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V PRAZE 2. zárí 1926.

PfítomnosL
Politika

Peroutka:

Co jsme vlastne ríkali.
lemiky s »Národními listy« nikdo mnoho cti ne
a jsou to vždy marné reci, protože tam~ kde je zlá

už od zacátku sveta argumenty nikdy nepomohly.
kouším se tedy tímto clánkem pusobit na »Národní
t pro ty jsou šechna fakta lehká jako pírko, chte
ekomu uprít nos mezi ocima. r~eagujeme-Ii na neco,
psaly, tedy proto, že to napsali nebo rekli ješte i jiní,
ide o kus politické historie, který si nenecháme
lit a premalovat. Bylo by škoda, aby se na ty veci
e dívali lidé, na nichž nám záleží.

ecerník Národních listu« odpovedel na náš clánek
identských volbách, Kramárovi a komunistech tím

usobem: lidé, podívejte se, jak se zmenili! dríve bo
. proti všenárodní koalici jako proti nemravnému
romisnictví, odsuzovali ji, ironisova1i, a nyní z cista
žádají, aby president republiky byl na jare zvolen
všenárodní koalicí, proti které se tolik nabojovali!
o národní koalici zatracovali slovem i písmem, a

ie jim dobrá! Zrídka kdy, pokracuje »Vecerník Ná
'ch listu«, podarí se v nekolika rádcích nahromaditi
politické bezcharakternosti, jako je jí nahromadeno
nku »Prítomnosti«; pribíjíme na pranýr tuto dvoji-

morálku. - »Lidové listy« inspirovaly se na tomto
u a prišly o den pozdeji s týmiž myšlenkami: hle,

lší, - tak mluví táž »Prítomnost«, která v Petce a
árodní koalici videla výlupek všeho zla a neustá
proti ní bojovat - a najednou myslíc na volby

identské, hrabe ji špendlíkem se zeme. - A do tre
: když pan poslanec Stríbrný nedávno mluvil o fašis-
nenapadlo ho ríci proti tomuto smeru nic jiného, než

mu zdá, jakoby to, co nyní ríkají fašisté, cetl u%
o pred tím a sice v »Lidových novinách«, »Národ-
osvobození« a jiných jim pridružených listech.
ychom tedy nejdríve toho nejvznešenejšího, totiž p.
rného odbyli: jeho dojem je falešný; to, co cetl

Lidových novinách", »Národním osvobození" a ji
jim podobných listech, bylo jiné,' než to, co slyší

fašistu; o tom aspon svedcí už sám výsledek, nebot p.
rný zustal opovedným neprítelem »Národního osvo-
ní" a »Lidových novin«, kdežto od fašistu se dal asi

do trí ctvrtin presvedcit. (Nebo snad jen do poloviny:
teli bychom mu nespravedlive pritežovat.) Ovšem,
ovali jsme naši politiku a fašisté ji také kritisují; ale
to podstatne ruzné kritiky, cehož dukazem je už
tI" fakt, že jedna z tech kritik je p. Stríbrnému milá
ul . velmi nemilá. Krátce receno: to, co my jsme

• Ov li, bylo neco docela jiného než to, co nyní kriti
faš. ,é a hlavne to melo jiný cíl, a pan Stríbrný
m n' ,dy nevidel žádnou nadeji pro sebe. Vypujcují-li
šist na vecnou oplátku tu a tam neco z našich argu
tu, lIení na tom nic divného, nebot toto hnutí mimo

st nemá nic samo ze sebe a zacalo už vypujcením
na, gest a uniformy.

CíSLO 34.

Tedy co jsme vlastne ríkali o národní koalici? »Lidové
listy" praví, že dríve jsme ji zavrhovali a nyní pred pre
sidentskÝmi volbami ji hrabeme špendlíckem se zeme.
Pravda je taková: nikdy jsme nezavrhovali princip ná
rodní koalice, a to, co jsme z praxe koalice zavrhovali,
nejen že ani nyní ani špendlíckem ze zeme hrabat nebu
deme, nýbrž to vždy ješte kamenem pritlacíme. Nebyli
jsme proti koalici: byli jsme proti praxi koalice. Nebyli
jsme proti tomu, že pet ceskoslovenských stran se spo
jilo, aby vedlo veci v tomto státe; bojovali jsme jen
proti tomu, že toto spolecenství stran zneužívá své moci.
Tvrdili jsme, že' národní koalice nesmí být omluvou pro
nemravnosti, mezi nimiž byla korupce a nátlak.

V našich pomerech muže býti ze zásady proti koalici
jen komunista nebo pošetilec. Komunista proto, že všechno
mimo diktaturu proletariátu predem pokládá za špatné,
a pošetilec proto, že nic nedovede uvážit a že jeho rozum
nestací na posouzení vecÍ. Tolik každý, kdo má oci, musí
videt, že u nás žádná strana sama na vládnutí nestací;
ponevadž žádná ani velmi z daleka nemá nadeji na vet
šinu; z toho pak i velmi prumerný rozum bez velkých
t1Jeorií musí vyvoditi záver, že vládnout muže jen spole
cenství nekolika stran cili tak zvaná koalice. U nás ani
dokonce spolecenství príbuzných stran na vládu nestací
a koalice musí být sestavena velmi ruznorode; z toho
samozrejme vyplývá nutnost kompromisu. Tento pocet
je neobycejne jasný a prostý. Jestliže nekdo, prezíraje
tyto ocividné nutnosti, tvrdí, že nemají býti delány kom
promisy, tedy je to taková moudrost, jako že lidé by ra
deji nemeli býti nikdy nemocni. Ovšem že by radeji ne
meli býti mocni, ale jsou a budou. A ovšem že by každá'
strana radeji vždycky prosadila své veci bez kompro
misu; pres to je musí vždy delat. To tedy jsou velmi pri
mitivní moudrosti, a je nespravedlivo vyhlašovat nás za
takové hlupáky, kterí ješte nedorostli ani do techto det
ských politických strevícku.

Tolik o koalici vubec. Nyní o všenárodní koalici zvlá
šte. V našich pomerech, které jsou vzhledem k síle ná
rodnostních minorit více komplikovány než pomery
v státech jiných, je možno sestavit vládu jen dvojím
zpusobem: bud výlucne ze stran ceskoslovenských, nebo
výberem ze stran ceskoslovenských a nemeckých. Déle
než sedm let vládla rlárodní koalice ceskoslovenských
stran. Byl to prirozený dusledek zpusobu, jímž vznikl
tento stát. Ceskoslovenská republika vznikla vulí cesko
slovenského národa; Nemci a Madari v jejích hranicích
bud s tím nebyli valne srozumeni nebo tento fakt prímo
nená videli. Zacátky ceskoslovenského státu nemohl tedy
vésti nikdo jiný než zástupci národa, z jehož vule stát
vznikl. V té dobe spoluvládnout s Nemci nebylo možno;
ncpozve se prece do vlády ten, kdo neverí v definitivnost
pomeru; tropil by a vymýšlel jen obtíže. Revolucní Ná
rodní shromáždení, složené jen z ceskoslovenských zá
stupcu, bylo diktaturou nad národnostními menšinami a
melo za úkol v klidu a bez zbytecných debat položiti zá
klady tohoto státu. Tím nepravím ješte, že bylo tehdy
dobre vubec nejednat s Nemci. Ceskoslovenská národní
koalice potom byla prirozeným pokracováním revoluc
ního Národního shromáždenÍ. Nebyla už diktaturou; pre-
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hlasovávala pouze Nemce a Madary na parlamentní pu
de. Také zde nemá býti vyjádren souhlas s tím, že cesko
slovenská koalice prehlasovávala docela mechanickY
všecky, i rozumné nemecké návrhy. Ale Nemci stále
ješte se nehodili k spoluvládnutí. Dívali se kolem dokola
po Evrope, kde by se mohla zdvihnouti boure, která by
zvrátila nové pomery; dychtive lapali každou zprávu
o neshodách mezi Anglií a francií, spoléhajíce se, že
rozkladem Dohody ztratil by ceskoslovenský stát poli
tickou oporu a neudržel by se, vise jaksi ve vzduchu;
mimo to pocítali, kdo ví co vyvede zase Nemecko, až
okreje. S touto náladou mezi Nemci musili pocítati i ti,
kdož si práli národnostního smíru. Zajisté, musíme rešit
národnostní otázku, ale nikdo rozumný nebude volat
Nemce do vlády, dokud v nich nejsou úplne potlaceny
iredentistické pudy. Dokud mezi Nemci trvala katastro
fální nálada, byla s hlediska státního vláda koalice cesko
slovenských stran samozrejmostí. V té veci byla národní
koalice kritisována jen lidmi omezenými a politicky ne
vyspelými. Verili jsme, že tato otázka dá se rešiti jen
casem. Bylo zrejmo, že uzná-li poražené Nemecko nový
porádek v Evrope - a uznalo jej definitivne v Locarnu
- klesnou nepokojné nadeje našich Nemcu s výše, na
níž byly umele udržovány. Vstup Nemecka do Svazu ná
rodu bude posledním hrebíkem do rak\4í techto už
umrlých nadejí. Pak, pocítali jsme, budou Nemci v prípade
potreby schopni spoluvlády v Ceskoslovensku a nebude
proc je vylucovat. Uznávali jsme národní koalici ve
všech dobách, kdy byla státní nutností, ale verili jsme,
že prijde chvíle, kdy bude možno ji bez otresu základu
státu nahradit koalicí ceskonemeckou, budou-li toho vy
žadovat politické pomery. nes je už vubec málo vhod
ná doba, aby nám to bylo vytýkáno. Národní demokraté
ovšem staveli toto mínení na svuj pranýr, na který už
bylo postaveno mnoho rozumného. Toto mínení bylo
sdíleno rozumnými lidmi více než by se zdálo podle Idi
ku, který byl vždy ztropen v národne demokratických
novinách. Dospel prece k tomuto názoru loni v prosinci
1 nejodpovednejší politik v tomto státe, vudce všená
rodní koalice p. Švehla, a rekl: do vládních lavic má kaž
dý stejne daleko, Ceši jako Nemci. Ješte loni pri volbách
posuzovali jsme otázku ceskonemecké vlády velmi opa
trne a ríkali výslovne vždy, kdykoliv na to prišla rec,
že naše úvahy týkají se budoucnosti a že dosud není cas
na ceskonemeckou vládu, ponevadž nutný prerod v ne
meckých mysIích není posud u konce; byli jsme si však
vždy vedomi, že musí býti pracováno k tomu, aby tu
byla možnou jiná koalice, kdyby vše národní spojení
ceskoslovenských stran se z té nebo oné príciny roze
šlo. Každý ví, že k rozejití skutecne došlo a že ta jiná
možnost jiné koalice byla s rychlostí blesku nalezena,
a to i temi, kterí proti ní do poslední chvíle nejvíce hor
lili. Jestliže ješte ani ted, kdy už od kvetna sedí v cesko
nemecké koalici, proti ní horliti ~ustávají, lze tO' vy
svetliti jen tak, že cím hrnícek vc všenárodní koalici na
vrel, tím i v ceskonemecké páchne. Vidíme dnes, že jsme
otázku ceskonemecké vlády posuzovali snad až príliš
opatrne a že strany pravice nás nechaly dalcko za sc
bou, ne sice v theorii, ale v praxi. Ušetrily nám práci do
kazovat, že ceskonemeckou koalicí se stát nezborí. To
už je ted dúkladne dokázáno.

Není tedy pravda, že jsme vyhlásili vyhlazovací boj
všenárodní koalici. Po tom v našich projevech není ani
stopy. »Národní listy« potahují všechno na svou stranu a
tvrdí, že jsme byli proti vše národní koalici, protože jsme
z ní chteli vyloucit národní demokracii. Z všenárodní

koalice podle našeho názoru muže národní demo
vypadnouti jen tehdy, ztratí-li koalicní schopnosti.
nekolikráte už na samých hranicích toho, co je
možno nazvat stranou koalicní. Tvrdili jsme, že je
proti presidentovi a oficielní naší politice zahr
težko se dá srovnat s povinostmi koalicní strany.
jsme, že koalicní strana nesmí zahranicnímu minist
házet klacky pod nohy, jako to cinila národní demo
Benešovi v boji o Javorinu. Byli jsme proti náro
mokracii, ponevadž jsme hájili nutnost koalicní10
Tato otázka se nyní ostatne stala ješte daleko aktu
než kdy dríve. Národní demokracie, zasnoubivšise
šismem, ztratila pravdepodobne na delší dobu scho
být clenem všenárodní koalice a nezíská ji dríve,
se od fašismu zase neodsnoubí. Nehledíc ani k to
nikomu nelze vytýkati, nechce-li delat spolky se s
tak eminentních hrubcu, v jakou se za nekolikposl
mesícu národní demokracie vyvinula, je jasno, že
strana, která má za cíl prevrat, nesmí mít nejaká
íegia. Fašismus, jak dostatecne známo, pripravuje
vrat; strana, která jej k sobe privteIiIa, má ve
vetšinc práve tak málo co hledat jako komunisté,
také pripravují prevrat. Nesmí být na fašisty brá
mcrítko než na komunisty. Priznáváme se tedy
cení, že podle našeho názoru národní demokracie,
bude jen zásterkou fašismu, nemá ve všenárodní k
místo.

Shrnul jsem zde krátce zpusob, jakým jsme se
na bývalou koalici. Jak vidno, nebylo to žádné us'
o její bezživotí. Za boj, který jsme proti ní vedli,
dnes nestydíme a vubec stydet nebudeme. Ale t
St nikterak nedotýkal otázky, má-li všenárodní k
být ci nebýt; dotýkal se jedine zpusobu, jakým k
má vládnout a hospodarit. Naši odpurci jsou tako
byli: tvárí se dosud, jakoby existovala jen otázk
národní koalice být ci nebýt? O tom jsme vubec
skutovali. Ale je jiná, užší otázka, a tu jsme priv
tapetu: má národní koalice delat politiku poctiv
muže jednat i nepoctive '? Oživili jsme tehdy staré
sarykovo heslo: nebát se a nekrást! A jak pozor
nekterí lidé nám to nezapomenou do tretího kolena.

Ne o koalici, ale o její zpusoby šlo. Lící-Ii to dne
rodní listy« a »Lidové listy«, jako odboj a nenávist
národní koalici, je to starý zpusob polemiky, kte
proti nám vymyšlen v dobe volební jako
z nouze. Nejpohodlnejší zpusob polemiky je
vraceti to, co odpurce nerekl a nemyslil. Pak se
zvítezí. Kdykoliv jsme rekli, že koalice nesmí za
a podporovat korupci, odpovedelo se nám: a kdo
tedy podle vašeho mínení, vy anarchisti, má vésti
v tomto státe, ne-Ii koalice? Tomuto zpusobu pol
se všeobecne ríká plané vytácky a je to neco tako
jako kdyby obcan, kterému byly vytknuty podvody,
stil pokrik: pomoc, chtejí mne sprovodit se svetal
jsme a máme na to velmi prostou odpoved: je k
s korUPCÍ neslucitelne spiata? Podle našeho názoru
nost koalice, byt sebe lépe dokázána, není platný
vodem pro páchání nemravností.

Chce-Ii to kdo slyšet, mužeme vždy uvésti, co
proti koalici namítali. »Nikdo rozumnÝ,« pravili js
slovne, »nemuže býti v našich pomerech odpurcem
cipu koalice. Vše, proti cemu bojujeme, jsou nekteré
licnÍ mravy a methody.« A bojovali jsme proti temt
cem: proti volební reforme, kterou koalice se pok
definitivne znemožnit jakoukoliv kontrolu nad
proti zpusobu, jímž se koalicní strany chystaly r
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y malých stran mezi sebe; proti systematickému
anování svobody poslancovy, v kterém se šlo až
vrhu, aby strana mohla poslance zbavit mandátu

duvodu, prostÝm usnesením; proti tomu, aby vo
soud byl pouhou služkou politických stran a aby
žalobci byli zároven i soudci; proti hraní bojovné
ie pred volicstvem, byli-li za kulisami vudcové

ilepší shode; proti tomu, že koalicní strany poško
koalicní myšlenku svým sobectvím (na tuto choro
oalice konecne zašla); proti porušování ústavy a zá
; proti tomu, aby stát byl pokládán za záležitost
stran, do které nikomu jinému nic není; proti tomu,
trany pokládaly jednotlivá ministerstva za svuj
tek, s kterým mohou nakládati a který mo
vykoristovati jak libo; proti soustavnému vytla-

áni odborníku politickými profesionály; »nikdo z nás,«
ali jsme, »neradí lidu, aby byl nespokojen z toho du

u, že koalicní strany slouží státu; jsme nespokojeni
to, že koalicní strany slouží státu málo nebo jen za

iš; že má-li býti vyrízena nejaká státní nezbytnost,
nutno usypati ze státního mešce neco do té ci oné

stevní pokladny nebo nasypati otevrenou hubu ne-
ého melioracního fondu«; byli jsme proti tomu, aby

ice byla systémem vzájemného napalování, jak ji
delších zkušenostech charakterisoval sám mistopred
a senátu; nechteli jsme se spokojiti, vyrizoval-li mi-
terský predseda prípady usvedcené korupce rcením,
korupce je zjev mezinárodní; kritisovali jsme, jak koa .•

sabotovala zákony o úsporné komisi a o inkompa
ilitc; pranýrovali jsme nechutnou tahanici stran o mi
terstva, která zavinila, že p. Švehla nemohl déle než
ri nedele sestavit vládu; táž, ale ješte delší rvacka
k byla o predsednická amístopredsednická místa
poslanecké snemovne a senáte; bojovali jsme proti
Iitisování dodávek a penežních ústavu, proti tomu,
na dráhách se jezdilo ceskosocialisticky a soudy aby
ášely rozsudky klerikální; protestovali jsme proti
u, který politické strany vykonávaly na personál

adu jim sverených.
Tak, ne jinak vypadal náš boj proti koalici. To vše je
chováno cerné na bílém. Nemužeme ovšem zabrániti,
y lidé, kterí lžou o všem na svete, nelhali také o tom
• Pravda je práve opacná:- obhajovali jsme myšlenku

oalice proti vratkÝm myslím moderních intelektuálu,
eri byli v dobe kvasu dráždeni pohledem na jakoukoliv
stituei; hájili jsme její nutnost proti komunistum, Ne

lélllU, l~ádlovi a jiným nelítostným kritikum tak dlou
o, až nás radikální mládata zacala prohlašovati za
atrniky a ustrašence. V politice nikdy se nechceme
uštcti rozmyslnosti. Chtíti odstraniti národní koalici
dobách minulých, byl by býval plán velmi nerozmy

ný. Nemeli jsme s ním nikdy nic spolecného.

František Hlavácek, vudce hnuti.
Je jakýsi prirozený zákon, že každé hnutí má vudce,
erý mu v celku i podrobnostech odpovídá. Nezáleží na
m, zda vudce prizpusobil si hnutí podle obrazu a po
ben tví svého, ci zda hnutí samo nalezlo si muže, jenž
mi vlastnostmi se mu podobá. Nesporné je, že vudce

vždy jakousi personifikací myšlenek a smeru, pro kte
se hnutí zvedlo.

Nelze pochybovati o tom, že i ceskoslovenský fašismus
hnutím. Nebot hnutí nutno ocenovati nejen podle vnitr
o obsahu, podle úcelu, podle method, jimiž se uplat

uje, a podle jakosti programu a prívržencu, ale i podle
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vnejšího projevu. Uznáváme, že úcel, methody a kva
lita fašistu v Ceskoslovensku nestojí za nic. Ú cel je
velmi nejasný pro nás obycejné lidi i pro ašisty. Du
ševní otcové našeho fašismu dusledne odmítají diskuto
vati o tomto bodu, uvádejíce argument skutecne puso
bivý: »Stací pár facek - a je po diskusi!«. Z jejich ve
rejných projevu v tisku a na schuzích mužeme usuzo
vati, že se spokojují s programem neobycejne jednodu
chým, který vyjadrují výkriky: »tIanba Benešovi!« a
»Pryc s tou lžihumanistickou pakáží!« To by nás ovšem
neopravnovalo nazývati fašismus hnutím. Jejich m e
t hod o u je teror, sprostota, lhavost a potouchlé napo
vídání. I to je ovšem nedostatecné. Jejich organisace
jsou vším možným, jenom ne ideovou jednotou. Vetšina
fašistu jsou pouzí nespokojenci. Každý z nich má však
svuj vlastní osobní duvod k nespokojenosti. Jednomu se
špatne vede v obchode, nadává na židovskou konku
reci a je fašistou, protože i fašisté nadávají na židy. jiný
nedostal koncesi, tretímu se stal malér pri priznávce da
nové a platil pokutu, ctvrtý neudelal karieru ve strane
ceskoslovenských socialistu, pátý má zase nejakou jinou
osobní bolest atd. Jejich pojítkem je vztek. Ostatní faši
sté jsou národní demokraté, kterí jdou s proudem, nebo
lidé, kterí pujdou vždy s tím, kdo je nejradikálnejší. Je
nom velmi malé procento je fašisty z presvedcení a sice
z toho, že je treba silné ruky. Celek je míchanice názoru,
shodujících se jedine v hubování. Ale spojí-li se bezpro
gramovost s ideovou míchanicí, naleznou-li na tisíce prí
vržencu a projevují-li se pak na venek hrubstvím, pak
nutno je považovati za hnutí. Nízké, chcete-li, ale prece
jen hnutí.

Ceskoslovenští fašisté potrebovali vudce. V direktoriu
Národní obce fašistické je sice pet ci šest lidí, z nichž
každý chce býti ceským Mussolinim, ale žádný nemohl
prevzíti vedení, protože neodpovídal plne složení a cílum
hnutí. Vudce fašistu musí míti vlastní osobní duvod k ne
spokojenosti, musí vlastním svým životem prokazovati,
že se nebude zdržovati zbytecnými úvahami o morálce
nebo idei ci dokonce o slušnosti prostredku, zkrátka
musí býti presným obrazem všech fašistických druhu
a skupin. Muž techto vlastností nalezl se v panu Pranti
šku ti I a v á c k o v i, generálním tajemníku Ceskoslo
venské národní demokracie, zakladateli Nezávislé jed
noty legionáru a šéfredaktoru casopisu »Národ«. Duka
zem specielní kvalifikace je jiste i okolnost, že vudcem
fašistu nebyl z vol e n, nýbrž že se jím podle zmíneného
již prirozeného zákona s t a l.

V dobách predválecných nepronikalo jméno tIlavác
kovo na verejnost. Ale jeho nositel uplatnoval se prece
v pražské Obchodní a živnostenské komore a jeho zrej
mý obchodní talent prispel prevážnou merou k tomu, že
Komora sverovala mu ruzná poslání hospodárského rázu
doma i v cizine. Tato celkem záslužná cinnost byla pre
rušena válkou. Pan tIlavácek byl povolán na vojnu. »Ná
rodní Listy« praví, že šel bez váhání, s pevným úmyslem
prejíti bud k Rusum nebo k Srbum a bojovati tam proti
Rakousku, že se mu to však podarilo teprve na italské
fronte, že pak vstoupil do italské armády a zúcastnil se
dvou velikých bitev, ke kterým prý dal italskému vojen
skému vedení podnet a návrhy.

Ale zde již zacíná ponekud popletená historie jeho legio
nárské cinnosti, historie, která je dosud nerozrešena, ale
která ve své podstate vedla k jeho pozdejší fašistické
sláve. Redaktor Lev Sychrava ji. popsal v »Národním
Osvobození«. Žaloba, kterou pan tIlavácek na nej po
dal, nebyla dosud soudem rozhodnuta. S jistotou však
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sbírek americkÝch zabezpeciti své spolupracovníky. I kdy

by vubec nebyla existovala Národní rada, nepotreboval
jiste p. tllavácek strachovati se nepredvídané tísne, kd
mel proste možnost zustati vc službách italské armády.

Teprve koncem kvetna, tudíž po osmi mesících, dozv
dela se Národní rada od význacných vojenských i politI

ckých osobností italských, že pan tlIavácek za služby, j

duležitÝmi vojenskými sdeleními prokázal, prijal 10.000lIr
a že pro tuto okolnost nemá a nemuže míti potrebné váh
pro jednání politická. Sdelení toto ucinil mne osobne g
nerál O r a z i a n i nekdy konccm kvetna. ~ t e f a nIk,
když jsem mu to oznamoval, sdeloval, že je už také inlor
mován od plukovníka Va c c h e II i h o. Bylo okamžit
jasno, že za techto okolností nemuže pan t1lavácck ve
svém úrade setrvati a byl proto odvolán do Paríže, ka
také pocátkem cervna se odebral. Pokud vím, nedostal p

tIlavácek od té doby od Národní rady žádného trvalé
urcení, vypomáhal jen od prípadu k prípadu prací na rúz.

ných dossiers a žurnalisticky.«

Po válce vyslala ceskoslovenská vláda pana Hla
vácka do Paríže jako predsedu Cs. zásobovací komise.
Námitek proti tomuto poslání nebylo, protože byla sta
novena zásada, že rozpory vzniklé za války nebudo
prenášeny do poválecné práce. V Paríži již zustal, stal
se reditelem filiálky banky Bohemie a delegátem ve vý
boru Mezinárodní obchodní komory, kde - jak opet
praví Národní Listy - "docílil již roku 1921 pri zased
financní komise komorní prijetí se strany zástupcu me
národního financního sveta resoluce, ve které se vyslo
vuje duvera ve financní konsolidaci Ceskoslovenska a
zarazení jeho mezi státy, kterým cizina muže bez obavY
poskytovati pujcky.« Ale opet je s touto cinností spoje
dosud verejne nevysvetlená historie o tom, jak zet bý
valého ministra Becky Š t a n c I a známý zprostredk
vatel K a b e I á c sjednávali za pomoci páne tllavácko
pujcku u representata jednoho z amerických bankovních
domu pana Malcolma a jak celé jednání skoncilo tele~ra
mem, v nemž pan Malcolm varuje ostatní financní kru
hy pred poskytováním pujcky Ceskoslovensku.

Na sklonku svého parížského pobytu objevil v so
pan tllavácek schopnosti diplomatické a poznal, že mA

»specielní kvalifikaci« pro vyslanecké místo ve Varšave.
Rozhodl se použíti techto schopností v zájmu sWu a
uznávaje vysoký kurs naší zahranicní politiky, projevU
ochotu sloužiti verne dru Benešovi. Dr. Beneš však ne
uznával onu specielní kvalifikaci a panu tllaváckovi ne
zbylo než spokojiti se prozatím s funkcí generálního ta
je mníka Národní demokracie a kojiti se nadejí, že jeho
schopnosti budou oceneny, až ministerstvo zahranicí po
vede nekdo méne informovanÝ.

V národní demokracii pochopil brzy politiku pana re
ditele Síse, s nímž shodl se tak dobre již v Paríži. Oba
poznali, že ml~docešství ztratilo již nutné predpoklady
pro existenci, a pocali je nahrazovati fašismem. A teprve
ve fašismu nalezl pan tllavácek své pravé prostredí. Ho
dili se k sobe znamenite. Celá duše tllaváckova byla na
plnena zlostí a fašisté jediní projevovali svoji nespokOoó
jenost dosti hlasite, aby tllavácek mohl s nimi spoji
svuj krik. fašisté štvali proti legionárské organisaci.
která nejen že nechtela rozumeti jeho obchodnímu ta
lentu, ale ješte o tom psala, fašisté volali "Pereat Be
neš!« a »Iianba Osvoboditelum!« a Iilavácek veril, Ž

stací jen sesíliti tyto hlasy, aby byla odstranena prekáž
ka jeho diplomatické kariery. Za techto okolností byl
treba doby jen velmi krátké, aby fašismus stal se ná

"Dle vlastního sdelení prijal tlIavácek od Italu 10.000 lir
teprve poc á tem r í j n a 1917, ac už poc á t k e m z á r í
mel s Národní radou ujednánu kompetenci svého úradu

i p I a t, k t e r Ý bud e o d 'n í d o stá vat i. Pan tIlavácek
dále nepoprel a nepopre, že pri první zmínce o své financní
tísni obdržel od Dra Beneše pri mer e n o u z á I o I, u.

O penezích, které od n. armády italské dostal Úl služby,
jež jí vykonal, n e rek I pan ti I. v N á rod n í rad e n i
c e h o, a bez jejího vedomí nechával si tedy rcservu pro
nepredvídanou existencní tísen, ac tehdy už nemohlo býti
nejmenší pochybnosti, že Národní rada vždy bude moci ze

V kterési polemice s »Národním Osvobozením« priznal
pan liIavácek, že prijal skutecne onech 10.000 lil' od plu
kovníka Duponta, ale že je vzal jedine jako reservu pro
prípad existencní tísne a že slíbil je vrátiti italskému
Cervenému kríži, protože prý »jako s I u š n Ý c lov e k
nemohl snad briskne odmítnouti.« Kdyz se vec prozra
dila, skutecne peníze vrátil. Sychrava však prohlašuje:

1. Pan tIlavácek desertoval jako rakouský dustojník,
predal Italum zprávy o situaci rakouského vojska a prijal
10.000 lir, které byly mu dány, když se ukázalo, že zprávy
jeho jsou cenné.

2. Italští cinitelé nám prátelští a velmi pro nás duležití
(o neprátelských nemluvíme), kterí znali cin p. tllaváckuv,
ocenovali jej nejen vojensky nýbrž i politicky, dokud neve
deli o prijetí penez. Je zfišteno, že zmenili svuj názor
o mravní a politické kvalite cinu, jakmile se o penezích do
zvedeli, címž padl i stín na ceskou vec vubec, tím spíše,
že pan tIlavácek dclší dobu vec tu politicky zastupoval.

Zjišteno dále, že u tech, kterí vedeli o penezích dríve, bylo
to j e dní m z d ft vod ft m a I é a u t o r i typ á n e ti I a
váckovy a slabé posice ceského hnutí
v u b e c.

3. Je dále jisto, že v ceském vojsku v Italii postavení
pana tllavácka bylo by naprosto nemožné od chvíle, kdy
vedomost o prijetí penez by se rozšírila. Rozšírení jejímu
težko lze absolutne zabránit. (Lid myslí proste: My zradili
také, trpeli za to, jdeme bojovat, a jiní?)

4. Pan tllavácek mel by omluvu, (jež rešení prípadu jeho

ostatne nemohla by meniti), kdyby ceská organisace ne
byla mu na jeho žádost umožnila materie!ne jeho práci pro

vec, af v jakékoliv formc.

Nepopírá však sám, že dostal ihned vetší obnos od N. R.,
jakmile poprvé nadhodil otázku svých nesnázÍ.

Dr. Lev Sychrava.

možno uvésti toto: pan rIlavácek organisoval koncem
roku 1917 a pocátkem roku 1918 v Italii Ceskoslovenské
legie, ale byl náhle N á rod n í rad o u odvolán a prelo
žen do Paríže. Pan rIlavácek tvrdí, že odešel sám na
žádost Štefánikovu, aby prý jeho prítomnost v Ríme ne
byla baronovi Sonninovi záminkou k dalšímu odporu
proti podepsání smlouvy o uznání Národní rady cesko
slovenské. Ponekud jinak zní ovšem celá historie v me
morandu, které Lev Sychrava tehdy Národní rade pred
ložil. Sychrava prohlašuje, že s jeho názory souhlasili
všichni spolupracovníci parížského ústredí Národní rady.
V memorandu se zduraznuje, že od pocátku zahranicního
odboje byla prísne dodržována zásada, že z a ž á dno u
s I u ž b u, tím m é n e z a s I u ž b u voj e n s k é i n
f o r m a c e, nes m í n i kdy a v ž á d n é for m e být i
pri jat j a k Ý k o I (v p I a t. Zásada tato se pak podrob
neji rozvádí a memorandum koncí rekapitulací:
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e demokratickým a národní demokracie fašistickou.
te, když pan tIJavácek dal k disposici tisk, peníze
nisaci své strany.

vudcovské místo v ceskoslovenském fašismu ne
iI generální tajemník národní demokracie bojovati.
typem ve fašistickém hnutí. Bezprogramovost, touha
moci, nedostatek politické morálky, bezohlednost

rostredcích, všechno to, co predstav lije náš fašismlls,
mu blíže než kterémukoliv jinému clenu direktoria.

vácek stal se duší fašistických akcí bez ohledu na
tní formální predstavitele hnutí. Iilavácek organiso
štvanici proti Hradu v afére Gajdove, Iilavácek vy-

slel všechny povesti o pripravovaném oktroji, tIJa
ek je autorem hesla "Pryc s tou lžihumanistickou pa
le a Iilavácek zúžil celé fašistické hnutí na tažení

oti dru Benešovi.

Za jeho vedení koncí témer každý fašistický projev
anicí a fašistický tisk lže cím dále, tím více. To není

tické. Rvacky a hrubství zajímají periferii, ale pru-
erný obcan se jim vyhne. Lži mají svuj· význam jen
tud, pokud se nezjistí, že jsou to pouhé lži. Dnes již

ušní lidé se stydí za svoje sympatie k fašistum."A nelze
kávati, že by se úpadek dal zastaviti. tIJavácek za

etl se do rady soudních procesu, v nichž bude vysvet
na jeho drívejší cinnost a podstata dnešní jeho politiky:
idé pochopí, kdo je chtel vésti a jaké byly jeho po
Dutky a vyhnou se fašismu, aby se nekompromitovali.
o, co zbude, bude snad hlouckem kriklounu, ale rozhod-
e nebude již hnutím. -di-o

Komu se nalevo nechce.
V posledním císle "Nové Evropy« cteme názor p.
slance Stríbrného na otázku levého bloku, obsaženÝ
úvodním clánku »Co je za tím?« (Clánek ovšem ne
epsal P. Stríbrný sám, nýbrž s obvyklou ochotou

p. Schwarz. Toto jméno jako páne Kahánkovo znamená
pro p. Stríbrného neco jako znacka m. P.) Ackoli ví
tezství Benešovo a Klofácovo ve strane ceskosloven-
kých socialistu je nepopíratelné, nepovažujeme p. Strí

brného daleko ješte za odbytého a budeme se ješte ne
jakou dobu varovati pred podcenováním jeho vlivu ve
strane. Z té príciny jsme presvedceni, že názor P. Strí
brného na problém levice nemuže být ,ignorován. Bez
ceskoslovenských socialisul by levý blok nebyl více než
ien levý odštepek. Je dle všeho následek vlivu p. Strí
brného, že úvodníky »Ceského slova« dosud vyjadrují Se
o levém bloku velmi zdrženlive, spokojujíce se neurci
tými rceními, že v levém bloku bude celý národ, jestliže
míra zlocinú bude dovršena atd. (Zdá se, že u cesko
slovenských socialistu jsou lidé, kterí by levý blok ne":'
radi delali bez klerikálu a národních demokratu.)

Z clánku v "Nové Evrope« v každé rádce ciší pre
svedcení p. Stríbrného, že za levým blokem není nic do
brého. Podle jeho názoru levý blok není poután dohro
mat otázkami vecnými, nýbrž osobními; strana cesko
slovLlskýeh sodalistu je do tohoto tábora jen vtaho
vána levý blok není programovÝ, což se dokazuje
v clá, u tím, že listy, které patrí k t. zv. hradnímu kon
cernu mely rozdílné stanovisko ke clúm, kongrue(?),
úredn .:ké vláde; »jednoty vecné tu tedy není - zato
úplná v osobních aférách.« Myslíme, že by bylo zbytec
no .))O::Jírati,že skupiny, s nimiž se pocítá pro vytvorení
levého bloku, projevily ruzné názory na nekteré otázky
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poslední doby (clánek v "Nové Evrope« ulehcuje si
ovšem svou kritku tím, že štedre pripocítává k levé
mu bloku i leccos, co do neho nepatrí); ale nepujde
také nikdy o to, aby všechny strany levého bloku mely
na všechny veci týž názor; kdyby tomu tak bylo, pak
by nebylo treba, aby tu bylo nekolik stran, stacila by
strana jedna. SkuP'iny levého bloku dohodly by se jen
o základních bodech akcního programu; mezi ne pocí
táme ovšem i takové veci, které »Nová Evropa« nazývá
osobními, které však jsou ve skutecnosti mnohem méne
osobní, než nekdo chce vylícit; nepokládáme na pr. otáz
ku posiee Masarykovy ve státe za vec ciste osobnÍ.

Meritem clánku v "Nové Evrope« je to, že P. Stríbr
nému se do levého bloku nechce. Ze dvou diivodu: jeden
je - osobní, ackoliv by se zdálo, že je to nemožno u mu
že, který tak prísne stíhá osobní orientaci u jiných; je
to vysvetlítelno tím, že je to jiná osobní orientace než
jeho; pan StríbrnÝ ví, že levý blok se nedelá pro polU~
tiku protí dru Benešovi, s nímž má práve rozehránu vy
sokou partii ve své strane; všichni Benešovi neprátelé
sedí v bloku pravém a proto p. Stríbrnému se nechce
príJi,š vzdáliti se od techto pomocných sborÍl; louciti se
s nepráteli svého neprítele bývá nekdy tak težko jako
louciti se s práteli; nalevo by se bývalý vÍldce strany
csl. socialistu se svým osobním sporem cítil zcela opu
šten; predpokládá, že udelati dru Benešovi levý blok
je jako pustit rybu do vody. Nechce ve své vlastní veci
chybovati tímto zpusobem.

Druhý duvod p. Stríbrného proti levému bloku je 
opet osobnÍ. Nepravím, že jest nemožno, aby nekdo usi
loval o vstup ceskosIovenských socialistu do vládní koa
lice z duvodu vecnÝch. Ale pokud se p. Stríbrného týká,
je verejným tajemstvím, že jeho politické ambice jdou
velmi vysoko a že i pouhých ctrnáct dní, které je nucen
ztráviti mimo vládu, pokládá za cas ztracený. V tom
s ním každý musí souhlasit, že v levém bloku není za
tím mnoho nadejí pro politické ambice. Tato pšenice
kvete nyní na druhé strane, a pan poslanec Stríbrný ne
cítí v sobe talentu, aby vystupoval jako mucedník levého
bloku. Ví se, že už v dobe celní a ko.ngruové obstrukce,
v které jeho strana hrála basu, vyjednával o vstup do
vládní vetšiny. Není s touto tendencí ve strane zcela
osamocen: shromáždil kolem sebe nekolik lidí, kterí
jsou presvedceni, že strana je vážne ohrožena, není-li
ve vláde. Jsou to ti lidé, kterí pomáhali budovat stranu
zejména dodávkovou politikou a osobním vlivem v mi
nisterstvech; to byl duvod, pro který kandidáti cesko
slovenských socialistu nechteli Ion i v prosinci opustit mi
nisterstvo železnic za žádnou cenu.

Pan poslanec Stríbrný postrádá tedy bolestne progra
mové jednoty v skupinách levého bloku. Zbývá prostá
otázka, videl-Ii by vetší možnost programové jednoty
v sp'olupráci s agrárníky, národními' demokraty, kleri
kály a fašisty. Práve v techto dnech rekl agrární sená
tor Krojher na schuzi: »Prohlašujeme otevrene, že by
nám byl milejší diktát predválecného Rakouska, milejší
hospodárská nadvláda Schwarzenbergu než diktát tech.
kterým padá práce z rukou, protož,e jsou levÍ.« Nelíbí-Ii
se p. poslanci, Stríbrnému levý blok, navrhujeme mu. aby
se svými socialisty vybudoval jednotný a celistvý pro
gram na základe citovaného prohlášení p. senátora
Krojhera. :Ríká se, že dobrá vule všecko zmuže. -fp-
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J. Kolárík:

Nemocný frank a jeho lékari.
II.

•
A n a t o 1e deM a n z i e.

Pan Ana tale de Manzie se stal v ané na ci za okalnastí
dasti dramatických paprvé ministrem financí a paprvé
ministrem vubec. Pachází z oné pažehnané krajiny fran
couzské, kde raste v1'tecné vína a adkud vyšel slavný
Cyrano de Bergerac jakaž i astatní Gaskanci. Vzíti
správu francouzských financí v oné osudné naci, kdy
baj mezi senátem a vládau se kriticky priastraval, k to
mu byla skutecne treba gaskanské advahy. Pan de Man
zie si vyžádal lhutu trí dnu k padání sanacních návrhu a
skutecne je za tri dny padal. Takavé návrhy se pakud
mažna podávají bez velkých recí, panevadž v dabe kle
sající valuty natahují všichni bursiáni bedlive uši a
z každého méne prazretelnéha slava vyvazují hned da
lekasáhlé dusledky. Pan de Manzie se tétO' staré asved-'
cené zásady držel svedami1te, ale nechal za ta mluvit
svého šéfa, pana Herriata. A ten 'ta vzal z kance marál
ne sioe správnéhO', ale financne paliticky málo daparucl
telnéha. Razhadl se tatiž, že paví náradu a svetu prav
du a stavu francauzských financí. Pravda je všelékem,
ale nekdy je preoe jen lépe, když ministr financí radeji
mlcí. Ta pravda byla velmi bolestná. Ukázala se, že
bankavek už byla v abehu více, než zákan davalaval,
prekracení zákanné míry cinila pres dve miliardy fran
ku. Herriot dakazaval, že adpavedni za ta jsau drívejší
držitelé mad, v poslanecké snemovne si získal za to PO'

chvalu své vetšiny, a,le zbýval ješte senát. Paslanecká
snemavna se vyslav:ila prO' vše, co pan de Manzie na
vrhaval ke zlepšení financí, sauhlasila se zvýšením hra
nioe prO' výdej bankovek, sauhlasila i s mimarádnau daní
z majetku, která mela býti zásadne dabrovalná, ale ma
hla býti pramenena také v nucenau. Na ZelenÝ ctvrtek
v poslanecké snemavne to dapadlo dabre, aIe na Velký
pátek v senáte dašla k prudké palemice mezi tlerriatem
a bývalým ministrem financí Marsalem, kteréhO' padpa
raval také pan Paincar6. Výtky padaly na výtky a ka
nec byl parážka Herriatavy vlády v senáte 156 prati
132 hlasum a hned na ta demise vlády. Pan Anatale de
Manzie byl tedy ministrem finanCÍ' 8 dní. Na duveru
Francie i sveta v kanecné azdravení francauzskéha
franku, které nebyla jen zájmem Francie, nýbrž zájmem
celé Evrapy, tatO' histarie avšem nepusabila nijak príz
nive. V dabe, kdy bylo ješte mažna ledacas zachránit a
kdy byla mažna Francii ušetrit další balestné zkaušky,
vidíme ve francauzském parlamente spary skara ryze
asabní, které místa sanace tranku musily nutne míti
v zápetí další zharšení. Výtka tu musípadnaut na vše
chny strany stejne.

Padivuhadným dakladem, že tehdy neby,lo ješte 'tak
zle, aby musila nezbytne dajít k tem kancum, k nimž se
pak dašla, je skutecnast v dejinách evrapské valutavé
mizerie celkem ajedinelá, že lid se tehdy nezbavaval
klesajícíhO' franku, nýbrž naapak jej schavával. Vznikaly
z taha státní pakladne težké nesnáze, ClJlezáraven ·ta byl
daklad pamerne mála atresené duvery francauzskéhO'
obyvatelstva ve frank, což významne kantrastavala
s prekatným (ltekem ad marky v Nemecku, který nastal
velmi záhy už v dabe pamerne maléhO' jejího znehad-

nacení. Duvera ve státní pujcky a paukázky byla ve
Francii už tehdy silne otresena, ale duvera v budoucnost
franku ješte byla.

t1erriotava vláda, která pamerne skvele abstála pri
rešení spletitÝch evrapských pameru a beze sparu pri·
spela k palitickému uklidnení Evrapy, klapýtla tedy osa.
naci franku. Pa nekterých abtížích tvarí navou vládu
celkem na stejném palitickém základe Painlevé a s ním

.prichází 17. dubna 1925 navý lékar franku, bývalý pred·
válecný ministerský predseda, za války adsouzený pro
abvinení z velezrady, pan

J o s e p h C a i11a u x.

Cail1aux mel dabré jméno financníhO' adborníka, z jehí)
spisu, napsanéhO' pa válce, byl znám iranický výrok
a vlacích se zlatem, které se cekaly z Nemecka a Cla
které se tak dlauhO' hrešila. ProtO' se ad navéha ministra
cekala reální a strízlivá palitika, dopravázená v parla·
mente nezbytným Cai1lauxavským gestem, nekdy tro
chu bambastickým. Úkal byl jasný a byl jasný zvlášte
navému ministru financí. Je treba zastavit inflaci, zjed·
nat skutecnau ravnaváhu v razpoctu a stabiIisovat
frank. Bude snad patrebí pamacné ruky z ciziny a proto
bude nutnO' kausnaut dO' kyseléhO' jablka a mluvit s te·
mi amerilckými veriteli. I kdyby nebyla treba pomoci,
bude dabre mít kanecne jasno v tétO' abtížné otázce, bez
jejíhaž razrešení nebude také zcela jasno a budaucnosti
franku. Tedy Cai11aux byl cdhO'dlán pastupavati podle
presnéhO' plánu, jak naznacil hned 16. dubna v rozhovoru
s asmidenním ministrem financí, panem de Monzic, a
s guvernérem Francauzské banky. JakO' první smernici
naznacil, že nehodlá zavésti mimarádnou dan z majetku,
na kterau tak neslavne skancil pan de Manzie.

Pastup Cai1lauxuv za klidnejších dob by se byl nemi.
nul s dobrým výsledkem. Ui ta, že pracaval na podrob
ném plánu pastupu sanacní akce, byla slibnou novinkou.
Ale k jeho zdaru byla treba trachu více klidu, než teh
dejší daba mela. Špatná znamení se ukazavala velmi
brzy. Už 19. dubna pratestuje Unie atcu a matek, jejichž
synové zemreli za vlast, u presidenta republiky proti
Caillauxave úcasti v navé vláde. U pravice není Cai1laux
ablíben a u levice také ne, zvlášte když se vzdal vše
léku majetkové dane. Má vubec velmi málo prátel. Také
Mi11erand na verejné schuzi vystaupil prati Caillauxove
úcastu ve vláde.

Ta však ješte nebyla nic prati tamu, že v Maroku
zacal harlive vyvíjet cinna·st Abd el Krim a. že Francie
mela za krátka pred sebau kalaniální válku, jejíž ná·
klady težce zasáhly dO' Cail1auxavých úsparných plánu.
Ministr financí s vervau se vrhl dO' baje za frank, ohlá·
sil radu navých dávek a daní, oznámil prísné zostrení
prakse berních úradu, a kanecne vyvalal pobaurení ku
ráckéhO' nárada a skutecný run na tabákavé pradejny
prahlášením, že znacne zvýší ceny kuriva. Myslí také
na nejtežší vec, na dluhy Americe, 15. kvetna o tom
jedná v ministerské rade a už následující den se hlásí
také druhá strana a dává na vedomast, že by už bylo
dabre o tech dluzích mluvit a navrhuje prímo, aby
zvláštní kamise prijela z Francie dO' Ameriky.

Zatím však válka- v Maroku raste, CaiIlauxovy plány
ustupují dO' pazadí, ac ministr sám se nevzdává. Jezdí
pa venkave, káže ·evangelium šetrnasti, ani své minister·
ské kolegy neušetrí výtek, že neumejí haspodarit, ale
všechna ta nestací, aby zabránila navému znehadnoco
vání franku, v jehaž budaucnast za války, vyžadující
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a nových úveru, se zase už neverí. 29. kvetna
ra v Paríži ješte 97.06 fr., 2. cervence už stojí

fr.

rona prichází strucná zpráva z \Vashingtonu, že
a se dohodla s Belgií v otázce dluhft. Nyní je

už jcn otázkou casu, kdy zacne vyjednávat také
e. Amerika odpusHla Belgii aspon úroky z dluhu,

íících z doby války. Ovšem Francie má techto
trochu více než Belgie. 23. srpna Cailla ux jede do
a, aby nejdríve zkoumal náladu tam. Podarí se
od aspon nadeji na urcité (,Ievy a tak po po

rozpoctu na rok 1926 snemovne odjíždí se ctyrmi
a ctyrmi poslanci na parníku P a I' i s do Ame-

aby se pokusil o jednání nejduležitejší.
e zpráv docházejících koncem zárí z Ameriky

'1o, že i tam Caillaux vyhraje, ale nadeje zkla
zprávy se nepotvrdily, Cai1laux se vrátil bez do
s Americany. Ph jeho odjezdu ze Spojených Státu

Mellon suše konstatuje, že francouzské nabídky
pro Ameriku neprijatelné. 15. ríjna už libra stojí
fíži 108.25 fr.
ed po phjezdu do Pariže sc C1i laux sna~i celit

II klesání franku. Ohlašuje ostrá opatrení proti spe
'. Ale libra a cizí valuty stoupají dále. Ožije starý
o nutncsti zvláštního zdanení kapitálu, Caillaux je
odn výtkclmi, že toho dosud neucinil. Caillaux

nyní lIcváhá prohlásit, že neprovede dávky z ma'"
, poncvadž by otrásla zbytkem duvery ve stút. Mi
vc vláde - jc mezi nimi také pan de MOl1zie 

proti Caillau ovi, žúdají dan z majetku a Caillaux
ovfM, že vlúda podá demisi, setrvá-li on na svém
rtI. Setrval na nem a demise celé vlády je podána

ríina. , ':\ :;r','

P a u I P a in 1e v é.

'nLterský predseda a slovutný matematik, Paul
e\'é pretvohl trochu svou vládu a ministerstvo fi-
Í si ponechal sám. Byla to ovšem trochu príliš vy
matematika, o níž se tu pokoušel. Vypracoval fi

cní návrhy tak trochu kompromisní mezi tím, co
I CailJaux a co chteli radi'kálové, dan z majetku za
I požadavkcm docasné obeti ve prospech státní po
ny na amortisaci dluhu, ale potreboval zmocnení sne
y ke zvýšení záloh Francouzské banky, aby aspon
bonu národní obrany mohl splatit. Byli by mu to
cne povolili, ale chteli slyšet, že je to poslední in
Í krok. Pan Painlevé ovšem jako matematik ne

I než pokrcit rameny. Kdo pak zná budoucnost?
dy padl. Kamenem úrazu byl povestný clánek pátý
vY o amortisacní pokladne, kterým se prakticky
zoval0 právo veritelu bonu žádat zarucenou výplatu

stanovené lhute. A frank klesal dále.

Louis Loucheur.

i celý mesíc nebyl pan Painlevé ve financích a pod
osudu svých predchudcu. 28. listopadu s minister

predsedou Briandem objevuje se jako nový lékar
ku pan Loucheur, kdysi organisátor francouzského
v :110 hospodárství a prumyslník, nazývaný fran-

kým Stinnesem. Pan Loucheur pochází z francouz
b( severu, z textilního kraje, kde lidé jsou zvyklí na
(' !Jráci. Proto se dal celkem s velkou chutí do

br lGvého úkolu, nejprve slavnostne prohlásil, že ne
e elat to, pro co snemovna odmítla jeho predchud
tctiž nucenou konsolidacÍ' krátkodobých dluhu. Ale
iI prijít s plánem durazného zvýšení nekterých daní

535

a už ve financní komisi snemovní narazil na odpor. Fi
nancní komise mu jeho návrhy neschválila a doporucila
jiné. Není proto divu, že pan Loucheur toho radeji ne
chal, frank klesal už zase až príliš rychle, nebylo casu
na dlouhé jednání se snemovnou. 15. prosince tedy pan
Loucheur odchází, nepovaliv celou vládu, jako vetšina
jeho predchudcu, nýbrž rozhnevav se se snemovnou
pouze sám.

P a u 1 D o U mel'.

Briand našel nového muže do ministerstva finanCÍ
v panu Doumerovi, starém praktikovi, který znal fran
couzské finance z doby pred válkou, kdy byl ministrem
financí ješte ve vláde Bourgeoisove, pak z doby válec
né a konecne i z doby po válce, kdy byl ve financích
za sedmé vlády Briandovy. Chyba bylo jen to, že pan
Doumer nebyl príliš vítán ani na pravici ani na levici.
Za dob svého pusobení pred válkou byl silným radiká
lem, pak se polepšil a zmírnil svuj radikalism. Pravici
byl podezrelý pro svou minulost, levici se nejevil žá
doucí svou prítomností. Jeho financní plán se proto
dockal težké kritiky na obou stranách a z jeho dobre
mínených daní po projednání v parlamente mnoho ne
zustalo. Konecne v noci na 6. brezen 1926 došlo k prí-l
mému konfliktu pro dan z ((ctL'!, pan Doumer se porou
cel a s ním celá vláda.

Raoul Péret.

Min isterský predseda Briand si povolal do minister
stva financí za nekolik dní nového muže, jemného a
všude oblíbeného predsedu poslanecké snemovny pana
Péreta. Pan Péret se dal do práce s velikou horlivostí a
na pocátku mel skutecné úspechy, Snemovna mu schvá
lila zvýšení dane z obratu a také rozpocet na rok 1926,
který vykazoval malý prebytek. AmortisacnÍ pokladna
se mela nasytit aspon na cas dobrovolnou kontribucí,
ale ta panu Péretovi selhala. Za to došlo za jeho vlády
ve financích k události velmi, duležité. Francouzský vel
vyslanec Bérenger se dohodl s americkÝmi veriteli
o placení válecných dluhtt, címž dokoncil dílo zapocaté
l\:dysi Caillauxem. Splátky jsou rozvrženy na 62 let a
první mají cinit 30 miJionft dolaru rocne, další pak se
mají postupne zvyšovat. Dohoda nevzbudila žádné ra
dosti ve Francii, také bursa na ni nijak príznive nerea
govala, ponevadž správne predpokládala, že její ratifi
kace francouzskÝm parlamentem je velmi pochybná a
že tedy nikterak neznamená otevrení americké pomoci
pro sanaci franku. Libra vystoupila v Paríži pres 170
franku, pan Péret na cas frank zachránil intervencí
z Morganovy pujcky a mezi tím provedl velmi moudrou
vec, že totiž povolal zvláštní komisi znalcu, aby se vy
slovila o stavu francouzskÝch financÍ. Byl to dobrý po
kus, jak trochu zarazit financní horlivost snemovny a
prevést péci o frank na mírnejší a bezpecnejší kolej.
Sám se tím však nezachránil, a když frank znovu padaT,
padl také Raoul Péret, vykonav radu dobrých vecí pro
své nástupce. Doporucil utvorení vlády složené ze všech
stran, aby mela obecnou duveru. Také tento jeho odkaz
byl dobrou direktivou pro budoucnost, jak vidíme u vlá
dy nynejší.

J o s e p h C a i11a u x.
Pan Br.iand se skutecne pokoušel o neco takového.

Chtel získat pro svou vládu nejen Herriota, nýbrž také
PoilJ1caréa, jemuž dával ministerstvO' financí. Nepovedlo
se, a tak se na kresle ministra financí objevil znenadání
opetne pan Caillaux, Ohlásil nové zákroky ve prospech



franku, netajil se názorem, že parlament musí rati-Hko
vat dohodu o dluzích, má-li stabillisace míti nadeji na
úspech. Zatím odborná komise byla hotova se svým do
brým zdáním, které. nenašlo mnoho milosti u snemovní
levice. Starý spor o dávku z majetku znovu ožil rada
dní ztracena ve snemovne neplodnými hádkami o ní
frank padal a padal. CaiJJaux pokusil se o rešení radi'~
kální, žádal od parlamentu rozsáhlé plné moci, ale pan
Herriot jako strážce práv parlamentu mu udelal škrt
pres rozpocet. Jako predseda snemovny se vyslovil
proti takovému postupu a vyvolal tím neduveru celé
vláde, takže pan CailJaux, nepobyv v ministerstvu fi
nancí anil celý mesíc, se opet poroucel i s celou vládou.

A n a fo led e M o n z i e.

Od svého prvního úradování ve financích, které se tak
rychle skoncilo, byl pan Anatole de Monzie už ministrem
vyucování a verejných prací, vydržel tam dosti dlouho
nic zlého se mu tam nestalo, ale jak vstoupí do minister~
stva financí, ohlásí se podivuhodná smula. Pan Herriot
ho vzal do své nové vlády, kterou utvoril 19. cervence.
Následek tohoto cinu byl, že za ctyri dny už bylo po vlá
de. Pan de Monzie je pán trochu nervosní, myslil všech
no velmi dobre, ale dostal se ve snemovne do zbytec
ných polemik o minulosti. Jeho druhé ministrování ve
financích nebylo delší než první, a jest obava, že príští
predsedové vlády se budou dlouho rozmýšlet, než ne
který z nich povolá pana senátora de Monzie potretí do
financí, nebof po dvojí zkušenosti se zdá, že pan de Mon
zie je skutecným specialistou na vyvolávání rychlých
vládních krisí, jakmile vejde do financního ministerstva.

A tak 23. cervence došlo k tomu, co doporucoval už
Péret, na politickém obzoru se objevil zase Poincaré.
Jeho rurská politika mela jistý podíl na krisi franku a tak
nyní, když jeho nástupci už si dobre nevedeli rady, došlo
i na neho.

R a y m o n d P o i n car é.

Jméno páne Poincaréovo se filologicky vykládá jako
p o ing car r é, zafatá pest, a pan Poincaré se skutecne
vrhl na záchranu franku energicky a se zatatou pestí.
Vyvolal mezi spekulanty podobný poplach jako svého
casu pan Morgan, ale pan Poincaré nemusil k tomu úcelu
ani nakupovat franky. Náhlý obrat, který ho vynesl na
povrch, úplne stacil k tomu, aby svetová spekulace na
pokles franku se poplašila a honem zacala shánet franky
na íthradu svých závazku. Libra stála v Paríži až 243
franku, -pan Poincaré svým vystoupením jí do pomohl
k ráznému sestupu na 160 franku.

Nyní tedy nastává nové duležité období sanace franku
a lze ocekávat, že rozhodujícím pro osud tohoto nového
období bude tento podzim. Nebylo možno v tomto clán
ku poušteti se do rozboru podrobností, plány jednotlivých
ministru bylo možno pouze naznacit nekolika slovy 
na podrobný výklad bylo by treba celé knihy. Ale i z po
daného vylícení v nejhrubších rysech je snad patrno, že
krise franku byla vlastne umele zhoršena francouzským
parlamentem, který ani jedinému ministru financí nedo
vedl trvale venovat duveru a neponechal mu nejnutnejší
cas k provedení sanacního plánu. Ceho se Francii hlavne
nedostávalo, nebyl plán, naopak plánu bylo velmi mnoho.
Ale nikdo nemohl ani jeden z nich soustavne provádet.
Nemožnost pevné vládní vetšiny a nejistota pudy pod
nohama každého ministra financí byly vlastne nejneprí
znivejšími ciniteli ve vývoji franku. Sama o sobe financní
situace Francie není nikterak beznadejná a príklad Ne-

mecka ukazuje, že sanaci valuty lze provésti i za
mínek daleko horších.

Nyní tedy ješte nekolik slov o vyhlídkách akce
Poincaréovy. Pan Poincaré má velikou výhOdu v I)

strachu, který vzbudil už svým príchodem v
národní spekulaci a v oné duvere, jakou vzbudil ve f

couzské verejnosti. Ale každý strach a každá duv
má-li pusobit, se musí obnovovat a udržovat. Nestac~
Poincaré prevzal ministerstvo financí, je nyní n
stále upozornovat, že je ješte má a že stále pracuje
zlepšení nebo udržení franku. Tomuto soustavnému
vení duvery na jedné strane a strachu na druhé s
pan Poincaré' skvele rozumí. Slavnostní zasedání
rodního shromáždení ve Versaillích 11. srpna nem
jiného úcelu než takové slavnostní obnovení duvery.
Poincaré prohlásil, že vnitrní dluh Francie je cest
dluhem tem, kterí obetováním svého jmení pom
vlasti a spravedlnosti k vítezství. V obycejné reci by

znamenalo: vy, kdo máte vnitrní státní dluhopisy,
bojte se o ne, neprijdete o peníze. Tu pan Poincaré
tecne narazil na hlavní problém celé sanacc franku.
se francouzská státní pokladna trochu zotavit, potre
nezbytne, aby majitelé dluhopisu nechodili je ustavi
vymenovat a neprivádeli ji do nových a nových rozp
z nichž není jiného východiska, nežli žádat nové zál
u Francouzské banky. Dostane-li se francouzské st
pokladne trochu oddechu od poplašených veritelu
kodobého vnitrního dluhu, pak je už na polovic vyhr
Nebof financní situace Francie, jak už receno, není jí

práve nejhorší. I když bilance zahranicního obchodu
letos zhoršila, lze sotva pochybovat o tom, že celk
platební bilance je aktivní. V cervenci a srpnu byla
placena spousta daní dobrovolnými splátkami do pr
a poslední výkaz Francouzské banky ukazuje. že zál
státu u této banky se zmenšily. Je to po dlouhé dobe z
poprvé a tento bankovní výkaz byl také jedním c
kem oné psychologické politiky, kterou pan Poin

provádí.
Není to žádná veda, ten financní plán páne Poincar

Kdyby s takovým plánem prišel ministr financí ne
v Nemecku, dostal by za to velmi zle od nemeckých II
fesoru národního hospodárství a možná, že by se do
také výtky, že tomu vubec nerozumí. Ale pan Poin
ve skutecnosti postupuje velmi dobre a nepodal-Ii d
svého fin ncního plánu v celkovém presném prehl
muže to být z dU\rodu, že ho ješte nemá, ale muže to
daleko pravdepodobneji z toho duvodu, že chce te
plán odhalovat po kouscích.

Takové kouskovité odhalování financního plánu udrž
v napetí verejnost a zneklidnuje spekulaci - pan P
caré zatím nic jiného nepotrebuje. Veliký cestovní
ve Francii práve v tomto léte mu také neprímo pris
tím, že v dusledcích jeho nastala znacná poptávka
francích a nabídka cizích devis za ne. Ale nastáv
podzim prináší prece jen jisté obtíže do Poincaréova
nacního díla. Na podzim se budou kupovat suroviny
francouzský prumysl, Francie bude nucena dovézti ZD

né množství pšenice a na to bude treba zase cizích de
Konecne na podzim se má rešit otázka uznání doh
o válecných dluzích. Parlament, jak se zdá, není prt
naklonen tuto dohodu ratifikovat. Pan Poincaré se j
príliš urcite o této veci nevyslovil, nebylo toho také
sud treba. Ale je jisté, že americká pomoc k sanaci f

ku bude nadále možná jen po ratifikaci této dohody. J

optimisté, kterí tvrdí, že Francie zahranicní pomoci k
naci franku nepotrebnje. Pak ovšem by zdrželivost f
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uzského parlamentu v této veci bylá pochopitelná. Ale
ní vylouceno, že tento optimismus je prece jenom trochu
hnaný, a p. Poincaré sám, jak se zdá, je odhodlán otáz
dluhu na podzim rozvírit. Necekaným zpusobem mu
ní zasáhl 8. srpna pan Clémenceau svým dopisem pre-

'dentu Spojených Státu. Dotlis vyvolal jisté rozladení
Americe, protože z neho vyplýval názor, že Amerika
príliš krutá ke svému bývalému spolubojovníku a nyní
užníku, ale prece jen není vylouceno, že verejné mí-

ení americké si jistou korekturu dohody o dluzícn ve
rospech Francie vynutí. Zatím ovšem pusobil dopis Clé
enceauuv jen tak, že frank trochu klesl a teprve v po

lední dobe se ustálil znovu skoro na výši ceskosloven
ké koruny.
Pan Poincaré chce frank také stabilisovat. Nerekl do

ud na jaké výši a i tato jeho zdrželivost je v daném prí
ade Ílplne na míste. 'At si zatím bursovní spekulanti lá

mou hlavu, kam až Poincaré chce frank vyhnat. On
všem ví, že nejaká veliká deflace by francouzskému
ospodárství práve tak málo prospela, jako prospela

všude jinde, kde se o ni pokusili. Ale zatím je nutno
udržovat bursy v napetí a proto Poincaré o této veci
mlcí a bude mlcet patrne ješte dlouho. Iilavní vec vy
hrál. Podarilo se mu obnovit duveru v bony národní
cbrany a ve vnitrní francouzské dluhopisy vubec. Tabá
kový monopol, jehož výnos dal k disposici na umorování
tcchto dluhu, je konecne jistá vec, nebot kourit se ve
Francii bude za dobrých i špatných casu a pan Poincaré
do celé otázky vnitrního dluhu tím dostal prvek, kterému
Nemci ríkaií Sachwert, vecná a tedy trvalá hodnota,na
kterou se v nynejších dobách obecne drží daleko více
než na hodnotu penežní, pokud není vyjádrena prímo
v dolarech nebo aspon anglických librách.

Zatím je tedy sanace franku na nejlepší ceste. Ne
vznikne-li z jakéhokoliv duvodu nový nejaký otres du
very, pak nelze pochybovat o tom, že stabilisace se po
darí a rozpocet státní se uvede do skutecné rovnováhy
pomerne snáze, než jinde. Úrokové bremeno ovšem bude
ohromné a bude pusobit Francii a zvlášte ovšem jejím
financním ministrum ješte dost starostí. Ale konec koncu
ani to není neprekonatelné, jestliže francouzský parla
ment vytrvá na lepší a klidnejší ceste, na kterou se tak
slibne nyní dal.

Doba a lidé..• '

Mládež a idealismus.
(Diskuse.)

Zivan Vodseddlek:

S m r t i d e a 1is m u.

O otázce idealismu v mládeži bylo di'skutov<ino v poslednich
císlech »Prítomnosti«. První vecí, která napadne ctenáre této
diskusejc to, že pojem idealismu u pisatelu je naprosto ruzný,
zr;acnenejasný, a že pres to ani jeden z píšících nepakládal za
nutnopokusiti se a jeho definici. Idealismus jakO' filosof. ná:wr
"'"hli bychom definovati podle prof. Krejcího, jako smer, jenž
uznává nutnast poznání transcendentna pro

áš život a verí v možnost tohO'tO' poznání.
dle metod, jimiž se tohoto poznání chce dopracovati, dostali

I chom pak dlO'uhau radu padrazených oddelení, práve tak,
. ko kdybychom brali zretel na cíle, stanovené jednortlivými
1 IGsofy.Bude tedy správné, užijeme-li názVu živatní ci p r a k
ti c k ý i d e a I i s m u 's výhradne jen v tech prípadech, kde se
jedná o užití metad a cílu výše uvedeného filosofickéhO' názoru

537

na skutecný život. Urcujícím znakem idealismu nemuze pak
tedy býti ani pO'uhý baj z a j a k o u k o I i v myš len k u,
ponevadž pak by byli idealisty všichni lidé, jdoucí a bojující
za libovolnou ideu, ani n e z i š t n o s t, ponevadž pak bychom
došli k a,bsurdnímu záveru, že student socialista, žijící v za
bezpecených pomerech, je idealista, kdežto delník, jdoucí z ne
dostatku demonstrovat, je materialista. Tím, že pojmy pod
razené, ja1<'o altruismus, heroismus., aptimismus mnohdy do
konce jen cástecne, se kryjící s obsahem pojmu nadrazeného,
jsou s tímto zamenovány a O'znacová'ny hromadným názvem
idealismu, se zmatek jen zvetšuje.

Ponevadž pak v nejširších vrstvách evropské inteligence a
vubec i mnohých národu otázka transcendentna je
vec í ve dle j, š í, plyne z definice, že i d e a I i s m u s d o
h r á I s voj i r o I i, ztrativ svO'ji nejpodstatnejší a nejcha
rakteristictejší slO'žku. Nechceme se mýliti úspechem Berg
sonwým; gros nát'ad11 práve tak jako inteligence je a f i I o
s o f i c k é, jak správne vystihl K. Capek. Bergson byl zaj í
mavou cetbou, která na chvíli dovedla vytrhnouti zj všednosti
života, ale :nic více. Málokdo se vynasnažil pochopiti jemný
rozdíl mezi instinktem, intuicí a rozumem a odvoditi z toho
praktické di'lsledky pro svíij život. A práve tak tomu je i s prag
matismem. Je pravda, že pragmatismus se pokusilO' degradaci
nejen nábO'ženství, ale ~ vedy, je však zajímavé, že vetšinou
byla soustredena pazornost jen na degradaci náboženství. Vedle
toho si nejširší vr<stvy vybraly ješte i názor utilitaristický,
tedy prvek, naprosto nesO'uvisící s idealismem. Také liberálnost
k ciZÍm mínením je v ostrém kontrastu s drívejšími názory
idealistickými.

Je-li pak dnes nekdo socialistou, nemá práva oznacovati se:
zárovei1 slovem idealista; idealistický socialismus je nonsens,
ponevadž ve slove socialismus je skryta snaha po zlepšení zdej
šího sveta, kdežto o tr<l!nscendentnO'se vLlbec nestará. O Le
ninovi nelze proto r'Ozhodne ríci, že byl velikým idealistou.
Srovnáme-li ho s jiným, skutecným idealistou (podle. definice),
na príklad s Tolstojem, ukáže se ihned podstatný rozdíl techtO'
dvou naprosto nesourodých pojetí života. Vyskytují-Ii se dnes
v našem živote n o v é jevy, nemáme práva oznacovati je
s t ar Ý m s I O'v e m, nechceme-li, aby bylo podobnO' falešné
etikete.

Souhlasím proto plne s p. J. Langsteinem, že svetmrou válkou
byla idealismu zasazena smrtelná rána. Mohla-Ii po tech všech
svetlých, nádherných recech, pO' skvHých filosofických úvahách
o humanite, bratr.ství, o' boží podstate, atd. prijíti neco tak
desného, jako byla válka z r. 1914, je zrejmo, že neco nebylo
v porádku - snad v obsahu, snad v metode.

»Idealismus byl preventivním opatrením pred ošklive tra
gickými dej i". - Byl - zklamal-li všal, v tak úžasné míre,
nesmí se na nás mladé p. F. Peroutka zlobiti, zríkáme-li se ho
a ohlížíme-li se po necem jiném. Nemi'lže nám býti prece za
zlíváno., rídíme-li se vlastní zkušeností a ztrácíme-li dllveru ve
velká slova, nej,sou-li podložena necím ~eálným, nebo alespon
jednou realisovatelným.

Velká vetšina nás skutecne nenú idealisty a myslím, že není
treba nad tím naríkati. Znamená to proste opuštení jedné, ne
osvedcivší se metody a hledání metody jiné. Že pro starší ge
r.eraci to,to preorientování je bolestnejší než pw nás, kterí jsme
již žili v »novém" svete a nesrostli tolik se staršími hesly, je
úplne pachopitelné.

Také náš skepticismus nám nelze jen tak vycítati - jednak
je to stanavisko, velmi zdravé, nezachází-li do zámezi, a zna
mená ,jen tolik, že neverím v »absolutní" nosnost položenéhO'
pres potok, ale že nejdríve tuto !r.osnost odhadnu, než se ad
hodlám k prechodu, a konecne, a na to se nesmí zapomínati -
n e byl i j s m e tom y, k t e r í vy rn y J;I i I i p ne p í a t Ý

s k e pti c i s m u s. Byl nám dán dedictvim od starších ge-
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nerací a stálo nás hadne práce, než jsme se dastali k cina
rodejšímu názaru na svet.

Idealismus zemrel na damýšlivost: mluvilo absalutnu, a ví
tezství pravdy a mravnasti, a asabní zodpovednasti atd. Hríckám

lidskéhO' razumu pripisaval n ap r O's t o u platnast. Je pachopi
telr,a, že zranení, která by panckud skromnejší systém snesl bez
nebezpecí, musela prO' idealismus býti smrtelnými - quad 1ice~
bovi, non licet Javi. Absalutne platný fysikální zákan gravitacní
by padl v tom akamžiku, kdyby se vyskytla hmata, která treba
jen jedinkráte by se chovala jinak, r.ež jak tentO' zákan pred

pisuje. Ve styku se skutecn);m životem rítily se duchaplné idea
listické kanstrukce jakO' damky z karet. Idealistický pažadavek
hlásání paznané pravdy dastal silnau trhlinu, když bylo vedci
za urcitých ak-alnastí davaler,a použíti lži (lékar-pacient). P,ráve
tak selhaly nebO' vedly k absurdnostem absalutní pažadavky idea
listických morálek. Vzpomelllme :na pr. jen taho, že lékari není
dovaleno uJspíšiti smrt trpícího a nevylécitelne nemact.éha cla
veka. práve tak jako není davaleno zabíti deti zrejme živa ta ne

schapné, jen prata, že prikázání »nezabiješ« byla pripsár,a abso
lutní platnast. Idealismus vytvarením absalutních hadnat se
pokusil a schematisaci sveta - nemuže naprasto prekvapiti, že
ve své \Snaze musel ztroskatati.

Z myšlenky, která pllvadne byla p r (JI s tre d k e m k živatu,
udelal kamennau, nehybnau sachu, neschapnau pre men y a
pri z p u s a b e n í navým živatním pažadavkum. Z pomacníka
stal se tyran.

Navé živat-ní tempo vyžádala si i dLlkladné prearientace, co
se idealismu týce. Živat stal se tisíckráte kamplikavanejším,
než byl ješte pred padesáti lety a prata se vynarila patreba
nahraditi staré idealistické hadnaty, které byly príliš zkast
natelé a úzké, necím navým, pružným a lépe vyhavujícím
dnešnímu živatu. TentO' prevrat se udál dacela tiše, daleko ad
universitnÍch sáll'1 - navé myšlenky nebyly dasud kadifikavány,
ale jsau tu, žijí mezi delníky práve tak jakO' mezi inteligencí
a mezi meštanstvem.

Avšak zdá 6e mi, že v palemice Prítamnasti vyskytuje se i jiné
pojetí idealismu, které nedbá transcendentníha základu a vy
zuvihuje spíše nezištnau práci, víru v lidské ideály, v pakrok
atd. Padstatný znak idealismu, tauha pa metafysickém paznání
tedy zmizel a zustaly jen znaky vedlejší, charakterisující jen
cástecne bývalý idealismus. Nazveme-Ii totO' navé pajetí »idea
vastí«, leží pak Mlraz na slave »idea«, myšlenka. a nejedná se
a ta, jaký je a b s a h tétO' myšlenky. Pak již nelze mluviti a ne
dClstatku ideavasti u mladé generace - vyskytla se proste navá
merítka, navé živplt'!lií pažadavky - a ta je vše.

Myslím, že nespakajenast p. J. Langsteina s tím, že »clavek
jest nucen vyplýtvati své síly na casi nižšího a záraven prO'
neho daleka duležitejšího«, není oprávnená. Vyplývá ze sta
rého idealistického, ba rekl bych skara specielne. krestanského
hadnacení, kdy vše, cO!se týkala vezdejšíhO'· živata, bylo pava
žaváno za casi ménecennéhO'. Avšak s tímto pajetím se již
jednau navždy musíme rozlauciti, nebat slaupy, na nichž spa
cívala duchaplná idealistická stavba, se již jednau zrítily, a byla
hy marnau prací, chtít je znavu vystavet. Nemluvíme již a
pravde, kráse, spravedlnasti, lásce jalw a absalutních pojmech,
žijících kdesi v pomyslném svete a existujícich nezávisle na
lidstvu, ale vždy jen a jen ve vzt a h u k cI av ek u a k jeho
specielním pamerum. A prata co je »mnahem duležitejší« ne
muže býti záraven »címsi nižším<<-

Z taho avšem záraven plyne, že si jsme vedami (felativnosti
a subjektivnasti etiky, pravdy atd., a že jsme prato daleka
liberálnejšími k mínení druhých a kritictejšími k vlastnímu
presvcdcení - generací mucedniku razhadne nejsme.

Ne. míme si zastírati, že vedle kladných stránek, !Spocívá
v tamta pajetí i jisté nebezpecí. Vyskytla-li by se skupina lidí,
kterí by slepe verili v absalutnast svých pravd a byli hatavi

2.

v a fen s i v e prO' ne abetavati i své živaty, pak hy
diskuse a liberálnast byly špatnými zbranemi. Príkladem t
druhého smeru by mahla. býti dívka kamunistk:!, která '0

svéhO' mila'vanéha, i spolecnast, rozvraCÍ svaji rad inu a jde
ideou. pracuje a bajuje, až konecne po pltldruhém roce pod!
jako abet této navé myšlenky. Zde idea má apet s\'oji absol
platnast, zcela padle vzaru idealistické filasafie a vyžaduje
razene i svých abetí. Idea stává se vražednau. Zapomíná
že má platnolst jen vzhledem k lidstvu a dakance jen nepa
cásti lidstva, a že úmcrne s poctem obetí zmenšuJ
s e i jej í had n a t a.

Tejsme-li si taho vedami, že jen z tahata utilitari,ticktho
noviska lze myšlenky posuzavati, budujeme nové Molochy, ji
zhllhdarma prinášíme abeti jen pro ne samé.

Je také naprasta samozrejmé, že jedinec teprve tehdy
mLlže venavati ideavé práci, je-li sám ho~podársky 7~1jnCll
avšak již tím, že se snaží o svuj praspech - neškadi-li pri
druhým - pracuje, byt i neúmyslnc naJ pazvednutí celku.

Také nad tím nemusíme býti zasmušeni, že »neprodukti
idealismus« je v dnešní dabe nemažný. Rekl bych práve nao

že je ta velmi zdravý zjev, nebat clavek -nemá pracovati pr
i d e u, ale pam a c í i dej e pro lidstvo. Mužeme být, mysU

velmi spakajeni s tím, že kláštery, instituce pro Pt-stov
"cistéha idealismu. neposkvrneného stykem s hruhým, nízk'
živatem«, pamalu vymírají.

Velmi zajímavau je také veta sl. B. 5., že bude asi t

»špatnau dcerou špatných OtcLl<<'Jeta zajímavý výrok v to
smyslu, že ukazuje r.a spajitast mezi generacemi takovf

jací jsme, byli j\sme až dasud vytvareni výchavau, okolím atp.

~ nám dosud zbyla mála casu, abycham ukázali, jakými js

vlastne »my sami«. Je úplne pravdau, že minulé generace pr0
vedly veliké tažení prati idealismu, a že idealismus v tomt
tažení padlehl. Naše mladistvé svetabaly byly z veliké cásti zpd
sobavány tímtO' zrícením svctavého systmu, nebot nebylo nic
jinéhO', a co by se byla lze aprít. Damýšlíme tedy jen to, CO

zappcaly generace minulé. Celé razcaravání a nespokojenost
plynau pak snad adtud, že na navé živatní pajetí užívúme sta

rých merítek. T aši otcavé byli »špatnými« se stanaviska pred

chazích idealistických generací a užívají-li na nás téhož me

ridla, musí avšem býti výsledkem zklamáni. Je ta tatéž, jakoby
chteli na mesíci vážiti našimi ze~kými vahami a dclali sl
težkau hlavu z taha, že jsau lehcími. Priznávám, že tato nová
meridla dasud vytvorena nebyla. Patrebujeme ve filosofii neco
podabnéha, jakO' byly Larenzovy transfarmace ve fysice.

c O S ml á d e ž í?
O mládeži se zpravidla mluví príliš mnaha nebo príliš málo.

Z rad, které a ni prajevují zájem, bud je chválena nebo kace·
ravána. Jsau starší dámy a pánavé, kterí ji padlézavl: pro
hlašují za jediné svetla dne, naprati tamu druzí razhodni': odml.
tají její zelenast. Jednau /je mládež príliš idealistická, podruh~
príliš materialistická. J ednau je líná, po druhé by chtela všechnu
práci na svete shltnaut sama.

Obraz kterékali skupiny abyvatelslva jest saucástí obrazu
abyvatelstva všehO'. Obraz tentO' np-lze umele vytrhavati z ostatnl
sauvislasti. Mládež nikdy není na svete sama. Nelze jí odzu·

zavati, aby tím záraven aspon trachu nebyla adsuzovúno také
její akalí. Mimo to u mládeže pohled príliš statický jest
ješte amylnejší než u starých pánu. Každé vypláznutí mladého
jazyka nelze bráti hlubakamyslnc vážne za definitivní formu·
laci nezvratné živatní filasafie. A cím méne kdO' mládež zná.

tím hure ji vychavává, tím méne v ní muže nalézti dobrého
pamooníka.

KdO' mezi mládeží žije a má aCl aspan panekud otevrené,
patkává se za každým rahem s jednau zkušenastí: s prekvapu-
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movanoslí i u »dospelých«, kterí mají príležitost
s mládeží stýkat. Bylo na pr. v »PrítGmnosti« samé

již ukázáno, jak pomerne málo znají své deti je
rodice. Necekej, vážené publikum, apologii infan-

Mládež má svou porci naivity a nehotovosti, která se
isputovati. Není však tak hloupá, aby jí ušly nedo
jich pestounu. Jelit chybou, jestliže ti, kdo se obírají
jednají s ní s odstupem pozemšfanu mluvících soby
mesíce, o kterém si behem své vesmírné zkušeno:sti
nejakou pevnou a urcitou, bud bludno~t predstavu. Ten

ni tolik neškodí. Ucí mládež zdvorilosti, t. j. Hkat veci
é v rukavickách a se smeknu tým kloboukem. Zavrži

v~ak ony bludné predstavy. Starší páni meli by býti
jší pripustiti, že se mohou mýliti i tam, kde oblíbené

d uznám, zmýlil-Ii jsem se náhodou«, dotýká se samé
jejich mužské a kmetské dustojnosti; a hlavne pri

že se jim mládež v tak mnohých a mnohých vecech -
podobá. Jedcn podstatný rozdíl by ovšem nemel býti
Mení-Ii se postupem casu povaha národního celku,

Ceši z doby husitských válek nebo Františka Josefa
cela jiného než za celní koalice, mládež vedle techto

zmcn (nezllstává jich ušetrena \) absolvuje pokaždé
ma o sobe nekolik zmen vnitrních. Od 16 let d0' 22

trldali všechny svetové názory a politické vyznání, aniž
v dl'l,kdkll toho musilo prihoditi neco svetodejného. S to
ediska jest císti také pojedná'ní, zdá-li se komu mládež

pokroková nebo zpátecnická, príliš idealistická nebo ma
tická. Dobrý paedagog o dobrý demagog ví už, co s ní
at.

se konecne smíriti s tím, je·li snad m'ládeži obcas
o. Závažnejší jtlst okolnost, že se z neznalosti - a ÍlY

trany tcch, kterí by meli býti vzhledem ke svým letum
rej~í, živí antagonismus mezi mládeží a nem ládeží.

je pokládána za cosi mermomocí protichudnéh0' a jiného
" kterí byli mládeží pred peti, desíti lety. Kdybych byl
Iný, rekl bych, že v techto poverách jest kus literární
tiky, které propadají - bohužel i lidé pokládající se za

nejrealistictejší; cpí tak nejak lekturou Turgenevových
a detÍ«.

elý antJgonism mezi mládeží a starými pán!y neslouží ani
ane ani oné. Nezáleží celkem na takových malickostech
jsou povzdechy nektorých triviálních materialistu, že jim

knihkupec nechce naložit básne vzhledem k tomu, že, už
plnoletí, quo facto ipsOl nemohou priné;st už nic nového a

jného. Horší jc predcasné stárnutí mužné generace pra
u verejného života, jež vytvárením umelých prehrad mezi
a temi, kterí následují, ztrácí stálý kontakt s dO'lostem.
mi neekonomické a zpravidla také nem0'žné, aby vážné

které má býti trvalým príspevkem p'láce nekterého ná
k svetovému pokroku, bylo poctive, plne a d0'bre vyko
jedinou generací. Nestací cestu naznaciti, je nutno také
jíti. A k tomu je potrebí spolupráce starších ,s mladšími;
ráce, nikoli antagonismu. Tradice není naprosto nic špat

, dovcde-li starší generace odevzdati mladší skutecnc své
vf a umí-li mladší generacc toto zdedené 0'ptimum nejen
ati, ale i rozmnožiti zase O' svoje nejlepší.

lupráce - jaká a v cem? M0'žná, že mnozí z nás mají

to ohledu všelijaké zkušenosti. Vzpomínám dvou pokus li
lupráei mezi ceskými a nemeckými lStudenty v Praze;
to prišlo, že se nepovedly. AnIÍ vetšina Cechu ani vetšina

cu neumela porádne druhy jazyk; vadilO' to' pres t0', že bylo
na zacátku sla'vnostne usneseno: každý mluví jak mu :wbák

st. Když se s nemecké strany dostavili jen pražští židé a
ani pozdeji nemectí arijci nepricházeli - v skrytu srdcí

ceských soukrtencu probudil se antisemitism. Ac byl
ek upírán, ceská obec arijská táhla se pwste nazpátek.
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A pri jednotlivých schuzkách byli Ceši i Nemci šfastni, když
se mohli hádat, je-li rozdíl mezi kulturou a civi1isací, a jaký.
Nevedeli t'Otiž stále dobre, o cem mají vubec mluvit, nerku-li,
co mají spolecne delat.

Proti a'lgumentu od hominem zase ad h0'minem! K cemu jest

vlastn.e zkušenost predchudd't dnešní mládeže, než aby tato se
nemu,si1a spálit všude sama? Byh recen0' »spolupráce mládeže
se staršími«: V politické atmosfére pujde patrne 0' politiku.
P0'litika: má svou temii i praxi. Obojímu nutno. se ucit a hodne

ucit. Jde-li však 0' pomer vhodnosti teorie k vhodnosti praxe,~
11\.;tno vedet, že 11emuže býti dohrým teoretikem, kdo není zá
rovdí také dobrý praktit. Styk s denními drobnými událostmi
jest prima conditio necessaria prO' práci ve verejném živ0'te.

Jinak pricházejí ke slO'vu lidé, kterí se od rána do 3 hodin da
noci krvave bij í za nekterou národohospodárskou teorii podle
Gide-Ri6ta, ale pri tom nerozumejí »národnímu 'hospodári<~
v kterémkoli denníku. Je symptomem puberty rešit problémy,
na než js0'u krátké i špicky lidstva. Na' pr. detenninism versus
indeterminism. Psychiari d0'bre znají extrém tét0' nadbytecné
premítavosti.

Bývá obcas vhodné pripomenouti, že žijeme v cesko.slovenské
republice roku 1926 a že clovek politicky pracující musí vy
cházet dO' denní lopoty za tohotO' za daných podmínek nezme
nitelnéh0' predpokladu. Je zhytecn0' vyjadr0'vat se algebraicky,
kde k0'nkrétní pr'íklad je;st názornejší. Dnes nekolik pokro
kových ~tran chytá se k vytvorení spolecnéh0' bloku proti celní
koalici. Bude mládež celní koalice necinne prihlížet k tomu, aby
se tatínkové jejich odpurcll klidne dohadovali? Její d0'savadní
chování vzbuzuje O' tom 0'právnené pochybnosti. Je nesporné,
že na strane pokrokového bloku by mládež mohla býti ciper
nejší.

Kdykoli je však rec o politické práci mládeže, nemelO' by se
zapomínati jednoho: Není politickO'u prací tolika delati ze
Savlll Pavly. Existuje i jiná, snad méne hlucná, Za t0' však
záslužnejší práce politická. Sem patrí predevším lidovýchova.

A nejen prednášky, vlastní akademie atd., ale nemohla by si
mládež všimnouti takové veci jako jest ubohoucká úroveil
repertoiru venkovských divadel? -er-

Literatura a umení
E. F. Burian:

Foxtrott-Blues a jejich význam v moderní
hudbe.

Rok 1913 je velmi duležitý v dejinách nové hudby.
V Paríži hrají »Le sacre du Printemps« a v San Fran
cisku prvé moderní tance. Ješte jiná díHežitá data: 1918
je v Paríži jazz s Gaby Deslys a Pilcerem a nad E. Sa
tiem se pomalu již nepíská, 6. prosince 1921 hraje Jean
Wiener s BilJy Arnoldem a v New Yorku klade prvé
základy novému orchestru Paul VV'hiteman v Aeolian
Hallu 12. února 1924. A konecne v dubnu 1925 vydává
Universal-Edition »Jazz-Heft« a za ní A Baresch. Dule
žitá data. Fakta mluvící více než vedecké polemiky
o tradici a pokroku. A 1926?

Tancíme fO'xtrot, tango, blues, tancíme charleston.
Tancíme? Ah, daleko více! Komponujeme i psychologi
ckou hudbu ft la Alban Berg, jenž nemá asi jiného na
práci, než mluviti o nesentimentálnosti dvacátého sto
letí. AI. Hába, Vyrostlý mezi temito nadlidmi, rekl mi
kdysi kriticky: »A brecí pri prvém úderu jazzu«. To by
byl asi celý ten nesentimentalism. Potom: Hudební tech
nika, již ovládáme dnes od sextakordové polyfonie Pale
striniho až k atomálnÍmu Sch6nbergovi a mechaniékým
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ci ctvrttonovým skladatelum,*) je chte nechte postavena
pred rostoucÍ problém: »Co pocíti s bláznivými foxtrotty
a blues?« Odpornost jejich rostoucí techniky, v níž nej
odvážnejší modulace a tonální ba i ctvrttonové machinace
nevadí tancícím od New Yorku až k Jáve, je skutecne
neco neocekávaného. Ne, že bychom se pri nich nebavili,
nebo neucili na nich z geniálních zvratu nástrojových
kombinací, to ne, ale nemužeme se prece odhodlat k ne
rozvážnému kroku od Wagnera k Whitemanovi, White
manem k Jassbovi a Jassbem do západoafrické »bambu
ly«. Naše »zciviIisovaná« kultura je vskutku originelní ve
svém zápasu proti »nezodpovednÝm« živlum a proto
Whiteman, ten tlustý švihák s ocima provokatéra, roz
plétá copy naší psychologické muse a pristrihuje jí mi
kádo.

Od casu do casu byly »populární hudby«. Než byl vy
nalezen tento termín, byla hudba hodna pouhého hudeb
ního názvu, t. j. byla populární i umelecká zároven. Ni
kdo netvrdí, že takový zpívající Rek, troubadour ci mei
stersanger nebyli populárními umelci par excellence. A
jaký význam mela popularita, to pochopili lidé na než
tento název platil, nikoli však kritikové a umelci ústy
kritiku, jimž se nehodil do »programu«. A jaký vztah byl
mezi troubadoury a Rossinim, Mozartem, Lorzingem,
Yerdim a Smetanou, to pochopí opet jenom »ti«, diva
delní publikum, posluchaci arií, duett a nikoli dominant
a tonik. Že by se byli kdy narodili Wagnerové a Debus
syové bez meistersangru a Mozarta, je zrejmý nesmysl,
jako že by existoval Picasso bez detských kreseb na
šeho praveku. A projdeme-li takto, ba ješte dukladneji
(logicky, ne slovíckem) vztah mezi tak zv. populární a
vážnou hudbou, pochopíme, že tento vubec neexistuje,
protože není názvu »populární" a »vážná«, nýbrž c i stá
h u d b a, j a k o výr a z I i d s k é h o ž i v o t a a t e d y
i t a k é dob y. Hudba, produkovaná až do soucasné
doby, dokázala sdostatek, že skladatelé. zodpovední za
výraz, zodpovídají také »své dobe« a ne názorum peda
gogu a umeleckých vyjídalu. Tak byl-li Beethovenuv
romantism pravoverný a hodnotný, nemohl býti hodnot
ným u tech, již s i hon e z a s I o u ž i I i p rve n s tví m,
nýbrž eklektickým rozvádením a rozredováním, treba
na pohled složitejším a zdánlive pokrocilejším. Nietzsche
psalo dekadenci, vzpomel-li na Wagnera. Jak velice pa
radoksní by byl záver z jeho statí, kdybychom napsali
studii: »Nietzsche-Bizet-J azz-foxtrott«? Tento smešný
paradoks by byl snad více pravdou, než rozebírati jeho
duvody k odvážnému boji s Wagnerem.

Tancíme Foxtrotty, tancíme Blues. Anglie, 'Amerika,
Francie, Italie a cástecne i Rusko už tancí a p o s r o u
c h á. U nás se nadává a bude nadávati, dokud nebudeme
míti v konservatori posluchárnu klassických desek Paul
Whitemana, Savoy Orpheans nebo negerských jazzu.
To. co se produkuje, není tanecní namátkou (kdo by to
byl kdy tvrdilo geniálním Joh. Straussovi ?), není tanecní
muzikou. treba že se tancí. Je to význam tohoto století
a snad zacátek století príštího.

Nehledme na ton, jejž udaly moderní tance spolecen
skému životu. Jejich význam je nesporný, treba jen ne
kde a poskrovnu konstatován. Estetice je pro zatím mo
derní tanec španelskou vesnicí, nebot doposud »tanecní
krásno«, at pohybové ci zvukové, znamená vždy škatul-
ku o mnoha pohodlných otvorech, abychom snadno

vklouzli a nepozorováni ješte snadneji vyklouzli. A zatím:
pol1Yb je osvobozen. Iilavní domenou je improvisace a

,,) Ze mužeme hovoriti jíž o ctvrttonové hudbe, dokázal AI.
i ába na pražské konservatori.

v ní tkáme jemným stiskem ruky nekonecnou splef
lodických variací. Co je v nás nejvlastnejšího, vyja
jeme pohybem, a to je hlavní predností techto tane
slavností. Cernošská vášen pohybu, spousty nuancí v
šlapování špicek a vlácných pat. Umení využíti t
nÍho casu, a ne dýchavicná metelice spocených
A hudba? Nemužeme zapomenouti ideálu svých dets
cumlícktl a idyl pod lipami. Chype-li kdo století, je to
kde Rus a nekde American a Francouz je gourman
vychutnává. V San Francisku tancil bezvadný gentl
s dámou financního polosveta a zapomneli na rozk
lesklá cela cernochu, skrcených nad podivnými
stroji a la Zulukafr, Tahiti ci Havaj. Tanec techto
lencu amerického ráje rovnal se nule. Ale u nás b
covala hudební kultura mezi neustálÝm být ci ncbýt.
u nás se rodily kontrapunkty a kadluby, zatím co
usmívala sentimentální nemluvnata velkých cakc-w
a rag-timu. Probehnout století od rozvlácné naškro
musy až k sensibilním, masku odhazujícím foxtrottdm
velkým p'revratem, cekajícím na vyrovnávajícího s
datele, jenž bude hoden sloucení jmen pop u 1 á r n I
v á ž n ý. Tento hrdina nebude snad dlouhovl
otrhancem z Montparnasu. Potkáte snad cle
z Broodwaye, jenž vás prekvapí novým smyslem
dokonalý hudební útvar dvacátého století. A to ne
uráží satrapy v tomto evropském Babylone, že nalé
základy tam, kde se dríve jenom útrpne usmívali.

Foxtrott, blues, tango, charleston základem nové
hudebnímu slohu::') To je ten »nadgenij«, ocekávaný
horecne v minulé etape. Což jsme skutecne mysleli,
to pujde vecne tempem, jež uchvacovalo lovec
hrdinstvím Lohengrinu a Tanhauseru a Peleasu? V

poslední dramata, komorní a hlavne symfonická hu
nejsou nic jiného, než dekadentním rozborem f id e li
a D e vát é! Nebo to bude odvážné tvrzení profesio
historiku, uvidí-li rozdílu mezi Wagnerovským pri
pem, Schonbergem a jeho smutnými odIitky »asentim
tálnÍmi paradoksními romantiky« Bery:y, Kienky a j.
vecné propasti mezi ubíhajícím stoletím a nevšíma
J'art pour I'artismem! A jazz pritancoval s foxtro
s nehou nadrealistických a dadaistických linií. Projevil
jako pribývající mesíc. Prímý vztah vzrostl hned po
jevu. Dnes existuje málo literatury, ale prece jsou
a je zajímavo pozorovat zostrený profi] skladatelu,
chtive shrnujících nové poznatky.

Anglictí studenti nemeli co delat. lilasovali o ce
nejvetším muzikantum. Prvou cenu dostal Pa ul Wbi
man a druhou - Beethoven. Príznacné. Mnozí se
horšují, a je to tak prirozené, že musel prijíti at již Wbi
man, ci Ramon Newton,""') aby se vyplnilo proroe
o zvratu moderní hudby. Snaha, inspirována foxtro
a jazzem, je projadrována odklonem od individuali
ckého pesimismu. Tam, kde rádilo faustovské »nic«,n
stupuje prostná jednoduchost. Foxtrott. to je tako
Goha Prostácek,. oblecený v bezvadnÝ smokinl1:.
jehož monoklem na nás vykukuje optimistická zrítelni
Potom spech a vule využít chvilky co nejúspešncji.
vod k revoluci. Odklon od težkopádných ansamblu,
pompésnosti, ješitných fortissim k solistické impro\'isa
jež je vlastne preludiem k dílum takového Zez Confra
nebo George Gerschwina. Po bolestÍnských dramat
po všech tech zdravých-nemocných symfoniích, mu

*) Nemyslete však, probuh, že doslovnc. Snad bychomse
utancilí !7

.*) Ramon Newton, rídítel Sawoy
v Londýne. Druhý po Whitemanovi.
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blues,se zdánlivou homofonií, ovšem jenom vnej
kem,a dopátráme-li se vlastního jádra je to Bach,
tem,na než si vzpomeneme. Vubec, hudba snad

a ostrejší v rysech. Hudba, podávající nám jednak
kou melodii (blues), t. j. ne literární »leitmotiv«,

cí nás z provazište do propadla, jinde je to demo
rytmus (foxtrott), jehož ohlas zachováváme z po
aut, vlaku a radia. Je to vpravde hudba. Ne
c, tech je dnes více ve »vážné« hudbe než v po

'. Hudba opravdových, absolutne hudebních ele-
• které vyjadrují všechno a prece nás nechávají
dojmuty a zklamány krátkostí našeho casu.

Veda a práce

racionalisace, . ekonomisace
a organisace.

1. Poj my.
Pojmy racionalisace, ekonomisace a

organisace v hospodárství vypadají
velmi suše a odpuzují patrne širší ve
rejnost svým uceným nádechem. Jsme
presvedceni, že je treba r<YL;vinouti
širokou propagaci pro zpopulárnení
techto hesel. Snad bychom se mohli
v tom ucit trochu od ruských komu
nistu, kterí jsou mistry i v hospo
dárské propagande. Tolik si již jednou
musíme uvedomiti, že nepostavíme-li
své hospodárství na základy úcelnosti
a hospodárnosti, pojedeme pri stále
vzrustaj ící svetové konkurenci velmi
špatne. Za suchými slovy, která j.ou
v nadpisu tohoto clánku, skrývá se zá
kladní otázka živobytí. Dosti duvodu,
abychom nechodili kolem nevšímave.

acionalisace,ekonomisace, organisace - to jsou ter
y, s nimiž se dnes velmi casto setkáváme. Pres to
k nemužeme ríci, že by názor o tom, co který pojem
mená a hlavne jaké má praktické upotrebení, byl
ný. Jedni predstavují si pod racionalisací neb ekono
ací hotové strašidlo, které jim vybere peníze z kapsy,

'cí jeiich klid a pohodlí, druzí pod ekonomisací a ra
nalisací predstavují si armádu propuštených zamest-
cu, snížené platy, zavrené továrny a banky atd.,
tce každý dle toho, s jakého hlediska se vecí zabývá
bo nezabývá), prikrašluje neb zhoršuje si tyto pojmy.
kud dovolí rozsah clánku v revui, chci se pokusiti
etlit celé dnešní snažení.

Dnes je velké vetšine známo, že hospodárský vývoj
ledních let, podporován hlavne dalekosáhlými vý
my technickými, prímo se žene do nové etapy. Mu
e si být vedomi, že dusledky techto vynálezu pro
ou velmi patrné korektury v živote národu jak po

ánce kulturní tak hospodárské. Život je intensivnejší.
etová válka vývoj jen velmi urychlila; v prvé rade
é tím, že znicila hodnoty, jež je treba nahradit.
1 ,co pred válkou drímalo jako dusledek obrovského
zn 'chu techniky století devatenáctého a co by bylo
kJ snad delší radu let, než by vývoj normálne pro
hl e smeru dukladnejší koncentrace hospodárské, to
etl 'JDU válkou bylo urychleno.· Pamatujeme se jiste
iel.Ji, jak se souhlasem bylo kvitováno heslo prvního
'nistra financí Dr. R.ašína: p r a c o vat a š e tri t.
pr~ce musíme si být vedomi, že to byl pouze po
I rro první etapu porevolucní, kdy se jednalo hlavne
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o to, odvrátit lid od rozmarilosti a plýtvání penezi, jak
nás naucilo válecné prostredí. Druhá etapa musí být rí
zena již presnejším heslem: úcelne p r a c o vat a úcelne
š e tri t. Nestací jen pracovat. Pracovat težko, pracovat
s obtížemi muže vést nekdy k tÝmž výsledkum jako ne
pracovat vúbec (zvlášte závisí.;li úspech na vytrvání).
Nestací ríci: šetrit. Šetrit neúcelne muže znamenat ne
kdy nedozírné škody (malý príklad neúcelného šetrení
bylo videt u {nás na efektu lonské restrikce ve státní
správe). Není-li tudíž sporu o tom, že práce a šetrnost
(v bežném slova smyslu) jsou s to zbaviti nás mnoha
nepríjemných dusledku svetové války, nemuže být ani
sporu o tom, že jedine ú cel n á p r á c e a ú cel n á
š e trn o s t mohou vést k ne j ú cel nej š í m výsledkum.

A tu jsme u jádra veci. Nestací již jen' empirie - zku
šenost. Nestací již ríkati: delal jsem to a to a ponevadž
tolik let bylo to dobré, musí to být dobré ješte dnes.
Dostavník, starý forman byli pouceni, prot6že parní
lokomotiva je rychlejší a protože automobil dovede je
dobre nahradit. Zavádením stroju vznikla v létech 1770
až 1840 prumyslová revoluce, která skoncila vítezstvím
stroje. Jedním z dusledku tohoto vítezství jest hromadná
výroba a hromadný prodej. - Tudíž dokonalejší výroba
a dokonalejší distribuce. S tím souvisí eo ipso úcelnejší
výroba, úcelnejší distribuce. A této snaze po Qosaž.e.n'
ú cel nej š í výroby, ú c e ln e j š í distribuce, ú c e l
nej šíp r á c e, této snaze ríkáme snaha po r a c i o
n a I i s a c i. R.acionalisace není tudíž žádným strašákem
(jedine pro toho snad, komu se pri dnešním stavu zaosta
losti dobre darí), není bicem lidstva; je prirozeným du
sledkem vývoje hospodárského a hlavne technického.
Slovícko »racionální« znamená rozumovÝ, vedecký. Na
znacuje, že místo pouhých dohadu, místo empirie, tápání
používám ke své práci, ke svému podnikání, ke své cin
nosti urcitých zásad, spocívajících na s y sté mu p o
z n a t k U, t. j. na vede. J a k b y m ohl c lov e k t a k é
j i n a k z moc i v Ý voj, j e h o ž srne r byl dán v í
t e z s tví m str o j e, jestliže by problémy cím dál tím
komplikovanejší nerešil pomocí s y sté m u poznatku,
tedy s hlediska cistého rozumu, nikoliv pouhé empirie?
V posledním prípade je to s p o 1é h á n í na vývoj, pro
ložený radou neúspechu, které sice nemusí výsledek
ohrozit, nicméne vždy jej oddálí; dají se též predvídat a
vcas odstranit, pracuje-li se racionálne.

Ekonomisace (zhospodárnení), jak je ctenári patrno,
souvisí úzce s racionalisací. Jen taková ekonomisace bu
de dobrou a trvalou, která jest delána úcelne. Mluvíme
o ekonomisaci soukromého i verejného hospodárství.

Hospodárství zpravidla definuje se jako souhrn jed
nání, jimiž subjekt kryje spotrebu statku vecných. Chce
me, aby tento souhrn jednání byl co nejhospodárnejší,
t. j. aby odpovídal nejlépe t. zv. principu maximo-mini
málnímu: nejvyšší úcin docílit minimem prostredku.
K takovýmto zákrokum máme príležitost denne témer
na každém kroku. Je proto hotovým nesmyslem, když
nekdo má za to, že »heslo ekonomisace a racionalisace«
se prehání. To, co pod úcelnou ekonomisací rozumíme
jako objektivní technictí hospodári, není nic co by pre
hánelo, nýbrž je to snaha, každou cinnost usporádat co
nejúcelneji, aby mela nejvyšší úcin pri minimálních pro
stredcích (námaze ap.).

Tak docházíme k pojmu organisace. O r g a n i s a c i
definoval jsem jako skutecný výsledek snah, usporádati
kteroukoliv cinnost dle urcitých predem stanovených zá
sad s úmyslem docíliti nejúcelnejšího souzvuku mezi jed
notlivými prvky ci fázemi cinnosti - nejcasteji ve smeru
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Pretekla jim kaše. Národní demokraté mají (ti lehk
mys]nejší z nich brzy budou mít) starost: zavarili si n
ramnOll kaši, o které byli presvedceni, že jim pujdek d
hu, omastlli ji a ješte více opeprili, a ted hrnícek prevr
a kaše se roztéká po celé domácnosti. Ale kdopak to tak
mohl tušit. Jak národní demokraté prEli k fašismu,.

Poznámky

pade) a tomuto heslu musela odpovídati i vnitrní or
sace výroby: del b a p r á c e, s pec i a I i s a c e, '
ovlivní se jednak trh, jednak umožní lacinou výrobu
nízkém jednotkovém zisku, velkém obratu a vysoké
mene delníka. S jakými výsledky se Ford setkal, je
rejnosti s dostatek známo. Nemužeme ríci, že by
v samotné Americe zrovna mnoho následovníku. Kon
vatismus je všude stejná kvetinka (nebo bej]í).

Však vedle typických predstavitelu úcelné organi
Taylora a Forda, kterí se liší více jen pro ve de nf

a r o z s a h e m pro v e den í základních myšlenek,
treba postaviti amer. ministra obchodu li o o v e r a.

Vidíte-li na Taylorovi, že všímá si jednotlivého
niku, na Fordovi, že buduje svuj vlastní závod jak
výrobe tak distribuci smerem techto ideí, pozoruj
u lioovera snahu privést zásady vedecké organi
k platnosti v cel é m h o s pod á r s k é mor ga ni
tli u (státu, obce) jakožto celku. (Známá jest jeho ak
hledání ztrát v prumyslové výrobe, jich odstranováni
zpusob ryze analytický, jak se s ním setkáváme u T
lora; známa jest jeho akce simplifikacní, smcr'
k zmenšení poctu jednotlivých druhu výrobku atd.)

Odtud pak máme již jen krok ke smeru. jenž zvl'
v poslední dobe získává porozumení, t. j. k up Ia tn
vání vedecké organisace ve svetové
h o s D o d á r s tví v u b e c. To bude ten nejtežšíúk
Ale od splnení jeho závisí uskutecnení rady požadav
s nimiž se prichází dnes pod nejruznejšími vlajkami
tickými. Znamená to rozrešení úcelné výroby i úcel
distribuce svetove-hospodárské, p lán o v i t o s t sve
vého hospodárství, zamezení konfliktu z nerovnostía n
vyrovnaností" hospodárských. To je ovšem daleký
který naznacuji jen k vuli pochopení souvislosti. Cíl
musíme, aby cesta byla taková, jaká odpovídá požada
kum vedecké organisace.

Pouze Dro doplnení podotýkám, že vedle Taylo
a Gilbretha pracovali na tomto poli též jiní Ame
cané (Emerson, Cooke atd.), dále badatelé francou
(Le Chatelier, Fayol), nemectí a t. d. Fa y oI
jedna z nejmarkantnejších postav; jest zakladatele
t. zv. doktriny administrativní, na níž je demo
strováno, že zásady Taylorem do výr o b n í praxe
vádené mají své oprávnení i vad min i str a t iv
Fayol znamená jakýsi prechod mezi Taylorem a Hoov
rem. (Faylovy zásady obsaženy ve známých pctislovec
prévoir, organiser, commander, coordoner, controler.)

Z techto nekolika typických prípadu vývojových do
fám, že ctenár pochopí význam vedecké organisacen
jen pro Dodnik, ale i pro stát a svetové hospodárstvl
pochopí, že t. zv. racionalisace není necím, co je tu vy
myšleno pouze pro tento okamžik, nýbrž že racionalisa
tesne souvisí s dalším vývojem, který bude takový. j
dovedeme tyto zásady uplatnit ci prehlížet. Tilene v
své knize »The Way Out« tvrdí, že nebudeme-li pripra
veni, budeme práve tak nemile prekvapeni jako ti, kte
prožívali v roce 1770-1840 revoluci strojovou.
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T a y I o r, (F a y o 1), For d, li o o v e r.

Rekl jsem již nahore, že doba strojové revoluce ne
mohla v hospodárství zustat bez dalšího vlivu. Strojo
vou výrobou se život zmnožuje, tempo je intensivnejší,
nárazy jednotlivých složek prudší, rozdíly stavovské
patrnejší, možnost porušení zdraví vetší atd., zkrátka
vyhraný boj pro strojovou výrobu a další technické vy
nálezy volají po rovnováze, kterou musíme hledati v no
vé úprave výroby a distribuce. Technickými vynálezy
sbližují se ruzné cásti sveta, prekonávají se vzdálenosti
a hranice dostávají méne znatelnejší kontury.

Frederic W. Taylor, uvedomiv si kam vedlo by hospo
dárství bez urcitého presne stanoveného vedení za ery
vítezství stroje, dal svou praktickou cinností základ k t.
zv. nauce Taylorove, t. j. vedeckému rízení práce. Dobre
poznal, že pri zintensivnené výrobe nemuže se brát zre
tel pouze na materiál, kterého ve výrobe se upotrebí,
ale že také s I o ž k a p r á cel i d s k é hraje tu duležitou
roli. Celý svuj život posvetil tomuto dílu. Taylor dal
svým vedeckým rízením práce pevný a praktický pod
klad pro celou stavbu t. zv. ved e c k é o r g a n i s a c e.
Vyšel z pozorování pod n i k u jako jednotky a všímal
si del n í k a jako jednotlivce, jeho pomeru k výrobnímu
procesu, jeho zpusobu práce a výkonu. Došel k zajíma
vým výsledkum, jež jsou celkem verejnosti známy. Jeho
spolupracovník Gilbreth pokracoval v t. zv. pohybových
studiích. Z prací Taylorových a Gilbrethových vysvitá
již jasne zásada a n a I y s y. Oba analysují, rozebírají
pracovní proces až k prvkum a sestavují nejúcelnejší
radu za sebou jdoucích fází cinnosti a zamezují Dlýt
vání energií. Tím chtejí docíliti Dri nejmenší námaze
nejvyšší úcin pracovní cili pri nejmenších nákladech vý
robních nejlepší podmínky prodejní a nejlepší podmínky
Dracovní s nejvetším effektem výkonnosti a odmeny. To
byla studie, která se týkala podniku a jednotlivcu.

li e n r y For d jako podnikatel, uDotrebiv mnohé
z techto myšlenek, postrehl, jak d a I e k o sáh I é jest
pole pusobnosti této myšlenkové stavby. Poznal záhy
onu tesnou souvislost úcelne vedené výr o bys nut
ností úcelné d i str i b u c e zbuží cili s úcelne organiso
vaným o db y tem. Pochopil docela správne, že odbyt
bude tím vetší, cím zboží bude levnejší a kvalitnejší.
Zkonstruoval si známé heslo »SI už byv e r e j n o s t i«
(které u nás, jak známo, dochází rovnež praktického po
sitivního upotrebení - bohužel zatím jen v jediném prí-

její zhospodárnení cili docíliti za daných pomeru objek
tivne nejlepšího možného výsledku. - Pouziieme-li k to
mu zásad, postavených na s y sté m u p o z n a t k u
(vede) pak mluvíme o ved e c k é o r g a n i s a c i.

Z toho je patrno, že pojem ved e c k é o r g a n i s a c e
obsahuje pojmy racionalisace i ekonomisace. Pojem ra
cionalisace i ekonomisace je casteji užívaný, ale nevysti
hují úplne presne to, co jest míti na mysli pro príští ob
dobí hospodárského vývoje. Nicméne lze obou pojmu
užívati za predpokladu, že rozumíme dobre, co tíín se
myslí. Mám-li pod racionalisací na mysli to, co musím
vyjádrit presneji definicí pojmu vedecké organisace, pak
netreba se nikterak obávat jakéhokoliv zneužití nebo
prehánení. Pojmem ekonomisace vyjadruji spíše jen pod
rizování cinnosti principu technicko-hospodárskému
o minimálních prostredcích k docílení maximálního úci
lIU. Ved e c k á o r g a n i s a cep r e d s t a v u jet u
dí žne j ú cel nej š í e k o n o m i s a c i. To je také nej
širší úkol hospodárské budoucnosti.

A nyní ješte kus historie a hlavní etapy vývoje
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atecnc známo: truchlíce nad volební porážkou uva
ali,jak si zase pomoci; i vytáhli fašismus, který do té

zivoril v nepatrném chlívku, do plného svetla, ude
z Ilého národní problém, položili rovnítko mezi ním

'skou k vlasti, dali mu k disposici svuj tisk, nejdríve
. odpolední orgán pro neinteligenci, pak i své ranní
iny pro inteligenci, obetave sdíleli s ním sekretariát,
ani aci, peníze, poslance, senátory, tajemníky a gene
'tajemníky bývalé i nynejší, klaneli se pred fašisti-
mi pitomostmi, z padesáti rvoucích kluku delali sve
í národa, generálního tajemníka strany, P. tlIavácka,
iIi generálním inspektorem fašismu (mimochodem re

0, tenlo p. tlIavácek musí z ceské politiky ven). Když
le všecko udelali, mnuli si v partaji všichni radostí
e a velili, že to mají znamenite políceno. Vše šlo jako
drálku: když bylo potreba, pustili fašisty ven, ti na
uzi vynadali Benešovi a na ulici mu provolali hanbu,

spílali devadesáti procentum národa, tu a tam zjed
i Ilejakou neodkladnou nápravu holí nebo boxerem,

lavovali Gajdu, otírali se o Masaryka, hromove se
tali humanite, »Národní Iisty« ten randál nazvaly »ma

estací, jaké Praha dosud nevidela«, a po predstavení
rodnc demokratické vedení nacpalo fašisty do krabice,
e mcli ležet zase až do nejbližší manifestace, jaké Pra
dosud nevidela .. Nejaký cas fašismus trpelive delal

užku pro hrubší práce. Charakteristické bylo to, že
rodní demokracie mela fašiSmus. Zdá se, že prichází
víle, kdy fašismus zacíná mít národní demokracii. Pa
té po predstavení už nejdou tak poslušne do škatule.
cínají ríkat, co se jim na národní demokracii líbí a co
líbí. Dávají národne demokratickým velicinám znám
. Nekteré už vy krákali za ucho. Starého boha strany,
a Kramáre, neslušne vynechávají ve svých ovacích ve
ospcch Gajdy. Na fašistickÝch schuzích se už o Kra
Movi skoro nemluvÍ. Pašisté prišli k názoru, že by byla
oupost, aby delali pro jiné, co mohou delati pro sebe.
ažl1ý z fašistických vudcu radostne by na sebe vzal
rímé poslaneckého mandátu; i v národní demokracii
ak je mnoho lidí, kterí toto brímc pokládají za sladké.
e v národní demokracii je mandátového sypání málo,
byly s tím po volbách už velké mrzutosti. Nyní s fa-

isty prišla rada neodbytných kandidátu, kterí mají bour
vou mysl i ve vecech osobních a nemají chut postavit

do rady až nekde vzadu. Pašismus se zacíná chovat,
ko když chce prevésti národní demokracii do vlastní
žie. V novinách se vyskytly zprávy, že se mu už ani

elíbi jméno strany: žádá, aby demokracie byla z firmy
puštcna, a své prelní dokládá tím spravedlivým duvo

em, že fašismus není demokratický a že na firme nemá
tát, co neodpovídá cílúm. To jest otevrenost, již nutno

chvúliti, a která se liší od šalebné hry národní demo
acie v té veci. Národní demokraté vetšinou si reší vec

ak, že ríkají: my jsme fašisté a národní demokraté, -
ož je dltkladný protimluv a nesmysl, nebof to zna-
ená soucasnc: my jsme pro diktaturu a my jsme proti

diktature. Dnes je už patrno, že fašismus zacíná choditi
laslllími cestami. Není to sice vdeC:né vi'ici dobrodin
m. ale je to pravda. Zavzdychá-Ii národní demokracie
tcchto tlapách, bude to nejzaslouženejší trest, jaký naše

'llitika kdy videla, trest za schválné pestování a hýc
l!lí brutality a hlouposti.

Levý blok a politika stredu. Dostali jsme tento dopis:
"Pane redaktore!

Cla v "Prítomnosti" clánky O levém bloku, chtel bych

Vám uvésti na pamet, že jste vždy správnc vystupovali
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pro politiku stredu a že také národní strana práce pri svém
vstupu do života prohlásila, že chce pracovati pro kon
centraci politických sil stredu. Jsem presvcdcen, že naší
politice není niceho tak treba jako silného centra, které by,
bez ohledu na pravé a levé pošetilosti, rozmyslne krácelo
ku predu. Má! takový stred zajisté vetší nosnost a solid
nost než rltzné ty útvary pravé a levé. To jste ostatne
sami vždy zduraznovali. Není s tím politika levého bloku

v nejakém rozporu? V úcte * * *
Na to odpovídáme: jsme, jako i dríve, vždy ochotni

delati politiku stredu. Souhlasíme plne, že poskytuje nej
lepší záruky zdravého vývoje. Neprekonatelnou prekáž
kou je však zatím to, že nemáme, s kým bychom politiku
centra delali. Jakkoliv se pripravujeme na politiku levého
bloku, uvítali bychom s radostí, kdyby se ukázalo, že
toho nebude treba. Obáváme se však, že na rozestou
pení politické verejnosti v levý a pravý blok nedá se pro
nejbližší dobu mnoho menit. Obcanské strany sotva kdo
odvrátí od toho, aby zkusily štestí ve vláde pravice. Vi
deli jsme práve nyní zase, jak bez lítosti prijaly prohlá
šení sociální demokracie, že nehodlá vstoupiti do koalice,
a jak toho užily jen k cvicení ironie. Nelze delat politiku
stredu bez toho nejduležitejšího: bez stredu. Práve tento
stred se v politických zápasech poslední doby ztratil.
Neveríme, že by levý blok delal politiku pouhých vzdo
ru; sami bychom k tomu nikdy neprispívalL Strany le
vého bloku nesmí nikdy zapomenouti, že jsou, abychom
tak rekli, ceskoslovenské státotvorné strany na dovo
lené. LevÝ blok není útvarem pro vecnost. Jeho ideou
je vynutiti zase politiku centra a ukázati, že jednostranná
vláda pravice není možná. Má za úkol vytáhnouti ty
strany, které se hodí k delání politiky stredu, z ideologie
výlucné pravice. Není k tomu zatím jiného prostredku
než seraditi se proti nÍ. Až tento úkol bude splnen, pak
zase bude možno delat politiku stredu. Dnešní nadeje se
musí vyžít, sice si budou strany pravice myslit, že byly
o neco okradeny. Klerikálové a agrárníci pripravovali
tento vývoj vedome už v lednu, a klerikálové zahájili
velkou ofensivu proti tomu, cemu se ríká hrad, nechce-Ii
se ríci prímo Masaryk, když byla povolána úrednická
vláda. Tvrdili, že nebyly vycerpány všechny možnosti.
Tehdy se tomu dosti nerozumelo ani nebylo toho dosti
dbáno. Teprve pozdeji ukázal se jasnc celý plán. Kleri
kálové s agrárníky meli již tehdy pripravenu menšinovou
vládu, která by za pomoci sympatisujících nemeckých
stran mela vyrídit cla a kongruu. Chut na vládu pravice
je ješte dnes težko jim rozmlouvat.

Levý bIo.{ a výrobní politi!m. Výkonný výbor sociální
demokracie vydal k situaci prohlášení, které je velmi prí
znacné pro positivní orientaci strany a ukazuje, že stra
na je si vcdoma, kde je klíc k soucasným problémúm.
R.ekli jsme zde nedávno, že levý bok musí prinášeti si
ve vínku široký výrobní plán, nebot cesta k prekonání
sociálních nesnází nemuže vésti jinudy než zvýšením a
zhospodárnením výroby. Prohlášení sociální demokra
cie, které ke konci ukládá poslaneckému klubu starati se
o založení levého bloku, staví se na totéž stanovisko:

"Sociálne politická opatrení,« praví se tam, "jsou sice
nezbytným ochranným prostredkem pred nejhoršími du
dusledky výrobní anarchie, tím se však nesahá ke kore
num krise. Delnické hnutí musí jíti do boje proti podnika

telské zaostalosti a pohodlnosti, která udržuje nemožný
stav prumyslového aparátu, a proti kapitalistické jedno
strannosti, která udržuje konkurencní schopnost naší vý
roby snižováním delnických mezd. Není-li naše podnikatel
ství schopno vytvorili velký hospodárský plán výrobní,
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musí býti k tomu donuceno bezohledným bojem delnické
trídy. Také stát je povinen prispeti celou svojí hospodár
skou a zejména obchodní politikou k rozmachu domácích
výrobních sil... L:ádáme, aby verejná moc, parlament,
vláda, správa státu došly konecne k systému hospodárské
politiky, prizpusobené k situaci státu odkázaného na vývoz.«

Základní podmínkou levého bloku je míti rozumné a
praktické cíle: toto, co cteme, by byl velmi kladný pro
gram. Stane-li se programem levého bloku výrobní plán,
organisace a zhospodárnení výroby, pak je velmi roz
umno státi na jeho strane, když si pravice v tech vecech
pocíná netecne. Neklamme se: klíc k celé dnešní situaci
je v hospodárských vecech. O blahu tohoto státu rozho
dují zatím v prvé až ctvrté rade pomery hospodárské, a
teprve v páté rade pricházejí otázky politické. Zdravé
hospodárství ovšem neobstojí bez dobré politiky, protože
dnes je vše v rukou politiku. Ale v této dobe se rozho
duje, intensivneji než ješte pred dvema lety, o rozsahu
místa na slunci, které má v hospodárském svete za
ujmouti tento stát. To je daleko nejduležitejší otázka. Je
životním problémem státu i našich levých stran, aby de
laly kladnou hospodárskou politiku. Oživnutím Nemecka
vstupujeme do velkého konkurencního boje: to by byla
nejméne vhodná doba, aby se s hospod. otázkami tropila
agitace. Jsme rádi, že soc. demokraté jsou si toho vedomi.

Z fašistického mudrosloví. Z reci fašistického vudce na
Slovanském ostrove: »Voni porád ríkají, že nemáme
žádnej program. Když se vás nekdo bude ptát na pro
gram, tak mu dejte rovnou pres dršku. To jsou ti nej
horší.« (Potlesk.)

Casy se mení a odpovednost s nimi. Až dosud u nás
za neodpovedný živel byl pokládán, kdo v politice ze
jména na rámus má spade'no, kdo na schuze potutelnými
zbranemi, jako box,erem nebo obuškem, ozbrojen chodí,
kdo ješte nic jiného neudelal než že ve sboru rval nebo
nekoho se schodu schodU, kdo niceho o politických zále
žitostech neveda prece o nich rozhodovati si osobuje,
všude jen rvacku za cíl si bere, brutalitu ve slove i cinu
horlive pestuje, nejlepší lidi hystericky ostouzí a za
dobrodruhy ochotne beží, kdo zkrátka delá to, co delají
fašisté. Ale v národní demokracii tyto živly ted se staly
svrchovanými a odpovednými. Nyní tedy ve strane jest
nazýván neodpovedným, kdo politiku bez rvacek chce
pestovat, demokratických rádu k prosazení svých cílu
hodlá použít, kdo se slušnosti 'nechce pouštet, Beneše
nepokládá za nicemu, v pestování klepu nevidí hlavní
cinnost, zásad demokracie se drží a za nejaké nové me
thody je nechce vymenit a Mussoliniho svrchovane ne
uctívá. »Demokratický stred«, jak známo, vycetl vudcum
své strany, že zavádejí fašismus, opouštejíce program
strany. Proti tomu predsednictvo Mladé generace ná
rodní demokracie v Praze L-V. vydalo projev, kde panu
Iilaváckovi, hlavnímu strujci techto nových smeru ve stra
ne, dekuje pohnutými slovy a odpurce takto odbývá: »Oce
nujeme také plne, že pricinil jste se o posílení jednoty naší
strany v integrálním nacionalismu, kterou již n e o d p o
ved n Ý výpad nekolika jednotlivcu zDe m o k r a t i
c k é h o s tre d u nemi'1že ani v nejmenším ohroziti.«
Slovo i n t e g r á I n í n a c i o n a I i s m u s je ukradeno
z Francie jako cerné košile jsou ukradeny z ltalie; co
v našich pomerech integrální nacionalismus znamená,
meli jsme príležitost poznati v poulicních výtržnostech
a "tvaniCÍch poslední doby. Nás na tom projevu hlavne
zajímá, že fašisti házejí po demokratech výtkou neodpo
vednosti. To svedcí o tom, že kdo to ve strane vyhraje,
zmocní se ne pouze sekretariátu, tisku a organisace, ale
i slova jimi pak podle libosti po odpurCÍch hází. Co bylo
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nahore, dostalo se dolu. Pan inženýr Dvorácek, predseda
zemského výkormého výboru, nedávný ministr obchodu,
vudce strany ve vecech hospodárských a clovek zrejme
slušný, hraje ve strane roli neodpovedného živlu. Naopak
živly, jimž až dosud každý šel rád z cesty, predstavuji
ve strane odpovednost samu. Kdo má chut, at tam bež!.

Dopisy

Jen zvýšeni výroby?
Vážený pane redaktore!

Zajisté prominete, že chtel bych doplniti jednu vctu Va;eho
clánku »Na pravo ci na levo« v 32. císle »Prítomnosti«, kde

pravíte: »Sociální otázku možno definitivne a plne rešit jen
zvýšením výroby a nicím jiným.« Chci se pokusiti () dÍlkaz,
že tuto otázku nerozreší jen zvýšer.~ výwby.

Potrava, odev a. obydlí j:sou základy lidské existence. ! 'e·
dostatek techto potreb jest bída. Odstraniti bídu lze jedine:
1. prací, t. j. výrobou statku, 2. možností opatrení si techto
statku veškerým lidstvem. Predstavte si muže, jemuž shorel
dum, lec který si uložil ovoce. své minulé práce v hodnote
na pr. 100.000 Kc kapitálu. Jest jisto, že nemltže lépe pot;loužiti
své rodine, nežli promenou tohoto kapitálu v novou strlochu
r""d . hlavou. Použil-li hy však této cástky k naplnení spálenište
slohovým nábytkem, benátskými zrcadly neb k obložení opá.
lených zdí mramorem a za, event. zbytek odejel pokochati své
srdce krásami Riviéry, jest nejvýš pravdepodobno, že by jeho

rodina uprostred všech, techto krásn);ch vecí trpela bídou.
Evropa (vlastne celý svet) po válce se ocitly v situaci onoha

muže, jemuž shorel dum. Pripouštím, že k odstranení bídy

pomuže zvýšení výroby. Avšak musí ~o býti výroba statku,
které jsou základem života. Zvýší-li se výroba jemných vo
navek, jedinecných mušeHnu, neprekonatelných bomb a daleko.
nosných del ci umelých démantu, zkrátka onoho záHcího zbožl,
jímž oplývají výkladní skríne našich hlavních tríd, pak toto
zvýšení napraví lidskou' bídu málo.

Ctu-li, že americký milionár si dal na úplné rovine zbu·
dovati umel6u horu pro sVllj dum, nebo že filmová hvczda »Xc

si porídila novou toaletu v hodnote 1,000.000 franku, pak tvrdím,
že zde byly promeneny prebytky lidské práce ve vcc~ které
bud vllbec nemely býti vyrobeny, anebo které se mely vyrobiti
"prvého dne v jedenadvacátém století«, jak jste poznamenal
o nekterých utopistických ideách. Takové a veškeré podobné lX>

užití prebytHt z výroby statku znamená dvojí škodu: 1. Roz·
mrhání hodnot. 2. Ztrátu casu, kapitálu a lidské práce, jež

mela býti použita k výrobe vecí potrebných.
Samotné zv.ýšení \ };roby nezlepší hospodárský blahobyt lid·

stva, nebude··li to výroba vecí p r á ven y n í potrebných a
nebudou-Ii prebytky tétd' výroby úcelnc rozdíleny mezi spolec'
nost j akp celek.

ZHnský Bafa, jeho solidní, levné boty ,L vysoké mzdy lidí,
kterí je vyrábí, jest mi typickým príkladem správné ce,ty
k hOlSpodárskému blahobytu, t. j. dostatku potrebných vcel.
Hospodárský problém jest krome zvýšená v.Ýroby skutecnc
"problémem een(~.. Blahobyt spolecný jest souctem blahobytu
jednotlivcu a žádná eskamotáž ve forme zvyšování služnéha
ci mezd a platu ho nerozreší tak, jako Batuv príklad rozumného
rozdílení prebytku z výroby mezi konsumenta, zamestnance a
podnik. Nazývá-li Ba(a tuto svou práci "Službou verejn06ti<,
a jmenují-li národohospodári takovýto smer "konpumentská po
litika« ci nazýváte-li jej Vy "cestou do leva«, jsou to pouze jiné
výrazy pro jedinou možnou cestu, jež vyvede dnešní lidstvo zhos·
podárské bídy: cesta poctivého, zdravého lidského rozumu a spra·
vedlnosti všem. - J,Sem Vám, pane redaktore, v úcte oddaný

V Napajedlích 24. 8. 26. A. Cekota.



JARO])IÍR K. DOLEŽAL:

sepíše onašich knihách
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K desátému výrocí jeho úmrtí.

Dílo Václava Šolce.
Nákladem Fr. Borového ve sbírce »Pantheon« vyšla »DHa

Václava Šolce«, sduborné· vydání vší literární tvorby So1covy
v jediném pekném, milém svazku, jejž upravoval A. Chlebecek.
Vydavatelskou práci vykonal peclive a znale dr. Bedrich Ven
covský, který pripojil též strucnou studii životopisnou a kri
tickou, úplný chronologický seznam So1cových básní, nekolik
poznámek a dve básne puvodu ne zcela zjišteného. I v sestavení
knihy zachoval dr. Vencovský velmi vhodne postup casový,
vrátil se proti Schulzovu a QuisojVU'.VJ/dání »PrvO[Senek«
k prvním otiskum Sokových básní, odstranil porušující opravy
i hrubé tiskové chyby a postaral se vubec, aby vydání bylo
ko'necné a opravdu »vzorné«, jako redaktori »Pantheonu« sli
bují; chybí snad tolikO' soupis podstatnejších tekstových odchy
lek od vydání predešlých. Bude lze tedy nyní císt Václava So1ce
celého v souvislosti, v nejcistší, nezkalené podobe a presvedcit
se znovu, jakou byl tentO' sobotecký selský syn nadanou, své
ráznou bohatoo a tvurcí duší básnickou. Už v tech »Lavickách«
na samém pocátku mladých básnických pokusu jsO'Utri vzky
))elé sloky »a je plání, milování«, ve kterých se mocne hlásí
schopnost smelejší a volnejší horoucnosti, touha pa nové du
myslnosti a výmluvnosti formy. Predstavu o rozsahu básnické
dovednosti a síly mel So1c velkou, byl by chtel udelat mnoha
a mnoho, ceho neudelali jiní, nebo udelat lépe než jiní. Zkoušel
být bérangerovským lidovým písnickárem, jenž rozzaruje vzlet
nými hesly svornosti, démantové tvrdosti, požehnané mozolné
ruky. Zkoušel být hugovským pathetikem, jenž rozezvucí verše
kovovou rím;skou mohutností., nebO' zase napodobiteilem leh
kých, prirozene plynných, vesele se hrnou cích národních zpevu,
jež si neukládají žádných prísných literárních pout. Psal v »De
dových vráskách« nebo v »Jozovi Skalákovi« hálkovské veršo
vané povídky po zpu'Eobu polských romantiku, psal proklínací a
rubášové balady jako Kalina a Erbel1', psal ghazely a sonety
jako nejaký ceský Platen, jemuž by nezáleželo na nicem nežli
na zvláštní umelosti veršového sestrojení. Ale at básnil Sok
v jakékoli forme, u neho ta forma nebyla pouhým zvoleným
vnejškem, on mel neobycejný smysl pm jejího ducha s do
konale tamu rozumel, jak musí být nesena zvláštním proudem
a hnutím sama vznetu. lJžÍvá-li podle vzoru Bérangérova pís
nickárských refrénu, nesmejí to být refrény ledajak prilepené
na {3véstrafy, nýbrž refrény, které jsou jako nezbytí obsaženy
v samém tepu a rozbehu každé strO'fy. Skládá-li orientální
ghazely, musí v nich být tolik pozq,viženého, rozhorelého citu,
tolik soustreder.é vášnivosti, že utkvelá slova zdají se pricházet
vždy sama i5ebou znovu a znovu na rty se stoupající naléha
vostí; ghazely jakO' »miluj me« nebo »ty to víš« jsou prímO'
opojné svým erotickým rozdýcháním, jež opakuje a opakuje
svou zaríkací formuli. A Sokovým energickým politickým znel
kám ve »Zpevech svatováclavských« nevyrovnají se žádné »Hlasy
v poušti« presvedcenou rozhodností, urcitostí a prímostí, vrouc
ností, pravdivolStí a jadrností, s jakou vybuchávají z básníkovy
dt:še. Zde je fO'rma rodnou mluvou veci.

Ceské slovo, 3. 7. 1926.

Ing. dr. J. S e i f e r t, kpt. ve Voj. tech. ústavu v Praze:
Výbušiny. Nákladem Fr. Borového v Praze o 248 stránkách,
s 56 vyobrazeními. Za 27 Kc.

Z úvodního slova r. prof. ceské vy's. školy technické v Praze
Ing. dr. C. Krauze vysvítá, že jsme dosud nemeli podobné knihy
a že bude zajisté hledanou príruckou. Kniha je psána jako
prírucka pro dustojníky delostrelecké, ženijní, delostr. zbrojní
služby, pyrotechniky a pro všechny ty, kterí pricházejí v svém
povolání s výbušnými látkami v užší styk. Autor pojednává
o teorii, výrobe, vlastnostech, použití výbušin zpusobem velmi
instruktivním a srozumitelným, procež ji mužeme všem du
stoj níkum vrele dopolruciti k bedlivému studiu.

Dlhtojnické listy, Praha, 1. 7. 1926.

vždy absolutní tvar" absolutní melodii, absolutní emoci. Všim
nete si treba, jak »Pozdrav T. G. M~« ješte dnes žhne vroucí
<1/ živelnou citovou emotivitou, jak je to básen v plném a nej
krásnejším slova smyslu. V tom je nejvetší umení: vložit do
okamžiku reálne zažitéhO' melodii vecnéhO'lidského citu. Goethe
M6rike-Verlaine ... To je príbuzenství Tomanovy lyriky.

5·
Toman je Jan Krtitel ceské moderní lyriky. Je mládeŽÍ nej

více milován a cten. Jev nem pratyp velkého ceského lyrika
- rekl bych: absolutního - v cistote nebývalé.

Nic nevadí, že moderní lyrika jde jinými cestami. Že základní
rys moderního lyrického stavu není dvoupólovost, že má už
plurální charakter. Že moderní lyrika touží po životnosti spíše
mussetovské, prelévajíc do básne kvas formovaných predstav
v okamžiku zrodovém. Formy se mení; podstata lyrické emo
tivity zustává.

Tomani'!v »Staletý kalendár« je velký, velký dar.
Fr. Gotz, Národní osvobození 30. 5. 1926.

Práve vyšlo!

*

*

Lyrický cin. (Dokoncení.)

»Stoletý kalendár«. Verše pomíchané. - Vydal
~Zlatokvetu« Fr. Borový v Praze 1<)26.

Práve vyllo!

Dr. J. KARÁSEK.

Do životopisného rámce vložil autor v chronolo
gickém poradí rozbory filologických a literárních
prací zapomínaného ceského slavisty a vídenského
Cecha. Rozsáhlá, láskyplne a do podrobností vy-

pracovaná monografie.

196 stran na krásném papíre s krídovými obrazo
vými prílohami za Kc 15'- u všech knihkupcu

a v nakladatelství

Fr. Borový, PRAHA,
Jindrišská 13.

4·

to základní dvojpólovost jeho lyrického stavu už sama
á typickou formu básne Tomanovy, jež jsouc vetšinou

ou epikou jehO'osudu, vystihuje dovršené stavy, dovršený
tele, dokoncené osudové pásmO'. Bá:pen »Aix-en-Provence«

lyrické rozloucení s mestem, jež básníkovi dalo zdraví a mír
A více méne každá Tomanova básen je rozloucením, ja

i osudovým úctem, j"kousi dramatickou synthesou, podla
etickým soudem. Až životní svár, leptající duši v trsy

·vých okamžiku, dozní, až q;udová krise, slažená z ne
ého poctu vln nadeje a beznadeje, lásky a nenávisti, hruzy

adosti, proklínání a plesání, je za ním, jako minulost ukon
pak teprve chápe se Toman celého komplexu a prevede jej

lyrickou melodii. Teprve potom se mu objeví její skrytý

srny"l, teprve potom ji prevede jako celek v útvar dvojpólovÝ
_ címž ji lyricky zmuže: vyrovná se s ním tak, že jej slije
do krllpeje písne.

Wuvilo se kdysi o jisté príbuznosti Tomana s Mussetem. Ne
právem. :\Iussetovi je poesie prípisem života, nedramatickým
prepisemsmutné erotiky. Musseta lákal stav rozžitý, roznícený,
pontánnost proudu cito~ých stavu. Toman se chápe životní

látky už dovršené. PrO' neho se stává látkou lyrického formo
riní, až je zpolarisována - tedy je dovršena. Proto Toman
tak málo píše. Vždy cítíte, jak tento básník lyricky vládne, jak
nikdynení opit vitální vášní, jak reálne, tvrde a úpome formuje.
Jak dovede každou básen až k absolutní autonomnosti, jak
odloucí všecko to bohatství dojmu, postrehu, citu, nálad od
svého nitra a prevede v lyrickou strukturu, jež žije pak svým
svéprávným životem, to jest: nabita vitální a citovou energií
dává chvejivé emoc.e jako stálý uzavrený zdroj lyrického tepla.
Jeho básne jsou príležitostné - vznikají z osobního podnetu 
a casto z vnejší dobové události - Toman ~šak z nich vyteŽÍ



Studenti)
mnozí z Vás jsou tak štastni, že mohou ze svého mesícního rozpoctu za
radit stálé položky na nejruznejší vydání.

Nezapomneli jste na stálou cástku
na nákup knih?

Stací i malá ale pravidelná cástka, abyste si koupili mnohé knihy,
které si dávno prejete míti. Položte již ve studentských letech základy ke
své knihovne a schránejte v ní jen nejhodnotnejší díla.

Naše nakladatelství vydalo Vámi milované autory.
v

NeumannJ Gellne1f1JSrámekJ Toman,
Hora a jiní

zažíhali radostné ohne ve Vašich srdcích. Verte, ješte mnohokrát se k nim
vrátíte v trudných i prijemných chvílích, které Vám život pripravuje.

V edici "Eantheonu", která nám dala vzorná a levná vydání
Dálka a Šolce, vyjde též celé dílo Anaiola France a W. Shake
speara v bezvadných prekladech.

Z velkých prosatéru ceských je u nás zastoupen K. M. Capek
Chod svým souborným dílem. V edici "Žatve" setkáte se s cennýmijmény
puvodních romanopiscu.

Celé toto bohatství muže postupne prejíti do Vašich rukou.
Upozornujeme pp. rodice, že mohou Vám knihy našeho skladu opatriti
na mirné mesícní splátky. Vyžádejte si knihu jako dar ke každé
príležitosti. Na Vaše vyzvání pošleme Vašim pp. rodicum nabídku. Avšak
i z vlastních úspor mužete mnoho knih získati. Napište nám, které knilijT
chcete míti a jakou cástku se zavazujete mesícne presne každého prvního
složiti. Uciníme Vá·m prijatelný návrh. Chceme studentum za
každých podmínek umožniti získání dob1'éa trvalé cetby.

Nakladatelství F(r. Borový,
Praha II., Jindrišská 13.


