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ecko položilo problém.
e Francii, v Anglii a v lta1ii také nezapí
jsou prekvapeni ohlášeným plánem celní

emeckem a Rakouskem, nemelo by mnoho
bychom delali, že my jsme prekvapeni ne-

ejme premoudrelé. Rekneme poctive, že v naší
il se onen pocit, který psychologická veda

ujejakožto prekvapení, a který náš cit horlive
specielního druhu prekvapení nepríjemných.

vlak, že mužeme, my i ti, kterí s námi v této
býti trochu omluveni: patrne bylo prímo

m plánu prekvapit. Nemecko by to prece bylo
at také jinak; nemusilo s tím tak dlouho ce

za krovím a pak najednou vyrazit. Ale zvo
zapadá asi do diplomatické hry, kterou hraje

od vstupu do Svazu národu a jejímž cílem jest
ecku vlce mista na politickém slunci a více
opské události. Za dvanáct poválecných let
hu neopatrne a nepredvídave zvykli na Ne
labouckým vlivem; videli jsme, že na poli

ze, kde jsme jednou z hvezd, je nekolik silných
edle nich mesíc se slabým svetlem, Nemecko;
latilo, že poražení vubec nemají co mluvit;
dávalo na srozumenou, že Nemecko se teprve
zaclt ucit mezinárodne mluvit a že zatím

elat garanténu skromnosti. Ve všech velkých
odovali jiní; Nemecko k tomu bylo nejvýše

Jestliže nekdo myslí, že se s tím Nemecko na
spokojí, nerozumí vubec psychologii ná

jména ovšem nerozumí nemecké psychologii.
chce státi sluncem. Sílu radikálních hnutí

treba mimo jiné vysvetlovati také tím, že
Id trpce nese ono porád ješte trochu ponížené
ni postavení svého státu a vedomou reservu,
ukládají jeho diplomaté. Po r. 1871 navykl

zcela jiného a nemuže na to zapomenout.
kávati, že Nemecko se nespokojí a že bude
manévrovati tak dlouho, až minulost budeIIse zapomene, že jednou bývali vítezové a
až Nemecko bude v evropské politice hráti
velkou roli jako Francie a Anglie. Nezapí
nám bylo lépe bet toho a že nám to muže
eré nepríjemné komplikace a že mužeme

ováni pocitem nejistoty. Ale neumím pre

~ptproti tomu, a nikdo neumí.lidé u nás si myslili, že porážkou Nemecka
válce bylo všechno jednou pro vždy vy
lidé videli nejvýše na špicku nosu peti let.
ie nestacila si predstaviti, co bude dále.

O bude: Nemecko jednou, dríve nebo po
ch dusledku prestane platit za stát po

eláme dobre, když se na tu situaci budeme
Jsou nekteré autority, které nám navrhují,
na ohlášení celního svazku nemecko

dlvali jako na pouhou demonstraci. Návrh
tlmto plánem je tolik reálních a hospo

6, že na to nelze pohlížeti jen jako na de
Je pravdepodobno, že je to mimo jiné

t a k é demonstrace, a že vedle prostredku, jak usnad
niti a zvýšiti nemecký odbyt, je to také jeden z tech
prostredku, jimiž se Nemecko dere k bývalému vlivu ..

Nemám po ruce merítko, jímž se merí velikost poli
tických událostí, ale už od oka možno ríci, že dávno ne
stalo se v evropské politice nic tak duležitého, ac se nám
to predstavuje jen jako hospodárský problem, a nic tak
napínavého. Od r. 1918 ocekávají vítezové s nepokojem
den, až se Nemecko zacne s nekým spojovati. Ohlásilo
tedy nyní úmysl spojovati se (zatím hospodársky) s Ra
kouskem, práve s tím, s kým mírové smlouvy výslovne
spojení zakázaly. jak se bude budoucnost dívati na
onen den, kdy nemecký zahranicní ministr Curtius
prikázal svým vyslancum v cizine, aby oznámili tento
úmysl nemecké vlády? Bude to pred zraky potomku
figurovati jako cerný den v historii, tak cerný jako
onen, kdy byl utvoren Trojspolek, nebo to dopadne
jinak? Bude to signálem, aby se Evropa rozestoupila
na dva tábory, sršící k sobe neduverou? Mrtví sice jezdí
rychle, ale války samy zrají pomalu. je tento den scho
pen poroditi válku za deset, za dvacet let? Není po
chyby, že' celní unie Nemecka s Rakouskem vnáší
mnoho napetí do Evropy. Ve Francii i u nás vládne
theorie, že toho dne, kdy tyto dva státy se spojí, vše
bude ohroženo. jestliže nyní bychom my, a ty ostatní
státy, které mají s námi spolecné zájmy, nesvedli nic
jiného než postaviti proti tomuto spolku do prudké
oposice spolek jin}', a jestliže by tyto dva spolky zacaly
mezi sebou' závodit o vetší množství síly, svet by šel
špatnou cestou. jsou známy, nevyhladitelne známy
špatné zkušenosti, které získala Evropa s takovými
dvema spolky. Budou z toho dve skladište prachu a
bude to takové citlivé diplomatické pole, o nemž praví
Karl Kraus, že na ne pád listu se stromu muže vy
volat zemetresení. Toto ovzduší mocenského souperení
by si náš svetadíl mel už definitivne zakázat. Všechno
musí být vynaloženo, aby nám pred ocima nevyrustal
nemecký a protinemecký blok. Není dnes duležitejšího
úkolu v mezinárodní politice.

Nadhozený problém nemeckorakouské celní unie mu
síme posuzovati bez úzkoprsosti. .Je nebezpecí, že by
nás naše nejzrejmejší politické zájmy mohly svádet
k takové úzkoprsosti. je-li nekde i na naší strane vina,
priznejme to.

Každý evropský obcan má už nekolik let plné uši
pokriku o nutnosti snížení celních hranic a každý
evropský ministr obchodu má v zásuvce nekolik reso
lucí o uvolnení mezinárodního obchodu, které pod jeho
ochranou spí tam nejhlubším spánkem. Všechny tyto
snahy dospely zatím jen k slovum mluveným nebo
psaným. At se už posuzuje úmysl celní unie Nemecka
s Rakouskem jakkoliv, je to první iniciativa na tomto
poli a, presne myšleno, umožnili ji všichni ti, kdo sami
nedali žádnou iniciativu jinou. Nemecko ovšem si
vymyslilo plán podle svého politického vkusu. Nebylo
by to možno, kdyby bylo vyzváno k spolupusobení na
nejakém plánu jiném. jsou tedy vinni i ti, kterí o sní
žení celních hranic stále jen kázali a mluvili a jinak
pro to ani prstem nehnuli.
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nebo proti této celní unii vytvoríme jinou; v tom ovše
by byl nebezpecný základ rustu dvou neprátelský
táboret, o cemž jsme mluvili na pocátku; nebo konec
my i jiní (nejméne celá Malá dohoda) pristoupíme k n
mecko-rakouskému svazku, budeme jej tím zpusobe
neutralisovat a zbavíme jej jeho velkonemeckého ch

rakteru. VráLiti veci proste do starých kolejí bude sot
možno: nebylo by to ani prospešno. Zanedbavše sv
iniciativu, dovolili jsme, aby Nemecko hrálo pokrokov
roli, i když pri tom má jiste postranní úmysly poli
cké. Ale je naše vina, že jsme mu k tomu dali prU

žitost. -fp-

Máme nadávát byrokracii ?

V poslední dobe - více než kdy jindy - jsme cetli ostrá s10
proti byrokracii. Hodne pred válkou vyšel u nás preklad spisu o b
kracií; když nic jíného, je tato kniha dukazem, že otázka je troc
složitejši, než aby se rozrešila priležitostnými silnými slovy p
byrokracii. Co je byrokracie? Kde konci stredni státni zamestn
a kde zaciná byrokrat? je byrokratismus vázán jen na osoby, ne

je to systém, který svými chapadly dovede se zmocnit i clove
který mu chce vzdorovat? je byrokratismus jen ve státni správe,
správe verejné? Neni také ve spolcích, ve mnohých soukromých,
likých podnicích? V otázkách bychom mohli pokracovat; není
tak jednoduché, nelze paušálne útocit na nekterou spolecenskou s
pínu. Byrokrat - to slovo samo u nás je již zatíženo príhanou. Ale
pr. Masaryk mluví o byrokracii bez prí hany. jako o instituci,
které nemuže být stát, která muže býti dobrá nebo špatná. Také
Francii slovo byrokracie není a príori vyslovováno s príhanou.

Tim není receno, že v naší byrokracii je vše v porádku. Bez ad
strativy moderní stát nemuže žít ani chvilku. Byrokracíe je ne
této administrativy. Co s ni tedy? Nejpohodlnejší je vzit si b
kracH na mušku a prát do ni v novinách; výsledek je zarucený: b
kracíe bude tim zatlacena do prava, tam, kam už má sv lij priraz
spád. •

Možno také uvažovati klidneji: vliv administrativy v demokra
neobycejne roste. Administrativa znamená denní žívot a praxi stá
Nestaci jen zákony; záleži na jejich provádeni. T. j. záleží na a
nistrative, na tom, jaká je, je-li spokojená, nespokojená, loy
vzdelaná atd. Ministri ve vláde, desítky poslancu v Nár. shromážd
to je politická síla. Ale daleko to není vše. To pochopily politi
strany, ale vzaly to za špatný konec; považovaly stranickou legiti
za rozhodující ve svých vztazích k byrokracii. Ale ukázalo se,
casto muž bez legitimace vykonal vice, než byrokrat s legiti
Ukázalo se, že muž, kterého strana favorisovala, selhal. Dnes
strany se dívají - aspon o neco - strizliveji na tuto politiku,
se rikalo: delat si posice.

Naše byrokracie má ovšem své vady. Ale celá státne-zam'
necká politika dopustila se velké rady chyb. Snižovaly se platy
slibem, že bude lip. Ale nebylo. Prijala se výjimecná ustanoveni,
v praxi vedla k tomu, že sedeli vedle sebe dva úredníci, z nichž j
bral príspevek na ženu a na deti, a druhý nebral nic. Prišla restri
která vyvolala hluboký neklid, a dlouhé mlcení o ní znaci
o sobe, že výsledek restrikce je povážlive malý. Prišla systemi
která vyvolala nový neklid, a zase resystemisace, doznávajici chy
které se staly pri systemisaci. Parlament nemel dvakrát štas
ruku, když projednával otázky státne-zamestnanecké. Improviso
doplnoval, nepracoval, zkoušel a experimentoval na poli, kde
rimenty jsou velmi ošidné. je neklid mezi státnimi zamestn
neni to však vinou také parlamentu?

jiste jsou v byrokracíi zjevy, které nejsou hezké. Ale velkou o
nou byrokracie by byl výcet poslaneckých intervenci v úrad
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je obecne známo, že patríme mezi vinníky této kate
gorie. Celní unie v sousedství dotýkala by se nás práve
proto tak holestne, že se nám nepodarilo ješte vytvorit
žádný takový systém, který by ulehcil našemu odbytu.
jestliže se rakousko-nemecká unie uskutecní, bude to
znamenat, že tu budeme stát jako neorganisovaní proti
organisovaným; což bude znamenat dále, že to docela
urcite prohrajeme, nepodarí-li se nám do té doby vyna
lézti nejaký podobný systém. V celních otázkách žili
jsme dosud blažene bez plánu. Nemecká unie zpusobí,
že této blažené pohodlnosti bude konec a že bud budeme
musit pristoupiti k této organisaci nebo vybudovat ne
jakou jinou.

Namlouváme si obycejne, že jsme velmi pokrokoví.
'Pokud se však celních otázek týká, neukázali jsme ani
nejmenší dávku pokrokovosti. Na této vine má stejný
podíl ná~ prumysl i naše zemedelství. Prumysl dal špat
ný priklad a zemedelství šlo za ním se vší houževna
tostí, umožnovanou politickou vahou ap-rární strany.
Dr. Kramár v nedelních "Národních listech" správne
rozpoznal vinu agrárníkú, jejichž pocínání by nás mohlo
privést i do úplné isolace. Nerekl ovšem, že on' sám, pe
cuje predevším o spolehlivý a pevný kurs pravice, ne
odporoval dostatecne temto agrárním tendencím. Nyní,
doufáme, leží nebezpecí, které vychází z politiky naší
agrární strany, zrejme jako na dlani. Od r. 1924 vzala
si tato strana do zvyku pro otázku obilních cel zdržo
vat obchodní smlouvy. Ackoliv dr. Beneš první v Evro
pe zacal po válce budovat se vší horlivostí systém smluv,
vlivem agrární strany dostali jsme se v posledních le
tech do posice elementu v tech vecech zcela zaostalého.
Pod jejím vlivem jsme se na tomto poli zacali vyzna
covati nejvetší váhavostí. Toto pusobení agrární strany
musí b~'ti zlomeno, nemáme-li za krátkou dobu býti
z poctu zcela vyrazeni. Dosud jsme se spoléhali na svuj
politický malodohodový spolek, ale musíme býti pa
metlivi, že hospodárské pomery tak se priostrily, že mo
hou zlomiti nebo aspon velmi uvolniti i osvedcené poli
tické svazky. jiné doby mají jiné problémy, a nyní práve
prevládá problém hospodárský. Pro váhavost, jejíž
puvod jsme oznacili, nepodarilo se nám pripoutati Ra
kousko k strední Evrope, ac zde byly zrejmé plány naše
tímto smerem. Nyní Nemecko, využivši naší váhavosti,
ciní krok, který mu má vynésti vedení ve strední Evrope.
Byli jsme predstiženi.

Když však už se toto stalo, lépe než lamentovat je
vedet, co delat. Pochybuji, že bude lze celní unii Ne
mecka s Rakouskem proste zakázat a tím celou vec vy
rídit. Neprozrazujeme žádné tajemství, že by nikoho
netešilo, posílat vojáky za tím úcelem, aby zabránili
dvema státum odstranit mezi sebou celní bariéru, o jejíž
škodlivosti je ve všech zemích cím dále tím více roz
umných lidí presvedceno. Nikdo, kdo myslí hospodár
sky, nemuže nemeckou akci považovati za zlocin. A i kdy
by se podarilo ruznými vlivy, které se sejdou, ohláše
nou unii zmarit, prece jen zustane velkým popudem
k tomu, aby celní veci v Evrope se dostaly do pohybu.
Nebude možno ríci Nemecku proste, že to zakazujeme,
ponevadž máme moc to zakázati. Bude nutno ríci Ne
mecku, co má tedy delat místo toho. At tedy tak ci
onak, ohlášení germánské celní unie nezustane bez pro
nikavých následku.

Nebylo by sympatické postavit proti nemeckému
plánu pouhý zákaz. Musíme proti nemu postavit jiný
plán. A tu jsou tri možnosti; bud bude Nemecku roz
mluven jeho úmysl a zacne se s obecným prebudováním
- vlastne odbudováním - celní soustavy v Evrope;
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!'dá, aby úredník rozhodoval proti svému presvedcení.
tu parlamentu, když jeho clenové chodí do úradú

tntervencici, prosebníci atd., a to i ve vecech, kde jde
mé. Kolikrát dopis sekretariátu politické strany

než nejsvedomitejší votum úredníka? Nestací jen zlo
ery v byrokracii, je potrebí pritáhnout uzdu stranictví,

je byrokracii. jsou byrokratí, kterí s novým mí-
politickou legitimaci. Není jich tolik; takových pre

naiich stranách dosti, ale i když je jich málo, jsou do
vých pomeru, které méne vyvolala byrokracie a vice

se stalo, že zpravodajové i rozpocet jednotlivých re
oprít o návrhy, rady, prosby jednotlivých úredníku,

Ilep!lt tM systém, v kterém pracuji. Ten t. zv. byro
proti srsti velmí cetným úredníkúm, kterí cekají jen na

entu a jíných Cinitele" aby práce úradú byla organi-
• dcelneji. Nestací kritisovat byrokracii; je potrebí lépe
4fadování. To je ovšem práce. která je obtížnejší než

kracil, která je jen levným alibi politické agitace.
V. G.

O a Francie a jejich spolecní neprátelé.
ecký novínár Rudolf Keller, vydavatel "Prager Tag

nejenom jako hospodárský a politický publicista,
vedecký pracovník v oboru biofysiky, vydal techto dnú

Ichove spis o pomeru Nemecka a Francie, který jest
Z nejpozoruhodnejších politických, pacifistických spisú

,trebaže s nim nebudeme souhlasiti v jeho revisio
ovlsku. Prednost Kellerovy knihy jest nejenom vauto-
te, nýbrž hlavne v jeho erudici. Shledává doklady
h ved tak i historie, z filosofie jako z lékarství - a

duchaplným novinárem, jenž sí je predevšim vedom
u tisku. Trebaže se obraci predevšim k ríšským

I jeho kniha zajímati našeho ctenáre nejenom pro svou
I pro cetné doklady, cerpané práve z ceskoslovenských

pozornosti venuje autor psychologíi ženy nemecké
a to proto, že je presvedcen, že lidé nejsou pocíta
lise dávají ridití citem, to jest ovládati ženami. Není
, že i nemectí panovnici meli milostnice politicky

ale jisto jest, že Nemecko nemelo nikdy Montespa
on, Pompadour, které by byly dirigovaly prímo

kou, I Nemecko má svou prostituci, ale podle názoru
aemecké prostitutky prý pokládaji svoje zamestnáni

kterou plní vážne a porádne. Nemecko je národem
etenáru spisu poucných, což platí zejména o ženách.

eckých poštovních úradech jsou specielni poštovni
pro Nemecko a cizinu, nýbrž i pro jihozápadní

I, Severni Nemecko, Berlin, Severovýchodní Ne-
ce, služky, kucharky a poslickové s jistotou dovedou

poštu a správne dopisy roztrídit. Nemecko je ná
iákL1a žákyn. Proto jest ovšem také Nemka prístup
tlmentální nacionalistické frázi. ježto politika dlouho
ku za vec vyšších trid, aježto služba vlasti byla nej
, neni divu, že voják se stal predevším ideálem žen.

paralelu mezi pri kladem anglickým, francouzským a
, syn z bohatého domu, práve tak jako Masaryk, syn

do sveta již v letech osmdesátých, kdy podobná
Inente rídkou výjimkou, aby se venovali politice
ovali ji odborne. Nemecká dívka je však stále ješte
formou. Nemecko melo lepší vojáky, jeho odpúrci
a státniky. Citová nemecká žena jest velkou pre
jednání mezi Nemeckem a Francií, ježto nedovede

, Ie škMce je v Americe a v domácím kapitalismu,
éro nepríteli francouzském". Velmi bystrými a slo
I národohospodárskými, jež nemúžeme v této struc
at, ukazuje Keller, že Nemecko plati ne neprá-

telúm, nýbrž predevším svým domácím kartelum a svetovým fi
nancním hyenám. Že Amerika z války nic nemela, jest velkou ame
rickou konvencní lží, jíž ovšem Americané sami verí. Evropa jest
dnes jedinou konkursní podstatou, která jest svými správci špatne
informována. Kartely zdražují neuveritelne život v Nemecku, takže
na pr, v Ceskoslovensku se žije o celou tretinu levneji. "I v Cesko
slovensku jsou kartely, které ve své nenasytnosti predstihují kartely
nemecké, zvlášte v težkém prúmyslu. Celkem však vládne v Cesko
slovensku politicky malomešták. Financni ministri, predevším za
vraždený Dr. Rašín a také nynejší mínistr financi Dr. Engliš jdou
odvážne a trpelive proti kartelttm s tím výsledkem, že Ceskoslo
vensko jest mezi stredoevropskými kulturnimi státy nejlacinejši.
V Nemecku vládnou v meštanské vetšine grossbyrgri, kterí jsou úzce
spojeni s haute finance a s težkým prumyslem. Snad bude v Ne
mecku treba revoluce, až povstane opravdová vule omeziti nebo za

raziti velkým trustúm jejich obycej vybírati od Nemcú speciálni
dan." Anglie pokládala vždy konkurenci Nemecka za nefair jednáni,
protože zisk, vydrený na domácím obyvatelstvu, snižoval ceny ne
meckého zboži za hranicemi. Naciona1istický tisk živil ovšem ne
návist k "závistivé" Anglii. Nemecko nesmí pocitati se snižením své
poplatnosti vúci cizine, nesníží-Ii svou poplatnost vúci domácím
neprátelúm lidu. Autor dokazuje, že moc Francie nikdy nespocívala
ve vojenské prevaze, jež byla vždy jen optickým klamem v jejích
vlastnich ocich, nýbrž v duševních imponderabiliích. Kapitál pak jest
mezinárodní, a jeho velcí representanti jednají s vládami státu jako
rovní s rovnými. V knize Kellerove jsou pak uvedeny nápadné do
klady o tom, jak štval tisk ínteresovaný na zájmech težkého prumyslu
na obou stranách. Pro zemi kapitálove tak silnou, jako jest Francie,
by se nalezly v Nemecku prvotrídní investice, kdyby byla opet
zjednána obecná duvera. Keller se snaží rozptýliti nedúveru Nemcú
vuci ideologii Briandovy Panevropy. Není nikterak treba, aby se
Nemci a Francouzi hned bratríckovali. Velkým ziskem by však již
bylo, kdyby mužové a ženy na obou brezích Rýna poznali, že sta
leté války neprinesly prospechu ani tomu ani onomu a že podle
hlavnich stanov Youngova plánu závisí úlevy jejich rocních bre
men na nekom tretím, a že tento tretí je poskytne jenom tehdy,
když se Nemecko a Francie navzájem dohodnou. Spisovatel se snaží
prijít na kloub tomu, proc se oba národy nemají rády. Vyvrací ustá
lené domnenky o lehké morálce Francouzu. V oboru pohlavniho
života jest povest o volnosti mravú ve Francii báchorkou, vetšim
snad právem se Nemcúm jeví nesympatickou intuitivní povaha
Francouzú, jež vede ke geniálním objevum, ale málokdy k vytrva
losti, takže obycejne vynálezy a objevy Francouzu zdokonalili a vy
užili národové jiní. Morálka národú se mení zejména spolehlivostí
malého remeslníka. (N. B. Tohle by meli cist zvlášte naši pražští
živnostnicil) Obšírne dokazuje Keller svou thesi na francouzské vede.
Francouzská veda není dostatecne dotována a tkví stále ješte ve
svém romantickém stadiu.

Za méne štastnou kapitolu bych pokládal stat o Wilsonove roli pri
mírových smlouvách, v níž se rídí autor jako u Karlovcu a Bour
bonú podle zásady "cherchez la femme" a vrcholi požadavkem celi
bátu státníku! Snaha redukovati velké události na veci "lidsky priliš
lidské" jej v této kapitole zavedla pod úroven jeho vlastního formátu.
Velmi vrele s ním ovšem lze souhlasit, když ironisuje tak zvaná
americká dobrodiní vúci Evrope. Industrialisace tisku pusobí, že ve
velkých zemích evropských velká vetšina volicstva nevi, komu se
dostává jeho penez doma i v cizine. Pri dnešní složitosti a mnoho
násobné substituci cenných papírú jest velmi težko kontrolovati,
kam plynou peníze a kde jsou umísteny. Znovu a znovu jest zdu
razií.ováno, že autor neplaiduje pro nemecko-francouzské spojenectví,
jež již v dejinách bylo nekolikrát uskutecneno a nikdy nevedlo k ni
cemu dobrému, ježto vyvolalo vždy silné koalice protivníku. Nejde
o spojenectví, nýbrž o dorozumení. V jasném programu jest spása
Evropy. Této dohody lze dociliti bez. formální aliance. Keller jest
odpurcem versailleské smlouvy a nemluvi príliš vlidne o Malé do
hode. Zato však jest vrelým stoupencem Svazu národu. Kdyby byl
Svaz národu silnejší, nejevila by se politika aliancní tak lákavou.
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Ptítomnost.,

S cím souhlasíme.
Proletárští spisovatelé u nás. "Rodi se u nás, a to hned na

organisacní ceste, proletárská literatura nová. Ne z vnitrního nutkáni
básníku, nýbrž na podklade usnesení nedávného mezinárodniho sjezdu
proletárských a revolucních spisovatelu v sovetském Charkove. Ne
kolik nadšených komunistických intelektuálu pracuje touto dobou
na založení Svazu proletárských spísovatelu Ceskoslovenska. Cílem
tohoto svazu má býti soustredení a uvedomení proletárských spiso
vatelu, ale i výchova nových. Vzkaz mezinárodní literární konfe·
rence charkovské do Cech radi horlíve nové své odbocce, aby se po
svých clenech poohlédla nejen mezi profesionálními spisovateli, ale
i mezi delnickými dopisovatelí do komunistických novín. Mezi nimi
práve mají býti hledány nové talenty, jež by mely prednost prole
tárského puvodu a tím i vetší znalosti delníckého sveta. Neni možno
se na to dívat jinak než jako na umelou líhen spísovatelu. Nekolik
dobrých lidí, kterí by jínak pracovalí dobre ve svém oboru a byU
patrne í dobrými socialisty, dá se svéstí hrackárstvím proletárských
spisovatelu, dá se presvedcit, že jsou zajímavýmí spisovateli a roz
množí beznadejné rady ztroskotancu literatury, jichž se tolik po
tlouká po periferii casopisu, novin a nakladatelství. Je to komické
verit nebo tváriti se, jako bych veril, že básníky a romanopisce lze
vychovati v laickém kursu a na organisacní schuzí. Ale je to také
trochu nesvedomité vucí tem poctivým primitivum, kterí se dajl
zlákati na vejicku literárni existence tak levne celkem získané. Ko
munistickým ideologum nejde pri tom o literaturu a o umení. Ty jsou
jim záminkou, aby jejich pomoci získali nové bojovníky, ale zku
šenosti jim povi, že získají jen nekolik chudáku, kterí budou psAl
špatné veršícky a žít v ilusí, že pomáhají proletaríátu í literature.
Zatím co budou príteží obojího."

(j. Hora v "Literárních novinách".)

Cesta z kríse vede jen zvýšením žívotní míry. "Nejstarll
clenové nynejšího parlamentu a zkušení veteráni, jako jsou starll
parlamentní zpravodajové, níkdy nepoznali zmatenejší politic
situace. Nejbliže podobná byla situace za Velké Války. Ta strami
událost rízla pres hranice stran, roztrhla staré prátelské svazky
vybudovala nové aliance. Dnes hospodárská krise zpusobuje situa
ješte zmatenejší. Nejsmelejši lidé si netroufají prorokovati, co
muže státi v nejbližšich nekolika týdnech. Snowden je poctivá d
skrz naskrz, a když se zríká promyšleného útoku na mzdy, jeho slo
musí býti prijato za pravdivé. Ale jeho nynejší chováni, jeh
výstrahy a jeho navrhované léky mohou míti jen jede
úcínek: je to drastické okleštení výdaju na všech str
nách a snížení životní míry pro všechny trídy obyvate
stva. Je tohle "Konec cesty"? Stoupenci Labour Party k tomu

*

Je to predevším pomer k Hradu a sociální reformism a owem
predevším názor na úroven a metody. Prof. Rádi právem vytýki
tísku lídové strany, že drží palec Stríbrnému. Katolická víra mne
nemuže zavazovat k tomu, abych tuto hru hrál s sebou. Nerozumím
a nechci rozumet politíce, jež protežuje politika, který se chlubil,
že on to byl, jenž vyhnal z Prahy papežského nuncía a "odboural"
biskupa Bomberu. Nechci souhlasit s tím, že kneží kolem tohoto

tisku umejí tak špatne latinsky, že tento tísk musí býtí autorítativne
donucován, aby porozumel dopísu kardínála státního tajemníka.
Mám rígorosnejší názor na cistotu víry než tento tisk, u neho!

príslušnost k redakcí se konvaliduje u redaktora teprve dodatecným
splnenim cirkevních predpisu, na jejichž neuposlechnutí je jinak
stanovena exkomunikace latae sententiae. Na techto a jiných ve
cech nemohu nic zmenit. Pokud to bylo v mých silách, jsem se o to
pokoušel s konecným nezdarem. Rebus sic stantibus nemohu nic
jiného delat, než prosit liberální tisk o pohostinství a žádat svoje
prátele za hranicemi o citaci svých clánku v tisku katolickém. Gutta

cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. Až bude kámen vyhlouben,
vrátim se do tisku katolíckého. Zatím musím apelovat na solidaritu
úrovne, kde nemohu apelovat na solidaritu programovou.

Dr. Al/red Fuchs.

Autor lící podrobne težkou hospodárskou a financní situaci Nemecka,
již vidí velmí pesimisticky. Nemecký velkokapitál hromadne deser
tuje od risika, takže Nemecko jest vydáno na pospas zdaru ci ne
zdaru sovetské petiletky vetši merou, než si samo snad troufá pri
pustít. Ženy se dají rídít cítem a proto vidí neprítele v sousedovi a
pusobi na muže. "Nemecká žena premýšlí o nerešitelném problému,
jak si opatrí pytel drahého uhlí. Anglická žena ve Walesu, jejíž muž
horník je bez práce, hloubá o tom, jak by koupila svému dítetí boty.
Neví, že nadhodnota, kterou její nemecká sestra musí platit za uhli,
slouží k tomu, aby rozbujelá spekulace si opatrovala fantastický
prepych a aby tak byly umožneny dumpingové ceny v cizine, jimiž
se omezuje zamestnanost horníkLI ve Walesu."

Nemužeme reprodukovat císelný materiál, jímž autor provází
svoje presvedcivé výklady o beznadejnosti jakékoli budoucí války.
V záveru se obraci proti korupcnímu tisku, jenž v zájmu financních
magnátu ciní z šovinismu a z nenávisti národní dogma. Kniha koncí
slovy: "Kdo pije ze špinavých kanálu, dostane brišní tyfus, kdo cte
necisté noviny, dostane tyf mozkový. V takovéto mozkové horecce
se daly národy vésti do války v roce 1914. Trebaže telesná hygiena
byla v Nemecku na výši doby, nelze to bohužel ríci ješte o hygiene
duševní. Ale i zde snad bude zkušenost ucitelkou." Tyto závery mají
jiste obecnou platnost: tisk šíríci vzteklinu, a't již v kterémkoli oboru
verejného života,je nejvetším nebezpecenstvim pro obecný mir intra
et extra muros, nebot obojí pokoj vnitrni í vnejši jsou v úzké vzá·
jemné souvislosti. Dr. Al/red Fuchs.

Jeho nadeje.

Liberálové a katolíci.
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V poslednim cisle "Krestanské revue" uvažuje prof. Rádi o tom,
kdo prispel ku povzneseni katolické cirkve u nás, a vypocítává tyto
muže: Msgra Srámka, Jaroslava Durycha, Alfreda Fuchse, Ferdí
nanda Peroutku a arcibiskupa Kordace. Myslím, že se bude Peroutka
divit, v jaké spolecností se to octl. Co chce Saul mezí proroky? Prof.
Rádi ovšem nepokládá Peroutku za veríciho katolíka. Naopak vznáší
na mne dotaz, jak se mohu tak lehce shodnout s Peroutkou, spolu
pracovat s atheistou a neprotestovat nebo alespon nevymezovat?
Chtel bych na tento dotaz odpovedet. Shodnu se ovšem lehce s Pe
routkou v mnoha vecech tohoto sveta, ale práve ne v jeho svetovém
názoru. Vždyt jsme v druhém rocníku "Prítomnosti" melí o atheismu
debatu, jež se táhla nekolíka císly. Snad Peroutka pomohl katolí
cismu svou knižkou "Jaci jsme" tim, že rozptýlil nekteré národní
predsudky protí nemu. Kvitují tuto pomoc rád, ale tento výsledek
byl pouze vedlejším produktem Pero ut kovy cinnosti. Ve svetovém
názoru se s Peroutkou neshodnu. Neshodnu se s ním snad v nicem

z toho, co se týká slávy Boží na výsostech, ale shodnu se s ním
v mnoha vecech, jež se týkají pokoje lidem dobré vule na zemi.

Co mne pojí s polítickoulevici, o tom jsem nedávno psal do "Dneška".
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písmene, nýbrž i ciferne. Levicové strany, jež jsou
v celku ideovejší, nemají situaci tak lehkou práve proto,
že myšlenky se v císlicích vyjadrují tím nesnadneji, cím
více jsou myšlenkami. Ale odpomoc je prece možná a zá
leží predevším v tom, aby se programu levicových stran,
ne pouze socialistických, vrátila prehlednost a jasnost,
aby v nich vynikla ona ústrední myšlenka, jež žij e i v jed
notlivcích a jež ani socialismem není úplne vycerpána,
myšlenka podpory slabých v jejich hmotných i ideových
zájmech.

je známo, že na svete žijí lidé majetní a nemajetní.
To není žádný objev, ale jsou prece dva zpusoby, jimiž
lze toto konstatování prijmout. jedni ríkají, že takové
to bylo, co svet svetem stojí, a že se každý musí starat
o sebe, druzí sice uznávají, že obé Je pravda, ale verí,
že postavení chudých lze zlepšit. je pravda, že vždycky
byli chudí, ale není pravda, že chudoba ve všech do
bách znamenala totéž. je pravda, že každý se musí starat
sám o sebe, zejména tehdy, není-li o nej jinak postaráno.
Ale trpká zkušenost, jež v nás nechává ožívat naši ne
návist proti svetovému rádu, nás poucila, že nejméne
se o druhé starají ti, o než je postaráno, a že se o sebe
nejvíce starají ti, kterí by se mohli starat i o jiné. Ne dary
ci almužnami - nechápeme socialismus a boj po boku
chudých vubec jako vec soucitu - nýbrž usilováním
o spravedlnost pro všechny. Videli jsme, že socialistické
strany jsou ztelesnením tohoto úsilí, a kdyby se v nich
nejevilo nic jiného, již proto bychom pracovali v nich
nebo s nimi, protože postoj proti nim bychom pocito
vali jako zradu a krivdu spáchanou na sobe samotných.

Proto tedy levice predevším, ale také z jiných du
vodu. Pozorovali jsme, že jako sociální požadavky slouží
i mnoho jiných hesel pravicovým stranám jako vývesní
štít, za nímž v tichosti a skrytu jsou pestovány zájmy
stavovské ci více méne ideové, ale protisociální. Pozo
rovali jsme, že na levici je více cinného vlastenectví, více
strízlivé lásky, jež dovede i kritisovat a jež zejména
vlastenectvím nekupcl. Videli jsme, že v socialistických
stranách, o jejichž protiindividualistických hlediscích
se tolik mluví, mužeme spíše býti sami sebou, že naše
nejosobnejší názory, pokud vubec nepriléhají k jejich
programum, zde jsou predmetem diskuse a úvah, že tu
nad živými lidmi nevisí ztrnulé heslo jako Damokluv
mec, ohrožující každého jinak smýšlejícího. Videli jsme,
že v socialistických stranách vedle mylne vykládané
pokrokovosti jsou silné proudy náboženské, jež jsou
chápány ne jako kacírství, nýbrž jako skutecný problém,
jejž treba rešit podle presvedcení. A konecne jsme vi
deli, zejména v poslední dobe, že na pravici vládne až
príliš velká ochota ujímat se v boji proti druhému tá
boru i hnutí necistých a smešných, podporovat nechutné
kampane jen proto, že jsou namíreny proti levici a že
ji mohou poškodit, bez ohledu na to, že jimi trpí i zá
jem státu. Videli jsme levici v mnoha bojích, ale nevi
deli jsme ji dosud jako tichého spojence desperádu,
v jejichž špinavé kuchyni by si byla chtela prihrívat svou
polévku.

V clánku o levici, jejž uverejnil pred nekolika týdny
F. V. Krejcí v Právu lidu, mluví se o stranách vrstev,
jimž záleží na zachování dnešního sociálního stavu, jako
o stranách sociálního konservatismu. V tom snad je na
znaceno nejspolehlivejší delítko mezi levicí a pravicí a
zároven se tímto slovem ukazuje, proc asi tolik lidí, jež
nemužeme považovat za úplne zbaveny sociálního cí
tení, prece jen jde s pravicí. je to strach o porušení
rovnováhy, strach, že by v troskách vládnoucího rádu
zanikl celý svet a že je lépe udržovat jakýs takýs rád
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Prítomnost,

KITIL

d nejsou presvedceni, že neni jiné volby. Jak mohou
ti politiku, která musí vésti ke stlacení spotrebni schop
když naši bolestí je nadvýroba, nadbytek, príliš mnoho

druhu? Problém podspotreby jest nejvetší, jaký má
• Když výrobni schopnost národa je vetší než kdykoli

kdy! naše skladište jsou precpána zbožim všeho druhu,
e je hojnost, je toto doba pro snižování životni miry?
,!e tato mira neustále stoupala od napoleonských válek."

(J. M. Kenworthy v"News-Chronicle".)

Proc levice?
II.

otlivec má právo a v urcitých prípadech, tehdy
II, je-li jeho vývoj takový, že z neho mohou býti

ány obecné závery, i povinnost, aby revidoval
ah k myšlenkám, jež zamestnávají lidstvo od

dy zacalo žít jako celek s vlastními problémy,
mi od problému jednotlivých lidí. jednotlivec
once právo, aby zmeny tohoto vztahu k obecne

ým myšlenkám vykládal a po prípade i omlou-
bnlmi duvody, okolnostmi, jež utvárely jeho

menily jeho existenci príznive nebo nepríznive.
rámci tohoto nejshovívavejšího uznání indivi

eb práv trvá požadavek, aby stežejní myšlenka,
notlivce vede, smerovala, pokud s lidským živo

ec souvisí, k lidskému celku. jsou prípady, kdy
y'~lenkasmeruje mimo nej do pomyslných dálek,
Itel ci básník, jenž nemá úcasti na lidském dení

á se o politiku, jak se ríká, nemusí ješte v kaž
ffpade býti hoden zatracení. Mužeme-li se však smí
takovými zjevy, nemužeme a nechceme se smírit
, jejichž stežejní myšlenka prímo smeruje proti
u celku, proti spolecenství vetšiny tísnených

ých.
mnoho výkladu o tom, co delí levici od pravice, a

ej~lvýklad je ten, jenž jako delítko udává socia-
• Ale práve toto delítko zanechává, nejen u nás,

anami socialistickými a nesocialistickými ci proti
ickými mezeru, Jež bývá vyplnována skupinou

, názvu to velmi ol)líbeného i na stranách pravice,
s v záchvatu centrismu po porádku hlásají, že

sou hledaný stred. Tuto zábavu nám již vícekrát
li národní demokraté, agrárníci a lidovci. je

treba užít širšího pojmu, jejž ani nemusíme dlouho
a jenž se ztratil jen proto, že se kolem jádra sociál
roblému, o nejž jde, nakupilo množství metodic
doktrinárských, taktických a jiných pojmu, vy

aj(clch funkci stromu, pro než není videt les.tlcké stranictví nabylo, zase nejen u nás, namnoze
ch forem, že i na nem se vymstila kletba insti

uttrnuv~í ve forme postupem casu získané a ztra
Jfetelne hlavní rysy. To je ovšem také jedna z prí

stajlcího odporu proti každé politické cinnosti,
Ijl byl ražen pojem anarchoindividualismu. Pra

strany jsou tu v jakési výhode, protože svým
neum, jejichž mlcelivosti mohou duverovat, mo
ložitsvou stežejní myšlenku daleko prosteji než'ši
fejnosti. Touto stežejní myšlenkou je prece u nich
Aine prípadu myšlenka stavovská, a zatím co
fejnost je treba vymýšlet složité výklady o vše
osti a jiných oblíbených heslech, lze novému
ovi tuto stežejní myšlenku vyložit nejen do
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než žít bez rádu vubec. V tom se s nimi shodujeme, a
proto jsme také zavrhli svuj radikalismus, ale zcela roz
hodne se s nimi rozcházíme v záverech. Až k názoru,
že soucasný svet nesnese experimentu a že nejisté blaho
budoucích generací nelze vykupovat jistým zánikem ge
nerací soucasných, jdeme spolecne, ale dále se již roz
cházíme doprava a doleva. Víme, že na pravici roz
hodují i jiné, ostatne již uvedené okolnosti, ale i kdyby
byla ovládána jedine oním strachem pocestne smýšlejí
cích pred anarchií a zánikem sveta, nezmizela by mezi
námi hranice, jež nás delí, protože se domníváme, že
panující rád lze zlepšit a ponevadž veríme, že jsou živé
myšlenky ve svete, jež postupují zvolna, ale stále, myš
lenky, jež sice neznamenají universální lék pro nemoci
lidstva, ale jež jsou rozhodne lepší než myšlenka konser
vatismu, jenž s málem dobrého zachová i mnoho zlého.
Jsme strídmí i ve svém optimismu a neveríme v ráj na
zemi. Ale to rozhodne veríme, že zlepšení svetového
rádu není a nebude dílem pravice, nýbrž levice, a
že tam také je místo každého, komu svedomí nedovo
luje, aby vzal bídu milionu na vedomí jako skutecnost,
již nelze zmenit, ci skutecnost, jež se ho netýká. Socialis
tické doktriny mohou být mylné, socialistická prakse
a taktika muže býti pochybená, ale tyto omyly a chyby
pozbývají významu vuci stežejní myšlence, sociální
spravedlnosti, jež ovládá socialistickou i nesocialistic
kou levici a jež je zdravému rozumu zrejmá i bez teorií
a citlivému srdci blízká bez sentimentálnosti a utopis
tického blouznení.

J. Teichman:

Osudy nemeckého negativisty.
VIL

Bylo již vysvetleno, proc dr. Lodgman, pres naprostý
nedostatek programu, se mohl státi vudcem Nemcu.
Bylo receno, že proticeská nálada nemecké verejnosti
byla Lodgmanovi neobycejne vítaná, nebot to zna
menalo setrvání v odporu. Zdá se, že stejnými pocity
byli ovládáni i ostatní clenové nem. parlamentního
Svazu, což se nejlépe ukázalo v jejich projevech z par
lamentní tribuny. Seliger, Spina, Krepek atd., ti všichni
jen v obmenách opakovali, co Lodgman již ve svém
vstupním prohlášení rekl. U všech bylo možno témer
hmatat neprátelství proti republice. Proto také oprav
novalo-li Lodgmana neco k jeho vudcí roli, pak to byla
predevším jeho prubojnost a neuhasitelná nenávist,
s kterou i pres protesty predsedy sllemovny dovedl
ctyrikrát opakovat své posmešné "Cechei". Proste:
svým temperamentem, s nímž se vždycky postavil za
každou akci Svazu, dodával mu potrebné živosti, a tato
jeho vlastnost zpusobila, že jako dríve pro sdružení ne
meckých poslancu z Cech, tak i nyní pro Svaz byl cini
telem nepostradatelným.

Ale všeho do casu. Nebot domnívali-li se Nemci, že
jejich soustavný odpor bude s to porušiti rovnováhu
parlamentního života, pak se brzo presvedcili, že jejich
oposice má vliv jen na jejich hlasivky. Proto nekteré
strany Svazu již roku 1921 poznaly, že cesta bojovného
sourucenství, jak ji Lodgman vytrvale doporucoval, ni
kam nevede. Nahlédlo se, že taková oposice obrací se pre
devším proti tem, které má v parlamente zastupovat.
Parlamentní práce se pro nekteré strany nemecké neroz
umela jen tím, že pri každé schuzi parlamentu pronesou
nekolik bourlivých protestu, at již proti "znásilnováni"
Nemcu v politice nebo ve školství. To všecko jen byla
cinnost, která predevším vycerpávala její puvodce a
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nemohla se vykázat nejakými politickými úspechy, je!
by jejich existenci v parlamente jen trochu opravno
valy. Konecne pro stranu nemecko-nacionální, která,
vlivem svého predsedy Lodgmana, inscenovala všechny
oposicní výbuchy, nemohlo býti nebezpecí, že by tímto
zpusobem došla podstatné új my ve svých stranických
nebo hospodárských zájmech. Avšak to, co snad mohlo
prospeti strane nacionální, sotva šlo k duhu stranám
delnickým a zemedelským. Zejména nemectí zeme
delci brzo nahlédli bezúcelnost, ano škodlivost dosa
vadního postupu, který tuto stavovskou stranu jil
v leccems zle poškodil. Stacilo jim, aby srovnali poli
ticko-hospodárské výhody ceských kolegu se svými
a naráz si mohli udelat predstavu o tom, zda dosavadnl
politika Svazu je dobrá cili nic. Odtud také zacal prvnl
náraz do jednoty Lodgmanova parlamentního Svazu.
Nemecký zemedelec byl prece jen víc pripoután k re
álné politice a bylo prirozené, že jeho zástupci v parla
mente se milsili podle toho chte nechte zarídit. Ovšem
nebylo to lehké. Tríleté spolecenství ve Svazu je ji!
dostalo hodne daleko od t. zv. reálné politiky: Proto se
zatím jen hledalo východište, nebot rozchod se Sva
zem nebyl za daných okolností dobre možný. Vudcové
nem. zemedelcu, posl. Krepek a senátor Zuleger, ko
necne pripadli na myšlenku, která vlastne znamenala
první ohrožení jednoty Svazu, ale naproti tomu jim
slibovala otevríti cesticku k ceským agrárníkum. Na
jejich popud sešli se v senáte dne 27. ledna 1921 zá
stupci nemeckých a ceských zemedelcu k informacnl
porade o spolecných zájmech obou stran. Bylo do
hodnuto založiti jednotný šik napred jen k hájeni
zájmu zemedelské politiky a podle potreby i proti
státnimu vázanému hospodárství, které obema stra
nám nevyhovoval2. Byl dosazen zvláštní akcní výbor,
v jehož cele byl Cech a místopredsedou Nemec. Pod
stata této organisace byla ryze ochranná, nikoli vý
bojná.

Lodgman ani nevyckal výsledku tohoto nového sou
rucenství nem. agrárníku, a již na schuzi krajského vý
boru nem. strany nacionální v Lípe dal odhlasovat re
soluci, v které se vyslovovalo hluboké politování nad
proražením jednotné fronty národní. Koalice ceských
a nemeckých zemedelcu, trebas byla založena na pod
kladech ciste hospodárských, znamenala v jeho ocích
vážný odklon od dosavadních zásad Svazu, a Lodgman,
jak již to mel v povaze, také všude proti ní vystupoval.
Není bez významu, že sami vudcové nem. zemedelcu
s pocátku pracovali k tomu, aby se v nemecké verej
nosti nevzmáhalo presvedcení o jejich ústupcích v jed
nou vytceném národním programu. Nemeli-li dostatek
odvahy vystoupiti proti Lodgmanove zásade "vytrva
lého odporu" pred svými volici, zato tím urputnejšl
boje se odehrávaly v samém lune Svazu, že konecne
Lodgman ve schuzi dne 29. listopadu 1922 navrhl, aby
se Svaz rozešel. Svaz, podle jeho mínení, nedostál svým
úkolum, které si vytkl stanovami. Ale jeho návrh ne
došel souhlasu u stran ve Svazu zastoupených. Sami
nem. zemedelci, kterí vlastne první porušili jeho po
nekud úzké zásady, trvali na zachování Svazu, ale
Lodgmanova prudkost znova rozhodla. Bez ohledu, co
bude následovat, ohlásil, že strana nem. nacionální ze
Svazu vystupuje.

Objektivne posuzováno, Lodgman snad ani jinak
nemohl. Nebot když pred dvema roky zakládal Svaz,
veril, že tento sbor bude asi neco podobného, jako byla
jeho bývalá zemská vláda, kde se vše rídilo jeho vuli
a rozumem. Jenomže takový posl. Krepek, Kafka nebo



Prítomnost,

mužové z docela jinéh9 materiálu než pp.
erold, Kriitzner nebo SeIiger, které LodgI hrave ovládat. Poslanec Krepek nebo
ochotni sloužiti uražené ješitnosti býv. zem
mana jen potud, pokud se taková služba

jejich ctí a politickými zkušenostmi. Ale
man chtel používati Svazu jen jako svého

akce nem. nacionální strany, došlo k roze-
leM Lodgmanova svatozáre bojovníka za
adavky Nemcu pobledla. Pro nem. zeme-

rozpuštení Svazu celou radu výhod. Trvali-li
eho zachování, nebylo to vlastne nic jiného
hra, aby se jim nevyctlo, že oni to byli, kterí
obili rozkol v nemeckém tábore. Lodgman
agitoval, ale možno ríci, že jeho úspechy

hovaly úspechu posl. Krepka a Spiny, kterí
ezaháleli. Nemajíce již težl<ého krunýre Sva

ov, zostra si vykrocili proti strane nacio-
práve ve mestech, kde Lodgman požíval nej
ti neohroženého národního politika. Když

ek mluvil v Karlových Varech, zcela nebo
prohlásil, že nem. poslanci agrární jsou pri
aktivnl práce", ježto na této ceste doufají
ti pro nemecký národ všechno, co Lodgman
al. Oznámil politiku "podílu a moci", protože,
I, politika je moc a ne hracka na válku, jak to
na nem. nacionální. A jsa nadán jakousi veš
ocl nakonec pravil, že už prý to v ceské ko-
e praská, takže je nedaleká doba, kdy na den
ku bude otázka: "Kde jsou nemectí poslanci

ho národa, jemuž náleží podíl na moci?"
poclnajíc, došlo v nemeckém tábore k bojum,
Lodgman nakonec podlehl. Nem. zemedelci,
širší základnu pro své akce proti politice

eR.1. nacionální, již dne 29. ríjna 1923 se sdru
•stranou krest. sociální a nem. dem. stranou svo
lnou ve svaz "Nemecké pracovní pospolitosti",
olem bylo dobývati autonomie pro Nemce na
lamentnl. To ovšem znamenalo vypovezení
ne nem. nacionální, která také ústy svého
Lodgmana rekla, co si o tomto "politickém

kšeftarení" myslí. Pro Lodgmana bylo "mone

rohlášenl nem. pracovní pospolitosti, protože( nemecké politiky v RCS je, vsadit vše na
státu. Nemecká nacionální strana ted po

e, které nemají jiného úcelu, než rozbíti

týl' postup nem. pracovní pospolitosti. Alede vystoupil Lodgman jako hlavní recník,Ii recníci nem. agrární. Na príklad v Žatci se
I. Lodgman s posl. Spinou v ostré slovní po

které byly dopodrobna vysvetleny duvody roz
ato senátor Zuleger zevrubne oduvodnil politiku
edelcu, vytknuv strane Lodgmanove bezúcel
obsažnost její irredentistické politiky, dokazuje,
ko byli Nemci, zejména úredníci, dustojníci a

Lodgmanovou politikou odporu pripraveni.
Lodgman v tomto soustredeném útoku akt i

ránit, pak mu opravdu nezbývalo než rychlei návrh strany nár. sociální na utvorení "bo
sourucenství" proti ostatním stranám, spo
pracovnl pospolitosti. Ale tento bojovný sva-
jen krátkou dobu: do obecních voleb v roce

bot predáci strany národne sociální již o vol
jevili odchylné názory. Strana ústy dra Jes
lásila, že chce pracovati pro utvorení "cesko
O svazového státu", a tajemník strany Schil
ce se vyslovil pro odstavení práva sebeurco-

vacího na prospech nemecké samosprávy. Diskuse, která
z toho vzešla, zbavila dra Lodgmana posledních jeho
spojencu. Lodgman ted nedovedl klidne snášeti porážky,
nedovedl proti názorum svých odpurcu již ani klidne
vystoupiti, a proto každá jeho odpoved "zrádcum ne
meckých práv" dobíjela jehp osobní popularitu v znem
cených krajích. Vzpruhu, kterou pro stranu nem. na
cionální prinesl príznivý výsledek obecních voleb, vy
plýtval v bezobsažných heslech a volání po Deutsch
bohmen, jehož zrízení chtel uskutecnit podáním ruky
slovenským autonomistum. Ostatne jak opravdove mínil
své heslo: "Sem s autonomií!" ukázal nejlépe na de
cínském sjezdu strany. Všechna jeho bojovnost se na
jednou ztratila v wmantickém uvažování o posici
Nemcu v Ceskoslovensku, o níž byl presvedcen, že je
beznadejná. Ted po všech bojích nedoufal již v nic.
Všecko bylo pro neho ztraceno, nebot osud Nemcu
závisel jen na pomoci zvencí, a to ješte jen tehdy,
kdyby došlo k nejakému presunu v moci, která nyní
ovládala celou Evropu.

To byl jeho konec jako vudce. Svou politiku založil
na nenávisti k státu, který svou existenci uhájil i proti
jeho vzdorovláde. Nenávist také byla jeho vudcí ideou
pred volbami do parlamentu na podzim roku 1925.
Nebot jaký to mohl býti vudce politické strany, jenž
na príklad na schuzi v Lovosicích dne 7. listopadu pro
hlašuje, že od svého programu odporu neustoupí,
i kdyby mel stranu rozbíti? Nebo co žádal od svých
volicu, když jim již ted, pred:volbami, hlásal své rozhod
nutí, že strana nacionální odejde z parlamentu, protože
její úkol je v informování a poucování nemeckého lidu?
Zda to mohlo pusobiti na volice, o jejichž hlasy na této
schuzi usiloval? A takových otázek, v nichž by se
zobrazil konec Lodgmanova politického z lom u, byla
by rada. O tom, jak nenávist je špatným pomocníkem
tam, kde má hráti úlohu politického programu, pre
svedcil Lodgman nemeckou verejnost práve pri techto
volbách. Až do této doby požíval jak v parlamente,
tak i ve verejnosti povest noblesního muže, gentlemana,
jenž pro tuto svou vlastnost byl respektován i poli
tickými odpurci. Lec volební zápas, který zejména
nem. zemedelci vedli proti jeho strane demonstrováním
jejích zvrácených a Nemcum škodlivých politických
zásad, ho primel ke kroku jiste osudnému. Již volební
leták nem. strany nacionální ukazoval, jak Lodgman
politicky hluboko klesl, ale vyvrcholení nastalo teprve
tehdy, když se dal strhnouti k clánku "Slyš, nemecký
sedláku!", v nemž obvinil posl. Krepka ze zlocinu pod
vodu a zlocinu proti mravopocestnosti. Aféra, která
následovala potom, pohrbila Lodgmana i jako cloveka,
takže mu nakonec nezbývalo nic, než odejíti z verej
ného politického života, v nemž se svou prudkostí
znemožnil.

LITERATURA A UM~Nf

Francouzští spisovatelé o ceské
literature.

I.
Prinášíme radu Odpovedi na dotaznik, jehož znení najde ctenár

doleji. Záveru se vzdáváme. Ctenári dospeji k nemu sami. Povime
toliko neco o cíli, jejž anketa sledovala, a o jejim usporádáni. Popud
dal Ferdinand Peroutka. Podepsaný tazatel se toliko vynasnažil
zredigovat dotazník tak, aby Pero ut kovu myšlenku co nejpresnejí
vyjádríl. Snažil se krome toho provést anketu co nejsvedomiteji.
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Pt{tomnos~

Porozumel-li jsem Peroutkovi dobre, šlo mu o odpoved na otázku,
jaký že ohlas - co do kvantity a co do kvality - mely v poslednich
letech všechny s ruzných stran pOdniknuté snahy upozornit na exi
stenci ceského písemníctvi: vzbudíly-li pozornost, a jak dalece,
a jestliže ano, co že se o ceskoslovenské literature na základe prelo
žených ukázek soudi, po pripade jsou-li ona díla pokládána za repre
sentativní a v jakém smyslu.

Na vybranou byly dve cesty: osobní dotazy nebo dotazník pí
semný. Otázka: Koho se dotazovat? Ctenárstva, ovšem! Anonymní
ctenár je však nedostižný. Zbývá tedy jen ona frakce ctenárské masy,
která, podle definice, má k písemnictví vztahy zejména tesné. Na
neštesti ctou práve literátí a vubec intelektuálové beletríe pomerne
málo, a když, ctou spíše povrchne a nejcastejí podle predem daných
sklonu. Výjimku ciní krítikové z pOVOlání - a kdoví. .. Mel-li jsem
tedy zacit s nadejí, že sklidím jisté mínímum odpovedí, aby bylo lze
ucinit taký onaký záver, bylo treba dotázat se lidí pomerne cetných.
V tom prípade však byly by osobní pochuzky zabraly více casu, než
kolik jsem jím mohl venovat. Odhodlal jsem se tedy k ankete po
mocí dotazníku, jehož tekst tuto uvádím.

*

(Dotazník.)

Literatura ceská, ve Francii do nedávna skoro neznámá, byla sem
uvedena znacným poctem prekladu. Prípomínám preklady ruzných
románu (ve vydavatelství Orasset, Calman-Lévy, de France, Bossard,
Valois), sbírku poesie (Povolozky), antologii prózy (Bossard), anto
logii poesíe (Kra), studíe krítické (Bossard), spisy Masarykovy (Plon,
Ríviere) a Benešovy (Leroux), antologii moderní literatury, vydanou

revuí "La Revue Nouvelle" (ríjen-listopad 1929) a "La Revue Eu.ro
péenne" (1. únor 1930) a konecne hru, dávanou v Theatre Champs
Elysées.

1. Vzbudíla nekterá tato publikace Vaši pozornost? Znáte preklady
do jiných jazyku? Nebo originály?

2. Zanechala ve Vás ceská literatura dojem osobítosti, odlišné od
ostatnich?

3. Nalezl jste v ní nejaké prevládající tendence metafysícké, filo
sofické, etické?

4. Nebo nejaké sociální myšlenky, specíelne ceské?
5. Který z autoru Vás zaujal tak, že jste toužíl poznati jeho dílo

kompletne?
6. Nezdá se Vám, že ceská literatura by mohla obohatiti znalost

lidské povahy anebo by mohla postavití do nového svetla nekteré
touhy cloveka, at už individuelniho ci sociálniho? Pakli ano, kterými
prostredky by mela býti rozširována?

*

Zaslal jsem dotaznik así 65 osobám. Rozumí se samo sebou, že
bylo nezbytno obrátit se v první rade na ty, kdo se ceskou literaturou
zabývaji tak ci onak profesíonálne, a na ty, kdo meli a mají príle
žitost k osobnimu seznání ceskoslovenského prostredí ci ovzduší.
Odpovedi techto dotázaných jsou cenné, pokud se týce soudu; pokud
však jde o otázku, jaký že ohlas mely ukázky ceskoslovenské lite
ratury co do kvantity, je jasno, že príznacnejšími a rozhodnejšimi
jsou odpovedi onech, u nichž, pokud víme, tohoto priznivého pred
sudku není. Vetšina dotázaných patrila tudíž do této druhé kategorie.

Dotázali jsme se spisovatelu, kritiku a ucencu (slavistu), s výlukou
všech druhých intelektuálních vrstev (krome dvou, trí výjimek); ne
uvádime jmen, ale poznamenáváme, že jsme se snažíli sondovat ve
všech žijicích generacích a ve všech významnejších skupinách 
pokud lze o skupinách ješte mluvit: obrátili jsme se na nekteré cleny
Francouzské Akademie stejne jako na jisté cleny Akademie Oon
courtu; ptali jsme se kritiku ruzných "vyznání"; dotazovali jsme se
ve skupine pravidelných spolupracovniku La Nouvelle Revue
Fran~aise a Europe; meli jsme zretel k cetným spisovatelum
bližšim ci vzdálenejšim, bývalým "unanimistum", "fantaisístum" a
"surrealistum", nehledíc k cetným notorickým individualitám více
méne osamoceným; obrátili jsme se m. j. také na posluchace a bývalé
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posluchace Školy živých východních recí (ceština). Kajeme se predem
z cetných opominutí. Nespokojili jsme se rozesláním dotazníku, ci

jsme se tim nespokojili aspon naveskrz: u tretiny dotázaných jsme
naléhali, hned osobním zakrocením, hned novými dopisy, hned skrze
ochotné prostredniky. Se zdarem malým: ti, kteri nám odpovedeli,
odpovedeli témer vesmes rovnou na dotazník.

Vzhledem k tomu všemu shledají asi ctenárí, že výsledek je hu
bený. Kvantitativne zajisté: necelých dvacet odpovedí, z nichž tri
pouhá zdvorílá "neznám nic". Dodáme-Ii, že jsme se vetšího poctu
nikdy nenadáli, uverí nám asi málokdo, nicméne je to pravda. Kdyby
byl pocet odpovedi presahoval dvacet, byli bychom to pokládali za
úspech zcela výjimecný, nenadálý, témer zázracný.

Koncime výctem prícin, jež po našem soudu zavinily, proc je
výsledek ankety co do poctu odpovedí ne práve nejuspokojivejší.
Jsou, myslime. trí: První je nepatrnost tazatelovy osoby; pokyn
pro príští poutniky a poutníce. Druhou je znení dotazníku: kdybychom
byli poslali dotaznik s otázkou úhrnnejši a všeobecnejši, bylo by
možná odpovedelo lidí více; tim, že jsme kladli otázky, predpoklá
dající jistou znalost veci, o niž šlo, odradili jsme možná mnoho
takových, kdo se v rozpacích mezí pránim dát odpoved aspon zdvo·
rilou a nemožností poslat odpoved obšírneji oduvodnenou, radeji
zdrželí. Priznáváme se však, že jsme psali dotazník práve s úmyslem
znesnadnit odpovedi jen ze zdvorilé ochoty. Treti posléze neodpo
vedeli možná z té prosté príciny, že nemeli co ríci. ..

Richard Weiner.

Poznámka k odpovedi Josefa Oagnairea.

Pan Oagnaire napsal tazateli krome toho dopis urcený vlastne
cs. mládeži: Pan Oagnaire nám píše, že se dlouho rozpakoval, má·1i
na dotazník odpovedet, protože prý o své pohotovostí pochybuje
(ten, kdo odpoved precetl, a zejména ten, kdo mel príležitost mluvit
s pisatelem cesky o ceských vecech, nebude o puvodu techto skru·
puli ani chvili na rozpacích: je jím páne Oagnaireova prílišná skrom·
nost) a že piše posléze vlastne jen v nadeji, že tak dává podnet k vý·
mene názoru ceskoslovenských studentu, starajících se o francouzské
veci, s onemi z mladých a ješte priliš vzácných Francouzu, jichž
"ceské casováni a sklonování od studia ceštiny neodradilo". Pan
Oagnaire je živým dokladem, že to jsou prekážky, nabádající k onomu
velkému rozbehu, po nemž se daleko doskocí. Podáváme jeho námet
mílerádi páne Oagnaireovým cs. vrstevníkum, rozumejte dvaceti·
letým jinochum, a prejeme mu velkého ohlasu. - Píše-Ii p. Gagnaire
dále, že za vše, co snad je v jeho odpovedi správné, vdeci svému
uciteli, p. Dominois, "jehož prednášky na Škole vých. reci nejsou
pouze vyucováním recem, nýbrž také vzácným návodem do studia
veškerého cs. života", dekujeme mu za tuto poznámku, která je
bezdecným potvrzením toho, co jsme se snažili strucne vyjádriti
v charakteristice Odpovedi p. Dominois. R. W.

*

Vaše otázka mne dojímá a zahanbuje. Mimo "An·
glické listy" a obe Antologie jsem neobdržel žádné
z tech del, o nichž se zminujete. Stalo se tak asi proto,
že nejsem dosti znám. Je mi to tím více lito, že jedna
má kniha ( ... Et Compagnie) byla ve Vaší zemi srdecne
prijata.

Byla by ted vhodná pri1ežitost, abyste pri Vašem
vyslanectví zrídili "service de liaison" (úmyslne se vy·
hýbám slovu propaganda), která by se starala o roz
širování Vašich umeleckých del. Uvedomte si, co do
káží Poláci s jejich dvojjazycnou revuí "La Pologne
littéraire". J. Richard Bloch.

P. S. Chci ješte pripsati jednu poznámku. Nepocho
pitelná roztržitost totiž zavinila, že jsem zapomnel na
j. Hašk~, kterého jsem objevil r. 1928 na berlínském
divadle. Jeho Švejka kladu do první rady nejvetších
del soucasných. Nemohu posouditi, jak velkou cenu má
jako ceský stylista, protože nemecký preklad je dost
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ý. Podle celkového dojmu je to dílo, které obstojí
srovnání s nejvetšími chef-dCEuvry klasickými,

dyby Ceskoslovensko melo jen Haška, prece by po10tím dílo trvalé ceny pro dedictví lidství.
j. R. Bloch.*

ezúcastním se sice nikdy anket, ale mám príliš mnoho
ných vzpomínek na Prahu, abych mohl neodpove
na tuto.

• Cet! jsem témer všechna ceská _díla, preložená do
couzštiny, a videl jsem hru brí Capku "R. U. R.".

to hra se nesetkala s úspechem takovým, jakého by
:ZaSloužila,a kdyby byla hrána ted znov,u, ovšem po

d adaptovaná, mela by urcite úspech vetší. Tehdy
lf prišla v dobu ne dost príhodnou.
pisy Masarykovy jsou to nejdokonalejší, co bylo
ud napsáno o demokratickém ideálu, ted ze všech
n tak oškubávaném. Také v jeho pojednáních, jak
ptovati demokracii primerene k nynejšímu ekono

ckému veku, je tolik individualismu a zároven smyslu
kolektivism, tolik discipliny a kritického ducha,

to vše bude velmi cenné pro prípad, že by v Evrope
al protiútok liberalismu.

Doposud mi v ceské literature nejvíce chutnal její
mor, typický stredoevropský humor, sice ne tak šu
vý, jako vídenský, ale zato prirozenejší, osvežující
ou slovanskou prostotou. "Anglické listy" mne
ouzliIy, a já si je vždy znovu procítám, kdykoliv si
jedu do Anglie (psal jsem o nich také ve svém feuil
onu v "Les Annales"). Dále jsem cetl t!ryvky z "Vo

Svejka", které se mi rovnež líbily. Cetl jsem dále
mecký preklad "Periferie" a "Velblouda uchem jehly"

Langra. V "Periferii" jsem nalezl tak zvláštní tra
ký humor, že mne to svedlo k adaptaci francouzské,

doufám, že bude brzy hrána v Pariži, doba se mi k to
U zdá zrovna príhodná. Mám se priznat, že historické
mány se mi už méne líbily? Nemohu v nich nalézti

ruskou plnokrevnost, ani francouzskou formu. Z pre
ených básní na mne pusobil predevším Brezina.
II. Ano, pusobí na mne dojmem literatury osobité,

e ne osobitostí, uzavrenou vlivum, nýbrž jako "perso
ité·carrefour", t. j. križovatky, na níž se stékají

oudy nemecké, slovanské atd. Existuje urcitý "stredo
opský esprit", k nemuž jsem velmi citlivý; roze
vám v nem póly, severní v Praze, jižní ve Vídni.

III. Celkem na mne ceská literatura nepusobila tím
mem, který by odpovídal mým dojmum z Prahy (vy
aje díla Masarykova). Nenašel jsem v nich tu hu
kou tradici a vlastenectví toho druhu, který je zte-

nen v Národním divadle; kdykoliv jsem šel kolem,
el jsem vždy vzpomínati na požár, kterým bylo

eeno, a na subskripci, kterou bylo znovu vystaveno.
o však jsem nalezl ve všech ceských dílech uštepac-
o ducha odporu proti tyranství, snobismu atd.

IV. Stýkám se casto se specialisty ceského oboru a
m tedy aktuelní problémy C. S. R., ale nenalezl jsem

Ich ozvenu v nicem.

• Nenalezl jsem dosud ceského autora, který by roz
muj životní horizont.
I. Myslim, že to byly okolnosti, které z Vaší litera
utvorily literaturu nacionální. Ale to, jak se mi zdá,

ed pocíná menit. Prikládám velkou duležitost ideám
rykovým. Husitský duch, ac vím o nem málo, by

I býti potravou velmi výživnou. Myslím totiž, že
koslovenský duch má vetší cenu pro svuj myšlen

základ, než pro své umení literární. Platí neco

spíš svou hloubkou než formou. Ocekávám od neho vy
rovnání všelijakých problému. Mela by se u nás více
rozširovati literatura aktuelní, ne stará. Chtel bych rád
císti ceské essaye o Rusku, Nemecku, o baroku etc. etc.

VI I. V lidovém umení jsem nejcitlivejší pro slovácké.
Odpovídám na tuto anketu a mám pri tom nohy polo
ženy na slováckém koberci; zbožnuji slovácké panenky,
drevené hracky (hlavne vyrezávané ptácky), kraslice
a výšivky. Benjamin Crémieux.*

Necetl jsem bohužel dostatecne prekladu ceských,
abych se mohl zúcastniti ankety. Ale pres to dovolte,
abych aspon vyjádril svuj obdiv k zemi tak hluboce
intelektuální. Liší se od svých sousedu svou uhlazeností,
rozumem a puvabem. Praha je Athénami stredoevrop-
skými. joseph Delteil.*

Musím se priznati, že znám jen málo ceské literatury.
Znám Capkovo RUR, které pokládám za jedno z nej
lepších soucasných her. jinak znám jen úryvky z pre
kladu, a nemohu se tedy ankety zúcastniti. Myslím však,
že ukázky ceské literatury by ukazovaly nacionalismus
velmi zduraznovaný (bylo by to konecne pochopitelné
u národa, který si vybojoval samostatnost). Ale myslím,
že umeleckým - a zároven politickým - ideálem mela
býti jednotnost i v rozdílnosti a harmonická rovnováha
mezi nimi. A nezdá se Vám, že národové ze starého Ra
kousko- Uherska si nechaly ujíti jedinecnou príležitost
dokázati svetu možnost oné harmonické rozdílnosti,
o níž sníme pro celou Evropu? Emile Dermenghem.

*

Nejelementárnejší z mých povinností je, jak víte,
sledovat vaši literární produkci v puvodním znení.
je to povinnost - však jsem Vám to již ríkal -- která je
mi tu a tam zpríjemnována objevem díla vskutku pu
vodního, díla, jež je obohacením ceskoslovenského pí
semnictví a tím zároven obohacením spolecného statku
všech písemnictví ostatních. Odpovídám-li tedy na Váš
dotazník, ciním tak potud, pokud znám vaši literaturu
v puvodním znení, pocínajíc Dalimilem a Štítným a
koncíc Nezvalem, Vancurou ci Milo Urbanem, podo
týkaje ovšem, že znám také francouzské preklady ces
kých tekstu a nekteré z prekladu anglických, nemeckých
ci italských.

Mohu-li tedy zabocit až do stredoveku, povím, že se
mi ceská próza od Štítného ke Komenskému jeví býti
prózou oné civilisace, která zahrnovala po jistou dobu
evropskou civilisaci vubec. Tato vaše próza byla tehdy
jak formou, tak obsahem jednou z celných literatur
evropských, a v první polovici XV. stol. byla bezpochyby
ze všech nejcelnejší. Považte, že my, Francouzové na
príklad, nemáme krom Alaina Chartiera nic, co by se jak
tak dalo srovnat s Husem a Chelcickým. Není sporu,
že nebylo tehdy profánní prózy, která by lidské bažení
po vecných jistotách byla vyjádrila lépe, která by byla
bývala lidštejší. A práve toto bažení po vecných jisto
tách, práve tento sklon k hledisku sub specie aeterni
tatis je to, s cím se víc než dve století po Komenském
shledáváme znovu u vašich velkých politických mysli
telu a spisovatelu, u Palackého, Havlícka a predevším
u Masaryka. Tot také, proc Masaryk není už výhradne
váš; patrí všem tem, kdo atsi ve svete kdekoliv, uzná
vají za mistra ježíše a nikoliv Césara a jimž demokracie
znací politický výraz lidství.

V té míre, v jaké se ceskému písemnictví podarí vy
jádrit onu aspiraci - tak jak ji vyjádril Masarykuv
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celý život a jeho dílo - v té také míre stihne ono písem
nictví mezinárodní elitu. Nuže, myslim opravdu, že se
s Durychem a Vancurou váš román vyšinuje posléze
na úroven, kde mu tesné jazykové hranice závadou už
nejsou, kde si ho musí povšimnout všichni ti kdo vzhli
žejí s lidských planin k vrcholkum. V "Bloudení" a
v "Polich orných a válecných" zejména jsou místa tak
krásná, že se jim v svetovém písemnictví nemnoho
vyrovná.

Dovolte, abych, sbližuje je navzájem, uvedl v Du
rychovi aspon mši na Montserratu ci snatek a smrt
Jirího, ve Vancurovi Horovu svatbu a úmrtí jeho ženy.
(Nemluvím-Ii o vaší skvelé poesii, to proto, že pokládám
poesii vubec za nepreložitelnou, neprehližeje ostatne
nikterak jisté obdivuhodné, ale výjimecné preklada
telské trefy - spíš z francouzštiny do ceštiny než na
opak - tak Jelinkovy "Zpevy sladké Francie", Paliv
covy preklady z Valéryho a nekteré Nezvalovy kusy
z Rlmbauda a MaIIarméa.) Nepodivíte se tedy, reknu-Ii
vám, že francouzský ctenár, odkázaný jediné na díla
preložená až dotud do jeho materštiny, správné pred
stavy o ceském písemnictví po mém smyslu nabýt ne
m~že, byt byla díla jako "Anglické listy" ci "Žalár
nejtemnejší" díly sebe pozoruhodnejšími. Správné pred
stavy nabude teprve tehdy, až mu bude prístup na anto
logie klasické prózy od Štítného po Komenského, anto
logie vašich politiékých spisovatelu a essayistu 19. a 20.
stol.*) ,a preklad nejlepších stránek z Durycha a Van
cury. Uplnému prekladu "Bloudení" jsou dlouhé histo
rické, francouzskému ctenári odlehlé rozklady snad na

p~ekážku; ale rl~lo jako "Pole orná a válecná" získalo by
elItu snadno. Uhrn techto prekladú spolu s preklady
Masarykových del, jejichž francouzské vydání bylo
zahájeno "Svetovou revolucí", dosvedcil by, jak vy

!:vaIÝ,m zustával,váš národ ve ~vém snažení po nepami
jltelnych hodnot ach, a to ve vsech dobách svých dejin.

Nuže, nastane to, že široké vrstvy francouzského
ctenárstva poznají "ceského cloveka" nejprve s oné

strá~ky, ,která j~ té, o ~~ž j~.1?e potud mluvili, práve
protdehla, se stranky tOtlZ, jlZ nazval Durych "priro
zenou pudovou vnímavostí pro reelní zážitky". Pres veš
keré své vady vnikne totiž preklad Švejka nepomerne
hloubeji než sbírka zahájená Capkem-Chodem tak ne
vhod. **) I Š v e j k vyjadruje ovšem jisté trvalé lidské aspi
race a vyjadruje je po zpusobu specificky ceském. Fran

cO,uzsk~ ?becenstvo shledá se '! nem s blizkým príbuz
nym h:dll1Y p'"de la .Fouchardlere, s populárním "prtá
kem Blcardem , ne-II dokonce s Panurgem, príbuzným
to ponekud vzdálenejším. Ale ceská literatura, predsta
vovaná francouzskému ctenári jediné Švejkem, tot
obraz stejne nepresný, jako by byl kusý obraz ceského
národa za války, predstavovaného sabotérem-ulej
vákem a nikoliv také legionárem od Zborova, od Ca
rency. A tak, at si jsem se uprímne radoval, vida jak
nevylicitelný Švej k dobývá Paríže, mám za to, Že by
?ylo záhodno. uskutecnit prekladový program, který
Jsem se osmelIl narýsovat. Preklad Masarykových del
je v proudu. Myšlenkou na preklad díla Vancurova
obírám se tou dobou sám.

Dodám záverem, že by po mém soudu byl naléhavým
také preklad onech rozkošných Malostranských poví-

*) z tech, nehlede k Masarykoví, znám je u nás jedíné Capek, dík
znamenitému prekladu J. Aucouturíera.

**) Souhlasím naprosto se Šaldovým názorem o nevhodnosti pre
kladu Turbíny.
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dek, které jsou tak jímave lidské a zároven tak ryze
ceské. Preklady nekterých z nich, roztroušené po sta
rých rocnících ruzných revuí, jsou dnes nenalezitelné.

F. Dominois.

Otto Rádi:

Rozmluva s Marlenou Dietrichovou.
4. Sexuálnost u typu filmové herecky.

Typ Marleny je dnes pokládán za maximum pohlav
nosti ve filmovém projevu, za ztelesnení amerického
pojmu "sex-appealu". V osobním styku tento dojem
vystupnované sexuelnosti naprosto mizí. Marlene pu
?obí dojmem neskutecnosti, zasnenosti, zdá se vám, že
1 ve slovech, která pronáší, je prítomna sotva jen ctvrti
nou svého vedomí. Vidíte obraz Marleny neskutecné,
naprosto netelesné, tak je její "sex-appeal" spontánní,
prost jakékoli úmyslnosti; tak vychází úplne z typu
a nemá nic z intelektu.

* **
"Sex~app~al" má tolik tvárí, kolik je žen. Dolores

del Rlo (Zena s dáblem v tele), Lupe Velezová
(Dáma z dlažby, Gauco) nebo Raq u el Mellerová
(Carmen) jsou vášní jižní rasy stei!Je jako jsou Anna
May-Wong (Song) nebo D'AI-AI (Zlutý kapitán) kou
zelne pasivními Malajkami: pusobí sexuelne prede
vším dravostí svého mládí a exoticností své krásy.
Clara Bow (Neco) a Nancy Carollová (Tanecnice)
se svou roztomilostí malých prodavacek, Anita Pa·
geová (Broadway Melody, Cudná Diana) se svou pla
vou nádherou, Corinne Griffithová (Nekorunovaná
královna) se svou sentimentální obradností a Janet
Gaynorová (Východ slunce) svou vroucí svežest!
jsou prumerným sexuelním ideálem americké kon
vence a pusobí v první rade hranou naivní nezkuše
ností a ve vhodné chvíli užitým deshabiIIé. Barbara
la Marr byla jedinecným typem upíra, tak jako je
Brigitte Helmová (Alraune) se svým chladem a li·
nií svého tela kdysi bližila tomuto ideálu, Bebé Da
n i e Is o v á (Slecna Blesk) se svou rasovostí krásné ži
dovky, Joan Crawfordová (Hra s rozkoší a láskou)
s vydávající se mladou vroucností, - všechny zakládaji
svuj úspech na urcité tajemnosti, vypocítané nejistote
a náhle vybuchující citové prekotnosti a pusobí rovnež
predevším svou sexuelností. Li IY Dam it a (Most sv.
Ludvíka krále) približiIa se ve svém posledním filmu
živocišné osudovosti pohlavní, která u takové Olgy
Baclanové (V dokách newyorských), u Katheriny
Hesslingové (Nana) nebo u Valesky Gertové
(Ulicka, v níž není radosti) pusobí vahou strašné osu
dovosti. Sexuelnost An n y St e n o v é (Grušenka ve
"Vrahu Dimitriji Karamazovovi") tkví úplne v povrchu
telesnosti, zatím co u takové Elisabeth Bergnerové
(Slecna Eisa, Arianne) je pretavena již do úplne du
chové formy. Bylo by možno probrati celou filmovou
tvorbu dneška s tohoto hlediska a dospeli bychom k ná
~oru, že sto forem sex-appealu ovládajícího film je pro
Jevem potlacené sexuelnosti svého veku. Proto stává se
herecka, která prináší svým typem osvobození z tohoto
zápasu, okamžite svetovým typem, je prijímána všude
s dravou nenasytností jako ideál své doby.

Teprve u Marleny Dietrichové dosahuje však
sexuelnost metafysické hloubky, vychází až z nejspod
nejších korenu zvírecího smutku, objímá celé telo a
pohlcuj e celou duši. * *

.~
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t,Marokko"), která je v románu Bena Vig
ubohá marocká nevestka, oddane milující
stupuje v interpretaci Marleny Dietrichové

u. Tato figura ve svém vnitrním zlomení,
além úsili o poslední svetélko víry, v svém

u zadržeti se prsty kluzkého okraje nad
ou, v kráse a bolesti své tváre, o níž víte,

em, která je plná záhadnosti a jež v úsmevu
Yykoupení v záveru povznáší se do výše

oty - v tom všem bude sotva kdy jinde

la ("Modrý andel") je proti Amy Jolly, jež
celým clovekem, geniální a syrový náznak.

Manna je to nevestka z malého nemeckého
spi strídave se tremi studenty, s bohatými s profesorem státního gymnasia, která je

á a uprimná ve své zvírecí naivnosti, žensky
ocltavá, a v níž se probudí posléze strašlivá

a tolik dobroty vzdelaného pána, jaké pred
nezakusila; ale jen na chvíli, nebot ho již
idne podvádí a dá se jím, mstitelem proti
u, klidne prostituovati. Ve filmu ztratila
, promenila se ve ztelesnení dráždícího,

ujlcfho, vecne nestálého a vrtkavého sexu,
bolem, jemuž nechybí giganticnost ropseov

uu.
arlenin typ z "Modrého andela" však ve
druhou její rolí tkví formálne ješte v espre-

jeho zálibou v abstraktním zvelicování,
( a predimensování, zatím co "Marokko" má
klasicky prostou a cistou linii a z groteskního

se dostalo již hluboko pod povrch, k duši,
• A 'prece neztratila tím tato role nic ze své
hutnosti.
dve herecky, které dovedou sexuelní problém
povznésti do takové výše. Každá z nich jej

iným smerem, každá se zachranuje v jiném
• První je Marlene Dietrichová. Druhá z nich
rbová. Obe jsou témer stejného veku. A obe

es bezdecne proti sobe.
* >I<*

5. Ma r len e a G ret a .

e Dietrichová rozpoutala svým lonským
zápas mezi producenty i mezi obecenstvem.

ýrobnu firmu Paramount predstavuje v prvníOlik let marne hledanou a konecne nalezenou
ku svetové popularity Grety Garbové,
ejvetším zdrojem príjmu konkurencní firmy

n. Pro fil11]ové diváky celého sveta zna-
o k zápasu. Zádná uprímná ctitelka božské
áhá prohlásiti tuto mladou Nemku za bed
orku veliké Švédky. A tak ocitá se tato geni
cnice Marlene chtíc nechtíc v souboji s veli-
, vyzbrojenou svou desetiIetou slávou a pro
tlnou celé té ohromné mašinerie reklamní.
ouboj je vážný, o tom svedcí velice vrelá

I, jež Marlene o Grete v Praze pronesla.
iI by to znamenalo rány pestí.

ecnosti je u tohoto nového hereckého natu
a s Gretou Garbovou nápadná. Stejne ná
o je nedomerný rozdíl mezi umeleckým na
ou techto velikých herecek. Jejich srovnání
vedlo k celé rade zajímavých paralelismu a
ických pro psychologii obecenstva.
stává navenek virgo intacta. I tehdy, když
s težkou a osudnou minulostí, nebo dívku,

z rozmaru se dávající nekolika muzum. Marlene je
rub panny. Provokativním zpusobem. Nezastírá toho.
To je vec, kterou jí pocestné ženy nikdy nemohou od
pustiti. Byly by ochotny všechno jí prominout, kdyby
pristoupila alespon na trochu pokrytectví.

Greta je vždy na míle vzdálena toho, aby se v necem
stala skutecnou revolucionárkou proti spolecenské
konvenci a proti vnejší uhlazenosti svých milostných
historií. I když se zdánlive spolecnosti vzpírá. V "Di
vokých orchidejích" je sice provdána za lorda Lewise
S to n e a a doprává si polibku exotického prince N i Is e
Asthera, nakonec však bezpecne odolá svodum a zpu
sobne již ceká v autu na svého manžela, jenž se ji práve
chystal opustiti. To mají ženy rády. Strašlivé nebezpe
cenství, vášen, která se zjeví, vášen, které se v diskretní
chvíli podlehne a pri níž se vše nakonec urovná a vše
se opet vrátí do bezpecnosti starých koleE. Greta se
nedopustí skandálu ani tehdy, hraje-li "Zenu s a/é
rami" (A Woman of Affairs).

Naproti tomu je Marlene ve svých rolích bezuzdná a
skandálne dusledná. Znechutí-Ii si starého profesora
Unratha a zalíbí-li se jí mladý svalnatý artista, nechá
bláznivého staríka klidne zajít. Miluje-li docela hloupe
obycejného vojáka, otroka z cizinecké legie se strašnou
bídou jeho života v africkém pekle, neváhá ani na chvíli
opustiti bohatého prítele s teplou nádherou a bezsta
rostným bohatstvím jeho paláce a jíti pešky pouští,
vstríc nesmyslné bíde a ztroskotání, jsouc ale verna
své lásce. To se prece nedelá, ríká Ibsen.

Hrdinky Grety Garbové nejsou daleko tak poctive
romantické ve své víre v lásku, jako ona. Jsou daleko
spíše prakticky prosaické, jak toho žádá doba a jak se
to líbí sp·olecnosti. Pestuje s úsmevem líbivou sexuelní
promiskuitu, bez valných morálních skrupulí. Ve svém
filmu "Polibek" je ženou Iyonského obchodníka, líbá (ve
smyslu filmové abecedy) studenta Lewise Ayresa a
vezme si nakonec mladého advokáta. Jeji hríchy jsou
poklesky uhlazené dámy ze spolecnosti, která ví, jak
hrešiti s dobrým vkusem, a proto jsou tak oblíbeny.
Zustává cistým dítetem naivne udivených ocí pri všech
svých milostných dramatech, která nikdy neurazí'eofq
jakým dusledným a hloupe karakterním jednáním kon
venci povídek z magazinu. Proto ji všechny ženy milují.

Proto o ni nestojí muži. Ženy mají rády na své tvári
tuto udivenou nevinnost. Jsou cudnejší a bázlivejší,
nežli mužští chvástavci, skrývají se pod konvenci se
svými tajemstvími a neprožívají svých rozkoší navenek.
Schovávají se s láskou i s hríchy. Nejsou provokativní
jako muži. Muži, kterí jsou naproti tomu strašlive
chlapští, bezohledne charakterní, když milují, neváhají
skoro nikdy spáliti všechny mosty, zniciti všechny
predpisy konvence, strhati všechna pouta, znepráteliti
se se všemi ostatními. Proto patrí jejich obdiv MarIe
niným hrdinkám. Nalézají v nich neco príbuzného.
Jsou stoprocentní. Chutnají ryze.

Ženy milují Gretu také proto, ponevadž musí ve
svých scenariích tolik trpeti a podlehnouti tolika svo
dum. Hrdinky, vycházející vítezne ze všech pokušení,
anebo hrdinky, které se pro lásku prakticky ruinují,
jsou dnes již jen cetbou pro hysterky. Greta se nikdy
neruinuje, leda jednou, ve svém do§ud nejlepším filmu
pred "Annou Christie", jímž je "Zena bez studu".
Ale i zde odhodlává se k tomu teprve po strašlivých
oklikách a s kalendárovou sentimentalitou dvoukrej
carové osudovosti práve pod tím stromem, pod nímž
Ho kdysi po prvé potkala. Jindy se omezuje na sladce
milostné utrpení, které je, pro nás, ženy, ach, tak sladké.
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Naším úkolem i osudem je prece, abychom podléhaly,
a vždycky nakonec se daly. Chceme proto plným právem
videti i ve svých oblíbených filmech ženy, které se
dávají, pokud se to deje diskretne a vkusne. Tím vdec
nejší jsme, jednají-Ii navlas tak i Gretiny ženy milionáru
(" Wild Orchids"), americké princezny ("Single Stan
dard"), ruské špionky (" The mysterious Lady"), bo
haté zpevacky ("Romance"), všechny ty tisíceré
hrdinky Garbové, jež jsou vždycky stejne oslnující,
nádherné, bohaté, dokonalé, obletované, všechny ty
ženy, zahrnované prízní neomezeného obdivu všech
mužu, jež Buh a scenarista pro jejich okolí stvorili.

Nic takového neprináší Marlene. Hraje smelé holky,
které jsou obycejne unavené, nekdy smutné, nekdy
sprosté, vetšinou hloupe obetavé, vždycky nevypocita
telné a které vždycky nakonec koncí své milostné prí
hody tak, jak by si neprála skonciti žádná dokonalá
dáma. Je to degutantní. Nepochopitelno, co na ní muži
nalézají.

Ženy zbožnují Gretu Garbovou i pro její umení pre
hráti se s hravostí pres všechno trapné a bolestné, co
prináší styk s muži. Vznecuje je k neomezenému obdivu,
že po jejich poklescích nezustává na její tvári, stejne
jako v jejím svedomí ani jediné nepríjemné stopy. Jsou
plny úžasu nad virtuosní technikou této hríšné ženy
s tvárí madony, jíž nikdo z jejích hríchu nikdy nic ne
dokáže. Toto naprosto neúchylné zachování vnejšího
zdání je typické pro ženskou morálku. Marlene jedná
provokativne naopak. Nezapírá svých vcerejších nocí.
Proto dovedou ženy ríci tolik špatného, mluví-Ii o tomto
typu, proto dovedou rozvinouti tolik jízlivosti. Tato
Mar1ene se jich dotýká na nejcitlivejším bode Marlene
odestírá všechnu ih.,Isi, ubírá svému pomeru k mužum
všechen sladce líbivý prísvit, dopouští se zrady na žen
ském plemeni.

A prece hrají Greta i Mar1ene ve filmu v podstate
obe totéž: ženy, které se vzdávají mužum, mnoha mu
žum, a prece touží jen po jediném. To je nejcistší
esence ženské tragiky. Rozdíl Grety a Marleny spocívá
v názoru, který obe z tohoto faktu vyvozují: Greta
presvedcuje, že žena je madona. Mar1ene dochází i ze
stejných premis k tomu, že žena je une garce. Hier ~t
des Pudels Kern, ríká starý doktor Faust.

Až na dva své nejvetší filmy je Greta Garbo dcerou
Courths-Mahlerové. Marlene se hlásí k Wainingerovi.

Tento schematismus v reakci publika má prirozene
své úchylky. Platí jen pro ciste samicí a ryze samcí
typy. Jsou muži, kultivovaní a trochu zženštilí, kterí
zbožnují Gretu. Jsou ženy inteligentní a sebevedomé,
které milují Mar1enu. Obojí jsou však v menšine.

Je težko mezi nimi rozhodovati. Pravdy jsou subjek
tivní. Mají pravdu ti i oni. Zde však již precházíme
k metafysice filmového typu. A náš námet bylo mnoho
užší: nic než ohlas rozmluvy s krásnou ženou.

ŽiVOT A INSTITUCE

MUDr. Adolf Maixner:

I lécení jev krisi.
I. Krise Lécebneho fondu.

Slyšíme již témer dve léta, že Lécebný fond verejných zamestnancu jest v kritické situaci. Nejprve
zakázal svým lékarum témer úplne predpisovati lékár
nické speciality, ukazuje na svou ubohou financní si-
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tuaci. Poté žádal, aby vláda jej sanovala, posléze vyjed
nává, jak se 'v poslední dobe dovídá verejnost z den
ních listu, aby lékari snížili pro jeho cleny honorár za
ordinace.

Uvažujme, je-Ii a bylo-Ii toho všeho treba. Krise
u podobných institucí vznikají špatným hospodarenlm.
Tak tomu bylo i u Lécebného fondu, který má pres
270.000 pojištencu a príjmu rocne (s príplatky státními)
kol 112 milionu. Kdo špatne hospodaril? Všichni: Lé
cebný fond, pojištenci i lékari. Kdo tím špatným hospo
darením trpí, tech jest neprehledná rada: Lécebný fond
byl blízek likvidaci, pojištenci jsou zkracováni ve svých
nárocích (má se jim dostati všeho, ceho choroba vyža
duje), lékari jsou v lécení omezováni a mají nyní pri
nésti ješte hmotné obeti, a posléze chemicko-pharma
ceutický prumysl, t. j. podnikatelé, chemici, pharma
ceuti a delnictvo, prumysl sklárský, kartonážnický,
tiskárny, Iitografie atd.

Lécebný fond špatne hospodaril zejména tím, že po
radu let, vida, jak je ho zneužíváno, nedovedl si vycho
vati ani pojištence, ani lékare. A tech "nevychovaných"
bylo v obou kategoriích dost!! Prednosta kanceláre
kteréhokoliv státního úradu nám potvrdí, jak nápadne
casto (nejen v dobe epidemií) podpisoval poukázky
k lékari. Existovali pojištenci Lécebného fondu, kterl
pocítali, mnoho-Ii toho kterého roku na pojištení za
platili a mnoho-Ii již ve forme specialit a jiných veci
(na pr. minerálních vod) vybrali, neprišli-Ii tedy ke
škode. Stávalo se, že úredníci státní pricházeli do lékáren
s predpisy od lékare Lécebného fondu a žádali, aby jim
byl vydán místo predepsaného léku jiný artikl. Všichni
ti "nevychovaní" mezi pojištenci si neuvedomili, že
Léc. fond jest institucí nemocenskou, jíž se mají dovo·
lávati jen v nemoci. Kdyby byli tak ucinili, byli by meli
právo na veškeré prostredky lécebne, jichž jest ve vážné
chorobe treba. A Lécebný fond nezneužívaný by taková
vydání snesl. Všichni pojištenci Lécebného fondu meli
toho žárlive dbáti, aby jejich nemocenské instituce ne
bylo zneužíváno, melo býti 270.000 hlídajících a ni
koliv 270.000 hlídaných.

Pojištenci Lécebného fondu mají svobodnou volbu
lékare. Tato svoboda - jako každá ~ zavazuje obe
strany: nemocného i lékare. Lékar, který prijal po
ukázku Léc. fondu, prejímá povinnosti i k nemocnému
pojištenci, i k Léc. fondu ~ svému zamestnavateli.
Jest mu léciti tak, aby nemocný byl co nejdríve zdráv
a aby Lécebnému fondu nezpusobil zbytecná vydáni
príliš castými ordinacemi (návštevami) a zbytecným
predpisováním léciv, t. j. aby pomáhal Lécebnému
fondu hospodariti. Cinili tak všichni lékari? Necinili.
Lékarský stav jest zproletarisován, z mnohých lékar6
stávají se obchodníci, shánejí praksi, hoví práním,
nikoliv potrebe svých klientu, plýtvají predpisy, ne
postupují rigorosne pri návrzích na lázenskou lécbu
atd. A ctvrtletní úcty, které predkládali nekterí lékari
Lécebnému fondu, byly by ponižujícím dokumentem
pri posuzování lékarského stavu.

Tedy se nehospodarilo. Lécebný fond se ocitl v krisi,
byl smrtelne churav, bylo nutno mu pomoci, nemel·1I
skonati. Páni od administrativy se sešli, meli konsiliu,",
radili se o therapii. Zacali radikálne, ale rekl bych ne
gativne. Upravili nemocnému dietu, ríkajíce mu jen,
co nesmí. Volali jíného (stát!), aby dal chorému injek
proti slabosti, lákají nyní jiné (lékare!), aby poskyt
svou krev k transfusi. Ale pri tom lécí stále jen prf
znaky nemoci, nikoliv její príciny. Nemocný dýše síc
ponekud volneji, ale kolem stojící príbuzní - pojí
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Vážený pane redaktore!

Jak se dívati na moderní obrazy.

Nevím, neznámý pane, budete-Ii dostatecne uspokojen mým po
kusem zodpovedeti otázku, již kladete. Je to úkol veru nesnadný a
neulehcuje ho ani to, že se ptáte navlas týmiž slovy, jak se ptá
každý: jak se má prumerný clovek divat na moderní obraz, aby mu
porozumel? Už stokráte slyšel jsem tuto vetu, která stejne casto
vyprovokovala zanicenou obhajobu i trpelivý výklad, jako pouhé
pokrcení rameny. Podle toho, kdo se tak ptal. Jak pochopit moderni
umení! Nuže - honem sem s návodem! Jak používat elektrickou
pracku? Priložený návod k použiti vás rázem zasveti. Zdá se, že
takhle nejak si to lidé obycejne predstavují, když se ptají, co má
tenhleten Pícassuv obraz vlastne predstavovat. Tedy, vážený pane,
predevším pochopte, že to neni zcela totéž, jako porozumet príncipu
radíotelefonie, nebo Pythagorove vete, ci tomu, proc jezdi tramway.
Nebot tohle naprosto není záležitost rozumu. Predstavte si, že by

*

Plzen, 14. II., 1931.

Po delším váhání rozhodl jsem se Vás požádati, abyste (je-Jí to
možno a uznáte-Ii za vhodné) napsal Vy sám, nebo nekdo z Vašich
spolupracovniku do Pritomnosti neco o tom, jak se má prumerný
clovek dívati na moderni obraz, aby mu porozumel. Podnetem mne
je kalendár vydaný D ružs t. p raci s ilustracemi, resp. reprodukcemi
moderních maliru, který jsem vrátil, když jsem se marne snažil po
rozumeti. Stejne je tomu i na výstavách moderních obrazu, kde
nás vetšina jde kolem bez porozumeni, ba i s vnitrnim odporem.
Rikám poctive: nerozumim, treba si tím možná prisuzuji název ne
vzdelance. Neni vina též na strane pp. umelcu? Pripominám si Vaši
debatu s p. spisovatelem Vancurou. Není zde cosi obdobného? Casto

o tom hovoríme. A my bychom chteli, pokud je to možné, též po
rozumeti. Je to možné? Ajakou cestou? Jsem si vedom, že si otázku
zjednodušuji. Prosím Vás proto, p. redaktore, abyste byl shovivavým

V dokonalé úcte A. Mašl.

Ne-Ii, tedy jen proto, že zahranicní firmy zrizují u nás
filiálky, které figurují jako domácl prumysl. Ve skutec
nosti materské závody posílají dcerinným podnikum
polotovary a témer hotové fabrikáty a úctují jim je
draho. Materské spolecnosti v cizine mají velké zisky,
filiálky u nás zdánlive nevydelávají, ušetrí na daních,
zamestnávají jen málo našich lidí, a naši konsumenti
platí draho tyto t. zv. domácí výrobky.

Nejsou-li naše úrady ochotny cizím firmám ve všem
ihned vyhoveti, intervenuje zástupce dotycného státu.
Naše podniky a naši zamestnanci? Tem dostane se tu a
tam výtky. Domácím podnikum vytýká se, že se ve vý
robe nespojují, že se navzájem potírají, jejich výrobky
jsou prý ménecenné, jsou prý to jen smesi, není prý ori
ginálu domácích. Neco z toho je pravda, neco je dikto
váno neduverou a pohodlností, která se nechce presved
cit a která nedomýšlí dusledku. Ci je možno, aby pru
mysl, který je v pocátcích, kterému nikdo nepomuže a
nic negarantuj e, porídil si vlastním nákladem velké
laboratore s radou chemiku, pharmaceutu, lékaru-ex
perimentátoru? Zacínal snad takhle ten silný nemecký
prumysl chemický a pharmaceutický? Dojista ne! jako
se v Nemecku spojili všichni na vybudování ostatního
prumyslu, tak se tešila i chemická a pharmaceutická
industrie pomoci všech verejných i soukromých insti
tucí, universitních profesoru, theoretiku i kliniku, lé
karu i lékárníku.

OTÁZKY A ODPOVEDI

""

e chemicko-pharmaceutického pru
myslu ceskoslovenského.

ovenský prumysl chemicko-pharmaceutický
ké krisi. Zdálo by se, že úvaha o ní byla by na
národohospodárské rubrice nejakého deníku.

mu tak. Tato krise mela by zajímati stát a
eho obcany, jedná se o jejich zdraví a bezpec
meme si hlavu, jak odpomoci nezamestna
emovny povolují úvery na nouzové práce, ale

bychom jiným i sobe pomohli a pri tom uše-
omáháme.
do této krise dostal? Prícin jest celá rada.

merne mladým odvetvím našeho prumyslu,
te financne zabezpecen, težko odolává, tím
nedostává se mu u nás podpory. Naši laici
pro cizl produkty vubec dávají i v lécivech
pecialitám cizím. Stací nápadný insert v no

oznacenlm zahranicního puvodu. Naši lékari
JI téže chybe jako laici: jsou universit ní profe
ictl i praktikující lékari, kterí predpisují jen
ravky. O tom, jak to omlouvají, zmíním se
dni cinitele, kterí narídili, aby veškeré verejné

hradily spotrebu zemských plodin z produktít

O ptivodu, ani nenapadne, že by verejné nemocy hledeti k tomu, aby léciva, jichž je jim treba,
máci výroby. jak duležitá jest otázka puvodu
O vojenskou správu a pro Cervený kríž a jaké

by nedbání toho mohlo míti za válecné blo
tom se tuto nechci ani šíriti. jak chovají se
ovenskému prumyslu pharmaceutickému naše
ké pojištovny a fondy, o tom netreba se zmi

Malá ukázka: "Zemská úradovna pre poisto-
botnikov na Slovensku v Bratislave" rozešle

m lékarum leták, jímž zakazuje predpisování
kerých lécebných specialit, tedy i domácích,

kách letáku otiskne inseráty zahranicních to
výrobu léciv. To je delnická nemocenská po
která se stará, aby její pojištenci - delníci
pharmaceutických, skláren, kartonážníku a

- pro nezamestnanost byli propušteni z práce.

e se ovšem vydatne o zahranicní prumysl
utický. Kdo neveríš, posud: Dovoz cizích
a leciv z ciziny k nám cinil v roce:

· .. .. . .. .. .. .... za 14 milionu Kc,
· . . . . . . . . . . . . . .. ,,24 " "
· . . . . . . . . . . . . . .. ,,27 " "
· . . . . . . . . . . . . . .. ,,38 " "
................ " 40 " "
· . . . . . . . . . . . . . .. ,,50 " "
· " 59·5
stoupl dojista opet.

Nkari i ceskoslovenští výrobci léciv, kterí
na Lécebný fond prispívají, stojí kolem a

okojeni.
Ý fond musí ukázniti i clenstvo i lékare. Po

nutno vštípiti presvedcení, že nemocenské
jest pro skutecné choroby, že muže nastati
y bude jim treba vydatné pomoci Léceb
du. A v takové chvíli bude na orgánech

y nemocnému clenu pomohli ochotne a vlídne.Jsou dána jejich práva i povinnosti oznacením
olánf. Tech lékaru, kterí svých práv zneuží-

e se Lécebný fond zhostit. Nikdo mu toho ne
dobrou práci bude pak možno honoráre zvýšit,
lžit. Levná práce bývá zrídka dobrá.
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nekdo byl vyzbrojen zcela jasnými predstavami o své veci s nej
pomyslnejši výmluvností, jež by dovedla jímat i zvukem i obsahem
promlouvaných slov. A ted si predstavte, že tento recník by vstoupil
do nejakého typického hospodského lokálu, kde se ustavicne roznáší
pivo ve spouste sklenic, vyplnujicich celou náruc cíšníkovu, a že by
se jal spolecnost tam usazenou - byli by to cosi jako Stríbrnáci,
Dykovci a Gajdovci samí v sobe všelijak pomíchaní - presvedcovat,
nedemagogicky a s použitím skvele prednášených argumentú, že
zárukou dalšího zdárného vývoje je jedine socialistická prestavba
spolecností. jak by to dopadlo? I když si odmyslim~ to pivo - mohl
by onen recni k vúbec nekoho presvedcit? Vy jste ctenárem P rí

tomnosti a prece jste se nikdy aní na chvíli nedomníval, že by
nekdy se panu Peroutkovi podarilo v necem presvedcit pana Dyka.
A jiste neveríte, že pan Peroutka píše proto, aby presvedcil zrovna
jeho. Uvažte - muže být pan Dr. Kramár zviklán ve svých ná
zorech prectenim Marxova "Kapitálu" nebo Leninovými úvahami?
Nebo - mohl byste, rekneme jožu Úprku, ci pana Alfonse Muchu
presvedcit, že to, co v umeni následuje po nich nebo je mimo jednotu
umelcú výtvarných, je taky ješte umeni a ne pouhý hluboký úpadek?
V to zajisté nedoufáte, byt váš optimismus byl sebe silnejší. Vy
znávat nejakou politickou viru, stejne jako vyznávat jakoukoliv ume
leckou viru, to je také vec fysického ustrojení. Pán, jichž znáte
vic podobných, který má pekné rumené tváre, lesklé a protkané
cervenými žilkami, který má zátylek složený z nekolika masitých
a krví nabihajícich záhybu a k nemuž patri ješte trojitý podbradek,
ctíhodná pleš, dobre kartácovaný bílý knir a malá bradka z tvrdých
vousu a la Dr. Kramár a špicatý brich a sonorní, pekne vysmolený
hlas, rázný a hlucný, provolávající prátelum bujare: nazdarnazdar!,
ten pán zajisté necte verše Baudelairovy, alebrž pouze titulky a
hlucnejší clánky v Národe ci v Polednim liste.

Tohle všechno jsem musil ríci, priznávám, na obhajobu své od
povedí. jímala mne obava, abyste se nedomníval, jako mnozi, že se
mi opravdu podarí vám to vyložit tak dobre, že po prectení tohoto
clánecku stanete se ohni-vým vyznavacem kubismu a že budete
rázem v zajeti krás nové malby.

Nesrozumitelnost moderního obrazu vidi prúmerný clovek, o nemž
je rec, jako schválnou, úmyslne provokující. Moderní obraz je mu
druhem rebusu, predloženého divákovi k rozluštení. To ani nemlu
vím o domnenkách, že je to obycejný humbug, a že tou nesrozumitel
nosti chce malir zakrýt fakt, že se na Akademii nenaucil ani porádne
kreslit. Taky jsem už slyšel tyhle duvody, a mnoho lidí, kterí si to
takhle predstavovali (a skálopevne), bylo prekvapeno, když uvideli
kresbu od Picassa, která svedcila o tom, že umí práve tak presne
zachycovat zrakový dojem jako akademický malir podle jejich pred
stavy. Prúmerný clovek si žádá, aby mu obraz neco predstavoval.
A dokonce neco, o cem už má své zkušenosti a co už jinde, at ve
skutecnosti at na obraze, videl. jen tehdy se cítí pred malbou bez
pecen, protože se muže odvážit dokonce i kontroly, je-li predmet
správne zpodoben. Mysli totiž, že jeho zrakové vnímání je pevne
dáno samou prírodou, a že není podrobeno nijakým zmenám. Správné
je pro neho všechno to, co se shoduje s jeho zrakovou zkušeností
o svete.

A naopak - všechno, co se s ní neshoduje na obraze, je pro neho
zhola nesprávné. Tyto nesprávnosti obvykle pricítá bud malirove
neumelosti, nebo nekdy í duševní úchylností. Ale je lidský zrakový
vjem neco vskutku tak bezpecného, tak spolehlivého? Není podroben
stejným zmenám jako všechno na svete? Anglický malír Whistler
pronesl jednou míneni, že v Anglií nebylo dríve mlh a západú slunce,
dokud je nezacal malovat. je to výrok, jehož paradoxnost je jen
zdánlivá. Whistler jím definoval velmi presne poznáni, jehož platnost
si múžeme overit na sta prípadech. A nejen v malirstvi, nýbrž i v lite
rature. K normálnimu zrakovému dojmu dnešniho prumerného clo
veka patrí i perspektivní videní. Existovalo vždy? Vy sám, pane,
videl jste a vnímal jste svet perspektivne odjakživa? já sám se pa
matuji velmi dobre na to, že mne v detství múj otec musil na perspek
tivni vnimáni praCne navykat. Nechápal jsem, když jsem si kreslil,
proc nejaká vec musí být malická, když je v dálce, treba ve sku-
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tecnosti by byla velká. Pamatuji se velmi dobre, a múže se tak
matovat ješte i každý jiný, že když muj cit byl ve stavu ješte
rozeném, kdy nebyl ješte pokažen naukami, z nichž plyne jen
predsudkú, neexistoval pro mne ve chvíli kreslení žádný jiný zá
než ten, který si sama diktovala plocha papiru, kterou jsem popi
primitivnimi znaky vecí. Kreslil jsem je, veden prirozeným a sp
ným pudem, jen ve vztahu k formátu papiru. To bylo jedíné
lehlivé merítko pro jejich umístení. Clovek nevidi jen sítnicí v
na níž se promítá obraz sveta. Oko, jak rekl jednou, nemýlím-"
sochar Auguste Rodin, je naroubováno na srdce. A to, cemu rí
srdce, je pro umelce neco mnohem spolehlivejšiho než mámivé
videní. Srdce, a chcete-li - mozek s nervy, urcují vztah k vecem
spoluvytvárejí zrakový vjem. Prumerný clovek, jehož zrak
nadán statecnosti odkrývat dosud nespatrené, má takové vid
jaké v nem bylo vypesteno. Vidí, jak si zvykl videtí. Už jsem
rekl, že nesrovnalosti mezi svou optickou zkušeností a zpuso
jímž je znázornen predmet na obraze, prícítá prumerný dívák

lirove neumelostí. ~eznává treba, že ki'ln malovaný v trysku
obraze kteréhokoli dobrého malire aspon pred sty lety má mnoh
méne živosti než takový kM, jak ho nakreslil dejme tomu Aleš.
ten rozdil opravdu jen v dovednosti? Všimneme si podobných obr
jak vyhližely pred vynalezením fotografie a jak vyhližely pak, k
už byla obecne užívána. Tot rozdil velmi výrazný. I laiku musí b
naráz jasno, že fotografie netušene obohatila vnímaci schopnosti
naucila nás všechny videt tisicero podrobnosti a velmi jemné
stíny svetel a pohybú. A což film? jak ten mocne spolupracoval
zjemnení vnímání! Tento proces deje se ovšem velmi nepozorov
a prumerný divák, jehož smyslové schopnosti ostrí tolik modem!
vynálezú, vúbec ho nepozoruje. Uvažte, prosím, jak se mení tako
pojem rychlosti, který se zrakem primo souvisi! Než zacaly jezd
dráhy nebo pozdeji automobily, lékari varovali pred rychlostí, d
pující až 40 km v hodine! Nesneslo by jí prý zdraví cloveka!

A dále: barvy. jak dlouho zi'lstala neznáma lidskému zraku ba
fialová. Kolik nových tónu barevných jsme si zvykli videt od vy
lezení spektra? jak radikálne zmenili impressionísté vnímání sv
svými obrazy! Dnes prúmerný clovek, který je zpravídla as
padesát let pozadu za svou dobou a tedy i za umením své doby
vídí impressionisticky a ví velmi dobre již, že zelená neni proste i
zelená, ale že je to barva složená z nejri'lznejšich pomeru modré a
žluté. Overuje si svuj vjem posudky impressionistú, aniž by kde
snad videl dobrý obraz od nekterého z maliru onoho hnutí. Bu
téhož druhu, který si dnes kupuje obraz od Radimského v zlat
rámu a ríká nad nim: To sou barvicky - je to jako živý! ješte p
málo lety malire impressionistu, z jakého takový Radimský odvozuje
svou malbu, aniž by k ní pridal kventlik osobívosti, by zepsul vý
smechem nad tou mazanicí, skládajicí se ze "samých fleku". A ten

vzdelanejší by byl (a delal to) vytknul impressionistovi, že i
obrazu schází kresba, a že to delá jen proto tak, že se jí porá~
nenaucil.

Všechny staré obrazy jsou pro prúmerného diváka zhruba re
realistické. Moderní skutecnosti odporují. Podívejme se tedy, .
je to s tim realismem. S realismem ovšem, jak ho prumerný clov
chápe. Stací upomenout se na nejaký detail z obrazu starého mistra;
který vás zaujal svou živostí a presvedCivostí do té míry, že ve
vyvolával plnou ilusi pravdivosti, neboli skutecnosti. Pokuste
aspon v pametí kontrolovat nejakou skutecnou vec, treba sv
vlastni ruku s rukou namalovanou s neobycejnou pravdivostí

. onom obraze. Poznáte, že jde o dve zcela rozdílné veci. Že
na obraze, byt na ní byly zachyceny úžasne odpozorované POdf
nosti, je nakonec prece jen malbou na nejaké ploše. Poznáte, že
dve ruce nemají zcela žádnou souvislost, že jde o dve velmí se n1z
nící skutecnosti. je tu malba a je tu živá ruka. Malba vyvolává j
její zdání. A budete-Ii pak srovnávat jednotlivosti z obrazu ruzný
dob mezi sebou, jednotlivosti, z nichž každou samu o sobe bud
považovat za velmi realistickou, uvedomíte si, že nad zdánU
realismem techto detailu je neco mnohem mocnejšího a urcitejší
je to sloh. Uvedomíte si,že ony ruce na obraze jsou více gotick
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vem jsou osvobozené barvy, tvary a línie, které hledají vztah jen
k sobe a navzájem nemaji již nic spolecného se svetem jevu prírod-
ních. Prvou ctností umeni je jeho umelost. O. M.
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Proc nás nemají rádi.
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Karel Polácek:
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Žurnalistický slovník.
IV.

N.

Nabobové jsou naduti. Viz: Matadoli.

Na miste jsme je usvedcili. Na miste cinu ucinili dalekosáhlé do-

znáni. Na šikmé ploše.

N ac jsou penize poplatniku?

Nadeleni je pekné.

Nadtlky vánocni. Viz: Panstvo a tisickrát zaplat SU/l!

Nadejný je synácek a mládež.

Nás iln é je rešeni a výklad.

N asto jte! Viz: Cechové.
Neudržitelné jsou pomery.

Nemci jsou odveci neprátelé. S Nemci nelze jednat v rukavickác/l.

Nactiutrhaci viz: Demagogové.

N a s nad e je otázka.

Následky jsou nedozirné.

Námaha byla bezvýsledná.

Nálcladný život zbohatlíku, nabobu a matadoru budi pohoršeni a

roztrpceni. Nákladný život bankovniho úrednika vzbudil pozornost

policie.
Náruživý je nimrod.

Nad á v k Y jsou pusté a štavnaté.

Námluvy odmítáme.

Nemotorné je vykrucování.

Nebe zpecná hracka .

Nebezpeci tkvi v tom.

N emrav je podivný a zavádeji jej úrady.

Neduvera vzájemná se zasivá. Viz: Sime.

N esnášelivost je vlastnost Slovanu.

Neutešené pomery zavládly v.textilnim pnimyslu. Neutešené jsou

vyhlídky na žne. Viz:_Pomery, ROdinný život a Nesváry.

Neutuclzajicí potlesk. Viz: Dr. Kramár.

Neznámý sebevrah.

N ervos ita politická se stupnuje.

Neurvalé jsou útoky.

Nemyslíci dav. Viz: Lid a Volicové.

Normálne myslíci clovek. Viz: Clovek a Mane.

N ormáln i pomery zavládly a provoz byl obnovell.

Ne zkušeni lidé sednou na lep podvodnikum. Viz: Lep a Podvodnici.

Notorictí jsou opilci a štváci.
Nouzové je pristáni, baráky a opatreni.

Nadšeni stoupenCti se stupnuje a nezná mezi. Viz: Dr. Kramár a

Stoupenci.

Vážený pane redaktore!

Quot homines tot sententiae! Prekvapily mne jako Nececha pro
jevy národní sebekritiky v "Prítomnosti". Domnivám se, že tato
sehekritika jest príliš ostrá a že v mnohém smeru prednosti ceského
národniho charakteru jsou považovány za vady. Jako Ukrajince
mne zajimá predevšim pomer cesko-polský. Dovolím si upozornití

ntni nebo barokní a tak dále - než realistícké. Když
Brltanie zacala navazovati oficielni styky s Cínou, britský
ocnenec byl poveren odevzdat u dvora císarova v Peipinu

dar portret anglické královny. Byla to jiste velmi verná a nor
a jiste spiš lichotici podobízna od zajisté ctihodného a nijak
ého akademického malíre. A za pár dnu poté, kdy byl
portret odevzdán, doslechl se onen brítský dt'tstojnik, který

odevzdával, o recech, jež se vedly na cínském císarském dvore.
ftlo se, že královna zobrazená na plátne vládne na ostrove,
JI podivní lidé, kterí jednu pulí tváre mají bí!ou a druhou
• Ten obraz byl totiž stinován! Co Evropanu bylo nejpris
realismem, Cínan chápal zcela jínak. Tahle anekdota dokazuje

velmivýmluvne, že zobrazená tvár není tvárí. Je to jen s o u h rn
ek, pod nimiž jsme sí zvykli predstavovat sí tvár. A srozumi

techto znacek nemusí být a neni obecná, a je jen docasná
Impressionistický obraz).

snad od románu a od obrazu chteji lidé, aby to bylo jako
tetDostí. V takové skutecností, jak si ji zvykli chápat. Obraz

podle prumerného rozumu musí být verne podle prirody.
JfIrode ovšem takovému díváku odpovídá vždycky spiš Vrba

Bohumil Zahradnik-Brodský než Vancura nebo Proust, a vždy
pohlednice od Kalvody než Spála nebo Cézanne. Proc se nepo
Je od básnika, aby básen pod názvem Jar o psal verne podle

nekdy na mezi? Proc se níkdo nehorli na Mozarta nebo
u, že v té jejich hudbe není nic ze skutecnosti? Titíž lidé,

nadávaji na Hilaruv modernismus v divadle, docela dobre
operu, ve které venkovský chasnik zpívá nekonecné arie,

vyznává ve fortissimech svou tajnou lásku a certa dbá, že ho
s1yši.A títíž lidé, kterí se rozcilují í nad obrazem, který jen ne

se pokouši být modernim, chápou, že v symfonii, kdyby se
napodobovaly zvuky z prirody (klekáni, kokrhání, štekání,

t slavicí a štebetání hus), bude to nejak neprirozené, hrube
vité, banální, a steží taková skladba muže dnes pusobit i na

tvo zahradních koncertu. (Kdyby se vubec nekdo odváží!
takového napsat.)

když si uvedomime jasne úcel veci, mužeme k ní najít správný
. Jakou má obraz funkci? Jakou mel v minulých údobích?

Jednou jsem se zde zminí! o vynálezu fotografie a jejím vlivu
malírství. Je treba dodat, že fotografie pomohla nejen zmenit

obrazu, ale že zmenila od základu i jeho funkci. Ne hned.
ula dost dlouhá doba, než si malírstvi uvedomí!o, že fotografie
la mnohé jeho drivejši úkoly. Obraz, jak byl vytváren v minu-

údobích, nebyl jen ryzim umenim. Musil zpravovat o událostech,
zpodobovat význacné lídi, musil neco hlásat, pro neco agitovat.

I prlliš mnoho úkolu na jedné ploše a umeleckým mohl zacit
ltát až tehdy, když presne a spolehlive splnil své posláni. Když

takový zpravodajský úkol obrazu prevzala fotografíe, která to
rychleji, s vetši mechanickou presností a mnohem verneji,

tem a t icky verne - znamenalo to pro malírstvi osvobození
tltici povinnosti. Heslum politickým predcházívaji hesla ume-

Volalo se po sebeurceni národu! Ješte driv volalo se po sebe
umení. Malírstvi šlo v první rade do revoluce, kterou si také

e vybojovalo. Výsledkem boje byla jeho autonomnost. Nemusí
nadále nicilO jiným než malírstvím. Tak jako hudba je jenom

, od niž níkdo nepožaduje nic vic, než aby tónem a melodií
lovala a roztesknovala. Nemusí nic zpodobovat. Ani obraz

I nic predstavovat od dob, kdy máme fotografii a film a kdy
e brzy videt na dálku. Obraz dnes predstavuje pouze sám

• Je autonomním, svébytným svetem vytvoreným z barev a linií,
Již nic nepopisují. Malíri mohlí tak dlouho težit formy a barvy
obrazu z prirody, dokud v ni mohlí objevovat a jen objevovat.

Jsou pro to opticky jemnejši a nesmirne dokonalejší pristroje
flcké, filmové aparáty, mikroskopy. Umení, aby bylo umenim,
také tvorbou, musí opravdu neco vytváret, produkovat. Což
á pravý opak reprodukce. Dobrý obraz nereprodukuje sku
. Dobrý obraz tvorí novou. A nezávislou na nicem a podlé-

Jen jediným zákonum: zákonum obrazu. jeho jediným moti-
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ctenáre "Prítomnosti" na nekteré charakteristické zjevy v této' veci
a myslím, že tím bude aspon v leccems odmítnuto neoprávnené
trýznení sebekritikou a generalisování vad.

S otázkou "Proc nás Poláci nemají rádi?" potkal jsem se a potká
vám se velmi casto ve styku s Cechoslováky. Poláci naproti tomu
si nestežují. Proste se o prízen svých slovanských sousedu nestarají
anebo o ni nestojí. je mi líto živelného zájmu ceských intelektuálu
a i prostých lídi o tyto veci, vidím rozdíl v národní výchove na obou
stranách a proto tem uprimným lidem, kterí porád ješte žiji ilusemi
o tak zv. slovanské vzájemnosti, musím odpovedeti: Nemaji vás rádi
proto, že nemohou.

Proc nemohou? Prosím, vrafte se laskave vzpomínkami na hockey
ové hrište v Krynicí. Slyšíte ješte nadávky. Nedejte se zmásti zprá
vami dnešnich novin, které hlásají: Prevrat v Kryníci! Ceskoslo
venští hockeyisté zahrnuti nadšenými ovacemi Poláku! Tytéž no
viny byly predevcírem preplneny stížnostmi na neprípustné cho
váni polského obecenstva. Vcera doporucovaly svým ctenárum,
aby cetli poucné úvahy o tomto prípadu v "Prítomnosti", dnes
mluví jíž o prevratu v mentalite Krynice. Zítra však "Krakowski
kurjer i1ustrowany" bude štváti proti Cechoslovákum dále a pozítrí
uslyší ceskoslovenští sportovci nové nadávky polského publika. Utí
nam falsus vates sim! Kéž by se cešti zanícenci-slovanofilové ne
dockali tohoto zklamání!

Rád bych upozornil, že nadávky, které slyšeli ceskoslovenští spor
tovci z úst vybraného polského publika, neslyší pouze oní. V dnešním
Polsku žije 7 milionu Ukrajincu. Na verejných polských schuzich
za bariérami sportovních hrišf, kde padá na váhu snaha slovanského
bratra Ukrajince, neslyšite jiného pojmenování než "rusínská s .. ne,
rusínský kanec". Slyšeli jste nekdy cecha nadávat v republice Nemci,
který je v menšíne?

Ctenári "Prítomnosti" meli priležitost cístí, co všechno zJ<.usilo
ukrajinské obyvatelstvo Polska za to, že se domáhalo práv cloveka
a že si nadávky polského publika nenechalo Iibit. Poslední události
ve Východní Halici, které "Prítomnost", snad jediný casopis cesko
slovenský, poctive registrovala, jsou nejlepším toho dokladem.
jsem presvedcen, že objektivní tisk ceskoslovenský bude nucen
registrovati takovéto zprávy ješte hezkou radu let, protože prerod
ve smýšlení polské verejnosti nenastane za jednu noc. Divíte se pak,
že za takových okolností polské publikum poctilo Cechoslováky
v Krynici nadávkamí, které má naockovány v krvi? Myslím, že jest
zbytecné klásti si otázku, proc vás bratri Poláci nemaji rádi. Nicemu
je nenaucila staletá poroba, a výchovu polského publika nutno zaciti
od zacátku. Nicím se neliši mentalita "Krakowskiego kurjeva ilustro
wanego" od lvovského "Slowa polskíego", "Wíeku nowego" cí "Ga
zety porannej". Rozdíl jest pouze v tom, že "Krakowskikurjer ilu
strowany" štve ve smyslu nadávek krynického vybraného publika
proti Cechum, "Slowo polskie" a "Wiek nowy" má pak na starosti
"rusinské kance". A budou-Ii tito kanci reptati, pošlou se na ne
vojácí, kterí jiste nejsou dobrými vojáky Švejky, jak dokazují foto
grafíe zmrzacených, pobítých ukrajinských sedláku, o kterých "Pri
tomnost" se také zmínila.

Loyální psaní ceskoslovenského tisku polské publíkum v jeho rá
dení pouze posiluje. Na adresu tohoto tisku nutno ríci, že je sice
chvalitebné, nemísí-Ii se do vnitrních záležitosti sousedniho státu,
myslim však, že by zájmum republiky i Polákum samotným ne
uškodilo, kdyby ceskoslovenský tisk pri posuzováni otázek toho
druhu jako ta "Proc nás Polácí nemají rádi?" šel veci na koren
a všimal si ovzduši, v jakém žíje polské publikum, precpané mesíáš

stvim vybraného .národa, který jest prý predmetem k tomu,

aby hrál vudcí úlohu mezi slovanskými národy a evropskými ná·
rody vubec. Zájmy ceskoslovenské verejnosti o slovanskou vzájem·
nost ziskaly by jen tím, kdyby sí ceskoslovenský tisk všímal vice
událostí na východe Rzeczypospolitej, kde 7 mílíonu Ukrajinc4
težce nese praktické následky tohoto mesiášství.

Soudí-Ii dr. Slabihoudek polské verejné mineni podle pocinání
vybraného krynického publíka, je to jediný správný úsudek v této
veci. Na jednu vec však pri této príležitosti chtel bych upozorniti.
Polské verejné minení neni radno ztotožnovati se smýšlením ukrajín·
ského obyvatelstva, které jest nuceno dnes žiti v Polsku. Nikdo
za hranicemi tak peclíve nepozoruje psaní ceskoslovenského tisku
o vecech, týkajícich se styku cesko-polských, jako ukrajinská ve·
rejnost. Sleduje je tim pozorneji, že lne k polítickým, demokratickým
ideálum, propagovaným v Ceskoslovensku a z Ceskoslovenska. Ne·
jsou to pouze Slovinci a Litevci, kteri tradicne pestují podle míneni

p. Klokoce sympatii k Ceskoslovensku. jest zde ješte obrovská cást
ukrajinského 'obyvatelstva v dnešním oficielním Polsku a Rusku,
která má na ideálech ceskoslovenské demokracie živelný zájem. Pri
posuzování sympatií nekdy neni radno míti pred ocima výhradne
státní hranice.

Opakoval "bych, že v Polsku mysli se jinak než v Ceskoslovensku,
v Evrope. Stavovsky, feudálne, pansky, vojensky, nedemokraticky.
Není náhodou, že Ceskoslovensko má své hospodárské, sportovni
a snad politické pomery více usporádány s Nemeckem než se slo
vanským sousedem Polskem. Nemecko, at se to nekomu líbí nebo
nelíbí, representuje prece jenom kus Evropy. Ceskoslovenská demo
kracie má prece jenom blíže k nemecké demokracii než k Polsku.
Myslím, že to ji muže býti jen na prospech. V politických vztazich
k Nemecku vždycky konec koncu pochopíte, proc také v politíce
2 + 2 = 4..Pochopíte to proto, že se tam myslí stejnými kategoriemi
jako zde. Na Polsko však tyto kategorie neplatí, protože se tam ope·
ruje pojmy jinými.

Narážíme-Ii pri tom na t. zv. prušáctví Cechu, chtel bych ríci, že
toto prušáctví aspon nám, Ukrajincum, odjakživa imponovalo.
Nikoli proto, že je to nemecké, nýbrž proto, že je to evropské. Z toho
pak, že nekomu v Evrope toto prušáctví se nelíbi, Cechoslováky
hlava vždy bolet nemusí. Bedlivého pozorovatele nikdy nenapadne
sebevedomí, houževnatost, píli, dukladnost, presnost a prisnost ces
kého cloveka ztotožnovati s prušáckou nadutostí a zpupnosti. Ne
bezpecí pro mladého ceskoslovenského demokrata není v tom, že
jest nebo bude hrubý (demokracie znamená stálý vývoj), nýbrž
v tom, že by mohl zameniti svojí demokratickou košili za šlechtickou
paruku a zustati vubec nahý pouze v té paruce. Ostrá krítika dobrých,
trebaže teprve klícících demokratických mravu mi'tže vésti také
k blaseovanému hochštaplerství, a této zkázy nepreje si níkdo, kdo
to poctíve smýšli s vývojem demokratických veci v Ceskoslovensku.

Ukrajinec.

SPAcí POHOVKA
dle systému red. Jana Vanka poskytne Vám
soucasne výhodu dokonalého lužka. Jest pro
obytné, pánské i jiné pokoje nepostradatelná.

S. B. S. SPOLECNOST
BRNO, Dominikánské nám. 2. PRAHA, Národní tr. 10.

Velký
výber .l\..11lÓ\lner 1]__o__ š_1 ~!~i~~~e~W~~a!.

-------- Astoria. Mont Blanc atd.).

crayonu. zápisníku. soenecken a pod. psacích souprav a podlozek; aktovek lU:' ."" • 0· r.' 6-a . jiných nepostradatelných pomucek kanc. i technických má na sklade: .AI". vQu..ne~upuo--eeJluí 1
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Preložil Dr. Josef Dostál. Nejvetší
biografie Napoleonova v ceské reci.
Stran 856, 517 vyobrazení. Brož.
Kc 160'-, váz. Kc 185'-

G. LACOUR-GAYET:

Populární dejiny boju francouzské
spolecnosti na sklonku XVIII. sto
letí. 3 dily 1616 stt., 535 vyobra
zení, 55 hlnbotiskových príloh,
brož. li Kc 75'-, váz. li Kc 100'-

PENÍZ
vJ/vezenj do zahranicí

za letní pObJ/t
ci !écení

ochuzt!je
náš národÍ1í duchod!

U všech knihkupcu a v nakladatelství

FR. BOROVÝ, PRAHA II.,

NAPOLEON
JEHO- ŽIVOT, OrLO A DOBA

NOVÁ VELKÁ HISTORICKÁ DíLA

STAN. K. NEUMANN:

FRANCOUZSKÁ
REVOLUCE

Jaký je nás literární Par n a s?
Nový román Mariuv je vášnivý a
bezohledný. Útocí, aby strhl'l'asku.
Ukazuje, jak i neobycejný talent,
jakým je ucitel a spisovatel Krotil,
muže trpeti práve svým nadáním.
Trí díly. Cena každého 30 Kc.
Váz. v jednom svazku 105 Kc.

prolalédnutí

.h knihkupcu
IFIIX· B. JA"DA • PRAHA II • KARLOVO NAMESTl 15

e~ez~r~ulv~átl,.osv~ži 1,~l'InD "'''spn'/;lJn HO:l/leSjlSporlj/dealnl ceske lazne hUItlH~ h"Huf.lurlf.l~ Sauona od 15./4.

toznámé 1Ilnba/aloriumu S pneumai. komorami k úspešné
lécbe dychadel. Byty, prospekty, informace: Správa lázní.



JARO.

59.-

PRO

DIVENKAM

39.-19.-

59.-

JAKE PUNCOSKY ?
Nyní na jare jen svettejšího odstínu než stre
ky. Volbu barvy prenechte našim prodavac '
Doporucí Vám ku každým strevíckum tak
puncošky, které se hodí nejlépe k obuvi i oble

TEM NEJMENSIM

5.· 25.-

~Drub 9875·38 ~Drub 9845·03
Líbivé modní strevícky v Strevícky. jež nosí celý
laku neb ceraém semišu a svet. Elegantní lehoucké
ve svetlých jarních barvách Jsou lakové. cerné i hnedé
zdobené imitací ještercí semišové.
kuže.

DAMÁM NA VYCHÁZKY

Cís. 9-1112 ~Druh 2842-29 Cís. 9-1Y2 ~Drub2622·18
(27-34) (27-34)

Pro malé parádnice. Lako- Pro dcerušky stejné jako
vé neb beigové s ozdobným pro maminky. Sportovní
šitím a rilznobarevnou pod- strevícky z hnedého boxu
ložkou. Velmi líbivé. s prezkou. Zpusobíte jim

mnoho radosti.

Cíl. 2-4 ~Druh 3630 Cís. 3-8Y2 ~Drub3661
(17·20) (19-26)

Cap~cky pro první krucky V jarních mesících pro ci
do sveta. Bílé neb barevné ti šnerovací boticky. Jsouz
l mekoucké kuže ~ oheb- mekounké cerné i hnedé

nou podešví. Jsou zdobené kuže, neb kombinované ta.
barevnou ztužkou. . kem v ruzných barvách.•

OBUVI

39.·

89.-

~Drub 9637·20
Náš pilvodní pološpicatý
tvar pánské vycházkové
polobotky velmi pohodlné.
Jsou v barve svetlohnedé
se silnou podešví.

PANUM

POTREBA

PRO HOCHY

59.-

29.-

~Drub 1937-22
Polobotky pro denní nošení
ní z cerného neb hnedého
boxu s gumovou podešví
velmi trvanlivou. Doporu
cujeme naše lufové vlozky.

"'"-
"- -

Cíl. 9-11/2 ~Drub 3822·08 Cíl. 9-11/2 ~Druh 3622-22
(27-34) (27-34)

Doprejte skotacení Vašim Chlapecké elegantní polo
detem. Kupte jim mokasi- botky ze svetle hnedého
oy s gumovou podešvÍ. boxu zdobené vkusnou per
Jsou trvanlivejší, nežli nej- forací a jadrnou podešvÍ.
lepší kozená obuv.

VASE

Vcasnou návštevou naší prodejny nejlépe v hodi
nác), dopoledních, získáte možnost nejvetšího
výberu, pohodlí pri zkoušení a klidu pro rozho-

dování.

Velikonocní nálady není bez nových strevícku

Predkládáme Vám další ukázku z naší bohaté

kolekce - pro každého to nejlepší. Prohlédnete

si je v našich výkladech. Navštivte naše prodej

ny - již nyní jsou jarními druhy plne zásobeny


