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PntomnosL
Politika

ilhll NIathesius:

Osmadvacátý ríjen.
Osmadvacátý ríjen je dntm bez barvy, bez jiskry,

m stylu. Je to den nudný, na který se lidé teší nebo
na který se zlobí jen proto, že je to den, kdy je prázd
no. Nedovedeme do neho vložiti radostné veselí
francouzského národního svátku ani hrdost britského
rí~skéhodne. Je pravda, že konec ríjna nepobádá
tolik k radování pod šidm nebem jako polovice cer
vence,a že na hrdou tradici státního sebevedomí je
osm let trochu málo. Ale hlavní prícina rozdílu je jiná.
Vyprchaloz nás príliš brzo vedomí, že samostatný stát
ceskoslovenskýje pro nás necím úžasným, s cím jsme
jeste pred patnácti lety ani ve snu nepocítali, a zapo
mÍn:une,že pres všecky nesnáze prvního hudování ro
stemea sílíme. Není možno budovati stát pro každého
zvlášt tak, jak si práve usmyslí, a proto umínené hla
vy našich lidí, at z prava nebo zleva, kritikarí, a umí
nená jejich srdce protestují. Radost z vlastního státu a
ze všech tech možností, které ten fakt znamená, mizí,
;1 obcanstvo nechává osmadvacátý ríjen vyplnovati
tranick)-mi agitacemi, které prestávají zajímat, a ofi

ciálními projevy, ktedmi jsme se nikdy nedovedli ro
zehrát.

Tím, že opomíjíme pestovat dobrou tradici osma
dvacátého ríjna, dopouštíme se veliké psychologické
chyby. Nevyužíváme výjimecné priležitosti k výchove
l1a~ehoobcanstva a k posílení všech tvorivých snah a
dopouštíme, aby chlad ze slavnostního dne padal na
l"elýnáš pomer ke státu a verejným institucím vúbec.
~leli bychom úsilovne se snažit, abychom dali osma
dvacátému ríjnu aktuálnejší a konkretnejší obsah a
abychom k jeho oslave cinne pripoutali obcany státu.
~leli bychom z neho vytvorit den budovatelský, den,
kdy by se proklamoval a odúvodnoval pracovní pro
gram pro príští rok. Nesmelo by jít o požadavky, jichž
splneníbude možné snad až za staletí, nebot pri tech je
Ihostejno, zacne-li se zítra nebo až za deset let. Nýbrž
o veci,které se alespon z cásti dají uskutecniti už v do
be, jež náS delí od príštího osmadvacátého l-íjna. Je
jich dost a je dost korporací, které by tu mohly priložit
ruce k dílu. Slýcháváme stesk, že prúmernÝ výnos
pudy je u nás znacne menší než v Nemecku, a že mléc
né hospodárství drobných zemedelcú stojí hluboko pod
mlécným hospodárstvím zemedelcú dánských. Nuže,
co brání zemedelským organisacím, které si to uvedo
mují, aby z osmadvacátého ríjna ucinily den, kdy by
na mnoha a mnoha místech republiky hlásaly, že v prí
štím roce nutno uciniti ten neb onen krok, který bude
')ocátkem nápravy? Duležitost cizineckého ruchu pro
laši platební bilanci se zdúraznuje stále více a více,
l\e soucasne neustále proskakují oduvodnené výtky,
le organisace naší dopravy a zarízení" na~ish h9~~lu
nevyhovují. N uže, n.echt v den osmadvaca;teh? !"llua
Klub cesk)'ch turistu, Svaz pro povznesel11 navstevy

cíSLO 43.

CIZll1CUa podobné korporace proklamují ve všech cel
n)'ch místech republiky dobre promyšlený program,
který by se dal v príštím roce uskutecniti. Stále ješte
máme lepší trestnice než školy. V gymnasiu v Tru
hlárské ulici každým rokem musí trpeti celé desítky
žáku v tmavých prízemních trídách, kter)'m výmluvne
prezdeli katakomby. Reálka v Podskalí je tak špatne
umístena v starém dome, že žáci nevidí ani na tabuli.
Pokud jde o ústavy venkovské, jsou na príklad jed
notlivé trídy dívcího gymnasia v Jicíne rozházeny už
radu let na ctyrech ruzných koncích mesta. Není osm
advacátý ríjen vhodnou príležitostí, aby nejak)' Kruh
prátel strední školy pripomnel úradúm, že ani v dobe
nejvetšího šetrení se nesmí takto hazardovat se zdra
vím mládeže i profesoru?

Seznam možných námetu snadno by se dal rozšírit.
Výstavba mest, organisace verejného zdravotnictví,
péce o telesnou v)"chovu by na pfíklad poskytly také
mnoho otázek, okolo nichž aktivní obcan nesmí chodit
netecne. Mne jde však jen o základní myšlenku. Ucill
me den osmadvacátého ríjna dnem budovatelsk)'1l1 a
navykneme si v den ten verejne proklamovati dohre
promyšlené a proveditelné návrhy, o jejichž nJ.léha\"o"
sti jsme presvedceni a které se alespon cástecne dají
uskutecniti snad príštím osmadvacát)-m ríjnem. Pro
spech z takového návyku bude ve1ik),. Naucíme se my
slet konkretne a prakticky a naucíme se spoléhat na
iniciativu vlastní a zejména se naucíme nezapomínat.
Nebot za rok prijde nový osmadvacátý r"íjen, a tu hmle
potrebí vydali si pocet z toho, co za rok se z hlásaného
programu uskutecnilo, co zb)'vá ucinit a kdo má VlnU
na tom, že se neuskutecnilo tolik, co se uskuteci11t mo
hlo a melo. Takov~'m osmadvacátým ríjnem budeme
se ucit soustavne budovat a budovat musíme, nechce
me-li upadat.

J. J. Jova!!ovic:

Mussolini a následky.
fašisté tvrdí, že fašismus je nová víra a nové období mo

derní civlisace. Jejich protivníci v Italii považují jej za tyranii;

lhostejní diváci za nutné zlo, které má i svoje dobro. I v ci
zine fašismus i fašisté mají svoje prátele i neprátele. Nejbligj
skutecnosti je asi názor Americanu: fašismus je poslední fásc

boje o naplnení italského sjednocení; fašismus není svetové,
ale ciste italské hnutí.

fašismus se objevil jako ochrana pred bolševickým nebez

pecím a jako protest proti boji politických stran, a na škodu
vnitrní i zahranicní politiky Italie. Halie se sjednotila teprve
nedávno: od sjednocení uplynulo neco pres pul století. Sepa
ratistické síly jsou ješte velice silné: po válce dokonce zesí

lily, nebot Italové jsou nespokojeni s výsledky války. Politiku
silné ruky žádali nejdríve težcí financníci, velkostatkári a vy
soká byrokracie, a konecne cást strední trídy. Tyto rady ob
canstva Italie mely peníze, mely vudce, ale nemely mas. lilé·
daly je a také je našly mezi bývalými socialisty a anarchisty,
kterí za války s krajní levice prešli na krajní pravici. Když
byla provedena demobmsace, pridali se k nim nezamestnaní
vojáci a invalidé. fašismus povstal 17. tech dvou skupin -
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z konservativcu a nespokojených vojáku. Vysoká byrokracie
a statkári v okamžiku fašistického pochodu na Rím odepreli
všechny žádosti a rozkazy o potlacování hnutí. fašisté dostali

moc do rukou za úcasti konservativcu a za jejich peníze; bylo
to v okamžiku, kdy celý svet volal po míru a práci. fašisté
vedli o moc skutecný boj a prirozene, že chteli mít z neho
i užitek. V té dobe objevil se Mussolini.

•
Mussolini prišel v pravý okamžik, kdy mohl na sebe strh

nouti vedení. Nízkého puvodu, bourlivého života, student, vy
hnanec, novinár, delník, voják, nadaný recník, mající ohnivé

a pritahující gesto, mel vše, co muže strhnouti a omámiti dav.
A on italský dav skutecne omámil. Clovek bystrého postrehu,
užívající dovedne všeho, mající mnoho zkušeností ze svých
toulek svetem, vypocítavý jako všichni Italové, Mussolini byl
prímo predurcen za vudce fašistu. Vzal dovedne do rukou celé
hnutí a dovedl se vuci masám tváriti jako revolucionár a vuci
financujícím ho konservativcum jako ochránce spolecenského

rádu a soukromého majetku. Tyto dva kone, zapražené do po
vozu fašismu, žene Mussolini týmž bicem od »pochodu na Rím"
až do dneška. Je nutno mu priznati, že veškeré fašistické síly
upotrebil k udelání porádku a posílení autority úradu, aniž by
porušil verejný klid. Chtel obnoviti dustojnost státu \!e jménu
strany, o které tvrdil, že predstavuje v Italii vetšinu. Tato
umirnenost ponechala alespon cást jeho protivníku v klidu.
Liberálové dokonce prohlašovali, že nechtejí boje s ním, dokud
neuvidí, ceho dosáhl. Mussolini myslil totéž, ale jeho vojsko,
které vcas nerozpustil, toho nechtelo. Vojsko se nechtelo s ni
kým deliti o lup. fašisté žádali, aby stát byl podrízen strane,
a v tom nebylo rozdílu mezi nimi a bolševiky. A kdyby nebylo
vlivu Mussoliniho ve strane, byla by v Italii zavládla ješte
horší anarchie než ta, která privedla fašismus k vláde. Drobní
vudcové po mesteckách a vsích italských, toužící po moci a
bezstarostném živote, mohli udusiti i fašismus i Italii. Musso

linimu podarilo se poznenáhlu odstaviti zblahobytnelé vudce;
nejdríve nejvyšší a nejhorší, a potom ostatní. V té práci po
mohla mu oposice svojí koncentrací proti fašismu, a konser
vativci, kterí verili, že dovede zkrotit vzteklé zurivce jako fa
rinaci a jiní, a že vrátí potom zemi normální život. Aby posílil
svoji popularitu, Mussolini ihned, jak se dostal k vláde, uzá
konil osmihodinovou pracovní dobu; tím zpusobem získal del
níky, a do jisté míry zmírnil boj spolecenských tríd. Kapitali
stum dal zase rovnováhu v rozpoctu a reformy ve státní sprá

ve, - to, co lidé chteli a co drívejší vlády jen slibovaly. Po
sílív svuj osobní vliv a posici, Mussolini doufal, že bude moci
uklidniti lokální ·veliciny a z fašistických tlup uciniti velikou
ústavní stranu, která by vládla rádne.

S tím úmyslem vymyslil si i nový volební zákon, který mu
zajistil vetšinu v parlamentu a umožnil mu »zákonne" vlád
nouti nad Italií. Nebylo to konecne težké: všeobecné hlaso
vací právo bylo v Italii zavedeno teprve v roce 1913. Pred
svetovou válkou vládli Italii silní lidé jako Cavour, Crispi,

Oiolitti; všichni byli obratní lidé, kterí svoje skutecné úmysly
skrývali za duvery poslušných parlamentu. Mussolini príliš
podcenoval význam i vývoj socialistu a nacionalistu, kterí po
válce projevovali velice málo ochoty býti pouze loutkami po
litiku. Mussolini precenil svoji sílu. Mussolini získal, co chtel,
ale nezískal národa. V prvních volbách šla za mím strední
Italie, ale s malou vetšinou; v severní Italii, kde je nejvetší
prumysl, propadl; v jižní Italii prorazil jen proto, že mu po

máhali silnejší politikové jako Salandra, Orlando a jinf.

V okamžiku, kdy se stala vražda Mateottiho, situace fašf
smu, pres vnejší jeho lesk a nespornou prestiž Mussoliniho,
byla velice slabá. Krvavé drama, provedené na hlavním se
kretári socialistické strany, zanechalo strašný dojem v Italii

i za hranicemi. Predevším sdružily se všechny oposicní strany
v jeden blok. Oposice, položivší tak zvanou morální otázku, roz
hodla se, že za žádnou cenu nepristoupí k spolupráci s Musso

linim a dokonce že odejde z parlamentu. Mínila, že tím faši
smus jaksi postaví mimo zákon. Giolitti, Salandra i Orlando,
kterí se dotud správne drželi v pozadí, nyní se vyslovili proti
fašismu. Strední trída konservativní, statkári, továrníci od
mítli svoji podporu vláde a Italie se rozdelila ve dva tábory,
nacházejíc se pred obcanskou válkou. Opušten svými stou
penci i na pravici, Mussolini musil se obrátiti k svojí levici a
dáti jí vetší úcast ve správe zeme.

Tak Italie v poslednich mesících 1924 a po celý rok byla
v nynejši diktature. Tento režim mohl se v Italii udržeti sy

stematickým nicením a pronásledováním oposice, udušováním
svobody slova i neodvislé myšlenky, násilími na jednotlivcích;
diktatura udržela se jen pomocí holí »Cerných košil«. Ale bylo
dosaženo ideálu: stát nalézá se ve službe strany.

Když prešla první vlna pobourení, Mussolini se vzpamatoval;
videl, co by to znamenalo, kdyby abdikoval pred svými lidmi.
Proto se rozhodl sejmouti masku ústavnosti, udržeti vládu
silou, a zacal kolem sebe soustredovati živé síly státu. Opo

sice mu v tom šla na ruku svojí nejednotností; jeho dobrá po
vest, treba porouchaná, prekonala krisi. Jeho neprátelé z pra
vice báli se, aby nevzali vládu úplne do rukou krajne levé
elementy fašistické strany, a to ulehcilo úkol Mussoliniho. Ten
ulehcoval svoji poslci; zpevnoval svoje rady poskytováním

všemožných ústupku jednotlivcum, namáhaje vrátiti si svoje
staré spojence. Zacal prirozene s intrikami; aby se zbavil fa
rinacia, hlavního sekretáre fašistické strany a nejnesmiritelnej
šího odpurce všech druhých stran, rozhodl se získati vojsko
a delnictvo mcst a vsí.

Vojsko nikterak neverilo fašismu; profesionální vojáci ne
mohli snésti, aby byl milici prisuzován takový význam, který
jí nenáležel. Generálové pri projednávání rozpoctu v senátc
vrhli Mussolinimu ve tvár vraždu Mateottiho i celé jeho za
cházení se státem. Mussolini se tehdy rozhodl pro toto: zvýší
platy dustojníku, procistí jejich kádry a zahladí veškerý roz
díl mezi rádným vojskem a milicí. To melo úspech; dobyl voj
ska okamžitc.

Delníci, proti kterým bojoval, mohli býti získáni rozpuštením
katolických a socialistických organisací a vytvorením fašisti
ckých organisací na ochranu jejich zájmu. Mussolini ten plán
provedl, skryv jej v teorii o nucené kooperaci kapitálu a práce
pod státní kontrolou. Vyšla z toho smíšená sdružení delníku
a zamestnavatelft. Mussolini mohl tím zpusobem pusobiti na
zamestnavatele, hroze jim stávkou, a delníky zase udržovati

. v duvere, že jsou lépe chráneni pred zamestnavateli než dríve,
pod režimem jejich syndikátu. Mussolini zabezpecil i jim stejný
pocet senátorLI jako zamestnavatelum.

Zemedelce ·snažil se oblouditi ruznými zpusoby. Jižní Italii,
kde zeslabil vliv starých vudcu, sliboval, že ji ocistí od lupicu,
a že stát provede mnohé stavby. Katolickému zemedelci, který
je nejrozhodnejším protivníkem fašismu, nabídl smírlivou politi
ku vuci Vatikánu. Zde nemel velikého úspechu; cinil mnohé
ústupky, ale nemohl zabrániti každodenním útokum fašistu na
kneze, ale pomer mezi Vatikánem a Quirinálem je prece jen
méne mipiatý. Mussolini užíval všech prostredku k zeslabení
protivníkLI: zbavil Dona Sturzu vedení katolíku, znicil soulad
katolíku, konservativcu a socialistu; ale pri tom vnejškovc
podporoval Vatikán; pozdvihl vážnost papeže, získal laskáním
i penezi vysoký klérus, 'ac pri ,tom podpichoval farinacia,
aby napadal šéfa papežské vlády, kardinála Gaspariho.

Mussolini provedl ješte jednu vec k posílení svojí otresené
posice: zacal ve· svojí strane zavádeti porádek, odstranil ven
kovské fašisty-tyrany a postavil na jejich místa komisare.

Proto se zdvihl krik - obce ztratily samosprávu, ale zase
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potrebí mnoha penez, a v Italii je veliký nedostatek kapitálu.
Proto Mussolini nejdríve pospíchal, aby za každou cenu upra
vil otázku dluhu ve Spojených státech a Anglii. Nabízí Ameri
canum úcast v hospodárských podnicích v jižní ltalii a elektri
fikaci Alp. Jeho lidé jdou ješte dále: nabízejí americkému ka

pitálu pracovní sílu za velice nízké denní mzdy pro polovicní
zpracování surovin, jež by se potom v ltalii dokoncovaly a
pod italskou vlajkou vyvážely na Balkán, do R.uska a do Malé
Asie.

Veškerá pozornost poválecné 'Italie byla obrácena k tomu,
aby našla místo pro svoje ubohé a precetné obyvatelstvo. Ver
sailská smlouva dala Italii to, co ona považovala za »iredenti
stickou zemi«, ale vystehovalecký problém zustal nerozrešen.
ltalie neobdržela ani kolonií, ani mandátu jako Anglie, Belgie,
rfancie a Japonsko. Chudá, bez dostatecných surovin pro prii
mysl, musila Italie podporovati vystehovalectví. Nebylo to
lehké: všechny zeme nechtely dovoliti, aby se v nich usazovali
Italové, a proto ltalie neustále tvrdí, že jim versailská smlou
va ukrivdila, 'že jsou obeti války. A proto hlavní cíl zahra
nicní politiky Italie byl najíti místo pro vystehovalce, at již

v nových územích, at v cizích státech, at na nových tržištích
práce.

Mussolini zdedil tuto otázku zároven s vládní mocí, a pokra
coval v témže smeru. Ale zatím co u svých stoupencu živi!
víru v budoucnost, ve svetový úkol Italie, vedl politiku vy
pocítavosti. R.ozžhavuje výbojný nacionalismus, - aby zakryl
svoje plány - hledal útocište pro italské vystehovalce. Pod
porován Contarinim, prohnaným diplomatem, mel nekolik
úspechu.

Italie dnes ve východní politice bloudí. Doprovázejíc ji ruz
nými nacionalistickými dekrety diskredituje se pred svetem.
Nerozumný zápas veden je Italií proti Spolecnosti národu. fa
šisté nemilují žádnou instituci mezinárodního charakteru; vše,
co není »svaté sobectví«, nestojí za nic; mír se dtJržuje zbraní
a bezpecnost Italie nemuže být Italii zarucena Spolecností ná
rodu, ale italskými dely a aeroplány. fašisté se považují za
chudáky, kterí prišli na svet teprve, když ostatní meli již mezi
sebe všechno rozdeleno. Potom prišel nezasloužený protine
mecký boj zapocatý v Tripolisu, který zneklidnil všechny
Nemce.

Mussolini nejradeji mluví. On prohlásil první Velikou Italii,
jejíž sláva bude vyvolána silným vojskem a lodstvem, sme
lými aeroplány. On první promluvil k rozpáleným hlavám fa
šistu o vidine nového rímského imperia; sny bývají nekdy do

brou potravou pro lid, at jsou již chytré, ci nikoliv.
Mussolini vede svojí politikou ltalii do téže posice, v jaké

bylo Nemecko 1'. 1914. Nemecko tehdy kricelo, že je osamot
nováno, že je kolem neho vytvárena obruc; totéž dnes ciní
ltalie. Mussolini ted popichuje armádu jako kdysi Vilém II.,
ostrí mec, dbá o dela, a za hranicemi volá Boha za svedka,
že si preje mír.

Imperialistická politika dnešní Italie, její Drang nach Osten,
naplnuje Evropu nedúverou. fašistická politika je pramenem
neklidu a nejistoty.

Národní hospodár
V. Verunác:

Naše místo ve svetovém hnutí vedecké
organisace.

První president Ceskosl. republiky T. G. Masaryk po
slal u príležitosti zákonného zrízení Masarykovy Aka
demie Práce prípravnému výboru dopis, datovaný 24.
prosince 1919. Jeho obsah budiž zde znovu reproduko-

y spokojené, že se zbavily fašistických tyranu. Mussolini
dnes vudcem fašistu, šéfem vlády, ministrem zahranicních
, námornictvi, vzduchoplavby, národního hospodárství,
ním velitelem italského vojska. Mussolini je pánem Italie:

d Italie závisí na jediném cloveku. Až zmizí, nebude ani
režimu. ltalie to neví; Mussolíni to ví; žije od dneška do

ka.

Co fašistický režim provedl v dobe trí let?
fašisté praví, že meli úspech uvnitr i za hranicemi. Uvnitr
álili zcmi porádek, úspešne ozdravili finance a privedli zemi

blahobytu. V zahranicí: rimský pakt, Džubaland, Džarabub,
ko-italská smlouva, úprava válecných dluhu v Americe a

Anglii.

Hledí-li clovek na správní mechanismus Italie, muže ríci, že
dobrý; zejména italská doprava je dobrá a presná. Vcele
ávy jsou dobrí organisátori a odborníci, kterí jsou prevzati
vne z nacionalistu. Je-li vyrešena otázka dopravy, nelze

ho ríci o trídním boji. Nacpati delníky i zamestnavatele do

oho zájmového, odborového pytle muže se snad teoreticky
áli dobrým prostredkem k zmírnení trídních protiv; ale není

Dl to nebyla dobrovolná jednota. Delníci prijali Mussoliniho
stém smíšených syndikátu nikoliv 'proto, že byl lepší, ale
tože byl dosud pro ne nejužitecnejší. Což v lednu nestáv

vali na Sicilii sberaci a neznicili majitele pomorancových
áju? Ve smíšených syndikátech v Messine byli nejdivocejší
omunisté.

O porádku v Italii bylo již mluveno, a ví se, za jakou cenu
bylo dosaženo. Udržuje-Ii se porádek udušováním každé

svobody a napraženou holí, není pravého porádku. Dosud byl
rádek nejvíce porušován fašisty.
Italské finance jsou jiste na zdravém základu. Je to výsle

ek spolupráce nacionalistu a fašistu. Parlament, poslušný a
ázlivý, neprotiví se :zákrokum 'PTO dosažení dobrého roz
ctu; podporuje Mussoliniho proti tem, kterí považují stát za

zkažené máslo«. A Mussolinimu podarilo se uvésti italské
ance do porádku. Podle úredních výkazu byly v minulém

roce státní príjmy o 475 mil. lir vetší než vydání; dnes je
v Italii v obehu za 20.700 mil. lir papíru, což se v zemi s 42

mil. obyvateli nezdá býti mnoho. Je težko ríci, že by to byla
ásluha fašistu. Jedno je jisté: Italíe v posledních mesících

pokracuje. »Upevnili jsme politický i hospodárský rád,« ríkají
fašisté; »stvorili jsme duveru a vrátili jsme lid k práci a tím
Jsmemu dali i blahobyt.« Lid muže více vydávati, a trebaže vy-
tehovalectví nebylo veliké, není mnoho nezamestnanÝch, 

toho nelze popríti. Ale prese všechno jsou italští delníci placeni
méne než kdekoliv v Evrópe, živobytí je drahé, užitek továren
velice malý, pujcky možné jen pri velikých úrocích.

Mimo to je obcllOdní bilance Italie stále ješte v deficitu.
V r. 1924cinil deficit pet miliard lir, v r. 1925 již 7 miliard lir.
To znamená, že deficit proti létum 1922---':23 ohromne vzrostl.

Proto i víra ve veliký hospodárský blahobyt a jeho zdravý zá
klad není v zahranicí valná. Tento deficit mírní vystehovalci,
kterí posílají do Italie svoje úspory, a turisté, kterí cestují
zemí. Ale prese všechno je tento deficit v obchodní bilanci ve

liké nebezpecí. Mussolini napjal všechny síly, aby se v tomto
roce deficit zmenšil. Organisuje expansivnost obchodu, podpo

Dic lodstvo všemi prostredky. Italie zaujímá ve výstavbe lodí
e svete druhé místo a stát poskytuje podpory 10darskÝm spo

~ecnostem nejen proto, aby znemožnil zahranicní konkurenci,
le aby našel i nová tržište.

Mussoliniho politika tkví v tom, že italský prumysl podává
vé maximum, aby dovoz ze zahranicí byl zmenšen na nej

lIIenšímíru; aby se domácích surovin vyváželo co nejméne a
yl snížen dovoz z ciziny; bude-li tímto zpusobem možno zpu

sobiti rovnováhu V obchodní bilanci, bude zásluha Mussoliniho

veliká. Nesmí se dále zapomínati, že pro expansivní politiku je
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ván, abychom videli do jaké míry po sedmi letech jsme
postoupili. President napsal:

Vážení pánové,

premýšlel jsem o diskusi, kterou jsme nedávno mcli
o Vaší Akademii Práce. Porád si více uvedomuji, že Váš
plán 'zorganisovat všechny pracovní síly celého národa,
je pokracováním pansofickÝch tužeb Komenského. N a v e
d e c k é m z á k Ia d e má být vy bud o v á na ne j
vyšší výkonnost celého národa a státu;
všecka praxe má být s o u s t a vne vybudována na ve
decké theorii, vel ik Ý p lán m á v é s t vše c k y p r a
c ují c í a sjednocovat jejich úsilí v presný porádek a har
monii. Potreba úsilné práce ve všech oborech nemohla být
lépe vyslovena nežli Vaším programem. A nebeží ovšem
jen o práci, nýbrž o p r á c i u ved o melo· u, o práci,
sloužící velkému cíli mravního prerodu národa. Abych to
tak vyjádril: také cert pracuje a pracuje mnoho a chytre
- naše národní práce musí uskutecnovat šlechetné tužby,
musí být spravována vznešeným ideálem. Nestací praco
vat z donucení, z hladu - práce a co více: pracovitost
je mravní povinností každého uvedomelého obcana ce
skoslovenské republiky. Láska Je bližnímu, láska k národu,
oddanost lidstvu musí být úcinnou - kdo nepracuje, k d o
v y k o r i s t u j e p r á c i j i n Ý c h, není Cech a Slovák,
není clovek. Vybudování republiky vyžaduje mnohé úsilí
okamžité a rychlé; vedle toho je nám však treba zajišto
vat základy, jež mají trvat do daleké budoucnosti. Vaše
Akademie usiluje o takové základy.«

Na konci dopisu, priJdádaje poukázku na dar Akade
mii ve výši 1 mil. Kc, praví president:

"Peníze pocházejí z Ameriky a to od našich amerických
pracovníku a dClníkLI. Jsem presvcdcen, že ti, kdo mne
obdarili mým disposii:ním fondem, schválí toto mé rozhod
nutí, jakože jsem SÍ jist i tím, že Vaše instituce m noh é
m u sen a ucí od p r a c ují c í A m e r i k y.«

Verni prání dárce, budovatele naší samostatnosti,
verní intencím, vysloveným v dopise predstavitele státu
a to v dobe pocátecního budování republiky, pocali jsme
úsilovnc sledovati z p u s o b p l' á c e v zemích s vyvi
nutÝm technickÝm hospodárstvím, speciálne pak zpusob
práce hospodárství amerického, jak sám president úcelne
naznacil. Tak dochází po zrízení instituce technického
attaché pri vyslanectví ve Washingtone ke spojení mezi
predstaviteli našeho hnutí úcelné organisace práce a re
presentanty americkými v cele s Herbertem Hooverem.
rIIavI1e organisacní práce tohoto inženýra humanity ve
dla nás ke zrízení iÚ s t a v u p 1'0 tec hni c k é h o
s pod á r s tví p l' U mys lov é v rámci Masarykovy
Akademie Práce; ustavení zúcastnili se prední zástupci
podnikatelu i zamestnancu a o jeho cinnosti v prvním
tríletÍ vydána byla speciální zpráva. Ústav ten byl vy
tvoren hlavne z popudu našich zástupcu, dlících v Ame
rice, když vypracována byla známá zpráva o ztrátách
v prumyslové výrobe americké, jež pak preložena do
c.eštiny stala se základem nekten'rch akcí i u nás. Zmí
nený 11stav dal pak v roce 1923;a 1924 svou cinnost

úplne do služeb akcy p l' V n í h o mez i n á l' o dní h o
k o n g r e s u pro ved e c k é r í z e n í p l' á c e, jehož
protektorem byl opet president ceskosl. republiky a
cestným predsedou Hoover. ústav provedl veškeré prí
pr;wné práce a vykonával také všechny práce, jež
mu kongres (konaný v cervenci 1924) resolucemi uložil
až do doby, než došlo v roce 1925 ke zrízení gen e
rálního sekretariátu Stálé Delegace pro

ved e c k o u o l' g a n i s a c i. Zrízením tohoto generál
ního sejuetariátu dostává se Ceskoslovensku cestného
místa v tvorící se mezinárodní organisaci. Sdružují se
tu nejprve zeme Malé Dohody a Polsko, pristupuje ihned
Bulharsko, Italie, pozdeji Francie, Belgie, Španelsko, Ra
kousko, po paktu locarnském navazuje se styk s Nemec
kem, dojednávají se bliŽŠÍ detaily se zememi severský
mi, Anglií, Svýcarskem. Výbor americký funguje samo
zrejme stále v plné intensite. Parížská schuze (v cervnu
1926) znovu sveruje generální sekretariát do rukou Ce
choslováka, predsednictví dává vysoce inteligentnímu,
objektivnímu a hospodársky versírovanému ItalOVI
Maurovi, s jehoi jménem se tak casto nyuÍ shledúvárn~
na ruzných mezinárodních hospodárských poradách Sva
zu Národu.

Vykonaná práce tohoto mezinárodního útvaru, vze
šlého vlastne z pudy Masarykovy Akademie Práce (ca
sto i proti vuli nekterých ceskoslovenských cinitelií,
k jichž charakteristice se své doby velmi podrobne vra
Lim) nemohla zustat bez povšimnutí tam, kde o problém
práce casto jedná se hlavne pro potrebu dohod mezma
rodnÍch - v L:eneve. Po návšteve Americana Eduarda
Filena z Bostonu, dobre známého v mezinárodním ho
spodárském svete dochází na zacátku zárí 1926 v Že
neve k utvorení 1'11 e z i n á l' o dní h o i n s t i t u tup r o
r a c i o n a 1 i s a c i výr o b y a sice po dohode s re
prcsent~nty mezinárodního útvaru vytvoreného v Pra
ze; i dostá vú se tomuto útvaru také vlivného zastou
peni. Tak lze ríci, že i na vytvorení instituce ženevské
mclo hnuti vzniklé u nás za nemalé spoluúcasti ameri
ckých vynikajících institucí a jednotlivcu podstatný vliv.
J\esoluce, prijatá na mezinárodní konferenci práce v Že
neve (1926) ukládající Mezinárodnímu úradu práce pri
Svazu Národu povinnost sledovati vedeckou organisaci
práce splnGna byla alespon v konkrétním skutku spolu
práce ženevského úradu a mezinárodního komité pro
vedeckou organisaci, jemuž jsme dali první základy na
pL'lde Masarykovy Akademie Práce.

Všechno to je treba znovu si pripamatovat v dobe, kdy
jedná se o uplatnení nových cest v našem i svetovém
hospodárstvÍ. Je to treba - a zvlášte dopis Masarykuv
- pripomenouti tem, kterí mají dávat v politických
útvarech smer našÍ hospodárské politice, je treba, aby
si toho byli vedomi ti, kterí vedou vedecké jnstituce
specielne pak Masarykovu Akademii Práce; a je kone
cne zapotrebí, abychom si dosavadní postup znovu uve
domili ve chvíli, kdy hnutí vedecké organisace dostáv{l
se u nás do rukou zájmových sfér a hrozí nebezpecí, že
dostane se z pllcly, jež k tomu úcelu byla založena. Je to
nesporne snaha, aby bylo méne ovlivnováno objektiv
ními zásadami jako spíše zájmem u moci jsoucí skupiny.

Nedelám si zvláštních ilusí o spolupráci tech, kterí do
soucinnosti na poli vedecké organisace u nás (v t. zv.
Ceskoslovenském národním komitétu) nejdou dobrovol
ne, nýbrž pouze z donucení vlivem nezadržitelného vý
voje a kterí na celou vec dívali se »S vrchu« a nadávali
nám diletantu. Ke každé práci, má-li k necemu vést jest
zapotrebí také chuti a zápalu pro myšlenku. ProzatÍm je
treba ríci, že ti, kterí hnutí vedecké organisace prezírali
své konservativní stanovisko prohráli a uvidíme jen,
jaké si vezmou z toho naucení pro budoucnost.

Stále sílící hnutí, v jehož intencích vidíme i smernice
vedecké organisace a jež rozširuje se cím dále tím více
i do širokých vrstev jest nám zárukou, že dosud vyko
naná pr{lce nebyla marnou a že bude kontrolou všeho,
co se podnikne nyní dále. .
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Fordova Utopie.
Nemužeme dostatecne ocenit význam rIenryho Forda, jeho
ditclného díla a jeho prumyslové filosofie. Muže, jenž umí
emluviti lidi, aby delali veci, o nichž mluví ve své životní

ance .Dnes a zítra«, jenž umí obrátit tradici na ruby a
I obrácené stavby vyzískat tisíce konskÝch sil, miliony tun

dc ítky milionu dolaru, jenž má dost síly, aby rekl banké
m, že j ou bandou podvodníku, a maklérum, že jejich za

mestnání je škodlivým nesmyslem, a jenž má neslýchanou od-
ahu ríci, že jeho stavby a stroje - stojící pekný bilion dolaru

patrí verejnosti, která je zaplatila, a že jeho správcovství
na nich trvá jen potud, pokud vyrábí dobrý a užitecný vý
robek za platnosti zásady nejvyšší možné mzdy a nejnižší
možné ceny; - toho muže, když mluví, musíme poslouchati.
Jsme-Ii necím více, než nejpovrchnejšími lovci mesícních pa
plskl1. (Náhodou je dnes také pravdepodobne nejpopulárnejším
spisovatelem v sovetském Rusku.) To, co on ríká, at už se
nám to líbí nebo nikoli, pusobí pronikavým vlivem na náš ve
fejn~1život v Americe a bude nutne nan pusobit prubehem let
ješte více. A ten kvas pusobí na brezích všech sedmi morí.

chot Ford je prvním velikým prumyslníkem, jenž vedome
provádel pOlitiku, jejímž cílem je, aby stroj sloužil cloveku
a nikoli clovek stroji. Nevadí mu ani trochu, že tato politiKa
nutne vedla k otevrené roztržce s celou opevneno u stavbou _
kapitalismu. braní zisku a cenové politiky. On vítá bitvu a po
nechává druhou stranu bojište "metarum finance«.

Kdyhy tak útocil z okna nejaké universitní budovy nebo
treha i z generálního štábu, byl by jeho útok asi dost zábavný.
ale my. strízliví obcané bychom se na to dívali jako na vec
nepraktickou a nevýznamnou. Strízliví obcané z prava a strí
zliví obcané z leva by se na to dívali asi tak, jako na jablko
vou omácku. Ale ten, jenž tak naráží cylindry, je nejbohatším
clovekem, jakého svet kdy videl, a co je desetkrát význam
nejší, má za sebou organisaci, která delá takové divy, že na
ne zíráme vy jeveni a s otevrenými ústy, jako vesnictí idioti.
Jeho divy tvorí sílu, jeho divy ukazují, jak se správne kácí
a zpracuje drevo, informují železnicáre, jak se správne jezdí
se železnicí. ukazuií dále, jak lze využíti vedlejších produktu,
jak se udržují prehledy inventáre v pohybu a nikoli ztrnulé
v pokladne, jak se zabrání zbytecne velkému llromadení ob
chodních knih, informují zemedelce, jak se hospodarí správne
na statku a jak se dosáhne rovnováhy mezi zemedelstvím a
prilmyslem, jak se delá doprava jednotky výrobní kratší. snaz
ší a méne težkopádnou; další div je v tom, že nikdy se ne
dostane cloveku práce, kterou muže vykonati stroj, vyloucení
ztrát znamená predem se jich varovati, nikoli napravovati .ie,
pracuje se podle plánu a chyby se nenapravují teprve doda
tecne. Využívá se vodních cest tak. jak žádný prumysl dríve
jich nevyužil, divem je také ta hrdost na to, že "není u nás
ollchodních tajemství«, že každý ctverecný metr tech ohrom
ných budov se udržuje v úzkostlivé a bezvadné cistote, hy
l(iene a že jejich zarízení je podle možnosti nejpohodlnejší tem,
kdož v nich musí bydliti.

.Nelze doufati v život ze spolecného majetku, ale lze doufati
v život ve spolecném majetku. Nikdy jsme nezasadili rostliny,

ahychom tím zároven nezvýšili kupní sílu a životní úroven.«
Jestliže pak podle zákona nab'ídky a poptávky místní obchod
nici a statkári se snaží vyzískati z fordovÝch vysokých mezd,
"ordova spOlecnost škrtá jim hlavní položku z jejich chvaliteb
'ých plánu tím, že otvírá krámy nebo staví domy a zajištuje
·ak vyšší úroven životní delnictvu.

Tri ctvrtiny knihy jsou venovány skutecnému popisu toho
co Ford vykonal a jaké zmeny vyvolal na povrchu této pla
nety. Tu jsou a každý je muže videt - domnívám se, že není
inženýra, který by pri pohledu na ty nové fordson-turbiny
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neplakal radostí. Poslední ctvrtina knihy obsahuje proroctví,
výklad politiky a obecné filosofie. Poslední budívá vetšinou
trochu obav, ale nemusí odstrašit pozorného ctenáre. Jádrem
všeho je politika, nová prumyslová synthesa, nový zpusob
organisace hospodárského života, kterou Ford vážne a pre
svedcive hájí a pro níž ona podivuhodná, skutecne provcdená
díla v oboru konských sil, oceli a vyšší životní úrovne jsou
dukazem. Pres tri miliony lidí a tristakrát tolik milonu do
laru jsou dukazem.

Jeho politikou je toto: "Tvár obchodu je obrácena k akcio

nári, nikoli ke spotrebiteli a to znamená poprení prvotního
úcelu prumyslu«. "Penežníci« delají dividendy, ale pracovníci
delají zboží. Obchod padl do rukou penežníku a oni se snaží
ze všech sil, aby obchod zabili sociálne i financne. Jejich pro
dukt je casto pochybný a jejich náklady jsou príliš vysoké.
"Motiv zisku, ac se pokládá za správný a praktický, není ve
skutecnosti vubec praktickým, ponevadž pusobí zvyšování cen
pro spotrebitele a snižování mezd, takže stále zúžuje své vlast
ní trhy a prípadne se nicí sám.« Z toho jsou obchodní krisc.
Vše to je záhubné. Ti pomatení penežníci musí ustoupit kapi
tánum prumyslu, technicky myslícím, jako je na pr. rIenry
Ford. Ti povedou prumysl tak, jak má jíti, beze ztrát, bez
mrhání a bez kažení ke spokojenosti verejnosti, což je jediným
merítkem správnosti jejich vltdcovského postupu.

"Stroj nenáleží cloveku, ktcrý jej koupil nebo jenž jej uvádí
do chodu, nýbrž náleží verejnosti. Nedíváme se na verejné
pcníze, které v podobe zisku vešly do obchodu, jako na vklad,
z nehož bychom meli žádat ješte úrok. Ty peníze jsou penízc
vcrejnosti a verejnost, majíc dostatek dllvery v náš výrobek
tak, že nám zan platí, zaslouží si zisku ze své duvery. Ne
máme práva 'pripisovati verejnosti úrok z jejích vlastních
penez.« Jinými slovy, zisk se nemá zrušiti, nýbrž jeho funkce
je omezena na umožnení dokonalejší výroby, vyloucení dalších
ztrát, na zvýšení mezd a snížení cen. Zisk se stává cenou pla
cenou za nutné zdokonalování výroby podle pokroku techniky.
Na konec se všechno vrací ke spotrebiteli v podobe nižších
cen. A aby se zajistila -vyrovnaná práce celé soustavy, mzdy
musí býti vždy o kus pred cenami, aby se uvolnila dostatecná
kupní síla pro udržení prumyslové stavby v chodu podle její
výkonnosti. To je ono, co Ford nazývá motivem mzdy a co
musí nastollPit na místo starého 'podnetu soukromého zisku.

"Tvorí továrník nejakou vec, která pomuže lidu, nebo pouze
nejakou vec, kterou prodá Iidu?« Jde-Ii o to první, pak náleží
onen továrník mezi skutecné kapitilny, jde-Ii o druhé, je za
vržen. Ve fordove Utopii není místa pro vyšší prodavacství.
Peníze se vracejí ke své funkci prostredníka smeny a prestá
vají oslepovati lidský názor na základní fysické skutecnosti.
Není síly v penezích samotných. Nezamestnanost, krome nut
ných prechodu z jedné cinnosti ke druhé, se stává nemyslitel
nou práve tak, jako všechny pokusy o omezení výtežku v~'
roby, at už podnikem, nebo delníkem samotným. Ford nená

vidí "výrobní« teorii práve tak, jako nenávidí finans;ujícíhu
bankére. "Všechny naše snahy, abychom omezili pocet lidí
v jednom zamestnání, vyvolaly více zamestnání pro více lidi.«

Pri potrebe Ameriky, která požaduje neomezených množství
spotrebních statku a která má neomezené prírodní prameny
pro výrobu techto statku, je vždy více zamestnání než je lidí,
k jejich vykonávání - je-Ii ovšem dána kontrola továrníka,
technicky myslícího.

rIenry Ford venuje zvláštní pozornost technice hospodarení
s lidmi z tohoto hlediska. Je to technika jeho vlastní spolec
nosti. Snad 5'%1 zamestnaných jsou školení pracovníci - kreslí,
delají plány, diagramy, vyrábejí nástroje, opravují a dozírají.
95'o/d jsou delníci "vyucení za den« v jednoduchých povinno
stech a pohybech, kterých je treba k provozu stroju a k pro
vádení prací již rozvržcných. Nágtroje jsou tak vysoko, abY
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nebylo treba shybati se a zdvihati Ije. Delník, 'který, ukáže
schopnost, bude brzy vzat do oddelení, kde se delají plány.
"Pokud jde o jednotvárnost práce, shledáváme, že mnoho del
níku dává prednost jednoduchým automatickým úkolum, pri
nichž, jsou-Ii kombinovány s. krátkou pracovní dobou a množ
stvím casu k odpocinku a zotavení mimo závod, omezují se
nebezpecí na mizivou míru.« To je zvlášte pozoruhodné pri
decentra!isacních pokusech na River Rouge, kde rolníci a jejich
ženy tráví svuj volný cas vyrábením ruzných nástroju. Jak
koli divoká, nepravdepodobná, nebo docela zrádná se zdá tato
teorie, má prece jen pro sebe mohutný doklad ve svém usku
tecnení. Pracuje to a pracuje to dobre. Prijdte, posmeváckové
a podív~jte se, jak to pracuje!

A tu jsme. Stroj, postavený na nohy, beží vlivem techniky
podrobené pouze hlasování verejnosti v dusledcích její kupní
:síly. Vláda se zve, aby zustala mimo a nepletla se do toho
i se svými bankéri, delnickÝmi organisacemi, reformátory,
dobrocinnými podniky všech druhu a experty. Náš autor ne
návidí experty a všechny vnejší cinitele jakéhokoli druhu. On
zrejme pracuje na pokusu a omylu uvnitr své vlastní orga
nisace. Tento zpusob kontroly, podle jeho názoru, by se mel
vžíti nejenom v každém prumyslovém oboru v pravém slova

smyslu, nýbrž také v zemedelství. Zemedelství je nutno po
staviti na stejný základ, jeho jednotky nutno silne zvetšiti a
svázati je s prumysleml práve tak, jako je tomu na River
Rouge. Domýšlíme si, že vetšina verejných závodu - plyná
ren, vodáren, místních podniku dopravních - by se vzala
z verejné péce a dala pod tento nový zpusob kontroly. Proc
také ne, jestliže verejná služba je jediným motivem kontro
loru?

Prumyslová utopie moderního Kroesa je pred námi. Nejprve
jest nám se tázati, je-Ii to utopie vážná, nebo je-Ii to pouze
nevedomé oduvodnení z autorovy strany, aby obhájil svuj
bilion a aby presvedcil sama sebe i nás, že služby, které vy
konal zachovávají mu právní titul vlastnictví na všechno, co
nese jeho jméno - at už jakékoli množství z toho v teorii je
vlastníctvím verejnosti. Celé rady rotariánu se klaní Verejné
Službe na takovém základe. Jak se liší Ford od nich, liší-Ii se
vubec? Myslím, že je tu významný rozdíl. Jen málo rotariánu
platí jako minimum 6 dolaru denne dobrovolne za spolecnou
práci, jen málo jich snižuje ceny, jako ucinil Ford, jen málo
jich pracuje tak proste v zájmu potreby zdravého a užitecného
výrobku a žádný z nich nikdy nesnil o takovém užití užité
technologie. V tomto muži, podle n:ého názoru, není utajena

lakota, bez ohledu na vlO;likost jeho majetku. Jádro jeho zisku
se obrátilo do rozvoje podniku a nikoli k osobní potrebe. On

skutecne myslí to, co ríká, a jeho podivuhodná organisace je
toho dokladem.

Naše další a konecná otázka zasahuje hloubeji. Pocítáme-Ii

s politikou, která pracovala pro Forda a pocítáme-Ii s tím, že
americký národ mel z ní veliký prospech, tá.žeme se, lze-Ii
jí užíti pro Ameriku - pro západní civilisaci, chcete-Ii - jako
celku? Mužeme se sveriti bez dalšího rozhodování vedení ob

chodníka technicky myslícího? Je to opravdu, jak Mr. Filene
se odvážil doufati, cesta z nynejšího zmatku? Na tuto otázku
není snadná odpoved. Až dále ji budeme zkoumati, snad si jí
zodpovíme. Avšak v každém prípade já sám bych velmi váhal
dáti odpoved bez výhrady kladnou. Ford predem byl výsled
kem okolností, na než mel malý vliv. Doba žádala levného a
spolehlivého automobilu. Stalo se, že on byl prvním, kdo se
setkal s touto poptávkou - a vzrostl k neomezené síle na
váze této poptávky. Kdyby to nebyl býval Ford, byl by to
nekdo jiný - pri cemž ovšem by nebylo vylouceno, že by to
byl lakotnejší clovek. Výroby staršího typu, at už jde o boty,
nebo mýdlo, nebo uhlí, nemely a nebudou míti žádného tak
,"vhodného trumfu ve svých rukou. Také neprijde patrne ta··

ková výhodná situace, až nekdo udelá levné a spolehlivé léta

dlo. Sevšeobecnovati príliš do šírky jeden speciální prípad, je
vždy nebezpecno.

A další otázky se naskytají. Jakou máme záruku, že Fordova
tradice oživí všechny naše technické kapitány, až jim skromne
odevzdáme celou zemi? Jakou máme záruku, že jiní budou tak
pokracovati a že dedicnost se v tomto prípade osvedcí lépe,
než se osvedcila u Romanovcu 'a liabsburku? Jaké pak je
skutecné nebezpecí jednotvárnosti, spojené s tímto plánem?
Fordova zkušenost v tomto smeru je sporná a nikterak ukon
cena. Jaké pak jsou psychologické popudy, abychom obraceli
na ruby motiv zisku a proc by služba verejnosti mela nastou
piti na místo sobectví v celkovém behu velikých výrobních
odvetví takrka pres noc? Ford štastnou shodou okolností, již
uvedenou, zbohatl dost, aby mohl hlásati hledisko služby ve
rejnosti. Mužeme dáti všem svým kapitánum tentýž training?

Konecne, a to je nejvýznamnejší, nenalézám niceho v jeho

knize nebo v jeho utopii, co by se zabývalo nejakou prumyslo
vou ústrední mocí, která by uvádela v soulad národní poptáv
ku s výrobou. Tento živelný prímo požadavek zustává v moci
volné souteže. Tisíc Fordu by mohlo uvnitr svých vlastních
organisací provésti nekonecné úspory, ale pri nedostatku spo
lecné syn these mohlo by ztratiti více, než ušetrili, vezmeme-Ii
v úvahu jejich vzájemný boj. Kupní síla není žádnou skutec
nou zárukou proti ztrátám ze souteže, zvlášt když spolu sou
teží obrovské vertikální organisace. Uhlí, olej, dríví a nerosty,
ba i lidská síla - vše by možná rychleji klesalo po této na
klonené dráze, než za nynejších podmínek. Kdyby kapitáni se
mohli dohodnout, že si nebudou stát navzájem na prstech a že

dále se postarají o nejakou vrchní vyrovnávací mašinerii, pak
by v tom neco bylo. Avšak o tomto vztahu se Ford nezmi

nuje a domnívám se, že by tuto námitku proste odmítl. On
má obvyklou mystickou víru ve "svuj obchod«. On nikdy však
nezaradil svuj obchod se všemi jeho vztahy do celého hospo
dárského rámce národa.

Rád bych snad hlasoval pro Forda jako prumyslového cara
Ameriky; ale jeho utopie o soutežících obrech praská, kácl se
a obrací se v popel pred mýma ocima.

Címž není receno, že moje deti nebudou žíti V této utopii.

Fi losofie

Ferd. Peroutka:

Clovek a nad clovek.
(C í m jen á m C h e st e r t o n IV.)

Pozorujeme-li prípad v celku, je Nietzsche obrodou
vule životní, prílivem kladných citu, osvobozením ra
dosti a pohybu, »hlubok}'m zahledením se do zraku ži
vota - ženy«. Tato renezance není však bez jistých
romantických znaku: Nietzscheuv duch se ješte chví
lemi zmítá nad zemí jako balon špatne upoutaný. Jako
nekterí romantikové, i Nietzsche nekdy neukojí 'svého
ducha, neuchýlí-li se z doby prítomné do minulosti
- nebo do budoucnosti, k nadcloveku, což je jeho
zvláštnost. Ovšem, jde do minulosti zcela jiným sme
rem než, vetšina romantiku: ti zalézali duchem do
stredoveku, kryli se do stínu katedrál, bratrili se s go
tickými obludami, hledali ten nebo onen bledý a neuko
jitelný ideál, obnovovali obrazy svetcu, vyhledávali
rozcitlivelé osudy a všichni pokládali spíše mesíc než
slunce za prítele. Krátce, zvolili vek, který se ze všech
nejméne koupal. To naprosto nebyla cesta pro hygie
nika Nietzscheho. Minulost, ke které on se cítí prita-
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hován,je splet svalu a poduška svežích tel; cím více.
)upce,tím lépe; podle jeho citu více svedcí o veli

kosti cloveka bacchanal než mše; jeho duch bloudil
pet clodob, kdy lidé ve vytržení, jež je spojovalo s du

chem prírody, rozmackávali na hrudi hrozny vína;
zdravá tela byla ovládána duchy tvrdými a odváž
nými. Jeho minulost byla antika nebo renezance. By
la-libežná romantika v podstate severský ideál, Nietz
IlCheovamysl byla neodolatelne pritahována jižním
clovekema jižním podnebím. Je známa jeho prudká
kritika soucasného evropského kulturního a pudového
života. Tato kritika povstala proste tak, že Nietzsche
podrobil severský život merítkum života jižního. Po
rovnává-linekdo díte jižní prírody na pr. s nemeckf'm
profe orem, má ovšem dosti prícin k nadávánÍ.
A Nietzscheova kritika byla v urcitém smyslu nejdo
konalejším a nejchytrejším nadáváním své doby. To
postavení pudu nad rozum, kterým vynikl Nietzsche,
je požadavek, vyplynuvší z pozorování jižního života.
Miloval italskou hudbu, kteráž je hudbou bez rozumu.
Dokonalý pud má všechno v sobe, i moudré sebeome
zenÍ. Severský clovek musí nahražovati morálkou do
konalost pudu, kterou ztratil. Ctete-li Nietzschd'1v po
pis pravého a cistého života, tu vám samy sebou pri
jdou na jazyk latinské verše o zlatém veku, kdy clovek
»spontesua, sine lege finem rectumque colebat. Poena
metusqueaberant, nec verba minacia fixo aere lege
hantur.« 'Hudba nejvíce promlouvá k instinktúm;
proto se priznal Nietzsche, že »bezhudby byl by mi
život omylem«. Byla v nem naléhavá touha po zlatém
veku, Sám se nazÝval necasovým. V cem byla jeho ne
casovost?K jakému veku patrí? K zlatému veku, který
videl v antice a v renezanci. Nenalézaje nikde kolem
sebe cloveka podobného postavám antickým a rene
zancním (nezapomínejme, že byl profesorem klasické
filologie), pocal verit v budoucnost: prijde nadclovek.

Chesterton naopak naprosto nemá tohoto videní
zlatého veku. Opírá se o psychologické poznání, které
v krestanském svete je známo jako nauka o dedicném
hríchu. Praví, že dedicnÝ hrích je jednou z nejméne
popírateln)Tchskutecností. Musíme si to preložit z reci
symbolické: smysl dedicného hríchu jest ten, že clovek
ztratil dokonalost a navždy pozbyl zlatého veku. Po
nekud briskne receno, clovek následkem dedicného
hríchu musí nosit kalhoty, nebot by mu bez nich bylo
zima. Nietzsche veril v dokonalý, sám v sobe vyvá
žený pud, který nepotrebuje morálky, jako clovek zla
tého veku nepotreboval kalhot. Kdo však je presved
cen, že clovek následkem dedicného hríchu ztratil do
konalost, ví, že clovek si musí pomáhati morálkou.
Kemá smyslu príti se o to, byl-li kdy skutecne spáchán
prvotní hrích. Mezi námi už snad nikdo neverí vážne
v Adama a Evu a jejich príbehy. Pres to nepostrádá
nauka o dedicném hríchu vzácne realistického pohledu
na stav a uzpusobení lidstva. Jest to nauka o nedoko
nalosti cloveka. Nezáleží na tom, že prvotní hrích
nikdy nebyl spáchán. Záleží na tom, že lidstvo sku
tecne žije jakoby v následcích dedicného hríchu, jsouc
vzdáleno dokonalosti, musíc se odívati látkou a koží
a musÍc v potu tvári dobývati svuj chléb; nebezpecí
stále cíhá, a clovek je slabý a krehký. V tom byla bible
realistictejší než Nietzsche a než moderní utopisté,
kterí kreslí obraz budoucího sveta, v nemž cloveka
už ani hlava nebude bolet. Nauka o dedicném hríchu
predpokládá trvalou nedokonalost cloveka; nevcrí ani
v prímý, nepretržitý, sebe stále prekonávající pokrok;
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pokrocí-li lidstvo v necem, shledá se, že zdegenero
valo v jiném; bude-li nalezeno nové dobro, vyvstane
vedle neho nové zlo; a kdyby jednou byl nalezen zlatý
vek na zemi, podlehl by patrne útoku zlého neprítele
nudy. To jest realistictejší než utopie. Chceme-li do
bre vyjíti s clovekem, uciníme dobre, budeme-li míti
na pameti nauku o dedicném hríchu : jinak receno,
budeme-li pamatovati, že není uzpúsoben k dokona
losti.

Bible, která spoléhala na boha, byla v tom výhodném
postavení, že se mohla realisticky dívat na cloveka.
Proto nekterí spisovatelé, kterí jinak nemají mnoho
spolecného s krestanstvím, blíží se v názoru na uzpú
sobení cloveka a jeho meze bibli. Vezmeme na pr.
p.,l1atola France. Mohli bychom ríci, že celý jeho ná
zor na cloveka je vlastním bratrem toho pojetí, které
bylo symbolisováno v nauce o dedicném hrichu. Ne
méne plasticky než proroci vidí cloveka zcela v osi
dlech krehkosti a nedokonalosti. »Založena jsouc na
lidské slabosti,« praví France o filosofii jedné ze svých
oblíbených postav, »je pevná ve svém základu«. »Be
reme-li si na starost vedení lidí, nesmíme poušteti se
zretele, že jsou to opice. Jen pod touto podmínkou
muže být clovek vlídným a laskavým politikem.« France
dokonce jako Chesterton výslovne mluví o dogmatu
o prvotním hríchu. Praví o jakémsi anarchistovi, že
»byl priveden k nejdivocejší ukrutnosti nejsrdecnejším
optimismem. Neverí v prvotní hrích" a prece je to
dogma tak pevné a trvanlivé pravdivosti, že na nem
mohlo býti cokoliv zbudováno.« »Zdá se skutecne, že
lidé se stávají neštastnými premršteným mínením,
které mají o sobe a o svých bližních.« »Lidé byli to,
co jsou nyní: prostredne dobrí a prostredne zlí.« Jako
nad dílem Anatola France, mohlo by státi motto o de
dicném hríchu i nad dílem A. P. Cechova: tisíckráte
vylícil tento smutný clovek, kterak, následkem nedo
konalosti lidí, následkem vratkosti jejich citu, faleš
ných predstav o živote, slabosti rozumu i tela vše ~e
zvrhne, ceho se chopí: všem plánum je souzeno, aby
zustaly' nesplneny, at clovek podniká cokoliv, nic se
mu nepovede, a vše, ceho dosáhne, se mu omrzí. Che
stertonova filosofie nedokonalosti má ovšem zcela
jiný citový prízvuk: je v ní radostná záliba v mezích
cloveka.

Anatol France, maje pred ocima obraz životní ne
dokonalosti, napsal: životu treba dáti za svedky a za
soudce ironii a soucit; jsou to dve dobré rádkyne;
jedna, usmívajíc se, delá nám život roztomilým, dru
há, placíc, ciní nám jej posvátným. - Není snad ni
koho, jehož duch by byl tak málo ochoten to uznati,
jako Nietzsche. Ne ironie a soucit, nýbrž vule má býti
svedkem a soudcem života. To jest zajisté znamenitá
zásada, ale bývá u Nietzscheho ranena zurivou pre
piatostí. Byl pln pohrdání ke všemu, co nazÝval »te
plými vetry«. Prál si býti pohanem, a jednou z vecí,
kterých si zejména cenil na pohanství, byla tvrdost
vule a neprítomnost soucitu:

»Sním o sdružení lidí, kterí nijakého šetrení neznaíjí a
chtej í se zváti zhoubci.«'

Jeho aristokratický radikalismus 'byl by bez rozpaku
prijal antickou instituci otroctví:

»Bída uboze žijících lidí musí se ješte zvetšiti, aby ne

patrnému poctu Oilympských lidí se umožnila produkce umc
leckéJho sveta.«
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Praví, že je naprosto pri rozeno, jestliže slabí se obe·
tují a jsou obetováni pro silné:

»mllžeme nádhernau kulturu priravnati k vítezi crClClmu
krví, jenž pri svém "ítezném pruvadu vlece k vazu pri
pautané, paražcné adpilrce j<J.ka atroky.«

Zejména v soucitu vidí úlisného neprítele velkých lidí
a velk)'ch myšlenek:

»Kdo dasáhne necehO' velikéhO', necítí-li síly a vide v sobe
pllsabiti velké bolesti? Umeti trpet je ta nejmenší; v tam
vyniknau slabé ženy a též atroci ta privedou castO' až
k mistravství. Ale nezhynauti vnitrní bedou a nej istatau,
zpusobÍmc-li velký bol a slyšíme-li výkrik tahO' bolu 
ta jest velké, ta patrí k velkosti.«

Jedním ze znaku jeho nadcloveka bylo: nepocítiti
soucitu. V Nietzscheove nenávisti k soucitu nebylo nic
normálního. Psychologicky správno jest, že nejvetší
nenávist k slabosti mají lidé, kterí sami jsou jí nej
více ohroženi, jako se stávají krutými antisemity ti,
kdož sami cítí v žilách židovskou krev. Nietz:,cheuv
boj proti všem príznakum nemoci ukazuje, že sám byl
stále na pokraji nemoci, a chce-li kdo býti nadclove
kem, muže to bS,ti také z toho chhodu, že byl v trva
lém nebezpecí býti podclovekem. t. j. vecným churav
cem. Veril v život jen pod tou podmínkou, že splodí
nadcloveka, a cloveka pokládal jen za provaz, nata
žený mezi zvíretem a tou budoucí bytostí, která prý
prijde. Aby mohl milovati svet. utíkal od cloveka, a
zatím miloval jen nejmen~í a nejtišší veci sveta: »Prá
ve nejmenší veci, práve nejtišší a nejlehcí, zahara
šení ješterky, dech. šustot. okamžik - tot podstata
nejlepšího štestí. Tiše!« Naproti tomu miluje Che
sterton práve soucac;ného cloveka. popí.ieiícího. rehta
jícího a kamarádícího se ve své hospode. a nikterak
se neleká tech jeho znakú. které zjp.mnelí lidé Dokládaíí
za vulgární. »Nechci své štestí! chci své dílo!« napsal
Nietzsche ;>. žádeJ!. ;lby to se stalo obecným názorem
lidským: prý už jen krávv a Anglicané touží DO štestí.
Chesterton ze své filosofie nevv]ucu je cloveka, kted
ohycejne speje ke štestí nebo delá cokoliv obycejného.
Predstava nac1cloveka vznikla tak, že Nietzsche po
rovnal moclerního cloveka s preclstavami, jež mel
o muži antickém a renezancním. Proti tomu hájí Che
sterton obycejného cloveka. a jeho .obhajoba není bez
zurivosti. Zcela odmítá Nietzschel'tv zpusob: videti
v tom, co jest, plevy a žíti pro nadeji. Již v obycejném
cloveku vidí horu lidskosti. bohatou na poklady.

Zdá se mi. že rozdíl mezi starou a novou filosofií
bude v podstate v tom: stará filosofie byla plna netr
pelivosti k obycejnému cloveku a snažila se ho nahra
diti v devadesáti prípadech ze sta nejakým výmyslem:
byla melodramatická a byla radikální; mela co ríci
hlavne bytostem výjimecným; nezdržovala se príliš
požadavky, jež obycejný clovek klade na život; hle
dela se zmocniti aspoií. cípu z.ávoje absolutna; chtela
cokoliv mimo dnešního cloveka: žádala, aby clovek byl
absolutne egoistický nebo absolutne altruistický a ne
dovedla se spokojiti tou smesí altruismu a egoismu,
jíž jest obyce jn)' clovek; žádala bud naprostou svatost
nebo naprostou hríšnost, ac cástecná svatost a cástecná
hríšnost, která je v nás, je daleko rozmanitejší; chtela,
aby se clovek cítil naprosto štastným nebo naprosto
neštastným, ac je prirozeným údelem nás všech, aby
chom se z cásti cítili štastn)rmi a z cásti neštastnými;
chtela se Stirnerem vyhnati z cloveka všechen cit so-

lidarity, nebo s Marxem zahubiti v nem všechny
zbytky citu individuelního; chtela mít cloveka vášni
vého jako tygra nebo nehybného a lhostejného jako
drevený sloup; krátce, libovala si v krajnostech. vý
znacný ráz moderní filosofie bude v tom, že bude sme
rovati k lidem normálním. S bohem, nadclovece! S bo
hem, výpady filosofie primitivní!

Nietzscheovská nálada byla znacne rozšírena mezi
spisovateli té doby. Mluvilo se o živote na horách,
o osamocených hypérborejcích, o duchu mrazivém
a nelítostném. jímž je clovek povinován své veli
kosti. Tak na príklad Ibsen se zretelne zanášel
nejakými nadcloveck)'mi plány, ale zdá se, že ko
nec koncu prece jen nevedel jak na to, a tak zústalo pri
rozbehu. Pri hrdinských postavách z prvního období
jeho tvorby máme dojem zarathustrovského života. Ti
lidé jdou mezi hory a led, aby našli velikost. Zcela opo
vrhují »teplem stáda«. Neprítel lidu, dr. Otto, pripra
voval se na své dílo spolecenské. žije dlouhý cas
»0 samote tam u severní tocny«. To byla ibsenovská
methoda poznávání sebe sama. Chesterton by cloveku
který se chce poznati a dorusti do své míry velikosti,
poradil pravÝ opak: jdi mezi lidi; to je pravé pro
stredí, kde se rozpoutá všechna lidskost v tobe. Mezi
Thsenovými básnemi je jedna velmi krutá a nelítostná:
Clovek v horách se clívktdo údolí a vidí. jak tam dole
horí jeho rodná chýše a v ní uhorívá jeho matka. Co
uciní clovek na horách? Nesluší se. aby se príliš pod
dával hnutí citu: dívá se dolu, a jen zaclonil oci dlaní.
»aby mel lepší perspektivu«. Nekolik mesícú po smrti
matcine vidí, jak se dole vdává jeho milenka s jiným:
opet jen dlaní zastínil oci, aby mel lepší perspektivu.
Tito lidé chtejí býti jako Siegfried, jenž se vykoupal
v drací krvi. Nadclovek podle nich musí projíti chla
dem a pohrdáním. Chesterton radí projíti opakem:
vrelostí a uctivostí. Dobré ibsenovské perspektive by
vytknul, že je. nelidská a tudíž falešná. Obycejný clo
vek se pri matcine smrti nestará o perspektivu, ale
v ieho ocích se objeví slzy jako prapor smutku na do
me: pro tohoto obycejného cloveka píše Chestertoll.
Potlacovati city - to je mu jako potlacovati lidskost.
Potlací-li kdo své city, stane se možná nadclovekem,
ale tento nadclovek bude vnitrne chudší než clovek.
Chesterton streží žárlive vše, co patrí k lidskosti: a
k lidskosti patrí predevším slzy, smích a zacervenání.
Nemá žádného pochopení pro ideál potlacování citt"!,
který se vždy hlásá v Anglii z duvodú predstavy o gen
tlemanovi; a pochybuje, že by potlacení citu byla vhocl
ná púda pro vzrust cinu:

» Všichni nej1ypictejšÍ ;rnglictí muži cinu byli sentimenta
listé ... Ve velikém veku Alžbetine, když anglický národ byl

dokaván, ve velikém staletí osmnáctém, kdy britská ríše
všude zabírala pudu, kde ve všech tcch velkých dabách byl
ten symbalický, st0'ický Anglican, jenž se obléká šede a
cerne a patlacuje své city? .. Skrýval Grenvil1e své ci~,
když v zubech drtil vinné sklenice na strepy a kausal je, až
krvácel? Krotil Essex své vzrušení, když mrštil klaboukem

da mare? .. Pan Kipling pravil s uspokojením 0' Angli
canech: »Nepatláme si do nárucí a nelíbáme .se, když se
sejdeme.« ... Nezrušíte legendy NelsO'novy. A pres celý
západ tétO' slávy je plamennými písmeny llavždy napsán
velký cit anglický: Hardy, abejmi mne.«

Sensibilita je definicí života, praví na jiném míste.
Prirozene také Strindberg si jednu dobu zahrával

s myšlenkou nadcloveka, která tehdy bloudila ve vzdu-
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thu, Byl dosti rozvrácen, že to u neho neprekvapuje.
Jehoromán »Na brehu more« je vykládán jako pokus
O vylícenínadcloveka. Je-li tomu tak, pak je to velmi
žalostnýpokus. Je to zcela chorobný typ. Postava Bor
gaz tohoto románu má, zdá se, jen jediný nárok na
. énonadcloveka: tím, že se pokud možno svými zá
ibamia svým ustrojením podobá ostatním lidem. Je
tovyloženýhyperaesthetický typ, který vynakládá vel
koupráci, aby se zbavil bolestí, jež mu zpusobuje jeho
precitlivelost.Bydlí pokud možno vysoko na severu a
o samote.Když prijede na ostrov, obydlený pouze ry
bári, zarizuje se velmi esteticky: »jeho první starost
bylaztlumiti svetlo záclonami«; casopisy v knihovne
~estavilpeclive podle barev; zdá se, že jeho nervy byly
takslabé, že nesnášel dobre ani dvc barvy, byly-li ve
dle sebe položeny jen náhodne. Už pri narození ))byl
neobycejnejemné a nežné díte; dostal jemné smysly«.
Celéhodiny hyl rozmrzelý, nehyla-li jeho ranní káva
dosti silná. Špatne pomalovaná kulecn íková koule ho
primela, aby šel do jiného hostince; mel tak jemn)i
cich,že uznamenal. mel-li už nekdo pred ním noviny
v ruce, a ovšem, že ho to rozladilo. Kolem sebe vše
uvádeldo pedantického porádku; z toho se zdá, jako
byse obával, že všechno se mt'He náhle zvrátit v chaos.
'enávidel silné pohyby telesné, domnívaje se, že otre

:y pusobí špatne na mozek; proto nikdy nevesloval.
Je, myslím, dosti jas no, že je lépe h),ti clovekem než

nadclovekemtohoto neštastného druhu, kter~' se bojí
dvoucasopiseckých obálek, jež vedle sebe leží bez har
monie,a který má hrllZu pred špatne pomalovanou ku
Iecníkovoukoulí nebo pred veslováním. Zde je už nad
clovectvía degenerace k nerozeznání. At máte jaký
kolivnázor o vulgarite, je jisto, že je v ní více síly než
v tomto ubohém nadcloveku. Borg je bytost velkého
mozku a zakrnelého srdce: doba nemela dosti jasno
O tom, v cem z obojího, zda ve velkém mozku ci v za
krnelém srdci. treha hledati schopnost býti nadclove
kem,Majíce pred sebou tyto obrazy, jsme rádi, že už
nejsme obtežováni ide.ou nadcloveka. Chesterton sta
tecnedobíjí, co z této idey dosud zllstalo na duchovém
bojišti až po naše casy, Jediná vlastnost, jež Strind
berga uzpusobovala prijmouti ideu nadcloveka, bylo
jehoneštastné (autistické) založení, které mu nedovo
lovalo normálne se stýkat s lidmi; nadclovek je prý
vždysám, a proto se mu zdálo, že muže v nadcloveku
hledat osvobození. Býti nadclovekem == to pro neho
znamenalo, že by se nemusel stydet za svou neschop
nost obcování s lidmi. Tato neschopnost byla vynika
jícía neprekonatelná: ustavicne byl nucen chrániti své
~recitliveléjá. Hamsun píše o nem v jednom dopise:
»Nevímo nikom, proti komu by nic nemel. Mne také
nemá rád, tvrdí, že jsem mu príliš silná osobnost.«
Strindberg byl ))L1stavicne obet vnejších dojmu«. Ne
známátvár na procházce ho ruší. Napsal: ))Toužím po
lidech,ale o samote jsem se stal tak citlivým, jakoby
bylamoje duše bez kuže.« ))Žijeme-li s nekým, tu ne
nvládáme svuj vlastní osud; žijeme v nejistote: ský
támeznamenitý terc, závisíme na rozmarech druhého.«
Styk s lidmi pokládá za znásilnení. V pozdejší dobe
Jchýlilse do ))samoty a mlcení«, žil v naprosté osame
osti, vyhýbal se styku i s hospodY1lí. N adclovek, který
zalezedo boudy jako spráskaný pes. Tu tedy velmi
jasne vidíme, jak touha býti nadclovekem vyplývá ze
zvláštní neschopnosti býti clovekem. Když se lidstvo
na ceste za nadclovekem dostalo až sem. zacalo se po
chopitelneradeji ohlížeti po cloveku. Proti Strindhcr-

681

govu nucenému ideálu samoty má Chesterton ideál sty
ku a kamarádství:

"Všechna pravá prátelskoot zacíná ohnem a krví a nápoji
a uznáváním mrazu a dešte ... Každé pravé kamarádství má

v sobe ... jakousi filosofii širokou jako spolecná obloha,
zduraziíující, že jsme všichni v týchž kosmických pome
rech . " Nikdo ani nezacal rozumeti kamarádství, kdo s ním

neprij ímá j i~tou srdecnou horlivost v jídle, J}ití nebo kou
rení, hlucný materialism, jenž se mnohým ženám zdá cirou
žravostí. .. Jeto priznání ~e ke slabooti všeho teles
ného, :t\ikdo nesmí býti povýšen nad veci, jež jsou lidem
spolecné.«

Je nám, myslím. dosti lehko rozhodnouti, pod kte
rým praporem radeji chceme jíti svetem.

Je prirazeno, že také Bernard Shaw si pohrál s my
šlenkou nad cloveka. On, jenž horlive spechal po všech
stupních pokroku, rekl si jednou, že to celé schodište
pokroku musí nekam vésti. A položil si otázku, zda ne
vede k nadcloveku. Získal si slávu tím, že pronásledo
val obycejné lidské vlastnosti, mezi nimi ovšem i senti
mentalitu. Za jeden z nejprotivnejších druhll sentimeo
tality pokládal lásku. Za znak rádn)'ch bytostí považo
val chladnost. Prolévati slzy nezdálo se mu principem,
který by dbal zásady' šetrení energie. V jeho nejlepším
románu, ))Cashel Byronovi«, je lícen pomer otce a dce
ry podle jeho chuti: Je tu zaznamenáno, že Lydie jed
nou uvažovala, má-li otce políbit: ))Nebyli však zvyklí
demonstracím tohoto druhu.« A když otec umíral, ))ani
pri této príležitosti nebyly mezi nimi vymeneny než
nustky«. Lydie »nedbá krásy vllbec«, praví o ní její
spolecnice; )meverím, že by venovala druhý pohled
i nejkrásnejšímu muži v LondÝne«. Její mysl totiž byla
zarízena na eugeniku. Uvažujíc o svém snatku, ciní to
tak chladne, jak by to asi cinil eugenik, kterému by ce
lou záležitost sverila: ))Ježto jsem slabší telesné kon
strukce, kdežto muj mozek je chorobne c!nný, shledá
vám nejprospešnejší sveriti se muži telesne silnému.
jehož mysl není otrávena zbytecným hloubáním.« Pro
nás, kterí jsme v tech vecech ješte sentimentalisté,
zdají se tu býti setreny hranice mezi manželstvím a
odvodem. - V románe ))Socialista-amatér« lící mla
dého muže, který praví: ) Jsem príliš pessimista, než
abych dbal svých vlastních citll.« Stoje nad mrtvolou
své ženy, uvažuje tento kandidát vyššího typ~ lidské
ho: ))Tady stojím a plácu. Stávám se stále senbmentál
nejším! A pri tom jsem rád. že šla a udelala mne svo
bodným. Nekde ve mne vezí mechanismus smutku ... «
- Dick v ))Pekelníku«, kdvž mu prinesou zprávu, že
jeho matka umírá, odpoví:') Jijak mne to nezajímá.,(

Na tyto výpady Shawovy a na celou jeho snahu do
stati se smerem kde není dnešní clovek, napsal Che
sterton vety. kt~ré zasluhují státi se slavn~'mi:

"ran Sha\v nikdy nevidel vecí, jaké jsou dooJ}ravdy.

Kdyby byl videl, byl by pred nimi padl na kolen3. Mel vždy
skrytý ideál, pro který mu povadly všecky veci tohoto sveta.
Po všechen cas mlcky srovnával lidstvo s neeím, co ncnlÍ

lidské, s nejakou oblud0\1 s 1\farsu, ,s Moudrým mužem
stoiktt, s Hospodirným lTlužem bhianským, s Juliem Caesa
rem, se Siegfriedem, s nadclovekem ... Nevidí veci jak jsou,

kdo mysE,nejprve na Briaerea sc sto rukama a potom nazve
mrzákem každého, kdo má jen dve ... A není videní ved,

jaké jsou, predstavovati si polO'hohem duchovní jasnosti toho.
k,lo sc ukáže nebo neukáže v posledních dncch zeme. a

potom pokládati všechny lidi za hlbce. A to práve p. Sha''.
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vždy do jisté míry cinil ... Nemi'lŽe pochopit, že to, co
v našich ocích je hodnotno a co lásky zasluhuje, to! clovek
starý, pivo pijící, ~láboženství tvorící, bojující, podléha
jící, smyslový, úctyhodný clovek. A veci, které byly zalo
ženy na tomto tvoru, vecne trvají; veci, které byly zalo
ženy na fantasii nadcloveka, zemrely s kuJ,turami, které
je zrodily.«

Je ješte jeden anglický spisovatel, u nehož dráždí
Chestertona jeho krivý pohled na cloveka: "\t\T ells, který
vynaložil mnoho dlhtipu, aby udelal z cloveka neco ji
ného než co je, který cloveka krmil, aby rostl a zmenil
svou podobu. Chestertonovou láskou je Dickens, jenž,
jsa trochu melodramatikem, snad nevylícil cloveka
presne tak, jak jest, ale jiste vylícil lidské vlastnosti,
doufání a bedy presne tak, jak jsou.

Chesterton tak miluje prostého cloveka z ulice, ro
diny a hospody, že ho nekdy precenuje. Dává vždy za
pravdu obycejnému muži proti specialistovi: nezdá se,
že bychom ho mohli ve všem následovat na této ceste.
Prítomnost obycejných mužLl a žen v porotách je mu
nejvyšším duvodem pro poroty. Praví, že chceme-li
udelat neco opravdu vážného, uciníme nejlépe, pozve
me-li k porade dvanáct prostých mužLl, jak to ucinil
zakladatel krestanstvÍ.

Zde nejde o detaily, které se dot)rkají obycejného
cloveka. Myslím, že ve veku demokracie nemáme býti
za nic tak vdecni jako za to, dovede-Ii v nás nekdo
vzkrísit víru v obycejného cloveka. Nebot demokracie,
- tot obycejný clovek, a bud se demokracie vyrovná
s obycejným clovekem, nebo demokracie nebude. Byli
spisovatelé, kterí ukápli nekolik kapek obzvlášte vytrí
bené poesie na temeno postav výjimecných. Chesterton
zalil poesií prostého cloveka.

Bude znakem nové filosofie, že se prestane snažit
vymenit cloveka za neco jiného. V té veci nepatrí
k nové filosofii nikdo více než Chesterton.

Literatura a umení

Edmond Konrád:

o Anne Sedláckové a o herecké
prirozenosti.

1.

(D o p i s F e rdi n a n d u Per o u t k o v i.)

V ážený pane redaktore,
mám-li podle nadpisu a po Vašem prání napsat neco

o milácku našeho obecenstva pod zorným úhlem pri
rozenosti v umení, neobejdu se bez malé vstupní di
skuse o tom, cemu Vy a cemu já tak ríkáme. Kdysi
jsme meli o tom dlouhý rozhovor, z nehož vysvitlo, že
si v umení žádáte prirozenosti toho druhu, jak jí roz
umel realismus a naturalismus. Jste uzpusoben pro
urcitou methodu umelecké stylisace, jež se Vám jeví
prirozenejší ostatních, uspokojujíc víc než ony Vaši
osobní poptávku po spontánním umeleckém dojmu.
Oznacil jste mi pro sebe dva póly, tuším, Flaubertem
a Tolstým. Míníte-li pak svou žádostí o tento clánek,
abych v nem prokázal na Anne Sed láckové prirozenost
realismu, budete zklamán. Nebot Anna Sed lácková
tak a tak nehraje z prícin realistických, nýbrž z prí
cin umeleckých, a Vy užíváte výrazu »prirozenost«
; ;'0 vec, které já ríkám docela jinak. Chran Buh,

abych Vás proto zaplétal do velesubtilní arciestetické
polemiky. Nevytáhnu na Vás celý arsenál od Aristo
tela po Benedetta Croce, nevytasím se s otázkami.
jako na príklad, zda byla gotika prirozená, ci dokonce,
zda je prirozený Chesterton. Nebot tato polemika,
která byla už tisíckrát pocata a nikdy nebude dokon
cena (jako tak mnohá jiná na svete), byla by mezi ná
mi neplodná, postrádajíc jakéhokoli objektivního roz
hodcího kriteria, jež by jakožto tertius gaudens dalo
nekomu z nás obou definitivne za nepravdu, a my se
spolu dorozumíme o veci, aniž bychom naclužívali
slov. Jsem totiž presvedcen, že se Vám konec koncll
líbí na Anne Sedláckové totéž, co mne, jako se nám
obema líbí nepochybne totéž na Flaubertovi ci 1'01·
stém, pres to, že z toho vyvozujete nece docela jiného
než já, jenž Vaši zálibu v realismu jakožto takovém,
pro živý dnešek a pro nové umení, nikterak nesdílím.

*
Obávám se naopak, že Anna Secllácková tak priro-

zene hraje, ackoli hraje - realisticky?
V ážený pane redaktore: ohávám se, že Anna Sedlá

cková vubec realisticky nehraje.
Ba obávám se dokonce, že nehraje vLlbec- priro

zene: ve Vašem slova smysle.
Jak vidíte, pocínám si témer podle onoho známého

receptu na dementi: I. není pravda, že mi soused pti}
cil ty koflíky, 2. jest pravd?-, že jsem je dostal ve sta
vu znacne poškozeném, 3. vrátil jsem mu je ve stavu
úplne nepoškozeném. K tomu úcelu si prece jen po
nekud zarejpám, nedím zrovna v estetice (Buh s ná
mi a zlý pryc!), ale aspon trochu v realismu, paktli 1

jde o jeho jevištní projev. To jsou prastaré veci, zmí
ním se jen o nejnutnejším.

Jevištní realismus vzal, strucne receno, vznik svuj
z Ibsena. AJfred Kerr kdysi vtipne dokázal, že Ibsen
realistický není. Mimo jiné upozornuje na príklad:
Ibsen umele soustreduje dej, jaký by se v živote
pravdepodobne nikdy tak dohromady nesešel. Zdvoj- a
ztrojnásobuje zápletky, motivace a vztahy zpusobem,
jenž je v živote zcela výjimecný a zcela pravclenepo
dobný. Dává nejprostším vecem na jevišti druhý
smysl, jaký v živote nemohou míti, ne proto, že je
realista, ale proto, že je básník. Užívá jevištního pro
storu o trech stenách, zcela pravdenepodobného v ži
vote a orientuje do neho výjevy obrazove kompono
vané k diváku (z toho prostého dLlvodu, že to jinak
nejde), zkrátka stylisuje umele svoji scénu jako které·
koliv divadlo pred ním ci po nem atd. Je práve tak
málo prirozený, jako Racine ci Sofokles. Cili, soused
mi ty koflíky nepujcil.

Není sporu, že prišla v divadle také doba, kdy ve·
licí herci byli presvedceni, že hlavní vec na jevišti jest,
umet dokonale kýchat, verojatne kašlat, ryze krkat
a presvedcive zvracet. Vytvorili pro to radu slohu,
jichž fossilní zbytky ve zkonvencnelé prázdnote tu tam
ješte potkáváme v nekterých tak zvaných lidov)'ch
predstaveních, kde se stále ješte kašle a smrká zpu
sobem, jenž byl kdysi považován za realistický - ac
koli dnes víme, že se v živote kašle i smrká docela
jinak.

Mimochodem: nepamatuji se, zda jsem Annu Sedlá·
ckovou kdy slyšel realisticky kašlat ci kýchnout. Zde
jest urcite slabý bod mého rozjímání.

Realismus však vznikal približne v dobe vynálezu
fotografie.

-ismy pozdejší, jež by pravoverný realista-mohl
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Ale ovšem konversacní hra francouzská (která se
má k Ibsenovi a realismu jako mýdlove mastný ne
mecký její exponent Sudermann ke Gerhardtu Haupt
mannovi), zdomácnevši v dobytých oblastech, primó
dila si svuj herecký projev nekolika pikantními drob
nými nezpusoby a la realismus, tak jako se v Paríži
nosí trebas jednu sezónu všechno a la Tuthenkamen,
aniž je to proto méne parížské, ale naopak je to tím
více. V tomto smeru mohla se napríšte herecka na
jevišti aspon vysmrkat, což by pred tím byl býval asi
konec její kariéry.

Cili: jest pravda, že jsem Váš realistický koflík do
stal ve stavu znacne poškozeném.

*

Ale jest ješte ona prirozenost, již Hamlet doporu
cuje hercllm, a jejímuž nedostatku L! hercú divadla
Burgundského se posmívá Moliere.

Jest to ta prirozenost, která jednoduše liší dobrého
herce od špatného.

Jak vidíte, my se preci jen dohodneme.
Není umeleckého, není vúbec divadelního slohu,

aby, vycházeje z nejakého dobového a místního cítení
vecí, ve svých vrcholných výkonech, ve svých nejsil
nejších talentech, v dílech svých geniu a v gestu svých
vyvolených nedospel umelecké, vnitrní pravdivosti,
již Vy i já nutne pocítíme jako prirozenost.

Jakmile nejaké umení dozrálo do vrcholné cistoty,
prijde k polohám, kde všechny slohy splývají, a kde
jediný sloh je priléhavý sloh.

Nevíme, jak hrál Shakespeare. Ale »Romea a Julii«
lze se zdarem hráti ve všech slozích.

Moliere, jenž divadlu Burgundskému vytýkal nepri
rozenost, jiste v »Lakomci« ci »Misanthropu« nemllže
býti zván realistou. Zarucene však velikým básníkem.

Zustanme pri pouhém herectví. Videl jsem v Paríži
nejvypestenejší, nejmanikurovanejší cizoložná drama
ta v bezvadne konvencních predstaveních, jež me prese
vše uchvátila. Videli jsme Rusy ve »Vsi Štepancikove«
nebo Pavlova v »Ženitbe« hráti realisticky zpusobem,
který dávno a dávno prerustal všechnu -isticnost.
A videli jsme Vachtangovovu expresionistickou »Stu
dii« hráti nejen »Erika XIV« s Cechovem tak, že se
tráslo srdce realistum i nerealistum, ale videli jsme
tuto jednu a touže »Studii« hráti stejne mistrne ve
trech ci ctyrech ruzných slozích. Marie H iibnerová
pak jež jiste si dobyla všeho práva na mistrovství
realismu, dovede Chrobacku v »Živote hmyzu« into
novati tak, že Hilar podle ní naladí celý akt svého
jiste naskrze nerealistického predstavenÍ.

Také Anna Sedlácková muže, chcete-li, príležitostne
být nazvána hereckou realistickou. Presneji: je mimo
jiné také realistická.

Jinými slovy, vracím Vám Váš koflík ve stavu
úplne nepoškozeném.

Pro svou osobu definuji si herectví Anny Sedlácko
vé strucne takto: nic nežli charme a talent. Vycítáva jí
jí nekdy, že hraje všechno stejne: Katerinu ve »Zkro
cení zlé ženy« i Christinu Strindbergovu, Blaženui Adrienu i »Nezralé ovoce«. A realisté, zurive chvá
líce její Lízu Doolittleovu, dokazují, že je vlastne rea
listka. Ale musil by v tom cert být, aby herecka jako
ona nezahrála s úplnou pretvárecí (nikoli od »pre
tvárka«, ale od »pretvor'ti«!) schopností takovou
skvelou celovecerní šarži. Odjakživa v podstate šarže
jest, že je trochu realistická, jenže je to proste charak-

áti deformistickými, vznikly s rozvojem fotografie,
ž ukázal, jak znacne se liší skutecnost od našich
listických predstav. Byl o tom svého casu velmi
nS'clánek v »Prítomnosti«.

*

Jenžekdo ví, kolik a zda vubec co spolecného s tím
\"~ímmá Anna Sedlácková. Aspon je v tom hácek

ten se jmenuje francouzská hra kOllversacní. Sotva
dl.'spor, že tato hra jest rodná a puvodní pravlast,
trikální domova h)'ckající kolébka Anny Sedlácko
, chuvinoobjetí a materský prs, jenž ukájel nemluv

.• í první talenty našeho milácka. A neváhám po této
ánce jazyk francouzský prohlásiti za materštinu
ny Sedláckové, za její sanskrt, z nehož vzaly vznik

.• hny živé jazyky, jichž herecky jest mocna. Nevy-
cuji, že do tohoto rozpustilého jazyka velmi casne
primísilonekolik velmi dobre vychovaných slov an

Iickédívky z ostrovního soukojence a klubovne ne
ucenéhobratra francouzské hry konversacní, ale jaký

tu podstatný rozdíl mezi pllvodem jeho a puvodem
glického národa z vítezství Viléma Dobyvatele
Hastingsu? A pokud jde o jiné vlivy, uvidíme ješte

'le. Spokojme se zatím faktem, na nejž jsem hotov
podstoupitiordálie, že kolébka Anny Sedláckové stála

zákulisí francouzské konversacní hry.
Francouzská konversacní hra však je neco docela

jiného, než realismus. Predevším je mnohem starší
- nehudu nikoho unavovati jejím rodokmenem, ale
stála tu už dávno v plné sláve a mela svou tradici,
dyž realisté - zacali válcit proti nÍ. Nebot jevištní
ealismusbyl boj proti tradici, byl revoluce proti kon

venci,rozbíjení formy, ba dokonce: útok na francouz
kýrepertoir. Na Dumasa a Labiche, Augiera, Scribea

a Sardoua - u nehož se Ibsen ucil technice, oné ne
realistickétechnice, kombinující úcin s presností stro
jovou, a na které celý realismus stojí. Dva svety

úplne protilehlými smernicemi i prostredky, s úplne
ruznorodou intonací dramatickou i hereckou, jež, po
ud náležela svetu francouzské hry konversacní, byla

realismemvykrikována za bohopustou umeleckou lež.
Realistickýútok umelecky porazil zpusobnou konvenci
hry konversacní, nahradiv ji konvenCÍ za každou cenu
nezpltsobnou. To je v podstate jediné jeho vítezství,
nepocítáme-li službu, již prokázal vÝVoji. N eb t po
ražená hra konversacní tím nikterak nevyhynula,
nýhržvesele bují až do dnešního dne, ku blahu Anny
Sedláckovéi jejího obecenstva, pisatele techto rádku
nevyjímaje. Naopak, neopouštejíc svoji podstatu, své
spolecenskévzory a ideály, ~vou erotickou manikuro
vanot a svou parfumovanou vášen, své strýcky
z Ameriky a své hrabecí zámky, své bonhomní velko
prumyslníky, neodolatelné milovníky a presladké mi
lovniceat vdané, at svobodné - neopouštejíc toto vše,
francouzská konversacní hra rozšírila si oblast svých
námetu a možností o nekteré prostredí a o nekteré

utecnosti, objevené realismem, do kterých svou kon
vencivítezne vnesla, viz nam~tkt)U Capuse, Donnaye,
13ernsteina,Lavedana atd. A komu nestací tyto do
lady, tomu budiž pripomenuto ovoce tohoto výboje
ry konversacní v oblastech realistických, vrcholn~'
ruh produkce, llstálené v typ a standard - hra man
elskénevery, vecn)' trojhran sladké Francie. Pama

tuji-lise správnc. Ihsena ani nenapadlo psát cizoložná
dramata,leda byste je mermomocí hledali v »Rosmers
holmu«ci· »Hedde Gablerové« nebo »Paní z námorí«.
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terisacní prínos. A s ochotou pripustím, pak-li nejak)r
sloh realistický nikdy v celosti a úplnosti neexisto
val, že naopak není slohu, klasické nevyjímaje, kter)r
by prvku realistických byl úplne prost. V prírode ani
y prírode ducha nic neexistuje naprosto cisté, naprosto
Isolováno. Ale podíváme-li se dobre na LíZlI Doolit
tleovou, práve ona je dukazem relativity slohLl: zacíná
naturalistickou studií, pokracuje v realismu anglické
komedie a vrcholí vévodskou konversacní hrou Wil
deovou. Nejen to, není rozkošné tretí dejství skvost
nou parodií zápasu konversacní hry s realismem?
A nekoncí práve oním platonickSrm pyrrhovým vítez
stvím realismu, jehož vymoženosti na sebe konvencní
podstata slohu salonního s rozkoší navléká, pyšná na
svou latest fashion »a la realismus«?

Anna Sedlácková s klidem hraje oba slohy, hraje
je všecky. Do všech stejne vnese svuj charme a svuj
talent. jemuž je prizpLlsobí (jako ostatne na príklad
herecka nekonecne víc ovlivnivší umení. Eleonora
Duseová. hrála vždy jen sama sebe). majíc rízením
božím v sobe onu prirozenost. kterou Hamlet a Mo
liere od herce žádají. Její osobní ženský puvab, až prí
liš slavn~·. než abych jej zde opeval, beze sporu pri
spívá k úcinnosti jejího hereckého projevu. jejž od
jejího zjevu nt'lze odlouciti. A toto jest realismus nad
realismy. iemuž neodolá žác1n~' sloh na svete. nredem
daný realismus hercova fysického materiálu. vítezství
a svod jeho pl"lvahll nad naší smyslovostí. Polovina
umení hercov1. .iest telo. Dovedete si predstaviti trebas
vinohradského Vošalíka. takto na svém míste jiste
zdatného herce. jako Romea? Ale usmívá-li se princ.
jsou poddaní nadšeni. A usmeje-li se Anna Sedlácko
vá, je nadšeno obecenstvo. Jéjí charme hraje za 111,

jedva jen vstoupí na jevište.
*

Nebyl by jí tam ovšem nic platen bez jejího talentu.
Co je to. hereck~' talent? Tot schopnost, b)rt na je

višti pri rozen)'. v onom smysle. v nemž to žádají Ha
mlet a Moliere.

Anna Sedlácková je na jevišti prirozená, i když jí
není: když hraje nejkonvencnejší, nejulízanejší. neJ
manikurovanejší. nejparfumovanejší, nejsnobštejší kon
versacní hru. Nejbanálnejší fráze splynou jí se rtu
s cirostí pramenné vnitrní pravdy. Napsal jsem o ní
kdysi, že kazí svými hrami repertoir. a rok za to se
mnou nemluvila. Ale musím poctive dodat, že jej zase,
pokud o ni jde, ocištuje a vykllpuje svou hrou.

Herecký talent Anny Sed láckové jest. býti na je
višti sebou samou. Býti vždy touže neodolatelnou by
tustkou, jejíž úsmev plní nadšením obecenstvo. jejíž
zámlka mu zatají dech, jejíž ústa mu najdou a vysloví
všechnu milostnost života v pouhé frázi »DobrÝ den,
prosím, posadte se.« Nosí svoje role s touž lahodnou
samozrejmostí. se kterou nosí svoje toilety. udávajíc
intonaci celé hry svým osobním slohem, ha rvou svého
svetlého. lehounkého hlasu. jímž nicméne prezvucí
ensemble. jako sólové housle orchestr. Již tento ZPLl
sob hry. tak zvan~r »star play«. není realistick)'. ale
pochází 7. doby predchozí. Což nic u ní nemení na jeho
svežesti: na vyrovnané a rozvážené gracii její mimiky,
schopné kdykoli se rozzáriti prškou intuitivních, zcela
('sohních n:lpadlt jako když na príklad v »Jak se vám
to líbí« roztržite preruší verš, aby se podívaJa na ná
hrdelník svého milého. jejž mu sama povesila na šíji.
>Jebo když v »Nezralém ovoci«, hrajíc hru ve hre,

si popotáhne puncochu. Na vyrovnané a rozvazene
gracii její mimiky, jsem rekl: ale která nepretržite vi
bruje od hlavy k pate melodickým smíchem a nehou
až ornamentální. Anna Sedlácková hraje kotníky i ko
leny, kyclí, zápestím, lokty i rameny v nepretržitém
vlnení, vzpomente si jen na její typický postoj levým
ramenem vpred, pohled trochu pres ne - nebo na
kouzelnou pantomimu jejich nohou, tuším. v »Klouc
kovi netýkavce«, která je sólovým císlem pro sebe a
malou arií v rámci elegantního konversacního slohu.
upomínající na jistou episodu z Heineovy »Italienische
Reise«. ŽádnÝ porádný realismus nemel by jí strpeti
takovou kudrlinku. My však bychom jí velmi postrá
dali. Jakobychom postrádali jistou mimickou škálu
v obliceji Anny Sedláckové, pri níž obecenstvo hro
bove ztichne. vedouc, že po ní pri jdou sladké a hlu
boké tóny lásky, zadržovaného citu, tlumené nehy.
nepriznávané touhy, pri nichž každého musí príjemne
zamrazit. (Všimnete si, že její fanouškové, kterí tvorí
úplnou obec. jsou neméne mužského, jako ženského
pohlaví. lVI uži cítí. takovouhle bych chtel mít, a ženy:
takováhle bych chtela být.) Nebot Anna Sedlácková
hraje a ztelesl1uje urcitý ideál milostného ženství. JlI á

svou prekrásne vypestenoll konvenci. v níž ožívá j:>kn

rybka ve vode. Hana Kvapilová, která stvorila cesh'
jevištní realismus. nehyla krásná. Její moc tryskala
z pramenu zcela jiných.

Anna Sedlácková je sladká. Naštestí je také silná!
Je to veliké umení, odkýcarit kýc, jak ona to dovede
ve velikém poctu svých rolí.

*
Strindbergovu královnu Krist~'nu hrála nerada a

velice se durdila pro sloh, jenž jí byl režií vnucen.
Takorka proti své vuli však vklouzla do neho stejrye
bezpecne, stejne prirozene, jako byste rekl, rozhovorila
se v prekrásné scéne nad ozáreným stoleckem s onou
vniterností, která vede pravého herce od mnohoznac
nosti slova k jedine presvedcivému prízvuku, vybou
rila svou velikou záverecnou scénu s nahou bolestností
nezdobeného lidství.

Ale byla, po mém, exponována mylne ve »Zkrocení
zlé ženy«. Katerina, tato Amazonka, jež se u Petruc
chia ucí teprve vedet, že je ženou, není úloha pro mi
stryni ženskosti. Katerina má mít hluboký alt a má
zbroj e zvucet jako štít, o nejž uder~l mec.

Také Blažena vlastne není z oblasti Anny Sedlácko
vé. Blažena je štavnatý, kyprý barok, snídá jiste an
glickou snídani a nepohrdne biftekem. Anna Sedlácko
vá. to je francouzská kuchyne a Veuve Cliquot.

Dovede více okouzlit, než rozesmát. Není to humor.
je to rozmar. A neotrásá námi, roznežnÍ nás. Nevede
válek, ale války se vedou pro ni. Dovedl bych si ji
predstaviti jako Helenu v nejakém trojském dramate.
~~l jsem vždycky pocit, že Helena byla vlastne Pa
nzanka.

II.
(D o p i s dr u E. K o n rád o v i.)

V ážený pane doktore,
myslil jsem prirozeností pí. Sedláckové proste od

vahu, s jakou hraje na jevišti sebe samu, a nehodlal
jsem to uvádet v nijakou souvislost s realismem. Tím
se ta cást Vašeho clánku, která polemisu je proti rea
lismu. stává sice hezpredmetnou. ale zClstává hezkou.

Váš
F. Peroutka.
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Týden slovenské knihy.
Nechcizde psáti literární kritiky ani literární histo
. Spíše chci nekolika strucnými poznámkami po
r 7atina jisté potreby, jisté nutnosti a jisté skutecno

" které dnes urcují osud slovenské knihy. O každé
uveden)'chokolností bylo by možno dlouho hovoriti.

to by vydalo celou knihu. Omezuji se zde na neko-
bodu,o nichž mohu i z vlastní zkušenosti hovoriti.

Od 6. do 14. listopadu jest na Slovensku usporádán
zvaný »týždelí slovenskej knihy«. Je to týden, ve

van)' propagande slovenského písemnictví. úcelem
ho jest zainteresovati nejširší kruhy verejnosti pro
venskollknihu a konkretním cílem, aby každá slo-

enskárodina behem tohoto týdne koupila alespolí jed
u slovenskou knihu. Myšlénka jiste není zlá a zdarí-li

se, respektive bude-li propagace slovenské knihy dobre
usporádána a provedena, možno ocekávati dobré vý
ledky.
Tento »t»ždetl. slovenskej knihy« jest jisté positivum

alesponv tom smyslu, že delá se pro slovenskou lite
raturu vLlbecneco. Idea vznikla na Slovensku, vyšla ze
slovenskýchkruhl'1 a jest proto tím sympatictejší. vý
ledkytohoto t)'dne snad potom ukáží, kterými cestami

treba jíti, aby slovenská knih::t se stala skutecnou po
trebounejširších vrstev lidu. To musí býti konecný cíl
této propag,mdy a myslím, že kdyhychom se spokojili
jen pouhými tržními týdny, nevykonali bychom pro
slovenskou literaturu mnoho. Zájem o slovenskou
knihu musí být trvalý. to jest slovenská kniha musí
h)'ti skutecnou duševní potrebou.

Zatím slovenská kniha prožívá krisi. možno-li ovšem
o krisi hovoriti tam, kde dosud nebylo dostatecného
zájmu. Nazvemež to však krisí a pátrejme po príci
nách neutešeného stavu slovenské literatury.

Slovenská kniha má velkou k o n k u r e n c i v knize
ceské.Blízkost obou jazykl'1, slovenského i ceského, na
ucila slovenského inteligenta císti ceské knihy. Hlavne
proto, že ceská kniha má svou tradici a ceská litera
tura jest bohatší slovenské. Prekladová literatura ceská
jest obrovská. (eští nakladatelé zaplavu jí neustále
knižní trh novými a nov)'mi vecmi. Ceští nakladatelé
jsou bohatší, mohou proto lépe .propagovati, jsou 01'
g-anisovanejší, proto ovládají slovenský trh takmer
úplne, a konecne, kdo na Slovensku cítí potrebu knihy,
cte cesky práve tak jako slovensky. Jin),mi slovy: ce
ská kniha dostala se do vrstev slovenské inteligence
a ceské inteligence na Slovensku.

Slovenská kniha musí spoléhati na slovenský lid,
kterému ceština není tak bežnou, aby mohl bezvadne
císti ceské veci. Ale tento lid je jednak chudobnÝ a
hlavne necítí dosud potreby knihy. Kniha je mu dosud
luxusem; jedine kalendár jest zbožím lépe prodejným.
Aby zde slovenský knihkupec pronikl, musel by se
vrhnouti na prodej a vydávání kalendárl'1, modliteb
ních knih a pod., což však nemožno zaraditi dobre pod
pojem literatury, jak jsme na to zvyklí. Ale z tohoto
stavt. vecí vyplývá, že slovenský knihkupec nebo na
kladatel, nemaje odberatelstva, nemá ani takové mož
nosti iako má nakladatel ceský. Jeho konkurencní
schopn;)st jest proto menší, ponevadž bude-li vydávati
dobrou slovenskou literaturu, bude vydávati zboží ciste
luxusn , kdežto nakladatel ceský z velké cásti dnes už
vydává dobrými knihami zboží denní duševní potreby.
V tom je rozdíl mezi nakladatelem ceským a
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slovensk;·m a v tom tkví i krise slovenské knihy. Hen
ry Ford kdesi praví, že musí míti bohaté odberatele,
aby si mohli jeho .auta koupiti. Totéž platí o knize.

Aby slovenská kniha mohla se dostati ze svých za
cátkl'1, potrebuje: zámožnosti obyvatelstva, byt jen po
merné, potrebuje inteligence a potrebuje, aby kniha
stala se duševní potrebou lidu. To jsou predpoklady,
bez nichž není budoucnosti pro žádnou knihu.

Slovenská kniha toho všeho dosud nemá. Prumerná
zámožnost slovenského cloveka není taková, jako ce
ského. Inteligence cte jednak ceské knihy, majíc mno
hem vetší výber, a za druhé cte ješte mnoho madarsky,
jsouc odchována madarskými školami. Slovenské kni
ze pomLlže inteligence, která nyní vychází ze sloven
ských škol a která už zapomíná madarsky. Tento po
stup je už dnes zreteln)T. Jestli ješte pred peti ci šesti
lety po slovenské knize se málokdo ptal, dnes tomu tak
není. Slovenská kniha se už prodává a slušne se pro
dává. Behem dalších nekolika roklI se bude prodávati
docela dobre. Predpokládáme-li tedy, že zámožnost
obyvatelstva stoupne a že stoupne i mnohost inteligen
ce, meli bychom dva predpoklady pro lepší budoucnost
slovenské knihy.

Tretí záležitostí jest lid v nejširších svých vrst
vách, tedy lid prostý. Myslím, že bych ubližoval slo
yenskému lidu, kdybych tvrdil, že u neho zájmu o kni
hu není. Naopak jisté zkušenosti mne nutí k názoru, ž~
skutecne nejširší vrstvy zájem tento mají. Ovšem lite,
ratura pro tento lid není taková, jak jí v prí~nejším
smyslu slova rozumí vá. Lid chce literaturu lid o v o li
a hlavne 1 a c i no u. Pod pojmem »lidov)'« nemusíme
ješte mysliti nic špatného. Na východním Slovenskc\
vychází na pr. lacin)' lidov)' t)'denník, neobycejne (:0
bre delan)', který má 16.000 odberatel LI~ císlo na si0- .
venské pomery skutecne úctyhodné. Láce a lidovost tn
jsou, které zarucují a zarucovaly by i slovenské knize
úspechu. Nezapomínejme na to, že prostý clovek po\'a
žuje literaturu za I u x u s, tedy za vec, kterou míti
nemusí. Má-Ii ji míti, chce ji míti I a c i n o u, možno-li
zdarma. Nemysleme, že to sluvko »zdarma« j~ vlastní
jen slovenskému lidu. Nikoliv. I u nás lidé rádi dají
za veceri dvacet korun a pochvalují si, jak dobre a la
cino se najedli, ale mají-li dáti za knihu deset korun,
zdá se jim to mnoho. To jest takrka samozrejmé. ne
bot literatura vždy jest luxusem u vetšiny lidu a jen
nepatrná minorita považuje knihu za nezbytnou potre
bu. A co je nám potrebou, zaplatíme. Ceho nepotrebu
jeme, za to litujeme i sebe menšího obnosu. Když po
tom s ohledem na slovenské pomery trochu tento ne
pomer zvetšíme, dostaneme skutecný stav vecí, totiž
mocnou touhou cloveka po luxu (cetbe) a velkou ne
ochotu za tento luxus platiti.

Ale i tomu možno odpomoci - obetmi. Zní to tro
chu nehezky, zvlášte dnes, kdy tak málo jsme ochotni
obetovati, hlavne financne. A preze bez obetí nelze po
stupovati kupredu. Dáme-li slovenskému cloveku laci
nou a dobrou knihu, pokazíme trochu jeho prirozené
pudy. Luxus (kniha) stane se mu pot r e b o u. Tato
potreba ho donutí ke k o u P i knihy. Je v tom kus psy
chologie a kus národohospodárství. Nejprve musím
vzbuditi touhu po knize a potom mohu na knize vy
delávati. Jakmile se cloveku stane kniha jednou po
trebou, potom i v skrovných hospodárských pomerech
nalezne možnost úspory a knihu kupuje. Ale treba tu
v první rade vzbuditi potrebu, touhu, reknu to na plno
_ touhu po luxusu. Jestliže však zacnu drahými kni-
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hami, treba výtecnými, znemoznlm prostému cloveku
jejich koupi: vysokou cenou a tím, že jsem nevzbudil
touhu po .knize. Jinými slovy: na Slovensku treba Kra
mériovy expedice. Ale stejne tak zklamou moje roz
pocty, budu-li, treba lacino nebo zadarmo, dávati pro
stému cloveku nejmodernejší literární -ismy. I k lite
rature treba výchovy: nejdríve veci skutecne lidové a
potom neustále lepší a lepšÍ. - Kdyby bylo možno toto
vše skutecne provésti, kdyby bylo dosti obetavosti, pre
konala by slovenská kniha i onu tretí prekážku - nej
širší lidové vrstvy.

Z receného je zrejmo, že slovenská kniha budoucnost
má a dobrou budoucnost. Jestli dnes nakladatelské
podniky na Slovensku nepracují tak, jako v Cechách,
netreba zoufati. Slovenské inteligence a slovenského
uvedomení neustále pribývá a to jest záruka dobré bu
doucnosti. Budou-li k tomu na príklad takové »týždne
slovenskej knihy« dobre organisovány, nestanou-li se
jen podnikem ciste obchodním, ale budou-li hodne ide
ové, potom možno predpokládati, že rozvoj slovenské
literatury bude rychlejší, než myslíme.

Ale není možno nevytknouti nekolik chyb. Chyb,
které by bylo treba napraviti. Brzy tomu bude rok, co
jisté slovenské nakladatelství zahájilo akci za úcelem
vydávání klasických del. V oznámených deseti svazcích
shledali jsme se jen s preklady, ale s preklady, které
jsou u nás v Cechách nejméne už dvakráte vydané. To
byl myln)' krok, treba leták (k tomu ješte špatne slo
vensky psaný) byl podepsán mnoha vynikajícími slo
venskými kulturními pracovníky. Prekladú slovenská
literatura potrebuje co nejméne. Proto, že ceská pre
kladová literatura už je nesmyslne veliká, a za druhé
proto, že ten, kdo po klasických prekladech touží, na
jde dokonalejší a lacinejší v ceštine, nehlede k tomu,
že tím se slovenské literature nepomáhá. Je to proste,
národohospodársky vzato, ztráta a ztráta docela zby
tecná. Jindy se setkáváme s prekladem polského spi
sovatele (do ceštiny trikráte preloženého!), kde se do
cítáme, že »poslovencil« ten a ten. Tedy to už je prece
jen mnoho.

Mladé slovenské literature chybí poctivá kritika.
Otevrená a prímá. Nekamarádská. Mám tu na mysli
asi to, že ten. kdo napíše. 64stránkovou knihu sloven
ských básnicek, nemusí ješte býti prohlašován za gé
nia. Slovenské literature chybí literární casopisy. Jsou,
ale je jich málo. A nejsou všechny dobré. Nekteré vel
mi špatné. Slovenskému knihkupectví a nakladatelství
chybí organisace. Vydati slovenskou knihu není Ulne
ním. Ale mnohdy je umením, aby slovenský knihkupec
ji alesp0J1 do výkladní skríne vyložil. To je veliký ne
dostatek. Tvorba literárního díla potrebuje idealismu.
Knihkupectví je však obchod a obchod musí míti re
klamu a býti organisován. Slovenské knize potom chy
bí literární rubriky jednotlivých slovenských casopisú.
Pri tom bych chtel poznamenati, že když nekterÝ ca- .
sopis venuje polské ci litevské nebo anglické literature
dvakrát t)'dne po dvou sloupcích - neudelal pro slo
venskou knihu docela nic. Práve tak, jako když revue
a noviny jsou plny cizích povídek a románlt, a pri tom
na slovenskou povídku a slovenský román se zapcmíná.

Ale to jen tak - mimochodem.
Možno resumovati: slovenská kniha potrebuje ide

alismu spisovatele i nakladatele, pomoci novinárské a
financních obetí. Hlavne však potrebuje slovenská lmi
ha s p i s o vn é slovenštiny, aby se konecne dalo zji
stiti, co slovensky psáno jest a co nenÍ. I to jest jeden

ze slovenských paradoxú, že sice už slovenskou litera
turu máme, ale nemáme spisovné slovenštiny, to
je té slovenštiny, která by byla za spisovnou jaksi
oficielne uznána. Jazyk sice nesmí zkostnatet, ale
nedá se dobre hovoriti o literature tam, kde každý
mltže psáti jinak a nikdo na svete mu nedokáže,
že píše špatne. Nebot doklady pro psaní jistého lova
tak ci onak najdu podle potreby v tom ci onom slo
venském spisovateli. I o této otázce by se melo v tN
nu slovenské knihy premýšleti. - Krátce: stav sloven
ské knihy, treba dnes není ješte rltžový, není bezna
dejný, naopak. Ale kniha ta potrebuje mnoho úsilovné,
obetavé, poctivé a idealistické práce. Zní to dnes divne.
Divne se dnes vyjímá i to slovícko: idealismus. Ale
veru bez neho nelze vykonati nic. A slovenská kniha
idealismu potrebuje nejvíce a na všech stranách:
u tvúrce, vyrabitele, prodavace i kupce. Bylo by ra
dostno, kdyby týden slovenské knihy nám prinesl ale
spon jednu z otázek, které jsem dnes strucne nadhodil,
vyrešenu. A když ani úplne, tedy alespon na polovic.
I to by byl pokrok, i to by bylo napredovanie.

Veda a práce

W. Steed:

Elektrické ženy.
Redaktor »Review of review«, W. Steed,

zanechal na okamžik vysoké politiky, kte
rou pestuje, a šel se informovat ženy, eo
soudí o budoucí podobe domácnosti. Jeho
interview s onou dámou prekládáme. Stále
vetší užití elektriny v živote soukromém je
jednou z vecí, které dají ráz moderní dobc.
Tento clánek jedná o pomerech anglických;
nemuže však býti pochyby o tom, že i my
pujdeme touto cestou.

Pred nekolika týdny jsem nevedel nic o "Lenské inženýrské

spolecnosti«, a stejne málo o »Elektrické spolecnosti pro ženy«.
Byla mi neznáma i existence slecny Karoliny tlasletlové, se
kretárky obou spolecností a vydavatelky ctvrtletního casopisu
»tenský inženýr«. Nyní jsem ji »objevik

»Q co se to pokoušíte?« otázal jsem se jí všetecne .• Chcete
vypudit slabší mužské pohlaví z jeho težce získaného posta
vení? Máte v úmyslu stavet mosty, lokomotivy a parníky,
nebo vrtat tunely nebo stavet mrakodrapy? Budete-li takhle
pokracovat, nebudou mít muži záhy místa, kam by složili své
hlavy, leda že by se stali chuvami.«

»To je velmi mužské hledisko,« odpovedela slecna tlasletto
vá, »proc by ženy nebyly inženýry? Udelaly mnoho dobrého
v cetných odvetvích vedy a dobyly si uznání v mechanice.
Asi pred šesti lety byla zalo%ena "Lenská inženýrská spolec
nost«. J ejíllli cleny byly ženy, které dosáhly uznání na všech
polích inženýrství. "Elektrická spolecnost pro ženy« má vetší
rozsah a rozdílný cíl. Má za úcel organisovat a rídit velký
zájem, který ženy projevují o pou%ívání elektrické energie pro
zjednodušení domácnosti. Nemáte patrne predstavu o rozsahu
tohoto zájmu. Byly jsme se všech stran zaplaveny žádostmí
o zrízení odbocek, o prednášky a vubec o informace; a stalo
se velmi nesnadným vyhovet požadavkum, které jsou príliš
naléhavé, než aby bylo možno je prehlížel. Jedním z hlavních
odbytišf elektriny u nás je domácnost; a to je záležitost žen.
Jest tu již jistý pocet opatrení, která ušetrují práci, v oboru
elektriny. Nekterá jsou dobrá, jiná lhostejná, a nekterá velmi
špatná. Mnohá z nich jsou drahá. Když je zrizovali, myslili
elektroinženýri patrne pouze na to, aby rozrešili technické
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ruka druhou: vnejší vzduch bude cistší, když bude odstranen
kour povšechnejším za vedením elektrického topení«.

"Vidím spoustu jiných nesnází«, pokracoval jsem. "J ak to
bude s vedením v elektrickém dome? Musíte mít celou sít

drátu, která se jiste nebude líbit klidné, nevedecké hospodyni.
Pak pomyslete na výdaje. Já žiji v okrese, kterému dodává

eiektrinu sOHkromá spolecnost, jež má loupežné ceny a prí
slovecne špatné zarízení. Když se stane nejaká porucha, je
celá budova ve tme a my musíme shánet elektrikáre, aby to
dali do porádku. Jak chcete prekonat všechny tyto prekážky?"

»Velmi proste.« Muj malý byt, který je "elektrický", je celý
zarízen na systému jednoho kabelu. Mám teplo i svetlo z téhož
proudu. Co se týce poruch, není nic jednoduššího. Usporádali
jsme na príklad prednášky v Glasgow. Dychtivost hospodyn,
které se jich zúcastnily, je pozoruhodná. Po prednášce kladou
otázky a zkoumají vec, a tak se záhy naucí, jak spravit po
ruchu, poznají výhody ruzných druhu lamp a naucí se s nimi
zacházet. Slyšela jsem, že od té doby, co zacaly v Glasgow
prednášky, byl obchod s jistým druhem elektrických lamp ži

vejší než obvykle. Jak jsem rekla zpocátku, musíte utvorit

potrebu, kterou prumysl vyhoví. ~udou-li ,výrobqi chytrí,
pujdou potrebe na pui cesty vstríc. Budou se nás na príklad
ptát. jakou formu vzeme na sebe poptávka, která zarízení se
nejlépe hodí pro urcité typy domácností. Nebudou se domý
šlet, že je jejich práce odbyta, když vyrobili urcité množství
pomerne dobrých pomucek, ale budou se také snažit vypátrat,
jak se muže vyrobit neco stejne dobrého, co by si mohla každá
domácnost lacino doprát. Ovšem že elektrické varice, cistice
a (radiátory musí být dražší než !obycejné 'domácí náradí.
Otázka, jest, jak presvedcit odberatele elektriny, že elektrické
náradí je lacinejší pro své trvání, a pri tom mnohem príjem
nejší k použití; a jak je opatrit, aniž by se za ne musila najed
nou platit velká suma. Trochu praktické predstavivosti a ob
chodního ducha premuže vetšinu techto prekážek. Provádíme
pokud múžeme výchovné dllo i mezi ženami i širším obecen
stvem, ale to je jen polovina boje. Veliká cást výchovy se
musí provádet u obchodníku ve výkladních skríních. Ve vý
kladních skríních by se mela predvádet praktická cena a bez
pecnost a snadnost eiektrických zarízení, a to v každém dule
žitejším meste naší zeme. A výchovný úcinek nelze ocekávat
jen od samotného obchodu. Když si lidé zvykli zacházet s ve
deckými predmety, snaží se dosáhnout vetší presnostÍ' ve zpu
sobu myšlení. Když zacházejí s elektrinou, zacházejí tím

s jednou ze základních yecí vesmíru. Badání v elektrickém
svete je privede na cestu fysiky, to jest do pohádkové ríše,

podivuhodnejší, než o jaké kdy snili. Podle mého názoru jest
fysika vedou budoucnosti, a je to veda tak tesne spojena s filo
sofickým zkoumáním a badánÍm o smyslu vecí, že vede k méne
materielnímu, spíše spirituelnÍmu názoru na veci. Vidíte, my
»elektrické ženy«, jak nám ríkáte, nejsme tak docela lhostejny
k jemnejším stránkám života.«

I.
Podstatu humoru nelze všestranne a úplne zachytiti prostredky

10'giky.

Základní je blízkost smešnosti, v které se zdržuje humor.

Co je vubec smeš'l1é? i'Jic není absolutne smešného a všechno
uvnitr lidské sféry muže býti smešné. Stav vedomí, tedy i dojem
smešnosti, j sou ruzné podle doby, rasy, národnosti, vzdelání,

Kurt Esselbriigge:

Psychologie humoru.

'stopadu 1926.

lémy, a málokdy na jejich vhodnost pro prumerné pod
ky prumerné domácnosti. Pred nedávnem jali se inženýri

ušet a zdokonalovat elektrické varice. Nikdy jim nenapadlo
dit se o nich s ženami nebo zeptat se, zda dokonalé
trické varice budou opravdu dostatecnou náhradou za ku

nská kamna, nebo plynový horák. JakQby pohlíželi na svuj
I jen jako problém metal1urgie, totiž zjištení, které kovy

složení kovu se nejlépe hodí pro použití elektrického
udu pri varení.«
Doufám, že jim alespon napadlo poradit se s opravdu zku
ou kucharkou,« rekl jsem. "Konecne je prací varice varit;

povinností kucharky jest vedet, kolik stupnu tepla je treba,
y se udelala omeleta nebo udusilo maso. Nepomyslil na to
ný z vašich zkušených inženýru«?

.Až do nedávna to byla poslední vec, na kterou myslili,«
povedela slecna tIaslettová. »Mohli se zeptat alespon jedné
bo dvou žen, které mají jakési znalosti o elektrické síle v do-
cnosti, kam by se elektrický varic dal nejlépe umístit, a jak
mel vypadat, aby se ho dalo nejekonomicteji a nejvýhod

ji v domácnosti užít. Ale dokud do toho nekteré z nás ne

sáhly, nepripadlo jim to patrne na mysl. Anglické domác
sti nejsou co do elektriny nejmoderneji vypraveny. Jsou tu

ce pokrokoví lidé, ale není jich tak mnoho. Setkáváme se se
koro neuveritelnou nevedomostí a zároven se znatelným zvÝ
ním verejného zájmu o vedecké otázky, pokud se týkají sou
romého a domácího života. Prišla doba - je již témer zde

kdy se ženy vzbourí proti domácí drine. Kdyby se zbavily
elného ohne a s ním souvisejícího prachu a špíny, takže by

emusily denne uklízet týž starý pokoj týmž zpúsobem; kdyby
mohly zavést dostatecné elektrické' cistice, které by ne-

fesahovaly jejich domácí výdaje; kdyby je nekdo naucil, že
lehcí a rychlejší varit elektrikou, že elektrická síla múže

hánet jejich šicí stroje a tucet jiných pomucek nutných v do
ácnosti, kdyby toto vše bylo, nezdá se vám, že by byl
elý stav domácích žen povznesen, že by dostaly odlišný a
edectejší názor na svet, že by získaly cas na pestení umení
jiných zamestnání nyní témer zapomenutých, že by prelid-

ení v mestech bylo uvolneno rozvojem na venkove, kde by
enkovské prumysly ožily ve zdravém okolí? Vidím zemi pre
·orenu za dvacetpet let, kdy poptávka po elektrické energii

hltí vetšinu uhlí, které mužeme vyrobit, a využitkuje také
ejne dobre vašich líhových stroju«.

.Ale co s plynem? Osobne nemám sice rád plynový ohen,
ckoli pripouštín, že má výhodu, že udržuje jednu z hlavních
ýhod otevreného uhelného Dhne - ventilaci.. Zkus:íl jsem
'zné elektrické radiátory, ale zdá se mi, že mají všechny

lednu velkou nevýhodu - neventilují. Dávají suché, jaksi
JIlrtvé a stísnené horko, kdežto my potrebujeme stále obnovo

at svou zásobu vzduchu zvencí. Nemužete se pokusit zarídit
nejaký elektrický ventilátor ·v komíne, který by obnovoval
vzduch?«

»Neverím, že by tu byl takový rozdíl mezi plynem a elektri
kou,« odpovedela slecna tIaslettová. "Je pravda, že mnohem
vyšší procento energie z uhlí je obsaženo v plynu než v elek
trinc. Ale elektrina má výhody, které plyn nemá: a je zcela

pochopitelno, že lepší systémy výroby koksu a používání koksu
jako paliva patrne vyrovnají rozdíl mezi plynem a elektrikou.
de tu spíše o shodnutí a prizpusobení než o souperení a zby

tecné závodení. Otázka venWace je ovšem velkou nesnází.

ode. »elektrického domu« vylucuje komíny, takže bude ne
nadno zavést elektrický ventilátor nebo neco podobného do
eceho, co se odstranuje. V jednom »elektrickém dome«, který

znám, 1v: zaveden elektrický ventilátor do steny. Ale nesnáz
yla v om, že se vnejší strana ventilátoru záhy zanesla, pro

tože v7.duch zvencí byl tak špinavý, totiž tak plný prachu,
že ucinil ventilátor :nepotrebným. Pri elektrine myje jedna
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c1J<lrakteru, stári, pohlaví a temperamentu. S hlediska každého
z techto cinitelu pri podrobném zkoumání vzniká vlastní rada
smešných objektu. Následkem toho je ve všech sférách život:!
i veci možno postrehnouti a mluviti o smešnosti. Parket vzlyká

tam, kde se rehtá galerie; mládí pláce tam, kde se smeje stái·í;
muž zurí tam, kde se smeje žena - vše je možno obrátit a p<X!le

libc;sti pokracovat v rade príkladu.

Proc se však lldé smej i? Duševní proce.s, jenž vede k smíchu,

ukazuje tri stupne. Pocátecní fásí je pocit nelibosti následkem
prekvapení, stísnení: pi'cehodem je opacný pohyb, okamžite vy
volaná pohotovost k odmítnutí útoku na rozum; rešením je pocit
uvolnení: co bylo uznáno za nesmyslné, vysunuje se vpred a
zdúrazii.uje. Má··li se toto díti sponrtanne a nenucene, je potrebí,
aby s pocátku hrozivá, logická težkost byla okamžite a hrave
prekonána, t. j. bez zdlouhavého logického zkoumání prípadu;
zde je celá rada pl'cchodu a odstínu od nezmeritelného olympic
ského smíchu a7. k rehotu, svíjení se a hekání, pridržování bricha
a úderltln () stehna u €Jsob menší duševní kultury.

2.

Volný, 'nevázaný smích je svetský a realistický; v nem dlící
vedomí 6meruje k obnove a. zajištení logicko-prirozeného i'ádl1,
jenž se zdá být na okamžik chrožen smešností, a vrací jej do
denních kolejí. Humor nahlíží však mimo to i do nocní stránky
duše, v její podsvetné príšerí, ve smešné, aniž by toho kdo
tušil, a osvetluje vše na okamžik jako blesk.

"Cistý« smích pozoruje jen pestrou a veselou maškaddu; hu
mor vidí v bláznovství ješte cosi nad tím, jakoby bytost trpící.

3.

Tím je dán tretí z'lak humoru: jeho etický postoj. Je mezi
cistou. komikou a absolutní etikou. Toto je zcela bez komického
cítení; musí i nejlehcí veci bráti v{lžne, težce a bezpodmínecne.
Cistá komika se perlí jako sekt, lehce, bezúcelne a opojive.

Humor nepotrebuje býti vLlbec vyjádren hmatatelnou komi
kou ci slovy; muže to býti jen zcela tiše vržené svetlo, pro
cházející 'nazíranými vecmi. Je stejne vzdálen libovolnosti hry
intelektu a fantasie jako krvavé vážnosti cisté etiky. Je to
znak individuelního charakteru. jemuž vcc a já nejsou moc
nostmi vzá.jemne spojenými.

4·

Humor :ledekuje však za svoji existenci štastným vlohám, ah,
je to projev vyzrálé oOso1>71,ostníkultury.

Je to ,síla, jež je nejen duši vrozena, ale která musí i býti
získána. Primitivní doby i nárcdové jí neznají. Je to projev
moderních dejin ducha i kultury. Ale i v této byly epochy,

,v kterých náboženská vroucn06t, nepretržitá radost z cinu a
myšleni nebo vedecko-intelektuální nadšení mely prevahu, ne
jsouce proto prízni\')' vzniku humare jako životního základu.
Ex,tremní jednostrannost, a[ je to již velik06t ci tupá omezenost,
není humoristická.

Jako v živote národLl, i v živote jednotlivcove humor není
vecí prvního mládí. Jeho síla vniká zvolna z nekonecna. Te
prve zpusoÍJ, kterým sjednvcuje se konecne vznikající poznání
s tvrdOJStí obecné skutecnosti, je rozhodující zkouškou síly
dané OISobnosoti.V humo['u není pr'ese všechny prekážky, opoušten
vysoký cíl. Ty prekážky jsou již považovány za neodlucnO\>
cást života. S pevnou posicí nitra spojuje se pohyblivá skutec
nost. Humorll je vlastní úplná a nikoliv stoická vzrušitelnost
dobromyslnosti; ale protože je proti nemožné poddajnosti vlast

ního srdce. vyv,tává proti ní a mení dobromyslné dojmy ve
vdiké, obsažné idey, jež jsou vzdáleny k,lždé zlé nebo špinavé
skutecnosti. Jeho povaze prící ,se i tragická zápletka. Humor

vede z cll1cudu bídy srdce v širé dálky j asna aniž by ztrácel
souvislost s plIdou životodárné zeme.

5·

Hledí na chytrou i po,tlacenou ryzost cloveka, i když vezí v ha
drech nebo v znicených a ubitých telech. Jak mají si pomoci tito
ubožáci, h.'ierí jsou duševne nadáni, ale z ostýchavosti, snivosti
nebo z nedostatku talentu nemohou proniknouti? Zálibu humo

ris~u ve všech zatrolenostech a zlocinech lidské duše je nutn"
hodnotiti z jejího ide;ilního pochopení. Aristokratická výlucnost

není humoristická. Není ta útrpnost, s kterou by se humorista
sklánel se svojí pyšné výše, ale splynutí s prostredím.

Humor muže konecne ciniti radu odstínu mezi horkostí a

blahem, drz06tí a laskavostí, zlobou a dobrem, chaojSem a har
monií. Casto je v nem zrnko pepre, mnohdy je primíchána
i kapka jedu . .T edine v cítení, v nemž strízlivá skutecnost pre
chází nepozorovane v ideální nadsvetí, kde jedno zrcadlí se
v druhém, a kide jeví se obé jako žádoucí strídání etických mocí,

deje se zázrak cistého humoru. Ostre postrehnutá nedostatecnost
všeho jsoucího ncpritlacuje však prece humoristu k zemi, ale
na,opak jej pozdvihuje, nebo! vidí, že ona necítí se ve vlastní
Idlži, ale speje Je vyšším živortním formám.

G.

Humor tedy slouží pokracujícímu životu, mravnímu poznání,
praktickému užitku.

Humor není ž:ídným filosofickým systémem; naopak, odpo·
ruje veškerému dogmatickému vedení a jeho nejpravdivejším
smyslt'm je hledání a nadeje bez kOlice. Já rozširuje oSena
veškel-enstvo a opakuje se v kosmickém smyslu s"etového celku.
HLlh náleží ke kosmu stejne tak nutne jako cert, zlocinec jako
hrdina, svatý jako zvíre. Projevuje: se druh etici,ého panteismu:
mravní hodnoty. jejichž skutecnost si na základe skutecností

odporuje, vych:1zejí samy od sebe z jejího rámct'; objevují s~

v .exi~tenci dobrých nebo zlých lidí, ale nejednou i v životc
jinak bláznivého ci lXltietilého cloveka, a treba i proti jeho VlIli.

Humor je svetáckou zbožností; je láskou ke skutecnosti, ži·
votem jenž nechce jí nikterak odporovati.

Humor v umení mírní bujnou vt'getací svojí hrav~ a kousavé
c1uševnosti ztrnulou v[lžnost mravního chtení a bere mu ten·

dencní naléhav~t.

Humorista je clovek života; chce život za každou cenu, chce
obsáhnouti a podržeti život, proburliti život. Jeho fantasie
hnízdí tak uvelebene v kvetoucích údolích skutecnosti, jako
se v01ne a jiste pohybuje v éterem vonících prostorech ideálu.
Je to clovek se zdravým smyslem pro skutecnost, který jej chránl
pred umraviíovatelskou <JIfanaticky kazatelskou JXloSOU.Vede jej
k lidem, v které verí.

Nové knihy.
Fronta, mezinárodní sborník, vyjde v lednu za redakce F. Ha·

lase, J. Prltši, Zd. Rossmanna a B. Václavka. Bude v nem na

širokém podklade dnešní techniky, výroby a sociálních pomeru
zachyceno v náznacích a zkratkách vše, co je aktivního v sou
dobé kulture. Zvlášte povede tento sbol'nJk také prurez 1. zv,
levým umením a tvorbou evropských a umeleckých a.v~ntg~rd.
Bude v nem venována po,zornost výtvarným umením, architek
ture, slovesnému umení, divaJdlu, typografii, filmu, tanci, sporttl,
ale též pozoruhodným zjevum ve vedách a Rusku. Sborník bude
obsahova'ti 272 stran, z toho 48 stran illustrací, formátu 23X31

centimetru. Subskripcní cena je 8S Kc a je ji nutM zapraviti
do 30. listopadu. Po vyj ití bude. 120 Kc. Prospekty sborníku a
složenky zasílá na požádání redakce " Fronty«, Bmo IS (lide
nice), Vaškova II.



a zlém hochu, John Samba, Jarní
Vavrinec, kupletove rozmarný

výsmešnou hruzu z nesmyslnosti

epíše onašich knihách
Básoický odkaz Františka GeHnera.

rantiška Gellnera. Díl 1. Básnc. Vydání usporádal ~ilo-
ýsek. Pantheonu kniha 19. Nákl. Fr. Borového v Praze

1926. Stran 448. Cena 45 Kc.
rantišku Gdlnerovi básníku a malíri, zustalo kromc
itku veršll, malého' svazecku prósy a notnéllO' balíku
r ncco LG má cenil docela zvláštní: živatní legenda.
a zvcd;,vý student bystrého rozumu a lacných smysí11
se z venkovskéhO' ceského mesta, jež velmi záhy pro-

a jímž si brzy proto zvykl pohrdati, dychtive a bez
" do sveta. Jsa podle jinošské nálady anarchistou a po

rdce básníh'I'J1, jest presvedcen, že nejpoctivejší formau

bude bohéma" a pratože nemá. ani ~r.í]~š pene~ ~~i vk~~~;
vá ve Vídni a v Praze nejlaclll<:jSI a nejpnstupnejsl

oše. Opájí se vlastní bezstarostností a jest nade vše
uvede-li šosáctvo a policii v úžas a v rozh()r1ení; vyniká

vynalézavostí a castO' mu stací, žije-li k pohoršení s~ch
h. vyhlíží obcas jako samolibý chvastoun nadsazenych

vostl, ale v podstate jest to povaha pravdivá, uprímná a
trední, jíž osud uštedril nad to clar otevren~ho ,!y-
ve forme podivuhodne presvedcivé a názorné, ja~.;: jest
udelem jen ,skutecných básníku. Jeho p,ostarek.'~ pis
mající strucnost a výraznost ríkadel, notuje nejenom
nostcch smyslu a pleti, jež nejsou p,ilve hodny závidení

by, ale i pozarováni velice bystrého oka a pnmikavé
ce; velice casne se v nich prihlašuje novinár vtipne

jfcl a hned ho doprovází také obratný kreslír, zhuštující
. aturních zkratek lidskau kamedii.

ládaje nekteré schválnosti buršikosní bohémy, dozrával
v li<lském jádru rychle: pad vyzývavým šklebem po
ho pohrdání šosáckou všedností nebyla lze nepostreh
hluboký citový vztah k domovu, jaJ(1()l výbojné gesta
istovo bylo vlastne jeIll hanosným projevem neohražené
k vnitrní svobode opravdového muže. Byla štestí, že se to

rantišku Gellnerovi uhodla vcas, a že byl získán pro novi
práci; práve Lidové Noviny budou dlouhO' vzpomínati

Jako 00 pracovitéhO', pohotavéha, vtipného a vynalézavého
éra- pisovatele a kreslíre, jenž chvíli jenom neobsluhoval,
ji šfastne sedlal k prudkým jízdám, švihaje rízným bl
satirikovým. JakO' básník i žurnalista mel Gellner docela

rytc heineovskou ctižádos~, ale chvílemi šlehla jehO' kár-
a výsmešnau ironií pr"avá vážnost havlíckovská, onen vý
Ý dar ridendo dicere severum; jak prO' politickou" tak

spolecenskou satiru bylo se lze mnahého nadíti práve od
nezvedeného milácka Mu.s. A pak prišla válka; Gellner,

'mi1itarista a protirakušan, narukoval, byl zaradcn, zmizel
tevní vrave. Myslilo se, že an, jenž se obcas jakO' podzemn!

v Krasu ztrácíval, aby se po case s neocekávanou svežestí
ril, prece zase objeví. Ale František Gellner neprišel ani

pfevrate. ani pa uzavrení míru, a zprávy o jeho skonu se
fchu neukázaly mystifikacemi. Stala se, 'cehO' nejméne se,
I; jeho osud se vytvárel prece jen tragicky., a dnes zaraduje

ého Pantheon v kriticky odborné a literárne historicky
jené edici prof. Mil. Hýska Gellneruv odkaz hned vedle
'ch Prvosenek: oba po vuli osudu »záhadní a dabro
«. oba v ústech šosáku »básníci prokletí«, ,ale predevším

lyrikové z milosti boží. Fr. Gellner byl by se asi sám -
bez duvodu - vy,smál svému nežádanému prijetí dO' Pan

u, kde by mu mezi skutecnými bohy· a genii bylo neprí
e úzko. Cestná herma abrostlá révou a brecfanem mu však

Dašf nO'Vodobélyrice beze sporu náleží.
edle sebeodhalující uprímnosti, kiterá se ochotne a bez '!liCj-

f stopy pruderie vyzná z mnohéhO', cO' by bylo lépe neph
fDati a která pod šatem potrísneným a pomackaným odkrývá
ci a zmucené lidské srdce a vedle bezohledné pravdivosti,
4 v každé chvíli rozpoznává a také hned vyslovuje celou

"nost vlastního smyslovéhO' a citového života, nezískávalo
Františka Gellnera nic tolik jakO' jasnost, úsecnast, názor
jeho lyrické formy. Neobjevil jí sám, nýbrž prijal ji podle
slohové metody od pozdního Heinea, jehož zustal vždycky

také v politické satire a v málo zdarilém veršavaném ra
Don J uan - dusledným epiganem; ciste heineovskái jeho pusobivá gnomicnost, silne pointující každou básen,

zvláštní smes prostooorodníha papevku a velkomestské cau-
, jeho strídání subtilního lyrismu <li všetecné parodie. V dobe,
Gellner vstoupil dO' našeho básnictvi, byla tato farma zá

prekvapením i výjimkou: slažíté city se tedy vyjadrovaly
orati\'llím slohem, namnoze dikce pretížené, a umelá vý
\'ba veršová, které se básníci venovali s cestným nákladem
oslabovalo smysl pro písnovou stránku lyriky. Jediný Viktar

ostatne spíše cpigramatický než zpevný, byl tu umeleckou
iváhou a poskytl Gellnerovi leckterou básnickou podporu,

ježto Karel Toman se tenkráte vyvíjel ci spise probíjel ke své
osobité forme, rovnež úsecné, skladné a hutné.

Jest Gellnerovou ctí, že neu,tal slohove na tom, cím se chlu
bily hned jehO' pocátky, jako vubec byl svedomitým delníkem,
brusicem a. autokritikem svého verše i v tom podoben Heineovi;
co se u obou zdá lehkým výtryskem štastné chvíle, bylo vý
sledkem tuhého stylisacního úsilí umelcu velice svedomitých.
Leží nemalý básnický pokrOK mezi Gellnerovou prvotinou Po
nás nt prijde potopa! (ac i zde jest již nekolik mistrovsk1ch
kusu zlatého lyris111u, na pr. Pretékající pohár, Na safa zelenem,
Miluju severní nebe, Na dálném jihu snad) a Novými verši,
vydanými již pohrob-ne; jak zde jest úspornými a prece plas
tickými rysy vypracována každá scenerie, at prírodní, at poko
jová; jaký plný vrh ostre modelujícího svetla mají všecky
ženské podobizny; jak štastne je rešen pomer celé básne k za
verecné pointe! A k lyrikavi, který dovedl napsati císla takové
cistoty a nehy, jakou mají Elegie., Procházka, Krajina.. Prání,
Pohár k zemi padá - jmenovite první a poslední z práve jme
novaných nelze se pro jejich težkou a temnou, skutecne osu
dovou melancholii, uzavrenou dO' pruzracné a broušené formy,
vynacísti - pristupuje zde ješte parodistický bnladik, v jehož

I1Iravoucné povídce a hodném
slavnost, Babicka Málková,
tvar jako by marne zastíral
,Živata.

Básnický akruh Gellneruv není ovšem rozsáhlý; v nekolikerém
smyslu jeho sklenice je skuteone malá. Ideový obsah skoro
žádný, nechceme-li na vrub myšlenky pocítati bezútešný pesi
mismus a nihilistické pohrdání vším poznáním, jež skládají ve
lice podstatnou cást jehO' cynismu; propuká-li chvílemi blaseo
vanost myšlenky, j1e to a:>atrne proto, že Gellner byl spíše vše
než hlava 111yslitelská, ac mu jehO' pozaravatelský dar snášel
mnohO! látky, ac jeho britká vloha kritická umožnavala tyto
hojné postrehy tríditi a zužitkavávati, ac jakási schopnost so
ciální kombinace mu dovolovaly sledovati a vykládati spojitosti
jevu, jež zasahovaly jej sama nebo jeho prímé akalí.

Citoye žil vznetlivý a harký Gellner velice intensivne a nesmí
r;ás mýliti, že se nejcasteji a nejradeji priznával k citum, jež
byly navoneny fysiologickými reakcemi; pro to je zvlášte prí
znacná prostred'I1Í Gellnerova sbírka Radosti života. Cteme-Ii
v jednom tahu techtO' 35 básní, jimž Gellner úmyslne nedal
zvláštních názvu, zdá se nám, že zde nekdy blaguersky, nekdy
uprímne zpívá o svých zkušenostech, nesnázích a trpkostech
známé triste animal; opravdu smyslová, citová, náladová koco
vina po požitku byla vypena málokdy s takovou otevreThostí, roz
manitostí a vC'rvou Ale je to' jenom povrch; zahloubejme se dO'
beznadejného a prece melodického smutku letní eklogy o srdci,
j,ra než není ani ruží an: cervna. A prijde den a rt/že vonet
budolf, nebO' do dialogu maticky Zeme s marnotratným synem,
Závratná, tajemná z'ccnost je, který by mohl dobre stát, ve
Hrbitovním kvítí Nerudove, neb') do galantníhO' a smutného
madrigalu A tela žen jsou rozkošná a sladká s jehO' tragickým
rozporem smyslu ješte lacných a citu již pohaslého, a poznáme,



Ukázkové císlo žádejte u všech knihkupcu a

Nejlepší sociální politika
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poznáte z obou knib Dr.
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Po léta již amer. clánky Berty Ženatého pripravují nescetným
ctenáruln Lidových Novin rozkoš a potešenÍ. Berty Ženatý,
ceský inženýr v amer. Rochestru, vytvoril si velikou obec
ctitelu: všichni, kdo milují silný, kypivý život, radost z práce,
požitek z hry a spokojenost z úspechu, hltají crty Ženatého,
který lící daleký svet, ale pri tom stále má na ocích naše

pomery domácí a jejich zlepšenÍ.
Skvelým doplnkem strhujícího lícení budott velkolepé puvodní americké

snímky, kte'r{;mi autor bohate své dílo vybavil .

.1. sešit vyjde v nejfJ~ižších dnech. - Cena Kc 4'80.

že GellnerLtv citový život prece nebyl vázán jenom na reakce
telové . " by:l to skutecný lyrik Z boží milosti.

Myslím, že jsem povedel asi všecko, co skutecne zbude
z Gellnera pro budoucnost; nepocifám k tomu ani DO'll,t Juana,
ani velice pocetnou poziistalost, kterou Miloslav Hýsek ve
vzorném svém vydání príkladne shledal, roztrídil, kriticky vydal.
V ní pribývá k parodistické epice Gellnerove nekolik vtipných,
ale melkých císel; veliká r,ada veršovaných satir, hlavne poli
tických a namnoze inspirovaných mora.vskými pomery v letech
19IO---1914, pokracuje v tradici Havlíckove a Macharove a
priléhá nejednou co nej tesnej i ke Gellnerovým karikaturám,
kdežto lyrická žeií. jest tu nepomerne nepatrná. Kdo si chce
Gellnera podrobne prostudovat a kdo hledá také verné dokumenty
ceského verejného života tesne pred válkou, neprojde dvema sty
stran jeho pozi'lstalosti, k níž se druží i nekolik veršovaných
prekladi'l, bez užitku, ale skutecne budoucnosti náleží z Gellnera
pouze tri jeho lyrické knížecky. Malé, ale jeho.

Prof. Arne Nm'ák, Lid. Noviny. 24. X. 1926.

Fr. Borový, nakladatelství v Praze, vydává soucasne radu sku·
tecne cenných knih. Predevším je to druhé vydání knihy »Siláei
a slaboši« (cena 24.-- Kc) od našeho predního spisovatele K. M.
Capka-Choda, kniha, která je IO. sv. jeho souborných spisu.
Jak již Zil'Jámo,patrí sem »Vítezství dobyté« (na rozdíl ,od »Ví·
tezství nedobytých«) a je zajímavo, že autor je pripisuje právc
Božene .J3enešové. Jeto rázovitá, starosvetská a malomestská
historie z chodského kraje, v níž vystupuje Šestákojc Adalbert,
dále žurnalistický »Úvodník« redaktora, Kandrta, a konecne »La
byrint sveta«, pripsaný L. Novákovi - ctení o mistru Hodonín-
ském a mladém Larvinovi. Doporucujeme. W:t'.

Náš oblíbený povídkár a povídackár J. Jahoda dockal se tu
I. svazku svých »Spisu«, k nimž zvolil motto z Ovidia. Jahoda,
který je také prispívate1em našeho listu, mistrnc lící své »Cho·
dáky« ,(cena 24.- Kc, vázané 32.- Kc), totiž lidi opuštené,
»svetové«, kterí bloudí svetem, všelijaké silnicní -holky, tuláky
a lidi opovržené, kterí se náhodne probíjejí tvrdým, zbablaným
životem, popisuje jejich cesty, dláždené i dobrými predsevzetími,
jejich lásku k prírode a ke kraji, jejich pojmy o cti, jejich
láskyplná zklamání, tesknici a j. Taková »rasovská Fanda«
s jejím královstvím nebeským, zdaliž tOI není obrázek plný
zvláštního kouzla a -prece jednoduchý. milý a pi'lvabný? Dopo-
rucujeme. a..r. Ceský Deník, 25. VII. 1926.
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