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Politika

Ferd. Peroutka:

Politická role senátu.'

Predpokládejme, že by nekoho napadlo zeptati se
pana ministersl<;ého predsedy Švehly na to, v cem vidí
význam a úcel senátu v našem politickém živote. Ne
pochybujeme, že by pan Švehla laskave vzal zvedavce
za ruku a rekl mu duverne: »To máte tak, v podstate
demokracie leží ... « a v tom okamžiku by ho lstive
a pod nejakou záminkou opustil. To by ucinil pan
Švehla, jehož povinností jakožto predstavitele vlády
podle našeho mínení rozhodne jest vedeti, v cem jest
úcel a význam senátu. Ale o našem ministerském pred
sedovi je známo, že by si dal radeji vrtat koleno, než by
vydal nejaké svoje mínení v šanc širší verejnosti. Po
~hybujeme však, že by sám nekterý senátor vydržel sta
tecneji celiti této otázce. Pravdepodobne by nám vyložil,
v cem spocívá význam senátu v Americe. Pan .senátor
Pánek pokusil se nedávno v »Ceském Slove« odpovedeti
na tuto otázku. Rekl v podstate toto: nedovedu dosti
dobre ríci, v cem dlužno hledati význam našeho senátu
v dobe prítomné; budme však dobré mysli a spoléhejme
na budoucnost; kdož ví, 00 se v ni skrývá; muže se
státi, že po príštích volbách senát náhle zazárí jasem
úcelnosti; »kdyby však i tento predpoklad zklamal, pak
bude lépe zavésti u nás systém jednokomorovÝ.«

Za krátkou dobu dovrší naše ústava a s ní i senát
ctvrtý rok svého veku. Ctyri roky jsou ctyri roky, a bylo
dosti casu, vyrýti jakousi brázdu a zapsati se do pameti.
Laveleye, který práve otázce dvou smenoven venoval
mnoho. klidného a nepredpojatého zkoumání, napsal
k tomuto predmetu: »M á-li druhá snemovna prinésti
prospech, nutno jí zjednati vážnost a úctu zeme.« Pred
pokládají páni senátori, že to získali? Mohli by aspon
ríci, kdy se o to vážne pokusili? Nemuže býti pokládáno
za úkol senátu, aby s prísnou tvárí házel do koše vet
šinu toho, co dostane z poslanecké snemovny. Ale po
darilo se senátu aspon kdy' zavésti prospešnou debatu
o nejakém zákonu? Autori duvodové zprávy k predloze
zákona o senátu projevili pred ctyrmi lety na konci
svého pojednání nadeji, že se ukáže, že »senát nebude
kusem ssacího papíru na predlohy, došlé z poslanecké
snemovny«, a poskytli tak sami k všeobecnému užívání
plastický a pekný výraz pro nynejší roli senátu.

Okolnosti, za nichž došlo k vytvorení senátu tako
vého, jaký známe, byly tohoto rázu: autori n'aší ústavy
zacetli se pilne do politických dejin anglosaských a na
cerpali z nich úctu k instituci druhé snemovny, která
jak v Anglii, tak v Americe plnila duležité a úctyhodné
poslání; byla tedy u nás rada lidí, kterí theoreticky dobre
vedeli, k cemu jest treba senátu, a že proti nedokona
lostem poslanecké snemovny nemuže býti spolehlivejší
ochrany nad silnou druhou snemovnu; theoreticky jsme
si osvojili zkušenost starých demokracií, že sklon lido
vlá?y k vrtošivosti, nestálosti a bezstarostnosti, její lho
steJnost ke všemu, co neprináší na dlani okamžitý prQ-

spech, vyžadují nejakých závor a ochranných opatrení.
O tom mluví všichni theoretikové anglosaské demo
kracie a to vše jsme prirozene nemohli vedeti z vlastní
zkušenosti. Ale theorie žije jen v nekterých hlavách,
a tak lid zustal k této otázce velmi chladným. Jak ostat
ne byli bychom mohli vyvolati silné lidové hnutí pro
druhou snemovnu, když vše, co bychom byli mohli ríci,
byl by býval duvod, že jest jí treba práve jakožto závory
proti vláde lidu? Jest nutno pochopiti, že lidu závory
proti jeho moci jsou prinejmenším lhostejny. A tak,
ackoliv theoretické uvedomení bloudilo od hlavy k hlave
v ústavním výboru a ackoli nebylo zcela zavrženo,
prece jen nebylo dosti sil, hlavne pro odhodlaný odpor
socialistických stran, udelati druhou snemovnu orgá
nem skutecne vlivným a mocným. Pomohli jsme si, jak
jsme si nejednou pomáhali v tech dnech, zejména také
pri jazykovém zákonu, tak, že jsme vzali kus z toho a kus
z onoho, a dali jsme sice pruchod názoru, že jest treba
jakési pojistky proti poslanecké snemovne, na druhé
strane jsme se však neodvážili, uciniti tuto pojistku
skutecne úcinnou. A tak, prejíce si poríditi ochranné
opatrení a zároven si prejíce, aby nefungovalo, udelali
jsme vše, aby zdání bylo zachováno a vec ztracena,
a utvorili jsme cosi jako »stín kocího, jenž stínem kar
táce myje stín kocáru«, utvorili jsme nikoli poslaneckou
snemovnu a senát, nýbrž dve poslanecké snemovny,
z nichž jedné se ríká z ne zcela potlacitelné úcty k theorii
senát. Tento stav, kdy poslanecká snemovna a senát ne
znamenají nic jiného, než že poslanecká snemovna je
rozdelena na dve telesa, jež oddelene zasedají, aniž by
predstavovala neco ruzného, má, jak se mužeme do
císti v knize prof. Weyra o našem státním právu, jen
ten výsledek, že »zákonodárný aparát se stává složitej
ší a težkopádnejší« (nezapomenme, že také dražší), a že
administrativa nabývá vetšího vlivu.

Aby senát mel význam - at už dobrý ci špatný 
nesmel by býti druhou poslaneckou snemovnou, nýbrž
címsi jiným. Nebot k cemu si porizovati dvoje ústa, aby
pronášela táž slova, a dva mozky, aby myslily v týchž
kolejích. Odlišnost senátu by mohla býti zarucena jen
odlišným složením, tak, že by jeho clenové byli voleni
bud stavovskými skupinami nebo jmenováni. Ale ve
dnech, kdy se budovala ústava, byla myšlenka prímé de
mokracie tak silná, že nebylo možno jí odporovati. Po
litický theoretik má dle všeho pravdu, praví-li: »Chce
me-li zajistiti zemi služby lidí, kterí jsou nejzpusobilejší
dobre spravovat~ záležitosti státní, musíme se obrátiti
jinam než k všeobecnému právu volebnímu.« Ale mu
síme ríci, že není videti zpusobu, jak podkopati moc
všeobecného volebního práva a jak vyrvati senát z do
sahu této silné ruky. A tak, vyjmuvše žebro z poslanecké
snemovny a l1cinivše z neho senát, jsme dokonale chrá
neni proti nebezpecí, že by se zvrhl v rejdište sobectví
a reakcních choutek. Jsme však zároven dokonale chrá
neni také proti tomu, že by mohl neco znamenati. To,
že vedle poslanecké snemovny máme také ješte senát,
neznamená nic jiného, než že majíce zpeváka, porídili
jsme si také gramofon s jeho hlasem.

Priznávám se, že nevím dosti dobre, je-li treba hore-
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kovati nad tímto stavem a dopouští-li se poslanecká
snemovna krutých pošetilostí, které nás ohrožují. Tolik
však jest videti, že, kdyby se takových poš~tilóstí do
pouštela, tento senát nedovedl by jí v tom zabr:íniti
a nám by nezbylo, než vypíti kalich horkosti do dna.
Tolik tedy vidíme, že tento senát jest zbytecný. Senát
má býti podle theorie obranou proti despotismu. dolní
snemovny. Ale kdyby naše snemovna náhle ..jednou za
horela despoti<;kým zápalem, náš senát, kost z její kosti,
by jí v tom nezabránil, nýbrž po durazném a dustojném
rozkladu svého predsedy o rovnoprávnosti obou sne
moven bral by na onom despotismu živý podíl. Sená
tori i poslanci pocházejí z týchž kruhu, jsou voleni týmž
zpusobem (jakýsi rozdíl ve stárí volících i volených
nemtlže tu hráti role, nebot pet nebo deset let není d)
statecnou ochranou proti pošetilosti), a hlavne mají
stejné zájmy a jsou závislí týmž zpusobem na týchž
stranách: 'z jakých duvodu tedy mely 1;>yse v mozku
jednech roditi jiné myšlenky než v mozku druhých?
Zdá se však skoro, že už v naší poslanecké snemovne
jsou síly dosti rozloženy, aby bylo zabráneno, že jedna
ze sil se stane všemohoucí. Ani vlivných konservativ
ních tendencí, které jsme si slibovali od Petikostelního
námestí, nechybí v Rudolfinu. Nezapomínejme také, že
slavná a starobylá druhá snemovna anglická upadla
v posledních letech v náruc bezvýznamnosti a že poli-,
tické dení se z ní 'Úplne odstehovalo, aniž bv nad tím
Anglicané, snad ovšem mimo »Morningpost«, propaaii
cernému zoufalství.

Nemohli jsme povolati do senátu lidi sobeckých
zájmtl majetkových. Takové shromáždení by bylo dríve
nebo pozdeji rozehnáno ulicí. Nemohli jsme ani udelati
ze senátu místo samostatného myšlení, nebot stranická
disciplina má delší ruce, než je treba, aby dosáhla na
Peti kostelní námestí. Nezapomínejme, že nad hlavou
toho, kdo nesouhlasí se stranou, visí Damokltlv mec
»pohnutek nízkých a necestných«. Fakta jsou taková,
že Národní shromáždení se neschází, aby volne poroko
valo a rozhodlo o záležitostech, nýbrž taková, že záleži
tosti jsou predem rozhodovány v lune stran. Nejakou
dobu byly rozhodovány dokonce jen peti lidmi.
Sdružení peti politických stran dodává hotové gramo
fonové desky, jež jsou pak obehrávány v první i druhé
snemovne. Lze ocekávati, že by nejaká strana dala jinou
direktivu svému klubu ve snemovne a jinou svému klu
bu v senáte? Jinak, pri poslušnosti, kterou jsou delegáti
zavázáni svým stranám, sotva lze ocekávati, že by Se
mohlo objeviti rozdílné nazírání mezi obema sbory.
Usnesení strany platí pro obe snemovny.

Mimo to: je známo, jak težké kompromisní práce je
treba, než se dohodne poslanecká snemovna o nejaké
predloze. Dohodnuvši se konecne, má velkou radost,
a podekovala by se každému, kdo by težce zjednanou
dohodu chtel podrobiti nové zkoušce. Kdyby tedy konec
koncu se stala ta nepravdepodobná vec, že by senát pri
šel s nejakými novými práními, nemohl by ocekávati
od pana ministerského predsedy Švehly, jehož netrpeli
vost v techto vecech jest známa, nic jiného, než velmi
nevrlé privítání: »Ješte vy nám budete delat obtíže !,<

Pan senátor Pánek zmínil se ve svém clánku v »CeskélJ1
Slove« o techto nesnázích, rka: »Senátu bylo známo,
s jakými obtížemi musila vláda zápasiti, než pripravila
volnou dráhu rozpoctu v poslanecké snemovne, a tu mel
snad potíže ty ješte rozmnožovati? ... A práve tak má se
to s terminovanými predlohami, které mají pouze do
casné trvání. Co na nich mel senát meniti? I ty jsou

z vetší cásti dílem kompromisu, mnohdy težce sjedna
ného. Mel snad je menit proto, aby vubec neco zmenil?«
Cili, krátce receno, co vlastne máme delat, když už je
všechno hotovo? Pokud možno dohlédnouti, vždy u nás
budou navrhované zákony »dílem kompromisu, mnohdy
težce sjednaného«, a tytéž duvody, jako nyní, budou
držeti senát v šachu po celou dohlednou budoucnost.
Neuzavíráme se správnosti duvodu páne Pánkových.
Jen nelze pochopiti, k cemu zde pak senát jest. Sám nan
senátor nedovede ve prospech sboru, k nemuž má cest
náležeti, vysloviti neco jiného, než jakousi neurcitou
nadeji v budoucnost.

Už tehdy, kdy byl vytvoren senát v této podobe,
ozvaly se hlasy, že k nicemu nebude. A ukázalo s~
vskutku, že po celou dobu svého trvání neucinil niceho,
co by se podobalo cinu. Naprostý úpadek jeho vlivu jest
mimo jiné pozorovati také z té okolnosti, že jeho cle
nové, ac je mezi nimi jiste rada významných osobností,
byli úplne odsunuti stranou, jde-Ii o sestavování vlády.
Zatím má senát pro politické strany jen tu nepopíratel
nou výhodu, že mohou v nem umístiti své politické
veterány, o které by se, kdyby nebylo tohoto pensijního
ústavu, musili mnohdy postarati jinak, a to by dalo
mnoho starostí.

Neodvažuji se rešiti vysokou the.oretickou otázku,
je-Ii naší demokracii treba kontroly senátu, ani jinou
otázku, jak by tento senát musil býti složen, aby se sku
tecne hodil k této funkci. Vidím jen tolik, co jest videti:
že v této podobe druhá snemovna žádné kontroly vy
konávati nemMe.

Karel Jíše:

Praha-Belehrad.
Až do války a ješte i za války mluvilo se v neslovan

ských zemích o Slovanstvu a Slovanech vždy s jClkýmsi.
nádechem mysticnosti. Bylo ovšem dosti politiku, kterí
byli znepokojováni v bezesných nocích touto tak zvanou
nejmladší evropskou rassou, ale mnohem více pro její
císelnou prevahu, než, pro její národní energii. »Holu
bicí povaha«, která se stala konstantním epithetem slo
vanského charakteru, je také jenom vedlejším produk
tem oné mystické zasnenosti, s jakou se západ nrt Slo
vany díval; na Slovany rovná se na Rusko.

Tam, kde snad stále ješte se verilo v platnost holubi
cího epitheta, i tam události posledních deseti let vy
konaly jiste revolucní poslání. Ruská revoluce, která je
do jisté míry revolucí národní, boj Cechu a Slováku za
samostatnost a ješte více boj za její udržení a zacho
vání, Srbové za války, s prímo úžasnou osobní statec
ností, uznávanou a obdivovanou verejností rakouskou
i nemeckou, to všechno jsou veci, které musely otevrít
oci západu, protože se dály coram publico. Dokazují, že
slovanská mekkost zptlsobena byla spíše nedostatkem
príležitostí k projevení tvrdosti, než organickým nadbyt
kem vlastnosti, která se pripisuje poslu Noemovu. A ne
stacily-Ii snad nekomu tyto dukazy, které by si mohl vy
kládati jako »zoufalý odpor proti odvekým utiskovatc
lum«, musí ho presvedciti výmluvne pomer dvou slo
vanských národu mezi sebou, pomer, vyjádrený n2. prí
klad slovy belehradského »Vreme« nebo »Púlitiky({
a predstavující nejen belehradské ctenárské obci, ale
i celému svetu národ ceskoslovenský jako loupežného
rytíre. Pokusíme se vysvetliti prípad: Belehrad contra
Praha na základe ciste lidských vlastností lidské duše
a lidského života.
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Útoky belehradských listu proti ceskoslovenské re
publice jsou dosud v živé pameti. Rovnež to, že vyvo
laly širokou ozvenu v mezinárodní verejnosti a že zaý
daly prícinu k predpovedím o rozbití Malé dohody.
U nás zpusobily podiv, napred podiv lítostivý, jako, že
»toho jsme si od nich nezaloužili«, a potom trapný, vy
volaný nejistotou, zda opravdu nejsme takoví, jakými
nás vylícilo »Vreme«. Tato nejistota nesla s sebou, že
vetšina tisku spokojila se skromným odmítnutím bele
hradských útoku a jemnou výcitkou, že se podobným
zpusobem psaní kompromituje slovanská idea. Toto po
slední melo býti jakýmsi morálním klackem na hlavu
»Vremene«. U nás žijeme totiž stále ješte po staru.
Smejeme se Kramárovi pro jeho staromodní hejslovan
ství, oháníme se Masarykovým pojetím slovanství, ale
stane-li se neco, šlápne-li nám n'ekdo na nohu, je na
šemu citoslovcovému rejstríku bližší Kramár než Ma
saryk. A prece zasluhovaly výpady belehradského tisku
proti nám více pozornosti, protože jsou veIice vdecnou
látkou pro studium reálního slovanství, látkou cennou,
protože strhávají konvencní masky.

Belehrad je docela neco jiného než Jihoslavie; je od
lišným i od Srbska samého. Není možno si predstaviti
vetší protivy nad tu, jež jest mezi srbským sedlákem
a belehradským meštanem, i když v základních povaho
vých rysech se naprosto shodují. Mešták cítí se vždy
povzneseným nad obyvatele vesnice. Mešták sídelního
mesta cítí se povzneseným nad meštáky z »provincie«.
Ackoliv považuje, v demokratických zemích, sama sebe,
vlastne jedine sebe, za nositele demokratické myšlenky,
uvnitr duše cítí aristokraticky. Jeho nejvrelejším prá
ním je stvorit novou šlechtu; rízne-li se do prstu, mimo
dek se dívá, nemodrá-Ii mu krev. Protože však nesmí
pretékati ústa tím, ceho je srdce plno, stává se zchytra
lým, a sklony tyto podporuje i zpusob mestského života,
s obchodním chvatem, záludností, intrikárstvím a kon
kurencí, jež vždy prináší s sebou stlaceno st velkého
poctu lidí na malý okruh místní. K tomu pripoctete zá
kladní charakterové rysy Srba: bystrost a krepkost,
vznetlivost, pohyblivý intelekt, nebojácnost bez roz
myslu. Tradicí národa se stal mec. Dejiny daly Srbum
za pravdu. Srbsko rozšírilo se od more egejského až
po Alpy, a nahoru hluboko do Uher. »Dejiny«, ríkají
Srbové sami sobe, »schválily to, co jsme d.elali. Praco
vali jsme proto dobre.« Od toho je malý krucek k samo
libosti, od samolibosti ješte menší k ješhnosti. Rekne-Ii
mne nekdo, že jsem výtecný pracovník, jsem naklonen
tomu, abych si o druhém myslil, že pracuje špatne.
Osobuji si pomalu jakostní monopol, zvlášte, udelá-Ii
muj soused tu a tam chybu; vidíme spíše mrvu v oku
cizím, než brevno v oku vlastním. A takovýto je pomer
Srbu k Chorvatum a Slovincum. Je to pomer domácího
pána k nájemníkum, kterí mu dali svoje peníze, aby
mohl dostavet dum. Uznává je právne za spolumajitele
domu, ale nesmí mu mluvit do správy domu.

A nyní aplikujme to, co jsme rekli, na pomer Bele
hradu k Praze. Belehrad je Srbsko plus sídelní meštác
tví; exponent srbství, sebevedomého až k nervosní cit
livosti, protože se považuje též za nositele královské
prestiže. (I monarchistou je Srb z oportunity, napsal
Jednou Srb sám.) Presvedcení, že je dokonalým státo
tvorným pracovníkem, prenáší také do politiky zahra
nicní a považuje proto za samozrejmé, aby udával ton.
Zlobí se, pozoruje-li, že i jiný pracuje. Jeho zlost je s po
cátku cistá, vyvolaná strachem, aby se nezhatilo zapo
caté dílo; pevne verí, že jedine on sám je s to, r:eco po-
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rádného udelat. Pozoruje-li však úspech druhého, ustu
puje Srb do pozadí a na jeho místo vstupuje belehracJ
ský mešták. A okamžite ze strachu, ze zlosti, rekneme,
altruistické, stává se uražená ješitnost; politické a ho
spodárské zájmy nahražují se nutností zachování pre
stiže. Politika dostává se na scestí, z kterého nemá
nikdo prospech (viz jen na príklad volbu do Rady Spo
lecnosti Národu v roce 1922, kdy kandidát Malé doho
dy, srbský ministr zahranicních vecí dr. Nincic, pro
padl), nejméne už ovšem oba státy, na Malé dohode
nejvíce zúcastnené, Jugoslavie a my, a z nehož teží jen
ti, kdož mají sto chutí dostati se Malé dohode na ko
bylku.
. Chyba neleží však jen v onom belehradském meštác
tví; pražské není ani za mák lepší, a není-Ii Itraha tak
výbojná, jako Belehrad, je to jen dukazem p r a ž s k é
h o oportunismu. My totiž nemáme oné aggresivnosti,
jakou oplývají Srbi, a která u nich vyverá ze srbské
tradice odboje. Na Bílé Hore jsme poznali, že hlavoú
zed neprorazíme a - preorientovali jsme se. Vklíneni
mezi mocné a silné, nemajíce nedostupných hor k vedení
národní gueriIIy, odhodlali jsme se dostati se k idei ná
rodního osvobození a samostatnosti oklikou: oportu
nismem a positivismem. At už bylo ono: »Kdyby Ra
kouska nebylo, museli bychom si je udelati«, míneno tak
ci onak, je to dukazem, že Rakouska bylo používáno
jako prostredku k cíli. Náš národ se spontanne naucil
zchytralosti. Mezi ctyrmi stenami, v okruhu spolehli
vých verných bylo na Rakousko nadáváno až beda. Ve
rejne jen za stavu méne normálního, a otevrených od
boju bylo celkem nepatrne. V Srbsku má skoro každá
vesnice svoji rumburskou historii. My jen jednu. Sle
dujeme-Ii cinnost ceských zástupcu za války, poznává
me, jak vlastne byli do revolucnosti strkáni ze zahra
nicí. Krucku doma musel predcházeti skok za hranice
mi. Nemožnost aktivního odboje proti rdousící nás vel
moci - nemožnost, ne I}eschopnost; Cermákuv obraz
raneného Cernohorce vyvolával v nás smutnou závisti·
vost - naucila nás pocítati, vésti obchody, zakládati
prumyslové podniky, ale naucila nás také znáti lidi,
znáti svet, pozorovati všechno otevrenýma ocima, analy
sovati, protože všude mohlo se objeviti neco nám uži
tecného. Stal-li se srbskou tradicí mec, meli bychom my
na svuj prapor vymalovati mozek. A proto také mohli
Srbové míti úspechy za války, ale proto také máme my
úspechy v dobe, kdy nejde o statecnost tela, nýbrž o ote
vrené oci i uši, o analysu doby a pochopení situace.

Zaburácejí-li tedy z Belehradu hromy na Prahu, není
nutno je bráti tragicky. Nesmejí míti rozhodne vlivu
na spojenectví obou státu. Jsou nutným prechodným
stadiem, než dojde k dokonalé úzké spolupráci, nejen

politické a hospodárské~ ale blavne kulturní. Lépe receno: k obema prvým jako p~edpokladu pro tretí. Je-li
dnes vzájemná nespokojenost ----.:.nacto zapírat? - vy
volávají ji práve jenom vedlejší složky, naucené, prijaté
požadavkem minulosti a precenované v prítomnosti
a vlastní jen lidem na místech exponovanýéh. Praha
i Belehrad jsou exponovány a ve strachu, aby nedostre··
lily, prestrelují. Mezi temi však, kdož stojí opodál, pa
nuje úplná shoda; je na príklad jiste zajímavo, že celé
Slovensko má pro Srby nelícený obdiv a miluje je, aniž
se ptá proc, nesobecky. My opet na druhé strane setká
váme se s týmiž sympatiemi u Slovincu; méne u Chor
vatu, a to teprve v poslední dobe, protože ve sporu
srbsko-chorvatském jsme byli príliš nápadne na strane
srbské. Sympatie ve sporu, mltže-li se o takovém mlu-
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vit, budou~.?ráti úlo~hu. tunelu. Budou nositeli idey,
~o.ku~ n.epnjde d~~, ~e l.d~a bude t,otožná se zájmy po
httckyml, hospodarskyml 1 kulturntmi.

Cesty inteligence.
Casto uvazuJe se o smyslu a poslání inteligence, ale zrídka

kdy tyto úvahy vnikají db vnitrku otázky. Zejména jest tato
otázka ožehavou u stran davových, delnických, socialistických;
Tento problém nevyreší se prímery: národ a inteligencCl, inte
ligence a socialismus nevy,reší se útocením na inteligenci. Jest
otázkou, zda inteligence je na tolik vinna, aby byla prePmetem
útoku, je otázkou, zda soudce jest soudcem oprávneným.

Socialismus jednak hájí urcité názory o pomeru clove!kal
k cloveku a k spolecnosti, jednak chce prakticky dosáhnouti
cílu, vyplývajících ze socialistických názoru. Massy pro ucení
socialistické jsou získávány a udržovány, jsou pritahovány ci
to~; verí. Socialismus jest massám predStavován jednotlivými
vudci. »... lidová vláda neznamená nikterak vládu lidu, nýbrž
vládu jeho vudclt« (Le Bon). Tu jest otázka, zda jednání a život
vudcu v socialismu jsou takové, aby mohly udržeti a sesíliti
duveru, víru v socialismus. Kdyby šlo o jednotlivé aféry v socia
lístických stranách, bylo by je možno vysvetliti tím, že v každé
skupine spolecnosti jsou výjimky, které se uchylují od mrav
ních zásad, spolecností tou stanovených. Jde však o zj evy velice
cetné. Jednou cteme, že komunistický poslanec vydán byl sne
movnou pro podezrení z krádeže, po druhé, že opilý nem. soc.
dem. poslanec byl okraden holkou z vinárny, jiný posl'anec
usvedcen byl z denunciantství, jiný opet z úplatkárství. To jsou
ovšem prípady krajní. Více však reaguje lid na život svých vudcu.
Mnozí z nich ocitli se pojednou ve zcela jiném prostredí a tu

. zarídili si život docela jinak a je nebezpecí, že v novém pro
stredí odcizují se názorum svého puvodního prostredí. Je po
tešitej.nou skutecností v socialistických stranách - pakliže jest
obecnou - že c1rohn; lic1é jsou velice citlivi na tut.o zmen.u
v chování svých vi'tOCu.Lidé, kterí jinak úplne uznali nutnost
jiné orientace strany, trebaže s ní nesouhlasili, byli velice do
tceni, když o svých vudcích cetli veci nepekné. Jest to práve
proto, že socialismus u nich srustá s predstavou vudcu. V tomto
smeru vudcové socialismu - a nejsou to školští inteligenti _
ukázali na sobe mnohdy, že nedov~dou v praxi provádeti
mravní zásady svých stran. Na tyto veci reaguje t. zv. inteligence
ješte citlivej i. Je prirozeno, že to neprispívá k sblížení inteli
gence se socialismem, který konkretne znamená vyrovnání in
teligence s predáky socialistického hnutí. Tedy vudcové nedo
držují mravní zásady, které stanovili si ve· svých programech.
Ale ani mravní lidé, mravní sami v sobe a pro sebe, nemusí
vždy cosi positivního v politice vytvoriti. Politika znamená,
vykonávati vliv na jiné, a nic není jednoduššího, než býti mrav
n~;m tam, kde nevzniká žádné pokušení pro mravní zásady.
To byl prípad realistu v poslední dobe. Byly tu témer všechny
predpoklady ku práci.Byla tu hlavní zásada, dopátrati se pravdy,
zjistiti skutecnost pomeru a v nich a podl~ nich jednati. Nelze
upríti, že to byli dobrí lidé, kterí to dobre mysleli. Ale dobrý
clovek, který nepracuje, je hluchým klasem. Tím se stalo, že
dobrí lidé s dobrým programem ocitli Sel na písku a kdyby
Masaryk dnes podíval se na n a šer e a Ii sty dnešní, rekl by:
»Já nejsem realista«, práve tak, jako svého casu v témž prípade
Marx prohlásil, že není marxistou. Je tedy potrebí schopnosti
jednati. To predpokládá vedomí, jak jednati. Socialismus ne
dovedl vytvoriti PtlVný pracovní program a methodu. Proto
nedostal se ku rešení základních otázek socialisace, byrokracie,
administrativy, státního podnikání atd. Nedovedl positivne for
mulovati program; nevytýcil presne smernice programu; hesla
pusobí pouze na dav, bez rozdílu, zda tvorí je dellI1ictvonebo
inteligence. Inteligence jako sociální skupina jest onou sku-

pinou, která živí se duševní prací. Psychicky znamClllá inteli
gence schopnost poznávat, soudiit; je v ní cosi dynamického,
zatím co vzdelání predstavuje statický majetek urcitých poznatku.
V tom smyslu inteligence mUže SClprojevij jedine v rámci
vzdelánÍ. Vlivem tohoto nedostatku odborníku, vzniklým ne
dostatecným kontaktem s inteligencí, dosali se socialisté mnohdy
do obrany, kde byli v právu.

V »Naší Dobe« rozepsal Selsvého casu -eso- ó potrebe od
borníku do delnického hnutí. Ukázal, jak meštanské strany,
pricházejí-li s nejakým postulátem, dovedou se po zuby vy
;;brojici po odborné stránce. Jak jest jim hned k ruce štáb
posudku a advokátu jejich veci<cUkazuje, jak v cizine, v Anglii,
Nemecku delnické hnutí pracovalo a pracuje s celým sborem
intelektuálních soudruhu. Social'istické strany - vytýká -eso-,
po prevratu, pokud se týce státní ad'ministrace, spíše delaly
ptlrsonální politiku, než aby hledaly kontakt s intelektuály ve
státní správe, o jej ichž odbornictvi mohly by se opríti. Doka
zuje pak nutnost odborného vyzbrojení politických i odboro
vých organisací delnických, vyzbrojení odborníky v právních,
technických vedách, obchodu atd., nebot bez dostatecného fondu
takových odb~rných vedomostí, bez odborníku, pujde delnictvo
u nás od neúspechu k neúspechu.

Zajímavo jest, jak na tyto výtky reagoval socialistický tisk,
"Právo Lidu« prohlásilo, že n~-jak nepodct:puj e v(l'tky uve
dené v »N. D.«, pripomnelo však, že socialistické strany zkou
šeny všechny možné zpusoby, aby k sobe pripoutaly poctivé
a nadšené pracovníky z rad inteLigence, že však výsledek byl
velice nepatrný. Získáoo bylo jen nekolik hluboce založených,
bádavých, duchem a hlavne lidstvím naplnených intelektuálu;
ostatni vzdelanci nedovedli se dosud vyprostiti ze svého stavov
ského procovství a od desetiletí zakorenené nenávisti proti so
cialismu. »Právo Lidu« pak naznacuje, že -eso mel by po
ukázati na nedostatky našich vysokých škol, kde studium so
cialismu je považováno za vedu snižující, za extravaganci. Jací
jsou ucitelé, takoví jsou žáci, ze škol našh;h vycházející.

»Težko je socialistickým stranám získati odborné síly, pro
tože takových 'pro socialistické hnutí jednoduše není.« Takový
jest asi smysl socialistické odpovedi. Naproti tomu zajímavý
konkrétní prípad: senátor Pánek v senáte pr,i debate o radio
zákonu pojednával o jednotlivých protestech vysokoškolských
profesoru a dovozoval, že »protesty ty byly namnoze diktovány
zájmy osobními. Vysoké školy by mely spíše konati pred
nášky o radiotelegrafii, aby vychovaly dorost a aby skutecne
vlenovaly se vedecké práci.« Není v tom slyšet: Vysokoškolští
profl:1sori (inteligenti), neplette se mezi nás, do politiky?

Není to soud, který pronášejí socialistické strany samy nad
sebou, praví-li, že nelze získati odborníku pro socialismus? In
teligence žije v jiných pomerech, koná jinou práci, vytvárí si
jiné prostredí, které i jej í názory vytvárej í jinak. Marxistická
dialektika stacila, aby vysvetlifa stanovisko marxismu k inteli
genci, nestací však, aby dopátrala sq podstaty sociální skupi
novosti inteligence. Taková hesla, jako »snažme se privésti ve
škeré gážisty ku presvedcení, že patrí na stranu debnictVa, že
tam jest jejich místo a že jen velkokapitál atd.« (Csl. Noviny)
veci ty nij.ak nevyjasní. Pomer inteligencC\ a socialismu v dis
kusích reší se zpusobem školských prímeru, kde se dokazuje, že
socialismus jest snahou po -diobru spolecenském a mravním,
že na druhé strane inteligence J!1ásloužiti národu, že tudíž in
teligence má býtí pro socialismus tím více, že sociálne je po
drobena práve tak jako delnictvo. Stále pozorujeme, že se

nejde na koren veci; je to nedostatek sociologické kultury,
sociologického smyslu u našich socialistických predáku.

Socialismus u nás je znacne náladový; to odcizuje inteligenci
socialismu. Inteligence není abstraktem, je to souhrn úredníku
verejných i soukromých, vyšších zamestnancu v obchode, pru-
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myslu; je jejím znakem, že ehee míti veci jasné, práve tak,
jako chce míti porádek ve svých aktech na pncQvním stole. Pri

tom nemáme na mysli inteligenci, která tvorí dá-v inteligence,.
který jest stejný jako dav vubec. Davová inteligence v socialismu
tvoriti muže pouze pocet, ne však jakost. Inteligence je nucena
zacházeti s obsahem vecí, ne s hesly. Proto je od socialismu

vzdalována casto jeho vnejším výrazem, heslovitostÍ. Mnohdy
<llltagonismus socialistických stran proti inteligenci, není nicím
jiným než výrazem bezmocného, který ví, že s pomocí inteli
gence mohl by lépe a bez obtíží pracovati. Socialistická agitace
pusobí na dav. Vychází z jeho nezpusobilosti usuzovati, z jed
noduchosti, duverivosti, které stací krátká formulace hesel.
Dav spokojí se s tím, co se mu lící, inteligClllce, hledá ve všem:
jak. To vede ke kriticnosti, která je nepríjemná tam, kde kri
tika ohrožuje krehkost díla. Dav, byt i docasne, uznává autoritu.
Takovou ci onakou. Cas od casu. Autorita mteligence je slo
žitejší.

Mluví se casto o odporu proti interigenci v socialistických

straoách; agitujÍ. aby získali inteligenci. Naproti tomu na pr.
je rada lidí, kterí by byli ochotni psáti do socialistických listu,

jejlch veci nejsou však tišreny. Zminoval se o . tom casteji ing.
Fleischner. I jeho prípad j'e\ dosti zajímavý. Jeho práce o tech

nické kulture, organisaci práce, socialisaci, jsou spíše známy
širší inteligenci, nesocialistické, než abychom mohH je vidieti

jako vodítko ku práci V soclalistické strane. Odpor proti in
teligenci v socialistických stranách není v delnictvu a v ši

rokých massách, ale ve vrstve ve stranách socialistických, kterou
oznaciti mužeme polointeligencí. Jeto vrstva tech, kterí delším
životem ve strane nedostatek inteligence a vzdelání nahražují
naucenými praktikami, kterí proti' autorite vedeni a po
znávání stav i autoritu toho, který si získal posici, kterí
nedostatek politického vzdelání nahr3Jžují politíckým maklér
stvím. Takovýto polointeligent je zaujat proti inteligenci.
Cítí se vedle ní nej istý. Týká se to urcitÝch stupnu
v hierarchickém seskupení strany, zejména zamestnancu davo
v}ch stran. Jsou prirozene výj imky; nedávno práce dvou del
nických sekretári! byla odmenena cenou Sociálního ústavu a
práce socialistických samoukt'! postavena vedle práce odborníku
školsky vzdelaných.

Je pri rozeno, že inteligence za takových pomeru ztrácí zájem
na vývoji socialismu tím více, že není všeobecne spokojena se
zpusobem stranického života, v nemž strana stala se bužkem
a úcelem sama pro sebe, ne prostredkem k dosažení prospechu
širokých vrstev. Ponechána jsouc takto obe, propadá casto
krajním výstrelkum, at již je to vybicovaný nacionalismus,
nebo teoretické radikálcenÍ. Vzniká skutecne nebezpecí, že pro
politický vývoj ztrácí s~ skupina inteligence, pokud! jednotlivcí
z ní nedovedou prijímati stranický život tak, jakým jest.
U socialismu je to tím nebezpecnejším, že ztrácí v.' inteligenci
korektiv, že ztrácí v ní možnost rovlliOváhy, která muže býti
zarucena jedine koexist~cí obou složek. Jak úporný jest stra
nický systém je videt z toho, co inteligence mnohé strany
pohltily, aniž by to bylo mOžno postrehnouti. Nehledíme-li k in
teligenci politicky indiferentní, je v ní možno rozeznávati dve
skupiny: jedna, jejíž vzdálenost mezi politickým životem a zé
jména mezi socialistickým hnutím možno prekl'elliOuti jeho
mravním prohloubením a vedeckým založením. Druhá cást
nemá zájmu o verejný život, tím však není receno, že by ne
bylo l11Džno její síly podchytiti. V obou prípadech vnucuje s~
jaksi predstava anglické fabiánské spolecnosti, v níž podtržen
byl prvek individuálnosti, který je vlastní vedeckému pozoro
vání, kde však dovedli socialismus promítnouti do denního ži
vota v drobné práci, volaj íce neustále po probuzení sociá.l;ního
Ivedomí. Fabiánská spolecnost nezískala delnických mass, vy
konala však mnoho prospešného, pokusila se úcinne mezi i11'-
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teligencí a ve vrstvách stredních o synthesu kolektivismu a in
diviciualismu, rešic se zdarem všecky jednotlivé prob IC/II1y,pri
spivajíc tak k výchove širších vrstev, jimž dodává radu drob
ných i velikých odborníku. Fabianská spolecnost je dítetem

AngIie. Jest težko ji prenášeti na naše pomery, nicméne je jako
príklad možno ji uvésti, ponevadž utvorena byla a pracuje dnes
v témž pásmu, kde u nás kolísá inteligence, která snad ráda
by šla k socialismu, nemá však tolik mocenských prostredku,
aby si cestu upravila. To je histor,ie cetných pokusu, jak u nás

podchytiti inteligenci, která není spokojena se {stranickýmí
formacemi. kerá však nemá tglik moci, aby prešla pres dnešní
formace stranické k formacím lepším. K. T.

Národni hospodár

Co jest spekulace a jak ji zabrániti?
Jako poslední dozvuk známé aféry s valutovými spe

kulanty byl v jednom z pražských denních listu ucinen
pokus o rozbor otázky, co jest spekulace a jak dalece ,
jest oprávnena. Jest opravdu žádoucno venovati trochu
pozornosti této základní otázce, jejíž palcivost se cítí
nejen u nás, nýbrž i ve všech obchodních zemích.

Starší generace rolnická u nás se pamatuje, kolik
úsilí bylo kdysi vynaloženo pro zákaz terminového ob
chodu obilím. Bylo tehdy právem uvádeno, že obilní
ceny urcovali lidé, kterí se ho vlastní rukou nekdy ne
dotkli, že nerozhodovala o cene skutecná poptávka a
nabídka, nýbrž spekulantsky manipulovaná poptávka a
nabídka, která. nešla za zbožím, nýbrž za diferencními
zisky. Obchodem byla jen malá cást obratu, všechno
ostatní bylo hazardní hra, a ta urcovala, co má rolník
dostati za svou poctivou práci. Je ovšem težko potí
rati bursovní hrácství na jedné burse, když se nerušene
muže provozovati, na druhé, ale bez úcinku takové opa
trení prece jen nezustalo.

Neco podobného deje se práve nyní na svetovém trhu
bavlnou. Americká sklizen je slabá, a na to zboží, které
jen s velkou neSHází bude s to uhraditi potrebu, vrhli
se spekulanti, hlavne anglictí a americtí. Bavlnárský
trh nevychází z krise, ceny dlouho stoupaly, pak neoce
kávane poklesly a stoupají zase. Jestliže kolísání ob
náší týž den až 3 pence za libru bavlny, pak skutecný
obchod a bavlnárský prumysl musí krute trpeti.

Bývalý lord-mayor mesta Manchestru svolal pred
nekolika týdny konferenci zájemníku a tato dosadila
výbor k vyšetrení bavlnové spekulace. Vina se svádí
skoro jednomyslne na hrácskou horecku spekulantu.
Ríjnové ceny byly 16 pencí za budoucí americké do
dávky (futures), listopad byl zahájen pri 17 pencích,
v mesíci prosinci ceny kolísaly mezi 19 a 21 a jest je
den hlas, že tyto zmeny jsou jen výsledkem nezrízené
spekulace. Anglictí továrníci se bojí kupovati, o fran
couzských se již sdeluje totéž, stroje se zastavují, del
níci rozmnožují zástupy nezamestnaných. Byla nadeje,
že spekulacní horecka se utiší do konce roku a že ceny
suroviny pujdou na stálejší úroven, která umožní kal
kulaci a vývoz hotového zboží. Nadeje tak se nesplnila,
nejistota trvá. »Kdyby se ríjnové ceny byly udržely«,
píší »Times«, »velk~ vetšina našich továren byla by
plne zames~nána. Místo toho velké procento stroju za
hálí.«

Manchesterský výbor, jenž hledá prostredky na po
tírání bavlnené spekulace, jest v rozpacích. Na jedné
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strane se žádá, aby obchody na budoucí dodávku (fu
tures) byly zakázány. Ale tím se zase vezme továrníku
bezpecný základ kalkulace, když si nemuže príští po
trebu uhraditi predem za známou cenu. Situace jest
nesnadná, protože dnes není snadno rozeznati, pro koho
se kupuje, zdali pro prumysl nebo pro diferencního
hráce. To ovšem neznamená, že by to nebylo možno,
kdyby bursa byla jinak organisována a ryze spekulacní
obchod se stal trestným. Jiní navrhují, aby bavlnárský
prumysl solidárne obmezil pracovní dobu, když speku
lace vyžene ceny do urcité výše. Takto by se boj pru
myslu se spekulací vedl na útraty delnických mezd podle
známého receptu: Páni se chtejí rváti, sedláci pujcte
vlasy. Mimo to je pochybno, zdali by se prumyslníci
ruzných národu dohodli. Jiní míní, že by se mel vzkrí
siti plán, který pred 20 lety pomohl rozbíti t. zv. »Sul1y
corner« (corner = kout, onen druh spekulace, jenž
skoupí všechny zásoby a pak žene ceny do výše). Ten
kráte byla svolána mezinárodní bavlnárská federace a
byl v ní podán návrh, aby se tovární ci všech zemí sra
zili v mocnou spolecnost, která by koupila milion ba
líku, držela je v zásobe a vypouštela je na trh, kdyby
ceny nebezpecne stoupaly. V Anglii a na evropské pev
nine byl plán prijat príznive, ale nebylo ucineno nic,
aby sehnány byly potrebné peníze. Vec pak usnula. Ale
již tehdy zrovna jako nyní bylo hlásáno, že jest nutno
zkoušeti pestení bavlny, kdekoli to prirozené podmínky
dovolují a rozmnožiti dodávku suroviny. Škodlivý
hmyz a úmyslné obmezování výroby americkými· plan
tážníky hrálo jen do rukou bavlnárských hrácu. Anglie
se nyní úsilovne pricinuje, aby dostala co nejvíce ba
vlny ze svých zámorských držav, hlavne $udanu, ale
potrvá to ješte nejakou dobu, než ji bude míti. Zatím
lancashirští továrníci navrhují, aby byl zrízen kontrol
I.(í úrad pro bavlnu po vzoru vázaného hospodárství
za války. Vehnáni spekulanty do úzkých nejvetší indi
vidualisté sveta dovolávají se státu, aóy zasáhl; dosud
jej odkazovali, aby se nemíchal do »volné hry hospo
dárských sil«. *

Úcinky' spekulace se zbožím jsou názornejší než spe-
kulace penežní, ale spekulace penežní jest daleko nebez
pecnejší. Kdo spekuluje penezi, spekuluje nikoli s jed
ním predmetem, nýbrž s úhrnnou zásobou veškereho
zboží a služeb v urcitém státním území (v jejich penež
ním hodnocení doma a soucasne v jejich ocenování za
hranicemi). Naproti nezaslouženÝm ziskum jednotlivcu,
opatreným jen zase necí škodou stejné výše, stojí tu
další poško±ování celé spolecnosti šírením nejistoty,
rozvratem výroby a váznutím obchodu. Spekulace
zbožím obmezuje se na dotycný obor prumyslu a ob
chodu, spekulace penežní šírí rozvrat vieobecný. Vyža
duje to již trochu kuráže psáti obranu speku ace, a ciní
se to zpravidla tak, že se vyberou takové príklady,
které jsou dost nevinné, anebo taková spekulace, která
není spekulací pro nabytí zisku, nýbrž jen poj i š t e
ním proti ztrátám. Jestliže textilní továrník si zajistí
príští dodávku suroviny za urcitou cenu, je to spekulace
jen ve velmi širokém slova smyslu. Živel risika ovšem
v takovém kontraktu jest, ale prejímání risika není ješte
spekulací v jejím zhoubném úcinku; stejný elementri-
sika jest v každé pojišfovací smlouve. .

N a konec zbývá jediné pochybné aktivum spekulace
v nabytém zisku. Práve v tom jest rozlišovací merítko
spekulace, zdali se kupuje a prodává ze skutecné po
treby anebo jen proto, aby diferencní zisk byl vybrán

z jiné kapsy. Takový prevod zisku není žádným »obo
hacením národního hospodárství«, jak to bylo nazváno,
zrovna jako neobohatil národní hospodárství stredo
veký baron, když zastavil kupce v lese pri mesícku a

. odlehcil mu bríme jeho mešce. Jestliže se to vydelá na
cizine (príklady: akcie vídenských bank, francouzský
frank), lze mluviti o obohacení národního hospodárství,
ale slušný národ se podekuje, aby tohle obohacování se
spojovalo s jeho jménem. Zcela právem hájil ceský tisk
jméno národa, když z Belehradu se šírily povesti, že
ceskoslovenská spekulace snižuje dinar. Je-li kde na
míste mluviti o ethice v národním hospodárství, je to
zde, a žádný .národ si nemá dáti otravovat svuj pomer
k jiným národum, aby si nekterý chytrák se širokým
svedomím naplnil kapsu z cizího a ríkal tomu oboha
cování národního hospodárství.

Nejobtížnejší cástí spekulacního problému jest, ja
kými prostredky lze spekulaci potírati. Zde je válka
velmi dobrou ucitelkou. Ve všech zemích byly zájmy
spolecnosti postaveny nad zájmy jednotlivcu a speku
lace ve zboží - jinak ketasení - byla potírána. Jestliže
nebyla potrena úplne, znamená to jen, že prostredky
byly nedostatecné, jak je také prirozeno pri soustave n.1
rychlo vybudované, a v mimorádných okolnostech pu
kušení veliké, nikoli však, že princip sám byl nespráv
ný. Bavlnárský výbor lancashirský se již k nemu v:rací.

Vá.lka ukázala, že mnohé veci nemusejí a nemohou
býti jen proto, že již byly, a že ve spolecenském živott.
je mnohé zrízení, které slouží jen úzkým zájmum, casto
neoprávneným, a muže býti zmeneno. Když válka ob
mezila »volnou hru hospodárských sil« na všech stra
nách, penežní zájmy jediné zustaly státem nedotceny,
naopak stát jim krute platil za služby, na než mel
svrchovaný nárok. »Naše peníze si vláda vypujcila,
naše hnáty vzala si zadarmo«, rekl kdysi Bernard
Shaw. A byly to peníze vydelané velmi casto z války
a ze státu, peníze, které bez války by vubec nemely exi
stence, peníze, které representovaly zvýšenou výrobní
cinnost (pro válku) veškerého obyvatelstva, ale byly
prisvojeny jen málo vyvolenými. Nyní se ty následky
vidí a velmi konservativní financní spisovatel anglický
(Withers) nazval anglickou válecnou financi zbabeloLl
- což teprve ty neanglické!

Penežní zájmy, jež »delají« peníze nikoli z práce 3

výroby, nýbrž z diferencí casto umek nastrojených,
udržely se tedy i nad státem za války a drží se tam
posud. A deflacní politika zhodnocuje penežní nároky
takto nabyté na škodu poplatnictva a celé pracující spo
lecnosti. Horlivých obráncu slovem i tiskem mají pe
nežní zájmy posud dost, a tak jednotlivci i instituce
pokracují na naklonené ploše. Organisování výroby a
smeny statkll, jež jest vlastním úkolem penežnictví, ne
vede již rychle k cíli, neustálé posunování všech cen,
jemuž se ríká zdravá penežní politika, poskytuje zasve
ceným rychlejší výsledky. Jak dlouho je však pouze fy
sicky mOžno na této ceste pokracovati bez ohledu na
morální rozvrat, který se již projevuje v národním ži
vote?

Spekulaci a penežní zájmy nelze od sebe odtrhnouti,
a kdo chce ovládnouti spekulaci, musel by bud položiti
težkou ruku státu na každý obor obchodu a výroby, což
je nemyslitelno, nebot by to bylo udušením veškeré
iniciativy. Anebo musí ovládnouti výrobu úveru a rí
diti ji pro dobro celé spolecnosti; z této ústrední bašty
pak ovládne veškeren ostatní prumysl a obchod do té
míry, že v nem muže udržovati slušný porádek. Každý
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obor muze pak míti dle potreby jakýsi svuj samo
správný dozor asi v tom smyslu, jaký navrhuje lanca
shirský bavlnárský výbor.

*
Kdykoli stát hrozí nekde klepnouti pres prsty ne-

jakou skupinu, která príliš rychle obohacuje své »ná
rodní hospodárství«, hned je tu krik, že kapitál se bude
stehovati do ciziny. Tento strašák úcinkuje daleko více
než zasluhuje. Skutecný kapitál se nemuže tak lehce
stehovati. Skutecným kapitálem jest vše co prispívá
k výrobní schopnosti zeme: úrodnost pudy, továrny,
železnice, pruplavy, domy, a není príciny, pr?c bychom
sem nezaradili zdraví, vzdelání a schopnostI obyvatel
stva treba to nebylo orthodoxní; obíhajícím kapitálem
jest 'zásoba zboží, která se nachází v zemi. Akcie a d!u
hopisy, státní papíry atd. nejsou kayi!~lem,. r;ýbrž je,?
nárokem na kapitál. Ony nerozmnOZUjl kapltalu zeme,
zrovna jako hypotéka na statku nerozmno~uje s~at~(l~,
nýbrž úrcuje jen jiné rozdelení nárok~ meZI ruz?e h~l.

ni peníze nejsou kapitá~em, nýb~-ž j~n na~.ytym na~
rokem. Skutecných statku v zemI al1l nepnbude al1l
neubude když se zásoba penez mení, ale ovšem vyko
návají s~ prudké úcinky na smenu statku, jež na konec
zasáhnou i výrobu.

Jaký kapitál se muže vystehovati ze zeme? N emo-
vitý nikoli, movitý ano, ale je težko predstaviti si po

.mery, že by tak ucinil. Možná, že by ho jinde ani ne
chteli, a kdyby se tlacil více, postavili by mu do cesty
vysoké clo. Že by nekde vyvážel peníze (státovky)?
Proc a k cemu? Za hranicemi nic neplatí a mají cenu
jen jako nárok na domácím trhu. vývoz penez rovná
se tedy konec koncu vývozu movitého zboží proti kte
rému se cizina dnes více brání než je vítá. Prodávání
cenných papíru, jež se nekdy nazÝvá útekem kapitálu,
rovná se jen zámene osob (majitelu). Na penežním trhu
by mohlo vyvolati docasné poruchy, ale ze skutecného
kapitálu zeme zase nic neubude. Cenný papír jest ná
rokem na príjem a jeho lepší nebo horší zpenežení ne
mení nic na tomto príjmu.

Na konec nám tedy zbude vývoz akcií a cenných pa
pírll, za než se nevrátila protihodnota do zeme. Ani
tentokráte se nevystehoval skutecný kapitál ze zeme,
teprve v budoucnosti, až budou placeny, dividendy
a úroky a tyto pujdou do ciziny, bude platební bilance
zeme zatížena ale jen do výše tohoto príjmu. Do výše
techto úrokll 'a dividend bude zeme nucena vyvážeti,
aniž by privážela proti hodnotu. Zahranicní pujcky, které
jsou tak drahé srdcím nekterých financníku, jsou ost .tne
daleko vctším zatížením pro budoucnost, nebot k rocním
urokum, obycejne vysokým, dostaví se jednou splácení
jistiny. A vctší jistiny presahující normální trh zahra
nicního obchodu se platí velmi špatne, jak ukazuje prí-
klad reparací a mezispojeneckých dluhu. .

Jest však jeden považlivý vývoz, nad nímž se vudcové
finance nejméne pozastavují. Je to emigrace - vývoz
zdravých a schopných lidí ..

Jistou kontrolu na pohyb cenných papíru' muže si
ostatne stát opatriti povinnou registrací majitele. Je to
plán svého casu nacatý v Italii a ovšelV potíraný zase
ve jménu hospodárské svobody. Musí-Ii býti -zanesen
v knihách pozemek a hypotéka, nen! príciny, proc by
nemohla býti zapsána továrna i akcionári, je-Ii to k ne
cemu užitecno. Kdo kupuje akcie, po prípade pomocí
bankovního úveru, aby se jich zase brzo zbavil, neuklá
dá úspor, nýbrž zase spekuluje. Tato pOhyblivost cen-

23

ných papíru, velebená od tech, jimž jde k duh~, r:,ení
v zájmu spolecnosti a ani v zájmu prumyslu, z nehoz se
ciní takto jen hrište a lovcí revír pro spekulanty. -a.

Nová Evropa

Príliš mnoho jazyku?
"Jazyková situace dnešní Evropy jest paradoxní« - p:aví

v úvodu ke svému pozoruhodnému a velmi casovému SPISU:

»L e S I a n g u es d a n s I' Eur o p t1 N o u v e II e« známý
francouzský odborník v oboru srovnávacího jazykozpytu A.
Me i II e t. V cem tedy spocívá tento paradox jazykových po

meru v nynejší Evrope? V rozporu a v domn;;jé llesrovnalos~~
se sjednocujícími snahami kulturního rozvoje a po~roku nas:
doby. Faktem je, dokládá týž spisovatel, že moderm »hmotna
civilisace, veda, ba i umeni stále víc a více Se sjednocují .... «

Technický pokrok dopravních prostredku sbližuje lidstvo: pev
niny v takové netušené míre, že v dusledku toho »zem~k~ule
zdánlive se zmenšuje«. Kulturne mizí rozpory mezi jednothvyml
!1Mod'y, a príslušnící ruzných kulturních národu j~ou si nyní
mnohem bližšími než pred sto lety byli jejich predkové. Krátce,
dnešní kultura je vskútku svetová a. pokud se týce jejiho rázu,
v podstate ev rop s k á. Prípadne a dobre vystihl to Dr. R.
Coudenhuve-Kal'e,rgi, nazvav nynejší, ci vlastne nastávající
období svetové kultury vše ev rop s kým ve svém ducha
plném spisu »P a n eur op a«.

Práve novodobá nacionální renesance, jíž nelze popírati, a s ni
souvisící jazykové rozruznení Evropy ve dvou posledních sto
letích zpusobuje hlavne výše zmínený paradox, na nejž upo
zornuje Meillet a mnoho jiných spisovatelu, zabývajících se:pro
blémem moderní kultury.

Meillet vzhledem k tomu podotýká: »Zatím jazyky, které
slouží co orgány této kultury, jsou velmi ruzny a stávají se
stále cetnej šími. Znalost nemciny, angliciny, španelštiny, fran
couzštiny a italštiny nestací již tomu, kdo chce býti au courant
veškeré modemí kultury.« A vskutku jest tomu tak. Dnes každý,
kdo chce stopovati treba jenom vedecký pokrok a rozvoj Evropy,
musí aspon passivne ovládati 15-20 jazyku. A což Orient, ze
jména As,ie se svými ~tarobylými a svéráznými kulturami! "Svet
- praví dále Meillet - ~meruje k tomu, aby mel pouze jedlnu
kulturu; ale jazyky této kultury se množí.«

Jak podotceno, toto jazykové rozruznení technicky znesnadnuj e
ól. nekdy docela znemožnuje vedeckou práci odborníku; nebo{
studium takové spousty jazyku a k tomu vznikem velmi ruzno
rodých (nyní nejde totiž pouze o t. zv. indo-evropské jazyky)
kulturne a vedecky ve,dle této skupiny uplatnují se také j~zyky
jiných celedí: ugro-finské, turko-tatarské, kharthvelské atd.) _
prímo technicky není možno pro vedecky pracující jednotlivce.
A pak kulturne v mnoha prípadech znamená to opravdové mrhání
energií, ponevadž všechny jazyky Evropy, at jsou se,be ruznejší
pokud se týce výrazových prostredku, v tom, co vyjadrují, snaží
se býti "Ie calque fidele les unes de~ autres«*) (Meillet). Obo
hacují ovšem národní kultury, ale jazykove neznamenají ve vet
šine prípadu kulturní obohacení. Studium techto jazyku pro ne
odborníka znamená vlastne více mechanickou a technickou než
kulturní a tvorivou práci.

Tím ovšem není receno, že vznikání a literární osamostat
nování nových národních jazyku jest zbytecno anebo, že tyto
jazyky kulturne jsou inferiorními resp. mé~e tvorivými. Máme

zde na zreteli hlavne technickou stránku jejich studia. Faktem

*) Zejména za 'války bylo lze dobre, pozorovati tento zje'V,
kdy celá rada válecných výrazu proste db slova' prekládaly se
na pr. Hinterland - a r r i e r e pa y s, ;>:ázemíl z a p i I j a
(uktajinsky) atd.
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je, že vznik nových nacionálních jazyku jest v naprostém sou
hlasu se sociálním a politickým rozvojeun Evrol'Y v nové dobe.
Podle Meil1eta »jazykové pomery jsou zejména ttrcovány sociální
situací.« Politicko-sociální vývoj moderní Evropy se bere ve
znamení demokratisacc veškerého života, s címž organicky sou
visí novodobá nacionální individualisace.

Ve shode s tímto normálním procesem pocet národu, které kul
turne a nacionálne se osamostatnily, stoupl v XIX. století (ze,
jména ve strední Evrope a na Balkánc), stoupal ve XX. století
zejména pode vlivem svetové války (ve východní Evrope a na
Kavkazu). Dlužno pocítati s postupem toho obrozenského hnutí
v Asii a mimo Evropu vubec, kde vliv jeho ,zasáhne také ne
které po!a-ocilé barevné rac;y (na pr. cernoši v Americe zrejme
prodelávaj i nyni svou kulturní renesanci; v býv. asijském Rusku
celá rada domorodých kmenu mongolských a turandských byla.
stržena obrozenským nacioFlálne-kulturn~m proudem se zT,ejmými
snahami také po politické emancipaci;l. V tom ohledu naši dobu
právem lze charakterisovati jakožto soustreduj íeí se kolt!lm ná
rodnostní'ho problému. obdobne jako str-edem sti'tedoveku byl
problém náboženský. Národ jest nejživetl1ejší sociá>lne-organi
sacní formou nynejšího lid5tva (aspon a p.redev,ším v Evrope).
Jsou to s u i g e 11 e r i s prírodní }ednotky sociálne-historického
puvodu: krišfál'y mfJderního lidstva. Odsud nacionální rormA
soudobé evropské kultury jíž je v podstate svétová a všeli<lská;
odsud mnohojazycnost, domnele odporující sjednocovacím vše
e'Vropským snahám moderní kultury.

Evropské dejiny s všeevropskou tendencí ke kulturní jednote
jdou a pujdou ve znamení nacionálního individualismu a, což
s tím souvisí, i j a z y k o v é h o rozruznení. »Lidstvo - praví
A v a n Gen e l' l' - autor originelní monografie T r a i t é
Com par a ti f des N'a t i o n a I i t é s - smeruje k mnohosti
jazyku a to v takové míre, že nyní žádný evropský jazyk nemuže
již zmizeti.«

Materský totiž jazyk jest nejvl>astnejším a nejprirozenejším
orgánem kulturní a puvodní tvorivosti každého národa, jsa zá
roven nejpevnejším tmelem jeho organické zcelenosti. Odsud
pudová a prímo živelní snaha každého probouzejícího se národa,
osamostatniti se predevším jazykove. »Není národa - cteme
u Meil1cta - jenž by netoužil po svém vlastním jazyku ... «

Právo na jazykovou samostatnost nesmí býti urcováno kvanti
tativními duvody, nýbrž ryzCikulturními ohledy. A priori nelze
tvrditi, jak to casto delávají imperialisté, príslušníci velkých
národu, že jazykove-literární osamostatnení malých národu jest
zbytecné, ježto pro svoji malopocetnost tito národové nejsou
schopni samostatného, kulturního rozvoje. Tak soudil za války
na pr. P. Roh rb ach o EstonC1ch a Lotyších, ovšem zcela
neprávem, nebot práve tito pobaltictí národové vyznacují se velmi
svéráznou a zcela moderní puvodní kulturou. Správné kriterium
.•. té pricine stanoví Meillet, rka: »Jazyk má platnost pouze
jakožto orgán puvodní kultury. Tato kultura nemá zapotrebí
býti velmi rozšírenou; stací, aby mreIa individualitu ... 1I

V dobe všeobecné demokratisace, kdy na kulture berou úcast
co nejširší vrstvy národa, tato samozrejme musí spocívati na
rodném, 'lidovém jazyku. Proto není prípustný jazykový dua
lismus (vlastne aristokratismus) mezi spisovnou a lidov.ou recí,
jako to bývalo pred 100-'150 lety. Odsud logická oprávnenost

vývoje mnohých llidových jazyku ke, spisovnosti ve strexJní a
východní Evrope za posledních sto ,let. '

Za takových okolností výše uvedený rozpor mezi jazykovou
ruzností a kulturní tendencí k jednote zustává jaksi nepreklenu
telným. Ale predne tento rozpor jest domnelý: týká se formy,
nikoliv podstaty. Národní moderní kultury v podstate také se
rozvíjejí na všeevropském základe, prinášejíce, jednotlivým ná
rodum stežejní prvky svetové kultury v národní, tedy nejprija
telnejší podobe; zároven viak oboha.cují a osvež-ují llvetovou

kulturu národními puvodními prvky všelidského významu, nebof
není národa, žij ídho v nonnálFlích politických. a sociálních po
merech, bez puvodních kulturních svéráznosti svetového významu.
At ve filosofii nebo v umení, at v hospodárství nebo ve vede,
každý jednotlivý národ vytvárí neco, cím prospívá k obohacení
všelidského pokroku a v cem jest ospravedlnení jeho práva na
samostatný život.

Tedy »paradox«, o nemž se zminuje Mei11et,jest vlastne tech
nického, nikoliv podstatného rázu. Nacionální individualisace
nové 'doby není v rozporu se sjednocujícími snahami modt!lrní
kultury; jazyková ruznost technicky jednak znemožnuje bez
prostrední mezinárodní kulturní styky, jednak obmezuje kulturní
vliv v myšlenkové souteži Ii.dstva a národu, používaj ících ne
svetových, málo rozšírených resp. isolovaných jazyku.

Ale to jest již zcela jiný problém, nikterak ostatne nový, nebot
kulturní lidstvo, aspon pokud jeho snahy byly vyjádreny predními
mysliteli a spisovatel,i, ode dávna již touží, ne-li již po jednom
spolecném, živém, sv'eJtovémjazyku, tož aspon, po umelém do
rozumívacím prostredku. To jest však kapitola o. iobe, o níž
nutno b1,tdepromluviti docela samostatne. H. B.

v
Zivot a instituce

Civis:

Zda a kde by se dalo ušetriti na vojsku.
Výdaje vojenské jako (po železnicích) druhá nejvetší.

položka státních výdaju budou se jiste vždycky tešiti
zvýšené pozornosti poplatníkove už proto, že produk
tivnost penez vydaných na armádu není patrna na první
pohled. Od roku 1921, kdy tato kapitola státního roz
poctu dosáhla absolutne nejvetšího rozpetí 3.561,104.189
Kc a kdy predstavovala skoro 16 procent veškerých
státních výdaju, je patrný její pozvolný pokles.· V roce
1922 cinila vojenská vydání 15'69 procenta státního
rozpoctu, v roce 1923 již jen 14'35 procenta a z letoš
ního rozpoctu pripadá na armádu asi 13 procent. Ne
splnilo se sice ocekávání Raš í n o v o, vyslovené ne
dlouho pred jeho smrtí, že v rozpoctu na letošní rok
ušetrí se na armáde miliarda; byla ušetrena sotva její
polovicka. Dr. Rašín dal se pri svém proroctví patrne
vésti úvahou, že letošním rokem vch.ází v platnost usta
Rovení bra.nného zákona o zkrácení presencní služby
na :r8 mesícu;*) je však otázka, jak bude v souvislosti
s tímto ustanovením branného zákona rozrešena výše
mírového pocetního stavu armády, který musí býti také
v letošn~m roce nove zákonem stanoven. O úsporách
v tomto smeru nelze uvažovati pred legislativní úpra
vou celé veci. Nikdo ji~te nebude lpeti na vysoké cifre
presencního stavu armády, když toho nebude nezbytne
vyžadovati bezpecnost zeme a když snížení poctu stále
udržovanýcQ vojáku umožní na druhé strane vetší
financní obeti na technickou výzbroj armády a na lepší
zabezpecení kádru vojenských osob z povolání, dustoj
níku a poddustojníku. Vojenská správa spolu se zodpo
vednými ciniteli politiky zahranicní predloží jiste co
nejdríve parlamentním cinitelum k diskusi tento závaž
ný problém, jak dala by se císlice nového presencního
poctu armády stanoviti, aby bylo vyhoveno zájmum
státní bezpecnosti i nalé-havé potrebe snižování všech
státních výdaju.

"'<) Podle strízJivého' šetreni bylo by možno u»etriti tímto
zplliObem aai ISO milioni. (P. r.)
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Nám e o to, zda by i za dnešního zákonného stavu
nebylo možno priblížiti úspory ve vojenské správe
ponekud více Rašínove miliarde, než se to stalo letos.
Rekneme rovnou; že dobré vule k t!lsporám tJt správcu
naší armády nepostrádáme. Potkáváme-li po meste
vojáky, nemužeme bobudík ríci, že· by jevili nejaké
známky úsporného systému; navštívíme-li však pana
ministra národní. obrany a jeho spolupracovníky v úra
de, jmenovite v presidiu, v barácích u bývalé kadetky
v Nemdove, ulici nebo na Pohore1ci,' aenajdeme tam
nejen žádná nádhery, ale namnoze ani stopy urcitého
pohodlí a slušného zarí'zení, které bychom ocekávali
u ústredního úradu, disponujícího miliardami. Stejne
patrí pomalu do ríše báchorek povídacky o bohatých
dietách, výletech do ciziny a znamenitých remuneracích,
které si vojenští páni z mozolu poplatnictva poprávají.
V representacních výdajícH, cestovních dietách a re
muneracÍch jsou nek~eré ústreclní Ma'Cly mnohem štc
drejší než národní obrana. Je však otázka, zdali toto
pole úspor není podradnejší a zdali by se nedalo více
ušetriti rázným zasažením do vojenSké administrativy.

Verejnost, která uprímne cítí životní problemy ar
mády, byla na konci uplynulého roku -príjemne prekva
pena okolností, že se mohl dustojníkum a poddustojní
kum sloužícím u pluku poskytnouti' urcitý neveliký prí
davek, který aspon ponekud zlepší jejich špatné pomery
hmotné; krom toho slíbil ministr národní obrany pama
tovati jistými dotacemi na dustojnické jíddnv a na by
tová družstva vojenských gážistu. Tyto bonifikace,
jiste velmi úcelne užité, nebyly však nikde prelimino
vány; znacné cástky) kterých si vyžádaly, musily býti
ušetreny z rozpoctu. Pres to však p I' o pad I o z roz
poctu M. N. O. ješte skoro 40 milionu korun. Jsou okol
nosti, které mohou zmariti provedení nekterých nákupu,
jmenovite v tak rozsáhlém hospodárství, jako je vy
budování armády. Prece však musíme z tak velkých
prebytku rozpoctových souditi, že není patrne ve vojen
ské správe dosti presného p I' o g I' a m u budování ar
mády, jehož výsledkem by byl rozpocet na každy urcitý
rok. Z takového programu, který podle povahy veci
musil by ovšem obsahovati celou radu let, bylo by mož
no podle financní kapacity státu slevit urcité procento
jen za toho predpokladu, že by se provedení nekteré
jeho partie odložilo, až bude penez více. Musil by však
v každém prípade býti dostatek sil a hou.ž~vnatosti, aby
bylo provedeno skutecne to, nac byly povoleny úvery,
Pri existenci takového programu nebylo by ovšem
možno, aby se na pokyn ministerstva financí mecha
nicky sráželo 15 až 20 procent z rozpoctu, do nehož
byly už pojaty veci nejnutnejší, jako se to stalo na prí-
klad letos. .

Jsou známy snahy o restrinkci personálu v minister
stvu národní obrany, které docílily již pozoruhodných
výsledku. Soudíme však, že tyto úspory mohly by býti
ješte zvýšeny, kdyby se provedla ve vojenské admini
strative úcelná d e cen t I' a I i s a c e. Ve vojenské
správe je stále ješte velmi málo vybudována druhá in
stance, zem s k á voj e n s k á vel i tel s tví,
a mnoho kompetencí soustreduje se docela zbytecne
v ústredním úrade. Máme na mysli jmenovite záležitosti
osobní a požitkové. Nemá po našem soudu smyslu, aby
o každém automatickém postupu kancelárského ofi
cianta do vyšší platové stupnice rozhodovalo minister
stvo. Také v celé rade jiných, závažnejších vecí mela
by se podporovati samostatnost rozhodování zemských
vojenských velitelstev, která. QY prinesla nejen úspory

psaní a personálu, ale prispívala by též pri tvorení
jistých kvalit ryze vojenských. Nebot zemští vojenští
velitelé a jejich pomocníci jsou budoucí yudcové armád,
kdežto ministerstvo národní obrany nikoho do v.ojny
nepovede.

Zvláštní otázkou, jejíž zkoumání by rovnež nezustalo
bez vlivu pri vážných úvahách úsporných, je rozsah
pre,sidia M. N. O. a jeho kompetencí. Domníváme se,
že rada jeho agend dala by se v urcitých odborech mini
sterstva provádeti se znacnou úsporou personální. Pri
všech podobných úvahách bylo by ovšem treba dbáti
zájmu ciste vecných a osvoboditi se od všeho, co bylo
místy vytvoreno príliš kvapným vývojem poprevrato
vým. Nemají-ti zákonodárné sbory dosti casu a svedo
mitosti, aby do taju vojenského rozpoctu vnikly, musí
to jen zvyšovati pocit odpovednosti u administrativních
cinitelu, pri sestavování rozpoctu úcastnených. Jejich
krajní úzkostlivost pri hospodarení se sverenými mili
ardami je také duležitým prostredkem získání duvery
obcanstva k armáde.

Literatura a umení

Dr. Otakar Zich:

Smetanovská hesla.
n.

Pro skladatele typu hudebne intelektualtistického jest ovšem
požadavek vývoje a pokroku hudby po stránce technické jinj.
než pri typu hudlebne sensualistickém. Spocívá v rostoucí složi
tosti nikoli harmonické, nýbrž melodické stránky hudby. Nuže,
hudba jediná ze všech umení je schopna, stupnovati složitost
svého projevu myšlenkového pres meze casu; maxima melodií
v tomtéž omezeném case muže- dosíci tím, že nám 'dá soucasne
mysliti nekolik hudebnich myšlenek najednou. To je specificky
hudební princip, princip p o ly fo n i e. Požadavek vývoje tedy
je v tomto prípade! požadavkem stupnované polyfonie, pri cemž
se složitost nemení snad jen poctem soucasných melodií (t. rec.
»hlasu«), nýbrž spíše uvolnením jejich vzájemného pomeru. Proti
pohdavku volné, ba libovolné harmonie ve smeru dríve vyli
ceném (sensualistickém) stojí y tomto intelektualistickém smeru
požadavek vol n é, h .- v krajním prípade - libovolné p o Iy
fo n i e. Rozumí se, že v hudbe tohoto typu jsou též harmo
nické kvality - n'ffi1í jinak mOžno - ale ty nejsou skladatelem
tvoreny samy pro sebe, nejsou samy sobe úcelem, nýbrž jsou
jen dusledkem polyfonického vedení hlasu. Nejsou to tedy ani
v pokirokové hudbe tohoto ~meru harmonie za každou cenu
smelé, nýbrž proste takové, jak je diktovala logika všech sou
casne znejících melodií - to je ta Smetanova »svedomite vo
lená harmonie«. Nekdy to dopadne harmonicky proste, jíndy
príkre. A tak tomu skutecne je v celé strední periode Smeta
novy tvorby. Stací uvésti príklad z ne.jlidovejši a zdánlive nej
prostší jeho zpevohry, »Prodané nevesty;(: stred známého »Fu
riantale, kde ostinátní (stále se opakuj ící) melodie v stredním
hlase (v tenoru) se sdružuje s vrchní melodií (v sopránu) nebo
hned na to, kde se srážejí dve myšlenky samostatne harmoniso
vané, ale rytmicky o jednu ctvrt &e rozcházející - jak smelé
na svou dobu útvary harmonické tu vznikají! Liszt sám se
vyslovilo Daliboru že je smelejší po této stránce než díla
Wagnerova. V »Libuši« bychom našli takových míst velmi
mnoho. Velkolepá harmonická smelost posl'edních skladeb' Sme
tanových pak jest jen dusledek jeho geniálne uvolnené poly
fonie v té dobe. Díla tato nemine jiste uznání svetové, až je
CIzina pozná, a budou po zásluze zarazena na cestné místo ve
"Ývoji moderní hudby evropské.

Jsem dalek toho, abych st~jne jednostranne! prohlašoval vy
1ícený smer polyfonický za jedine správný a dríve rozebraný
smer harmonický za pochybený. Naopak jsem ukázal, že oba
tyto smery kotví v typické rozdílnosti psychologické jednotli
vých skladatelu (sensuaJism a intelekltualism, ovšem oba ve
smyslu hudébním) i jsem presvedcen" že se oba smeTY budou
vždy uplatnovati ve vývoji hudby, tak jako se již v minulosti
vždy uplatnovaly. Predpisovati urcitému skladateli, aby psal
jon tak ci jen onak, nemelo by smyslu; musí psáti zajisté podle
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6vého založení a podle svého sklonu. V obou smerech muže
vytvoriti díla dobrá i špatná, originální i eklektická, ale ve
smeru, jenž by mu byl vnucen, nebo který by si sugescí hesel
vnutil sám pro t i své povaze, psal by jiste díla jen slabá a jen
eklektirká. Pres tuto výhradu, odmítající jednostranné ho d
noc e n í toho ci onoho typu, soudím, že dVleiokolnosti svedcí
ob e c n e (nikoli v každém jednotlivém prípade) pro typ inte-
lektualistický. .

První z nich je ovšem rázu hypotetického; je to otázka po
ces k é m typ u hudebním. Kdežto urcení individuálního typu
hudehního lze provésti' se znacnou pravdepodobností, urcení ko
'Iektivního typu (typu urcitého národa ci· rassy) j~ nesnadné,
,tím nesnadnejší, cím širší okruh lidí bychom chteli zahT;:outl.
O slovanském typu hudebním na pr. bych se sotva odvazll co
rozhodovati. Vlastne by stanovení každého kolektivního typu
melo býti rešeno' statisticky, t. j. 'urcením p.revládajícího typu
mezi jeho cleny. Ale v prípade, týkajícím 'se, umení, je prostá
.statistická metoda .zkomplikována, ne-Ii znemožnena tím. že jde
jen o vybrané lidi, totiž o umelce, a že jejich tvorba nemá
nikterak st e j n é hod not y. Pridržím'-Ii se však, jak je ne
zbýtno, jeli vynikajících umelcu (ale kterí to z a ruc e n e
jsou v dobe soucasné?), tu podIIe zákona velkých (vlastne ma
lých) císel není vylouceno, že mezi nimi bude náhodou znacn~
procento výjimek. Pres tyto všechny pochybností zdá se ml
býti velmi pravdepodobné, že príznacný h u Ci e b n í typ ces k ý
je typ Smetanuv, typ intelektualistický. Subjekti.vne, t. j. po~le

.citového dojmu, jsem o tom presvedcen. Ale Je možno uvest
i objtiktivní doklady, pro to svedcícÍ.

Predevším je to skutecnost, že u nás ve vylicené svrchu dobe
s prevládajícím smerem hudebne sensualistickým byli mimo
tento smer velcí skladatelé, kterí tvorili hudbu polyfonickou.
První z nich byl uvedený již J. B. Foerster. Byl ovšem mimo
svoji vlast, ale v cizine byl neméne obklopen proudem hudby
typu harmonického. Zustal jím celkem nedotcen a svojí celou
tvorbou predstavuje ceský pendant velikého stoupence smer.u
polyfonického v Nemecku, geniálního symfonika Mahlera (mI
mochodem receno: žida, narozeného v Cechách). Druhý, mno
hem mladší, je OstrciJ. U tohoto skladatele dostoupil v posled
ních letech vývoj polyfonický takové volnosti, že dosáhl sám
sebou ideálu, který si vytkl smer ryze harmonický, naprostou
smelost a volnost harmonickou. - Druhý doklad ceskosti smeru
polyfotlického je opacný a týká se Suka. Je svrchovane zajímavo,
že skladatel, který vyšel z tábora zaprisáhlých harmoniku, pro
pracoval se ponenálilu k polyfonii tak bohaté, že v posledních
svých dilech je stejne smelým polyfonikem jako byl a jest har
monikem. To je zajisté dukarom, ž.e v nem tento polyfonický
sklon byl Již od pocátku, ale že jeho vývoj byl zprvu zadržen
mocne propuklou vášní harmonickou a instrumentacnÍ. Proto
&e v drívejších jeho dílech jevil jen skryte ;ako »polyfonie
orkestráln'í« (t. j. samostatnost nástroju, nikoli hudebních hlasu).

Je ;totiž jasno, že smelost palyfonická snadno, takrka' sama
sebou, vede k smelosti harmonické, ale nikoli naopak. A to je
d r u h á výhoda smeru polyfonního proti harmonickém.u. Ideá
lem hudební skladby jest a bude dílo, které se p o o b o u strán
kách povznesq k nejvyšší mete; k tomu konci pak je cesta,
kterou ukazuje smer polyfonický, mnohem bezpecnejší a pri
rozenejšÍ. Ve smeru ryze harmonickém je skryto zvlášte pro
mladé talenty nebezpecí, že budou svedeni na dráhu, jež snad
neodpovídá jejich· nadání priro:renému a z níž se pak d o s t i
tež k o vracej Í. Treba to zdurazniti zvlášte dnes, ponevadž se
objevuje nová hudební vlna mezinárodní, jež hlásá nejenom
úplné bezvládí harmonické, což by konecne nevadilo (známá
teorie ctvrttónová je na pr. úplným omylem, vzniklým. z nezna
losti hudební psychologie, a zajde brzo sama), ale i úplné' zni
,cení melodie. Beží o rozklad melodie na prvky, jež by 'úmyslne
byly zbaveny vší své souvislosti, atomisovány, tak jako kdyby se
provedl v poesii rozklad vety na slova, vespolClkzrejme nesou
visející. Tedy a b 6 o I ut n í sensualismus, nebot obe drívejší
naše hesla znacila jen relativní, t. j. prevládající sensualismus
ci intelektualismus.*) .

*) Pro zajímavost llve'C!utu obdobu s vylicenými smery
hudebními ve výtvarném umení,' obdobu, jež je jen približná
a má cenu pouze obraznou, ne vedeckou. Recenému smeru
harmonickému, zduraznujícímu barvitost hudby, odpovídá vý
tvarný impressionismus, jenž, také dávaje prednost barve, pred
stavuje smer sensualistický. Smeru polyfonnímu; zduraznují
címu melodické linie skla:dby, odpovídá výtvarný expressionis
mus -(vubec, nikoli -jen nynejší), jenž také staví na liilii a ná
leŽÍ tj'pu intelektualistickému. Na konec uvedený nejmodernejší
smer absolutne sensualistický neodpovídá nikterak výtvarnému

.expressionismu dneška,' nýbrž je' jeho pravým opakem, žádaje

Doktrina o samospasitelnosti harmonického pokroku v hudbe
vymstila se, tuším, na mnohých mladých našich skladatelích
a odmítavá kritika hudby Smetanovy, která je odvádela od díla,
jež jim mohlo býti nejhezpecnejším vodítkem, zpusobila, že
zabredli v slepou ulicku. Nesmíme se mýliti: ti, kterí uvolno
vali pouta harmonie, mezi nimi v cestném zastoupení i skladatelé
ceští, byli vskutku smelí a originální novotári; ale ted, když
se již dosáhlo úplné harmonické libovule, »harmonická smelost«
ne ní již smelostí, nýbrž zcela bežnou invencí, expe'rimentem,
hríckou. Jakmile se na pr. celotónová stupnice vžila, neznamená
její užití'V skladbe samo sebou již hodnotu skladby. Zvetšený
kvintakord není cennejší obycejného. Zvlášte pred svrchu na
znaceným soudobým smerem, který jsem nazval absolutne sen
sllalistickým, dlužno ob e c n e varovati. V nem se uplatní
i pouhá obratnost bez invence. A ceskému typu hudebnímu, po
kud prehlížím, vubec neodpovídá.

Zdá se vskutku, že leckterí z mladých skladatelu, syti této
snadné moderny, cítí instinktivne, že j'e treba prejíti na jinou
cestu. Cas od casu ozývá se znova a znova heslo »Z pet k Srn e
ta n o v i«. Ale bohužel! ukazuje se vždy znovu a znovu, že
ti, kdož tak volají, tohoto Smetanu neznajÍ. Nebot míní tímto
heslem návrat k Smetanovu - p r i m i t i v i srnu. Tak chápe
Smetanu široké obecenstvo, orientované nekolika jeho znárod
nelými melodiemi. Chápou-Ii jej tak i. nekterí hudebníci, je vy
svetlitelno, že jim tento jej i c h Smetana nepomuže. Mstí se
tu dlouholeté zanedbkí peclivého studia Smetanova díla. Sme
tana, jak jsem ukázal, ne byl p r i m i t i v. V jeho díle je za
jisté mnoho, co vypadá jednoduše, ale není to jednoduché,. nýbrž
jen zjednodušené '- a to je rozdíl. Je'to zjednodušené, jak zase
složitá místa jeho skladeb ubzují, na základe velikého technic
kého mistrovství, tak jako je zjednodušená antika nebo Poussin.
Psát jako Smetana (bez pouhého napodobení ovšem) je velmi
težké. Nic není snazšího pro odborne vzdelaného skladatele
nynejšího, než skomponovat na pr. urcité vypravování v ko
mické zpevohre harmonicky ostrými, vtipnými hríckami; ale
komponovat tu scénu polyfonne v tom asi zpusobu, jako je
treba Kecalovo »Mladík slušný«, je svrchovane nesnadné. At to
nekdo zkusí - rozumí se, aniž by proste napodobil! Tajemství
dobré polyfonie je totiž v tom, ž~ musí obe melodie soucasne
napadnout, a v tom je ta obtíž, kterou lze prekon~ti jen 
nadání predpckládajíc --,--studiem vzoru a vlastní uvedomelou
prací.

Temito výklady není nikterak vycerpáno tema o významu
hudby Smetanovy pro soucasnou generaci skladatelskou. Ba je
tu ,ješte nedotkautý problém vel'mi závažný, otázka naší dr a
mat i c k é h u d b y. Jeto problém nad míru složitý a netýká
se jen hudby samé; v rámci tohoto clánku, rešícího pro
blém ryze hudební, chci se ho dotknouti jen zcela strucne.
Výlícil jsem svrchu smer, který zavládl v oficidní ceské hudbe
v dvacátém století a jeho pomcr k dílu Smetanovu. Bylo prira
zeno, že tento smer zaujal i stanovisko k opere Smetanove
a k opere vubec. Jeho kritikové, zjistivše, že hudba Smetanova
je harmonicky a tedy vubec hudebne prostá a pro moderního
cloveka nezajímavá, pozastavili se v údivu nad .tím, že jeho
opery se scény pusobí velikým dojmem umeleckým. Tu ne
souhlasil záver úsudku s premisou. Nep.redložili si však otázku,
zda snad premisa není chybná, nýbrž usoudili, že prícinou
kladného dojmu estetického je p o u h á dramaticnost díla, že
se jevištní úcinek prenáší klamne i na hudbu. Obdobná zku
šenost oper Fibichových i jiných jim to jen potvrzovala. I usou
dili, že opera vubec je jakýsi necistý" mé n e cen n Ý hudební
genre proti ryzí hudbe symfonické a komorní a že není hodna
péra pravého hudebníka. Bylo tu tedy o duvod více, aby se ne
doporucovalo mladým skladatelum, studovati opery Smetanovy.

Dusledek tohoto názoru na operu jest již videt. Na, vývoji
ceské opery pracovali jen ti, kdož pevne stáli pri' smeru Sme
tanove, Foerster a OstrC1l. Stouoenci smeru harmonického bud
vubec oper nepsali, nebo. uciriili-Ii tak prece, nebyli právi
jejím- dramatickým požadavkum. Prícina byla: v tom, že, krátce
receno, násilne odtrhli složku hud.ební od dramatické (dané li
bretem a scénou) a snažili se ji takto isolovanou co nE\jlépe
vypraviti. Nemela tvoriti ceiek s dramatem, nýbrž jen rovno
bežne jdoucí páamo svých vlastních, rekl bych egoistických kvalit.
Sensualistický smer vedl je pak k tomu, že si nutný pomer hudby
k dramatu vyrešili jako' pouhou i11ustraci textu.

Netvrdím, že ryze harmonický smer je neschopen vytvoriti
operu; stací vzpomenouti jen Debussyho »Peléase«. Chci jen
ukázati na to. že tento smer u nás ztratil smysl pro drama
tickévztahy mezi hudbou a scénou. Ovšem, nemá každý hu-

úplnou dekomposici umeleckého díla. Dal by se spíše srovnati
s neoimpressionismem (pointilismem, ale nikoli Seuratovým) .
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debník specificky dramatického nadání; to j; svého, d:uhu plu~,
které musí pristoupiti k jeho nadání hudebmmu, ma-h hudebne
dramatické dílo býti dokonalým celkem. Není-Ii tohoto nadání~
je lépe oJ;>ery nekomponovati. To nezna:nená újmu na velikost~
umel1cove. Mahler nebyl nejenom opermm skladatelem, ale am
ne komorním. Byl jen symfonikem - a zajisté to stacÍ. U n~
je príkladem toho Suk. Ale ;uyslím, že r,nez~,nvaši~i ml~dýml
skladateli je nedostatek opermch sldadatelu pnhs napadny" aby
se dal takto vyložiti. Pro ty. kterí toto nadání mají, nemuže
býti dosti doporuceno nejhorlivejší studium oper Smetanových.

A tak - záverem - vidíme, že z obou tu uvedených »Sme
taJllovských hesel«, jednak »Zpet k Smetanovi«, jednak »Pryc od
Srrtetany«, nebylo ž á d n é správné. Mladé ceské generaci hu
dební je treba, aby od Smetany vyšla, aby jej poznala dukladne,
opet a opet aby se jím v pravém slova smyslu propracovala.
Bylo by možno parafrasovati tu radu, kterou dal kdysi Schu
mann Smetanovi, jež se ovšem- týkala Bacha, a ríci »Studujte
Smetanu 1« a po odpovedi žákove, že jej již studoval: »Tedy
jej studujte znovu!«

A SmetaJllovské heslo? Chcete-Ii, tedy je prece napíšu, ale bude
trochu dlouhé. tak jako je dlouhé umenÍ.. Zní: "Od Smetany
skrze Smetanu dál za Smetanu'«

Garsonka.
Precetše »Prostitutku«, méne slavný román p. Marguerittuv,

rekli jsme si' s uznalým obdivem: Jaké to silné lokty! ten muž

ví, jak se to delá, a nemá zrejme chuti zustati zneuznaným lite
rátem! Margueritte, rekli jsme si, behá za úspechem jako jiní
muži za ženami, a nezná lepší veci, než spáti s dvacátým vy
dáním. Meli jsme podezrení: neproklíná ,proto tak silne dobrou
spolecnost, aby rozhorcením vydelal peníze a dostal se do ní?

Nyní tedy prichází konecne slavná »Garsonka«, vedena jsouc
pri vstupu na ceskou pudu za ruku nakladatelským družstvem

»Máje«, je\ž jest, jak známo, spolkem cCiských spisovatelu. Rle,
pravíme si' ted, také ceští spisovatelé mají silné lokty, kde jde
o to, usporiti si neco na stará kolena; a nemaj í-li, vypujcí si od

Margueritta.,» Máj« dal poríditi p. N evolem preklad' tak hanebný
a vydání tak se hemžící tiskovými chybami, že jest hned patrno,
že na nicem nezáleží, lec na nekolika silných scénách, jakýchsi
zlatých hrebech. Pan prekladatel neumí patrne ani prectené udržeti
v pameti. Pochybuj eme 'aspon, že by Margueritte sám niceho
nevedelo jménu jakéhosi Gustava Flauberta a že by od neho
pocházela ve'ta, kterou cteme v predmluve ceského vydání: »J sme
již dateko od casu, kdy proná~ledovali Anatola France pro od
vážnost Ma dam e B o v a r y«. Kdyby nekdo ve Francii na
psal, že Alois Jirásek byl pronásledován pro odvážnost Máchova
»Máj e«, naj)lnili by ceští spisovatelé vzduch nárkem nad tím,

z.e nás ve Francii, k níž nás vážou staré kulturní vztahy, ne
znají. Rovnež pochybujeme, že by sám Margueritte nazýval
Freuda, zakladatele psychoanalytické školy, jehož se tak casto
dovolává, dusledne Freunde~n. Ale p. Nevole si patrne, myslí:
ž-Íd jako žid.

Nechteli bychom krivditi Marguerittovi: jsou v jeho knize
místa, kde se zdá, jakoby pristupoval ke své látce s dávkou
opravdové vážnosti a že ho problém zajímá. Ale celkem není
pochyby: Margueritte má tu výhodu, fe dovede chvílemi videti
život jako smradilavou opicí klec, a umí si na základe této vlast

nosti vydelávati peníze. Nepoburuj e nás odvážnost této látky;
život sám j'est veru dosti odvážná látka, a stydlivá mravnost
z doby krinolin je již tak jako tak ztracena. N,re:musilo by v té

knize býti ani o jedny zdvihnuté sukne méne, a patrne! Paríž
sama není mnohem mravnejší než tento román. Jen by v nem
musilo býti více -- ,iako bychom to rekli - umcnÍ. Umení má

tu podivuhodnou vlastnost, že vše dQvede uciniti nevinným, do
vede vykoupiti každou látku, a byt to byl i bacchanal ketasu.
Ale u Margueritta pozorujeme úmysl a· jsme rozladeni. Mar
gueritte nemá tolik sil, aby za odvážnost látky zaplatil uni-ením;

je u neho spíše opacný zpusob: za odvážnost látky chce si kou
pití umeni, a ze všech umeleckých vlastností vypelstoval v sobe

úplne jen odvahu k odvaze. Charles Louis Philippe veru si ne
zastíral oci rukama pred nekterými detaily života. Psalo pohlavní
nemoci tak p,riroz~ne jako o rýme a Q nevestce tak prirozene
jako o kovári. Ale nepozoruj'e,te u neho silných 'loktu, prodí
rajících se k ús.pechu, jako je p'Ozorujete v »Prostitutce«,
»Garsonce« a tomto celém druhu.

Margueritte jakožto umelec nestojí za dve slova. Pláštik jeho

psychologie je chatrný, a koukají mu z neho lokty, jeho pri
rovnáJ.lJí jsou banální, jeho slovní výraz feui1letonní. Chce-li být!
poetický, mluví o »kalichu ocekávání<" »tajennném hnízdecku
v mekkounkém mechu«, »tržišti zkažen'Osti«, a o tom, že »ucítila

se v moci žhavého boha«. Nebo o »chvíli, kdy se zdá, že prijímá
u stolu ducha zeme«. Nebo: »Že vyvolila k svatebnímu Obradu
tela muže mezi všemi nejkrásnejšího a že pri Pozdvihování byla
tou, jež vskutku vteluje, dodávalo božského nadšení její pýše«.
Autor, který dovede napsati takovou vetu, je kycar a vzdálí se
z 'Okruhu kycarství leda na krátký výlet. »Tak poznala postupne
nekolik samcu«: to je snad pravda, ale pravda vyjádrená stylem

policejního raportu, který nemá cas se zdržovat. Všude, kde
Margueritte se ponekud priblíží síle plasticnosti, zejména v hro

madných scénách, kdy ženské maso potuluje se prostorem, jeví
se jako bezmocný následovník Zoluv. KarJ. Kraus mohl o sob~
ríci, že »ostudu doby odívá do krásných slov«. Margueritte
ostudu doby 'Odívá do slov otrelÝch a místy kupeckých. A co
ríci o nem jako o mysliteli, nedovede-li obtížnost nejakého

problému vyjádriti jinak než tímto fešáckým zplisobem: Its a
long way to Tipperar"y ...

V dobe, kdy_ se delaj í nemravnosti, je težko kárati toho, kdo
o nich píše, a p. Margueritte nemel b);ti vyhozen z parížské Aka
demie z tohoto duvodu, nýbrž s mnohem vetším oprávnením za
onu vetu o Pozdvihování, kterou jsme citovali. Poválecné období,
ktt;ré Margueritte lící tak ponure, je vážná otázka a nemuže
býti umlcena. Brichatý buh obchodu a malický, zkrivený bužek
lásky vlácJ:nou, a bohatí tlustoši neznají, když skoncili své ob
chodní záležitosti, nic lepšího, než ležeti s ženami. »Telo ke
koupi, sve'domí na prodej«: toto lícení nekterých kruhu sotva je
prehnané, a Margueritte muže práve v tomto prostredí plne po
pustiti úzdu 'Onomu sklonu své povahy, který Nietzsche nazval
u Zoly »radostí smrdetÍ«. Za casu PrévostQvých byly mladé
dívky v tomto ovzduší j'eIŠte polopanny. Margueritte už v nich
vidí pouze ctvrtpanny. Tito Marguerittovi lidé, žijíci v prostredí,
v nemž je tolik jazz-bandu, shimmy a foxtrottu a tolik ozá
rených nápisu »Dancing«, že by se tím mohl uspokojiti i nej
dúslednejší básník proletárského »Devetsi!u«, jsou tak bohatí,

že návrh jeti tramwayí považují z'1- pouhou duchaplnost, a celá
jejich filosofie je. shrnuta v zásade: »Sto tisíc franku je l'qpší
než padesát tisíc«.

To jest prostredí, ve kterém žije Monika Lelrbierova, garsonka.
Její problém veru není nový: dejte ženám takovou pohlavní
svobodu; jakou si pro sebe osobujete sami. Monika, lOzhléd
nuvši se ponekud po svete, praví si, že není videti žádné veci, pro
kterou by nemela žíti tak, jak telo si žádá. A žádá-li si telo ve
ctyri hodiny odpoledne toho muže a v šest zase onoho, také dobre.

Žádá-li si telo lesbické lásky, proc, u Erota, týrati telo odpí
ráním? Autor, pri vší své volnosti, byl tak zdrželivý, že :Monika
Lerbierová nestvorila žádný prejudic pro prípad, že by si telo
žádalo také sodomie. Problém tedy nebyl osvetlen úplne. Mar
gueritte je odvážný, al'Elprece ne zcela odvážný, také v jiné veci:

Monika se stává takovou, jakou je a jak jí bylo treba, aby
»Garsonka« dosáhla tricátéh'O sed'mého vydání, teprve tehdy,
když byla zklamána v lásce a když shledala, že jej i snoubenec
má pomer s nejakou ženštinou. Zde, zdá sCj nám, bývá život
odvážnejší autor, a jsou Moniky, které jsou takové, aniž by
kdy byly bývaly zklamány v lásce. Také Marie Donadieu, hrdinka

Philippova románu, nikdy nebyla zklamána. Ale Margueritte

se neodvažuje odpoutati se zcela od morálky a ukazuje Moniku
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nejdríve ve stavu ideální puticky, z nehož byla vyrvána pouze
vinou mužovou. Autor odstranuj e také všechny sociální pre

kážky z cesty Moniciny tím, že, zabiv její teticku, dal jí zdediti
jmení a ucinil ji dokonale volnou, a pak tím, že ji ucinil ne
plodnou.

At jest tomu jakkoliv: v okamžiku, kdy 3e Monika dozvídá
o nevere svého snoubence, pohostí nás celou prednáškou, roz.
hoduje se rozrešiti pohlavní problém a požaduje pro sebe tolik
volnosti, k01ik jí mají mužové. Od té chvíle reší Monika a autor
problém taJk statecne, až jiskry létají na všechny strany a pu
blikum si šeptá o ostude: Monika jde z ruky do ruky, prožije

nekolik radostí lesbické lásky, dokonce s jednou pade,sátiletou,
a mezi jiným reší problém také tím zpusobem, že kourí opium
a šnupe kokain. Problém je~t vážný a nutno se poohlé'cInouti
po zpusobu, jakým byl rozrešen. Musíme' ríci predem, že nebYl
rozrešen, a že kdyby Monika mela tolik styku s muži jako
Messalina, prece se jim nestane rovnou. K tomu by bylo treba
\·eci prosté a základní: aby totiž byla mUŽ'eJ!11.Nemužeme po
tlaciti poznatku, že Monika vše, co delá, delá vlastrre ze vzdoru
a z jakéSI abstraktní zásady. Ale muži takových vecí nedelají
ze vzdoru aniž z abstraktních zásad. Hne.d její první prípad:
Monika, zvedevši o nevere svého snoubence, pocíná kvapne rešiti

problém tím, že dá se už za hodinu zavléci do hotelu úplne
neznámým mužem a tam »dala s'ebou zacházeti jako zvíre". Ciní

tak pro abstraktní zásadu spravedlnosti. Kdyby byla opravdu
rovnou muži, ucinila by tak z pudu. Nedovídáme se nic z intim
ností pomeru, který mel Monicin snoubenec se svou milenkou.
Tolik se nám však zdá býti j asno, že »nedal sebou zacházeti jako
zvíre.« To, patrne, jest již pouze druh ženské pohlavní volnosti.
Monika jde dále: ale» jen polibky nebyly hnusné« a pohlavní styk
s muži snášela jen s 'výsmešnou Ihostejností«. Zde opet nedo
sahuje, byt by delala cokoliv a byt každé místo svého tela deset
kráte vystavila necudnostem, rovnosti s muži, nebot tito se pri
takových príležitostrch nechovaj í s výsmešnou lhostejností, nýbrž
s vážností, snad ponekud obmezenou, ale silnou. Monika stále
opakuje první prípad z hotelu: dává sebou »zacházeti«. Opaku
jeme, ž'o v tom není žádné rovnosti s muži, nýbrž pouze vzdor.
Bojuje svou necudností za ideu rovného pohlavního práva, jako
londýnské suffragetky bojovaly nehty za rovné právo hlasovací.
Její bourlivý pohlavní život není zatím více, než dlouhá pred
náška presvedcené zastánkyne ženských práv. Lehá si s muži
do postele z podobných abstraktních dÍ1vodu, z nichž suffra
getky polévaly sochy inkoustem a rozrezávaly slavné obrazy
y národní galerii. Rozbesnila se, aby se stala rovnou. Jako v jed
nom románe Dostojevského pojal kdosi myšlenku, že nebude

dríve dosti svoboden, dbkud nebude mu IhQstejno zemrít, tak
Monika si usmyslila, že nebude dosti rovnou, dokud n{lbude do·
sti necudnou. Ale to je jen jakási nervosa, neco podobného ne
ustálému chorobnému strachu Strindbergovu, aby žena nena
byla nad ním nadvlády a nevzala n1OCoz jeho osobnosti.

Názorná prednáška, kterou udelala Monika ze svého života,

neprináší jí ovšem rozkoše ani ukojení. Cítí se stržena do sveta,
kde kolem ní precházejí »známé tvary, skoro bezejmenné«.
"Vždy ve vrcholném okamžiku vzdání se cítila poddanou techto
mužÍ1, jichž objetí pripustila«: tak tedy touha po rovnosti na
konec prinesla jí poddanství. To ovšem neuznáme za vyrešeni
problému. Zena, která bez lásky oddává se volnost!; nemÍ1že do
jíti jinam, než do poddanství. A zacla-li Monika jednou opravdu
milovat, pak ne~ylo pro tento prípad treba vyvolávati celý pro
blém: takové veci si oeLevždy život rešil sám. »Sprostá chlípnost
vetšiny mužÍ1, neustále rozjitrenÝch, se jí hnusila«: cítiti toto
a chtíti se podobati tomu, co se nám hnusí, jest ne;;mysl. Ale
v Monice se brzy probouzí žena, a ona se nyní stává behnou
z touhy po materství. Hledá muže, který by jí dal díte. Zde
opet není žádné rovnosti: muži nebehají z tohoto dÍ1vodu od

zeny k žene.

Pak p.rijde clovek, kterého Margueritte obdaril duší šosáka.

"Nemela jsi práva!« pravl tento šosák. "Mela jsi pomysliti, že
se nekterého dne setkáš s nejakým dobrým chlapem jako já ...
Ze se snad zamiluje a že ty, šteMe obdarená zrozením i vycho

váním, svým špinavým životem devky, ba ješte horším, zaviníš

jeho neštestí i svoje!« Presvedcenou bojovnici za práva žen
tento clovek ovšem nemuže tak pohnouti jako nás, a ona odejde,

pod'otknuvši, že se nehodlá stýkati s j~kynnim clovekem: »JS1
pozadu, Régisi! Ah, ah!«

Ale Margueritte, jak se ukáže, je dosti blízký spisovatelum

kalendárových povídek a tak nedá tomuto plameni se stráviti
v sobe samém, nýbrž ukoncí román štastnou svatbou, ružemi

a »ctyrmi stenami, v nichž jest uzavren celý vesmir,« nechyb!
ani zasnubovací hostina. pri níž jest tolik dojetí a prípitku, jako

když se vdávala Pepiéka KondeIíková, a Monika nestojí svým
šte/stím ani za Svéhlavickou. Nu tak, tady j'ešte letos pokvetou

konvalinky .. , Stalo se totiž, že prišlo cosi jako strýcek z Ame
riky, který úspešne rozluštil tolik 'starých dramat a románu, pan
Blanchet, jenž »jedine pochopil její myšlenku« a jemuž je práve
tak vše vhod a jenž práve tak smýšlí. Ten je strižen podle
predpisu: »Ano, vím, že jste trpela, jako každé srdce bloudící
v nekonecnu ... Pro mne jsou v živote a tudíž v jeho nejvyšším

útvaru, v lásce, jen bytosti rovnocenné ,a volné.« Když byl delší
recí, v níž podotknul, že »panenství, drahé dávným kupcum
manželek, nezdá se mne míti více duležitosti než mlécný zub,
a predsudek, který se k nemu upíná, pripadá mi spíš'el jako druh
sadismu,« - prokázal dostatek kvalifikace pro tuto roli, neváhal
Margueritte vrhnouti mu št3.Stnou a uzardelou Moniku do náruce.
»Zdá se mi, jakobych byla v hnízdecku,« praví garsonka. Ko
nec vše napraví. A pan Blanch'et povídá: »Nikdo nemá práv na

osobu, již miluje, mimo ona, jež mu sama dala.j«,';'nad má pan
Blanchet pravdu v jistém chladném racíonalietliokém smyslu.
Ale není v tom zkrotlá vášen a chytráctví premoudreIých? Ne

bylo treba dríve trochu vyhasnouti? Jak mládo bylo lidstvo,
dokud si milující ješte cinili ve.tŠí nároky na osobu své vášne,
než tato sama jim dlávala! Jak mlád byl svet, dokudJ na nem
OtheloÝé kouleli ocima! A nemusí lidstvo ponekud ochabnout,

aby bylo tak moudré, jako pan Blanchet? Proc truchliti nad
smrtí maminky? Z tohoto rozumného hlediska nestalo se s ní l1lÍc
iiného než ž,e se rozložila v prvky, z nichž povstala. Starí psové
~ebýv~jí dovádiví. Cetli jsme utopistický román ru'ského komu
nisty o Marsu. T,!m Martanky neodeprou svého tela mužum,

jako jim neodeprou opetovati pozdrav. Ale !Vfarfané sami praví:
my jsme hvezda stará a vychládající, kdežto na vaší planete, ve
vašich smyslech, jest ješte mládí.

Margueritti'lV román pusobí dojmejlTI puste se tocícího mecha
nismu jako nejaká prázdná továrna. Jsou zaznamenávány po

hyby tel, ale schází srdce. A jen tam, kde toto nechybí, jest

pravá erotika. . -fp.-

Poznámky

V ovzduši afér.

Aféra lihovarnických penez a vše, co s ní sou
VISI, je nejošklivejším vredem, který behem 5 let
samostatnosti zohyzdil nas politický život. Nebýti
dusledku, jež privodilo odhalení o disposicním fon~
du lihovarnickém, nebyly by koalicní strany am
vláda v tak trapné a bezradné situaci, jakou jim
pan predseda senátu zpusobil. Až dosud jsme se nedo
vedeli, kdo krome »Louvru« byl lihovarnickými pen~zi
obdarován. Prípad komunistického odboráre HaIse
není dosud zcela jasný a zatím lze predpokládati jen
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tolik, že komunistická strana neriskuje nic, jestliže její
orgán v odhalovací kampani pokracuje, nebot z prípadu
Haisova je již nyní zrejmo, že tento lihovarnický de
legát provozoval politiku na svoji odpovednost a na
svuj úcet. Pripouštíme-li, že tech, kdož prijali peníze,
bylo více, musíme je deliti na dve kategorie: jedna, jež
je dala strane, resp. jejím podnikum k disposici, druhá,
která byla obezretnejší a podržela je ve vlastní kapse.
Dokud nepoví Prášek sám, komu peníze dal, dotud
vládní strany nemohou vedet, na cem jsou. Velkých
sensací se však sotva kdo docká. Mnoho okolností na
svedcuje, že Prášek rozdal milionu málo. Stanovisko
tisku soc. demokratického, lidového a národne demo
kratického dává tušiti, že do techto stran se lihovar
nické peníze nezakutálely. Kde je tedy tech 27-28 mi
lionu, jež po odectení známé· již položky zbyly v po
kladne spravované Práškem? Správci disposicního
30milionového fondu velmi by se ulehcilo, kdyby mohl
ríci - treba jen pred forem 5-10 lidí - kterak na
ložil s temi 27 nezvestnými miliony. Nepochybujeme,
že pan Prášek velmi by sobe prospel, kdyby mohl v par
lamentním výboru koalovaných stran jmenovati všechny
jednotlivce, prípadne strany, jimž peníze dal. Jen takto
by udusil kampan proti sobe rozpoutanou a mel by na
deji na vyváznutí. Soudili jsme všichni, že tak uciní,
avšak nyní velmi pochybujeme, že by mel tuto zbran
v rukou, jinak by nemluvil o zrcadle z doby válecné,
jež chce osobnostem protivných stran pridržeti. Dokud
nebude prokázáno, že bylo rozdáno 30 milionu, polo
vina neb aspon ctvrtina disposicního fondu lihovar
nického, dotud musíme hájiti vládní strany pred vše
obecným mínením, jakoby lihovarnickými penezy byly
korumpovány. Ukáže:li se, že penez bylo rozdáno vel
mi málo, pak ovšem stane se aféra lihovarnická spíše
jen aférou predsedy senátu Karla Práška, než aférou
vládních stran.

Druhou, daleko choulostivejší fází Práškova prípadu
je aféra udavacská z doby válecné. Je ku podivu, že
Prášek nepocítal s tímto nebezpecím a nezmizel v cas
»cestne«, když u nás i ve Vídni již rada lidí byla do
tajemství archivu kabinetní kanceláre císare Františka
Josefa zasvecena. Pokud jsme informová:ni, bylo Prá
škovi nekolikráte radeno, aby odstoupil z predních po
sic politického života. Neucinil toho, ac mohl tušiti, že
ho president republiky o Novém roce neprijme - ne
tak pro aféru lihovarnickou, jako práve pro aféru de
nunciacní. Z toho, že agrární tisk nepronesl dosud
k afére ani slova, nesprávne verejnost usuzuje, že ve
dení strany staví se za Práška. Antonín Švehla byl
vždy odpurcem vyrovnávání sporu toho druhu v no
vinách. Dokud není ztracena poslední nadeje, že Prá
šek uzná situaci a sám odstoupí, dotud prospívá agrár
níkum mlcení. Neuciní-li toho, pak musí Švehlova stra
na užíti prostredku donucovacích.

Pokud jde o válecnou cinnost Karla Práška, zde mu
žeme ocekávati spíše »odhalení«, než v afére lihovar
nické. Nekteré listy projevily po uverejnení udavac
ského dokumentu o Václavu a Karlu Práškovi nápad
nou nervositu a daly na jevo, že jim vynášení duver
ností z archivu kabinetní kanceláre není príliš vhod.
Máme za to, že s tajemnostmi válecného archivu je
nutno opravdu delikátne zacházeti a Práškuv prípad
mel by býti poucením všem, kdož si nejsou jisti svojí
minulostí. Zbabelci, kterí zrazovali národ v težkých
pro nej dobách, marne se honí po zlatých ostruhách
v republice. ]( r.

Temný stín afér se stává pomalu hrozivým, a situace
uvnitr koalice se utvárela kritickým zpusobem. Dokud
šlo o ideje, nebylo mnoho strachu, nebot žádná idea na
pr. není predsedou senátu; nyní však jde o osobnosti,
a puda se otrásá zápasem, zatím tajeným. Idea sem)
idea tam. Ale politické osobnosti jsou jako brectan,
a kde zapustí koreny, tam se drží. Idea muže býti klam,
.ale p. Prášek je zrejme realita. Kriticnost situace jest
práve v tom, že už nejde o myšlenky, nýbrž o osoby,
cili že to jde opravdu do tuhého. Pan Švehla nesporne
pocituje, že ve chvíli, kdy jde o p. Práška, res ad tria~
rios pervenit. Jsou lidé,' kterí vedí to a ono a kterí
tvrdí, že tak težkou situaci, jako jest ta, která se nyní
otevrela, náš politický život dosud nepoznal, a že vlastne
je vše na spadnutí. Myslíme, že je v tom ponekud pre
háneno, a pro jednoho nebo dva lidi a pro nejaký ten
biograf nemuže býti vše na spadnutí. Pres to se zdá,
že aféry - i ty známé, i ony dosud neznámé -'- prinesly
malé zemetresení. A že si budeme moci oddychnouti,
až vše zase bude nejak urovnáno. Tvrdí se zejména, že
vídenský archiv jest jakási skrínka Pandorina, z které
se muže rozlézati na svet mnoho zla a hadu, z nichž
jeden již ponekud uštkl p. Práška. Osoby kompetentní
by mely povedeti, jak se to vlastne s tím archivem má.
Reci, které se dnes o tom vedou, nejsou nikterak na
prospech veci. Rozhodne mužeme ríci, že »Ceské Slo
vo« venuje svuj zájem veci ne zcela hodné, zajímá-li se
o to, kdo veci z vídenského archivu vynáší. Vecí da
leko hodnejší zájmu jest podle našeho mínení otázka,
co tam vlastne jest.

Londýnská návšteva. Cesta p. ministra Beneše do
Londýna byla vecí velmi prospešnou. Nebot, bylo-li
ceho treba po uzavrení smlouvy s Francií, tedy práve
toho, aby Londýn byl presvedcen, že tato smlouva ne
bude míti na Evropu »rozrušujícího vlivu«, jak se obá
val anglický tisk. Zdá se nám vubec, že byla udelána
psychologická chyba, jestliže Londýn a Rím nebyly pre
dem informovány o celé záležitosti a musily-li ji pri
jmouti jakožto prekvapení. Je treba pocítati s tím, že
žijeme v nervosní dobe, a že státníci se lekají, vysko
cí-li na ne odnekud z houští nejaká smlouva, o které
nevedeli. Považovali bychom za rozhodnou chybu, kdv
bychom se na své politické ceste dostali do jakékoliv
oposice k Anglii. Je nesporno, že naše kontinentální
postavení nás nutí k obzvlášte úzkým stykum s Fran
cií, ale košile jest konec koncu bližší než kabát, a my
nemužeme vedeti, jaké kaštany v ohni bude jednou
Francie mít. Dr. Beneš nepochybne vyložil v Lon
dýne, že jsme pri uzavírání smlouvy dbali této
opatrnosti a že se sice zavazujeme pro »dobré i zlé dny«,
ne však pro dobré i zlé plány. Jádro situace jest v tom,
že Francie hledá náhradu za ztracenou allianci s Anglií
a že my nemohli odolati této její touze. Pokládáme za
jisto, že Francii záleželo více na této smlouve než nám.
Bylo úkolem Benešovy výmluvnosti v LondÝne pre
svedciti, že jsme tak ucinili bez jakékoliv újmy pro
evropský mír. V Anglii nás špatne znají, domnívají-li
se, že bychom chteli nejak rozrušovati Evropu a meli

. nejaké bojovné úmysly. Ve svém postavení se spíše
se zálibou kloníme ke klidu. Je treba ríci ješte neco
o konvencích vubec. Zdá se, že práve v této dobe je
sklon k uzavírání smluv obzvlášte nápadný. Nezvy
šuje se tím ponekud nervosa? Mezinárodní politika
je ovládána diplomacií, a diplomacie, jak známo, jest
pole, kde »pád listu se stromu má za následek zeme
tresení«. Tak pro:;~á dohoda Italie s Jugoslavií o otáz·
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ku Rjeky vyvolala povesti, že jde o vojenskou konvenci
a kdo ví jaké úmysly, ac bylo hned patrno, že není proc
by Italie mela bojovati za Jugoslavii a Jugoslavie za
Italii. Proto' myslíme, že v tomto nervosním ovzduší
smlouvy, na ,než evropská verejnost nebyla dosti psy
chologicky pripravena, mají vliv ponekud rozrušující,
i když jsou v podstate nevinné a když vlastne jen »Cí
nan na hulce motýlky to, pouŠtí«. Ostatne nelze prece
novati vliv žádné konvence: to se ukázalo pred devíti
lety na prekvapujícím osudu, jemuž propadla konvence
mezi Italií a Rakouskem. Zájmy jsou mocný pán. 
N a konec ješte poznámku: približne v té dobe, kdy
dr. Benešdlel v Londýne a mluvil s Ramsayem Mac
donaldem, byl hrabe Bethlen, první ze státníkll pora
žených zemí, prijat anglickým králem. 'Myslíme, že ne
máme ceho litovati a na co žárliti, nebot zdá se, že
práve dr. Beneš byl na pravém míste, kde se delá an
glická politika, ac Macdonald pochází z velmi chudé
vesnice. Anglický kt"ál za dnešních pomen"l v Anglii
je sotva více než distingovaný soukromník.

Hory rodí... Novinami probehla zpráva, že minister
stvo školství vypsalo návrhovou soutež na hranicní
sloupy, kterými mají býti opatreny všechny silnicní pre
chody pohranicní. O návrzích rozhodne porota, ve které
zasedají dva profesori techniky, Akademie výtvarných
umení a Umeleckoprurnyslové školy; mimo to mají po
suzovati umeleckou cenu návrhú zástupce ministerst:va
zahranicních vecí, ministerstva vnitra, verejných prací
a ovšem ministerstvo školství a národní osvety. Jedná
se o to, zdali potrebuje náš stát pohranicních sloupú,
které by mely umeleckou cenu. Nekdo by si myslil, že
obycejné sloupy, natrené cervenobílou barvou úplne by

, svému úcelu vyhovely. Snad zamýšlí se zrízením ume
leckých pohranicních sloupu dáti cizincum na srozume
nou, že vstupují do zeme, která je obydlena krasocitný
mi obcany; že je to zeme tak štastná, že muže se zabý
vati vecmi zdánlive malichernými; že administrativa
podivuhodne klape a majíc nadbytek casu myslí 'na
okrášle1}í hranic, ježto ve vnitrozemí je všecko krásné;
a zejména, že pohranicní styk, totiž revise a celní pro
hlídky jsou cestujícím tak príjemné, že uvedeni byvše
laskavým jednáním celních zrízencu ve stav rozkoše,
budou tešiti svoji duši pohledem na vkusné pohranicní
sloupy. Ctyri profesori z odborný-ch ucilišt byli by za
jisté na slovo povolaní znalci k tomu, aby o umelecké
cene zaslaných návrhú rozhodovali. Avšak k cemu má
býti prítomnost zástupce ministerstva zahranicí? Verej
ných prací? Vnitra? Národní osvety? Zdá se, že k ni
cemu. Zdá se, že se jedná o diety. Že se zase státními
penezi šeredí; že není treba ani tak sloupú jako toho,
aby se sešla porota. ' K. P.

Loucení, loucení... Nap9ali jsme v prvním císle, že rozchod
s clovekem obratného typu nebo s takovým, který dovede opa
triti peníze, jest pro politickou stranu daleko bolestnejší, než
rOf:chod s clovekem 'moudrým. Události posledních dnu to
potvrzují. Nepochybujeme, ž'e s filosofem, a byt by v sobe choval
mcudrost Platonovu, by si pan Svehla klid!ne o chladne rekl
5 b o h e m navždy. Ale pri loucení s p. Práškem je prolito
mnoho slz a poslední objetí trvá dlouho. Domníváme se, že
mužemtl si býti témer jisti p,resvedcením p. Svehlovým, že pre
sidel1ltMasaryk, jenž odeprel prijmouti p. Práška o Nový rok,
je idealista a clovek neznalý realit a že netuší, co obtíží zpu
sobil. Z týchž duvodu, z nichž agrární strana se tak težce loucí.
s p. Práškem, ac dnes už je patrno, že není vyhnutí, nemuže se
strana ceskoslovenských socialistu stále ješte rozl~)Uciti s panem

Laubem. Nemužeme ríci, do jaké míry byl p. Laube vinen
v afére anonymních dopisu. Tolik však je jisto, že z ní vyšel
co clovek težce kompromitovaný. Porovne!jme s obtí.žemi, jež
se staví v cestu tomuto rozchodu" lehkost, s jakou se událo roz
loucení se skupinou inteligence, která byla seskupena kolem
revue »Národ!ní kultura«. Mužeme ríci, že v tomto prípade se
ani lístek nltiZachveJ.Bylo dávno zrejmo, že jest to spojení lho
stejné a jaksi snatek z rozumu, aby se nemohlo ríci, že strana
ceskoslovenských socialistu nic neudelala pro vec kultury a
myšlení. Když potom »Vecerní Ceské slovo« prineslo 'víteznou
lokálku, že ústrední výkonný výbor nesouhlasí s vedením »Ná
rodní kultury«, bylo to celkem zbytecné. To se dalo vypocítat
na prst~ch, že nebude souhlasit. Politická strana miluje pro
spech, který možno hned nahmatat a který roste s vulgární rych
lostí jako fazole. Cekat, až vzklící pomalá setba takové nejaké
revue, k tomu nemá dosti trpelivosti a radeji se zkoncentruje
zpet do vecerníku. To jest pomer celkem všech stran k intt{li
genci. Zajímavo jest, že u komunistu se inteligence a strana
snášejí ponekud lépe. To by se dalo cástocn.e vysvetlit pokorným
duchem této cásti inteligence, cástecne tím, že strana poskytuje
jí tolik volnosti v kritice ostatních vecí, že se ani nepozná, že
neposkytuje volností v kritice sebe samé. Pokornost ·komuni
stické inteligtfnce byla ovšem nejpochopitelnejší v oné dobe,
kdy pan dr. Arne Dvorá.k psal v »Rudém právu«: »Seckejte jen
malicko, a vše se zmení ... « Tehdy totiž se zdálo, že za nejaký
mesíc bude míti komunistická strana mnoho úradu k zadání,
a rada Hdí cekala s dychtivostí na okamžik, kdy se stane lidovÝm
komisarem feuilletonu nebo necím takovým.

Odhalování afér a agitace. Jakkoliv závažné veci vyšly na
jtlvo behem poslední doby, co se každodenne prQi'ía.\Uježurnály
Iihová aféra, musíme ríci, že verejnost necítí v té,to veci jasno,
nýbrž spíše zmatek, a že v záplave slov jí podstata ponekud
uniká. To jest vinou té okolnosti, že žádlná ze stran to nemyslí
s odhalováním korupce poctive, nýbrž že v tom vetrí pro sebe
predevším znamenitý agitacní materiál. To verejnost dríve nebo
pozdeji pozná, a pak sleduje i fakta s jakousi nieduverou. Ze
záplavy recí, zrejme pouze agitacních, lze pravé jádro aféry
dosti težko vyloupnouti, a zatím nebylo o celé veci psáno jinak
než agitacne. Bylo by záslužným cinem, kdyby nJejaká nestranná
osobnost, právnicky školená, podala na základe známého ma
teriálu prosté objasnení a vysvetlení tét!? záležitosti. Jinými
slovy, kdyby jí dala formu. Nebot dosud se válí pred námi cosi
beztvárného.

Sprostredkování S Rusken;t. Tak se tedy ukázalo, že v ~áleži
tosti styku s Ruskem, jt,hož cena zatím není ješte patrna, ne
budeme hráti, jak jsme si snadi tu a tam predstavovali a také
ríkali, roli prostredníka mezi Evropou a Mos~vou. Nezpíváme
tu solo, nýbrž ve sboru, a ukázalo se, že jsme nešli ani o krok
napred, nýbrž že jsme' byli leckýms prePstiženi. Teprve se
ukáže, máme-Ii ceho litovati. Zatím se mÍtŽeme jen poohlédlnouti
po prícinách oné muse, že nám bude dáno býti prostredníky
a pioriýry. Spocívala na klamu, že my, jakožto národ slovanský,
mužeme hráti vÝznacnejší roli než jiní pri styku s velkým slo
vanským národem. Ale pri povaze vlády, jež sedí v Moskve,
bylo vlastne hned od pocátku zrejmo, že tu jakési slovanství
nemuže hráti žádné role. Moskva by nás byla lapla jen v nouzi.
Ale to, ct'\ho Rusko dnes potrebuje, jsou státy politicky vlivné
<l' kapitálove silné, a ne slovanští národové. Nejsme si ,snad ani
dosti jasni, o tom, do jakého opovržení upadlo v Moskve bití
v slovanská prsa. Styk s Francií nebo Anglií znamená dnes
pro Rusko daleko více než styk se všemi Slovany na svetle.
Rusko, samo kolos, pocítá jen s kolosy. Nám pak v samo
statném a rychlém postupu bránil. stále nutný ohled na spo
jence a uvážení, že naše politická situace nám nedovoluje, pod
nikati kroky príliš, :zvláštní a osamocené. Byla-Ii tu nejaká prí-
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Icžitost, pak jsme ji tedy propásli. Dnes již uznání Ruska námi
nic neznamená. Dnes je toto uznání v evropské politice vecí
hotovou.

Feuilleton

Rozhovor pohlaví.
l.oni na jare, po poprave podolského vraha Kolínského, vy

lícily noviny zevrubne prubeh exekuce a zmínily se také o tom,
že jeden z prítomných policistu omd!(jl. Jakže, rekli jsme si,
nebylo by bývalo slušnejší, kdyby byl omdlel jeden z deseti
prítomných žurnalistu a policajt zustal stát? Hle, skromný
prispevek k psychologii žurnalistove. Ukázalo se však potom,
že žurna1isti nemyslili na omdlévání, nýbrž spíše na foto
grafování, nebor »Pražský illustrovaný zpravodaj« prinesl foto
grafii Kolínského na šibenicí. Tento »Pražský illustrovaný
zpravodaj« pracuje, pokud jsme shledali nahlédnutím do nekolika
císel, na dedicné roli, kterou opustil »Kurýr«, a pokracuje

v tom prostredky moderní techniky. Kdežto »Kurýr« prinášel po
poprave jen kresby, »P. i. z.« prináší fotografie, a kdežto

v »Kurýru« psali lidé bujné fantasie o vrazích, v »P. i. z.« píší
vrazi sami o sobe, což je vidno z toho, že poslední císlo prináší
pocátek »Memoiru« Milici Vukobrankovicové, známé vídenské
travicky. »Kurýr« byl vydáván p. dr. Baštýrem, o nemž po radu
let panoval mezi všemi slušnými lidmi jednotný a nesporný
názor. »P. i. z.« jtj podnikem strany ceskoslovenských socialistu,

o níž jsou názory rozdeleny. Vlivu strany na pražské radnici
podarilo se prosaditi, že od nejaké doby v každém voze elek
trických drah visí po jednom ohmataném císle »P. i. zo.« Nezdá

se, že by se' strana, vydávají~í list prostrednictvim :Melantri
cha«, mohla zbaviti zodpovednosti za tento podnik. Jaký jest
duch tohoto podniku? Jest to duch kuplírství, a v rubrice »Snatky
a dopisy« vedou obe pohlaví cilý, každému jasný a ncstoudný
dialog. Jcst otázkou, je-li vhodno, aby strana, k níž má blízko
rada slušných lidí, která agituje prostrednictvím ceskoslovenské
církve a kt~rá nedávno utrousila sluvko o nutnosti »nového

cloveka., dodávala pro tuto korespondenci dopisní papír a dávala
si platit 40 haléru za prechovávání každého nestoudného slova.

Po delší námaze podar-ilo se vypuditi korespondenci tohoto
druhu ze sloupcu denních listu. Toto vít!ezství nemelo by mnoho
ceny, kdyby politické strany zacaly vydávati pro tyto úcely tý
deníky. Posudme na nekolika ukázkách ducha této rubrik)'.
Nutno ríci, že nescházejí ani slušní a ubozí lidé, kterí, jak praví,
»touto ne už neobvyklou cestou« hledají východ ze svého osa
mocení. Nechybí duší naivních, které

»prejí si dobrou ženu míti,
jež v Praze VIII. míní žítí,«

a takových, které po zpuS9bu generace, jež si tyto záležitosti
vyrizovala ješte v »Národní politice«, žádaji &i »milého zjevu,
nežncjší dušinky, by nám harmonie žití znela«. Zaslouží však
Sodoma, aby byla zachována pro deset spravedlivých? Najdou se
i takoví, kterí k tomuto kroku pristupují s rozšafným uvážením
a solidní úctou pro materielní základy života. Tito lidé píší
obycejne, ž~ »týž má pronajatý velký hotel«, hledaj í »vdovu
nebo slernu téže vlastnosti, která by mela zálibu v obchode a
tiché domácnosti«, a »sprostredkování pp. rodicu neb príbuz
ných« je v tomto prípade vítáno. Pravidlem však sprostredko
váni pp. rodicu, príbuzných nebo dokonce pp. manželu bývá
vylouceno.

Základní tón této korespondence je cosi, cemu se v hantýrce
tohoto prostredí ríká »touha«, a základní vlastností této touhy
je nech ut k predsudkum. Cokoliv a jakkoliv chcete, ale bez

predsudku, prosíme! Touha po žene bez p~qdsudku je zde ješte
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silnejší než jíná také casto se vyskytující touha, vyjádrená pod
vlivem nové písne slovy »cerná musí být«. Nekdy se tomu ríká
»c1áma moderních názoru«. Tak prosíme:

»Bourlivák, volnomyšlenkár a pokrokovec hledá mladou
dívku bez jakéhokoliv predsudku. Nab. p. zn. »Spartakus«.

Ovšem, pravý Spartakus. Nebo se stane, že

»Intel. diskr. úredník hledá nezištnou zámožnou dámu bez

predsudku (stárí nerozhoduje), která hledá mUže pro ukrácení

chvile. Znacka »Snatek vyloucoo«.

AI jakkoliv bez predsudiku bude nezíštná zámožná dáma, již
nalezne, sotva predcí svou bezpredsudecností tohoto inteligentního

diskretního úredníka, nebot prostituce (i mužská) bývala vždy
úplne bez predsudku. Trice.tiletý inteligent hledá temperamentní
paní, ovšem ne jinak, než pod zn. »Bez predsudku«. Proctete-li
ctyri sloupce této rubriky, ocitnete se v neherzpecí, že si zamilu
jete okoralý svet predsudku. Touž prevládající roli, jako odpor

k predsudkum, hraje na druhé strane touha po diskretnosti, a
nabídek této oplzlé diskretnosti, jakou vynikají vrátní z nocních
místností, je práve tolik jako poptávky po ní. Ale hledá-li »30letý
naprosto zdravý, diskretní ri1UŽ temp,(~Tamentní dámu z lepších
kruhu, jenmou«, a zarucuje-li se svou ctí, že každý dopis bud!eo
vrácen, radili bychom oné dáme z lepších kruhu, jejíž srdce

se snad rozezvucí pod tem,ito slovy, aby v tomto prostredí ne

staV'ella na cti, nebot by stavela na písku.
Všechny cesty vedou v této rubrice do Ríma, a nalézají se

pro to jeti ruzná slova, tu kulatejší, tu prímá a jednoznacná.
Tak »intel. mladý muž rád by si ucinil známost s lépe situovanou

dámou, s níž by chtel prožíti milé chvilky. Stárí a krása ne
rczhoc1Juje. Zn. J srn e j e dno u n a s vet e.« Ovšem, už starí

. Rímané ríkali: Jez, p,ij, hraj si, po smrti žádná rozkoš. Jen
k technice této erotiky nemužeme potlaciti poznámku: obycejne
v takových milých chvilkách rozhodovaly práve stárí a krása;

prichází tu však opravdu one(f1 »nový clovek«, po nemž jiné
orgány csl. sociaListu volati neustávaj í? - »281etý miloval by.

je mu d:louhá chvile. Zn. Prí beh j e dno h o od pul d n e«.
Patrne nejaká nestálejší povaha. - »Gena, mladý vysokoškolák,
hledá opravdovou, krásnou a temperamentní Kalerii. Znacka
»M I á d Í«. Aha, nekdo, kdo cetl Cirikova. - »Partnerku na
tan)~, sport a lásku hledá Ing. C. Oenda«. Kdo si mi'de prát

vetší jasnosti? Prímost šlechtí muže. - »Zda nalezne 27letý
jemnou dámu, jíž by venoval tri odpuldne v týdnu?« Obáváme
se, že nalezne. Nevíme ovšem, zda jemnou. - Ted trochu
psychologické drobnokresby: »Prítele hledá 3sletá samostatná
dáma. život nevyužit, malomesto, trochu žízne, trochu nudy.
Zn. Ne z á vaz n e«. - Aby nebylo vubec žádných pochyb:
»Dva mládenci hledají dve partnerky ku poznání lásky. Znacka
Dek a m e r o n«. Gut gebriillt, Lowe. - »Mladý inteligent touží
poznati ženu, která by ho naucila milovati.« To je zvláštní, že
je to pokaždé inteligent. - Dva, kterí si už psalt: »Názory se
shoduj í. Pište.« To se dalo cekat, že se názory shodnou. 
»Mladý muž chce poznati zámožnou dámu«, která se nudí. Zn.
D i s k ret n o s t«. Jako bychom ho videli pred se.bou. - Slecna
si preje seznámeni s pánem pod zn. »Vím, co c h c ic. Jak to
praví indické prísloví: když se muž a žena dohodnou, co zmohou
proti tomu bohové? - »Inte1. diskr. mladý muž hledá zámožnou

dámu, která hledá muže pro ukrácení chvíle.« Tento, který hledá
tu, která hledá, je v tomto typu to, c~u Nemci ríkají: Rein
kultur. - Nyní ženy precházej í k útoku: »J e n sen e bát,
naše heslo je, jsme prítelkyne dve, cerné oci, cerné vlasy, znacka
naše: Zlaté klasy.« -- Nejaká, která má obzvlášte naspech:
),v o I á m, hoši, pište mne, já již nejsem dítetem. Zn. Jar c a«.
- Úredník hledá dámu, s níž by mohl strávit volné chvíle, pod
zn. »Snatek vyloucen«. Ovšem, to už známe: moderních názoru,

b~z pred.udku. - »Dva diskretní gentlemani prosí zámožné
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dámy o seznámení za úcelem spolecných zábav. Zn. Vol n o s t
dle do hod n u t í«. Gentlemani. - Obzvlášte težký jest tento
prípad:

»Vášen v nejcistší forme chce poznati pro sebe i pro !'>vé
dílo mladý umelec. Démon formy brání mu však vrhnouti
pohled na ženu jinou než mladou a krásnou.«

A opet útok starým zpusobem: »Mladý muž hledá prítelkyní,
ktelá se nlldi.« Znacka, ovšem, »Nezávazne a diskretne«.
-- Žena chce poznat muže pod znackou "C h ci ž í t«. »Mladá,
hezká, temperamentní slecna ráda by poznala život. Zn. Líc
i r u b«. Mohli bychom jí zaruciti, že bude jí dáno dostatecne
poznati n:.h živola. -

Administrace »P. i. z." je prozíravá a doplnila tuto rubriku
vhodným a potrebným zpusobem. Když clovek ví, ·co se chce,
dovede posloužit. Do záhlaví rubriky v k a ž d é m cís I e umí
stila inserát: »D á m y, ne boj t e se! Každou nehodu odvrátíte,
budete-li se ríditi dle pokynu zajímavého pojednání o nejjistej
ším, prímo ideálním zpusobu hygienicKé ochrany ženy proti ne
žádoucímu pocetí. Duverujte žene! Paní A. Dvoráková, Krá:!.
Vinohrady 1722«. Tak, ted je pekne na jednom míste pohromade
všechno, ceho je zapotrebí. Schází jen, aby recLakcezamestnala
nekolik erotických básníku za úcelem povzhuzování chuti.

Ted neco o tom, jaké predstavy mají tito lidé o sobe i o svých
idJeál'e,ch.- »Zda najde veselá trojka 3 mladé podivíny? Zn.
Máš a, L u š a, Ha r u«. Proc práve! podivínu je jim tre~a?
- »Seznámím se s hezkou dívenkou nebo vdovou. Mám svuj
byt.« Jaké tedy prekážky? - »Prátetsky by dopisoval brucoun..
Kdo by brucel s ním, nebo kdo by ho naucil býti veselým?« 
»Moderní Ahasver« hledá seznámení. Jak je problém Ahasveruv
vlastne jednoduchý. - Jakýsi »Mazlivý« také hledá. Rovnež
kdosi, kdo je »sám a sám:<. »Dva mrzouti, zarytí brucouni,
nenechali by se ani nejveselejší krasavicí rozveselIti. OdiVážným
štestí preje. Zn. Med ved i«, - Obzvlášte oblíbený zpusob je
predstavovati si sebe sama jakožto nezkrotný živel: "Dva ostrí
hoši hledají dve hezoucké dívenky, které by je' naucily poslou
chati.« Úplní Byronové. - »Který inteligClIlt má odivahu zkrotit
bujného šotka?" Nestacila by na to tatínkova inteligence? 
»Zdianajde certice Lucifera?« Nedávno byl v "Prager Tagblattu«
inserát téhož druhu: "Eine einsame Klapperschlange sucht einen
L6wen.« »Sie wird einem L6wi auch nehmen«, pravil k tomu
kdosi, znalý pomeru.

Až dosud to byly prípady, v nichž hrála hlavní roli ona »touha«.
Ale za Venuší chodi Merkur, a tak »P. i. z.« se stává místem,
kde se uzavírají obchocJ:ya jmenuji cifry. Jest tu mnoho žádostí
o pujcky:. pri nich se objlWuje, že ženy verí, že jen muži puj
cují paním, a páni naopak jsou presvedceni, že jim muže pujcit
jen dáma. Tak hledá muž pujcku 26.000 K pro obchod, ale jen
od dámy nebo slecny. Mecenáše hledá inteligentní mladá slecna
pod zn. "Peníze všemocný klíC«. - »Obnos 1000 Kc kdo pujcí
lepší slecne, obdrží velkou odmenu.« Jakou velkou odmenu asi
muže dáti srecna, která si musí vypujcovat tisíc korun? - "Najde
se bohatý dobrodinec, který rychlou pujckou pomuže z neprí
jemné situace mladé dáme?« - »Mladý muž, 27letý, daruje svuj
život dáme, jež mu dopomuže k zamestnání." - »Temperamentní
paní hledá zámožného pána co diskretního prítele. Zn. Mlce~i
vost«. - Snad opravdu bída: »Který mecenáš by predplatil inte1.
slecne obedy?« A mužský protejšek k tomu: »Která slecna neb
paní daruje ci zaplatí eleg. studentu obedy?« Jak muže nemíti
na obedy, má-li na 'eleganci? - »Kdo by pujcil vdané paní
100 Kc na primerené úroky?« Kolik asi obnáší úrok ze 100 Kc?
.- »Která dáma opatrí vzdelanému trosecníku slušne honorované
místo? Zn. Sr d c e od men o U«. Srdce? - »Zda najde 2sletá
bruneta mecenáše, který by jí pujcil 200 Kc 00 záchranu sestry?«
P,roc ta, která chce zachránit sestru, pripomíná, že je bruneta?
Asi je v tom rozdíl, chce-Ii zachránit sestru bruneta nebo blon-

dýnka. - "Pán hledá seznámení s divkou a slibuje hradit
cestovné.« - »Zámožnejši dámu, která, se nudí, hledá 221etý
inteligent sympat. zjevu. Stárí nerozhoduje. Zn. Jen d i s k r e t
n e«. - »Která zámožná dáma se nudí? Jsem mlád, zdráv a
vesel, diskretní vzdelaný muž, který se chéo baviti.« - »Diskr.
mJ. inteligent touží poznati dobre situovanou dámu, nejradeji
starší, která hledá muže pro ukrácení chvíle.« Už Boccaccio
nazýval takové veci kratochvílí. - Mladý muž hledá starší zá··
možnou dámu pod zn. »Z p e v z I a t a«. To jest skoro po lopate.
_ Ne ošklivá slecna preje si poznati zámožného pána pod zn.
»Z výšin sebepoznání«. Nebylo by'tu lépe: z nížin s~be
poznáni? - Mecenášku hledá mladik pod zn,. »F a u s t u v z á
vaz e k«. Ten si to aspon nepredstavuje lehce.

Ted ješte nekteré obzvlášte význacné prípady. Toto by byl
dobrý zacátek:

»Devušky, která z vás by chtela zpríjemniti dlouhé ve
cerní chvíle osirelému cernochu? Zn. P o k u šit e 1«.

Ty ctveráku! Mužeme-Ii vám neco poradit, devušky, tedy pra
vime: brr. - Nebo, prosíme:

»Která dáma trpi nerv. rheumatismem, krevními neduhy,
slabostí atd., necht použije suggest. mechan. masáže, magne
tisováni a mesmerisování, ktCJl'éprovádí mladý, zdravý a
sympatický odborník. Úcinek na telesný i duševní sta.v velmi
príznivý.«

Hle, nad svým dilem státní návladJní si zdríml. A to v dobe,
kóy se U nás konfiskují citáty z Bezruce. - "StucLentku hledá
cizinec za pritelkyni, kterou by financne podporoval.« Toho vede
tedy vkus k tomu, aby si vydržoval práve studentku, kdežto kte
rýsi jiný 'Se uspokoj í pouze slecnou »orientálního vzhledu«.
V tomto prípade za poptávkou prichází hned nabídka: »Který
oduševnelý zámožný gentleman podporí ženu orientální krásy?«
Zámožni, jak patmo, rychleji a snáze chápou. Ostatne: "Ráda
jsem veselá - kdo mne chce pochopit?« Nebo: »Kdo dovedl
by mne pochopiti a potešiti?« Pochopiti? Není to chyba tisku?
Nemá tu státi uchopiti? - »Jsme dva bankovní trednici, ktt\rí
by se rádi seznámili s dámskou spolecností a delali kavalíry.«
Zde si pánbuh patrne dobre nerozmyslel, komu to dává peníze. 
"Malír-amatér portrétuje bez nároku na honorár typické dívcí
hlavicky. Zn. Inspirace«. A: »Nudící se d-obre situované
dámy mohou nudu volného casu odlstraniti kresbou a malbou
ve vlastnim byte. Zn. Dob r Ý u cit e 1«. Ty, které nejsou dobre
situovány, se mohou nudit dál. - »Hledám diIVtipného, elegant
niho partnera (treba s autem) pro ves'C/lédobrodružství ve víru
velkomesta. Zn. I nt e r e 5 a n t n i«. To si jen myslíš, že jsi
interesantní.

"Onu dámu, která 19. t. m. ve 3 hod. odpoledne stála se
tremi nádhernými buldogy u musea, prosí soriosní státní
úredník s menším jmením o seznámení. Zn. M i I o,,"n í k
ps U4:.

Co je to? Sodomie? Ale ne.

V této záplave nalézáme pojedJnou insert:

»Intel. mlynárský, 24letý, rád by zmenil místo. Jako dobrý
oob., všestranne poctivý a spolehlivý uplatnil by se nejlépe
k samostatnému vedeni stredního podniku aneb do velkého
za mládka. Ct. nabídiky vyprošuji si pod zn. llStálé místo«.

Jak se dostal tento cistý mezi špinavce?
Ted už jen nekolik presných otázek: Jest to kuplírství, co

provádí »Pražský illustrovaný zpravodaj«? Je dustojno politické
strany, aby si vydelávala takovýmto zpusobem? Jsou tyto peníze
cestnejší než spiritusové peníze? Nekazí tu strana, která volá
po novém cloveku, ješte starého clovreka? A je-li toto dovoleno,
proc není dovolena prímo nejaká kancelár, která by sprostred-

kovahl tyto styky? -fP-


