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PfítomnosL
NíK III.

Politika

Co dále?

parlamente se práve ukoncuje vý'znacné poEti'cké
i: ceskonemecká obcanská vetšina prosadila agrá.r
a, prosadí i kongruu, pak se (konecne) vyrídí také

'tkOV)'zákon a pujde se domu.
eni jasno, postarali-li se režiséri také o pokraco
" Ceskonemecká vetšina, která se na mesíc sešla,

i vyrídila své príjemnosti, se zase rozejde a nezu
e po ní nic, žádný politický útvar, žádné spolecen
, které by mohlo vzíti do rukou vládu. Pak bude
rá rada drahá. Smíme doufat, že 'agrárne-klerikální
séri myslili tak daleko? Nebo se jejich um vycerpal
zením stranick}'ch predloh? Máme právo a povin
ptáti se po politickém plánu, který se skrýval za

o bezohlednou ofensivou. Beda, sotva se za ní co
'valo, leda nadeje, že všechno se vždycky nej1ak
ná.

emectí agrárníci a klerikálové, až vyrídí cla a kon
u, pujdou zase do oposice. Ani na chvíli neprestali
fovat, že patrí k oposici. Jejich spolupráce byla co
resneji vymezena. Recník nemeckých agrárníku
, že hlasují pro celní predI.ohu, ponevadž na ní

dizemedelcibez rozdílu národnosti tak velký zájem
meli za Josefa II. na zrušení nevolnictví. Ne-

"ti klerikálové pak budou hlasovat pro kongruu,
tože mají na ní skoro tak velký zájem jako na
tireformaci. Až se toto vyrídí, pujdou obe strany
ud prišly, a Hodžovi se Šrámkem nastane úkol
vat novou vetšinu, ac ovš.em uznaj,í-li svoji od-

ednost. Nebude to práve lehká práce.
ynejšíepisoda zanechá socialisty, zejména sociální
okraty, ve stavu velkého podráždení. Naprosto není

o, že se dají lehce uchlácholit. Ceskonemecká vetšina
()všemtu zásluhu, že odstranila sporné záležitosti,
s které koalice klopýtala celý rok a pro než se tocila
jednom míste, Je ovšem otázka., neodstranila-li ce
nemeckávetšina ony sporné záležitosti až príliš dú
ne a oželí-li socialisté tak brzy vlasy, které jim pri
byly vytrhány. Byli jsme jednu dobu nakloneni ve

I že po vyrízení te(hto záležitostí bude volná cesta
obnovení národní koalice. Ale zatím dostali se so

lni demokraté tak daleko ve svém odporu, že sotva
dou moci po nejakých lehcích krycích manévrech
"t, aniž by težce pošramotili svou politickoU! povest.

prudká slova, jakých užili sociální demokraté ve
, nedelním bojovném manifestu, nevracejí se zpet.
Obcanské strany bývalé koalice spoléhají se bezpo
by na to, že socialisté 'hudou mít rozum. Je hezké
léhat se na cizí rozum, ale ješte hezcí je spoléhat se
rozum vlastní. Uvažujeme-li .o odpovednosti za prí
nesnáze, nemužeme zbaviti agrárníky težké viny

oti duchu bývalé koalice. Bylo pevnou zásadou vyri
ati v koalici všechny veci dohodou. Tuto pokojnou
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cestu ,agrárníci horempádem opustili, když se jednalo
o jej,ich cla, a pos,lali sociálním demokratúm ultimatum,
které vzhledem k vítezným volbám opadlo trochu
zpanštele. Veríme v té veci lícení poslance Bechyne
v liste p. dru Hodžovi. Tím porušili agrárníci starou
koalicní tradici, v j-ejímž duchu se pracovalo pres sedm
let. Muže býti spor o to, byla-li zá.sada »dohodli jsme
se, že se dohodneme« dobrá ci. špatná. Jiste se nehodí
k tomu, aby se šlo rázne jedním smerem ku predu, a
jiste jí nebude dbáti žádná strana, která sama má do
sti sil, aby zarídila veci podles,vé vule. Ale v našich po
merech, kde moc je rozdelena mezi šest stran, které se
uemohou bez sebe obejíti, i když si nejsou príjemné,
byla to zásada nevyhnutelná. Muž, jenž ji pohrbil (neví
se, na jak dlouho), jmenuj-e se dr. Hodža. Pod jeho
vedením ukázal se agrární radikalismus daleko zrej
meji než p.od vedením Švehlovým. Je možno, že v zá
kulisí byl nejaký skrytý zápas mezi Šv'ehlou a Hodžou.
Podle výsledku se zdá, že Hodža boj, na pude agrární
strany jaks,i vyhrál. Vždy má. lehko vyhráti ve strane
ten, kdo se odhodlá prísahati na její trídní požadavky.
l\le velmi pochybujeme, že Hodža vyhrál svou vec také
v ceské politice. Po tom, co se stalo, není on mužem,
kt'erý by byl schopen dáti zase všenárodní koalici do
hromady. Ta úloha ceká na Švehlu. A i ten rozpadem
koalice utrpel na své povesti.

Naprosto tedy nejdeme vstríc politicky jistým do
bám. Zdá se spíše, že s'e budeme musit pripravit na
nejakou dobu naprosté necinnos.ti v parlamente, kdy
se bude hledat vetšina. Snad i na obcanskou majo
r;tu bývalé koalice prišly už ted nejaké takové starosti.
Aspon dala se v poslední chvíli pred odhlasováním cet
pr,ece do j'akd1osi vyjednávání se s0cialisty a, jak se
praví, prislíbila jim, ž,e v senáte budou prijaty nekteré
rozmenovací návrhy socialistu. Bude toto dosti pevn)'
most, aby po nem mohli sociální demokraté prejít zase
do koalice? Dosti pochybujeme. Stojíme pred periodou
nejistoty, nepochybne i pred periodou ruzných obav.
Sotva se dá ocekávat, že komunisté v této situaci si
budou pocínat líne jako kapri. Spíše možno verit, že si
budou pocínat po šticÍm zpusobu, a že sociální demo
kraté, majíce je v zádech, nebudoU! moci jednati zcela
volne. Jen tolik tedy je jisto, že až se ceskonemecká
vetšina odporoucí, bude politická situace tak špatná
jak,o dosud nikdy. --fp-

F e'rd. Per'Otttka:

Liberálové a zlaté tele.
II.

Liberalismus dosti dlouho váhal pochopiti, že mu
náleží bojovati také proti kapitalismu. Slavne porazil
staré tyrany, absalutismus, šlechtu a církev. Nepozo
roval, že z jeho vlastních rad vyrustá c,osi, co má také
talent k tyranii. Bylo mu také dosti težko ta pozoro
vati: nebot nový tyránek nenastoupil vládu žádným
státním prevratem, žádnými nápadnými ciny, ale vy
rostI pomalu a skoro nepozorovane a vyrostl dokonce



Prítomnost354

na základe liberální zásady svabady. Starí tyranavé se
opírali a privilegia; ale navý tyránek kašlal na privi
legia, ba vypadal dakance jakO' výlupek svobady: ne
žádal nic jiného než volný razvaj sil; prasil stát, aby
sedel za pecí a nemíchal se do nicehO'; mluvíval leckdy
o státu skaro tak pohrdave jako anarchisté. Kapita
lismus vyrostl z liberálních zásad svabady; kapitalista
nežádal nic lec valnast pno své pacínání. Prato liberá
lové nerozpaznali v nem W brzy adpurce. Jak by mahl
ohražavat svabadu, kdO' ;:,am si jlen svobady žádá? Ka
pitalisté všech zemí mluvili a svabode '" pathasem; kdy
kaliv stát chtel se vmísit do jejich cast)Tch sporu s del
níky, vždycky sáhli pa liberálním va rytu a zapeli pí
seií. svabody. Když se pacaly tvarit delnické odbaravé
organisace, kapitalisté prati tamu palemisovali opet ve
jménu svobady. Takové arganisace prý berau svabadu
delníkum a nutí je platit príspevky. Ta byla obzvlášte
tklivá obrana volnosti; asi taková, jakO' kdyby vlci ra
dili koií.um, aby nepobíhali v stádech, nýbdí jednatlive.
Kapitalistická ústa pretékala slavy svabady: cím hrní
cek za mlada navrel, tím k stáru páchne. Liberálavé
nebyli schapni celit kapitalismu ani videt jej v pravé
jehO' poda'be, dakud nepravedli kritiku pajmu svabody.
Liberalismus v dvacátém staletí naprostO' nemuže býti
totéž, cO' byl liberalismus ve staletí devatenáctém. Ta by
byl jen zamrzlý tón z Prášilavy trauby. Se zmenený
mi pomery mení se i liberalismus. Byl-li starý libera
lismus vždy a jenam pro svabadu, nedavedl-li chtíti
nic jinéhO' než ji, patkává se nový liberalismus s navým
thematem: jak celiti zneužívání svobady a jak posta
viti hráze nekterým následkum prebujelé svabady.
Není žádná abstraktní svabada, luzná 'bytast, která
kraluje na výsostech. Každý má svau vlastní, dacela
zvláštní svabodu. Jedna stají za mnaho, druhá za nic.
Majitel dalu má v demakracii svabadu a u neha za
mestnaný harník má také svabadu. Pres to by všichni
demakraté radeji všemi desíti sáhli po svobade ma
jitele dalú než pa svabade harníkave. Jest tatiž jistá
nerovnost v tech svabadách. Je-li v rukau bohatcových
svoboda težké žezla, kt.eré ovládá mnahé, je v rukau
chudéhO' lehká jako pírka. Úkolem liberalismu jest za
vésti jakausi rovnost mezi temitO' svobadami. Libera
lismus musí umet také organisavat; musí pachopit, že
žádné díla, ani dílo svabody, není zajištena bez rádné
organisace. Liberalismus musí býti pro organisaci
i v tom prípade, odporuje-li primitivní predstave sva
body. Starí liberálavé byli vždycky prati státu. Mo
derní liberálavé musí se spíše postaviti na stranu stát
ní arganisace proti kapitalistické svobode. Jestliže ne
kdO' nechápe razdíl mezi svabadou kapitalistickau' a
delníkovou a damnívá se, že se ta vyrídí pauh)Tm slo
\'em s vab o d a, jest s ním ovšem težká rec. Žádná
myšlenka nemuže se dlauha zdržavat s detinskými
mozky. S bajkau a rovnasti príležitosti mezi tavární
kem a jeho delníkem by se melo už prestati. Jest ta
pekná ravnost, když nekdO' zdedí továrnu a druhý nic.
Ta je asi jako zápas rytíre v brnení a s mecem proti
nahému cloveku s halýma rukama. Opakuje se nám po
hádka o delníku, který pílí a šetrností se stal bahácem,
a nekdy se skutecne pa darí vyštárati takavý prípad.
Ale musili bychom býti velmi aslepeni, abychom nevi
deli, že je tO' porádná výjimka za našich pomeru, ne
menší než když nekdO' spadne s druhého poschodí a nic
'e mu nestane. Z cítanek našich detí zmizela histarka
a mladém Františku Jasefavi, který daraval granátní
kavi na stráži, talar; mahli bycham na její místa za-

,
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raditi pavídku a anom zbohatnuvším delníku. Sotv
s ní lépe nalažit.

Opakuji, že mezi svabadau tavárníka a delníka
l;arovnání. Pramének delníkovy svabady casto
cM. Aby jehO' svabada byla úcinná, musí b)-ti
prena a zajištena organisací. Je nesmyslno diskut
o tam, ztrácí-li delník v organisaci svobodu. To b
dejme tam u - také Sakalavé ztráceli svobodu, a i
tavárník, když se se svým padnikem pridá k nejak
trustu, zbavoval by se svobady. Není nic po sv
která je dabrá leda k tamu, aby clavek umrel hl
Svobada, ani svabada v liberálním smyslu, nesmí
menat, že se bez zbrane vydáme v šanc náhodám.
zcela srazumitelna, hájí-li delník svau svobodu ar
sací, která má zabraií.avat, aby jehO' svoboda nestá
se karistí náhlých zmen na pracavním trhu nebo
chu zamestnavatele. Liberálové by se meli od de
uciti tamuta rozumnému a strízlivému pohledu na
jem valnasti. Jen se neaddávejme nejaké mystice
bady! At kapitalisté sebe více mávají praporem
bady, liberálové musí jíti nevšímave kolem, j.de-liO
zajistiti spalecnost prati náladám nebo proh nep
ravasti majitelu výrabních prastredku. Jednou z v
razumných vet v naší ústave jest ta veta, že sauk
vlastnictví je omezitelna zákanem. Nekterí liberál
duchem z daby našich dedecku, budau snad tvrdit,
ta neliberální veta. Ale my neprestaneme tvrdit,
práve ta je veta velmi liberální. lIuže sice uložiti
kési amezení jednotlivcum, ale chrání svobodu vet
Predstavme si, že jednaha raku by si sedláci rekli!
nebudou síti abilí a že svá pole pramení v pastvl
prataže dabytek více vynáší. Kdo v takovém prí
by sáhl sedlákum na kabylku, nebyl by neprítelem
ské svabady, nýbrž velkým jejím prítelem, ponevadi
sice menšine bral svabodu vrtachu, ale vetšine by

jištoval svabadu jíst. NebO' dejme tamu, že by ma;
velkéhO' tavárníha padniku si rekl, že už má dost a
své padniky praste zavre. Stát, který by se v tom
pade astýchal sáhnaut na j.eho soukromý majetek a
jistiti další práci tisícum delníku, nezasloužil by n'
svabadnéha státu. Nejdríve musí býti zajištena zákl
ní svabada abcanská, právo na jídlo a práci, a pak
prve mužeme uvaž'avati o nejaké luxusní svob
Není pravda, že výrabní prastredky, i když jsou v s
kramém majetku, jsau saukramou zálditostí. Jen
jaká hracka, které nikdO' nepatrebuje, muže býti d
soukromým majetkem. Ale výrabní prastredky j
pramenem výživy a abživy spalecnasti, a prato nem
býti dovalena zcela volné nakládání s nimi. To j
veci celkem bežné v' sacialistických kruzích. Ale musí
stát bežnými i v kruzích liberálních. Liberál, který
atrokem atrelé fráse a svabade, poskytuje trapný
hled. Už dávno prišli prazíraví liberálavé na to,
svabada jedincova nesmí ahražovat svabadu tisícu.

Vybrali jsme nekteré krajní prípady. Ale i v n
málním živote hospadárském musí liberál staveti
ganisaci nad naprostau svabadu kapitalistickou. H
spadárský živat Evrapy churaví desarganisací. N
mažna náprava bez organisace práce a trhu. Hos
dárská krise Evrapy je vážnejší, než se damnívají
vrchní pazorovatelé. Zejména ta není jen pauhá
válecná krise, která, jak se ríká, zmizí, až se vrátí
do normální,ch pameru. Znamenají-li v tétO' reci no
mální pamery takavý haspadárský stav, jaký byl pr
válkau, pak nutno duvadne se abávati, že se už nik
dO' narmálních pameru nevrátíme. Od raku 1914
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mnohé prihodilo, a hospodárský obraz sveta da
už není takový, jaký byl. Normální pomery, to
ilne prumyslová Evropa, která vyvážela do sveta

prumyslu nebo do agrárních státu s velmi sla
prumyslem. Tento obraz, na kterém se zakládala
álecná hospodárská rovnováha Evropy, se pod-
zmenil, a tyto normální pomery šly definitivne

u. Stalo se, že koloniální státy, do kterých Evro
ážela, pocaly velmi )'chlým tempem zakládati

í prumysl.. Takovou smutnou zkušenost udelala
. Anglie s Kanadou. Mimoevropské otázky se
industrialisují, a tím evropskému prumyslu se
uje pole odbytu. Amerika, Afrika, Asie - všude
t nového prumyslu. Také Rusko, které vždy bylo
nitým odberatelem západních prumyslových vý-
, zacíná pod sovetskou vládou delat rozhodné
k industrialisaci. Nejde to rychle, pravda, ale

tide to zpet, nýbrž kupredu. Nestane-li s,e nový,
vropský prumysl obetí nejaké katastrofy (ne

jaká by to musila b5't katastrofa), pak je po onech
álních pomerech veta a »poválecná krise« nás ne
í. Evropa se zacíná kousati do svého vlastního

a hledá se svými výrobky se zdvojnásobenou
ií štestí na vlastních trzích. Temto nesnázím nedá
iti jinak než organisací výroby a trhu. Musí se
nout odbyt a dle toho organisovat výroba podle
tného plánu. Je nutno odstranit zbytecné konku
í boje. K tomu sotva postací národní organisace,
nutna organisace v merítku mezinárodním. O tom
jí b),t prozíraví evropští duchové zajedno. V ce

omu ovšem stojí svoboda kapitalistova, který se
do prsou a volá, že podle toho a toho clánku lid

práv si mtlže delat co chce. Lidská práva, která
na lidstvu jako težký kríž, nestojí za mnoho, a
'loré, dovedou-li se podívati na svobodu kriticky,
uze s vratkým a mlhavým citem, musí se posta

již proti pojmu kapitalistické svobody. Je di-
svohoda a civilisovaná svoboda. Sv()boda

sovaná znamená svobodu organisovanou. Clovek
I se vše podrobit rozumnému plánu, spoutal i prí
, síly. I kapitalista bude musit pred tím plánem
it hlavu. Bylo by hanba, kdyby clovek, jenž
illva, nedovedl dát do klece zlaté tele.
pítalistické hospodárství je anarchistické. Nejen
, díváme-li se na ne mezinárodne, ale i pozoru
Ji je v mezích jednoho státu. Kapitalistickému

árství schází naprosto jednotný plán. Jsou ne-
lidé, kterí se tvárí tajemne a ríkají, že hospo
í je taková zvláštní vec, že nesnese podrobení ne

organisaci. Bylo by podivno, kdyby práve hospo
í byla ta jediná cinnost na svete, v níž mít plán

~lo škodEvo, kdežto jíti kupredu bez rozmyslu
. prospešno. Neorganisovanost kapitalistického
dárství neobstarává dobre hospodárské zájmy,

ni duch není spokojen. Musíme vnésti logiku i do
árského života, musíme podle jednotného plánu

"ádati príciny a následky. Liberalismus, nechce-li
pouh)'mvrtochem, musí energicky státi na strane
isaceproti dnešnímu kapitalistickému neporádku.
nekterí lidé reknou s. despektem, že tohleto je sta
ialistická moudrost. Nic nevadí. Pravda je, že

lové a socialisté budou musit hezký kus cesty jít
spolu. Není žádného duvodu na svete, proc by li
musil etrvávat v nerozumu jen proto, že pred
bjevil rozumnou zásadu už socialista.
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n. Múller:

JSOU Slováci demokraty?
Psáti o demokracíi na Slovensku je trochu težké a

nevdecné. Težké proto, že sledovati historický vývoj
demokratismu anebo demokratisace je velmi obtížno
a nevdecné, protože, chtejíce o demokracii nejen na
Slovensku, ale i u nás hovoriti, nevyhneme se nutnosti,
alespon nejak pojem ten definovati neb omeziti, pri
cemž se vystavujeme nebezpecí, že budeme prohlášeni
za reakcionáre, neshledáme-li demokratismu tam, kde
oficielne jest viden. Tím težší jsou veci slovenské, kde
o demokracii musíme hovoriti velmi opatrne, vedouce,
že pro skutecnou demokracii nebylo zde historického
podkladu snad nikdy. Není-li nám demokracie táboro
vým heslem, nespokojíme se pouhým ohánením se jí
jak oslicí celistí, ale budeme nuceni zkoumati, zda hi
storický vývoj byl jí prízniv, a, byl-li, do jaké míry.
Zdá se, že pojem »demokracie« je pro Slovensko na
prosto nove raženou mincí.

V Cechách, ackoliv rok 1848 zdaleka neprinesl to,
co od neho bylo ocekáváno, prece jen dal lidu jistou
váhu i moc. V Uhersku práve naopak. Lid - hlavne
~,lovenský - byl politicky pritisknut k zemi a mada
risaoe, která - jak hned uvidíme - byla v zájmu
veškeré šlechty uherské, slavila triumfy. Šlechta uher
ská, nadána jsouc velikými výsadami, snaž;la se vždy
chrániti 'Svoje zájmy bez ohledu na rozdíly národnost
r)í. Dokladem toho jsou slova historika Hunfalvyho:

"V uherském politickém právu vyvinul se veliký rozdíl
mezi zemanem a nezemanem, a,1e nebylo ani nejmenšího
politického rozdílu mezi MaJarem a Nemadarem. Zeman
mel veliká privilegia, ale tito zemané byli práve tak Ma
dari jako Slované, Nemci a Rumuni - krátce lidé všech
národností.«

A skutecne. Sledujeme-li puvod dnešních rodin šlech
tických v Madarsku, poznáme, že vetšinou Jsou pu
vodu slovenského, rumunského, chorvatského a neme
ckého i jiných - nepatrný však zlomek puvodu ma
darského. Jenže tato šlechta - stejne jako u nás tak
zvaná šlechta ceská - konecne se pripojuje ku kmeni
madarskému jako vládnoucímu, aby uchovala si svoje
stará práva. Škultéty (»Sto dvadsat pat rokov zo slo
venského života«) praví:

"v prvej štvrti 19. stoletia, hoci vln<IJmadarizmu už
vysoko bola vystúpila, ešte otvorene priznávali sa k Slo
vákom i tak postavení zemani, ako primas-arcibiskup ostri
homský Rudnay; barón Alexander Prónay podporoval Kol
lára, poyzbudzoval Šafárika.«

Ale odklon slovenské šlechty nastal potom hromad
ne a - jak praví Dr. Milan Ivanka,~vystupuje »ze
mianstvo ako žleb madarizácie«. A že tento žlab ma
darisace byl skutecne široký a pro slovenský národ
tragický, pochopíme z toho, uvážíme-li, že ješte pred
nejakými 50 roky bylo mezi dvoumilionovým sloven
ským národem na pul milionu zemanu. Ale jako šlechta
odcizila se lidu, odcizil se i lid šlechte. Proto nepo
divíme se, že Livio Odescalchi, který chtel se státi po
jítkem mezi národem slovenským a slovenskou šlech
tou, píše trpce po volbách roku 1923:

"Po rozposlaní Vyzvania (k slovenským zemanum, aby sa
zúcastnili porady, která mela býti v Štubnianských Tepli
ciach a na které tato šlechta mela se vysloviti pro slovenské
veci a pro politickou spolupráci zem,anstva s lidem) naraz
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vypísané boly obecné, okresné i župní volby, chvífa ta stala
sa teda nevhodnou pre našu poradu. Volby potom sa vyko
naly a ich v);sledok ukázal, že rud na tento cas pokladá už
za nepotrebných tých, ktori eštc pred polstorocím boJi jeho
uznanými(?) vodcami v každej politickej, hospodárskej a
kultúrnej veci.« (Slovák z r. 1923.)

~aj.isté že tato odpo"ed lidu slovenského je charak
~~ns~lck0t; a .~kazuje náW zretelne, jaká propast v de
Jlnnem VYVOJlprohloub .ta se mezi lidem slovenským
a tou šlechtou, o které t) ž Odescalchi praví:

»Pri verkom prevrate totiž náš clovek (rozumej tu šlech
tice, zemana), považujúc sa 2<1. Madara(!), podra svojich
pánskych pochopov pokladal za svoju rytiersku povinnosf
v zlom i dobrom prísposobovat sa osudu mauarského ná
f';da. Naslcdovnc uhorské zemianstvo na Slovensku, ked
'nemohlo prekazit prevrat, utiahlo sa na stranu, nezúcastnilo
sa pri kryštalizácii slovenského národa, do jeho struktúry
nevstúpilo a nepricinilo sa k vybudovaniu a konzoEdovaniu
Cesko-Slovenského štátu. Tým stalo sa cudzincom na svojej
rodnej zemi a bolo pokladané všetkými vrstvami slovenského
rudu takpovedano za nepriatefov, vo vlasti, hoci pretvo
renej, ale jeho milej, starodávnej.«

Toto uprímné doznání hovor'í za mnoho a mnoho
úvah. Ukazuje nám obrovský rozpor mezi lidem a
šlechtou. Proto nemohl lid za touto šlechtou jíti nebot
mu byla úplne cizí. Byli to uherští zemané t/ »Malí
l.<rálové«, jak o nich píše Jókai. Vždyt tato 'šlechta 
J~ko v Cechách - sledujíc jen svoje osobní a stavovské
cde, P?važ?vala vždy lid za podnož, která jí dopomllže
k mOCla sde. Proto nesledovala prání lidu a neprizpu
sobovala se mu, ale naopak chtela aby lid šel za ní
i tam, kam jíti nemohl. Lid povaioval se za lid slo
venský, kdežto šlechta za šlechtu uherskou. Lid mluvil
slovensky a svuj jazyk miloval, kdežto šlechta byla
?chotna hovoriti latinsky, slovensky nebo madarsky,
Jen aby svoje práva a privilegia si zachovala. Požadav
ky lidu i šlechty se diametrálne rozcházely. A poráž
ka šlechty, jak o ní hovor'í OdescaIchi, je soucasne ví
t~zstvím zdravého instinktu lidu, snad je to první ve
l:ký a hromadný projev prirozeného citu demokrati
ckého slovenského lidu. Proto též už bývalá šlechta
nezmohla .se na nijakou velkou politickou akci. Lid
jí nepotrebuje.

Že ovš~m za ~akovýchto historických pomeru vývoj
demokraC1e meZI slovenským lidem nemohl znacneji
postupovati, je zrejmo. Lid slovenský do prevratu ne
hrál politickou roli žádnou a jestliže prece v nekte
rých volbách prorazil (zvolení Jurigy a Blaho za
poslance v roku 1906), stalo se to za obrovských obetí.

Lid :,l?"~er:ský mohl s?oléh~ti na sebe, ale jeho síly byly
roztnstene a nepatrne. A vsak poslanecké volby na Slo
vensku nebyly projevem demokracie. Se .strany Slo
váku byl to zoufalý odpor proti madarisaci. Proti ní
se postavilo vše, co slovensky cítilo. Boj tento zabral
všechny síly lidu a na budování základu demokracie
nebylo casu ani sil, ani prostredí. Nebylo prostredí,
nebot tehdy, kdy v Cechách lid burcoval Havlícek, na
Slovensku se jen težce dýchalo. Volby se tu dály za
asistence cetn'íku a vojska.

Historický vývoj, který utvoril feudální Uhersko
s privilegovanou šlechtou, nemel místa pro demokracii.
Ale nebylo místa pro výchovu k demokracii - vláde
lidu - ani v samospráve, nebot v Uhersku vlastne té
samosprávy, jako u nás, nebylo. Samosprávná obec,
okres i zeme nutily lid prece jen k chápání základu
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demokracie, kdežto na Slovensku foispán, szol
a notár každou možnost samostatného rozho
lidu v základech ubíjeli. Tím méne možno ho
o samostatnosti hospodárské, která stejne vede
mokracii.

První demokratické zrízení, s kterým se na
vensku, ovšem až po prevrate, setkáváme, jsou
výbory, telesa to, která jsou svou podstatou
správná a která mají nauciti lid rozho
o vlastních vecech. Ovšem dnes ješte tyto
ní výbory mají svoje nedostatky a nedosta
budou míti ješte dlouho: prece však tu ucinen
kupredu. I demokracii treba se uciti a má-li se
kracie státi hybnou silou celé státní správy, tre
cíti od obce. Nebot obec je státem v malém. Tét
chovy na Slovensku do prevratu nebylo. Nesm'
proto prekvapiti, zjistíme-li, že nekteré zupní ci
výbory chtejí rozhodovati i v otázkách zahran'
na príklad protest proti uznání Ruska de jure
dobne. Instituce samosprávných župních výbo
Slovensku jest novum a jako takové musí se
vžíti. Proto nás neudiví, když v témž župním •
který má rozhodovati o župních záležitostech, v
neustále, že nekterou polní cestu má postaviti
Stát stal se tu - ostatne i v Cechách - címsi, co
všechno na svete udelati. Jest to projev ne
demokracie, to jest vlády lidu: lid myslí, že n
on od toho, aby rozhodoval, ale aby rozhodovala
ha, stát. Nemusím snad zvlášte podotýkati, že po
vrate pojmu demokracie (zase jako tomu bylo
chách), se rozumelo jako bezvládí, na mnohých
stech i rabování. To už patrí minulosti. Ovšem
musí zaraziti vec jiná, která - treba mela i jin
zadí - svedcí o tom, že demokracii - a co .
jiného než samospráva? - zle se rozumí i tam,:
bychom smeli predpokládati rozum a rozhled.
cesta l'udových poslancll do' Ameriky, jest to
pittsburgské dohody. Politický úcel Hlinkovy ces
Ameriky jest mravní podora v jeho boji za tuto
hodu, což jinými slovy znací, že l'udová strana SI

dá, aby americtí Slováci meli právo rozhodovati O

šich pomerech. Je to lapsus, pomyslíme-li jen, •
príklad zde na Slovensku se velice zle nadává,
Praha administruje Slovensko jako treba Rodko
A nyní titíž odpurci centralismu - zbytku to s
administrativního i vládního systému - chtejí,
Amerika o našich nejvnitrnejších pomerech roz
vala. Jest to pri nejmenším naivnost. Na Slov
se však verí, že cesta H1inkova do Ameriky po
pittsburgské dohody jen jako pláštíku a víre této m
dúverovati plne. Politicky je to však pocin na
nedemokratický. Demokracie nechce kurate1y,
chce vládnouti sama. Hlinka však si žádá kuratel
z Ameriky. Avšak tyto velké i malé hríšky proste
plývají ze 'stavu vecí, jaký zde byl po prevrate a
žeme pevne doufati, že casem zmizí. Treba tu n
demokratické výchovy.

Prekážkou každého postupu demokracie v hýv
Uhersku byl vždy šovinismus. Svedcí o tom dejin
ciální demokracie na Slovensku, která až do roku
byla spojena v jednotnou stranu. Když však v
strany bylo príliš šovinistické, chtela se slovenská
ce osamostatniti, nebot, jak píš'í »Robotnícke Novi

»kým ceskí súdruhovia s bystrou zaujatosfou sledova
jednávania nášho sjazdu a zasiahovali i priamo do
zatial zástupca madarský 'choval sa takmer bez každe
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jatosti, tak asi ako sa madarskí súdruhovia, hlavne ale
e1enoviasprávy strany, vždy voci slovenskému robotníctvu

ovali.«

e jest zrejmo, že ten madarský nacionalismus pro
I vše a že ho nebylo ušetreno ani hnutí, které
ní rade melo hlás' .ti demokracii a mezinárodnost.

o, zdá se, stálo v službách madarské idey odda
, než v službách idey demokratické.
e dnes zajímavé i to, že komunistická strana na
ensku a sice její madarská sekce nezadá sV~Tm ná
ím macl'arsk~Tm šovinismem nijak nacionální stra

madarsk~'ch krestansk~Tch sociali'Srt:Ll. Tento madar
nacionalismus, vypestovaný až k šílenství, samo

jme byl prekážkou šírení ideí demokratick~Tch, kte
se zase spíše chápal slovenský lid, vida v nich
ost uniknutí z macfarisacní politiky a ovšem

otné bídy, ve které žil. .
eprve hnutí »HlasistLl«, kterí proti rusofilskémll
tu martinskémll obrátili svoji pozornost k Praze
erí byli ve styku s Masarykem, pokoušelo 'se pri
'ti idey demokratické lidu.
le všechno to - a netreba toho zapírati - nepro-
O mezi nejširší vrstvy lidu. Lid byl vlastne opu
,opušten inteligencí, která mela možnost šíriti
i ním nové myšlenky, proudící Evropou. Stál osa
n, takrka bez pomoci. Žil nuzne a jsa neustále
ásledován už proto, že hovoril 'slovensky, nemel
ostí, aby se bil za ideu demokracie. Poctivá de-

racie nikdy nevyroste z bídy. Z bídy se rodí ne
t. Proto lid spíše se prikloní ke komunismu, ne

ten, svou nenávistí, zatím odpov'ídá jeho ideovému
žení i hospodárskému postavení. Lid slovenský mu
e;dríve dosíci v prumeru v'yšší hmotné úrovne, aby
této pudy mohl býti zasazen korínek demokracie,
á neznací jen rovnost, ale i lásku a obetování se.
tuto rostlinu dnešního ideového života nebylo na
ensku dosud místa. Teprve národní samostatnost
j nauciti slovenského cloveka osobní hrdosti, ve
j lidské dLlstojnosti, aby z techto prvku vyrostla
lšovaná demokracie.

Pohrdání nižším je zál<dadem hierarchie«, praví
i Anatol France. Ale toto pohrdání je základem
dalismu a skutecne v Uhersku nebylo nikým tolik

rdáno, jako Slovákem. Pohrdala jím šlechta svetská
hta církevní. Ale v tomto feudálním státe, tak

éro na svou zfalšcvanou historii, nemohlo se roditi
oho moderního. Demokracie samotná nemela do to

státu prístupu. Struktura Uherska bránil;:t se jak-
rirozene. Lid behem staletí naucil se ponížené po

a kde se nesklonil dobrovolne, byl k tomu nucen
i prostredky. A potom, v tomto státe se vyvinulo

o, co jaksi jest už paskvilem cností rytírských a
htick)'ch, jak jsme je poznali jinde v Evrope. Je to
ve to madarské gentryjství, které sice ješte na ve
zachovává formy stredovekých cností, ale ve vni
je prohnilé a odporné. Toto gentryjství, prázdné
duché, naduté a nevzdelané, mohlo vyrusti sku

e jen v zemi. ve které stredovek se zastavil a vyží
nejsa vystrídán ni jakou novou myšlenkovou vlnou.
toto gentryjství, které dodávalo zdánlivého lesku
'legovaným, bylo nakažlivé. Nakažlivé svou podiv
noblesou i výhodami hmotnými. Avšak toto gen-

ství bylo nejmocnejším odpurcem demokracie v kaz
její forme. PLlsobilo psychologicky. Clovek je tak
'vný tvor, že více dbá na to, abych hovoril se Scho-
auerem, co predstavuje a co má, než na to, co
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v nitru svém jest. Toto gentryjství, podivná synthesa
orientu s prvky slovansk~Tmi, kultura lidu nadaného
s prejatou pakulturou západu, které reší ješte dnes
otázku cti soubojem a klaní se pred erby a pozlátkem,
pLlsobilo nakažlive na lidské duše. Vždyt takmer vše
rešilo lží. na lži spocívajíc. Toto gentryjství, naduté a
pyšné, vybudovalo si slavné dejiny s pohádkou o tisíci
letém panství. A uchvacovalo duše, oslepovalo zraky a
volalo do tábora madarského. Proto dlouho i v litera
ture slovenské - až na cestné, ale nemnohé výjimky -
neobjevuje se prostý slovenský clovek. Teprve Kuku
cin a Tajovský nám ho ukazují. Neslyšíme živelné vo
lání po demokracii - vždyt každý se snaží, ahy se pri
blížil té gentry, která ovládala Uhersko. Pro madar
ského nebo pomadarštelého gentryjce otevreny jsou
všechny úrady, jen pro neho jest život v Uhersku, pro
neho je celý ten veliký kraj a pro neho jsou všechny
výsady. To jest situace predválecná, to jest situace,
která se zrodila po roce 1848, kdy demokratické my
šlení bylo v Uhrách pochováno. Jest to podivný, nám
nepochopitelný svet, který žije lehce, vesele, ode dne ke
dni, není zatežkán problémy.

Budapešt šumí velikým. lesld~'m a veselým životem.
Všude se hýrí. Nejnovejší toalety, francouzské stre
více. Sedáš do vlaku, abys druhý den ráno vystoupil
v Praze. Mesto staré, historické. Lid v nem klidnÝ,
trochu všední. Bafovky na každé noze, obnošené šaty.
V Praze je neustále všední den, neustále se tam pra
cuje, není tam oddechu. Je tam námaha. Ten lid nekam
jde, je neustále na ceste, nekam smeruje. V Budapešti?
Veselo a živo, bezstarostnost. Lid nikam nespechá.
V jeho tvári není vryta myšlénka, není zrejmý cíl.
Žije se pouze, ponevadž dnes treba žíti. Co bude zítra?
O tom se premýšlí v Praze.

To jest Budapešt a Praha, Madarsko a Cechy. A
chcete-li - i Slovensko ve svých mestech a Cechy.
Jsou to dva svety, sobe cizí. Tam kus orientu, zde ur
putný zápas o život. A tito Ceši s Batovkami na no
hách prišli mezi gigrlata. Jak moWi tito nositelé de
mokracie býti uvítáni? Nebyli k smíchu? Nebyli k sm'í
chu se svou upachtenou pracovitostí? Nebylo k smí
chu, že 'V úradech zacalo se pracovati od osmi, když se
tam dríve vubec nepracovalo? Co chteli ti demokratictí
dustojníci bez šavlí a beze zlata? Což umeli ti demo
kraté naplít cigánovi do ocí a hodit mu stokorunu?
Což dovedly manželky techto pracovitých demokratu
oblékati se s takovoU' elegancí iako tradicní, životem
i generacemi unavené šlechticny?

Zdálo se, že vpád demokracie na Slovensko je vpá
dem všednosti. Gentry se usmívala. Ale tato udýchaná
demokracie prineslo s sebou i práci, a práce to je. která
vítezí. A práce, úsilovná práce to bude, která jednou
i na Slovensku privede demokracii. v povaze lidu slo
v,enského iako každého národa slovanského ležící, k ví
tezství. Tato demokracie na Slovensku rodí se teprve
dnes. Rodí se pomalu a bolestne a ona to je, která je
šte dnes generaci slovenskou oddalu;e g-eneraci ceské.
Ale jiste Z~ítezí. nebot má pracovní methodu. které ne
mela celá uherská minulost. I lid, který kdysi musel se
skláneti pred madarskou a pomadarštelou gentry a
dnes vzdorne zvedá hlavu proti domnelému nenríteli,
pochopí a nozná. že·demokracie není nic iiného než po
ctivý životní boi. 'samostatnost - fair plav -, a pri
kloní se k tem, kterí dnes se mu zda jí smešní a snad
i odporní. Nebot demokracie v podstate není nicím ji
ným než požadavkem zarucení, ba pouhého dobytí lid-
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ských práv, bojem proti pozustatkum stredoveké nad
vlády privilegovaných. A na Slovensku zllstalo nám
z toho uherského stredoveku ješte dosti.

Humanhmus a nacionalismus.

HumanismuS! a nacionalismus jsou práve v prítomné
dobe casté termíny. Je nutno vysvetliti si obsah techto
dvou zápolících pojmu, hlavne jich provádení v poli
tické praksi a zejména je nutno humanismus jako pro
stredek politického snažení podepríti.

Nacionalismus je pro nás podradnejší humanismu.
Onen musí sloužiti tomuto. K tomu nás vede cit lid
skosti, trebaže politika svárlivého nacionalismu se sna
ží mezi obema vykopati propast. Tím chci ríci, že clo
vek ve svém politickém vývoji nedospel jen k urcitému
stupni vlastenectví jako konecné fázi, nýbrž že musí jím
projíti až k všelidskému humanismu. Politika naciona
lismu je naplnena provedením pomerne nekolika málo
zákonu, kdežto chceme-li, aby se národ vyžil, t. j. aby
ze svého charakterového fondu dal vše, co je v nem
uschováno, mus~ míti na zreteli vyšší cíle humanismu;
jinými slovy: nacionalismus není již dnes !S'chopen du
ševne ani politicky uživiti at vetší nebo menší cást kte
réhokoliv národa. Prakticky: jsem-li Cech, jsem sou
casne clovek, nikoliv napred to neb ono, nýbrž sou
casne ono i toto. Je nutno to zdurazniti, jelikož poli
tika nacionalismu, tak jak nyní se z nekterých stran
provádí, vyzdvihuje vlastenectví proti humanite. (vý
kriky ve fašisbických schuzích: hanba humanismu.)
Duvody pro toto tvrzení tkví v samotném vývoji 'id
S'tva. Clovek jako takový je tvor sdružující se - tvor
spolecenský. Extrémní smery nacionalismu jsou pro
nás vypetí nejegoistictejších pudu, a to ješte naciona
listické organisace nemají podstatu své existence samy
v sobe, nýbrž zneužívají poctu svých stoupencu k há
jení hospodárské politiky nekolika silných vudcu. Až
tuto politiku pochopí dosud velký pocet hospodársky
slabších stoupencu šovinismu, nebude již tento smer
tak silný.

Každý národ provádí svou vlastní politiku nacionali
stickou. Má nápln urcitého svérázu, svébytí, rasových
i územních predností. Tyto prednosti vybíjí jeden na
cionalismus na úcet druhého. Toho dokladem je nám
historie válek. Vidíme tedy zrejme tendence protihu
manistické. Namítne se nám, že válecné konflikty tkve
ly v bezprostredních nebo vzdálenejších prícinách v po
merech hospodárských, nikoliv jen v nacionalismu. Ano;
avšak ony hospodár. konflikty mají též svoji prícinu
v tomto vypjatém nacionalismu. Žádný národ není so
bestacný a vyrovnávání hospodár. diferencí mnohdy
ciní neprekonatelné potíže práve politika ostrého nacio
nalismu. (Svetová válka.) Proto každý národ to, co má
svérázného, musí prinášeti k užitku vyššího celku 
lidstva. To, cemu se u nás specielne ríká nacionalis
mus, je neco, co zde ve svých koncích musí setrvac
ností dožíti. To sJe t)Tká všech druhu nacionalismu, jež
hledají novou orientaci v modernejším fašismu. Zase
konkretn'í príklad a logika z našich pomeru: šovinis
mus volby prohrál. Jeho tisk nepfestával ujištovati
denne, že politika jeho není nepotrebná nebo špatná,
nýbrž že volicové jsou špatní, nevlastenectí; ne v nem
je chyba, nýbrž ve volicích. Pak to prirozene koncí
v oné nedemokratické a nehumanistické póse: když to
nepujde s parlamentem, tak to pujde bez neho. Že ta-

kový nacionalismus má také jiné zájmy než jaké u
vá, že i jinou tendenci má tech nekolik vtldcu jeho,
videti z toho, ž,e ac ve volbách odmítnut, prece se
hlašuje za jediného zachránce národa, t. j. odkryte
ceno: musí zde být k hájení nekolika silných hospod
ských egoismu. Tedy jeví se nám nacionalismus,
jak se jeho politika u nás provádí, nikoliv národu
jako mase lidí - prospešný a užitecný, nýbrž Spi

škodlivÝ·
Naproti tomu humanismus, vycházeje od clov

a svým postupne uskutecnovaným programem se k
mu vraceje, jeví se nám jako hnutí ušlechtilé, morá
Proto mtlže býti lepším Cechem ten. kdo v zájmu'
není stoupencem nynejšího nacionalismu. Podstata I
ství je základem, programem a cílem humanismu.
humanismu chybí šovinismu a modernejšímu fašis
chybí i komunismu jako diktature trídní. Jen ten
Etický smer má právo na existenci, který tkví sv
praksí v cloveku a nechce ho zneužíti k boji jedn
proti druhému. Zde vidíme, že stojí proti sobe n'
jedince, nebo jedné trídy proti zájmum všeho lids
V zájmu lidství musí zmizeti ony spolecenské šra'
umele udržované politikou šovinismu nebo politik
trídní. Proto výkriky »hanba humanismu« vracejí
na hlavy tech, kdož tak volají. Je to prímý výsmY
Palackému, který napsal: »Vla!Srt:enectvíje všude
prirozenejší strední stupen, jenž vede cloveka od
recího sobectví k obecné lásce k lidem a k human'
vubec.« Zejména zakrytý hospodárský egoism nV

lika silných jedincu, který otevrene operuje citem v
stenectví, musí ustoupiti uprímnému vlastenectví,
ré má na mysli zájem cloveka. Nacionalismus m
hledati novou orientaci v nynejších zmenených rád
a korigovati svuj program. Pri tom jeho prakse m
odpovídati pods1:ate clovecenstva a tím se vrátí do
vodního smeru vytceného našimi, starými vlasten
Tedy mužeme skonciti opraveným nadpisem toh
clánku: Nikoliv nacionalismus svárlivý, nesnášeli
násilnický, nýbrž uprímný, demokratický, krátce Y

ceno: nacionalismus podríz,ený humanismu! -Ptk.

Národni hospodár

Starosti s bursou.
I s takovými vecmi, které považujete za vedlejší, j

starosti a veliké starosti. A bursa není tak docela
strcena, abyste každé chvíle nepocítili jejího vlivu, f
bas práve Brnostroje nepatrily mezi vaše rodinné
píry. Na ní se sbírají všechny ty jemné a sotva znat
né mrácky, jež tak casto zasáhnou jako hromová rá
zcista jasna údery, spalují pak jmení i nejmocnejší
spolecností i nejbohatších jednotlivcu. Také invali
z tohoto bojište pripadají na obtíž verejné dohroci
nosti. Stát slevujoe dane, prispívá na fondy z penez, .
po halérích vybral od poplatníku, zde se utrácí náro
ní jmení, které se zde nevytvorilo, zde se rozhodli
O osudech tisícu delníku a úredníku, kterí tam kde
v továrnách, dolech a polích pracují, aniž by tušili, k
o osud jejich práce metá los. Bursa nemuže za všec
no, mnohdy nemuže za nic, ale jest to jevište, odk
lze tyto pochody nejlépe prehlédnout i rídit; jest
zrcadlo, v nemž se nejjasneji 'Odrážejí.

Bursa je trh národního jmení, Zde
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aceti miliardách státního dluhu. o kursu akcizí za
t miliard nejvetších prumyslových, obchodních a

"žních spolecností ve státe. Jedna miliarda pwplétá
u, jedna padá i stojí s druhou. Proto jsme byl;

'f že jsme prevratem dobyli i tot'O bojište hospo
kých zápaSIt Bylo vydánO' heslo: Pa svobode po
é dobýt i hospodárskau. Šli jsme do tét'O vojny

po špickách, nebot na tomto kolbišti jsme byli úplne
. Šloto však všechno velmi dobre. Nebylo nic snaz-

než ríci, že jsme vyhráli svou zásluhau, nikoli
dkem Vídne a Berlína. A tenta vehlas bez roz
u a bez tradice, plný krátkozraké sobeckosti privedl
u ad absurdum. ucinil ji smešnou a je prícinou
y»co S ní?«.

ení zbytecno pripomenouti si, jak se ta stala. Byla
ouha ošemetná hra s korunou. KdO' chtel na burse
znamenat, kdo si chtel privlastnit falešný vehlas,
I: já bych neveril, že se koruna udrží; když ra

ská koruna i marka jdau dalu, cO' mužete cekat
ni ... ? A tomutO' smýšlení podléhala celá hospodár
politika. Nostrifikace z Vídne a Pešti dela se jen
prísným tlakem zákona, celé pohranicní nemecké

ztratila skoro všechny své vklady v markách,
, a nové emise byly vrcholem hospodárské poli
t pripravovaly a zároven vedly k inflaci. Nadbytek
ez a hlad po zboží otevrel brány nepromyšlenému
dérství, prumyslové závody a banky se staly kO'i stran a stavu a zaopatrovacími ústavy svých na
álnÍch a politických príslušníku. Zdá se, že v hi-
ii této zeme není nic osudnejšího a hospodársky
yslnejšího než t. zv. državy národnostní i poli-

'. Tyto bolesti se likvidují již více než tri roky,
kojují verejnost, brzdí hospodárský vývoj a za

jí národní jmení.
ursa se ovšem zmítá temitO' horeckami nejvíce. Je
'tlivejší seismograf. Náladu a rozcilení .ze staupa

ch a klesajících kursu. které není menší než jakéi jiné nervové opojení, bicuje zde krik placených
tu. Jen tent'O trh umožnil rozprodej bezcenných

ií za neslýchané peníze. Jen na tomto trhu mohla
ést t. zv. e m i sní k o n s 'Orci a, což byli re

lé a clenové správních rad, kterí prevzali nové ba
akcií za smešné kursy a dobrou provisi, kterí do
i »zaranžovat« haussy a prímo vnutit lidem své
ivuhodné papíry, které byly nejlepšími hodnotami
dacími a ješte se na nich mohlo vydelat spekulací!
i, že prišla deflace. To byl ten viditelný viník,
'ho byla možno uchopit za límec. Za touto opo
se skrývají všichni ti hospodárští politikári, deflací

nyní omývají, takže nikdO' nerozeznává škody, jež
oobiJadeflace a které inflaoe.
aždé zhroucení kursu toho kterého papíru, každé
é šikovné napálení komitenta, které znamenal'O
ožebracení, bylo vítezstvím Pyrrhovým. Kdo byli
o zpusobem okradeni, nemohli ani kriknout:

yfte zlodeje«, vždyt byli okradeni v rukavickách a
o podle zákona. Jejich peníze však trhu chybí a
h osud nedoporucuje nikomu bursovní trh. Odtud

tla ne d u ver a k b u r s e, neduvera zcela
'vnená k místu, které se stalo z trhu hernou. Po
zde byli rozvážní lidé, byli umlceni krikem tech,
, se dovedli ucinit duležitými a moudrými. Obe

stvo šlo slepe za gestem, jež slibovalo pohádkové
snadno a rychle a rozvážnost byla hloupostí.

chni byli staženi do víru tak, že ztratili vedomí.
to se všichni aranžéri zbavují všech povinností jen
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pokrcením ramenou a vystrízlivení postižených pri
neslo takavou malátnost, že se nikdo neodváží am
p:otestovat. Snad i proto, že jsou si vedomi vlastní
vmy.

Z techto pomeru vytvorila s,e na burse zvláštní psy·
rholagie. Vyjádrí se krátce podivnou grimasou obliceje
a rukou, jež jakoby prejíždeh strhané kursy po cerných
tabulích: »Ono to nejde«. Je v tom všechna rozpacitost
a všechna bezútešná baisse. Vše, co se ríká o zhoršující
se hospodárské prosperite a neduvere v príští vývoj,
jest jenom pláštíkem tohO', že »to nejde«. Jsem pre
svedcen, že by to na pražské burse nešla, ani kdyby ne
bylo prípadu Brnostroju, Invaldu, Východu atd., kdy
by nebylo tisíce lidí, pripravených a miliony jmení a
ho podársky úplne znicených, nebot zde není dosti ob
chodní zdatnosti a morální síly vybudovati rádný trh
cenných papíru. TétO' síly nemají a nernely penežní
ústavy, v jejichž rukoUl trh leží. Vydávaly nové akcie
svých prllmyslových podniku (správní tady jsau
totožné) proto, aby hradily ztráty, jež vetšinou samy
zavinily, a ta za emisní kursy a v takavém množství, že
již predem vedely, že zvetšený akciový kapitál nebudou
moci primerene zúrakavati. Nebo byl-li emisní kurs
slušný, prevzalo celou emisi bankovní konsorcium, »in
scenovalo haussu«, papíry razprodalo a páni reditelé
vydelali na svém vlastním podniku i na ubahých duve
rivcích. Temto emisím, jež mely silnou príchut pod
vodu, ucinila konec teprve deflacní krise, takže dnes
s novou emisí nemuže prij'iti ani podnik, který by ji
potrebavaL a kde jest plne oprávnená. Stejne neserios
ne si pocínaly penežní ústavy pri doporucování akcií
své klientele. S nejpresvedcivejší tvárí prímo vnucovaly
nejhorší brak, jehož kurs udržovaly práve jen tak dlau
ho, dokud papíry nerozprodaly. Avšak i dobré papíry
prodávají jen za nejvyšší kursy, což znamená, že si je
nikdo nemuže koupiti s úmyslem ponechati si papír
trvale a že širší klientela vždy prodelá. Musí proto po
stupne odpadnouti a trhu se vzdalovati. I když nehle
díme k prípadllm trestným a skoro trestným, jest tento
nedostatek nejvetším organisacním nedostatkem praž
ské bursy.

B a i s s o v n í s'pe k u 1a c e, která tvorí jádro na
pražské burse, chtela trh u po moc i sní žen í m
k u r s o V' é hla d i n y tak, aby laciné kursy prilá
kaly nové kupce. Tyto manévry vyžadují nejen mnoha
penez, ale i silných nervu, kterých obycejne nemají ne
zasvecenci. Proto poklesy kursu vzbudily novou nedu
veru a mely práve opacný úcinek: útek od cenných pa
píru. Širší klientela prodávala své papíry z obavy pred
novými poklesy a pri úctech s mal'Ou úhradou 'byla nu
cena pradávati exekucne, ovšem že v oboUl prípadech
se znacnými ztrátami. Za techto okolností zasáhly na
trhu banky pod nátlakem klientely, která je cinila od
povednými za udržení kursu. Intervenovaly zejména
velké banky a vzaly s trhu množství zboží pri nejniž
ších kursech a na hranici jmenovité hodn'Oty. Jen tak
se udržel kurs Škodovky, Poldiny huti, Kosmonosll,
Invaldu a více méne i ostatních papíru. Intervencemi
se sice kursovní hladina na nejnižší úrovni ustálila, ale
zároven 'Obchod ztratil na pohyblivasti. Kontremina se
neodvážila dále predprodávat, ale také zpet nekupo
vala dOUlfajíc, že v príhodné chvíli kursovou hladinu
prece j~n pralomí.

Sotva kdy poskyt'Ovala bursa vetší obr a z b í d y
než za této stagnace, nebot selhaly všechny prostredky.
Ani baisse ani intervence neprivedly kursy do pohybu
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a neoživily chut k obchodu'. B..tissovní spekulaci posilo
valy také s periodickou pravidelností se dostavující
r o z v r a t y n e k t e r é h o pap í r u, naposled Brno
stroju, a pak presvedcení, že jest tre b a z I i k v i
d o vat i prí I i š v y s o k é k U! r s y z h a u s-'
s o v n í c h ú dob í, kdy nebylo ješte duvery ke ko
rune. Tehdá útekem od koruny k vecným hodnotám se
vyhnaly kursy dividendových papíru príliš vysoko, tak
že poskytovaly sotva dvou- až tríprocentní zúroceni.
Když konecne a s velk)-m opoždením uverili urcití ci
nitelé naší hospodárské a státní existenci, musila nut
ne prijítÍ' likvidace techto vysokých kursu, která však
zrejme upadla v opacný extrém, nebot dnes všechny
papíry poskytují nejméne sprocentní a mnohé 7-10
procentní zúroceni. Oporou 'baissovní spekulaci jest
i n í z k ý k u r s stá t n í c h P t1 j.c e k, z n a m e
n a ji í c í 7-8procentní zúrocení. Tyto papíry jsou
neprekonatelnou prekážkou vzestupu dividendových
hodnot.

Ovšem i h a u s s i sté meli mnoho duvodu pro zlep
šení tendence jako vysokou rentabilitu papíru a znac
nou v'olnost na penežním trhu, ale nemeli žádných kup
cu. Byly zde jen haussovní nápady bez partaje.

Do této tragikomické situace zasáhl min i str f i
n a n c i. Opatrení, jež práve vydal, jsou namírena
proti kontremine, ale nemají jen tento omezený úcel,
nýbrž jsou c lán ke m vel k é h o s tab i I i s a c
ní ho pro g r a m u a jednou ze složek, jimiž se má
uzdraviti naše penežní a úverové hospodárství. Bez
snížení úrokové míry nelze dosáhnouti úplné hospo
dárské konsolidace. Vysoká úroková míra je neklam
ným znamením, že dosud nebyla skoncena stabilisace
v obchode a v prumyslu, pri vysoké úrokové míre ne
lze oživiti stavební ruch ani hypotekární úver, když
prece stát musí jednou prestati s udelováním tech nej
rttznejších podpor.

Tato opatrení s dalšími hospodárskými zákony
(o stabilisacních bilancí-ch, o castejším uverejnování
bilancí a o 'Obnovení bilancní pravdy), jež navazují
na velI<!ésanacní bankovní zákony z ríjna 1924, uciní
- doufejme - konec dosavadním zlorádttm financne
prttmyslovým a bankovním, jejichž výkvet se soustre
dil práve na burse. Pripojí-li se k temto zákonum ješte
trochu dobré vLtle a více schopností, mohl .by se k'O
necne pražský trh cenných papídt státi trhem solidním.

-cheth.-

Literatura a umení

Jan Klepetár:

Co jest divadlo?
Každá režie, kterou K. li. tIilar prekvapil své

obcenstvo, nesla rys provokativní osobnosti. Doka
zovala nervosní tvorivost, rozpjetí fantasie, prizpu
sobivost aktuálním problémum dne, široký rozvrh a
rozsáhlé predbežné studium. Odmlcel-li se po dobu
tak dlouhou, snad delší než vyžadovala jeho choroba,
bylo zrejmo, že chystá prekvapení, po nemž bude
moci vzplanout opet boj o zásadní principy divadla
a reprodukování dramatických del. »Blažena a Be
neš«, kterou 12. cervna uvedl na Národní divadlo, je
cin, který si tím spíše žádá pozornosti, protože v nem
zasáhl tIilar princip divadelnosti a prodral se až

17. cervna I

k jádru toho, co rozumíme pojmem divadelní il
Nebude sporu o to, že Shakespearova veselohra

hrou renezancní a nikoliv rokokovou, ani o to,
název »Blažena a Beneš« je zcela vhodný, prot
to je titul puvodní (»Mnoho povyku pro nic« je
pozdejší), nebudeme diskutovati o renezancním
seH, které je skutecným formovým predpoklad
inscenace této hry, ale jde o to, zda prázdný pros
jevištní, výprava omezená na lakovaný horizon
prikrytý orchestr je skutecne dostatecnou k vz
zení divákovy iluse a zda princip divadelnosti n
jiný než uvolnení živlu divadelne akcních.
nesporno, že herec, básníkovo slovo a pohyb .
základem divadla. Shakespeare sám se spokojo
udáním místa deje pouhým nápisem a spokojovalo
tím i jeho obecenstvo, ale je otázkou, zda tento J

noduchý princip snese v dnešní dobe ješte další z'
nodušení a zda široký prostor jevištní, rozšíre
o prostor nad orchestrem, není príliš veliký pro
vákovu fantasii, jež nemá príležitosti držeti se
spon nejakého konkrétního náznaku.

Jisto je, že inscenacní princip »Romea a Ju
byl »Blaženou a Benešem« domyšlen a dopracov
tIilar nemusí se orientovati po Meyercholdovi,
musí prijímati Tajrova, nebot je sám individuali
která je schopna vytvoriti vlastní styl. Ale jde o
zda je treba domýšleti a dotvorovati inscena
princip, který byl vytvoren inscenací »Romea«.

Predstavení »Romea a Julie« znamenalo zje
dušení scény v tom smyslu, že náznak podporovat
rozširoval ilusi. Stacily dva sloupky ve scéne
tovské, aby prostor proteplilo jižní slunce s c
kaskádou horké a vzbourené krve, stacila ka
s vodou omývající prsa Mercutiova, aby se roz
scénou žhavá smyslnost jihu. U »Romea a Julie«
jednoduchost scény znamenala sty I. Urcovala mí
deje a tempo scény a dovedla vyvolati náladu. J
v »Blažene a Benešovi« prostor naprosto uvoln
je uvolnena i fantasie divákova do té míry, že ne
možnosti dáti se vésti režisérovou iniciativou náz
ku a bloudí bezradná v prázdném prostoru, nem
ani dostatecné orientace v deji.

To neznamená neocenit velkou a cílevedo
práci, kterou tu tIilar podnikl, ale naopak diskuto
o principy, o stanoviska, o výsledky.

Scéna, která se zbaví kulisy, pokládajíc ji za di
delne neakcní vecicku, odmítne i kostým, bude-li
sledná, a - jsme tam, kam nás zavedl pan Ay
svým osmokingovaným tIamletem. Recitativní
vadlo. Básníkovo slovo, navrácené sice své absolu
hodnote, ale zbavené své ilusivní úcinnosti, kt
má docilovat predevším režisér. Divadlo recitacl
nikoliv predstav. Zde jest jádro pudla!

Tedy: bud dusledne, a pak pryc i s kostýme
nebo v kostýmech a pak alespon nejakou možn
aby se divákova fantasie mohla na jevišti zach
na nejakém náznaku. lii1ar zrejme si toto dile
uvedomoval a kolísal. Scéna chrámová mela ráz
znaku z »Romea a Julie« a pojila se k minulému.
lo-li to minulé »Blaženou a Benešem« domyšleno,
tu otázka: kam dál? Co chcete uciniti, zbavíte-li
vadlo dekorace, odejmete-li kostým a ponecháte
divákovu fantasii bez pomoci, napomáhajíce jí .
akusticky? Zde tedy muže býti odpovedí jen to,
v našem prípade jde o experiment. Co se však st
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mítne-li režisér experiment a postaví se na stano
'sko programu, prohlásí-li tuto inscenaci za výcho
sko a bude-li presvedcen, že je možno stupnovati
tyto dusledky?
Pohyb v »Blažene a Benešovi« byl rozpoután se
í režisérskou energií, vyznacující lii1ara. Bylo po
ito triku konstruktivistických, ale herecký mate-
ál (až na málo výjimek) není .dosti prizpusobivý,
y dovedl uskutecniti bes režisérské fantasie. Be
š se dovídá o Blaženine lásce - jiste scéna nej

yššího vzrušení, ale pro akrobacii nestací ani ty dva
esíce zkoušek, které byly hre venovány. Je priro
no, že pri nejvetším zjednodušení scény je klade-

a nejvetší váha na výkon hercuv. Stereotypní
smev Blaženin není s to oživiti tuto figuru tak, jak

e režisér. Možno-li mluviti o vzdálenosti mezi
chopením hercu a tvurcí predstavou režisérovou,
k byla interpretka Blaženy této predstave nejvzdá-

enejší. Je velmi težko mluviti o principech a neml u
iti o osobách, a v našich divadelne-kritických po
erech je každý vážný soud vystaven nebezpecí,

bude podezríván ze zaujatosti at vLIci té ci oné
trane, a že vážný hlas snažící se o principielní soud
ude položen na vážky stranické. Pres to budiž re
eno, že je nutno diskutovati s liilarem o principech.

Není tomu dávno, co z d i vad e ln e n í d i v a
la se stávalo programovým heslem i u nás. To zna·
enalo: navratte divadlo puvodnímu poslání! Diva
10 není místo pro psychologické analysy, divadlo
ení kathedra, divadlo není chrám, ale divadlo je ur
no urcitým souhrnem jevu, které jsou práve pro

ne charakteristické. Divadlo je ústav pro vzbuzování
Dusí.Odvrátili jsme se od divadla meditativního pre

Ýšleli jsme o funkci pohybu, barvy, svetla, ;vuku
dospeli jsme k výsledku, že divadlo je souhrnem

techto všech svých složek, že divadelní umení není
ni ciste výtvarné ani ciste hudební ani ciste mimi
ké, ale že tu beží o umení zcela své, rídící se vlast

nfmizákony a požadavky, a že (,celem tohoto umení
Je poskytnouti divákum ilusi. Slyšeli jsme výrok re
~Isértlv. že miluie divadlo moto, že mu pOSkytlJje
nejvetší životní ilusi, a verili jsme mu.

St?iíme nyní pred faktem. že nekteré složky diva
elmho projevu mají býti vyloucenv. že má být scéna
bavena všeho statického (tedy i kulisy) a že se má
meniti v jeden poh'ybový vír. Máme býti zbaveni
adosti z bohatosti barev a svetel a máme býti za

tfženi hledáním souvislostí v dejové spleti, která je
jednotnÝm místem deje zmenena v pravÝ gordický
uzel. Divák má tento uzel roztínati a jeho fantasie
má býti vypjata do krajností.

Zdá se na první pohled velmi nemoderním, že tento
akt neprijímáme se všemi dusledky. ba že vznášíme
roti nemu námitky. S oredstavou divadla jsou kuli

sa a kostým spjaty tak, že odlouciti je od divadla
namená zmeniti jeho funkci. Tedy: bud divadlo (a
ak nelze hráti bez kostýmu, kulis. svetel etc.) anebo
eiaký nový útvar a pak rádi budeme pozorovati
ho další vývoj, zaznamenávati jeho etapy a 'glo-

ovati jeho vÝsledkv. Pan AyJiff ucinil to, že vzal
amletl1kostýmy, Jiilar vzal »Blažene a Benešovi«
ulisy. Je spojeno ~ nebezpecím octnouti se v reak
ním tábore. odvážíme-li se tvrditi, že nelze. sou
la<:itiClni s jedním ani s druhÝm.
Zastánci inscénacního princIpu »B1aženy a Bene-
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še« praví svým odpurcum: »Chyba je ve vás. Máte
málo predstavivosti. Jak jste pozadu oproti diváku
Shakespearovu, jemuž stacil jediný nadpis pro celou
ilusi. Jste mešfáctí, protože chcete, aby vám váš ne
dostatek nahrazovala lepenková kulisa a papírová
kvetina. Jaký nevkus, jaká opozdilost, pánové!«

Odpurci této inscenacní formy (myslím ovšem na
odpurce vážné) však právem poukazují na to, že di
vadlo má práve jejich nedostatek fantasie doplnit a
usmernit (jinak stacila by cetba dramat dokonale),
že v dobe radia a výpravných revuí, v dobe smy
slového opojení životní radostí, v dobe pokrocilé di
vadelní techniky chtejí videti víc než prázdné po
dium, že materiál, který zachycuje jejich fantasii a
upoutává ji, je jim lhostejný, ale že jim není lhostejno,
zda mají svuj predstavový svet obohacen o nové za
žitky nebo ne, že je jim lhostejno, jsou-li prohlášeni
za opozdilce, ale že chtejí skutecné divadlo, které by
jim doplnovalo jejich svet fantasie a dodávalo popu
dy a inciativu životní. Myslím, že tento spor se asi
nikdy definitivne nevyreší, nebot vždycky budou
lidé. kterým lakovaný horizont bude znamenati
vrchol ilusí, protože jejich predstavy nicím nespoutá,
a lidé, kterí budou požadovati víc. protože jim lako
vaný horizont nic nerekne. Záleží na tom, kterých
bude vetšina. Princip vetšiny sice v umení nebude
rozhodovati absolutne, ale na umení, závislé tak ve
lice na verejnosti jako umcní divade1ní7"-buue-I'11ffí'
soud vetšiny vliv. který nelze podcenovat.

Experiment liilaruv je záležitostí vážné a vecné
diskuse. Jakákoliv stanoviska nemohou mu ubrati na
velikosti odvahy, s. jakou byl doveden urcitý princip
do dusledku. V tom smyslu a v('tbec hodnoceno podle
celkové bilance naší divadelní, sezonv lii!aruv cin
precnívá vysoko bežnou úroven. Proto nemluvíme
o vecech pro lii1ara samozrejmých a jdeme k jádru
veci, kterou nadhodil.

ŽiiVo:n V odsed álek:

O odpovednosti beletrie.
(K o nf e sem 1á d L)

Nedávno jsem se zde*) zmínilo vlivu, který muže
míti na duchovní život mládeže nejistota a krise fi
losofie; dnes. bych chtel zdurazniti daleko pronikavejší
pusobení neceho jiného. Mám na mysli vykladace, ci
alespon domnelého vykladace filosofických názoru 
beletrii.

V mládí (a na strední škole obzvlášte) se mnoho cte
- snad více, než je nutno; není pravého styku se sku
tecným životem a je prece »nezbytno« vystavet si
vlastní životní názor! Proto se chodí na všechny pre
miéry, pujcují se nové knihy, ostentativne se o nich
mluví pred profesory, kterí se prípadne nesmírili ješte
a?i se Šrámk,em, a tak se staví životní názor, papírový
SIce, ale prece jen životní názor.

A co jsme našli?
Všechny krise, které prožívala filosofie, byly nám

tlumoceny, dokonce v ostrejší forme i beletrii. Všech
no to, co dusí Evropu v posledních letech, všechnu tu
beznadeji, vytrysknuvší z nedosažení cíl LI príliš vyso
kých, nalezli jsme v dílech básníkú. Zmatek ješte byl
zvyšován neukázneností a rozervaností práce autorú

*) Viz clánek »Filosofieké bolesti mladýeh« v 19, císle P r í
tom n o sti.
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sam}'ch - b},t jeden den pokorným snílkem, podruhé
heroem, mávajícím rudým praporem a nakonec zlatým,
uuržoasním dítetem, hrajícím si gourmandsky se sve
tem, to nebylo u našich mladých básníku nicím neob
vyklým. O rozdílu mezi vozná,váním vedeckým a ume
leckým nám nikdy nikdo nic nerekl - a ,tak, jsouce
náchylni ke generalisování, jako ostatne všichni mladí
lidé, tvorili jsme si z jediného prípadu, vylíceného
básníkem, nejsmelejší filosofické stavby. V tomto ne
oprávneném generalisování byli jsme ješte podporo
váni prímo nemožnou metodou školního vyucování, ve
kterém se vesele »psychologicky« rozebírali hrdinové
jednotlivých autoru, a kde, jako na pr. v psychologii,
hyly pro správnost urcitého tvrzení prímo uvádeny jed
notlivé príklady z beletrie. Jsouce napros.to desoriento
váni touto absurdní smesí vedy a umení, brali jsme
nálady básníku, odpovídající naš,im citum, smrtelne
vážne, a meli jsme autory, jejichž díla 'byla pro nás
biblemi.

Ponevadž alespon u vetšiny z nás nebylo vlastních
hlubších životních zažitkLl, prijímali jsme nekriticky
zažitky a problémy románových osob za své a prožívali
jsme s nimi vše to, co jim autor -predensal prožíti.
V dalším uvedu doklady, že toto splynutí ctenáre s vy
myšlenou osobou byl'Omnohdy tak dokonalé, že ZPLlSO
hovalo tytéž duševní procesy, jako zažitek vlastní.

JinÝlTl následkem této literární výchovy byla manie
citátova; nemajíce vlasffií'\:n-nároru na veci, byli jsme
vždy zásobeni sty citátu a tech jsme více, ci méne
vhodne užívali pri nejruznejších príležit'Ostech.

Meli jsme své Werthery i Kreutzerovy sonaty, které
nás v noci desily a v podvecer nás hnaly snít nekam
k Daliborce - snít a premýšlet o rozporech, které nám
hyly neznámy; ucili jsme se schematisování života,
zhytecné sentimentalite a planému teoretisování v do
be, kdy celá naše bytost orímo prahla po cinech. Bylo
to v nás již od mládí - již tenkráte jsme cetli smutné
Andersenovy pohádky; pak nás vych'Uvávali ucitelé,
odchovaní dekadencí a nemocí z konce století a ko
necne básne tech nejmladších:

- V rlnech hladových cas brousí svou dýku.
Pro tu smrt vecnou hledáme i š'erý kout.
Zríš domov svuj {) Bože kormidelníku?
Což na tom vraku lze ješte plout? -

(Píša: Hor í c í dum.)

Tedy zklamalo i to poslední - velkolepá vise o obro
zení cloveka rozpadla se v radu suchých císlic a
národohospodárských úvah. Co zbývá?

- »A ty ver tak strašne, .jako já to vím,
že soudce není, není,
i kdyby žalobce snad vystoupil. - (Tamtéž.)

Kdybychom již tenkráte byli znali »Trust D. E.«,
hyli hych'Um jiste prohlásili s Ehrenburgem: »N e
I z e-l i E v rop u z men i t, jen u t n 'O j i z nic i t!

Vybírám nekoLik typických príkladLl, kterých jsem
sám byl svedkem, abych dokumentoval pusobení této
heletrie na náš duševní život; 'zúmyslne volím autory
pokud možno nejruznejší, abych hyl ušetren výtky, že
mluvím snad pouze o nezdravém, morbidním umení.
Snad mnohého prekv í, ž,e Arcy'baševLlv »Sanin«,
kniha nadclovecství, síly a živ,ota, mohla míti neblahý
vliv, koncící skleslos'tí a ochabnutím vule. Znal jsem
kole({u X., který nekdy v sedmnácti letech po jejím
prectení se domníval, že nalezl obraz své povahy v Ji-

17. cervna

rím, cloveku rozvráceném, papírovém a nerozhodném.
Následek byl ten, že se v,ubec nepokoušel o vzpruženi
a celá jeho životní vule byla soustredena do prání, aby
alespon zemrel jinou, dustojnejší smrtí než Jirí. Tento
stav trval až asi do dvaceti let, kdy X. se dostal do
jakéhosi životního konfliktu, který h'U teprve uzdravil.

Kolega Y. mi sdeW, že pod vlivem Wildovým po
chopil a teoreticky si 'Omluvil homosexualitu. Z vy
právení znám prípady, kdy cetba O. Wilda zpusobila
celé psychosy, neomezující se na jednotlivce, ale zasa
hující celé trídy.

Krásný, typický príklad dissociace vedomí ukazuje
následující prípad: N. byl živý, silný, spolecenský chla
pec. Pocal císti Gellnera a jeho díla na neho pusohila
tak mocne, že vytvorila alespon hluboký samostatný
komplex, nemohla-li se zmocniti celého vedomí. Pro
hodil-li pred ním nekdo, treba v proudu nejveselejší
zábavy: »Vida, lampy již svítí«, stáhl pojednou obli
cej, a jiste si neodpustil citát:

»- - niceho nechtít už v žití,
být jak ten plamen, jenž svítí
studene na spící sad.«

Jsa normálne veselý a spolecenský, jak jsem se již

zmínil, upadal bezduvodne do hluboké melancholie,
jakmile se zavadilo o predmet, souvisící nejak, byf
i vzdálene, s Gellnerem.

Obdobný prípad udál se j,inému kolegovi, který pod
lehl vlivu: nekterých mladých básníku, o nichž Lacina
napsal vtipne ve »Zježení«:

»my jsme jen pokorní hosti,
prostí až k priblblosti.«

Tento silný, robustní kolega podlehl úplne sugesci
jejich pokory, naprosto mu neslušící, a zachoval si ji
až do nynejška, ackoliv, jako literát, prodelal všechny
»zlomy« a -ismy, kterými prošli jeho oblíbení autori.
N a tomto prípadu je náz'Orne videti, jak dojem, získa
ný v mládí, muže pretrvati leta, i tehdy, když je v roz
p'Oru s pozdejším duševním žiivotem j.edinc,e.

Kapitolou pro sebe, snad nej'duležitejší v duševním
vývóji naší generace, je pusobení spisu Capkových.
Snad to byla první »Boží muka«, která nám jasne uká
zala propastnost metafysiky a závratnost základních
filosofických a mravních pojmu. Práve tak jako ve fi

losofii i zde hyly rozanalysovány a skepsí rozežrány
všechny duševní pomucky sloužící až dosud k životu,
a místo nich nebylo dáno nejen nic nového, ale ješte
byla akcentována jejich naprostá nezbytnost 'V živote.
Záver mohl býti jen jediný a Capek se ho také nebál:

- Uplynul den: co na tom? Vžrlyf stejný den,
týž den prijde mi zítra. Jen když zas uplyne!
Neztratil jsem nic, než den, nic víc, než den!

Ze všeho vyzníval beznadejný smutek, a jestli v zá
verecném aktu »R. U. R.« se mluví o všemocnosti lá
sky, bylo to velmi málo, aby to mohlo setríti ponurý
dojem celé knihy. A totéž platí o »Hmyzu« - konecn)'
východ slunce je tak nesmelý a neduveryhodný, že
mn'Ozí z nás si ho ani nevšimli. Zabýval-Ii se autor
v »Bož'ích mukách« více méne abstrakty, vrhl se
v »Hmyzu« plnou silou na život sám. Nejde již o po
jmy, ale o skepsli proti nejzákladnejším predpokladum
spolecenskSrm. To byla, myslím, naše Kreutzerova so
nata - alespon moje. Nikdy o nicem se mezi námi
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?,Ii~nemluvilo. jako práve 'O tomtQ díle, nikdy v naS1
r}de ~ebylo mc tak vehementne napadáno a obhajo
a~o, Jako »fvf,myz«. Kdybychom byli bývali jen 'O ne
olt~ let s~~rs1, 'byl by na nás pusobil nejvýše jako
try apentlf.

Bylo dobré, že vyvolal »Hmyz« tQlik debaty' horší

y!?, že ,ka~dá myšlenk,a zanechávala stopu, že' rec se
1la stale Jen k~lem teto jedné veci, stopy se prohlu
valy -y a t~k J~me. vchá::eli do !ivota ne nezaujati,

le s mnozstv1m ruznych predsudku. Hmyzová horecka
yvrcholila kritickým rozborem tohoto díla jedním

m~~hyk~le.gu pr.i.?o~ine ceštiny. Beznadejnejší a Z'0U
aleJ;1 reC1 J~em J1Z ~l!<dy p?tom ani predtím neslyšel.

1;1d03U Jsem se J1Z s omm kolegou nevidel, ale je
zno, ze dosud si ríká ve chvílích duševn'í slabosti:
jen dolu, dolu spet -.

To byla, jedna stránka Capkovy tvorby. - A najed
ou se nam dostal do rukou »Loupežník«. Jestliže
ostatních del vyznívalo pokorné, krestanské »mar

ost nad marnost«, byl »Loupežník« hymnem na mlá

í.. c!n!lOst a sílu. ,B{'li-.li jsme dríve na jednom brehu,
Ith ~sm; ~e nym J;dmy:n skokem na druhém. Jako
tatm ~ecl braly nam vse, co brát snad ani nebylo

utno, s~lbyoval»Loupežník« více, než mohl poskytnout.
.Kon~cne t~m, kde autor skutecne ukazoval nejaké
chodls~o, JakQ v »Krakatitu«, bylo tQto východisko
o ná~ le?nyak z vel!~é .cásti n:poc~opi.telné, a jednak

.f!1e,vld~lt, ze dnes )1z Je pozde chttt bmto zpusobem
.~mes~I~de~ spok1oJen'0st. O pragmatismu jsem s,e
1Z;-mlntl mmule - dnes bych chtel jen poznamenat,
e J,~e mu tenkráte neverili, že jsme mu verit ne
ohlt. ~o. mocných stopách, které zanechali »Hmyz« a
Loupezmk« nebylo tak snadno vybudovat nový sy
tém dl'tvery.

A nyní snad by mi nekdo mohl namítnouti proc

se~ !Uluvil stále jen o negativním pusobení h~letrie,
roc Jsem se nezmínil také o posilnení, které muže po-
kytnouti ve chvílích duševních krisí. Marne se sna
ím vzpomenouti na neco podobného. Mohl bych po
racovati v suchém výctu a rozboru mohl bych uvésti
rámka, Neumanna, Wellse, Wolk~ra, Londona, Ne

ala.. Cocteaua, Carca, atd., atd., a všude by bylo lze
elml snadno najít bolavá místa a všude by se našlo
aleko víc smutku a negace než životního kladu. Ze
vech del, která se nám tehdy dostala do rukou a která

nes .os~atne bychom snad již hodnotili jinak,' cišel
enkrat Jen smutek a zoufalství nad necím, co nám bylQ

lkem neznámé a cizí. Snad to byl príliš vysoký let,
nejž sé odvážil lidský duch - udelalo se úzko z té

•evysl~vitelr:~ s~mQty a z propasti pod nohama. A my
.me SI odnaselt tento teoretický smutek a skepsi do
Ivota.

Kclyž pred lety psal F. X. Šalda v Tribune o tomtéž
oblému, vyslovil (s výhradou) mínení, že onen

ooubný vliv na tvorení životního názoru u mladých
'dí mají hlavne »lži-umelci, literární remeslníci a vý

ob<;i(~~.~;n~ívám se, že )e v tom ~myl. Není prece
rabeneJs1 ltteratury, nez t. zv. kreJcarové knihy a

rece kolegové, kterí zkonsumovali tucty detektiv~k,
rnografií, atp. chodívali klidne hrát footbal, zatím
my, ctenári »uznané« literatury, jsme se procházeli

ekde po Kampe a zcela bezduvodne šeptali:

- Oui, ma vie
Ce fnt d'etre celui qui 'souffle - et qu'0n oubHe. -

Mládí má neprekonatelný sklon k napodobování
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myslím, že je daleko méne nebezpecné napodQbovat

Sherl~)Cka Holmesa než Oblomova, Doriana Greye atd.
A Ješte k necemu se chci priznat: když jsem již jed

nou v O'ktáve nevedel, jak to pujde dál, jsa uštván temi
vecnými, papírovými bolestmi, které jsem procitoval
sám na sv,ém tele, podal mi: pomocnou ruku a skutecne
mne také vzpružil - Arsene Lupin.

Nechtel jsem básníkum vytýkati nedostatek odpo
vednosti vuci spolecnosti, ponevadž jsem si plne vedom

toho, ~.e. probl~m je dalekO' slo.žitejŠí než jsem dovedl
naznac1b; take naprosto nechCI propag'0vati literaturu
mravne-tendencní - snažil jsem se pouze nacrtnouti

obr~~ pusobení 'beletrie na mladé, tak jak jsem to sám
prozwal a pozoroval, a predpokládám že ctenár prijme
moje rádky jen jak'0 materiál pro s~ujl úsudek.

Americký kinematograf.
v knihách pro mládež lící se Amerika vždy jako zeme mi

liardáru, mrakodrapi\ a automobilu, vystrídavších cowboye a
Indiány. K tak vedeckému výpoctu bych dodal: a kinem~to
grafu.

Jaká rozkoš pro milovníka plátna ve vlasti Douglase fair
bankse a Charlie Chaplina!

Každého dne v 11. hodin dopoledne, kdy si žádný evropský.
ctitel Mary Pickfordové ci rIarry Piela ani nepomyslí na svého
oblíbence, ohlašujiJ.e- všech mestech ameri~et0lné- re"

klamy a ohlušující zvonení, že se otevírají kinematografické
sály. A od 11. hodiny dopolední bez ustání až do pozdní noci
davy diváku obdivují v desítkách tisícu kinematografii akroba
tické kousky rIarolda Lloyda a panenkovou krásu sester Tal
madgeových ci Betty Blightové. Není nejzastrcenejšího meste
cka ani nejchudší vesnicky, kde by se za zvuku mechanického
pianina neodkrývaly divy elektrického ráje. A ve velkých
n;estech je kinematograf doslova na každém kroku, reklamy
biografu pokrývají všechny ploty a zdi a vecer záre jejich firem
osvetlují svou barvitou hrou nebe desítek a desítek ctvrtí.
M.iliony lidí naplnují co vecer místnosti kinematografu a reknu
bez váhání, že ani jeden American ci Americanka se neobejde
bez mžikavých stínu kouzelného plátna. Kinematograf ·je lidový
podnik, prešel už do obvyklé životní potreby práve tak, jako
ranní káva nebo cigareta. Nekolikrát se ve mne vyskytla váš
nivá touha, aby vypukla stávka kinooperatéru: co by delalo
t~ch 20 milionu amerického lidu, které tvorí pocet denních
návštevníku kinematografických sálu! A jakých sálu! Je-li ki
nematograf modla, pak jsou jí postaveny dustojné chrámy.

Teprve nyní jsem pochopil, proc Americané mluví témer po
smešne o evropských kinematografech. V Evrope se staví pek
ná divadla pro opery nebo cinohry, ale pro kinematografy se
zarizují sály bez zvláštního prepychu, pro nekolik set osob.
V Americe však nejlepšími místnostmi jsou kinematografy,
které nelze ani srovnávat s divadly, protože divadla jsou po
stavena pro nekolik set lidí, ale kinematografy jsou vypocteny
na tisíce. Ve velkých mestech se najdou desítky kin s místy
pro dva i tri tisíce diváku. Jsou to skutecné paláce s velikými'
foyery, kuráckÝmi pokoji, cukrárnami, šatnami, kolonádami,
balkony, ~aleriemi atd. Ve vetšine prípadu kinematografy za
ujímají celé domy o 8-10 poschodích, ponevadž mají vždy tri
až ctyri poradí a plátno, které je zároven jevištem velkých
rozmeru. V takových kinematografech jako je proslulý no
voyorský K a pit o I hrají orchestry o 50 i 100 clenech a filmy
se hrají po nekolik týdnu pred novými a novými proudy lid
stva. V Chicagu je ctvrt, kde je nekolik kinematografu, do
nichž se celkem vejde 20 tisíc osob.

Je obecne známo, že americký kinematografický prilmysl
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zaujímá duležité místo v hospodárství zeme I v ]e]lm vývozu
za hranice. Jilavne americký film si podmanil Evropu. V Ame
rice existují kinematografické trusty, které mají fantastické ka
pitály a nejen, že filmy vyrábejí, ale ukazují je také ve vlast
ních divadlech: vetšina velkých kinematografických divadel
v Americe patrí bud F o x Co r por a t i o n nebo Met r o 
G o I d w y n Com pan y. Tyto spolecnosti jsou proslulé svými
kinematografickými mesty v Kalifornii: tato mesta, zejména
Jiollywood, mají nyní sta tisíce obyvatelu a táhnou se na ne

kolik set kilometru. Kinematografické spolecnosti jsou nejvet
šími majiteli pudy v Západní Americe. Lesy, pole, hory, jezera,
ba i cást morského brehu je v jejich majetku a pri tom se
mnohdy na tomto území staví stavby, které stojí miliony do
laru a dávají práci tisícum delníku a inženýru.

Disponujíce ohromnými financními prostredky a venujíce na
nekteré filmy desítky milionu dolartt, kinematografické spolec
Hosti dovedly privábit do Jiollywoodu nejlepší kínematogra
fické umelce a režiséry všech národností a tím, krome zdoko
nalené techniky, se. muže vysvetliti velký rozvoj amerického
filmu. Americané jsou velmi hrdi na SVLljkinematografický pru
mysl a pozorují bedlive jeho úspechy a vývoj. Denní listy ve
nují kinematografu více místa než divadlu, kinematografictí
umelci ,jsou nejpopulárnejší a nejoblíbenejší, zprávy o jejich
rodinných vecech tisknou se vždy velkým písmem na první

strane. Vedle zprávo stávce v Anglii najde americký ctenár
v liste vzrušující zprávu, že v Bollywoodu se narodil Marion
Dawisové syn nebo, že Oreta Oarbotová chystá nový film.

Když vychází lla svet n~lký film, doprovází se to

takovÝm množstvím clánku, fotografií, interviewu a telegramu
"Ii celém tisku, že si mimodek zacínáte myslit, že prišel na
svet doopravdy nejaký kinematografický Shakespeare. Rozhod
ne žádnému literárnímu dílu nedostalo se tak vážné kritiky a

tak ohromující reklamy jako na príklad poslední novince filmo
vého trhu - sentimentálnímu dramatu materské lásky a tra
gedie dcery "Stella Dallas« a prepracování románu Blasca
lbáneze "Potok«. "Potok« vzbudil snad ješte více hluku než
všechny ostatní filmy, protože jeho objevení doprovázela jedna
zvláštní událost: na královnu plátna byla, oficiálne povýšena
umelkyne, do té doby úplne neznámá, která nyní zárí jasným
svetlem jako vycházející hvezda kinematografického králov
slví.

Cas od casu vynikne mezi mladými dívkami, které se sjíždejí
z celého sveta do Bollywoodu v nadeji na skvelou filmovou
karieru a které zustávají vetšinou ubohými statistkami, nejaká
velká umelkyne. Nedovedete si predstavit, co se pak deje
v americkém tisku. Po dlouhou dobu jsou sloupce novin plny
podobizen nové primadony ve všech podobách, veku a po si
cích. Speciální interviewieri jedou tisíce kilometru, aby z úst
mladé královny slyšeli nekolik docela zbytecných podrobností
o jejím vzestupu po záludném žebríku kinematografického
umení, noviny vynakládají nesmyslné cástky, aby dostaly právo
otisknout dvacet rádku umelkyne na zajímavé téma na príklad:
"jak si zachovávám sveží plek Práve nedávno jedna umel
kyne vykládala svetu, že tajemství krásy spocívá v tom, že se
nesmí mnoho jíst a pít, že je treba castého pohybu na cerstvém
vzduchu a že je záhodno vystríhat se probdených nocí. Za tento
objev zaplatil jí tiskový syndikát dvacet tisíc dolaru, cástku,
o které sotva muže snít v Evrope nejslavnejší romanopisec.

V lbanezove "Potoku« hraje hlavní úlohu krásné Španelky

mladá Švédka Oreta Oarbotová, umelkyne skutecne zajímavá,
plná jemné duševní gracie a krásy. Nyní se její úspech oslavuie

po celé Americe a prenese se asi v nejbližší dobe i do Evropy.
Oreta Oarbotova byla prohlášena za jednu z královen plátna -
za dva mesíce došla z neznáma k nejbourlivejší popularite a
tudíž k bohatství, obdivu, vítezstvím. Stejná byla kariér;.>, mladé
Spanelky Dolores Costello.

17. cervna

Ale pri veškeré reklamc, pri celém tom významu, který má
film v americkém živote, dlužno se zmínit o jednom zajímavém

zjevu. Nesmíme si myslit, že americký kinematograf je podoben
evropskému. V Evrope se v rozhodné vetšine kinematograf6
predvádejí jen filmy. V Americe pozorujeme nyní jinou ten
denci, která znovu potvrzuje pravdu, že kinematograf ani pH

svém nejvetším rozmachu nemuže zabít divadlo, nebo! se od
divadla organicky liší. Zároven se zbesilým rozvojem kine
matografu pozoruje se v Americe i ohromný rozvoj divadla a
krome toho se v posledních letech neobycejne zmenšuje pocet
kinematografu, kde podívaná se omezuje jen na film. Ve vše~b
mestech se ovšem zachovaly biografy, kde se za 10 ci 20 ccnt4

ukazují jen filmy. Ale to je jen v chudých ctvrtích a v malin

kých sálech. Velké kinematografy se zmenilY ve skutecná va
rietní divadla, v nichž film tvorí jen cást programu.

Americký divák se podstatne zrneni!. Chce nyní videt za
svých 35 nebo 50 centu Gak se zpravidla platí ve velkých bio

grafech) rozmanitou podívanou, ve které vystupuje i žlvt
herec. Proto se program kinematografu skládá z 5 nebo 7 císel,
ze kterých jen dve tvorí filmy. Po veselohre vždy zmizí plátnct
a na scéne se objevují tanecníci, mnohdy celá revue s komiky,

tanecníky a akrobaty. Vždy jest tam nejaké komické hudebnl
císlo, po kterém jsou Americané jako posedlí: jazz-band se
svetelnými efekty, cernošské písne, nejaký virtuos na pílu nebo

na hreben. Pak vystupuje kouzelník nebo akrobat, zpevák nebo
zpevacka a po té se hraje komická scéna, kterou provádi celt
spolecnost. V nekterých divadlech s dvou hodinovÝm predsta
vením nezabírá film více než pul hodiny a ostatní program vy

plnují živí herci. V podstate je to to, cemu Anglicané rfkait
»music-hall«, jenže v Anglii se music-hall blíží k chantanu nebo
varieté, kdežto americký kinematograf je zábava úplne ne
vinná, ackoli jedno z nezbytných císel tvorí »gir!s«, devcátka
ve velmi pruhledných kostýmech nebo jen s náznaky kostýml

Mnohdy lze v kinematografech videt krásný balet a zname
nité pantominy. V divadle Balaban v Chicagu pro 3 tisíce di
váku videl jsem hru, hodnou velkého operního nebo cinoher
ního divadla v Evrope: legendu o zlatokopech a španelských

dobyvatelích na Floride o nekolika jednáních s nádhernými de
koracemi a tanecníky; na prosceniu komentoval pri tom hru
recitátor v starobylém španelském úboru melodeklamací bás.
ne o tragické smrti Diega de Leone.

Kinematografy ohlašují casto ve svých reklamách jen film,
který se u nich hraje. Ale ostatní program se rozumí jaksi sám
sebou, tak si už divák privykl na tento nový smíšený žánr; t
prve když vejdete do sálu, dostanete program s hudebními, ba
letními, dramatickými ci jinými císly.

Proto chodí miliony Americanu s oblibou do kinematol(raiu:
neuvidí tam jen obraz, ale i onen surogát všech druhu umenl,

který uspokojuje naivní a nikoli nesmrtelnou duši prumerného
obyvatele Spojených Státu.

Až dosud byla Amerika pro Evropu zákonodárcem kinemato
grafické módy. Bude-li její vliv pusobit i dále, zda uvidíme i na

evropské pude místo »ryzího«, nepromíseného filmového umeul
nový typ amerického lidového divadla, ve kterém varieté p0

stupne vytlacuje nemluvné hrdiny plátna?

Život a instituce

Milena N ováková-M ali'Mká:

Muž, žena a díte.
Spravedlive konstatováno, pomer k díteti jest svou

podstatou mezi všemi vztahy clovekovými nejméne sen·
timentálnÍ. Opacné tvrzení jest poverou. Jde-li již o se
timentalitu, tedy možno ríci, že mužuv pomer k díte
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st spíše naplnen jistou abstraktností a troufám si ríci,
sentimentalitou. Jest to práve problém rozdílu obou
hlaví, který jest dnes nenove, ale s vetším durazem

vyjadrován názorem, že žena jest v podstate bytostí po
zemštejší a konkrétnejší než muž.

Promítneme-li tento názor na pomer muže a ženy
díteti, vysvitne nám leckterý rys ve svetle, pro tuto

blast snad opravdu novém. City materské jsou s pocát
u rozhodne silnejší než city otcovské, ale rozhodne jsou
pocátku také méne vznešené. Jsou silné práve svou

fysickostí, konkrétností a vedomím prece jen vetšího
podílu.Matka díte vynosí, porodí, vychová z plen, po
staví na nohy, vodí po svete, seznamuje s vecmi, hoví

ho pudovým potrebám a práním, bdí nad jeho zdravím,
teší se z jeho krásy a úspechu, naucí je využívat jeho

hopností, napravuje jeho poklesky, vypravuje je do
shonusveta, odevzdává jeho osudu a verí pevne v zúro
cenísvé nemalé námahy. Jinak otec: otec díte zplodí a

vijí-li se situace normálne, jest hrozne zvedav, co
lastne zplodil. Už tato jeho zvedavost jest zárodek ja
éhosi jemnejšího, nehmatatelného svazku, který se po
upem událostí prirozene vyvíjí. Díte jest zde a otcova
vedavost se zmení ve veliké prekvapení, a to opet den

ze dne roste. Nebot otec nežije v tak tesné blízkosti
a nepozná z prakse strízlivých zákonu tohoto vývoje.
Zná jejich linii ve výsledném celku a jest jí ohromen.

esmes stavy jaksi abstraktní.
Jakmile však dospeje vývoj dítete tak daleko, že jest

možnona ne soustavne rozumove pusobiti, pomer rodi
U k díteti se pozvolna pretvárí a rekla bych i obrátí.

Otec chápe se nyní prirozene s velikou vervou a rozu-
movou dukladností i dusledností vychovatelského úkolu

kritického merítka, pobádán zkušenostmi, že jenom
zbranemi rozumu lze na živote svou výhru vyhráti, ale
stejne pohánen mocným bytostným strachem o budoucí
nu techto zbraní v jeho díteti. Z techto popudu se nyní
tává otec prísnejším vychovatelem a úzkostlivejším po
uzovatelem svého dítete.
Matka naopak bývá k díteti, když již pod její pécí

vzrostlo k rozumovému chápání, rozhodne povolnejšíineodvislejší. Její náchylnost povolit nyní spíše indivi
:4uelnímsklonum a zálibám dítete bývá casto považo

ána i odsuzována jako materská slabost. Myslím, že
st to spíše druh odvahy. Žena mívá casto ve vecech

!ivota více odvahy než muž. Matka zná lépe své díte
J1ežotec a verí souctu, jejž zná. Zní to snad paradoxne,
ale po mém soudu i tato víra jest vlastne konkrétnejší

užovy predvídavosti, ac jest mi nesporne i jakýmsi
rojevem menší ohleduplnosti k díteti než práve prísnost
tcovská - COžjest rovnež paradoxní.
Jsou matky, které dovedou ríci v náhlé bezmoci proti

·votnímuúskoku s vyjasnenou tvárí: muj syn mne po
tí - a jsou otcové, kterí blednou a odvracejí se pri

:tomtomaterském vyzvání spolecného dítete.
Muž se zrídka dovolává pomoci a služby svého dítete
jestliže kdy v historii msti1i synové ,urážky otcovy,
k to jiste bylo z vnuknutí a vule matcirry. Muž k muži,
když je to pokrevenec, stojí nejradeji hrde, nežádá,
spoléhá,žena k muži, i když jest to pokrevenec, i když
t to vlastní syn, se obrací se samozreitmou a duveri

ou žádostí o pomoc a službu, jichž do~;ažení dává jí
prve plnou míru ženské hrdosti.
Umeleckésklony v díteti nalézají témer ;vždy v matce

porovatelku, strážkyni a upravovatelklu své dráhy;
c se prevelice rozmýšlí podporovati tento vecne roz
ující var v krvi, jež je jeho vlastní. Mat ku povznáší
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pohled na syna bojujícího a treba i trpícího pro své plné
vyžití, otec chce predevším videt své díte zabezpece
ným a spokojeným. Odtud ta vášnivá príchylnost umelcu
všech odvetví k jejich matkám a castá jich oslava v ume
leckém díle, odtud i jakýsi chlad a pomíjení casto i velmi
cenného prvku otcovského.

Materství pestuje, žádá a verí, otcovství sleduje, dává
a pripravuje, spolecne jsou stejne platným i cenným sou
rucenstvím v postupu lidských hodnot: oba hájí svuj sta
tek, rozvádejí svui dukaz práve podle podstaty svého
urcení i pusobení: muž vyšším zretelem k zajištení osu
du svého dítete, žena silnejší odvahou k naplnení jeho
osudu. •

Tyto dve nekontrolovatelne se protínající rodicovské
metody obou pohlaví tvorí tak ve svých nespocetných
prímých i neprímých dusledcích základní predpoklady
životní skladby.

Povolání a záliby.

Jaroslav Adlo!:

Slovanstvo a sport.
»Máme si hrát na Kima ci na
Raskolnikova? «

Jakýmsi ~ do veci mohly ve
crty, které jsou sice vymY'šleny, ale mohly by býti prav
divy; snad sl'Ova by byla ponekud jiná, smysl však by
jiste zusta.l. Ostatne necht rozhodne ctenár:

I.
Ve Švýcarech, na brehu jezera -ženevského -sedí -na

lavicce dva Slované a povídají si o mládí. Lahodnou ši
rokou recí a hezky ze široka vzpomínají, jaké to byly
krásné casy, když iako studenti se scházívali vecer co
vecer, docela tajne, jak vášnive deb3Jtovali prÍ' caji a
papirosách, jak na konec tajný spolek založili, jak tato
jejich »podzemní organisace« spojila se s ciz.inou, jak
chodili- mezi lid, jak chystali atentáty, jak prestali po
sléz studovat, jak utíkali ze své slovanské zeme, jak
je pollicie honila a jak oni štastne proklouzávali Jak
bujné revolucní hry to byly! Hry, které vlastne zde
dili už po rodicích a po dedech! A po pameti si ríkali
tito dva Slované, jak toho a toho roku byla ta a ta
stávka a ten a ten nepok.oj v lidu, j,ak toho ·roku zabili
toho a t'Oho agenta tajné ochranky, toho a tohO' místo
držitele, jak toho floku zemrel ve vezení ten a ten sou
druh nebo zastrelen byL pri úteku. Jaká hra bo byla!
Vznešená, hluboká, hra bez jakýchkoli pr.avideI, hrej
jak um'íš a jak mužeš, vše je dovoleno! ...

Vecná hra, protoŽ'e i dnes možno ji hrát i zítra.
Vždy bude nad Slovany nej a k á vláda, vždy bude
ve Slovanstvu nejaký vládce, proti nemuž bude možno
hrát. Vždy bude na Rusi nejaký »car« nebo jiný sou
druh-vládce, kterému bude docela cizí pojem »fair
play«, pojem správné, poctivé hry. Nebot jaký by to
byl na príklad na Rusi »vladyka«, aby i »On« se museI
rídit pravidlem hry? A není-li »fair play«, není-li pra
videl a není-li soudce nestranného, pak vždycky bude
potrebí nekoho osvobozovat, vždy bude možno zacít
znovu hru »na revoluci« nebo podobne. Nebot široká
Je slovanská povaha, do žádných pravidel ji prý ne
vtesnáš a vždycky bude možno jít pro t i nej a k é
v 1á d ,e, proti caru, proti Leninovi, proti presidentu,
proti parlamentu, vždy proti nejaké vláde na širých
nivách slovanských.
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Takové je již prý podnebí na širých rovinách, kde
duch není nicím omezován ve svém rozletu ...

II.
Ve ŠV)lcarech, na brehu jezera ženevského sedí na

l;;::viccedva Anglicané. Mnoho tohO' s pocátku nenapo
vídají, až se dohodnou, že jeden studoval v Cambridge
a druhý v Oxforde. A tak si povídají o mládí. V Z"))O

mínaj'í, jak vesl-ovali, každý za svou universitu. Jak
hráli kdysi v cricketovém teamu universitním, jak hráli
celou duší, vášnive, jak jen prý oni Anglicané dove
dou. A vzpomí'nali, že to už bude osmdesit let, cO'

jejich dedové zacali tutO' hru, veslovat od Mortlake
k Putney na rece Temži. Dobrá hra je to, kterou hrají,
»good sport« a hlavne »fair play« musí být, ani král
jim nesmí mluvit do hry, od toho je tu jen a jen soud
ce! .Ostatne prý každý král anglicky dohre ví, co je to
»falr. play«, ví to už od nejakého trináctého století, kdy
datuje se »magna charta libertatum«! Každý žebrák
v 1\nglii ví, co je to »fair play«, jak by tedy král prý
nevedel. A tak Anglicané si povídali o mládí a a hre
a jak pak dostudovali a jeli do kolonií a jak ješte v pa
desáti letech by dovedli hrát jako »old boys«. V zpo
mínali jak to jednou vyhrál Oxford a po druhé zas jak
to Oxfordu narezal Cambridge. A jak se na to pokaždé
díval nejen král, ale celá-:Ang~ Když si pak pri této
debate Anglicané zapalovali své lulky, byla videt na
krabicce od sirek mapu. Taková malá krabicka sirek
ta byla, jakou mi privezl kamarád jako upomínku na
výstavu ve Wembl.ey. Malá krabicka, na ní mapa sveta
a na mape cervene oznaceny -všecky zeme britskéhO'
imperia. Malý, ale zretelný nápis nad tím: »We hold
a vaster empire than has been«. My, axfordští a cam
bridžtí, my mladí, kterí hrajeme hru, my »držíme
vetší ríši než jaká kdy Ibyla«, mohli by ríci ti dva An
glicané. Budeme hrát dál podle starých pravidel, nad
nimiž bdí jen soudce, kterého jsme zvolili a kterého
posl-oucháme. Britania, rule! Britanie, vládni! Hrej
velikau, slavnou hru!

Takové je již prý podnebí na ostrove anglickém,
oblévaným morem, kde duch není nicím omezován ve
svém rozletu ...

Snad karakterisují tyto dve historky, každá svým
zpúsobem »SVlIj'svet«, snad jsem trefil vedl,e, snad je
to jinak, Myslím však, že kdybych podal naprosto
exaktne historický prehled a »sportu ve svete a ve Slo
vanstvu« a napsal 'O tom knihu na tisíc. stránek, ne
prišel bych k jin)'m záverum. Mládež si muže hrát
dejme tomu zpúsobem Kima a muže si hrát i - dejme
tomu zpusobem Raskolnikova, záleží j.en na vLIli, chte
ní hrát si tu ci onu hru podle tech ci onech pravidel.
Anebo vlIbec bez pravidel. Múžete byt nekdy surovým
protivníkem donucen k tomu, že nehrajete podle pra
videl, ale to nemusí znamenat, že vy nechcete hrát
fair. Je to stejné ve hre jakO' v politice a v živote: ne
chceme-li upadnout zpet do stavu divokých lidí dilu
vitálních, nemá-li 'Opravdu prijít »Untergang des
f bendlandes«, pak musíme se snažit o fair hru a mu
síme vychovávat mládež tak, alby tomu pojmu roz
umela.

Držme s'e výchovy tela. Sportem jmenujeme zhruba
tu cinnost, která nás baví, teší. Neprawjeme, ani tehdy,
když se telesne namáháme treba víc, než pri jakékoli
práci, neríkáme, že »pracujeme«. Sport je hra, cvik
tela, hrajeme si. Sport ve svete znamená, asi totéž, co
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u nás jmenujeme ucene »tel'ovýchovou«, nebot my jaksI
nemilujeme slova jednoduchá a prostá. Místo abycho
si hráli, radeji se »vycho'váváme«. Už od peti let s
vychaváváme, prednášky posloucháme a reci široké a
ucené posloucháme od peti let do padesáti a pak, jsou
již dosti ucení i starí, nemúžeme pochopiti, že dnešní
mládež chce víc hry. a méne U'cené výchovy.

Nechávám stranau »50kol«, to je jiná kapitola, ka
pitola ceskoslovenska-jihoslovanská, nebot jen v tech
dvou zemích v prítomné dobe sokolské hnutí znamená
doo celoná,rodníh'O. Chceme-li však mluviti o sportu
a »Slovanstvu«, o celku, o vetšine, pak musíme se vv
jádriti tak, že »slovanská mládež neucí se dosud hrftt
nehraje, nezná pravidla hry, nezná tedy ani pojem
správné hry, tohO' cemu ríká svet »fair play«. Musíme
si pak paložit logickou otázku: muže nekdo, kdo se
neucí hrát, také v y h r á t ? ?

To je ta »otázka nej,en výchovy, ale i budoucnosti
mládeže slovanské«, na kterou bychom rádi upozornili.
Zdravé telo samo o sobe neznamená již zdravý a 
svobodný národ! Ti Slované polabští, kterí dávno a
dávno již podlehli, nebyli nemocní, to byl,i jiste na teh
dejší, dobu docela zdraví lidé, a dnes jsou pryc, zmi·
zeli, zapadli, prohráli! Prohrát ve veLké hre života neho
ve velké hre nároc1l1 je možnO' zrovna tak, jako je mož
no prohrát nebo .vyhrát. V' té nejmenší hre. Jen rozmery
»hry« jsou vetší ... Umejí Slované hrát? Ucí se vy
hrávat? , , .

Slyšel jsem jednou jednoho amerického »profesora
telavýchovy na universite«, podle našeho titulováni,
podle amerického proste »tmiversitního rugby-coache«,
muže, který má na starosti vychova't své universite nej
lepší team pro hru pr'Oti jiným universitám, jak se po
koušel vysvetliti republikánského ducha amerického
evropským studentum. »Amerika se rozhodla, že bude
si hráti na republiku a hraje tedy podle pravidel, v ži·
v.ate tak jako na hríšti, fair play. Vyhrát na hríšti je
stejné jako vyhrát v živote, to vše je cemu my Ame
ricané ríkáme dobrý sport, »a good sport«. I v politice
boj, veliká námaha, štvaní stran proti sobe, horší snad
než v Evr,ope, ale když je boj <1obojován, pak ustane
rázem štvaní, vyhrál konec koncu vždy »náš, americký
clovek« a hra je skoncena. Prohrál-l.i kdo, prohrál to
vlastní vinou, tím, že byl slabší, málo pripraven.«

Neprohrává se tedy ve svete tak, jako ve Slovanstvu
pry, se pflOhrává, »zlobou neprátd«. Upadne-li nekte
rému potomku 'Onech Sl'Ovanu, kterí to »všecko pro
hráli jen zlobou neprítele, nesvorností nebo zradou«,
krajíc chleba, svede to tento dobrý muž docela jiste na
nejakého neprítele, nekoho, »kdo mu to nepreje«, Exi
stuj1í však už sLovanské kraje, kde se na tuto frázi ríká
»motovidLo, drž to líp a neupadne ti to!« a tak se pra
cuje, 'byt i neuctive, proti urcitým poverám, rozširo
vaným pa vlastech sl'Ovanských ...*

Sport a vule! Je nemyslitelný sport, hra bez vule!
Zdát:o by se, že je nemyslitelný cliovek Ibez vtHe, ale
prece jsou lidé bez vllle .. , Zdálo by se, že je nemysli
telno, aby byly národy bez vule, ale zdá se, že jsou ná
rody bez vule ... Zdálo by se, že je nemyslitelný ná
rod, který by nemel své hry, ale asi existují i takové
nár'Ody, které niceho ne c h te jí, které chtejí jen se
det a dívat se a myslit. Sedet a myslit, myslit a sedet.
Sedet v prírode a dívat se na prírodu, a splynout
s prírodu, ta je rec lidí bez vule, lidí prý »hlubokých«:
tak hlubokých, že celý svet prý jednou temto lidem
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dne k nohoum v posvátné úcte, až pochopí, co je to než ten ostatní svet neslovanský, »hry hlubší povahy«,
det a myslit a mysl'it a sedet«. Nej'lépe se prý sedí hry pro širokou náturu slovanskou lépe se hodící než
lotosovém listu nebo v širé stepi nebo v zahrade nejaký t,en obycejný anglický 'bílý mícek, s nímž lze
švestkou. . . hrát na góly nebo na 'body ...

Jsou národy, které však nedovedou sedet. Na prí- »V naší slovanské mládeži leží ohr,omná zá-
ad Anglicané. Takový národ na príklad nemá hory s o b a s i I a e n e r g i e, v ní neumlkají ješte ne
lášt vysoké. I založí si Alpskou spolecnost a jezdí usnuvšíspolecenské instinkty, c i sté, v y s o k é
t na Alpy. Když Alpy jsou již všecky slezeny, lezou tuž b y 'Odkázané jí nejlepšími lidmi naší literatury,
jin)'ch vrcholech, v Africe, v Americe i jinde. Zbý- vedy a spolecnosti a mládež naše prahne po t'Om, aby je

, již jen jeden vrchol v celém svete, Mont Everest. uskutecnila v živote« . '. Jaká to mládež, když už od
ž kolikrát se o to pokusili, vylézt na ten tajemný gymnasia jen a jen »prahne po tom«, aby »uskutecno
chol Mont Everestu, ac vedí, že tam žádné tajem- vala ideály«, takže pro samé »prahnutí« nemá ani cas
í, žádný »smysl života« nenajdou. Je to proste za- na to, aby si zahrála, aby se naucila pravidlum hry a
ení, hra s prírodou, a tak oni bud'OU pokracovat, všemu, co se k obycejné sportovní hre má vázat. Není

don hrát. Budou hrát, tak jako otcové, tak deti. Ne- casu na takovou malickou vec, jak je pekný, kulatý, bílý
tam vyleze, musí vylézt, hra to vyžaduje. Otcové mícek. Jsou težší a vážnejší prý - pr'Oblémy. Nutno

kládají 'synum, jak hráJ.i, vyhrával,~ i prohrávali, vy- »r e šit«, ne hrát... Rešit p r 'O b 1é m y, sociáLní,
dají o admirálu Nelsonovi, o Weltlingtonovi, o Li- morální, umelecké, pro b 1é my ...
gstonovi, ukazují dnes dokonce filmy o tom, jak na Míc, mícek, malý nebo velký, kulatý neb'O jako pri

íkladživotní hra nejak;ého angEckého kapitána Scotta mg'by šiška. Ale není to mícek, není to malý lhostejný
"ívala v tom, že nesedel, a nehloubal, ale šel do ze- predmet. Jet o bod, vne m ž s e s o u s tre d u j e

Y ledu a snehu. Šel s,e proste podívat na jižní toc- vul e. Není to mícek, který poletuje po hríšti, je to
... A když tam po veli~ém strádání došel, našel tam vule dvou ci deseti ci dvaceti hochu, soustredená na
í vlajku ... Hra života prohrána, rekl by nekdo, jeden lJ:lod.Hoši se ucí soustredit svou vuli v jednom

by si na tocnu, premýšlel snad, zahloubal se a j a s n é m, bílém bode a prosadit pak tuto svoji vuli
hnal by si kulí hlavu. Z daleko malichernejších prí- proti protivníkove vuli... Ovšem hoši nejsou ješte
zavraždilo se podle jedné, dokonce prý ne docela tak dalece »hl!JhQci«, aby rozumeli tomH{x:}...na~mUJslo

Iné statistiky v jednom velkém slovanském národe vansko-filosofickému pojímání hry, hoši r,ozumí jen
cervna 1908 do cerna 1909 celkem 776 detí mladších tomu, že-je potrebí dát co nej,víc gólu. Také natluce-li

mnácti let!! -Si správný kluk pri divoké hre, neuvažuje 'o »hlubším
Jak rozdílné jsou »hry mládeže« v ruzných ze- smyslu hry«, ale dívá se na svou ránu asi tak, jako se
ch! ... díval anglický úcastník vÝpravy-gel1~rála Bruce na své

* omrzlé ruce. Byl-o to ve hre, zahojí se to, - jerr-a-bDe_
Lezení na hory je sport zrovna tak, jako muže být to zahojilo d'O nejbližší hry ... Budoucnost je v mlá
rtem treba potápení se do hloubky. Nekde ukazují deži. Kluk je stejný na východe jako na západe, ale
'deži, jak se dá lézt na hory himalajské názorne ve kluk se sám hrát nenaucí. Musí být nekdo, kdo ho na
u. I u nás bylo možno videt filmy výpravy gene- ucí hre. I slovanský kluk by byl dobrý, ale musí se ucit.

a Bruce na Mont Everest. I u nás se mohla mládež Kluk na západe se ucí hrát mícem, napalovat mí-
ívat na tento »horolezecký sport«. Na bílém pláttne cek, kopat míc, hrát celým telem, hrát zkrátka celou
a objevil se mimo jiné také obrázek Anglicana, jak duší a celým srdcem i mozkem. »Ohromná zásoba sil
hlíží si ruce. Omrzly prý mu na tech horách, hlá- a energie ne lež í v anglosaské mládeži západní«,
nápis. Anglické ruce, omrzlé na horách himalaj- mohli bychom obrátit horejš,í slovanslwu frázi, nebot

'ch! -Videl jsem za války dost omrzlých rukou, celá ta ohromná zásoba sil a energie poletuje stále ve
tyto ruce byly ty nejkrásnejší, jaké jsem kdy videl. vzduchu nad zeleným trávníkem hríšt anglických

ly to ruce pravého muže, a '0mrzly-li, omrzly v tak i amerických v podobe malých a vetších mícku. Vybíjí
vné a veliké hre, že na tenhle úraz bude moci posti- se a cím víc se vybíjí, tím víc té energie je! Není to
Ý do své smrti hrde vzpomínat. Vzpomnel jsem si divné? '

. tom na film kapitána Scotta a na památná slova Kluk v Ceskosl'0vensku by byl dokonce velmi dobrý.
jeho zápisníku: »Kdy'bychom zustali na živu, vyprá- Je to kluk, stojící abychom tak rekli upr'0stred mezi

bych o houževnatosti, vytrval'0sti a odvaze s v Ý c h »západem a východem«, dívajíCí se ale pri svých hrách
r u h U, že by se zachvelo srdce každého Angli- skoro výhradne na príklad západu a rozhodne z tohoto

a« ... O sobe nic - jen o odva'ze druhu, kamarádu kluka neco bude. Byla by to jiná kapitola, kapitola
velké hry. - - - Sportsman, jakých svet potre- o sportu v Ceskoslovensku, o Sokole atd. To nutno
je. nechat pro jindy. Mlurvme o Slovanstvu, o jeho vet
A jak jsme tak sedeli v kinu a mlceli, 'nebot jsme cí- šine, ne '0 >>Z1omcíchSlovanstva« .
. v sobe chvení srdce ceského, srdce bojovníku, sly- Je tu hlavne kluk východní, ruský. Prý budoucnost
. jsme šeptat v rade za námi jiné slovanské' srdce: a záštita celého budoucího Slovanstva je tento kluk,
o né, omrzlé ruce dají do filmu, jak nechutné, a ujištují nás nekterí dobrí lidé. Ovšem ani ruský kluk

c, proc tam lezou na ten Mont Everest?« ... Není se sám 'Od sebe hrát nenaucí, musí být nekdo, kdo ho
žádný výmysl, je to fa~t, na vlastní uši jsem to sly- naucí hre a pravidlum hry, kd'0 ho vede. Široké plani
'a také jsem si pak ty »slovanské dušicky« v prestáv"" ny a nekonecné stepi jsou na Rusi. Jak poletovaly by
dobre, byt nenápadne prohlédl. Mladí manželé to tam bílé mícky, vysoko, daleko mohly lJ:lyposkakovat

li, nic víc o nich nevím, byly to takové »duše útlé po širokých hríštích! Celá ta »ohr'0mná zásoba sil a
tile cilém«, ale jedno vím: jejich deti nepolezou na energie« nemusela by »ležet v této slovanské mládeži«,
né hory, kde by jim mohly omrznout ruce ... Slo- ale mohl-a by se koncentrovat do tisícu a miliontl ma
ské deti takovýchto rodicu budou mít jiné »sporty« lick')'ch bodu, mícku, a v nich soustredena poletovat
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nad širými rovinami ruskými. Ale o tom jsme dosud
ani neslyšeli, že by ruská mládež hrála tak, jako hur
žoasní západ. Jen tak pro propagandu se tu a tam ne
chá kopat do míce, to je vše, je to neco víc než nic.
Sport jalm prostredek politické propagandy! Ubozí
kluci ruští! !

Ovšem to jen my, kterí jsme hráli sport »po západ
ním zpusobu«, ríkáme »ubozí hoši«. Politické ma
minky si' ten ruský zpusob mohou chválit, jako na prí
klad ucinila pí. Majerová ve svých popisech dnešního
Ruska. Píše o tom, jak na j~vište pri jednom kon
gresu »Kominterny«. vystbupila družina komunisti
ckých detí, »junných pionýru« a predvedla abychom tak
rekli »ruskou hru«, jaké se naucila. »To nebyli chla
peckové dobrocinn}'ch slavností .evropských«, napsala
tato maminka, »to byli kluci se'bevedomí a samostatní,
nikdo jich neved'!', nikdo neporádal ani nenapomínal.
Sami vkrocili, vedeni jsouce vlastním bubeníkem, sami
prednesli, co chteli (??), a sami v brilantním porádku
odešli, rozvinuvše prapor. Nezapomneli ani na mali
ckého bubenícka zadního, mel buben vetší než hlavu a
musel delat dva kroky, kde vudce delal jeden. A jaká
byla ta hra? ptáme se, co c v i c i Ii? Nic západního.
»Dvanáctiletý recník S. rekl jasným. hlasem chlape
ck}'lll, zvedaj,e ruku, zatím co ostatní stáli v poz:oru,
ani nemrkali: »P o z d r-a 'li j i k o n g r e s K o m i n
t e r n a a pr-os'ím vás, všímejte si detU Všímejte si det
skýcfil družin! Venujte se nám, vy dos'pelír« Bubínky
prý vírily, dlane dospel}/ch zatleskaly. A komunistická
maminka si pochvaluje: »Kluci a devcata chteli, aby je
slyšeli delníci na celém svete.« Ruský kluk si tedy už
prý nehraje jako obYGejne si kluci hrávají. Kdybychom
verili na slovo jen komunistickým maminkám, pak veru
bychom museli si myslet, že na východe je jen jedna
hra a to pro deti ·od šesti let stejná jtako pro dospelé:
hra na politiku, na socialismus, na komunismus, na re
voluci ... Hra, která spocívá v tom, že se rozvine cer
vený prapor. *

»Kdyby se pomery v Rusku ustálily a telesná výcho
va byla dostupnejší bez politického náteru, z a ji i sté
brzy bys e s t a 1 i R u s o v é o b á van Ý m i a
s i I, n Ý m i k o n k u r e n t y v z á v 'Od ech mez i
n á rod n í c h.« Tohleto jsem cetl nedávno v jednom
sportovním clánku, který kriticky rozbíral bídný stav
telovýchovy dnešní na Rusi. Ovšem už 1912 o sletu
jsme slyšeli, že na príštím sletu nám to Rusové v telo
cviku »ukáží«. Je tO'dávno a nic se od té doby nestalo.
Ale prý to jednou bude... Je to typicky nelogický
záver, na jaký už jsme zvyklí i u lidi hodne ,objektiv
ních, p'íší-li o Rusku. To už tak hývá »žertva prinesená
na oltár bohu slovansk)'ch«. Nejdríve se na príklad
v nekolika cláncích poví vše o bíde, jaká panuje v po
merech sexuálních, a nakonec se zakoncí ujištením, že
»tento nár·od je nicméne ohromne silný na tomtO' poli«.

Lituji, že nemohu podlehnout tomuto slovanskému
zvyku. Toho se my nedockáme asi, že »východní klu
ci« budou v poctivé hre ,obávanými, souperi »kluku zá
padních«. Jaké »kdyby« máme zde cekat?! Muže vy
hrávat nekdo, kdo se jakživ hre neucil? Kdo se o d
n i k o hon e u cil, protože nechtel, protože chtel od
jakživa hrát jen »po svém zpusobu«?

»Západ ve sportu prehání«, to je heslo, kterým se
zakrývá nechut a lenost k ucení. Nehráli jsme sporty
a prec máme »duši útlou v tele cilém«, ríkají zase jiní.
Inu težko je nutit nekoho, aby mel vuli, silnou vuli
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k cinu. Prehnat ci neprehnat? chyba to i ono. Ideá
by ovšem bylo trefit vždy doprostred, ale abych
trefili míckem tam kam chceme, k tomu musíme n
drív hodne a hodne cvicit. Není to jen tak jednoduc
trefit na poprvé.

Zkušenost z·e hry praví, že je vždycky lépe prehn
než vubec nedohnat ani poblíž cáry. Zkušenost
hry ucí, že nelze vyhrát jen rvaním. Krikem lze nek
splést špatného nebo slabého protivníka, ale pok
sahá lidská pamet, padlo kdysi jen Jericho krikem
od té doby nic, docela nic.

Na jihu Ruska je more. I na mori lze hrát, ba, .
národ vskutku veliký, musí mít nejaké more, kde
moW hrát velkou hru. More na jihu Ruska je uzavr
malou rekli 'hychom »brankou«. Je to docela úz

branka, takže by bylo potrebí jisté dovednosti, mel
by se skrz ní prohodit malý mícek. Tím težší je ov'
pr,ohodit mícek, stojí-li v brance jako brankár m
byt by to byl i »chorý muž«, mluvíc'í turecky.

Jak to bylo v tom sportovním clánku? »Zajisté brz
by se stali Rusové obávanými konkurenty v závod
mezinárodních« . .. Kdyby... Kdybychom byli
dlouho živi, dockali 'bychom se. Ale asi se nedock'
Ruský míc neproletí 'za našehO' života touto carihr
skou brankou, nedoletí tam.

Nebot v}'chodní kluci neucí se dosud pravé, pocti
hre. Zatím je dospelí vedou k tomu, aby kriceli,
se naucili rvát a kricet. Snad si pl1etou »Jevrop
s »Jerichem«, snad je v tom nejaký hluboký výcho
smysl ci taktika, kdož ví. Jak pravila kOlTIl1nistic
maminka: »Kluci a devcata chteli, aby je slyšeli delní
na celém svete.« Má to být velká hra, ale je to ve
krik a od velkého kriku k opravdu velké hre je asi
daleko, jako je - od západu k východu.

Nové knihy.
František Kubka: Dvojníci a sny. Autor,

mi verši a slavistickými studiemi, vydává tu knihu povld
z ovzduší, které poznal jako legionár v Rusku. Obsah: PI
kovník Rybakov. Prípad dra Madsona. Svatební košile.
sny o detech. Dcera Jairova. Nákl. 5torcha-Mariena, Prah
Žižkov 1307. V úprave Josefa Capka:.

J. Spirhal1z1--!1Jriš: Pres hory a more. Vzpomínky z ana
ceských legionáru. Lícení Sibire, Japonska, Ceylonu. 65. sv
knihovny »Zeme a lidé«. Nákl. Ceské grafické Unie v Pr
S cetnými ilustracemi. Za Kc 15.-.

SvátkllV pražský jízdní rád obchodní a tlJristický. Revi

vaný reditelstvím státních drah, vydaný péci Klubu csl.
ristu v Praze, prináší všechny znacné zmeny jízdního rádu
15· kvetna. Praktický formát umožnující nositi tuto praktick
prírucku v tobolce na pap. peníze, pre h led nám a p
t r a t í, jakož i pojistka na Kc 1000.- proti úrazu na dr
Cena i s pojištením Kc 4.50, poštou 4-70. Naklad. J. Svát
Praha 11., Spálena 38.

Josef Kopta: Hlídac císlo 47. Obálka Josefa Capka. Kc 2

Románové knihovny »Proud« svazek 30. Vydal »Cin«. Po
mánu »Tretí rota«, který dc(sáhl nebývalého u nás úspechu
v nemž se Josef Kopta vyrovnával s válkou a se zahrani
odbojem, pristoupil ke skladbe ryze epické. Dej románu »Hll
císlo 47« je vzat z pocátku železnicní dráhy v severním ces
kraji <li lící osud jednoho> z nepatrných strážcu, rozsetých
trati, jejichž život se zdá býti nudný a šedivý. A prece se
hlídace císlo 47 podobá velikému dobrodružství a celý ro
je podivuhodným dramatem malého lidského hrdiny, který i
narcen z yraždy reZll1Jickéhomládence.



Obsahuje tyto básnické sbírky:

FR. BOROVÝ, Praha

iY-aldadat€lslví Borového v Praz(f pocalo vydávati novou Auto
mobilovou knihoV'nu. První svazek napsali inž. Dr. J. Formánek
a inž. Dr. J. Ždárský: Paliva, oleje, tuky pro motorová vozidla.
Kniha má 287 stran a 81 obrazcu v textu. Tiskla Polygrafie
v Brne. Ceská odborná literatura technická byla obohacena spe
ciální príruckou, která jel nesporne velmi dokonalá. Paliva, oleje
a tuky pro motorová vozidla jsou u nás v obchode vetšinou
cizí provcnience a není tedy divné, že i literatury bylo a je po'
skrovnu. Práce inž. dra Formánka a inž. dra Zdárského pres to,
že byla nakladatelstvím Borového zaradena do knihovny auto
mobilové, má praktický význam mnohem vetší a musí na ni
býti upozorneno obeone, nebOl bude svým bohatým obsahem
velmi hledanou pomuckou všude tam. kde se topí palivem te-
kutým a kde se potrebují mazavé oleje. Mladobolesl. listy.

•

Palackého mladá léta od Karla Kálala. Krásným, bohatým
slohem lící autor této knihy útlé mládí a studentská léta otce
národa. Není to suchý životopis, složený z chronologicky se
stavených neživých fakt, nýbrž pestrý a napínavý román života
chudého hocha, který se proslavil. Autor, z,námý národní pra
covník, venoval v predmluve toto dílo studentltm. A právem,
nebOl student nalezne zde, na zárivém príkladu P a I a c k é h o,
celý problém mládí: pomer k rodici'tm, sourozencum, škole, pro
fesorum; zakotvení ve spolecnosti, vlivy literatury, vedy a po
litiky; rozhodnutí k velikým cinum a príprava k užitecné práci
pro národ; výchova charakteru, význam prátelství a lásky.

Pro každéhO' myslícího studenta, který hledá klíc k úcelnému
životu, je tato kniha tisíckrát cennejší, než všechny americké
recepty praktické životní filosofie o dO'bývání sveta. Dílo, které
zapudí malomyslnost a vzbudí duveru v kladné hodnO'ty života.

Knize tak dokonalé dal nakladatel Fr. Borový, Praha II.,
Jindrišská 13, nejlepší úpravu: krá,sný papír, výraznou sazbu,
dvojbarevný titul, 15 priloh dokonalých reprodukcí a jedno
f2.csimile. Krámská cena výtisku (320 stran) jest Kc 48.-, pro
studenty Kc 38.-. »Dltnaj«, menšinová revue, Víden.

Z orgánu automobilního motoru, jejichž funkce je základem
využiti paliv v motoru, jest vysvetlen princip karburátoru a
popsány nejobvyklejší typy karburátoru (Pal1as, Solex, Zenith)
a nekteré význacné nassávace (Espero, Pal1as-Autovacuum,
C. T. 'Veymannuv a elektr. nassávac Olophor).

Tuto cást doplnuje vhodne stal o zmenách, jimž podléhají
tekutá paliva pri pruchodu karburátorem do motoru a další
stal, která vysvetluje a popisuje prístroj k úspore paliva (t. zv.
»sporic benzinu«).

V samostatných statích pojednává se dále o merení výkon
nosti motoru, o merení a stanovení spotreby paliva a oleje
s príslušnými návody a tabulkami o provedených zkouškách, dále
o použití rostlinných oleju k mazání motoru, o zajímavých
zmenách hodnoty (zhoršení vlastností) oleje k mazání motoru
a o prícinách tohotol zjevu, o výhodách mazání grafitem pri
dávaným k olejum pro zlepšení mazání, o výhode vstrikování
vody do válett motoru pri jeho chodu, o tom, pokud a v jakém
rozsahu je výhodné chlazení motoru vodou a jaká má být te
plota chladící vody s ohledem na použité palivo\ jakých lze
použíti prísad do chladící vody a konecne stal o duležitosti
filtrace nassávaného vzduchu.

V další cásti jsou vemi obsáhle a podrobne podány, praktické
pokyny pro zkoušení a hodnocení fysických a chemických vlast
ností paliv a mazadel pro mO'to~ová voe:idla prostými metodami
jako jsou urcení hustoty, specifické váhy" zjištení cistoty, neu
trality, výparnosti, u oleju krome toho viskosity, bodu vzpla
nutí, zápalu a tuhnutí atd. a rozpoznání paliv a jejich smesí.

Zvláštní cást je venována bezpecnostnímu ukládání kapalných
horlavin pro motorová vozidla. Obsahuje strucne príciny požáru
kapalných horlavin, podmínky pro úpravu garáží a skladišl a
pro dopravu a uložení malých množství horlavin, v dalším pak
vysvctlení o bezpecném ukládání vetšího množství horlavých
kapalin s rozdelením ukládacích soustava s podrobným popisem
oncch u nás nejhojneji používaných.

Poslední cást obsahuje popis hasicích prístroju a hašení po
žáru automobilu.

Seznam použité literatury a jmenný a vecný ukazatel do
pliíují spis, který l>vým rozsahem a podrobností vyhoví jiste
potrebe oncch míst a interesentu, pro které je urcen.

K informaci o intencích i snahách vydavatelstva uvádím další
pripravené svazky. které mají být postupne vydány. Jsou to:
II. Prof. Ing. E. Cermák: Motocykl; III. Ing. J. Hanuš:
Autotechn. slovnícek ces.-nem.-franc.-angl.-ruský; IV. Ing. K.
N eubcrt: Karoserie s príslušenstvím; V. Ing. A. Kubát: Auto
mobilní motor; VI. Ing. A. Kubát: Karburátory; VII. Prof.
Dr. J. Formánek: Kaucuk a pneus; VIII. Ing. J. Hanuš:
Obsluha automobilu atd.

Ing. K. Mayer, Autoobchod c. 4. 1926, Praha.

BÁSNEDíL I.

Do 31. cervence za subskripcní
cénu Kc 36'- u všech knih

kupcu a v nakladatelství

Celkem 464 stran, 3 obrázové prílohy, z nichž jedna

trojbarevná reprodukceauto portrétu básníkova._
Vzorná úprava edice Pantheonu.

Po nás at prijde potopa!
Radosti ~ivota

Nové verše

Don Juan
Básnická pozustalost

Preklady

SPISY

fRANr. CEtlNERA

osepíše o našich kniJtách

Obzvlášte je dlužno oceniti výhody tohoto podniku pro auto
mobilisty laiky a vubec pro všechny, kterí jsou jinak nuceni
hledati potrebné poucení v nejruznejších -spisech a pojednáních,
casto pouze jinojazycných, a povetšine príliš odborných a laikovi

c.,sto i težko prístupných.
Jmenovaný první svazek probírá v první cásti všeobecne vý

robu paliva mazadel pro motorová vozidla, zejména onech,
z1skávan);ch ze zemního oleje, dehtu a uhlí, a všech látek použí
vaných pro výrobu nebo prímo co pohonných hmot motoru, jako
umclých benzinu, hydrovaných kapalin, alkoholu, etheru i rost
linných a zví! cích oleju a tukl!' Zvláštní pozornost je veno
vána zemnímu olej i, nafte, j eho težen~, vlastnostem, zpraco
vání a jeho produktt'1m cO' do výroby, cištení a upotrebení.

\" dalším jsou podrobne popsána veškerá paliva, používaná
k pohonu motorových vozidel, a to paliva tuhá, tekutá i plynná
a ruzné smesi kapalných a plynných paliv.

ZV!{lštnízmínka je venována chemickým prípravkum k úspore
paliva a ke zvýšení výkonnosti motoru.

Formánek· Ždárský: »Paliva, oleje a tuky pro rnotorová vo-
• lG/!. Nákladem Fr. Borového v Praze, vyšel co první svazek
utomobilní knihovny, rízené Ing. J os. Hanušem, spis prof. dr.
· formánka a dr. ing. J. Ždárského: »Paliva, oleje a tuky

motorová vozidla«. Spisem tím zahajuje vydavatelstvo již
ed casem ohlášené souborné vydání prírucek automobilních,
eré mají obsáhnouti postupne veškerou materii týkající se

• ho, co má vztahy k automobilismu aneb se ho prímo dotýká.
lastná myšlenka vydávání »Automobilní knihovny« v podobe
rírucek, obsahuj ících podrobnou a úplnou snušku všech, mo
erního automobilismu se týkajících vedomostí, slohem i laikovi

prÍ6tupným, má též neméne š[astný pocátek v prvním svazku,
Ijlracovaném našimi nejlepšími odborníky a dává již tím na
deji na stejnou úroven dalších svazku.



F. V.KRiž

EVANCEllUM
Básne v prose

vyšly jako XV. kniha
IIZLATOKVETU"

100 stran na krásném papíre
za Kc 21'-

*

R. TESNOHLÍDKA.

DEN
Kniha básní v bibliofilské úprave

Ed. Mil/na.

Vyšlo'600 výtisku v pergamenové vazbe
za Kc 120·-

*
Pro milovníky krá s n Ý c h knih a sberatele.

R. W. SETON-WATSON
(SGOTUS VUTOR)

vydal v naklad. Fr. Borový tyto knihy:

EVROPA
V

V PREROOU
Se svolením autorovým preložil J. ŠKOLA

Úvod napsal T. G. Masaryk
XVI + 326 stran. . . Kc 30·-
na lepším papíre. . . Kc &0·-

nov8 SLOVEnSKO
Z anglictiny preložil FEDOR RUPPFELD

Stran 136. Kc 16°-
O b s a h: Úvod. - Administratívné problémy Slo
venska. - Nábožensko·cirkevný problém - Škol
stvo na Slovensku. - Národohosp. fažkosti. - Ma
darská menšina na Slo .•ensku. - Cesty dohodnutia.

THE nELiJ SL01JlDKID
\

U všech knihkupcu .

Contens: Jntroduktion. - Administrative. - The reli
gious problem. - Education-Economic difficulties.
- The Magyar minority. - The lines of compromise.

*
U všech knihkupcu

a v nakl. FR. BOROVÝ, Praha

Stran 132. Kc 16"-,váz. Kc 20'-

.

KNIHY PRÍTOM'NOSTI

FERDINAND PEROUTKA

SVAZEK I

v

BOJE O DNESEK
35 statí o aktuelních otázkách ceské kultury a politiky. Každý kdo má Peroutkovu knihu "JAcí JSME",

precte se zájmem též »BOJE O DNEŠEKc.

Stran 290 za Kc 24·-

u všech knihkupcu a v nakladatelství FR. BOROVÝ, Praha


