Nekterá rikadla, která uvádí Capek, jsou veru dúkladne
magícká. Na moravském Slovensku jsme byli kdysi v pokušení hle
dati v nich vlivy madarské. Ale taková magícká dadání najdeme
také u nejrafinovanejších básníku. Chvíle bezuzdné slasti nebo
smutku to jsou, které osvobozují slova od konvencních o obsahu a
vracejí jím smysl púvodní radostí a puvodního smutku. Tento puvodní
kulturou nezatížený smysl slova se muže zajísté casto zrcadlití v rí
kadlech, z nichž hrave vylamuje Karel Capek krystalky pro ceskou
prosodiL Nesprávne, tuším, je však aplikuje na poesii vúbec. Jde
totiž o to, zda úkolem poesie jsou osvobozená slova, anebo zda musí
pocítati s kulturní svou degenerací. Soudíme, že musí, nechce-Ii se
cíniti smešnou. Pak však i ceská prosodie je trochu tajemnejší, než
ji ukazuje Capek v ríkadlech, tak tajemná, jak magícky krásný je
vývoj ceského slova. BOhudíky, že není mechanícká. O poslední vol
nost by nás chtely výnosy teoretiku pripravit! Rytmícké vineni ceské
reCi, jak je v dúrazném záveru shledává Karel Capek, je zkušebním
kamenem našeho sluchu. Jenže mu musíme naslouchati také u bá
sník('1 dobré vule, jakých jsme melí od K. H. Máchy nekolik, nikoli
u svých maminek a chltv. Jaroslav Verián.

Jak se vyrizují aféry?
Vážená redakce.

Ý prosínci m. r. vyšla v "Rudém Vecerniku" rada clánku, které
stavely hospodárství csl. cestovní kanceláre "Cedok" do podivného
svetla. Clánky byly doprovázeny snímky pisemných dokladu, které
zdaji se ukazovati na machinace, jdouci snad do milionu. Podle tvr
zení R. V. jsou mezi postiženými jak cetní jednotlivci, tak zahranicni
cestovní kanceláre a dokonce i státní pokladna. Odborníkt"lm je známo,
že firma "Cedok" poživá po léta od státu velkých výhod a úlev,
mezi než v prvé rade patrí monopolní prodej dálkových jízdenek na
csl. tratích, nehledíc k cetným subvencím ze státni pokladny. Cín-

nost firmy je smlouvou se státem omezena na propagaci cizíneckého

ruchu, pri cemž eventuálního zisku mtlže býti použito pouze na in
vestíce a udržovací náklady. Presné dodržování techto podminek
by nás smirovalo se zmínenýmí státnímí subvencemi. R. V., uzaví
raje výpocet machínaci, jichž se tato firma podle jeho tvrzení do
pustila, nazýv~ vedouci ciní tele závodu podvodníky, kteri, nepri
znavše enormni zisky, dosažené nedovolenýmí manípulacemí, státní
subvence zastrcíli jednoduše do kapsy. Bylo samozrejmou povínností
firmy, obvinené z tak závažných dclíktu, hájiti svoji povest prostred
ky, jež poskytuje tískový zákon. Stalo se však neco neocekávaného:
na obvineni R. V. podník nejen že ani slí'tvkem nereagoval, ale do
konce požádal príslušné ministerstvo o prodloužení smlouvy o mo
nopolním prodeji jízdenek. A fírma prodloužení smlouvy pravde
podobne dosáhne. Skoro tragíckým dojmem púsobí skutecnost, že
s žádným z obvinených nebylo až dosud zavedeno vyšetrování.
Aféra probehla nepovšimnuta. Co to má znamenat?! Budto R. V.

nicemne lže, nebo se státní pokladna opravdu plundrovala a bude
plundrovat i dále. Uplynulo jíž dosti casu, aby kompetentní .cinitelé
mohli zakrociti v tom ci onom smeru. Odmítáme myšlenku, že by se
v legálne vycházejicím zdejším deníku mohly beztrestne páchat
zlociny proti cti rádných a zájmt"tm státu sloužících obcanú. Okolnost,
že udání vyšlo z redakce komunístíckého lístu, na v'eci niceho ne
mení. Je snad v našem zájmu, aby komunisté omracovali zprávami
nikým nekontrolovanými? -r-

NOVÉ KNIHY.
Dr a K a r I a E n g I i š e, profesora Masarykovy uníversity a

t. C. ministra financí republiky Csl., nejnovejší spis Teleologie jako

forma vedeckého poznání vydán byl práve nakladatelstvim Topico
vým. Kniha tato tvoricí základ trojdílné soustavy teorie hospodárské
vedy pocítá vzhledem k obecnosti problému se zájmem širší cte
nárské obce, hlavne z kruht"t vedeckých. Cena knihy je Kc 36'
u všech knihkupc('1 i u nakladatele F. Topice v Pra?:e 1., Národní tr.
C. II.

Umení v obrazeclz. Ve Státnim nakladatelství zacne B. Solarová

vydávati duležité dllo, sbírku vzorných reprodukcí podle umeleckých
del všech dob a všech národt"t. Publikace, rozpoctená na radu sešítu,
urcena jest sice pro potrebu školskou, ale vyplní svúj výchovný úkol
jiste též v nejširší verejnosti, protože poskytne dokonalý výber ume
leckých vrcholu lidstva. Redakce, sestávající z B. Solarové, doktora
A. Matejcka, dra J. Ogouna, dra J. Pecírky, dra V. v. štecha, malíre
R. Vejrycha a V. Valtra, sestavila prehled takových obrazu, že odbe
ratelé dostanou v díle vlastne celou domácí galerii, shrnujicí ukázky
všech. významných slohových epoch. Slovný pruvod uvede ctenáre
v ráz doby, z níž vzešlo dílo. Dotazy a informace podá prednosta
literárního oddelení Stát. nakladatelství V. Walter.

INSERCE V PRÍTOMNOSTI
levná,

je úcinná,
rentabilní.

crayonu, zápaníku. soeneeken a pod. psacích souprav a podložek; aktovek
a jinýeh nepostradatelných pomueek kene. i technických má na sklade:

Velký·
výber "\.:~g,ner ~ri__CC=_-:=iiii_<=iiii_ --7*1 ~~k~i~~g~e~ w~~a~

-------- Astoria, Mont Slanc atd.),

Aí.Wál..ne~ Bl'1Io-t~ed,,'-l&.
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Ukázka z Peleovýeh ilustrací z knihy K. Polácka

"lVfuži v offsidu".

V SOUBORU KNIH
Karla Polácka,
který vychází v sešitech na pokracování, hyla
dokoncena práve kniha první:

MUŽI' OffSIDU
humoristický román ze života foothallových
hrácu a kluhovních privržencu. V kompletu stojí
hrož. Kc 35·-, v puvodní vazhe Kc 47·~.

Pokracováním Souhoru je román

HRÁCI.
Záznamy na sešity o 32 stranách a Kc 2·40
prijímá každý knihkupec nch prímo

nakladatelství Fr. Borový, Praha II., Národnítr. t8.

NOVÝ ROCNíK=
ANGLO-AMERICKÉ KNIHOVNY

Práve pocal vycházeti jako první svazek nového pátého rocníku Anglo
americké knihovny slavný román autora pocteného letos Nobelovou cenou

SINCLAIRA LEWISE
-TOVÁRNíK DODSWORTH

Prinášela-li až dosud Anglo-americká knihovna jen vybrané, umelecky
hodnotné a prece zábavné knihy nejvetších romanopiscu tohoto století,
nesleví jiste v nicem ani ve svém p á t é m roc n í k u na hodnote a do
konalém výberu. Autori a díla, jež proponujeme, zarucují další úspech.

Jsou to:- S. LEWIS: Továrník Dodsworth, J. GALSWORTHY: Na burse
Forsytu, A. BENNETT: Londýnský antikvár, S. MILLINOVÁ:
Vydedenci boží, A. HUXLEY: Essaye.

Anglo-americká knihovna bude jako dosud vycházeti v standardni úprave
J. Capka v týdenních sešitech o 32 stranách za Kc 2·80.

PRIHLASTE SE K ODEBÍRÁNÍ - UPOZORNETE SVÉ ZNÁMÉ

U všech knihkupcu. - Vydává

AVENTINUM, PRAHA II., PURKYNOVA 6.



Jan Welzl.

MILf PRATELÉ,

odjiždím znovu na
sever •.Konecne jsem si vydelal peníze
na cestu. Vydelal jsem si je jako pri
stavní nádeník, jako prednašec a ko
necne ted jako spisovatel. Pojedu ná
kladní lodí do Quebecku a Kanadou
osobním vlakem do Prince Rupperta,
pak lodí do Skagway a železnici do
Dawsonu a konecne se pokusím pro
niknout nejak kanadskými pralesy
k Herschlovu ostrovu a velrybárskou
lodí na Novou Sibir, kde se už jiste
moji prátelé, nejsou-li mrtví, domnívaji,
že jsem nekde dávno složil své staré
kosti. Mám práve tolik penez, že mne
to stací na cestu do Dawsonu. Co bude
dál, nevim. Vím jenom jedno, že musím
zpátky na sever a že tam nezajdu hlady,
že se uživím i svýma starýma rukama.
A proto, nebude-li treba léta letouci
o mne zpráv, nemyslete si, že mne tam
na severu nekde zahrabali. To já budu
jiste sedet ve své jeskyni, kourit svou
fajecku a vykládat Eskymákum o vecech,
které jsem videl u Vás v Evrope. A práve
tak jako Vy jste mne v leccems neverili,
když jsem vykládal i o tech nejobycej
nejších vecech ze severu, tak také oni
budou vrtet hlavou a tajne si ríkat:
Arctic Bismarck práši. Prátelé,
sbohem!

(Z doslovu k jeho posledni knize.)

NovA KNIHA

neuveritelných dobrodružství prvního ceského ná
celníka Eskymáku Jan a We Iz Ia, která je volným
pokracováním knihy "Tricet let na zlatém severu",
jejíž prvé vydání bylo behem peti mesícu rozebráno,
práve vyšla pod názvem

Po stopách polárních pokladu
396 stran. Brožovaná Kc 36·-, v puvodní vazbe Kc 46'-,

Vydal Fr. Borový, Praha 11.,Národní trída 18.

K dostání u všech knihkupcu.


