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Jedna z techto povídek,
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Žádejte u každého knihkupce nebo prímo
Za redakci odpovidá

Ferdinand Peroutka

Tiskne Edvard Leschinger Praha II., 624

v nakladatelství Fr. Borový
v Praze.
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BertyŽenat;: ZEME PRODU I DVEZD
Po léta již amer. clánky Berty Ženatého pripravují nescetným
ctenárum Lidových Novin rozkoš a potešení. Berty Ženatý,
ceský inženýr v amer. Rochestru, vytvoril si velikou obec
ctitelu: všichni, kdo milují silný, kypivý život, radost z práce,
požitek z hry a spokojenost z úspechu, hltají crty Ženatého,
který lící daleký svet, ale pri tom stále má na ocích naše

, . pomery domácí a jejich zlepšení.
Skvelým doplnkem strhujícího lícení budou velkolepé puvodní americké

snímky, kterými autor bohate své dílo vybavil.

1. sešit vyjde v nejbližších dnech. - Cena Kc 4:·80.

Ukázkové císlo žádejte u všech knihkupcu a

nakladatelství Fr. Borový, Praba II., Jindrišská 13
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V PRAZE 25. listopadu 1926.

PntomnosL
v
Zivot a instituce

L. Hromádlw:

Kapitola o svetovém krestanství.
š e n á b o žen s k á c h li dob a. Z á k o nit o s t n á b 0

žen s k é h o ž i v ota. N e k o I i k o t á z e tk.

Ani slavná tradice reformacní nesmí nám zastírat sku
cnost, že jsme nábožensky chudý a slabý národ. F. Pe

tka napsal kdysi, že snad Masaryk je jediným vý
cným naším mužem v dobe nové, který neztratil pu
teologických:

»V nem jest opravdu tuhá náboženská povaha. Všecky
positivní vedy a systémy, jimiž prošel, nedovedly oslabiti
jeho náboženskost. Zmínil jsem se však již o tom, jak osa
mocen byl v našem prostredí, které bylo liberální. Již jeho
nejbližší prátelé lišili se od neho.«

Mám i o náboženskosti Masarykove vážné pochybno-
• Nejde mi však o to, abych analyso val ceské ovzduší '
boženské. Chci jen ríci, že náš nedostatek náboženský
devším je prícinou naší bezradné a nemožné politiky
kevní. Moderní zápasy »náboženské« odehrávají se

nás úplne mimo vlastní oblast náboženskou. Náš dnešní
tolik neumí se valne bít za práva papežská v republi-
• A všechny námitky, které jsou u nás pronášeny proti
pežské církvi, jsou spíše rázu národního a politického

náboženského a mravního. Nedostatek skutecné tra-
e náboženské a neschopnost náboženské soudnosti

brání, porozumeti svetovým zjevum náboženským.
. nejvýznacnejší události svetového života krestan
ho, nenajdou u nás vskutku náboženského tlumocníka
asatele. Mezi údy církví ozve se arci tu a tam projev

pochybné zbožnosti: verím, že jsou mezi námi lidé,
fi se opravdu modlí a zpívají Pánu Bohu písne a verí
c1rkev Kristovu. Ale je jich malicko a žijí v ústraní.

f e j n ý, kulturní život je nedotcen u nás motivy ná
nskÝmi.Náboženství samo musí být prevedeno na

tického jmenovatele, má-li vzbudit pozornost a ma-
lidé verit, že dosud ješte náboženství žije.

é to má dusledky pro úroven našich církví? Každý
trochu zbožný clovek musí se bít za své ideály na
tni pest. V našem prumerném prostredí je daleko
i a snazší hlásit se k jakémukoli druhu pokrokové
. nábožensk~ho života než vyznat verejne krestan

víru a mít kresfanský svetový názor. Nesmí nás
ani rostoucí síla katolických politických stran.

fo spolecnosti vedou se diskuse o všem jiném než
vi Kristove;' - integrální, nesmlouvavé katolictví

ušené zanícení pro pravdy katolické by spíše vy
vudce našeho politického katolictví. Náboženský
tek zrací se zretelne v naší církevní politice. Ne
odvahy ani k odluce státu od církve ani k uve
mu spojení života verejného s náboženskými

. Náboženské a církevní politice se darí nedobre
kde v pozadí není náboženské tradice; kde není
erým by byla jejich víra otázkou života a smrti.

cíSLO 46.

'Ú'spechy katolických politiku nemají mravní váhy a síly,
víte-li, že za nimi je jen politický obchod bez úzkostli
vosti pravdivé víry.

* *
*

Ale což není náboženská situace u nás jen odleskem
svetové úrovne náboženského života? Nežijeme vubec
v údobí nápadné dekadence církevní a náboženské?
Mluvilo se po válce mnoho o renaissanci krestanství,
o zvýšeném zájmu náboženském. Ale nebyl to jen omyl?
Neklamali se lidé, když si namlouvali, že se vrací nábo
ženská vlna a že národové vydešení, lidé postrašení a
ochuzení skepsí i duchovní anarchií, sociálním a politi
ckým rozvratem hledají záchranu ve skutecné víre? Je
jich útek v náruc autority a církve nebyl ješte dukazem
náboženského probuzení; byl jen zretelným projevem
jejich údesu pred nejistou budoucností a pred radikál
ními plány na zmeny v rádech státních a sociálních.
Zbožnost je silná a tvorivá pouze tehdy, rodí-li se z mo
tivu nepoperne náboženskÝch, je-li urcována otázkami
pro spasení duše a blízkosti Boží. Zbožnost jako matný
odlesk chvení politického a sociálního je jen parou anebo
mrtve narozeným dítetem.

Dá se tedy pochybovat o »náboženské renaissanci«
poválecné. A prece mám za to, že ve svetovém krestan
stvu stalo se po válce mnoho událostí a vyrostlo mnoho
všelijakých zjevu, které zasluhují pozornosti; které jsou
dokladem, že krestanství má ješte poslání ve svete -.
Stojíme ovšem plni chvejivé zvedavosti, »i což toto bu
de«? Prorokuje se pád staletých, tisíciletých církevních
útvaru, dogmatických soustav a bohoslužebných rádu;
prorokuje se príchod nových forem krestanských, nové
náplne víry, nových ideálu náboženských. Prorokuje se
vznik nových, smelÝch a pyšných budov na zboreništi
a rumišti starých institucí kresfanských; vzrušení visio
nári - náboženští i protináboženští - slyší už prí
chod vichru nicivého a borivého, chtejí rozumeti zname
ním casu a ohlašují zrození »nového náboženství«. Ne
verím temto proroctvím. Pochybuji, že vznik Ci rust no
vých forem náboženských pujde pres dosavadní nábo
ženské a církevní útvary. Vidím zákonitost v dejinách
krestanské víry i prakse. R.evoluce v oblasti náboženské
bývají ar ci bezohledné a otrásavé, ale neruší osobitých
zákonu náboženského života osobního a kolektivního.
V dejinách krestanských je podivuhodná logika a hospo
dárnost. Vznikají nové útvary náboženské, ale zužitkují
vždy bohatství náboženské tradice. I boj proti starým
rádum a zápas s dosavadní autoritou se deje s prijíma
vým pohledem v bohatství starých náboženských poko
lení. Náboženské hrackárství a bezzávazná fantastika li
bují si arci v laciných vidinách »pricházejícího« nového
útvaru víry a »nového typu církve« -. Skutecná víra
dokazuje smelost a odvahu zpravidla jistotou, že pod po
pelem starého ohnište jsou skryty jiskry, které potrebují
jen vánku a živého dechu, aby se rozzárily a vzrostly
v nový plamen .

Studium zbožnosti a jejích dejin naucilo mne jakémusi
realismu. Kontroluji své dojmy a názory, ale utvrzuji se
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v presvedcení, že obroda a probuzení náboženské, pri
jde-li, pujde cestou dnešních církví, dnešní theologie,
dnešního dogmatu a bohoslužebného života. Církev .
theologie - dogma - liturgie - tot vše podstatná složka
krestanské zbožnosti, nikoli nedorozumení a omyl. Ne
verím ve zbožnost bezcírkevní; náboženství bez kostry
theologického myšlení a dogmatu je prchavá nálada; víra
bez konkrétního projevu v aktech bohoslužebných je
pena; abstraktní, mátožný spiritualism je neužitecný
i v náboženství - jako všade jinde.

Zbožnost má svou zákonnost a logiku. Vedcové a histo
rikové mohou pouze zjišfovat pozorným pohledem prin
cipy a zákonitost víry - -. Náboženskému životu pred
pisovat nové dráhy a mistrovat víru jakýmisi ilusorními
výsledky vedeckého bádání, anebo potrebami politický
mi, národními a sociálními má cenu minimální. Zbožní
lidé ovšem nejsou spoutáni »prírodními« zákony nábo
ženského vývoje a pokroku; rozhodují se svobodne, za
sahují do dení svetového s jakousi suverenitou; zejména
jde-li o osobnosti silné víry; ale suverenita jejich víry
není libovulí a lhostejností k tomu, co dosud bylo vytvo
reno, vybojováno a promyšleno v oblasti náboženské.
Nejvetší hrdinové víry navazují na dílo tech, kdož šli
pred nimi. Bylo už nekolikráte - a zrovna velmi uce
nými moderními bohoslovci - upozornováno na zají
mavou, paradoxní skutecnost, že rozhodující události ná
boženských dejin jsou vzbuzeny lidmi, kterí svou svo
bodu podrizují svrchované autorite, at už je to autorita
pSélJl1éhoSlova Božího cj autorita živého drkevního or
ganismu, anebo autorita osobnosti. Není svobody víry
bez - autority. Toto paradoxon náboženského života
poznovu a poznovu dráždí lidi, kterí s prezíravou po
vznešeností se vyrovnávají s náboženstvím, - ale proto
není méne pravdivé a jisté. Ve zbožnosti nikdy nevzniklo
nic kloudného ze sebevedomé snahy, osvobodit se ode
všech autorit a stavet novou budovu víry na vlastní pest,
jen ze svého »bohatství« a svých osobních »zkušeností«.
Pokrok náboženský se nedeje podle norem mimonábo
ženských, at národních a politických, ci kulturních a ve
deckých. Náboženský pokrok, který opravdu zasahuje
v dejinný proud a zachvacuje více než jen nekolik ku
riosních, podivínských jednotlivcu, rodí se z toho, co
bylo nábožensky nastrádáno; rodí se z nového uchvá
cení a promyšlení všeho toho bohatství, které je zachy
ceno církevní praxí, dogmatickou tvorbou, theologickým
myšlením, obecenstvím verících a modlících se lidí.

*

Proto pri úvahách o budoucích ílkolech náboženských
a o pravdepodobném smeru náboženského života je pro
mne rozhodující to, co se deje v dnešních církvích, the
ologických diskusích a ve vztazích mezi jednotlivými
krestanskými konfesemi. Je to, opakuji, soud realistický;
ale je to i soud víry.

Co se deje na svetovém foru krestanských církví, kon
fesí a theologických rozhovoru? Naše široká verejnost
potrebuje informací o svetovém krestanství. V malosti
je tragika. Odloucenost od svetového proudu nábožen
ského bývá hlavní prícinou náboženského úpadku a chu
doby. Provincialism je škodlivý ve všech oborech; v ná
boženství je zhoubný. Neúcinnost a duchovní neplodnost
našich poválecných hnutí náboženských má koreny v so
belibém a úzkém provincialismu. Ceský clovek má jiste
své schopnosti a dary; ceské projevy krestanského ži
vota nejsou bez síly a puvabu. Ale i ceská síla nábožen
ská - po lidsku mluve - rozvine se jen v kontaktu se

svetovým proudem náboženským, v porozumení tomu
neHepšímu, co se ve svete deje. Svetové krestanství trpí
tisíci neduhy. Ale má své pozoruhodné události a zjevy,
snahy a ideály, bolesti, problémy a cíle.

Ocastni! jsem se letos nekolika vetších i menších kon
ferencí náboženských. V kvetnu jsem byl na konferenci
krestanského hnutí studentského pravoslavných zemí a
hned potom na jihovýchodoevropské krestanské konfe
renci studentské v Bulharsku. Po dva týdny jsem mel
možnost hovorit se všelijakými zástupci pravoslavných
církví, se studenty, profesory, knežími, hierarchy. Už jen
krátký pobyt v ovzduší pravoslavném dá vám nahléd
nouti do duše p r a vos I a v n é h o kre s f a n s tví lépe
než pouhé knižní studium. Slyšíte z úst prímých úcast
níku, co se deje mezi pravoslavnými laiky, inteligenty,
knežími - jaké jsou bolesti jejich, jaké prekážky a sla
bosti, jaké nadeje a ideály. Porozumíte, že pravoslaví
není jen krestanskou konfesí, nýbrž pevným dejinným
krestanským útvarem, osobitÝm typem náboženským a
kulturním. Vyzvídal jsem prímo, co pravoslaví samo od
sebe ocekává, kam se zarazuje, co chce vykonat pro lid
stvo, jak samo sebe hodnotí ve vztahu k ostatním círk
vím. Psalo se dríve, že pravoslaví je pouhou soucástí
národního a státního života urcitých národu, že nemá
vedomí svrchovanosti a samostatnosti vuci svým náro
dum; že je národním zvykem, obycejem, že je to ná·
boženství zaostalé, mrtvé, zkostnatelé, pasivní, - že
studium pravoslavného života patrí ješte nejspíše ke stu
diu národního folkloru a lidové poesie. Je to skutecne
pravda? - Nestací ku poznání nejakého zjevu pouze to,
co o nem jiní lidé povídají; je slušno a spravedlivo vy
slechnout toho, kdo je jeho zástupcem a nositelem.

Má pravoslaví dnes ješte vliv na vývoj národní kul
tury? Co znamená církev v Bulharsku a Jugoslavli? Co
znamená pravoslaví pro Rusko? - Anebo jste doslechli,
že rímská církev katolická živí se mocnými nadejemi
v »návrat« pravoslavných církví v jednotu s papežstvím.
Co pravoslavní kneží a biskupové, profesori boho
sloví i inteligenti-laikové soudí o techto nadejích? Jaký
je vztah pravoslavných zemí ku protestantismu, co zna
mená lonský úrední styk pravoslavných a protestant
ských církví na konferenci pro praktické kresfanství ve
Stokholme? Rodí se v pravoslaví reformní plány? Lze
tu vubec mluvit o reformách?

Porád a porád pri techto všech otázkách myslel jsem
také na k a t o I i c tví r í m s k é. Jak vystupuje útoc
neji, nárocneji, sebevedomeji než mekké, tiché, vlídné a
trpné pravoslaví! Jak katolictví imponuje organisací
i bohosloveckou tvorbou, kulturní výrazností i misijním
zápalem! Co se soudí ve svete o nem? V cem je dnes
jeho síla? Jaké jsou dnešní jeho úmysly, cím chce pri
spet k ozdravení rozervaného a neklidného lidstva? Mlu
ví se o svetové tendenci k jednote církví. Co katolictví
soudí o této jednote? Cím chce· k ní pJispet? Je kato
lictví nadejí ci prekážkou svetového sblížení krestan
ského?

V srpnu jsem byl na dvou konferencích svetového
rázu; na svetové konferenci YMCA v Helsinki ve Finsku
a na schuzi svetového výboru studentské krestanské
Federace v Nyborgu v Dánsku. Docela jiný svet a ovzdu
ší než na kvetnových sjezdech v Bulharsku; s vet p r 0
t e s t a n t s k ý - pouze nepatrne doplnen ojedinelými
katolíky a zástupci pravoslavných zemÍ. Ve Finsku na
1500 delegátu krestanské mládeže z celého sveta; ho
vory s Anglicany, Americany, Nemci, Francouzi, Cína
ny, Japonci a j. Styk s nekterými vudci svetového pro-
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testantismu dával vám nahlédnout v sebevedomí prote
stantské (hlavne anglo-americké) kultury a zbožnosti.
Dnešní plány anglo-amerického protestantismu jsou ob
doboustredovekých snah po duchovním ovládnutí sveta.
Co je typickým projevem západního protestantství?

V cem jeho síla? V cem slabost a nebezpecí? Co zna
menámemy, Ceši, v celku svetového reformacního kre
stanství, co protestantism slovanský vubec a kalvinism
madarský? Jaké jsou nadeje, aby snahy a ideály kre
stanství anglo-amerického uplatnily se trvale v živote
orientálních národu, Cíny, Japonska, Indie -? Cestou
z Finska do Dánska letmá cesta Švédskem a Norskem;
návšteva Upsaly. Co znamená luterský protestantism ne
mecký a zvlášte severský vedle protestantismu kalvini
stického? Jaké je jeho osobité poslání? V cem jeho dneš
ní úkol? Overoval jsem si výsledky svého studia i ná
zory, které svého casu u nás vzbuzovaly nesouhlas.

Plno otázek. Na nekteré z nich se pokusím odpovedet
v nekolika cláncích. Letmý pohled na hlavní zjevy dneš
ního svetového krestanství nebude, doufám, bez užitku
ani pro domácí kulturní práci a církevne politické naše
úkoly,

Národní hospodár

Jirí H ejda:

Syndikát jako príští hospodárská forma.
Jazykozpytci tvrdí, že ve všech recích a nárecích lid

stva je nepomerne více výrazu pro zlo než pro dobro,
více pro smutek než pro radost; pesimisté vykládají
to nedostatkem štestí v našem chudém živote. Podle
této formule by ona forma hospodárského podnikání,
jež se nejcasteji nazývá k a rte 1, jindy opetne t l' u s t
nebo syn d i kát, v Nemecku k o n cen t l' a c e (ver
tikální nebo horizontální), ale pro kterou známe i jmé
na p o 01, co r n e 1', k o n cer n, r ing, h o I d ing
com pan y a j. musela býti necím velmi zlým, špat
ným a zákerným. A »soudíme-li je dle skutku jejich«,
listujeme-li kapitolami politických a hospodárských
zápasu pred válkou, nebudeme jiste na vahách pripojiti
se k tem, kterí tato mnoho jmenná s Id r u žen í n a
v y I o u c e ní s o u tež e zamítají at již z duvodu
mravních, sociálních ci hospodárských, jako to ciní li
beralisté, spatrující v syndikalisované výr.obe omezení
zásadního požadavku »laissez faire«, poprení principu
vhobnosti a zdt'haznení vÝnosu. Nebot skutecnost,
že Standard Oil of New ]ersey, jeden z nejvetších tru
stu sveta, vyplácel až do roku 1922 (kdy byl rozpušten)
400% dividendy. Standard Oil of N ew Y ork 600<10,
Atlantic Refining Co 900<10, Continental Oil II00<10 a
Standard Oil Co. of Indiana 3150<10, bije do ocí i bez
komentáru. Zákonodárství všech témer státu - s vý
jimkou Nemecka - sestavelo také vždy dosti príkre
proti kartelum a trustum. Lec at se to delo applikací
ustanovení obcanského ci trestního zákoníku o ome
zová í volné souteže jako ve Francii, Belgii, Italii,
RUJ'lunsku a Rusku, nebo zákonem koalicním v Ra
kOUSKU, ci ostrými zákazy »contracts in restraint of tra
de« \ Anglii, kontrolou kartelu (v Nemecku z r. 1923,
v R~lousku osnova z r. 1897) ci celne politickými
opatr ními, jako v Kanade (celní zákony z r. 1897 a
1907\, Novém Zeelandu (1907), nebo konecne speciel
ním zákonodárstvím protitrustovým, jímž vynikly
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Spojené Státy - at se proti kartelu postupovalo tak
nebo onak, jeho život byl neznicitelný, jako život ná
levníku, jimž k useknuté noze priroste - celý nálev
ník. Vitální energie kartelu a trustu zvítezila konecne
nad zákonodárstvím, když za války a krátce po jejím
skoncení ukázala se vedle passiv i velká mravní a ho
spodárská aktiva, tak velká, že národohospodári sve
tových universit se zamyslili nad syndikalismem jako
príští hospodárskou formou.

Aniž bych na techto místech chtel rozebírati kartely
po stránce cisté teorie (odkazuji na studie Liefman
novy a Tschierschkyho), nemohu se vyhnouti nekolika
základním pojmum. Rekli jsme již, že kartely jsou
»volné lÍmluvy mezi samostatnými podniky téhož dru
hu za úcelem monopolního ovládnutí trhu (Liefmann),
nebo lze ríci »organisace podniku k vyloucení' volné
souteže (Engliš). Druhá definice se hodí i pro trusty,
které jsou »sloucením více podniku v jediný s monopo
listickým charakterem« (Liefmann). Je tedy zrejmé,
že kartelu (budu užívati tohoto pojmu jako pars pro
toto) jde predevším o mocenské postavení, o ovládnutí
trhu a kontrolu výroby, které umožnují diktování cen.
Tak alespon pohlíží na kartel stará hospodárská škola
na základe zkušeností let predválecných. Lec proti této
d e d u k t i v n í definici mužeme postaviti po zkuše
nostech zejména s novými americkými t l' a d e a s s o
e i a t i o n s definici jinou, podle které je syndikát sdru
žením podniku (lhostejno zda koordinovaných) za úce
lem nejvíce ekon01)1ického provozu. Pri cemž posled
ním slovem rozumíme nejen výrobu, nýbrž i prodej.
Pokusím se v následujících rádcích oduvodniti tuto
definici nekolika daty z prítomnosti - zejména z Ne
mecka a Ameriky, kde vývoj nové formy hospodárské
koncentrace je nejmarkantnejší.

Dlužno si uvedomiti, že tam, kde se chápe poslání
prumyslu ne podle liberalistické zásady konkurujících
egoismu, ale v jeho opravdovém smyslu sociálním, *)
není místa pro ony formy bezohledné souteže, které
charakterisovaly na pr. boj Rockefelleruv o naftovÝ
monopol a vedly k cíli pres mrtvoly konkurentu, roz
klad trhu a podrytí duvery konsumentu. Nové výrobní
metody, které zejména vyvolal v život úžasný rozmach
amerického prumyslu za války, pracují s naprosto ji
nými rejstríky, než na jaké jsme zvykli v našem tra
dicním vývoji. Dnešní tendence výroby je charakte
risována dvema znaky: vylouciti všechny ztráty a eko
nomisovati produkci tak ,aby výrobek byl za daných
pomeru vubec nejlevnejší, na druhé strane pak zvyšo
vati mzdy a tím i kupní sílu konsumu. A práve kon
centrace výroby umožnuje obé v nejširším rozsahu. Ci
tuji na tomto míste dva význacné doklady:

B. Austin a F. W. Lloyd píší v knize »Tajemství
vysokých mezd« (1926) »PlOti všeobecnému presved
cení Evropy vysoké mzdy neznamenají ješte nutnost
vysoké úrovne cenové. Je ve prospechu celku, aby po
litika prumyslového rízení práce byla namírena k zdvi
hání mezd a snižování cen. V zemi, kde výše mezd
je v pomeru k hladine cenové stabilisována, nebo kle
sající, je také prosperita stabilisována, nebo klesající.
Každý vzrust tohoto pomeru však znací vzestup ži
votní úrovne obyvatelstva a každý vzestup životní mí
ry znací vzestup vnitrního trhu, jehož duležitost nelze

*) Henry Ford píše v casopise »System«: Stroj nepatrí muži.,
který ho koupil, který ho obsluhuje, nýbrž verejnosti, a prináší
majiteli jen tehdy užitek, je·li ho užito ve prospech verejnosti.
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ky strojové zhotovují se seriove v materském podniku
a dopravují do továren filiálních. Práve tak vetšina
automobilek koncentruje pouze seriovou výrobu nekte
rých soucástek (zejména motoru, šroubu, kol), kdežto
jiné cásti (karosserie) a montáž provádí se prímo
v centru odbytu. Dislokaci urcují tri momenty: suro
viny, transport a odbyt. Tak jako nikdo nebude zrizo
vati železárnu u ložisk rudy a dovážeti uhlí, nýbrž
doveze radeji rudu k uhlí, nebudou továrny hospodár
ských stroju zrizovány v železárských revírech, nýbrž
v zemedelských strediscích. Hirsch konstatuje: »Sil
neji než vertikální trust vyvinuje se v této zemi, kde
nedostatek surovin je pohádkou,' poruchy dopravní
rídkým, lehce odstranitelnÝm zjevem, filiální system
továren ve dvojím seskupení: vertikální koncentrace
kde urcují cenu surovina a doprava; a nejrozvinutejší
horizontální rozvití a semknutí tam, kde muže býti
odbyt zachycen z jediného místa.« Za príklad rychlého
vzrustu práve tohoto systemu lze uvésti Continental
Baking Corp., založenou v roce 1925 s kapitálem
500 mil. dolaru, která má 10 továren a 39 pekáren ve
32 mestech; vedle toho koupila šest nejvetších pekáren
Kanady. Pokud jde o statistický dukaz, je ve Spoj.
Státech 5838 závodu, které pozustávají z více než jed
né továrny; z toho vertikálním koncernum patrí 18'8%,
horizontálním 62'97'0.

Prihlédneme nyní blíže k výhodám, které z organi
sace trustu plynou. Soustredením výroby v jeden orga
nický celek, rízený jediným organisacním komitét, do
sáhne se predevším nekdy až neuveritelných úspor.
Mechanisace a strojová práce je možná pouze ve vel
kém podniku, ale jen v nejvetším je možná naprostá
specialisace, která umožnuje hromadnou výrobu. Znací
to úsporu práce i kapitálu. Popniky mohou býti plne
zamestnány, nevýhodné a zastaralé továrpy se ruší.
Tak podle Liefmanna Whisky trust zrušil 68 továren
z 80 a ponechal v chodu pouze 12, které zásobily celou
spotrebu. Koncentrace znamená také úsporu lidského
materiálu, nebot nejen že strojová práce nahradí ne
kolik delníku, trust potrebuje méne administrativních
úredníku, méne cestujících a také méne reklamy, která
muže býti opravdu rozsáhlá. Trust rídí sám poptávku.
Tato okolnost mu zarucuje stabilitu výroby, nebot pri
prostredcích, jimiž vládne, je mu možno lépe kontrolo
vati trh než jednotlivému podniku a má dosti
moci, aby vcas vzpružil ochablý zájem. Trust se ne
rídí slepe dle trhu, nýbrž sám reguluje trh. Trust za
rucuje proto pevné zamestnání a vysokou mzdu delní
kovi a vyšší zisk. Tohoto zisku .- jako vubec výnosll
.- dosahuje nikoli zvyšováním, nýbrž snižováním cen.
Nebot nízká cena znací vetší odbyt a pri ohromném
obratu také primerený výnos. Konecne - o cemž zde
bylo již mluveno - kapitálová síla umožnuje i inve
stice, jichž rentabilita je možná jen pri krajním vy
užití. Sem patrí povestné »pipe-lines« - rourová ve
dení pro naftu od pramene do raffinerie a odsud až do
mest a prístavu. V roce 1922 mel Rockefelleruv trust
techto pipe-lines 91.758 km. (Ceskoslovensko má 13·620
kilometru železnicních tratí.) Co znací doprava petro,
leje touto cestou pro cenu zboží, bude snad jasno kaž
dému, kdo si uvedomí, jak se v Evrope dopravuje pe
trolej málo obsažnými petrolejovými tanky. Sem patrí
dále »conveyor«, pohyblivý pás, zrychlující výrobu a
zejména montáž Zpllsobem presahujícím evropské poj
my. Generální reditel Fordových závodu Koettgen vy
pocítal c i s t o u pracovní dobu pri výrobe automobilu.
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podcenovati. Blahobyt státu závisí na produktivite jeho
obyvatelstva.«

K tomu statistické doklady: Podle Hooverovy zprá
vy z 25. list. 1925 zaznamenává index Dt;partement of
Labor pohyb cen a mezd v létech 1920-25 pri základ
ne 1913 = 100 tato císla pro Spojené Státy a Anglii:

Ve Spojených státech:

Rok Index mzdy
1920 199

1921 205

1922 193

1923 2l!

1924 228

Jiná, nemene markantní císla cituje Jul. Hirsch
v knize »Das amerikanische Wirtschaftswunder«
(1926): Od roku 1913 byla pracovní doba ve Spoje
ných Státech zkrácena o 67'0 (dnes je 48 hodinový tý
den pravidlem), mzdy stouply o 1207'0, životní náklady
o 707'0. Reální mzda je dnes o 23,5 vyšší než. v roce
1913.

U nás hledíme na každou koncentraci ješte ocima
staré hospodárské školy; snad máme k tomu i dllvody,
nebot opravdová koncentrace s tendencí výrobní je
v Evrope ješte stále bílou vranou. Kartelové snahy
posledních dnu mají také tendenci zcela jinou, na což
ješte ukážeme. Americké trade associations, kterým
byla velmi prízniva válka, jsou daleké toho, ovládah
monopolne vnitrní trh. Zrídka kde kontrolují více než
507'0 tuzemské výroby a trebas i mely konkurenci v ru
ce, ani je nenapadá ji nicit. Jsou mocné nikoli tím,
že mohou diktovati cenu, nýbrž tím, že mohou levneji
vyrábeti než kdokoli druhý. Nové associace jsou cha
rakterisovány tím, že vylucují všechny ztráty, které
vznikají neekonomií provozu, organisují jednotne vý
robu, címž dosahují obdivuhodné specialisace a zjed
nodušují provoz, organisují spolecný prodej i nákup
(za stejných platových i dodacích podmínek), obstará
vají spolecnou reklamu, zjištují podmínky trhu a ve
dou záznamy statistické. Nekteré trusty mají vlastní
ústavy pro zjištování prubehu konjunktury a prizpu
sobují se vcas zmenám, urcujíce samy poptávku.

Nejlépe snad osvetlí dnešní situaci vývoje trustll ve
Spojených Státech nekolik príkladu, které uvádím
podle citované již knihy Hirschovy. Georg Bucher po
ukázal na zákonitý zjev hromadné výroby - že nej
lepší využití podniku je možné až do urcité výše, V)'
roba nad tuto hranici (N utzgrenze) znamená však
ztrátu. K tomuto poznatku prišel i americký (a neme
cký) prLlmysl a zarídil se dle neho. »Zjistíme-li, že
v podniku je j e den kotel urcité velikosti nehospodár
ský, postavíme vedle sebe radeji víc e m e n š í c h
kotlu.« Práve tak v prumyslu. Singerovy závody zji
stily, že je neekonomické, dopravovati na vetší vzdá
lenosti lité podstavce, ježto doprava stojí více, než V)'
roba na míste. Ve velkých konsumních strediscích
tedy vyrábejí Singerovy závody všechny soucástky
ve f i I i á I n í c h z á vod ech, pouze jemné soucást-
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Od tekoucího železa až po odlítek ciní 62 minut, zpra
cování hlavy cylindru spotrebuje 57 min., montáž mo
toru 95 minut, montáž vozu 70 minut. Od tekoucího
železa (vysoké pece) až po hotový vuz' je tedy treba
284 minut - 4% hodiny. Celá doba od rudy až po
Fordku trvá 33 hodin, z toho 16 hodin tavení a 13 hod.
transportu. Conveyor je zaveden dnes nejen v Americe,
ale i v Anglii (u Vickerse) a v Nemecku (u nekterých
automobilek) a užívá se ho zejména též v obchode
k balení, k montáži elektrotechnických prístroju atd.
Dále sem patrí zarízení »Packing Town« v Chicagu,
ohromných jatek koncernu peti »velkorezníku« a zasí
latelll masa. Ctenári je snad známo vylícení ze Sinc1ai
rovy »Džungle«, této hrllzné povídky o lidské bestiali
te. lOlh milionu vepru, 4 miliony ovcí, 21/8 mil. hove
zího dobytka prošlo v roce 1923 temito jatkami, aby za
39 minut od vstupu do »cerveného vozu« jako roztrí
dené maso šlo conveyorem do chladících vozu a jimi clo
sveta. Spolecnost však vyrábí i slaninu, uzeniny, rohové
násadky k tužkám, vlastní obrovské továrny kartácu,
mydlárny, margarin, kontroluje kožarský trh ... Kar
tel má 7000 železnicních chladících VOzll, 400 filiálek,
lOOOnákladních aut, 1400 osobních pro agenty, 1764
potahll. Jeho specialitou jsou »car-routs«, v místech
príliš malých pro zrízení filiálky jezdí železnicní vuz
od stanice k stanici a možno koupiti až I osminu zví
rete prímo z vozu. V Anglii kontroluje trust 2356 de
tailistu.

A ješte nekolik slov o rozsahu trustu ve Spojených
Státech. Do koncernu Standard Oil náleží asi 600 spo
lecností (pocet se stále mení fusemi a prírústky) v ce
lém svete, v Americe práve tak jako v Ceskoslovensku,
v Jižní Africe, Australii, Cíne - zkrátka ve všech stá
tech sveta. Jsou to podniky výzkumné, exploitující, su
rovárny, raffinerie, transportní (rourové, lodní i tan
kové). obchodní, holding comp. (které mají akcie a kon
trolují provoz) atd. U. S. Steel Corporation, snad nej
známejší americký vertikální trust, kontrolující s kapi
tálem 1'5 miliardy 1)0 procent železárské a ocelárské
produkce Spojených Státu, je vlastníkem dolu jak rudy
tak uhlí, lesu, lomú vápencových, hutí, že1ezáren, oce
láren, strojíren, železnicních tratí i lodí. Podrobnejší
data mohu citovati o trustu Fordove. Patrí k nemu ve
dle vlastní továrny na motory: 15 uhelných dolu (12 ti
síc 1.. denní težby), doly železné rudy (625 t. denne), le
sy v rozloze 500.000 akru, pily, cellulosky, elektrárna
v River Rouge (nejvetší ve Spojených Státech, což ne
co znamená), Detroit-Toledo-Ironton-Railway, kokár
ny (120 pecí) elektrické vysoké pece s kapacitou až
lO tunel), nejvetší slévárny sveta (400.000 t. železa roc
ne), cementárny, papírny, reparatura lokomotiv, sklár
ny, vyrábející 20 a púl milionu ctverecních stop tabulo
vého skla rocne, továrna traktoru atd. Z odpadkll vy
rábí Ford drevené uhlí, smulu, amoniak, methylalko
hol aj. - pouze z tohoto odvetví má rocne 13 milionu
dolaru.

*
Obratme se nyní do zeme, která nemá príznivych

podmínek Spojených Státu, která predevším nemá su
ruvi"Y, ale jejíž hospodárský vývoj v posledních letech
má mnoho spolecného s organisacními metodami ame
rickÝmi: do Nem e c k a. Materiál, z nehož budeme
cerpati svoje informace, je velmi pracne sebrán z neme
ckého a cizího (anglického a francouzského) tisku, jak
denníl1o,tak odborného. Nehd nemecký vývoj je príliš
aktueiní, než aby byly o nem již psány knihy. Je to jako

stále se menící reka, proud, jenž vzrllstem strhává s se
bou i klidné vody zátok.

Asi v polovici roku 1921 pochopilo Nemecko, že ka
pacita jeho ,prllmy~lu je vetší, než nákupní schopnost
trhu, a že tudíž je nutno zmeniti celou výrobní politiku
a vlíti ji v nové formy poválecného Nemecka. Reichs
kuratorium fur Wirtschaftlichkeit, zrízené v tomto ro
ce, stipulovalo loni hlavní smernice nové hospodárské
politiky takto:

1. Vyloucení podniku neproduktivních a nevýnos
ných.

2. Koordinace a spolecný výrobní plán pro prumy-
slové podniky zbývající. ,

3. Prijetí všech opatrení, stupiíujících výnos a zmen
šujících výdaje, zejména však technických a organisac
ních pokrokú, dále reorganisace jednotlivých závodll
a restrikce personálu.

4. Kooperace v získávání suroviny, materiálu a spo-
lecný úver.

5. Standardisace výrobkú.
6. Kooperace v prodeji, in serci a transportu.

Tyto zásady nezústaly pouze na papíre, nebot Ne
mecko má proti nám tu prednost, že nejen porádá an
kety, ale také se dle nich rídí. Frankfurtská »Wirt
schaftskurve« zaznamenává ve svých kvartálních publi
kacích všechny fuse a koncentrace prumyslu. Za dva
roky je jich hodne pres 100. Z posledního sešitu je
zrejmo. že jedine ve Vereinigte Stahlwerke A.-G. do
šlo od kvetna do zárí k 15 fusím, v L-G. Farbenindll
strie za tri mesíce k peti fusím, v ostatním prumyslu
k 58 fusím. kooperacím nebo rozšírením zájmul

Také nemecký prumysl nesleduje tendence monopo
listické, nýbrž výrobní. Koncerny jsou ponejvíce budo
vány vertikálne, ale v poslední dobe docházejí i k hori
zontální koncentraci, k affiliaci koordinovaných závodu
a skupin. Z nejduležitejších nemeckÝch koncernu sluší
jmenovati I n tel' e s sen g e m e i n s c haf t F a r
b e n Ind u str i e A. G. ve Frankfurte. K této sku
pine patrí od listopadu 1925 Badische Ariilin und So
dafabrik v Ludwigshafenu (7 spolecností barvírských,
chemických a anilinových), Leopold Casselk1. ve Frank
furte, Kalle & Co. A. G. v Biebrichu a Koln-Rottweil
A. G. Produkce je rot:delena do peti skupin: dusíku,
barviv, farmaceutik a jedu, fotografie a umelé hedvábí,
anorganické produkty a organické pomocné látky. Vy
rábí tedy trust (jmenuji jen nejvýznacnejší produkty):
vedle nekolika tisíc druhu barviv všechny témer deh
tové deriváty, aspirin, pyramidon, salvarsan, veronal,
filmy (Agfa), cpavek, hnojiva dusíkatá, traskaviny
(známá továrna Merseburg-Oppau, jejíž cást, jak zná
mo, vyletela do povetrí), oleje, zejména hnací pro mo
tory, kyselinu octovou, laky a j. Koncernu patrí vedle
sádrových dolu celá rada hnedouhelných dolu v Bitter
feldu a Merseburgu a má v ruce velký balík akcií Rhei
nische-Stahlwerke s jejich doly.

Vel' e i n i g t e S tah 1w e r k e A. G. v D ti s s e I
d o r f u se ctyrmi koncerny a s kapitálem 800 mil. Mk
je druhým trustem co do rozsahu, následuje pak seve":
ronemecký Lloyd, Deutsche Lufthansa A. G., horno
slezské železo, jihonemecký cukerní syndikát, marga
rinový trust, automobilový (Daimler-Benz), cement,
draslo, linoleum, fotoaparáty (Ica-Goerz-Contessa-Net
tel a Ernemann), elektrické potreby, pojištovny, zápa
donemecké kokárny a stredonemecké ocelárny. Nejno
veji pristupuje sem kartel labských plavebních spolec-
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ností, snahy se jeví o koncentraci hodinárství, vInarství
a syndikát železnicních vagonek.

Nemecké koncentracní snahy, trebaže nevedly ješte
k behemotským trustllm americkým, jsou rozhodne po
stránce národohospodárské zajímavejší, než trusty
Spojených Státu. Kdežto americký trust vzniká jedine
z iniciativy nekolika silných jedincu, kterí chtejí ovlád
nouti trh, je poválecný vývoj nemeckého syndikalismu
urcen hospodárskou nutností, je výrazem urcitého,
predem promyšleného plánu, jehož hlavní zásady byly
výše vylíceny. Lze ríci, že práve tak, jako americký
trust je spontanním, témer pudovým výrazem ameri
ckého zpusobu hospodarení, které muže a dovede po
cítati s nekonecnými zdroji surovin a ohromným, 115
milionovým vnitrním trhem, že práve tak nemecký syn
dikát je presne promyšleným krokem další organisace,
je proste d a I š í v ý voj o vou for m o u hospodár
skou, ku které dochází právní rád, budující na zása
dách soukromého vlastnictví a volné souteže.

Zdá se, že syndikát, jak se jeví v Nemecku, je reakcí
doby na státní hospodárství komunistického Ruska
s jeho tuhým centralismem a jeho organisací výroby.
Cteme-li Bucharinuv program, nalézáme v nem zásady,
známé z Marxova komunistického manifestu a z první
knihy »Kapitálu«. Syndikalismus nového Nemecka ja
koby vedome prejímal nekteré programové body - nej
úcelnejší seskupení a organisace výroby - buduje na
nich však systém zcela odlišný. Ale buduje zcela racio
nelne, s dukladností nemecké národohospodárské vedy,
nový systém VÝrobní, který je tím spíše príští hospo
dárskou formou, cím organicteji je vklouben do vÝvoje
hospodárského podnikání. Vývojová linie vede pak zce
la zrejme od individuelního závodu pres spolecnost
k syndikátu.

Dosah tohoto vývoje si uvedomíme teprve, uváží
me-li, že syndikalisovaná výroba znací naprostou zme
nu dnešního stavu volné souteže. Koncentracní snahy,
byt i zde bylo urcité omezení, dané podstatou veci,
o cemž hned bude mluveno - vedou k onomu stavu,
který predvídal Marx v záverecné úvaze o dejinné
tendenci kapitalistické akumulace: »Toto vyvlastno
vání uskutecnuje se hrou zákonu, immanentních kapi
talistické výrobe, centralisací kapitállt. Jeden kapita
lista zabije mnoho kapitalistu. Soucasne s touto centrali
sací, nebo vyvlastnováním mnohých kapitalistu nekoli
ka kapitalisty vyvíjí se v míre stále vetší koopera
tivní forma pracovního procesu, ved orní tec h n i
c k é p o u ž í v á n í ved y, plánovité vykoristování ze
me, premena pracovních prostredku v pracovní pro
stredky, jichž lze užíti jenom spolecne, e k o n o m i
s a c e vše c h výr o b n í c h pro s tre d k u tím,
ž e sej i c h u ž í v á j a k o výr o b n í c h p r o
st r e d k u k o m b i n o van é, s p o lec e n s k é p r á
c e, zapletení všech národu do síte svetového trhu, a
tím mezinárodní povaha kapitalistického režimu. Za
tím co ustavicne ubývá poctu kapitálových magnátu,
kterí se zmocnují všech výhod tohoto procesu premeny
a je m o n o p o I i s ují, roste množství bídy, útisku,
poroby, znetvorování, vykoristování, avšak i pobou
j:ení trídy delnické, která se stále zvetšuje a mechanis
mem kapitalistického zpllsobu výrobního se vyškoluje,
spojuje a organisuje. Kapitálový monopol stává se oko
vem výrobního zpusobu, jenž spolu s ním ci pod jeho
ochranou rozkvet1. Centralisace výrobních prostredkll
a sespolecenštení práce dosahují stupne, kdy nesnesou
kapitalistického obalu. Ten praská. Uderí hodina ka-

pitalistického soukromého vlastnictví. Vyvlastt"iovatelé
jsou vyvlastneni.«

Zde máme nejvetší omyl Marxuv. Naprosto presné
a na svoji dobu úžasné odhadnutí príštího vývoje, po
kud jde smerem výrobní koncentrace, je zkresleno od
hadem akumulace kapitálové. Marx neznal akciových
spolecností. J. T. Flynn ve clánku »Who owns Ameri
ca?« (Komu patrí A.) odpovídá v Harper's Monthly
Magazine: »Americanum bez rozdílu stavu! Ješte pred
deseti léty mohlo se ukázat na jména Rockefeller, Car
negie, Depew, Vanderbilt, Westinghouse, Baker atd.
jako na pravé majitele prumyslu a obchodu ameri
ckého. T i t o k a pit a I i sté m i z í. V jejich rukách
není více než 15-20 procent majetku. Vlastnictví pre
chází do rukou malého strádala, jenž investuje. Je to
zcela prirozený pochod. Hromadná produkce vyžaduje
si nejen koncentraci prumyslovou, ale i ohromné kapi
tály. V roce 1925 bylo celkem vydáno 4.500 milionll
do1. cenných papíru železnicních spolecností, prumyslo
vých a jiných. Uváží-li se, že dle statistiky príjem tech,
kterí mají rocní plat, resp. zisk nad 50.000 do1., ciní
1.500 mi1. do1., je patrno, že vetšina investic se deje
trídou Americanu s príjmem pod lO.OOO do1., kterí re
presentují úhrnne 40.000 do1. rocních príjmu.«*)

Tedy nepohlcuje kapitalista kapitalistu, nýbrž kapi
tál se rozkládá do vlastnictví milionu - prechází do
rukou celého národa. American Telephon and Tele
graph Co. má asi 630.000 akcionáru, v tom 62.500 za
mestnancu, kterí mají akcie tohoto trustu. Od spolec
nosti Gas and Electric Light and Power Co. prejímají
až I tretinu nových emissí její zákazníci". Vidíme, jak
se kapitál sbírá z drobných praménku, je naprosto ne
osobní, politika trustu není politikou jedincu, nýbrž
celé spolecnosti, stává se prvkem sociálním. Delnictvo,
které dle Marxe má býti zotrocováno, dostává se sy
stémem podílu na zisku, kontrolou závodních rad, del
nickými akciemi atd. do postavení spolumajitele, jeho
mzda mu umožnuje získati akcie z nových emissí. Vi
del jsem nábehy této p r IImys lov é dem o k r a ci e
v Port Sunlight v závodech Leverhulmových a mohu
ríci, že jsem byl tímto systémem prekvapen.

Predstavme si hospodárský systém syndikalismu.
Jednotlivé obory výroby jsou ovládány syndikáty; je
tedy bud úplne, nebo do znacné míry vyloucena sou
tež. Cukr vyrábí jeden nebo dva syndikáty, automobily
práve tak, elektrárny jsou ve svazu atd. Je samozrej
mé, že dohoda o cenách je' mezi dvema cukerními kon
cerny snazší, než mezi desíti raffineriemi. Je otázka,
zda v tomto prípade nebude konsument vydán na po
spas temto monopolum, které sice mají svoje akcie roz
hozeny po celé zemi, ale sledují prirozene tendenci ma
ximálního výnosu. Zdá se, že toto nebezpecí opravdu
hrozí. Celiti mu je pak úkolem státu, který v syndika
lisované výrobe musí míti vyhražen daleko vetší vliv
v otázkách výroby než má dnes. To je úkol nového
zákonodárství, které musí na jedné strane koncentracní
snahy podporovati, na druhé musí však míti zaruceno
právo spolurozhodování tam, kde by syndikát od eko
nomisace výroby prešel k tendencím ciste výnosovým,
kde jeho devisou by nebyla výroba, nýbrž výnos.

Tento zásah státu je velmi obtížný tam, kde syndikát
není omezen hranicí státu a stává se mezinárodním.
Práve v poslední dobe máme možnost sledovati inten
sivní cinnost na poli mezinárodního kartelování. Je to
železárský kartel, syndikát hliníku, syndikát bank, kar-

*) Citováno podle clánku E. Šlechty v Obzoru Národohosp.«
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tel labské dopravy atd. V »Le Peuple« z 16. listopadu
píše známý francouzský národohospodár Jouhaux:

»V popredí zájmu hospodárské l<onference budou
krome celních otázek otázky prumyslových dohod a do
hledu nad nimi. Byl již vytvoren kartel ocelárský a jiné
kartely se pripravují. Tím se potvrzuje nutnost, vyslo
vená sedmým shromáždením Spolecnosti národll, jed
nati o organisaci nového hospodárství. Jsou-li meziná
rodní kartely nutné k pacifiláci Evropy a proto, aby
bylo uleveno spotrebe, nelze ani zapomínati, že jsou
také mezinárodním zduraznením prumyslové karteli
~?ce,která je všude na postupu a jež ve své dnešní for
me je avantgardou prumyslové a kapitálové koncen
trace.«

Je videt, že se pocíná hledeti na mezinárodní
kartel jako na nástroj míru. Je necím více ješte, je pro
stredkem k vytvorení jednotné hospodárské Evropy.
Nejlépe je to videti ze syndikátu hliníkového. Spojené
Státy, které kontrolují hliníkovou výrobu norskou, re
presentují produkci 92.000 tun rocne, naproti tomu
evropský syndikát (Vereinigte Alluminium Werke a
hitterfeldské závody 1. G. Farbenindustrie v Nemecku,
švýcarské závody, Alluminium fran~aise a British Allu
minium Co) kontroluje výrobu 88.000 tun. Je tedy po
mer témer stejn)"' a Evropa jako celek má s Amerikou
stejné posice. Železárský kartel nemecko-francouzsko
belgický, s nímž se má spojiti kartel stredoevropský a
který jedná s Anglií, je druhým takovým faktorem na
poli evropského sjednocení, jež je neméne významné,
než úmluvy v Locarnu. Byt i úmluvy smerovaly jen
k rayonování' trhu a celily tedy predevším souteži a
podbízení, které vedlo k rozvratu trhu, tvorí základ
klidného vývoje, v nemž muže se kol národních krysta
lisacních bodu tvoriti další skupina.

Koncentrace má ovšem svoje hranice. Je-li pomerne
lehce proveditelná tam, kde tovar je normalisován, kde
je možná specialisace (u železa), je dosti obtížná u vý
roby vysoce ušlechtených tovaru. Lec i zde, kde snad
nemuže dojíti k naprostému splynutí, je možná verti
kální koncentrace a affiliace, která má vylouciti složky
neproduktivní. V každém prípade je dobre, že i u nás,
kde v oboru produktivní koncentrace dosud bylo pra
málo vykonáno, pocíná se o tuto otázku jeviti živejší
zájem. Je však také nutno informovati širší verejnost.
která pod vlivem hesel denního tisku stojí proti každé
koncentraci zaujata, spatrujíc v ní jen útok na volnou
soutež a nástroj k vyhánení cen do výše. Je také nutno
rešiti velmi opatrne otázku kartelového zákona a vy
hnouti se líbivým gestum, které nikdy vývoje nezadrží
(viz antitrustové zákonodárství Spoj. Státu), ale mo
hou jej poškoditi.

Literatura a umení

Hamlet a doba moderní.
V Národním divadle opet se setkáváme s Hamletem.

Je zajímavo si pripomenouti, jak opet pocitujeme Ham~
1l a jako Svtlj aktuální problém. Skoro bychom mohlt
p 1lepodání Hamleta rozdeliti vývoj ceského divadla
na ri epochy: Hamlet Seifertuv - doba rytírsko-ro
lila t.ického heroismu, Hamlet Vojanuv - doba psy
chl ,ogie, Hamlet Kohoutuv - doba civilního hrdin
sn J všednosti, dorustající všeobecnosti. Seifert - to
hyl T-tamletSchillerovský, rincely mece, chvely se kru-
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nýre, Ofelie umírala s patosem; Vojan - to byl Ham
let Ibsenovský, myšlenky jiskrily jako nove broušené
britvy, slova protínala slova, každý pohled byl tak hlu
boký, že našel zrcadlící hladinu na dne druhé duše;
B amlet dnešní je posvecen silou krásy všednosti. Zdá
se, že nad ním musí bdít pan Chesterton.

Je tedy otázka, do jaké míry Hamleta uznáme, a do
jakých myšlenkových sfér nás zanesou jeho monology.
Myslím, že zasedne-li nad ním Freudovská škola, pad
ne Hamlet hned po prvním monologu o sebevražde.
Don Quijote si tropil vážné šprýmy z lidí, protože to
byl muž veliké a bohaté fantasie. Hospoda byla mu bá
jecným hradem, u nehož nepohrešil ani zvedacího mo
stu ani príkopu ani veží s kopulemi z lesklého stríbra.
a vida dve nevestky, dvoril se jim s úctou, príslušející
jen hradním dámám. Jeho fantasie byla tak zábavná .a
milá, že nás i dnes dovede privésti do nálady. Don QL1l
jota pri jmeme stejne vlídne jako Vítezslava Nezvala,
vcdouce, že jejich fantasie je práve jejich nejúcinnejší
zbran. Hamlet je také muž fantasie, ale na jejím rubu
škrabou drápy faustovských kocek. Zasahují do ní ži
vly, které nás mohou romanticky zneklidniti .. Tento
mladý muž se uvádí halucinacemi a jeho odvaha Je pod
lomena chorobou vule. Je dosti dobrý šermír, ale jinak
se asi príliš nevenoval sportu. Je Dán, a sníh s vetrnou
bourí by v nem mel buditi radost a odval:m. Ha~le~.a
však vydražduje každý závan vetru. Je pnnc a mel JI
ste všechny možnosti nauciti se lyžarit. Bylo by to
rozjasnilo jeho mysl, zvedlo jeho od:rahu a nebyl by s~
dal poslat dvorní kamarilou do Angltcka. ~n vsak ~er;l
mužem cinu, ale mužem slov. Slovy a ne krasou oslnuJe
Ofelii, která je ženou úplne pasivní: Kdyby se ~u bylo
dostalo ženy jako John Tannerovl '::"Shaw~ve »Clo
veku a nadcloveku«, nebylo by tu vubec doslo k tra
gedii. Vubec tento muž svými recmi dociluje toho, že
jej jeho okolí bére vážneji než si zaslouží. Mnyoho,k t~
mu prispívá i to" že je princ. Kdyb~ byl ze stred~l me
štanské rodiny, nemeli by rodice tohk c~su se s 111mz~
bývat. V tom prípade by se byl stal splsovat;lem ~e:l
mistických románu. Podobá se cloveku" ktery t,;r~h,. ze
vše zde je špatné a shnilé, vše nádherne a dobre ~e Jen
na jeho zámku, kterÝ je .daleko. Chtel by se tam Ihned
odstehovati. ale - ztrabl adresu. ,

Hamlet není moderní intelektuál. Je dale~~ ';lce de~
kadent než si sám myslí. Je clovekem hez vaS111,nebot
není jisto, zda Ofelii miloval. Ríl~á to sice, alt~,mu~e to
hýt zase jen gesto, nebot alespon. ~. tomto pnpade by
žena u neho musila vyprovokovab cm. Ha?1l~t. naop<l;k
nenávidí lidi vášne. Jeho nenávist ke ClaudlO;I.J~ nena
vistí k vášnivci. jenž uchvátil GertrudY'yNe~<I;vldl C!~u
dia drív než zví ° jeho zlocinu. Konecne ma 1 o zlocmu
jistotu, ale zase v:ihá s cinem. Lidé jej mají z~ b.láz~a
~ Hamlet se nemusí vubec pretvarovat. Horabo Je VIC

jeho prítel ze soustrasti než z j~n~c~ d,tlvodu. yPr.ot? :n~l
nikdy neodporuje. Hamle,t r;el1l Clt~l':Y.ale pre~ltltvel~,
hysterický, není intelektuall11, ale pre~ntel~ktuahsovany.
Mluví tak krásne a tak plasticky, ze Sl nedov~dem~
predstaviti. že by mohl vykonávati i ;ršedpí ž}votm
funkce jako je treba jídlo, spaní, holem, t.r,:ve111.Ne
mtHeme veriti, že by byl šel nekdy po UhCl a n~nesl
v ruce lebky, nad níž by .nen;e~ito,;al. Ham!et s~ ~lkdy
v živote neusmál a mUSIl byb svemu oko11 steJne ne
príjemný jako byl hrdina Molierova »Misantropa«.

Hamlet není tísnen nepochopením okolí, ale tísní se
jím sám. Delá si veci složitejší, než jsou, a rozciluje se
nad tím. Je fanfaron jako Cyrano, jenže Cyrano o tom
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Th. Pistorius:
Racionalisaci k vítezstvi cloveka nad

hmotou.
Studiem vývoje racionalisace v její klasické vlasti,

Spojených státech amerických, nab)'váme poznání, že
racionalisace, prinášející ve svých pocátcích mecha
nisování a nivelisování delnictva, odradostnování a
zploštení jeho duše, porobuje cloveka stroji-hmote.
Avšak shledáváme, že v dalších stupních vývoje více a
více osvobozuje delníka z jeho otrocké závislosti na
stroji-hmote, odstranujíc vycerpávající únavu a preme
nu jíc práci prevážne telesnou v práci z vetší míry du
ševnÍ. Presvedcujeme se, že racionalisace ve své vy
spelejší etape také zkracuje postupne pracovní dobu
delníkovu a prináší mu tak s vetší prázdní více prí
ležitosti k duchovnímu životu. Na základe dosavad
ního vývoje racionalisace v Americe možno s bezpec
nou jistotou predpokládati, že v této zemi, jejíž život
zdá se býti Evropanum nesen pouze honbou za dola
rem, nejdríve dojde k pronikavému vítezství cloveka
nad hmotou, a že tato hospodársky nejvyspelejší zeme
stane se i kultUrne mocnou - vedoucím cinitelem
sveta.

Americký spisovatel Charles H. Mackintosh napsal
pred dvema roky do casopisu »The Rotarian« pozoru
hodnou essay, v níž pod nadpisem »Mnoho civilisací
již zahynulo - naše civilisace však nezahyne«, snaží
se obhájiti mechanický vek Ameriky a nacrtává utešu
jící perspektivu jeho vývoje. Z jeho essaye uvádím zde

lou, jež je tak mohutná, že tvoríc staré, tvorí soucasne
i nové. Hamlet je z techto del. V tom smyslu stojí
mimo smery. Je impresionistický stejne jako expresio
nistický, je realistický, je takový, jakým jej chcete mít.
V tom smyslu také ctíme Shakespeara. Ti, kterí stále
ješte nám ukazují I (amleta jako vrchol všeho vývoje.
podobají se geologum, kterí z nadšení pro diluviálního
cloveka by chteli naše ulice zanésti ledem a naše spolu
obcany odíti do medvedích koží a prinutiti je, aby na
mamutech konali výlety do okolí Prahy. To, co rekl
o Hamletu Alfred Kerr, jenž jiste nebude podezríván
z ultramodernismu, mohli bychom témer prijmouti za
své. »Budme uprímni,« praví, »ale toto dílo nám dnes
nemá co sdeliti. Nejen proto, že Hamlet umírá vyme
nením rapírll a královna zámenou sklenic, ale Hamle
tovy monology blíží se dnes samozrejmosti; otázek,
které se nás dotýkají, v nich nenajdeme. Bylo by poše
tilé, kdybychom se chteli z této prítomnosti prenést do
epochy, jež minula. Kdo se chápe nynejšího sveta, není
vetší než Shakespeare, ale je dále. (I nejhloupejší
australský negr je dále než nejgeniálnejší šimpanz.)«

Hamletovo dilemma neplatí dnes tak pro nás jako
pro divadlo samo. Neptáme se, zda máme žít nebo ne,
ale odkud život prichází. Neapelujeme na TVllrce, aby
rozhodoval naše osobní nejistoty, nebot je jiste unaven
stálými interpelacemi romantiku.

Otázky Hamletovy nás prestaly zajímat a je problé
mem, do jaké míry divadelní režisér si získá naši obra
zotvornost, maje predvésti IIamletovy monology.
Hamlet se stává zkušebním kamenem pro nosnost diva-
delní iluse. K. R.

ví a delá mu to radost; Hamlet myslí, že to patrí k veci
a že mu to dodává úctyhodnosti.

Vše to, co jsme rekli, je Hamletuv chorobopis. Diag
gnosa neurasthenie je mimo všechnu pochybnost. Jeho
videní ducha se opakují. Nikdo ducha nespatrí, jen on.

U Hamleta nemáme co ciniti s normálním clovekem.
Mužeme pochopiti Romeovu vášen, Richardovu cti
žádost, Falstaffovo pijáctví i Antoniovu úskocnost.
Jsou to charaktery s vlastnostmi normálne lidskými.
Hamleta takto vyložiti nelze. Uniká sám sobe j;;1.I'O

stín, vžívá se do nových úloh, které hraje. Jeho príbeh,
kdyby jej byl nepodal Shakespeare, mohl podati Luigi
Pirandello. Hamleta pronásleduje hn'ha z reality, niko
liv strach z metafysiky. Pohrává si pojmy jako tenni
sovým mícem a mt'He tím imponovati intelektuálum, je
jichž celá životní skutecnost je hrou pojmll. Lidé z ma
sa a krve se odvrátí od pohledu na Hamletovy stíny.

Hamlet není clovek životní plnosti. Jeho reci stejne
jako udivují Ofelii, udivují diváka, ale v nitru jeho za
nechají chlad. Pri predstavení »Romea a Julie« mužete
býti jisti, že v hledišti sedí nejméne tri sta Romeu a
stejne tolik Julií, pokud ovšem nestojí na druhé galerii.
Pri Hamletu nenajdete v hledišti ani jednu Ofelii, pres
to, že Ofelie umre jako Julie. Každá mladá dívka touží
býti Julií, ale Ofelii nejvýš polituje. Byly doby, kdy
v hledišti zasedali Hamletové. Dnes se stali knihovníky
seminárll pro germánskou filologii. Mladí literáti chtelí
hýti radeji Fairbanksy než Hamlety.

Hamlet-clovek nám nemMe svítiti na cestách tem
notami. At jej pojímáme vážne neho nikoliv - Ham
let není pro nás. Je to clovek, který nic nechce. Hamle
tové nezachranují ríší, ale Fortinbrasové!

Hamlet-drama je pokládáno neprávem za vrchol
Shakespearllv. »Král Lear« a »Macbetl1« stojí rozhod
ne výš. U Hamleta je však plasticita výrazu dovedena
až k dokonalosti. Je tu rada scén úplne bez náplne, kte
ré zachraJ1uje jen úžasná prostorovost slov. Scény s du
chem mají ve své slovní koncentraci všechny živly prí
rody. Básnická ohraznost autora Hamleta prozrazuje
muže vášnivého úsilí o tvar. Ideály umelecké jsou ni
ternÍ. Jejich zhmotnení je teprve umelecká tvorba.
Autor Hamleta prelévá myšlenku ve tvar s bravurou
prímo akrobatickou. Ví, co chce, ví, kam jde. ví, cím
chce prekvapit. Je pravým opakem dramatiky Kleisto
vy, jejíž tragickou formulkou je onen domovní nápis,
jenž prý se autorovi »Penthesileje« tak líbil:

»Ich kommc, ich weiss nicht von wo,
ich bin, ich weiss nicht was,
ich fahre, ich weiss nicht wohin 
mich wunderts, dass ich 50 fr6hlich bin.«

Ve smyslu dr a mat u r g i c k é m je Hamlet dílem
cerstvé prítomnosti. Dramatické agens je tu úder, jenž
rozvlnuje celou aktivitu dramatu. Hamlet zví o vražde,
spáchané na otci. Vše ostatní v té chvíli je vylouceno
z pusobení dramaticky-akcního. Mohla by tu být Ofe
lie, mohly by tu být prekážky v lásce, nástrahy a úkla
dy - ne: vše se soustredí na rozvinutí faktu, jenž vy
plynul ze zákoutí Neznáma. Živel vraždy a živel msty
jsou rozpoutávány. Umelecky ciste. Prostredky vzácné
·ušlechtilosti. S clenitostí, jež si muže dovoliti nedbati
Aristotela, nebot tvorí umení, jež má novou ká7.en,
stojící nad pravidly trí jednot.

Umelecká pravidla platívají potud, pokud se neukáže
jejich zbytecnost. Platí pro tisíc del a prestanou platiti
pro dílo tisící a první, je-li toto dílo stvoreno novou si-

Veda a
r

prace
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v prekladu vety, jež výstižne charakterisují smer ame
rického procesu racionalisacního:

»Kultura potrebuje volného casu, avšak volný cas muže
se dostaviti pouze tenkráIte, jestliže fysické potreby jsou
zajišteny ... Lidé musí príliš pracovati o nekulturních 6ko
nech, aby druzí mohli míti volný cas pro kulturu ...
Athemská kultura závisela na otroctví. Miliony pracovaly bez

ustání, :lby cilst obcanel mohla míti volný cas, a z cásti aby
hrstka mohla pretvorovat surový kyz prázdne v lesklé zlato
kuLtury a vytvoriti tak zlatý vek recký... Jiné civilisace
byly pred civilisací athenskou i po ní; všechny však závisely
na otroctví mnohých, takže jen hloucek smel míti pokdy
na život. Všechny proto zahynuly... Nikdy nemohly býti
dovršeny, poncvadž závisely naJ odeprení všech práv vetšiny,
která dovršuje každou civilisaci. V jejich nejvetším roZ
machu snad jeden z triceti byl kulturní bytostí, schopnou
podstrkovat a vyjadrovat dobro, pravdu a krásu. Je možno
predstaviti si civilisaci, jak v ní každý jednotlivec má stej

nou príležitost nabývati ku1Jtury? .. Pokud výroba hmot
ných potreb životních zabírá vetší cást( každého dne, volný
cas pro opravdovou kulturu je dosažiltelný toliko na útraty

odeprení volného ca'su pro kulturu druhým. Nekdo musí
podporovati druhého, kdo žije pro umení. V této prosté
skutecnosti nalézáme velkou diUež~tost nového a zvláštního

typu civilisace, o nemž ve Spojených státech nyní pracu
jeme a pracovali jsme ponckud více než století. Nejsme
umeleckým národem. Nejsme, veru, kulturní ve vyšším
slova s;nyslu a mužeme bÝI!i hrdi, že nejsme, nebot co ko
náme, je mnohem lepší vec, než o jakou 'se kdy civilisace
pokoušela. Jen málo nás opravdu si uvedomuje rozsah obeti,
kterou prinášíme. Jsme právem spol~ojeni svým mecha
nickým duchem ... Ve skutecnosti úmyslne vzdali jsme se
úsilí, vytvoriti kulturní aristokracii, abychom obetovali
všechny síly - cemu: - prevádeni mechaniky života na
mechanické prostredky. Náš vek je mechanický. Potud
i naše civilisace je mechanická... Budeme-li pokracovati
dosavadním smerem - a každým !"Okem zrychluje se náš
krok - prijde doba, kdy mechanika života bude prakticky
prekonána samocinnými stroji, vyrábejícími si samostatne
sílu a samostatne sebe rídícími. Až nadejde ona doba, málo
bude treba se dríti na život. Mis-to osmi nebo desetihodi

nové doby pracovní zcela snad postací k vydelání si na živo
bytí jen nekolik chvi!' Zbývající cas každého dne bude
možno venovati konání toho, pa cem lidé nejvíce touží ...
Veliký význam naší civilisace a pravý duvod pro víru
v její trvalost spocívá ve skutecnosti, že neodvratne smeruje
k demokratisaci rozumné prázdne, vedoucí neméne neod
vratne k universální kulture.«

Uvedené vety Mackintoshovy l1kazují dusledek vy
spelé americké racionalisace: Postupným zkracováním
pracovní doby za nezmenených mezd uvolnuje se clo
vek od hmoty a nabývá možnosti plnejšího kulturního
vyžití. Touto cestou dospívá americké obcanstvo so
cialisace kultury v pravém smyslu slova. Ale ameri
ckého delníka neosvobozuje ze zajetí hmoty pouze du
sledek racionalisace - zkracování pracovní doby,
v nemž prukopnictví skvele prokázal nedávno Ford,
když snížil pracovní dobu na pet dní v týdnu, vyplá
ceje L:t zkrácenou dobu pracovní tutéž mzdu jako za
puvod! Í práci šestidenní. Americký delník je osvobo
zován ' racionalisacním procesem samým. Racionali
sace ve svém pocátecním stadiu cinila z delníka pouhý
mechal ický doplnek moderních strojl\ ale dokonalejší
stroje absorbují však ponenáhlu i mechanickou práci
delníkovu a stávajíce se složitejšími a pracujíce ry
chleji, potrebují delníka jako svého reditele. A ježto

jsou v Americe továrny, kde jediný delník obsluhuje
pomocí pák, kohoutu a vypínacu 36 tkalcovských sta
vu, kde jeden muž rídí chod obrovského stroje, vyrá
bejícího až 49.000 cihel za hodinu nebo kde delnice
vede práci 10 strojových automatu, nemožno mluviti
již o telesné práci techto amerických delníku. Pracují
prevážne mozkem, jsouce rediteli stroju. Racionali
sace, jež z duvodll hospodárské úcelnosti naucila se
starostlive prihlížeti k lidskému ciniteli ve vÝrobe,
snaží se l1držovati delníka svežím, zdravým a spokoje
ným, vylucuje proto jeho telesnou námahu a plýtvání
jeho energií. Americký delník nevykonává práce,
kterou lze prevésti na mechanické prostredky. Bre
mena zdvihají jeráby a vytahovadla, v dílnách nahore
i dole se šinou tak zvané pohyhlivé pásy (conveyors),
aby podávaly a odklízely hmoty, vozíky tlací elektri
cká síla atd. Americký delník vítezí nad hmotou a je
velmi vážený a také vlivným cinitelem v závode. Mel
príležitost prokázati své veliké schopnosti, které dríve
ležely hospodárským ladem. Vedení závodu jich po
trebuje, a uplatnováním tríbí. Uplatnování delnických
schopností nejvýrazneji se projevuje t. zv. »návrho
vým systémem« (Suggestion System), t. j. organiso
vaným podáváním delnických návrhu na zdokonalení
výroby podniku, v nemž pracují. Ocenenému delni
ctvu americkému podarilo se odvaliti hranicní hradbl,l
umele vytýcenou mezi ním a vedoucími. ciniteli zá
vodu. Není již vubec vzácností dosahují-li delníci v zá
vodech i míst nejvyšších. Racionalisace objevila ame
rickým kapitalistum pravou hodnotu delnictva a sbli
žuje je krok za krokem v duchu spolupráce.

Americké delnictvo za postupující racionalisace ví
tezí nad hmotou. Jeho vítezstvím nad hmotou je i vel
mi pozvolné, ale prece znatelné premenování kapitali
stického systému v systém služby verejnosti.

Doba a lidé

N. M elniková-Papoušková:
Morální nesnáze v Rusku.

»Sitavíme nové domy, ale život v tech
domech plyne po starém.«

Je známo, že bolševismus se snažil ve svém mladém,
bojovném údobí rozbít všechno, i duševní statky, vy
tvorené a shromáždené predchozími generacemi. V té
dobe mohl býti jeho oblíbeným hrdinou Saova ze stej
nojmenné hry L. Andrejeva, jehož devisou bylo: nahý
clovek na nahé zemi. Všechno strhnout, všechno spá
lit, na té poušti postavit neco vlastního. Pri tom se
predpokládalo, že toto vlastní, trídní už zde je a že
stací zalévat to novinárskými clánky a táborovými
recmi, aby vydalo bohaté plody. Obycejný, nepartijní
clovek si zvykl myslit, že kultura je výsledkem stale
tého yývoje, že není možno nasadit ji zvencí, shora;
vetšina komunistu však myslila jinak, prohlásila za
zastaralá a nepotrebná buržoasní musea a galerie, ari
stokratickou literaturu atd. Nejméne nadšení a nejvíce
vzdelaní z nich, na príklad Trocký, vyslovovali se sice
velmi ostre proti kategorickému odmítání všeho sta
rého a opevování všeho proletárského, ale s pocátku
jich bylo málo. Život dokázal, že pravdu mel práve
Trocký, nebot smutnejší konec, než jakého se dožila
proletárská literatura, lze si steží predstavit. Otázka
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proletárského a komunistického umení je tudíž témer
vzata s denního porádku, vážnejší kritikové zacínají
prikládat na literaturu, malírství, architekturu atd. ne
trídní, ale více méne umelecké merítko.

Snad proto, že umení nemá tak prímého styku se
. životem, podrobily se i názory na ne klidné a vedecké
kritice. Jinak se má vec s otázkami, na které všichni
narážejí témer denne. Mezi svrženými starými bohy
byla i buržoasní morálka, kterou podle názoru komu
nistll mela vystrídat morálka nová, proletárská bez
všelikÝch falešných predsudku a založená výhrad~e na
materialistických názorech. Se starou morálkou se bo
juje všude, mladé generace nikdy nemohou prijmout
zplna to, co bylo zákonem pro staré; z prílišné horko
krevnosti casto pri tom vznikají výstrelky, ale nikde
se tomu nepodkládá základ tak stranický, ba i státní,
jako v Rusku. Rusko je ovšem klasickou zemí kraj
ností, ale dríve za ne odpovídali jednotlivci, nekdy
skupiny, ale nikdy se násilne nevštepovaly massám.
Prirozeným dusledkem nauky, že obecne platné zásady
mravnosti jsou zastaralé, že je treba budovat nové vý
hradne na základe materialismu, bylo, že málo kulturní
živly zacaly ukájení sv)'ch pudu oduvodnovat komuni
stickou etikou a materialistickou filosofií. Tenoucké
brožury, plné svudných a nepochopitelných slov, vni
kaly do mas s a vnášely naprostý zmatek do hlav, bez
tak znavených revolucí. Vesnická i mestská mládež
uverila, že nejen všechno je dovoleno, ale ze všechno
se podporuje, nebot to všechno je soucástí samotného
komunismu. Ale jako došla rada na proletárské ume
ní, tak došla rada i na novou morálku. Polekali ~e tím
spíše, že deset nebo dvacet mizerných obrazu nebo
knih nebije tak do ocí, jako stejný pocet zlocinu. V po
sledních dvou trech mesících zvedl se proto v sovet
ském tisku i verejném mínení pravý hluk kolem tako
vých zjevu jako je »chuligánství«, nemravnost atd. A
zároven se pocalo i se skutecnou revisí staré i nové
morálky.

Práve nedávno, 18. ríjna, dal profesor Reissner,
abychom tak rekli, tecku na i. Ve své moskevské reci
na téma »Šosáctví a kultura« rekl prímo. že slova š o
s fl C tví se zneužívá, že nelíbí-li se komu neco, oznací
to ihned slovem š o s á c tví. Podle jeho slov je pro ši
roké massy cistota šosáctvím a porádek šosáctvím.
»Takoví bojovníci proti šosáctví, kterí spatrují v de
ptání lidské osobnosti a dustojnosti jakési úspechy so
ciálního rádu, meli by býti vlastne trestáni« (Krasnaja
Gazeta Iq. ríjna). Jak je to správné, to muže potvrdit
príhoda, kterou zaznamenala Pravda I:;. zárí. Z novo-

starodubské organisace komsomolu hyla vyloucena
jE'dna dívka pro šosácké sklony, které se projevily
v »principiálním odmítání materšciny« (materšcina je
nejhrubší nadávání, ve kterém slovo matka prichází
v souvislosti s hanebnými výrazy). Predstavenstvo,
které se dovedelo o tomto škodlivém presvedcení dív
ky. poslalo k ní reditele propagacního oddelení a poli
tického instruktora, kterí podrobili dívku zkoušce v po
dobe vyhraného nadávání, které odmítla poslouchat.
V dusledku toho vylucuje novostarodubský okresní
výbor dívku Dikovskou (jméno dívky) pro šosácké
sklony. Když pak bunka žádá o vysvetlení. odpovídá
onen neúnavný propagandista se zlovestným klidem
jediným sluvkem: »šosacka«.

Spousta takových zjevu, kterými se pestrí noviny
hlavního mesta i venkovské (dlužno uznat po právu,
že bolševici jsou nelítostní k sobe samým, jakmile se-

znají, že to ci ono není správné) vzbudila u tech nej
citlivejších netrpelivé prání uvážit a pochopit, co se
deje pred jejich ocima. Názorným príkladem je clánek
1. I1jinského: Prežitky života pred sovetským soudem
(Bytovyje perežitky pered licom sovetskago suda),
otištený v 7. císle revue Krasnaja Nov. Tuto revue
nemužeme podezrívat ze zaujatosti, je to nejsolidnejší
a nejobjektivnejší revue, která nyní vychází v sovet
ském Rusku, a pri tom je úplne komunistická. Autor
I1jinskij - 'jak lze souditi z tohoto i predešlých clán
ku - je vzdelaný a kulturní clovek, orientovaný ko
munisticky; zrejme pracuje u soudu, nebot odtamtud

I bere všechen svuj ID.lteriál. Zlociny ovšem nejsou cha
rakteristické pro urcení kvality mass, ale na druhé
strane vynikají jako vyrážka jasneji a bijí do ocí. K ja
kému záveru dospívá tento myslící clovek, který záro
ven vidí život zblízka? »Stavíme nové domy, ale ži
vot v tech domech plyne po starém.« Revoluce nijak
nepohnula morálkou, staré prežitky uvízly tak hluboko
v lidech, že ríkají neuvedomele nová slova, ale pri tom
jednají po starém, ukrývajíce se za jakési pochybné
novotárství. Prejdeme pres nekolik faktu, které I1jin
skij uvádí a které se týkají vražd detí ze studu nebo
pro nemožnost vychovat díte, a prejdeme ke specific
kým zlocinllm, kde vystupuje stoprocentní nevedomost,
precházející v zlocinnost. Uvádím nekolik takových
prípadu.

Do jedné z moskevských poraden pro tehotné pri
šla dvacetiletá delnice - tkalkyne K. Lékarská pro
hlídka zjistila tehotenství v posledním stupni a syfilis.
Podle vysvetlení nemocné oznámil jí jednou její ženich,
žel e z nic n í ú r e dní k 1., že je nemocen syfilidou,
že lécení mu nepomáhá, a že babka, ku které se obrátil
na necí radu, mu rekla, že jeho formu syfilidy muže
vylécit jen pohlavní styk s pannou, a že pri tom sy
filis na ni neprejde. K. se slitovala nad ženichem a
poddala se mu. Výsledek byl tehotenství a nákaza sy
filidou.

JinÝ prípad: 17letá služka O. oznámila milici, že její
pán, malý knihkupec, nakazil ji syfilidou. M., clovek
ženatý, má ženu a dve deti. Pri výslechu prohlásil, že
slyšel o nevylécitelnosti syfilidy a proto se na lékare
neobracel a odloucil se úplne od rodiny, aby nesdelil
nákazu. Nedávno se dovedel od bab, že se muže zbavit
své nemoci, jestliže ji predá pohlavním stykem nevinné
panne. Vybral si za obet služku O., zacal za ní chodit
a konecne ji nakazil.

V Poltavské gubernii byl postaven pred soud pro
obvinení z obdobného zlocinu 1i d o v ý u cit e I L.
N a radu selské carodejnice, aby se zbavil zastaralé ka
pavky, mel L. pohlavní styky se tremi pannami, z nichž
dvema bylo 13 let a tretí 14. Dve dívky se nakazily.
L. se necítil vinn5'm, ponevadž s nákazou dívek, jak
ríkal, nemá co delat, nebot se jen lécil jejich pomocí
a proto jich nemohl nakazit.

Sedlák V. v Peuzské gubernii dostal na trhu stejnou
nemoc a nechteje se podrobit lékarem doporucované
dvoumesícní lécebné kure, vrátil se domu s nadejí, že
si pomllze domácími prostredky. Když se jeho žena
dovedela o jeho nemoci, šla k sousedkám se ptát na
radu a jedna z nich, která se vyznala v cárách, rekla,
že ztráví-li nemocný noc s pannou s dlouhými svetlý
mi vlasy a modrýma ocima, bude zdráv. Ukázalo se,
že žena V. má práve vhodnou 13letou sestricku, kterou
pozvala na návštevu. Za dve šnurky korálu a za slib,
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že dostane nové šaty, poddala se dívka muži své sestry
a nakazila se. I

Ješte více zlocinu páše se ovšem ve stavu opilém.
Nejdr~ivejším príkladem je »proces ctyriceti«, který
vzbudIl v poslední dobe takový hluk. Témer ve stredu
Petrohradu byla znásilnena 22letá dívka. Zlocinu
zúcastnilo se ctyricet osob, z nichž nekterí byli kom
somolci. Všechno to bylo organisováno a dokonce i po
zatcení vetšiny úcastníku pusobí organisace dále, píše
soudcum :výhružné dopisy, posílá k nim prostitutky,
a?y svedcIly ve prospech zatcených. Prípad ten vzbu
dIl ohromné vzrušení v továrnách a závodech kde del
níci žádají trest smrti pro úcastníky. Mass~ cítí, že
není. mOžno žít,:, ny:nejších pomerech, a chtejí je na
pravIt popravamI. ŠIroké rozšírené pijáctví, které je
ovšem v Rusku nejsilnejší hybnou silou zlocinnosti
(Krasnaja Gazeta podává soudní statistiku, podle kte
ré 68 procent zlocinu bylo spácháno' ve stavu opilém
a ,95 pro;ent chuJi9'ánu trá.:'í o sv~ j volný cas v hospo
dach) ma za dnesnlch pomeru dusledky, kterých dríve
~;ml,:,alo. '( predválecné dobe žena, pripoutaná k pi
Jakovl, trpela po celý život a nemohla odejít. Nyní
žena muže odejít snadno, užívá a casto toho také zne
užívá. Muži je mnohem snazší nalézti ukojení mime>
manželstv~.T~.už nejsouvpreži.tky starého, nýbrž prvky
zcela noveho zlvota. Avsak dIsputace o novém rodin
ném a manželském zákonu ukázala, že vetšina staršího
pokolen~,a hlavne ženy a sedláci, jsou proti snadným
pohl~vnIm stykut;J, v,;. kterých cást mládeže spatruje
pravy smysl noveho znrota. Jaká bude v Rusku nová
forma manželství, jak bude upraven pomer mužll a
žen, je težko ríci, stejne jako o Evrope, kde tato otáz
ka rovnež není ješte rozrešena. V Evrope se drží sta.
rých forem, prestupujíce je individuálne každé chvíle
v Rusku odstranili staré, ale nenašli nové. Nová trída'
kter~ prišl~ k m~ci, rozbila nebo chtela rozbít spolu s~
starym pravem I starou morálku. Své morálky ješte
neyyp.raco~~la. J~j~ ~erej?é, m~není v nejduležitejších
otazkach zlvota Jeste kohsa pres to, že pod všechno
své jednání chce podložiti programové i stranické pod
pery. Tento teoretický základ je také jedním ze zá
kladních rozdílu ruské zlocinnosti a nemorálnosti. N á

:~lí,.vra~dy a j,iné zlociny naléz~me po celém svete (sta
CI.SIVZltkterekoh francouzske, anglické, nemecké no
vmy a precíst lokálky; je tam jen méne výtek a více
ro~ánovosti), ale nikde nenajdeme pro ne politického,
SOCIálníhoa vllbec revolu:cního oduvodnení, kdežto
v Rusku prestupování morálky nebo proste jen porád
ku je jakýmsi aktem osvobození, primknutím ke ko
munismu. I1jinskij v uvedeném clánku tvrdí, že vetši
nu nemorálních cinu páší nekomunisté, že stranická
kázell usnadnuje vštípení nezbytných morálních návy
ku, že brzy se bude moci mluviti o nezbytném u ko
munisty morálním minimu. Dovolím si nesouhlasit
~ autorem. Snad nejvyšší komunistická místa, zabýva
Jící se vysokou politikou a stálou napjatou prací, hodí
se pro toto merítko, ale komunistická massa a zvlášte
Komsomol vytvorily práve tak málo jako ostatní oby
vate13r'0 novou morálku. Cteme na príklad v »Kom
somol,ké Pravde«. že z 23.000 protokolLl o chuligán
ství a )pilství tvorí J:) procent príslušníci strany a
komsolilolu. To jsou však mrtvé císlice, ale zde jsou
živá fahta, které se mi podarilo vylovit ze sovetských
novin. eden z nich je žaloba syna, který žádá, aby
byl zbaven názvu syn a povinnosti dávat matce pod
poru vzhledem k tomu, že mají ruzné presvedcení.
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Druhý (P r a v d a z 19. zárí) ukazuje povysený po
mer príslušníku strany k nepartijním, obycejným li
dem. Komunista J. Bacajev byl komandován do vy
sokého školního ústavu. Oblékl se ihned po mestsku,
zacal mluvit mlhave vedecky a dal cítit své žene-selce,
že mu není rovna. Pozdeji sešel se s dcerkou místního
kneze - »slecnou«, a zažádal o rozvod. »Když se
v matricním úrade tázali Jakuba na prícinu rozvodu,
mlcel, ale vystoupil vpred jeho starý otec a prohlásil
dustojne, že jeho synu jako komunistovi a studentu se
nesluší žít s obycejnou venkovskou ženskou.«

Uvádet fakta do nekonecna bylo by zbytecné, zá
very lze snadno vyvodit. Válka a revoluce otrásly sta
rou morálkou v celém svete, ale nikde to nové, co ji
prišlo vystrídat, nenabylo tak zrLldné formy, jako
v Rusku, nikde polointeligence nenabyla takového
vrchu a neoduvodnuje zkomolenou vedou svou mravní
bezradnost a špatné sklony. Ukázalo se, že není tak
snadno odstraniti všechno staré, zvlášte když není nic
cennejšího nového. Morálka nejsou šaty, které se mo
hou shodit ci obléci podle chuti, je treba ji dlouho a
vytrvale pretváret predevším prevýchovou sebe sama.
Kdyby se všechna ta energie vyplýtvaná na táborové
reci a útocné clánky, byla venovala na mravní pre
stavbu, snad by byla v Rusku nová morálka, ale ted
není komunistické morálky, jako není proletárského
umení. Velké duchovní statky vytvárí clovek bez roz
dílu trídy a stavu.

Povolání a záliby.

Jan Byk:

Cesty našeho footbalu.
Pred triceti lety bychom si nebyli dovedli predsta

viti, že kopaná se stane naším národním sportem.
Ovšem také nikdo netušil, že vzrust kopané bude ko
pií pomeru v kolébce kopané - v Anglii i v tom sme
ru, že bude nutno pripustiti nejen profesionalismus,
ale že z toho vznikne mnoho problému, nejen ciste
sportovních, ale i mravních a hospodárských. Jest na
škodu veci, že není po ruce dobrá statistika hospodár
ství klubu, avšak i prostý odhad ukazuje, že jde o lie
sítky milionLl, takže prívlastek »hospodárský« je do
konale oprávnen.

Pro nás byla kopaná nesporne 'velmi vhodným pro
pagacním prostredkem, úcinným a l~vným.
. Ceský footbal byl skoro prekvapením ve svetové are~
ne, neb za Rakouska byl rdousen i boykotován. Pro
svetovou verejnost bylo vítezství Cechoslováku na
Pershingove Olympiade, r. 1919 v Paríži, úplným pre
kvapením. LTspechy naší kopané zainteresovaly pro
tento druh sportu nejširší verejnost a tak vzrostl zá
jem o vnitrní práci v klubech a ústredích, stejne jako
se i rozmnožily rady výkonných footbalistu i diváku.
Tento príliš rychlý a organisacne špatne zachytitelnÝ
príliv vyznavacú nové vášne musel vrhnouti i své stíny.

Dlouho pred válkou representoval ceskou kopanou
skoro jen jediný klub, S Ia v i a. A jiste ji represen
toval dobre a nelze preZíÍrati, co vykonal i pro ceskou
vec za težkých dob. Dúvod, proc zaznamenal tolik
úspechu, nutno hledati podstatnou merou v tehdejších
lepších pomerech sportovních. Nebot kopanou zacli
propagovati zejména ?tudenti. A S Ia v i a vznikla
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prímo z akademického ovzduší a její clenstvo se re
krutovalo pouze ze studentských rad. Tato zásada zce
la prirozene byla ve válce a po prevratu zmenena zá
rovei'í v duchu doby. S. K. S I a v i a práve proto, že
zduradíovala národní poslání sportu, nabyla obliby
i vlivu ve verejnosti. Je prirozeno, že snadneji získá
vala nejlepší hráce, když jim vyhovovala jak spolecen
sky, tak i možností navázati styky duležité pro usnad
není existence. Jakmile se dostáváme k slovu ex i
st e n c e i v nejideálnejším smyslu slova, dotýkáme se
již prícin, které daly vznik porušování amatérismu.
/\..však bylo by omylem tvrditi, že jen toto bylo zacát
kem pseudoamatérismu. Naopak, tehdy šlo zejména
o kamarádské služby, které nemely býti úplatkem 
nebylo toho ani zapotrebí ~ protože S I a v i a mela
skoro monopolní postavení v ceské kopané. Avšak jak
mile se o kopanou zacaly interesovati vrstvy hospo
dársky slabší, vznikala konkurence ve výkonnosti hry
a pak automaticky stoupal zájem o dobré hráce; ovšem
k jejich získání se potom již zacalo užívati rl'1zných
službicek a odmen, které již byly vážnejším nebezpe
cím sportu. Hlavní kazy se objevily teprve po válce,
zejména když k tomu prispívaly príznivé valutové di
ference. Footbal se stal exportním artiklem, kluby casto
zajíždely do zahranicí a privážely si dobrou »valutu«.
V té dobe se sportovne naprosto rozhodným a úspeš
ným zpLlsobem uvedh na scenu Sparta. Jako cervená nit
táhne se dejinami ceské kopané revnivost mezi S I a
v i Í a S par tou. Jestliže S par t a pred válkou ne
hrála, až na casové úseky, vedoucí roli v ceském foot
balu, podarilo se cinitelLlm S par t y ve válce a po ní
sestaviti mužstvo, s jehož jménem je spojena nejvetší
sláva ceské kopané. Do techto dob pak již spadají ne
jen nejvetší sportovní úsnechy, nýbrž i všechny stinné
zjevy poválecné kopané nejen u nás, ale i v celé Evro
pe. Stoupající návštevy na hrÍštÍch, vetší príjem, ri
valita mezi kluby i mezi jejich clenstvem, donucovaly
nejen k udržování mužstva v nejlepší výkonnosti, ale
i k doplnení mezer v mužstvech novými hráci. Nebot
pokles formy a horší výsledky by znamenaly menší
príjem. Tehdy zájem o klubový úspech a vše co s ním
souviselo - tedy i zájem osob - postavil se nad nej
duležitejšÍ zásady slušnosti. Pohríchu ani nekteré oso
by, které v ústredí mely brániti amatérský sport, ne
dovedly, nechtely snad ani, neumely a nemohly zabrá
niti hrubému porušování sportovní myšlenky. To je
ostatne asi osud všeho, co se stává majetkem mas.
Jestliže se dríve pretahování hrácu, slibování výhod a
jejich odmei'íovánÍ považovalo za špatnou vec, provo
zovalo se to cím dále tím otevreneji a nekterí klubovnÍ
fanatikové to dokonce vystavovali na odiv a stávali
se tím poulárními i obávanými. Ocistné akce, vyvolané
posledními neohroženÝmi sportovci, nebyly pochopeny
a vyznely na prázdno, nebot pomery byly silnejŠÍ než
dobrá vule a cisté ruce posledních mohykánu poctivého
amaterismu. Dobrí hráci brzo pochopili svoji dl1leži
tost pro kluby tím spíše, že je ohliha publika obklopo
vala gloriolou národních hrdinu. Nestacilo, co iim
hylo dobrovolne dáváno, nýbrž zacali sami klást v~tší
požadavky; velmi hrzo se naucili obchodovati se svojí
popularitou. A kluby pak musely platiti mnohdy více
než jim dovolovaly príjmy; tak se kluby zadlužovaly,
mnohé až do statisÍcových cástek, jež brzdí jejich vý
voj do dneška. Jedine Anglicani, kterí již dríve našli
cestu, jak prekonati podobnou chorobu kopané, meli
možnost postaviti se do posy karatelu a ochrancu spor-

tovnÍ morálky a odmítli (jako protest proti neamatér
ským pomerl'1m v evropské kopané) úcastniti se Olym
piady v Paríži, která se pak skutecne stala mezníkem
ve vývoji stredoevropské kopané. Na parížskou Olym
piac1u jsme posílali mužstvo, od nehož jsme si slibo
vali, že se ctí a s úspechem obhájÍ barvy cs. sportovcu
- vždyt krome Sokolstva byla kopaná jedinou mož
ností pro naše vítezství. Ale pokažená morálka nedo
vedla již povzbuditi mužstvo k dokonalému vypjetí sil
pro vítezstvÍ, a tak jako již r. 1920 na Olympiade
v Antverpách, i Paríž zklamala naší verejnost, oce
kávající cestné umístení. Je litovati, že cs. kopaná
nedovedla vy težiti ze svých kvalit nejvyšší odmenu 
vítezství olympijské - práve v dobe nejpríznivejší.
Po parížské Olympiade nebylo již vubec dl'1vodl'1ne
priznat barvu a nedlouho po návratu z ní - témer
zároven s Vídní, která trpela asi stejnými pomery 
se zaclo uvažovati o zavedení profesionalismu. 8 ce
ských a 4 nemecké kluby (pozdeji se ješte pripojily
další 3 kluby ceské) po urcitém váhání mely odvahu
doznati, že jim profesionalismus lépe vyhovuje a že ho
zavedou. Jenomže u nás z duvodu hospodárských a
fiskálnÍch, také ovšem' z nedostatku zkušenosti, se
provedlo rešení jen polovicate. Tak kluby, které se
rozhodly zamestnávati profesionály, musely zustati 
také s ohledem na nevyjasnenou situaci mezinárodní 
amatérskými a byla jim uložena povinnost pestovati
také kopanou amatérskou a míti dorostenecká muž
stva; nelze podcenovati aspon dobrý úmysl. V celku
je zavedení profesionalismu a zejména jeho vývoj
u nás do dneška nedorešeným problémem a ješte
dlouho potrvá, než se najde rešení tak jasné jakq
v Anglii.

Pri rešení profesionální otázky se také znovu upra
vovala i pravidla amatérismu, a výhody, které byly
poskytovány amatérským hrácum, mohou' za urcitých
okolností míti dokonce vetší materielní hodnotu, než
požitky, jichž se dostává nekterým profesionálum
chudších kluM. Již toto rešení amatérských rádu na
znacuje, že zavedení profesionalismu nesprovodilo se
sveta úplne otázku pseudoamatérismu. Nemohlo ji od
straniti proto, že neúplný. amatérismus zatežoval val
né procento klubu a hrácu, takže, jestliže se prohlásilo
profesionály asi puldruhého sta hrácu, je to nepatrné
procento. Výhoda profesionálních klubl'1 ,- správne
receno: klubLl s hráci profesionály - je pak zejména
v tom, že dnes kdo nechce, nemusí již provozovati po
divné manipulace pokladní a úcetní. Dnes se již nemají
nalézti v knihách takové groteskní položky (jak tomu
bylo v dobách tajného profesionalismu), jaké kdysi
musel zarazovati pokladník klubu, aby zakryl vydání
na t. zv. amatérské hráce - dnes nemusí si vymysliti
na pr. úcet za opravu komÍna v cástce 35.000 Kc a p.

Organisace klubu zl'1stala pri zavedení profesionali
srnu v podstate stejná, kluby provedly jen malé zme
ny stanov, a pro vyrizování záležitostí profesionálu
byly jen zrízeny v rámci ústredí zvláštní komise. Tak
jako nemohlo mít malé procento zprofesionalisovaných
hrácu naprostý vliv na úplné odstranení pseudoama
térismu, tak také nebylo možné, aby zmizely i špatné
praktiky klubového života. Teprve další zkušenosti a
prirozený V}TVOjopraví skutecnost, že dnes lze mluviti
o tom, že máme krome amatérLl i ješte pseudoamatéry
a vedle profesionálu i pseudoprofesionály. V poslední
dobe vzrostly snahy, aby profesionálové byli i orga
nisacne odlouceni od amatérl'1, v novém ústredí. Du-
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Jak známo, napsal dr. Jaroslav Stránský asi devet
clánku 'O prípadu dra Eisl,era a koburgských statku, a mi
nistr dr. Hodža mu na to' odpovedel šesti prohlášeními,
z nichž první bylo velmi hnevivé a poslední velmi zdvo
rilé. Vec bude vysvetlena pred soudem, a nebudu se proto
dotýkati meri,ta pre, už proto ne, abych se pojednou ze
svedka nestal obžalovaným, který nemá právo svedciti.
Ale dr. Stránský dovolával se mého svedectví o zpusobu,
jak k afére došlo; cetl jsem také o sobe, že jsem »sbíral
materiál u dra Eislera«; napsalo se, že aféra byla insce
nována v »známých koncinách politické v;erejnosU«, pro
hlašovalo se, že jde o organisovaný generální útok proti
min. Hodžovi; »Venkov« nebo »Nár.listy« (nevím už pres
ne který z techto vynalézavých orgánu) se vYsmívaly drn
St~ánskému za jeho prohlášení, že vubec nezná dra Eisle
ra a stavely to na pranýr jakožto lež. Po této stránce
tedy mohu zatím doplniti sdelení dra Stránského. »Zná
mé konciny politické verejnosti« nehrají v této záloežitosti
úlohu pražádnou. SvádeU pozornost v tuto stranu je oby
cejná úskocnost, téhož druhu, jako když se ze sporu
o chování dra Hodži delá v tisku téhož dra Hodži pro
blém cesko-slovenského soužití. Musí se již jednou pre
stati s tím, že všechno, co nekterí lidé píší nebo delají,
se hází na hlavu Masarykovi' a Benešovi. At dr. Stránský
napíše cokoHv, rekne se: aha, Beneš se ozývá, at dá Be
neš pokoj. Napíše-li neco Karel Capek, predpokládá se
v nekterých listech, že Karel Capek je ubohý tvor zcela
bez vlastních myšlenek, a že z neho vYtece jen to, co se
do neho na hrade naleje. Napsal jsem kdysi o otázce vstu
pu Polska do Malé dohody clánek ponekud radikální vuci
Polsku, nad nímž dru Benešovi, který se trpelive snaži,l
nekolik let o zlepšení pomeru mezi námi a Poláky, vstaly
vlasy na hlave; jeho tisková služba organisovala ve všech
listech na než má vlilY, ostré odmítnutí mého clánku;
v »Ná;odních li3t-ech« jsem se docetl, že dr. Beneš intri·
kuje proti Polsku, použfvaje k tomu známého prostred
nictví.

V afére dra Eislera mely se veci takto: dne 19. ríjna
požádal mne dr. Eisler, mne dotud úplne neznámý, o roz
mluvu. VyložU mi, že ministr Hodža podává na neho ža
lobu pro urážku na cti, vysvetlil mi podstatu sporu a
žádal mne, abych mu za obhájce opatril známého praž
ského advokáta, o nemž predpokládal, že je se mnou
v dobrých stycích. Rekl jsem, že mu dám odpoved za
nekolik dní a požádal jsem ho, aby mi o celé veci na
psal memo~andum, které bych mohl onomu advokátovi
predložiti. To bylo v úterý. V pátek byl dr. Eisler zat
cen, a mezi ostatními papíry bylo mu zkonfiskováno také
ono memorandum pro mne, týkající se jeho sporu s drem
Iiodžou. Li<tuji<toho. Bylo by dnes leccos jasnejší.

20. ríjna, den po mé rozmluve s drem Eisl.erem, byl
v Praze dr. Stránský, který se vracel ze schuze z Do
mažlic. (Nejel jsem tedy za ním horempádem do Brna,
jak vylicuje dramaticky Hodžuv slovenský tisk.) Infor
moval jsem ho o oelé záležitosti, a shodli jsme se na tom,
že onomu advokátovi zastupování dra Eislera nedoporu
címe. Bylo nám jasno, že z pre dra Eislera s ministrem
Hodžou vyvine se sama sebou politická aféra. úcast žá-

110st: musíš dovésti, zachovat si chladnou hlavu, když
všechno koIem tebe ztratÍ<1o rozvahu a práve tebe obvi

nuje, že jsi ztratil rozvahu. To, preneseno do naše~o prí:
padu, znamená: musíš si za'chovat chladnou hlavu, 11 kdyz
aféristi a arciaféristi kolem tebe te obvinují, že js~ afé
rista.

odem je tu opet více stránka materielní, nebot kluby
hráci profesionály si stežují, že platí velmi znacnou

'stku všech dávek požadovaných dnešními ústredími.
zásade lze jen uvítati snahu po této odluce, ale tak

uboké pretvárení pomeru v klubech i ústredích pri
'ší mnoho nových problému, že nelze souhlasiti s pre
otností, s níž se má vec rešiti.
Pokud jde o výkonnost, jsou prirozene prvotrídní
ofesionální mužstva lepší než amatérská, a protože

erejnost v kopané touží videti nejlepší výkony, jsou
prirozene amatérská hríšte méne vyhl~dávána než
hríšte klubu s profesionály. Protože se dnes stále špat
ne posuzuje význam amatérské kopané, nesou tento
akt nelibe zejména nekterí funkcionári amatérských

klubu s nejlepší sportovní tradicí. Je však špatným
hlediskem chtít konkurovati ve výkonnosti mužstvu
profesionálnímu. Vždyt práve profesionálové jsou je
dine povoláni, aby ukazovali nejvyšší mety footbalo
vého umení, tak je tomu v každém jiném oboru lid
ského podnikání. A výjimky jen potvrdí oprávnenost
pravidla. A zase vývoj a cas opraví chybná hlediska
a naucí hledati v amatérské kopané cenné prvky telo
v)'chovné a zábavu, tak jak ji nabízejí jiná sportovní
odvetví, Potom se také spíše najdou sportovci, kterí
nebudou hledati prospech hmotný ze svého footbalo
vého umenÍ. Není jen optimismem ocekávati takové
zregulování pomerLI jak v kopané, tak ve všech ostat
ních sportovních oborech.

My aféristi.
v souvislosti s aférou, která je dosud nazývána aférou

dra Eislera, která však muže prejíti do pameti budouc
nosti kdo ví pod jakým jménem, prinesl agrární »Vecer«
clánek pod titulem »Aféristi«. V tomto clánku náramne
dukladne, možno ríci prímo s opovržením odsoudil všech
ny, kdož aféry strojí., vyvolávají, v nich si libují nebo
k delání jich pomáhají; proti temto špatným obcanum
postavil jako vzor obcana, který se po nicem neptá, nic
nechce vedet, všemu verí, co stojí ve »Veceru«, a vubec
užívá svého rozumu jen tak mírne, nikoliv rozkladne. Po
kud se týká onoho opovržlivého tónu, budiž receno hned,
že na nej nemá »Vecer« více práva než má 'Chefredaktor
»Vecera«, P. Vraný, za své romány právo na vavrírn: bás
nický. Tvárí-li se nejaký anonym ni redaktor »Vecera«

f'opovržlivek cloveku, jako je na pr. Karel Capek, je to
proste drzost. Pokud se pak toho týká, že práve »Vecer«,
jenž už spískal tolik afér co je listí na strome, nyní vy
týká jiným aféristické založení, mohlo by se snad zdáti,
fe jde o starého hríšníka, který se nasytil svých hrí
chu a choe zbytek svého ži'vota prožíti v cnosti. Bývají

kové prípady, ale prípad »Vecera« to nenÍ'. U tohot~
rgánu je to pouhá válecná lest, asi tak,ová, jako kdyz

, dní listy« brání Masaryka proti jeho' ochráncum
když Viktor Dyk zacne vzdychati: o tempora, o mo-

, Ale to už známe: lidé, kterí celé léto podnikali- proti
Irykovt a Benešovi jeden útok za druhým, neopo
ln pri tom obvinovati jiné, že ont strojí úklady. Je
ji, jako kdyby strojní puška rekla k obycejné rucniCÍ:

scrílej tolik, nestydo!
Kipling ve své známé básni, v níž vypocitává vlastno
. dokonalého muže, uvádí na prvním míste tuto vlast-
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daného advokáta, jehož poHtrcká príslušnost je velmi vy
hranená, byla by dala 'celé veci už predem politickou prí
chuf; bylo by se mohlo ríci, že levý blok zase nekoho od
pravuje. Byli jsme tím opatrnejší, že už od léta se trousily
zprávY, že se pripravuje nová aféra, a že tentokráte po
Gajdovi a Stríbrném má b'ýtiodstranen rfodža. (Bylo by
zajímavo zjistiti, kde vznikly tyto zprávy a kdo co vede,l
už tenkrát.) Ponevadž jsme neznali dra Ei,sIera, melu jsme
na pameti také možnost lécky: politikovi nic tak nepro
speje jako aféra, z které vYjde jako vítez nade všemi.
Rekli jsme si" že je-li co proti dru rIodžovi, bude lépe,
vyjde-U ,to na venek v objektivním soudním rízení, do
kterého s,ežádným zpusobem nebude míchati poHtika. Po
nevadž dr. Eisler byl zatcen, nemohl jsem mu již sdeliti
toto rozhodnutí.

P'Onevadž, orpakuji, nemáme dra Eislera, nemužeme ve
deti, dopustil-li se neceho trestného nebo nedopustil.
A tak, ac na jeho zatcení a na jeho vazbe je leccos po
divného, myslím, že ucunÍme nejlépe, nebudeme-U se o to
starati. Naším thematem je zatím aférism. Tedy: videli
jsme do pozadí Ei'slerova prípadu lépe než kdo jiný; pres
to jsme nedopl'Ovázeli Ei'sIerovo zatcení žádnými naráž
kami nebo naznacováním v »Lidových novinách«ani kde
jinde. Neinformovali jsme ani, listy t. zv. Ie'vého bloku:
tak se stalo, že na pr. »Právo Udu« uverilo príliš lehce
ujišf'ovánf p. pr,ednosty tiskového odboru pri ministerském
pr,esidiu a napsalo tónem velmi l'ozhodným a defin:itivním,
že jdle 'Op'rípad docela obycejné zp'r'Ullevery. Tak ovšem
nevYpadá aféri!Smus. Zato na pr. »Námdní politika« pri
nesla hned v prvých dnech referáty, plné široko-dalekých
tajemných náznaku. Zde budi'ž ucinena poznámka, která
snad muže prospeti p. ministru rfodžovi: Casopis »Lech«
pri!I1eslprvní narážky na jakousL aféru kteréhosi' ministra
v,e spojení s pí,.v. Einem ješte pred zatcením dra Eislera,
kdy ješte nikdo .a veci nic nevedel, a pokracuje v témž
tónu ješte nyní. Myslíme, že zde by mohl p. mi,nistr rfodža
odhaHti prímo výstavní exemplár aféústy a poznati, kdo
to s ním nemyslí dobre. Nesmel by se diviti, kdyby shle
dal, že muž, který takové veci dO' »Lecha« donáší, je
státn~ úredník, a to dO'konce takový, který v »Novém 28.
ríjnu« ptše druhou rukou clánky proti aférismm. Nikdy
nebylo huby dvojatejší, než má tento' muž. - Každ'ý muže
tedy snadno zjistiti, že PO'litickou aféru ze zatcení dra
Eislera zacaly delat Hsty t. zv. pravého blO'ku, ne m~.
Když ovšem zvedely, 'Oco jde, nadaly si (dostaly nadáno)
oslu a zmlkly docela.

Nás vlastne více než záležHost Eisler contra rIodža za
H:naly ruzné detaily, které jsme pri tom zvedeti a
které se týkaly poliHckých aspirací p. ministra rfodži,
hlavne v oboru zahranicni politiky. Ponevadž jsme však
aféristé, ani jsme se o tom nezmínili. Dr. Stránský pre
ruši,l mlcení teprve, když jsme se dozvedeli, že ministr
Hodža prijal od uvezneného dra Eislera jakousi satis
fakci, kterou se proces Hodža contra EisIer Uš,e ztrácel
se sveta. Soudí-li nekdO', že cestná sati'Sfakce se má pri
jímat ne od! lidí svobodných, nýbrž od uveznených, necht
prO'Í'evlsvuj názor verejne.

*

To Í'e tedy pozadí celého toho aférismu. V PO'litice je
treba míti dobré nervY a snésti, vytýká-li' vám Belzebub,
že zaváníte certovinou. Nejsme tak nezkušení, abychom
se lekli, hází-li po nás nekdo slovem a f é r I'sté. Jsme
presvedceni, že se ješte ukáže, kdo jsou ti praví aféristé,
kterí v léte osnovali tisíc a jednu aféru proti' Masary!\'avi
a Benešovi. Možná, že se to ukáže v souvislO:sti s pro
oesem, který nastává dru Stránskému.

Poznámky

Židovský »Volcek«? Po nekterých hloupých krHikách
o »Vojckovi«od Btichnera-Albana Berga došlo v Národ
ním di'va'dle k hloupým výtržnostem. Zde nelwlik rádek,
které se týkají ce,lé té umele vyrobené otázky. »Vojcek«
je jméno posvátné všem znalcum nemecké literatury. Ve
dvaceti trech letech zemrel Jirí Btiohner 19. února 1837
na zápal mozku. Nawdil se ve vesnici Goddelau v Jies
senu a byl vychován v realistickém duchu svým otcem,

obvodním lékarem Studoval p,rírodní vedy a lékarství,
nejprve ve Strassburku, pozdeji v Giessen. Pro rec na
rozloucenou s gymnasiem v Darmstadte si již zvolH rev,o
lucní téma: Rímana Catona, který zemrel v Utice za
svobodu. V Giessenu se dostal stud1ent do. kruhu volno
myšlenkárského faráre Weidiga, který vedl tajný poli-

. tický spolek a pripravO'val v tis~u povstání republikánu.
Btichner sám založil tajnou »Spolecnost lidských práv« a
redigovaI »Zemského posla«, první radikálne revolucní a
sociální list v Nemecku. Zradau se dostal leták do. rukou

vlády, tajný spo.lek byl rozpušten, clenové byli zatýkáni,
jen steží unikl Btichner zatcení útekem. SkrývaI se ve
Strassburku. V rozcilujících týdnech úteku vzniklo drama
"Darrtonova smrt«; básnicky nedosáhlo totO'drama mno
1Jý'ch del svetové Uteratury, která si od té doby vzala
frarucouzskou revoluci za predmet dramatického básnenÍ.
Pozdeji napsal Btichner nežnou melancholickou veselohru
»Leonce a Lena«, novelu »Lenz«, ve které se popisují. po
slední dny v šHenství zemrelého básníka nemeckého Len
ze, vMecké pojednání o nerv<O'vémsystému ryb (lékar
skou práct) a své mistwvské dílo: »Vojcka«. »Dantono
va smrt« si:oe vyšla, ale byla censurou seškrtána. Poz
dejší lirterární práoe zustaly za života básníkova netište

ny. Teprve roku 1879 zachránil Karel Emil Pranzos rtl'
kopis "Vojcka« svetu: podarilo se mu obnovH chemickÝm
postupem vybledlé písmo. Teprve nyní se dosta,lo geniál
nímu básníkovi posmrtné slávy. Vojcek - dramatkký
obraz, primitivn1 jako národní písen, spíše živelní událost
než výkon lidské ruky, pricházející z hloubky, která sotva
byla od dob Shakespeareových otevrena - to jest temná
trag,edi,etemného vojáka, tragedie zneužívaného. prole
táre, jehož fantastickO'u duší probíhají blesky všehO'sveto
vého utrpenÍ-. Co by se mohlo postavit vedle tohoto dHa
v nemecké literature (a nejen v nemecké!)? Který dra
m.ati,k žil mezi Shakespearem a Wedekindem, jehož tvo
rivost by vycházela tak bezprO'stredne z genia, jako

u Btichnera, tohoto nepochopitelne jasnovideckéhO' mla
díka? Alban Berg zkomponO'val tragedii O' Voickovi. Na
textu nic nezmenil. Pražští odpurci, této opery pro.testo
vaH proti tomu, aby ceské Národní divadlo pripouštelo
ducha a hudbu berlínských židu. PmtestovalO' kritikami, a
výtržnostmi, které docílily odstranení díla z programu.
Co se tÝce berlínských židu, tedy znamenali možná pro
umení méne než ceští židé, z nichž vYšli nemectí umelci a
myslHelé Gustav Mahler, Porpper-Lynkeus, Kar! Kraus.
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statne je také Max Liebermann berlínský žid, byli jimi
i syn Liebknecht, profesor Einstein není vzdálen ber

skémužidovství, a konecne si pripomenme berlínského
a Ernsta Lubitsche, uznane nejvýznacnejšího fi.lmo

éhorežiséra sveta, reži'jní temperament plný síly a vtipu
jemnosti,jehož díla jsou hlavne všude tam oblíbena, kde

uje umelecké porozumení pro film jako pro nove ote
né hraTUeepredstavivého umení a umení vubec - na

íkIadv Paríži. Pro ty, kterí to STIadnevedí, budiž pripo-
nuto, že ty nejku!tivovanejši a jemne hrané fi'lmové

ry, které prišly v poslední dobe z Ameriky, pocházejí od
hoto berlínského žida, který vyšel z konfekcní ctvrti
Alexandrova námestí. Jirí Biiclmer nepochází odtud,
byl ani žid anil Prušák an~ Berlínan, pocházel, jako
ozí nemectí revoIuci:onári, z fiessenu. Pronásledován

ro své svobodne republikánské sm~!šlení, zemrel tento
zoruhodný jedinecný básník jako triadvaeetiletý mla-

tk: jeho hterární odkaz patrí k tomu nejúžasnejšímu, co
kdy stvoril geniální duch na této zemi. Skladatel Alban

erg není prý ani Berlínan anl žid. Je prý katolík a po
chází z jižního Nemecka. Jest pokládán za velmi váž

ného hudebníka, jehož díla se setkávají se zájmem a úctou
všude, kde se ocenuje pravost v umeleckých vecech.

H. J.

K cemu isou komunisté na svete? Jestliže nekdo se
pokládá za hrozného a je-Ii mu receno, že nikterak není
hrozný, snáší to ovšem s nelibostí a není vLlbec vdecen
za to, že mu byly otevreny oci. Napsali jsme v posled

ím císle, že komunisté už nikterak nejsou strašní a
že by se meli ohlédnout po užitecnejším zamestnání

ež je strašení. »Rudé právo« nyní dokazuje, že komu
nisté jsou i nadále strašní. Odpustte - ale o tom, bo
jíme-Ii se vás ci nebojíme, musíme vedeti lépe my než
vy, nebot to známe z t. zv. subjektivní zkušenosti. N e
napsali jsme ona slova o zániku bázne z komunistu
lehkomyslne. Ponevadž milujeme pravdu, nenapsali
jsme to nikdy pred letošním rokem a píšeme to poprvé.
Pokorne se priznáváme, že jsme meli z komunistického
hnutí strach a že jsme je pokládali za nejdú1ežitejší
záležitost tohoto státu. Ostatne by »Rudé právo« se
svého stanoviska melo míti spíše radost, jestliže Je
protivník tak hloupý, že se nebojí toho, ceho by se
báti mel. To bývá jistá cesta k vítezství. Jestliže se

šak »Rudé právo« pro to zlobí, je videt, že z neho
mluví uražená ješitnost, asi jako z toho strašidla ve
Wildove povídce, které v noci hrozne chrestilo a
rzalo retezy a bylo do hloubi duše uraženo, když mu
oderní deti prinesly olej, aby si je namazalo. - Ale

tázka házne nemuže býti predmetem naší diskuse.

ady jde o to, k cemu jsou komunisté na svete. Až do
ud byli tomu, aby rešili otázku prevzetí moci. Sta
te-li se· dto otázka nesmyslnou, k cemu budou pak?
eferent na sjezdu komunistické internacionály se du
ladne upotí, než se mu podarí sestavit obraz soucas
é situace, podle nehož by se mohlo usuzovati, že pre
zetí moci je aspon do jisté míry vážnou otázkou. »Ru-
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dé právo« mluví o situaci milionu delníku a úredníku.
Ale touto všeobecnou frásí je možno operovat už sto
let, a pochybujeme, že by se s ní nekdo odvážil na kon
gres komunistické internacionály. Tam jsou zvyklí na
urcitejší reci. Nesejdou-li se v Mosk:ve naprostí ilu
sionisté, budou musit konstatovat, že tohoto roku re
volucní ohniska, jimiž se až dosud referent vždy mohl
pochlubit, vyhasla po celé Evrope. Budou musit pri
pustit dále, že vše je dnes v Evrope stabilisovanejší
než kdy bylo od války. Budou-li komunisté ješte letos
váhat uznati to, budou to musit uznat napresrok. No
vá situace vyžaduje nových method. Co budou delati
komunisté v nové situaci? ZLlstanou hnutím pouze
agitacním? Mohou se vecne tváriti, jakoby šlo o do
bytí moci, když už o to dávno nejde, a zanedbávat
všechno ostatní? To je otázka, které komunisté ne
mohou utéci. Zinovev priznal, že komunistická interna
cionála (i s Leninem) se zmýlila v odhadu tempa re
voluce. Co když se zmýlila ješte dukladneji, než se
domnívá Zinovev? Komunisti priznávají, že jim ne
záleží príliš na opravách dosavadního stavu prede
dnem revoluce. Pripustme - a na tomto svete vše se
musí pripustiti - že revoluce neprijde. K cemu pak
zde byli komunisté? Co udelali, když sami nechteli
udelat nic mimo revoluci? Bude zapsáno do naší poli
tické historie, že neudelali nic, a že tech jedenactyricet
mandátl't, které získala ceskoslovenská komunistická
strana, jakoby nekdo vzal a do vody hodil.

Dopisy

Neviditelné ghetto.
1.

Ne, ne, vážený pane redaktore, nekolik rádek úvodu, kter~
jste napsalo židovském autorství clánku »Neviditelné GhettU'«,
ješte neodvf;]cí narknutí z antisemitismu stejne, jako že ne
musí být zárukou objektivity. S pomocí bežné logicky mínil bych

opak ;]I oznacil Z;] subjektivní soudy toho, jenž mluví o vlastním
hnízde, z nehož vyletel. Doznám, ackoliv si tím ztežuji argumen
taci, že objektivitu casto nenávidím jakO' nudu. Verte, že s nepo

psatelne menším pohoršením nežli takOVd- ruzná »Neviditelná
ghetta« ctu BloyU'vu »Spásu skrze židy«, ponevadž subjektivism
je zde tak otevrený, prímý, zarputilý a jasný, že ani chvíli ne
prestává ctenári našeptávat: preháním. Bez ohledu budte však
vuci onem lichotivým bežcum, kterí se nabízejí podati se svého
mimobežného hlediska. »objektivni« zprávu o tech, s nimiž se

stejného místa startovali. Je v tom mnoho skrytého subjekti
vjsmu, jenž páchne vyumelkovaným náterem. Predstírá a mýlí,
je nemravný pro krivou prísahu »dobré, objektiVl1lÍ« viiJe. Tof

prípad clánku »Neviditelné ghetto« z 44. císla »Prítomnosti«.

Židovsk)' antisemitismus? Nic neobvyklého v této dobe asi
milantské dekadence která opominula urcit SVltj kladný pomer

k židovství a popsala jen larvu vukolního sveta, s návodem, jak
ji nasadit. Známe je príliš dobre, ony židovské antisemity!
Paradoks jejich osudu spocívá obycejne v tom, že nežidovská

spolecnost na nich shledává typické židovské nectnosti (jak vidno,
llemíním pro Židy vindikovat vlastnictví andelské povahy). Je-
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jich druhý typ je bezbarvá odruda, podobná macarátu jeskyn
[Iímu, která prd samé temna, V; nemž žila (temno židovství podle
jejich soudu) ztratila oci, a. v krutém pohoršení nad židovskou
arogancí plazí se po briše. Jejich mozek zlomil hroty všem myš
lenkám, ponevadž. pozna,li, že vtipnost je kletbou Židu ,a srdce,
na dukaz odvratu a obrody, nadchlo se po zpusobu hrdin dív
cích románu pro vše cisté, svetlé, ušlechtilé, pro panenství, které
dozrává »v žáru bažího slunce« a nadýmá se v plody pro blaho
»lidstva«. (Na otázku po národnosti odpovídají tito pánové kos
micky širokým dechem: internacionál.) Par Cursor je také pa
bouren židovskou nemraV'11Jostía posedlý vznešenými ideály,
lyricky skrípe a v stylistické emfázi spo,jí nelibost 15 familiér
ností, »v jejímž rámci se otázka dobré stolice stává verejne
diskutovanou záležitostí«, s pakrikem, za nehož »prchá clovek.
nezvyklý tak blízkému pohledu na lidské nitw«.

PMlI Cursor nenávidí židovskou spolecnost nonchalantne roz
valenau po kavárnách; Išmodaj, žido,vský zloduch to iper! že
tak casto se vrací s požitkem do techto lakálu neresti: »V celé
republice není snad tolik vtipu jako v jediné pražské židovské
kavárne.« - »Není lepší zábavy než ve veselé židovské spolec
nosti.« Tot receno bezmála hyperbolicky! Drahý pane! Je mnoho
lidí, kterí nadávaj í na cigarety, protože mnoho kourí. Jsem po
prípade také z nich, ale delat z toho, verejné mínení, na to
tato nemohoucnost nestací! - Je hodna výtek pražská židovská
spolecnost? Ano. Ale proti zptlsobu, jak o ní mluví pan Cursor,
budu obhajovat i její nejprotivnejší gesto<. Neviditelné ghetto
tvorí? Hle, clovek,. jenž o nem píše, maje všechny znaky ghetta
viditelného: hodne zlých slov na svuj rod, pukrlátku obdivu pro
arijskou spoolecnost :aj dušující se výkrik: ,Drazí krestané, ne
mravná pakáž jsou Židé! Jak štasten, dovo,leno-li mezi vás ve
jíti!' Když už pohled, který chce pribíjet na pranýr, tedy alespon
mžiknout také na druhou stranu! Objektivní spalecenská kritika
vyplývá toliko z porovnání. Jaký však zJobný slepec nechce videt
neméne protivné naparo:vání poválecných parvenuu? S rOlZdílem,
že jim chybí vtip. A tof vlastnost, již pan Cursar uznává alespon
jako poloctnosf.

Co 'se dalšího týká, nikdo mne neprinutí, ani svedomí mé
sio'11Iistickéeksponovanosti, abych vážne vyvracel insinuace o ži
dovské duši oznacené jako l)Fertigware«, která ll11emávývaje,
nemá etap, vyskocila na svetlo denní jako skrítek ze škatulky«
(oh té poesie!) k cloveku, který by Vám totéž rekl o ceském
národu -- a jak známo, je to národ mnohem, mnohem mladší 
obrátil byste se zády, považuje ho spíše za blázna než zlomysl
níka. Naše postavení je tu trochu odlišné: nejvíce »kritik« o ži
dovském národu bylo totiž napsáno domýšlivými .nedouky. I pan
Cursor se staví dokonce ucene! Jak smešne vážne cituje evan
gelia a poráží Starý zákon! Eez vývoje je židovství - a »pre
zrálostí« prý trpí jeho kultura. Soudím-li dobre, znamená zrání
vývoj, což teprve prezrálost. Ale nejsem ochoten ucit kdekoho'
logice, zásadní publicistické poctivosti. CO'se pak nejaké židov
ské »Herrenvolktheorie« týká - pánové, myslím a na cisté
svedomí to ríkám, že se Židé o ní dozvídají spíše od anti
'semitu než od svých ,semitských ucitelu. Do té míry jsme do
opravdy prospechári, abychom nemarili casu tak neplodrlými ná
pady. Ale v jednom cítíme, a velice urcite, svou' židovskou po
výšenost: jedná-li se o pogromy nebo hrubý, neurvalý anti
semitismus, který v návalu pudovosti ztrácí lidské obrysy 
tehdy si ríkáme: »Toho by Žid nebyl prece jen schopen.«

Existuje neviditelné ghetto? Trvá jen ghetto viditelné. Na
znacil jsem je a jsem proti nemu se všemi, kterí se hlásí k sio'
nismu. Snad na; mlatu poctiv;é renesance se zbavíme plev.

S projevem úcty

František Gottlieb.

V Klatovech 17. XI. 1926.

II.

Vážený pane redaktore!

Ke clálnku p. Cursora dovoluji si nekolik poznámek. Velice
se mýlí p. Cursor, že záchranu Židu (vysvobození z neviditel·
ného Ghetta) spocívá v primknutí k jiné národnosti. Asimilací
zmení se Žid toliko povrchne. Syn asimilovaného a pokrteného
Žid~ muže projeviti bez své vule mnohem více duchovne raso
vých a typicky židovských vlastností, než mel jeho otec a býti
pres zdánlivý pokrok v asimilaci více nenáviden ,než méne asi·
milovaný predek. Vysvoboiení z Ghetta dává jedine sionismus,
založení židovského Istátu. O tento národní stát opreni Židé, kterí
nadále budou žíti v galutu, budou míti takové postavení jako
každé jiné národnostní menšiny, a protolže se nebudou nikomu
nabízet a vnucovat, po prijetí do jiného národne-kulturního
útvaru dychtit, nebudou opovrhováni, ale ceneni.

Mohou pri tom milovati místo, kde se zrodili a být loyálními
obcany státu, v nemž zustanou, mohou a budou prijímat jeho
kulturní prvky a abohacovati jej svými. Hrozná ztrnulost du
chovního Ghetta se uvolní, proto'že židovství, zabezpeceno ná.
rodnostne, nebude již vázáno na konfessi. Dúsledná asimilace
znamená ne záchrauu, ale zmizení židovstva. Sionismus není jen
vírou Židu, ale i krestanu. Každorocne první týden lednový jest
modliteb ním týdnem Evangelické Aliance, v nemž všecky evan
gelické denominace sveta scházejí se k vecerním modlitbám.
Jeden z techto veceru jest každoroone venován Židum a mod
litbám za, ne. Postup sianismu jest radostne a peclive sledován
jakožto plnící se zaslíbení boží o konecném shromáždení Židu
ze všech národú sveta do puvodní vlasti. Tak deje se i u [lás
v Erne.

S úctou
Vera V ášová.

(P o zná m k are d a k c e. Otiskujíce tento dopis, chceme
aspon poznamenati, že, pokud se nás týká, neveríme v cestu
sionisticko't!. Židé již ztratili, co národ delá národem - pouhý
neprátelský tlak vnejšku nestací. Je možno, že sionismus je
otázkou hrdosti - ale národní otázkou v plném slova smyslu
11ení.Vetšine evropských Židu je jakýsi židovský národ daleko
cÍzejší než národ, v nemž žijí. Na tom se nedá 'nic menit, a ne.
pomohou žádné pokusy o umelé dýchání. Sionismus je dnes da.
leko více založen na psychologii asylu než na duši 11'ároda.)

Nové knihy.
Dr. Jaroslav Janko: O nezamestnanosti v Ceskoslovenskli.

Nákladem ministerstva sociální péce v Praze, stran 109. _

Z obsahu : Vývoj statistiky nezamestnanosti v Ceskoslo,venskua

nynejší stav. - Sqahy pO' mezinárodní srovnatelnosti statistiky.

[JJezamesh~anosti.- Representativní hodnota statistiky nezamest

nanosti v Ceskoslovensku. - N,ezamestnanost jakO'pojisté risiko.

.- Trh práce pod vlivem sezonním. - Nezamestnanost v jedno

tlivých skupinách pOViolání.- Pravdepodobné prllmerné trvání
nezamestnanosti. - Vztahy mezi zamestnaností a nekterými

jevy hospodárskými a sociálním~.i

Frank H eller: Listiny p. J. L. Kessela. Nechat svého hrdinu

vypadnout z expresního rychlovlaku, v kabáte, nemeclté vláde

zaprodaného belgického úredníka, jenž nese tajný li~f1o opev

neních lytišských rovnou do rad n'tSmeckéarmády v léte 1914 

bk zacíná svúj román HeUer. Detektivní humoreska. Cena.

Kc 18.-. Nakladatel F. Topic v Praze 1., Národní trída II.
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Sebrané spisy J. Jahody.
Hlásí se sebrané spisy nekterých ceských autoru. Vedle Ma

chara a Sezimy je to predevším J. J ahooa, jehož knihy zacal
vydávati Bor o VÝ v Praze. Bylo zde již referováno {) ne
kterých J abodových kllihách j illde vydaných a chci zde sledovati
všechny jeho knihy, jak budou postupne vydávány. První svazek
jsou C hod á c i. Se soudtem sobe vlastním sklání se tu spi
sovatel k tuláckum a tulackám, posedlým nevylécitelnou cho
robnou láskou k silnici, lesum i rovinám, volnému životu bez
práce, i když je spojen s opušteností, pohrdáním a zvlášte smut
nými perspektivami do stárí. Jsou tu postavicky dobromyslné,
prostoduché, ale také lidé s temnými pudy zl{)cineckýrni, u nichž
minuta ~tací k rozhodnutí ke zlocinu. Nekteré poteší a roze
smejí, jiné zkruší a oopudí zlobou, nenávistností, závistí, zVÍ
reckou smyslností. Realism ~e tu strídá s neomaleným natura
lismem, povaha a sklony nejubožejších jsou tu podány bez idea.
lisování, ale také bez nadsazování. Tak je u nás dovedl kresliti
kdysi jen Kosmák. Kniha je ilustrována. Nejsem nadšen ilU6tro
váním beletristickych knih - vetšinou se svádí predstavívost
Ctenáre na falešné cesty. Ale v záj mu mladých našich výtvarníku
v dnešl1,ím konkurencním umeleckém zápase jest jen vítati,
že nalézají. Našinec, 8. X. 1926.

Jako další svazek spi~u

Á_ FRANCE

SVATÉ KLÁRY

vzrušovat, má scény napínavé eksoticnostf. Z legend o Adamove
žene Lilite, jež predcházela Evu, udelá France »Lilitinu dceru«
a v ní jinou záhadnou, dráždivou sve1Jacku, zbavenou všeho
mravního smyslu1 nedbající žádných príkazu a mezí a prece
možnou, plnou soucitu: "Jsouc vychována v Orientu, znala všechny
možné legendy indické a perské, jež vyprávela jednotvárným
hlasem, s nekonecnou carovností.« Hrdinka Capkovy "Veci Ma·
kropulos« není jí nepodobna. Pil'Ilé studium krestanských po.
cátku vybije se u Anatola France v postavu Baltazara, jednoho.•.•
ze trí králu, jenž musí težce preloon~vat lásku k rafinované
královne Sábské, nebo v krásnou povídku o rímské rytírce Laete
Acilii, která odmítne Marii Magdalenu a její krestanství: "Ne
chci znát tvého boha, jemuž jsi se s rozpuštenými vlasy musila
vrhnout k nohám, chtela-li ses mu zalíbit. Nesluší se, aby se
takhle chovala žena rytírova.« Jsme v starožitnobtech a v hi
storii a v legendách a v tajemnostech, ale myšler,ka je porád
moderní a nejmodernejší, obrácená k novému, ješte neuchyce
nému a neurcenému svetu. Císt! císt!

jv., Ceské Slovo, II. VII. 1925.

STUDNE

o sepíše o našich knihách

Spisy .tt.natolaFrance.
Nákladem Fr. Bor o v é h o pocaly vycházet spisy Anatola

tance, jakožto souborné vydání v úhledných, pekných svazec
, tištených na lehkém tenkém papíre: cetbq. príjemná už
m do ruky. Zatím vyšly svazecky dva, románek "Pod jil
« ze ctyrdí1ného cyklu "Dejiny dnešních dnu« a povídková

lrka »Baltazar a jiné povídky«, poslední z nich je líbezná po
ka »Vcelka«,napsaná, aby se líbila hochum a dívkám. O po
nost pro ty spisy hnatola France není treba se bát, bude jí

jisto dost a jen by tedy také preklady mely do souborného
dání být co nejlepší, aby nejen vystihovaly smysl puvodního
ení, nýbrž aby to cinily také v duchu našeho literárního ja
ka a autorovy vytríbené leposti. V obou dosavadních svaz
h, ac peclive pripravených, zvlášte v prvním, je mnoho ne

nosti a pochybných míst, jež nebudí duvery, podrobné srov-
D6ní s origip.álem by ukázalo, že by se dost dlouho musilo

avovat, nežli by preklad r.abyl pravé podoby. Casto chybUje se
V nem tím že se zachovává francouzr.;ká slohová vazba tam,
Jede by ceština žádala jiné a že se slovo zcela slovníkove pre
vádí slovem. Mluví se na pr. v preklade o cloveku nevalném
mravy, nijakém doktrinou, hodném doporucení toliko tím, že
jedl s presidentem, a melo by se asi spíše mluvit o cloveku
nevaln.ýchmravu, chabých vedomostí, doporucujícím se leda tím,
ie jedl s presidentem. Nebo vidí v preklade arcibiskup vikáre,
jenž okusuje péro a dává zoufalá znamení, a má to znamenat,
ie arcibiskupvidí vikáre okusovat péro a dávat zoufalá znamení.
Jinde chybuje se primo nesprávnou ceštinou a udelá se '~a pr.
veta: »Neopovrhujeme vedou, aniž bychom neopovrhoval! roz:
umem, neopovrhujeme rozumem, aniž bychom noopovrhov~:
clovekem, neopovrhujeme clovekem, aniž bychom neurazllt
Boha.« Je zrejmo, že melo být: "Neopovrhujeme vedou, a1?~ž
bychom opovrhovali rozumem at.d.«, po prípade ješte .z~e~el~ejl:
.Kdo opovrhuje vedou, opovrhUje rozumem atd.« A jeste JInde
'VYskytujíse chyby, jež nespadají do toho ani do onoh()cd_~uhu,
praví se na pr.«, že šikmé celo pod velkýma bledýma OClma«
prozrazovalo odpor k mravní jemnosti. Celo pod ocima?

Všechny chyby však proti vystižení i proti ceštine nezamezí,
aby Anatole France nebyl cten s rozkoší, jakou dá málokterá
jiná cetba, a se stálým pocitem rozširovaných obzoru, dalekých
yÝhledu a hojného a rozmanitého poucení, plodných podnetu,
svudné luznosti. Vstup do jeho knihy, i když je to sebe drob
nejší povídka na dve stránky jako »Farárova reseda«, je vždycky
nestupem na výšiny kultury, kde oci na všecko se dívají lépe
&- dumyslneji nežli dole, kde se spatrují veci, které se níže
nespatrí, a kde se životu teprve zacíná hloubeji rozumet. Sou
dívalo a ješte se soudívá, že ucenost vadí zábavnostI, že velké,
široké vzdelání je užitecnejší pro životní potrebu nežli pro puvab
a svežest beletrie a že nesmí se príliš vtírat do knih románo

'ch nebo povídkových. Ale Anatole France dokazuje svýmí
prózamí naopak, že dnešní beletrista potrebuje práve rozsáhlé
:ucenostia rozsáhlého vzdelání, že jinak nemiUe se dnešku vubee
dostatecne zmocnit a že se bez té výzbroje nemuže odvážit na
zjevy a rysy, jež dnešku jsou nejvlastnejší. V »Dejinách dnešní
doby« jiste m~sejí podstatne vystupovat universitní vedci, c1e
DOVévysoké CÍrkevní hierarchie, kovaní odborní theologové a
ilosofové,politiW vudci a theoretikové, školení a honení prak

tikové vrchní státní správy, prefekti, ministri, generálové. Bele
trista, má-li o nich povolane a zrale vypravovat, nesmí stát
pod nimi, nýbrž nad nimi, musí být schopen, aby plne a lehce
obsáhl jejich názory, pojmy, diskuse, celou šíri jejich duše,

ce, snah, projevu. Zaprádá-li v románku »Pod jilmem« re
clitel bohosloveckého semináre Lantaigne s universitním do

tem Bergeretem zevrubné a prece tak zajímavé rozpravy
zázracích, o pomeru církve a státu, rozumu a víry, nesmí
anopisec jako Anatole France zustavovat dojem laika, jenž
rvé na vec pohlédl, nýbrž dojem dukladnejšího a pronika

jšfilOznalce nežli oba., ,takového, jenž promýšlí tolik, co oba
hromady a ješte o trošku více. Nebo hovorí prefekt Worms
velin s theologem Guitrelem o sv. Radegonde. {) Jane z Arku,
~edlosti, v knihkupectví Pai1lotovou pretrásaj í se otázky
rOl'tnické i lékarské, zase musí být Anatole France na pohled
~ o zasvecen jako nejzbehlejší historik, fysiolog, archaeo-
,1 aT. Nezáleží jenom na tom, aby se umelo vecech roz

d<l jde o tO\ že se chce rozpovídat hladceji, zbehleji, vtip-
ji, I 'skleji, pdutaveji nežli kdo z ostatních.
Je < ršem práve zvláštnos,tí a svrchovanou predností Anatole
rance, co z ruzných svých nasbíraných vedomostí dovede vy
Vit iantasií, vymýšlivostí, bystrostí, jasnQStí zoru, vkusem,

tf výberu, pikantností irO!1ie. Napíše drobnou boulevardní
'dacku "Pan Pigeonneua« a boulevardní povídacka zdá se

hat archaeologickými výzkumy egyptskými, má hypnózu pro
enou ocima angorské kocky, má vrtošnou, smelou svetacku
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