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Socialisté a zemedelství.
II.

yl jsem nedávnO' nekolik dní na Slovensku. Pres
zed kalem staréhO' kastelu, kde byla dabre, videl
vesnici, kde byla špatne. Zemedelská krise cestau

Cechna Slavensko se znásabuje. Truchlive acekávala
sniceveci príští. Na statku se dakancovaly paslední
áce,a od pondelka meli být delníci bez výdelku. 1'a-

y opravdu zemedelská krise ležela' jakO' neprátelská
tua nad krajem. V Cechách má zemedelské delnictvo
nejhorších dabách prece jen jakési východisko: pru
ysl je blízkO'. Ale tady jsem na šest hadin cesty au

videl jen jeden cukravar. Tady jsem pochapil rela
nost a nesprávnost paucky, kterou jsem pred tím
Iinecítal v sacialistickém tisku: že malí rolníci a
udí lidé na venkave nemají zájmu na achrane abil

'chcen, prataže sami prikupují obilí. Mažná, že je ta
"da v nekterých prumyslavejších krajích, kde je

jiná možnast výdelku. Ale tady není jiné mažnosti.
ízkéobilní ceny znamenají tu neúprasne nízkou ži··
otní úroven vesnice; krise zemedelství musí prejít
krisikraje. Zde je každý prímo a bez vyhnutí závislý
yýnosu zemedelské práce. Zde je bída, stejne zlá, ba

horšínež je prLlmyslová. Ptal jsem se sám sebe, za
uží-li tatO' neprumyslavá bída méne zájmu. Nevidel

, proc by zasloužila. Snad prato, že Marx na
ouhoudobu abrátil pazornast sacialismu jen na pn":t
yslovoubídu? Muže býti nejak proti zásadám pakra
I nebo socialismu sklaniti se s úcastí i nad živat

'chto lidí? Nemluvím zde o takav)Th vecech, jako je
zdelení pudy, sacialisacní formy na venkove a jiné
obné veci. Ta je vec sama o sabe. Mluvím zde

tom,má-li také zemedelská výrO'ba:právO' na achranu.
emluvím také o fO'rmách té ochrany; ukázalo se, že
hrana, kterou pred tremi lety agrárníci vnutili naše-
u parlamentu, zustala neúcinná. Jde mi a základní
'ZIm práva na achranu. NikdO' se dnes u nás nenajde,

do by popíral práva prLlmyslavé práce na ochranu;
o ysloví delníci nejen že ji nepapírají, nýbrž ji prí-
o vyžadují. Sacialisté musí jednau razhadnout, má-li

edelská produkce menší práva, a zasluhuje-li asud
enkovských lidí menší úcasti. Myslím, že socialisté
usí si otázku postavit jednau taktO' principielne. Pa-

taví-Ii si ji taktO', nepachybuji a tam, jak ji razreší.
ozreší ji tak, že sami prijdau s kladným zemedelským
rogramem. Musí ji také pastavit s hlediska celastát
ího: hospadárská prasperita státu není závisla jedno
tranne jen na tam, jak se darí prLlmyslu, nýbrž také
a tom, jak se darí zemedelství; mezi prumyslem a ze
edelstvím není v otázce státníhO' blahabytu pomer

oddelenosti,nýbrž pamer vzájemné karespandence. N a
'dou-li jednou sacialisté v sabe sílu k revisi svých ne
hutí a prijdou-Ii s kladným zemedelským pragramem,

ujištuji je, že to nebude ku praspechu agrární strany.
aopalc.Jen takavé strany budau schapny svésti úspeš

ý boj s agrární stranau a valicstva, které SVtlj pro
ram aspon cástecne poagrárnicí. Dokud sacialisté se

- dají mimavaLne vésti nezájmem a zemedelskau praduk
ci, datud budou maci agrárníci s výše svéhO' cimburí
pohrdave mluvit a »pestré chase pod tvrzí«. Avšak
den, kdy sacialistické strany se adhadlají samy vypra
covat kladn~Tzemedelsk)' pragram a jíti na vesnice s ne
lícenau úcastí o asud zemedelcu, bude nepachybne tím
vzácným a cekaným dnem, kdy agrární ci zblednau.
Taha dne pobledne výlucnast agrární strany v acích
venkava. Budaucí vláda bude musit nejak rešit zeme
delskau krisi. Není lépe, aby sacialisté sami prišli
s vlastním pragramem, než aby si zase ad agrární
strany nechali tvarit situace? Pamer sacialistu k zeme
delství musí býti revidaván: meli by ta nahlednauti ne
jen s hlediska státníhO', ale i stranickéhO'.

Nyní nekalik paznámek s hlediska celastátníha. Po
chybuji, že by se Anglie dnes ješte tak tešila ze své
témer úplné industrialisace, jak se z ní tešila 'y dabách,
kdy její prumysl mel v nekterých abarech postavení
manapalní. V úvahách Anglicanu a situaci jejich ze
me vrací se!v poslední dabe stále více prirovnání a by
tosti s nesmírne velkau hlavau a nepatrnýma nažkama.
Rychlá industrialisace kaloniálních státu staví prtlmysl
materských zemí pred zcela novau a nikaliv ružavau
situaci. Stát bez základu v Pllde a prvovýrabe bude
vždy vratký -- trochu nebO' hadne vratký, padle situ
ace. Také válka ukázala, jak nebezpecna je pro zemi,
zbaví-li se vlastníhO' zemedelství. Anglie v dabách, kdy
prClmysl vzbuzoval- nadeje datýkající se nebes, skaro
s pacitem patešení zpusabila odstranením abilních cel
zhroucení zemedelství a industrialisaci zeme. Snad by
dnes chtela leccas v minulosti zarídit jinak, kdyby ta
bylo mažna. Naši sacialisté musí se razhodnauti, chte
ji-li padparovat vývaj, který by vedl' k padabné indu
strialisaci zeme. Nemluvím a tom, že industrialisace
jiste by nebyla žádným pakrakem ani pa estetické ani
pa mravní stránce, i když neverím zcela v ony plamen
ne poetické reci a mravní síle púdy a cloveka, který na
ní pracuje, jaké vedl nekdy Disraeli, když zakládal bi:;
nickau tradici kanservativní strany. Spakajím se tím,
že reknu, že ani po tétO' stránce nelze industrialisaci
pokládat za ideál. Vec nutno však pasuzavati s hlediska
celastátního haspadárství, a ta i tehdy, kdyby ta nesli
bavalo žádný zvláštní stranický praspech. S tahata hle
diska musí se každý z nás ve svém svedomí dO' jisté
míry cítit zástupcem zemedelství, i když nemá více pt":t
dy než se vejde dO'karenáce za oknem .•_T áš stát tak je
uzpusaben, že zemedelská i prumyslavá výraba jsau
k sobe skara v pomeru ravnováhy; ta je štastná si
tuace, a musíme usilavat o ta, abycham ji udrželi. Kdy
bycham výstredním padporaváním jednaho smeru do
nutili zemedelství, aby vyklidila nekteré pasice, nebyla
by to celkavému haspadárství ani situaci státu k žádné
mu prospechu. Stát, který si udržuje pamernou ravna
váhu mezi prumyslem a zemedelstvím, daleka méne je
vydán atresum vnejší konjunktury, než státy podobné
Anglii; v nejharších dabách muže jeho ha6padárství
hledat útechu v sabe samém. Nemýlím-li se, byli ta
zejména sacialisté, kterí u nás zacali padparavat a roz-
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Studenti v popredí zájmu a spekulace.
Celý týden manifestovali studenti po pražských ulicích pro

své požadavky, a našli lil každého takových zájem, jakého prá
ve byl schopen. Že se na lékarské fakulte studentum studuje
špatne a že nejaká náprava prijít musí, o tom není pochyby a
o tom se nikdo neodvážil ani debatovat. Jde tedy jen o to,

jaká náprava. Pokud jsme mohli po,zorovat, všechny odpoved
né studentské instituce vyslovily se proti numeru clausu; na

poulicních manifestacích je ovšem nálada jiná, vzrušenejší; a
tak ten, kdo chce sympatisovat se studenty, neví dobre, s kým
a s cím má sympatisovat: zda s tím, co se volá na ulicích, nebo
s hlasem odpovedných studentských institucí. Tyto veci by
si tedy meli studenti nejdríve. vyrídit sami mezi sebou, a pak
teprve prijít pred verejnost s jednotnými požadavky. Studenti
jsou v techto dobách velmi citliví vuci kritice; videli jsme, jak
nedutklive reagovali i na tu mírnou kritiku, kterou napsalo
»Ceské slovo«. Ale at už jsou citliví nebo nejsou citliví, mu
síme vysloviti své pravdivé pocity: nelíbí se nám, že ceští
studenti tentokráte - poprvé snad v dejinách ceského student

stva- dodelá vají to', co rozdelali nemectí nacionalistictí stu

denti. Náprava universitních pomeru - zajisté.; ale pokud stu
dentskéhnutí jde nad tyto cíle, pokud se dává zlákati do poli
tických vod, tu je podrobeno kritice jako každé politické hnutí,
a nemuže žádat, aby bylo kritisováno všechno na svete, jen
ne studenti. Dovedou-li studenti udržet své hnutí v mezích

stavovských požadavku, mohou pocítat s nedelenými sympa
tiemi celé verejnosti, nebot ta se už dostatecne dala presved-

citi o nutnosti nápravy; budou-li pri tom delat ohnícek

jeden politický smer, nemohou se divit, zacnou-li sym
kolísat. Pravda je, že politika se už do studentské akce vpl
více než je vhodno'. V prvé rade meli by se studenti vy
snažit, aby pochopili, kdo to s nimi myslí uprímne a kdo
komu jde o príznivé podmínky ke studiu a komu o hlasy
volbách a o to, aby se pomocí studentu dostal odpurci na
bylku. V novinách ohlas studentských manifestací delá
dojem boje mezi pravým a levým blokem; táž spolecn

která se vyznamenala pri Oajdove afére a pri presidentsk~
volbách, je už zase pohromade a užívá studentLI jako bera
proti hradbám odpurcLI. Studenti sami musí si analysovat
tuaci a ríci, jsou-li 'jim takové prLIvodní zjevy jejich pruv
vhod. K tomu úcelu velmi jim doporucujeme, aby si prectli n

dclní clánek P. senát<)ra Viktora Dyka, jenž se v techto dne
nadšením zase jednou dostává z rovnováhy, nebot se mu z
že vidí vystupovat oblácek dýmu z nacionalistického oh
Tento pan senátor Dyk, s jehož nynejší horlivostí pro studen
sotva muže býti horlivost nekoho jiného merena, píše ted
v nedelních »Národních listech«:

»Býv~ tak už v našem živote, že prvé výstrahy a prv6
nesnáze bývají nepovšimnuty a že dobudou si pozornosU
teprve tehdy, když už vstoupily do velmi kritického sta
dia. Jinak receno: rešíme pouze problémy, které se nám
vnucují. Otázky vysokoškolské jsou jiste velmi vážné.
mají prvoradý význam pro celou budoucnost. Nekyne všd
z nich nijaký zvláštní agitacní zisk a proto bývají po.
míjeny.«

Musíme uznati, že p. senátor tentokráte neobycejne jasn

vystihl situaci. Pro jeho politické cíle bylo by však bývalo
nepochybne lépe, kdyby se mu to nebylo tak dokonale poda

rilo. Nebot kdo nechal první výstrahy a prvé nesnáze nepo.
všimnuty? kdo reší jen ty problémy,' které se mu vnucuji?
kdo je pomíjel, ponevadž nekynul z nich nijaký zvláštní alP
tacní zisk? To vše nemuže se vztahovati zajisté na nikoho ji

ného než na toho, kdo mel k rešení moc.; to nebyl nikdo jint
než vláda a vládní strany, mezi nimiž, jak dostatecne známo,
je také strana p. senátora Dyka. Tato vláda, která byla v úra
de . tri roky, nevšímala si tedy prvých výstrah a prvých ne

snází; zacala se zajímati o problém, teprve když se jí vnutil;
dríve jej pomíjela, ponevadž nesliboval agitacní zisk. Jestliže
kdo tedy patrí na lavici obžalovaných, je to vláda a vládni
strany, které po tri roky ani prstem nehnuly pro rešení stu

dentské krise. Ale jak už je politika nemwmná, vidíme místo
toho, že tytéž vládní strany, které nic neudelaly, staví se nyni
v celo studentstva a vedou je a popuzují k zášti proti národ
ním socialistum, kterí poslední tri roky byli v oposici a nemeli
žádný vliv na vládu. Nerozumnosti této situace se bude diviti
jen ten, kdo pres všechny zkušenosti dosud pokládá politiku za
volne se rozvíjející logiku. Od studentLI bychom ovšem žádali,
aby situaci dovedli rozumove posoudit; od toho jsou studenty
a od toho' se ucí rozvíjet své rozumové mohutnosti. Neroz

umnost situace je dána tím, že vládní strany, které tri roky
setrvávaly v necinnosti, teprve nyní postrehly, že by ze stu
dentské otázky jim mohl kynout nejaký agitacní zisk, a spe·
chají, aby dohonily, co zanedbaly. Závisí na inteligenci stu·
dentstva, jestli se jim to podarí. O studentské veci bojují nynl
obcanské strany s takovým zápalem, že se pozorovateli vtírá
podezrení, že tu jde více než o studentské veci, že je to
v nejaké souvislosti s marnými pokusy o utvorení vlády, a
že se zase pripravuae boj pravého bloku proti levému: v ta·
kových prípadech obycejne se zacínává nacionalismem. Nikdy
nebyly naše obcanské strany tak okázale nacionalistické, jako
když se pred tremi a pul rokem chystaly utvorit vládu s Nem·

yKM

o tom budeme zde ješte
F. Peroutka.

ÁNzop

širovat teorii o vnitrním konsumu. Je to znamenitá
teorie, s kterou souhlasím z celého srdce. Jemužde
však mí ti si]:ný vnitrní kons111TIbez silného zemedelství;
predpokladem samostatného systému vnitrního kon
sumu jest, že si venkova továrny své v)'robky navzá
jem vymeií.ujÍ; není možno zakládati vnitrní konsum
na tom, že jednotlivá prúmyslová odvetví si budou
vymenovat výrobky mezi s'ebou; to by byl systém vel
mi lehko otresitelný zvencí; jen vnitrní konsum, zalo
žený na zemedelství, propu jcuje státu urcitou neod
vislost od ciziny. (PravÍm })urcitou« neodvislost, po
nevadž úplné neodvislosti v techto dohách již není.) Ze
medelec je nejprirozenejším odberatelem prumyslových
v)rrobku, a proto na nem mt'He nejprirozeneji býti za
ložen vnitrní konsum. Tuto otázku možno sledovati
s prospechem a v 'cisté, skoro klasické forme v soudo
bém Rusku. Silné zemedelství není pro prumysl bez
významu: má pro nej význam jako kupec, což je velmi
veliký význam. Stát, kde by neGylo patricné korespon
dence mezi prllmyslem a zemedelstvím, byl by jako
had, kousající se do vlastního ocasu. Musí býti naším
zájmem, abychom tuto pomernou rovnováhu, která má
veliký význam pro odolnost státu, i nadále zachovali.
Otázku zemedelství, jeho výnosnosti, jtC'ho ochrany,
musíme posuzovati vždy i s hlediska této rovnováhy.

Mají tedy socialisté v zájmu státním i stranickém
prijíti jednou již s vlastním zemedelskÝm programem.
Prenechají-Ii to agrárnÍkum, vydávají se nehezp.ecÍ,
že ten program bude koncipován sobecky pro jednu
stranu.

Jaký ten program má býti,
casteji uvažovat.
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ci. A jejich nacionalistická horlivost nyní ve vecech student

ských vynucuje si otázku, zda nyní, když tolik pokusu o utvo
rení vlády selhalo, netane jim na mysli obnovení obcanské

vlády za pomoci Madaru. Taková je politika: ten den, kdy
všichni uznají, že nacionalismus p. Viktora Dyka se už nedá

stupnovat, bude nepochybne tím dnem, kdy jeho strana se roz
hodne jít do koalice s nemeckými nacionály.

Ponevadž je zrejmo, že nekdo je nespokojen, objevil se
ovšem na scéne také p. Jirí Stríbrný, který se už u nás zarídil
jako príživník jakékoliv nespokojenosti; tentokráte jsou ne
spokojeni studenti, to je pro p. Stríbrného sice nová a panen

ská puda, ale ponevadž má jisté demagogické zkušenosti, jak
zacházet s nespokojenými holubári, sportovci, domovníky, hu
debníky, rozvedenými atd., obrátil tentokráte bez rozpaku své
demagogické methody také na studenty. Nesvedcí práve príz
nive o studentstvu, že se to p. Stríbrnému aspon cástecne po
darilo a že obrátil kus studentského hnevu proti národním so
cialistum. (Mohl si ovšem tentokráte vzíti na pomoc jen p.

Perglera,; Gajdu, který se vyznamenal znacne svéráznými ná
zory na studování a akademické diplomy, musil nechat doma.)

árodní socialisté, jak známo, byli dlouho stranou demagogi
ckow; když jí prestali býti, meli jsme z toho všichni radost.
Bylo by nehezké, kdyby práve studující inteligence zase tlacila
národní socialisty do demagogie, byt jen tím, že honoruje
bczuzdnou a pruhlednou demagogii p. Stríbrného. Výmysl listu
p. Stríbrného, že nekdo s balkonu »Ceského slova" plivl na
manifestující studenty, je veru dábelský. Národní socialisté bu
dou mít patrne ješte s P. Stríbrným své potíže. Musí si uve
domiti, že je pred nimi duležitý úkol: aby demagogií Stríbrného
nedali se z obav pred ztrátou hlasu zatlaciti sami na cesty de
magogie. Uznáváme nepríjemnost jejich situace, víme, že p.
tríbrný potáhne za námi jako marodér. Strana národních so

cialistu musí mít tolik sebevedomí, aby se s ním nedala do
konkurencního 'zápasu v demagogii. Musí mít tolik sebevedomí,
aby se ve svých cílech a methodách nedala mimovolne a ne
prímo vésti politikem, kterého sama ze svého stredu vylou-
cila. -fv.-

Realismus v nemilosti.

Víra, že velká cást naší politické mizerie pochází z realismu
a od realistu, tvorí cást verouky politické pravice. Nejvíce tu

vyniká Jirí Stríbrný,; šel také nejdále, a pokusil se dokázati
existenci tajných realistických protokolu, které - podle jeho
predstavy - byly zápisy spiklencu, proti hodným lidem v naší
politice. Tento pokus Jirího Stríbrného se nezdaril. Ale pres to
verí, že z nár. soc. strany jej zle zapudili realisté. Na realisty
a jejich zhoubnou moc verí také »Cech" a "Pražský Vecerník«.
Náš fašismus rovnež od zacátku hlásá ucení, že veškeré zlo
pochází od realistuv; v tom fašismus jest ucedníkem národní

demokracie, jejíž »Národ" tak mnohé svede na realisty. Také
,Venkov«, »Vecer«, »Lidové Listy« verí v zkázonosnou sílu
realistu; »Fronta« si vzala za úkol - vedle pronásledování
Beneše - sledovat realisty pri každém jejich kroku. - Ucení
o zlu realismu lící realisty jako lidi "rozleptané", kterí si obrali
za úkol zašlapávat slovanské a národní cítení jako dohasína
jicí cigaretu. Libují si v tajných schuzkách, na kterých smlou
vají pikle proti vedoucím našim politikum. Podle tohoto ucení
realisté odstranili Gajdu, jsou vinni nemocí Švehly, odstranili
.muže 28. ríjna« Jirího Stríbrného. V celku jich není mnoho,
ale táhnou za jeden provaz; k jejich methodám patrí, že za
kládají .bunky«. »Realistické bunky« pracují hlavne v národní
demokracii a nekdy také v lidové strane. Snahou realistu jest
nastolit diktaturu hradu. Jsou to v podstate germanofilové;

protože naši realisté bývají líceni jako zednári, a protože zed
náli - podle protlzednárského ucení - pracují se židy, patrí

k podstate realistu, že také rádi pracují se židy. - Takové
jest asi ucení o realismu li nás.

Realismus. u nás mel svoji stránku literární i politickou. Po
liticky to byla menší politická frakce, pri níž si vzpomeneme
na »Cas«. Jako politický smer u nás dal realismus u nás re

publice prvního presidenta. A tu se to zacíná prolínati víme,
že dr. Kramár chtel dát Masaryko'vi presidentství Akademie a
posléze Masarykovi ustoupil jenom proto, že Masaryk byl
starší. Tak to lícil dr. Kramár, jehož nechut realismu jest tu
trochu vysvetlena.

Není to realismus, který tito proti realisté mají tak málo rádi,
ale jest to realita, skutecnost, kterou tito lidé nemají rádi.
A protože realismus ríkal: jest nutno stavet na skutecnosti,
jest nutno poznávat fakta, jest nutno jednat podle skutecnosti,
proto ti to lidé svuj odpor proti realite prenášejí i na realismus.

Jak by mel na pr. p. Jirí Stríbrný milovat realitu, když reali
stická analysa situace by mu rekla: J. Stríbrný byl vyloucen
ze strany, protože se odcizil socialismu, protože lidé organiso
va ní ve strane se postavili proti jeho politice, utápející se
v ministerialismu, protože lidem v nár. soc. strane se nelíbil
soukromý život J. Stríbrného. - Jak naproti tomu jest hezcí
verit nerealistické legende, která ríká, že Jirí Stríbrný byl vy
tlacen pres svoji šlechetnost realisty. - Víme, že dr. Kramáre
by trochu zabolela hlava, kdyby se dovedl podívat na situaci

své strany realisty, a kdyby videl, že ze strany, která mohla
býti slušne silnou a vlivnou, stává se intolerantni sekta, která
jest obtíží csl. politiky. Kdyby se podíval dr. Kramár realisti
cky na svoji politiku, musil by ríci: stala se chyba! A ne jedna.
Celá rada . .Jak lepší jest verit, že ušlechtilé slovanství a vla
stenectví dr. Kramáre jest »nekomu« trnem v ocích, jak krás
nejší jest, domnívá-li se dr. Kramár, že jedine on má pravdu,
a vše kolem jest na omylu.

Jest zajímavo, že realismus jest v nemiln<:.ti práve u tech,

kterí se nechtejí podívat na veci, jak jsou, protože by musili
dO'lnat své osobní, politické omyly a slabosti. Jak lépe jest
verit v zkázol1osnost realismu! Realismus chce, abychom se
dívali na veci, jak jsou. Bez ohledu na to, líbí-li se nám, cí

nelíbí-Ii se nám. Realismus mají u nás v žaludku ti, kterí se
nechtejí podívat na veci, iak jsou, kterí se nemohou podívat na
svoje porážky. 1(. T.

Cemu se ríká demokracie?

Ctvrtecní zákrok policie proti studentstvu pobo,uril také
pana St. Nikolaua zNá r. Po 1., takže pateticky volá »Kde je
demokracie? Kde svoboda obcanského projevu" svoboda ti
sku?« Tím se dostal pan Nikolau do bezprostrední blízkosti
Rud é h o P l' á va, které již po nekolik let v ruzných ob
menách tvrdí totéž, t. j. že žijeme v policejním státe. Pamatuje
se snad pan Nikolau, kdo volal po vláde pevné pesti, t. j. po
policejním státe, a komu nestacily pouhé pendreky, nýbrž iásal
nad zavedením šavlí, doporucuje jich úcelné používání? Kdo

to byl, jenž vytýkal policii nedostatek ríznosti a zásady hu
manistické? Kdo byl pro to, aby se netrpely zásadne na Vá
clavském námestí demonstrace, nebot tím se ruší frekvence?
Nuže, nyní mají policii takovou, jakou chteli míti, a policie je

povinna uvolniti ulici doprave, at ~av zpívá internacionálu
nebo liej Slované. Ucinila-li tak zbytecne brutálne, bylo to jen

v intencích známých zastáncu šavlicek, a porezal-li se o dvoj
secnou šavlicku i pan Nikolau, nemel si s ní hráti. Vím, že

pokojnou studentskou manifestaci nelze srovnávati s komuni
stickými výtržnostmi. Požadavky studentstva jsou spravedli
vé, a je podlé mé h o názoru i takticky správné, že došlo k po
ulicním bourím. To uspíší jenom vyrízení této záležitosti, a
snad zacne se nyní konecne staveti pro studenty, školy a ne
mocnice, místo agrárních palácu a hrebcincu. Tyto události
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prokázaly jen myšlenkový Babylon lidí, kterí mají na vše re
cept, policii. Pak je to ješte specielní koalicní Babylon. Agrár
ní minstr školství vysloví se ke studentské deputaci, že nume
rus clausus nebude zásadne zaveden. Agrární studenti v pro
volání vyslovili se rovnež proti jeho zavedení. A pak spolecne
se svými casopisy volají hanbu oposicnímu casopisu, jenž je
rovnež proti numeru c1ausu. Vdclav Hlavdcek.

Je jasné na první pohled, že i toto její plus' proti vý
boru je pouhé ošidné zdání: je sice o cem jednat, ale není
témer, o cem rozhodovat (dokonce ani o domovních cí
slech 1).Místní rada sice jedná jednou za mesíc 2-3 ho
diny, ale nic nespravuje. úraduje pouze. Dává príleži
tost, aby se popsala strašná spousta papíru, aby lidé ce
kali, behali za svým podáním z Prahy na Vinohrady a
z Vinohrad do Prahy a dostali eventuelne vyrízení te
prve, když je už dávno pro ne pozde. Postup bývá zpra
vidla takový; vec jde nejprve do nekteré z místních
komisí, která se schází obycejne jednou mesícne. (Tedy
mesíc cekání.) Ta narídí inspektorovi, aby vec vyrídil a
v príští schuzi podal správvu. (Druhý mesíc cekání.)
Nato komise vypracuje návrh pro místní radu, která jej
schválí nebo neschválí (v tomto prípade se vec vrátí ko
misi, cili další mesíc cekání); schválí-li, je to zase jen
návrh, jejž muže, ale nemusí provésti Staromestská rad-

vypadá praxe tak, že smejí jen podávat každorocne tak

zv. návrh rozpoctu místní potreby pro pražskou rozpocto
vou komisi, návrh v podstate zcela papírový, protože ne·
mají nejmenšího právního vlivu na jeho uskutecnení.)

Schuze místních výború konají se podle potreby, avšak
n e j m é nej e dno u z a d v a me s í c e za predsednictví

místního starosty.«

Tendence techto zásad a hlavne ovšem jejich nedo
myšlenost je, myslím, pat ma na první pohled. Ale dluž
no ješte dodati, že Jednací rád z roku 1922 v duchu to
hoto zákona pravomoc místních výboru, možno-li ješte
víc okleštil, takže se zmenily v témer bezvýznamné
sbory. Ba dokonce tak bezvýznamné, že, ac zákon usta
novuie, aby se scházely nejméne jednou za dva mesíce
(podle Jednacího rádu dokonce každý mesíc), ve skutec
1I0Sti se scházejí n e j výš d vak r á t d o r o k a, a to
ješte jen s nejvetší bídou se sežene nejaký program, aby
mely vubec o cem jednati!

O cem jednati? Vpravde, kdyby situaci obcas neza
chránily uprázdnené nadace pro chudé místní obcany
(s ohromujícím rocním požitkem prumerne kolem 50

Kc!), triceti clenum vinohradského výboru nezbylo by
pomalu nic jiného, než se tu a tam sejít na partii maryáše
v komfortní zasedací síni radnice. Tu a tam také nejaká
resignace a nejaké doplnovací volby stanou se vítanou
a radostnou záminkou k svolání výboru. At žijí záminky!
Nemyslím, že by se v tropech modlili Í1penlivejik žhouCÍ
obloze, aby seslala déšt, než místní starostové ke skoupé
náhode, aby seslala neco na program jednání výboru!

Postavení místní rady, jež se volí z pléna výboru, je
o to lepší, že aspon má o cem jednati. Podle § 2. Jedna
cího rádu místní rade totiž prísluší:

»a) rozhodovati o žádostech za propujcení ulicního po
zemku, za umístení reklamních oznámení a zarízeni na
ob e c n í c h budovách, za umístení portálu a výkladních
skríní a štítu, pokud nesouvisí se zmenami podle staveb

ního rádu, dále pro vád e t i predpisy tržního rádu, p o
k u dne j s o u vy hra žen y ústrední správe, pod á v u

t i n á vrh y na pojmenování ulic, námestí, mostu a ná
breží, vyj a d r o vat i s e o žádostech za priznání do
movského práva osobám, v dotycné cásti obce bydlícím,
jakož i o žádostech, týkajících se koncesí se stanoviska
místní potreby, pod á vat i dob ráz dán í ve vecech
císlování domu a o b s t a r á vat i záležitosti, spadající
v obor místní policie zdravotní, požární a verejnobezpec
nostní,

b) pripravovati návrhy místnímu výboru.«

AKITILop
K . .T. Beneš:

Demokracie hýrící.
N~míním se zabÝvat námitkou, že demokratická správaje drahá. Není mi siCe známo, že by byl již nekdo
o tom podal absolutne presvedcující dukaz, ale kdyby jej
i podal, musil by být zamítnut prostým poukazem na
dejinný význam dmokratického principu a jeho vývo
jovou funkci a ovšem i na jeho výhody, jež jsou s to,
aby zaplatily úcty sebe vetší.

Dlužno se však starati, aby demokratická správa ne
byla zbytecne drahá; aby se nezdražovala nikoli vinou
vlastní, nýbrž vinou pošetilých správcu; aby nebyla hý
rivá. K dobru demokratického principu budiž pozname
náno, že jeho hýrivost se objevuje jen tam, kde ho bylo
užito nepromyšlene, chybne a s nepochopením pro prak
tické potreby. Sebe krásnejší myšlenka se zvrhne, je-li
nesprávne provádena.

Na jeden typický a duležitý prípad chtel bych tu upo
zornit, používaje zkušeností, jež jsem nasbíral za dva
roky svého clenství v místní (mestské) rade na Vino
hradech. Prípad je typický a duležitý proto, že ukazuje
s názorností prímo školskou, jak demokracie, užitá bez
ducha a bez rozumu, zvrhá se v byrokratickou težko
pádnost a jak, stávajíc se bez vlastní viny smešnou a
škodlivou, míjí se úplne svým cílem.

Jak známo, pražská predmestí a nekteré okolní samo
statné obce byly spojeny ve Velkou Prahu zákonem
z února 1920, pri cemž jejich volená obecní zastupitel
stva byla sice ponechána, ale prezvána na místní výbory
(resp. místní rady) a jejich kompetence byla nove urce
na. Jak, vysvitne nejlépe z techto hlavních zásad stano
vených v § 18. zmíneného zákona:

»Úkolem místních výboru jest spolupusobiti pri hospo
dárství a správe jednotné obce pražs.ké podle všeobec
ných nebo zvláštních -usnesení ústredního zastupitelstva
j a k o por a dní, d o z o r c í a v Ý k o n n é o r g á n y
v oboru samostatné i prenesené pusobnosti obecní. (Pod
trženo mnou.)

Zejména náleží jim v mez í c h pravidel schválených
ústredním zastl1pitelstvem a za jeho do h 1e d Ul správa
ústavu, podnikú a zarízení, sloužících ryze mís t ním
úcelum.

Místní výbory mají právo podávati pod n e ty, týkající
se místních zájmu, a jsou povinny k v y z v á n í ústredního
zastupitelstva podávati dob ráz dán í v oboru své ptt
sob nos ti.

Povolovat vydání jsou oprávneny místní výpory v rám
ci lIpolecného rozpoctu pro celou jednotnou obec a p o u z e
pot u d, pokud k tomu byly všeobecným nebo zvláštním
usnesením ústredního zastupitelstva výslovne zmocneny.
(Poznámka: v dllsledku Jednacího rádu z brezna 1922
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. e. (Tretí mesíc cekání.) Tri mesíce! A predmet jed
ni? Nic svetoborného, prosím! Žádné miliony v ne
zpecí! Žádný metafysický problém! Jen otázka neja

ýchnárožních hodin nebo nejaká koncese, - malickost,
erou jedinÝ rádne zplnomocnený úredník by vyrídil
uhýmškrtnutím pera!
Pamatujise na tento prípad:
Pan K., obchodník na Vinohradech, žádal, aby mohl
stavit benzinovou stanici pred svým domem na míste,

dedotudstály elektrické hodiny, povestné tím, že nikdy
šly. Zároven se nabídl, že na svuj náklad špatné ho
y odstraní a zrídí dobré na svém dome. Vec po dlou-

mjednánís Prahou (šlo o hodiny) v místní rade schvá
a. Protože bydlím náhodou blízko pana K., konstato
jsem s potešením jednoho dne, že staré hodiny zmi

ly. Lec cesty pražské samosprávy jsou nevyzpytatel
! Za nejaký cas byly k mému ílžasu instalovány elek

'ckéhodiny zbrusu nové (výdej: nekolik pekných tisí
vek). Myslil jsem zprvu, že Praha v poslední chvíli
zhodla jinak. Ale chyba lávky! Teprve když nové
dinybyly hotovy a dokonce šly, byly zase odstraneny
na jejich míste zrízena pred nekolika mesíci již
volená benzinová stanice! Prícina: levice neví, co
lá pravice; zatím co jedni navrhují zrušit hodiny a po

oJístanici, druzí nevedouce o tom, staví hodiny nové.
ak videt doba telefonu nic nezmuže proti síle papíro
hoúradování.
Jiný prípad:
Po dva roky podávaly ruzné místní korporace na vi

ohradskouradnici žádosti za prídel sníženek na lidová
edstaveníve Vinohradském divadle a po dva roky vi
hradská radnice je posílala k vyrízení dolu do Prahy,
ud však nikdy žádné vyrízení neprišlo, ac melo. Po

ou letech se ukázalo, že existuje novejší rozhodnutí
trední kulturní komise, jímž tato vec se prenáší do
mpetence kulturní komise vinohradské. Jenže Praha
to usnesení zapomnela oznámit Vinohradum a žádosti
éne majetných a nemajetných obcanu házela proste ad

cia.

A nakonec prípad, hodný pera satyrikova:
Jak známo, vinohradská radnice byla nedávno presta
na v pozoruhodnou obludu (v originálním názvosloví

ražskéhostavebního úradu je to p.rý konstruktivlsmus).
dyž došlo nedávno k definitivnímu úklidu, bylo zpo
rováno,že radnicní okna jsou zastríkána vápnen!. Po·

oje, do nichž tato okna vedou, uklízejí každého rána
s(uhovacky. Když jim však bylo narízeno, aby oktu
yly, prišlo se na to, že to nejde, protože Staromestská

dnice vymerila velmi presne kompetenci Jejich ha
'm: smejí se sice jimi dotknouti podlahy a nábytku,
oHvšak oken. Co ted? Satyrik byl by snad zahlédl

hodnouzáminku k svolání místního výboru, aby z ne
ostatku jiného zamestnání umyl aspon okna a ukázal
canstvu, shromáždenému na Mírovém námestí za kor

ODemkinooperatéru, jak príkladne dovede šetriti penezi
platnictva. Ovšem osobe tak vážné, ac svou bezmocí

Uzkékomice) jako je místní starosta, který bez povo
Dípražské radnice nesmí si koupit ani krabicku úred
ch per, nezbylo, než problém predložit místní rade,
erá se dne 19.listopadu 1929 usnesla vyjednávat s Pra

ou o povolení paušálu na mimorádné cištení radnicních
eD.Zatím, doufejme, prijde porádnÝ lijavec, jemuž ani
ezená kompetence snad nezabrání, aby 'zastríkaná
a porádne spláchl.

Neuvádím techto prípadu pro jejich kratochvílnost.

Vpravde jsou to úkazy velmi smutné, nebof práve zdán
livé malickosti nejostreji charakterisují ducha, který
ovládá organisaci, ci spíše desorganisaci pražské samo
správy. Ostatne líc tohoto rubu není o nic utešenejší. Ne
mám sice prímých osobních zkušeností z ústredního za
stupitelstva a pražské mestské rady, ale to, co jsem sly
šel od prátel, kterí mají cest tam zasedat, postacilo,
abych si ucinil o tom jasnou predstavu. Neprozretelná
centralisace, která ostatne stále nebezpecneji se vzmáhá
a ve státní správe. mela jediný, promptne se dostavivší
dusledek: takové pretížení úrednictva v ústrední radnici,
clenu zastupitelstva a zvlášte clenu mestské rady, že
rádná, skutecne odpovedná správa obecních "ecí je
vlastne ilusorní. Zvlášf povážlivé je v tomto smeru po
stavení clenu mestské rady. Sta bodu, jež je na progra
mu každého zasedání rady, nejen že svádí, ale prímo
nutí, abych tak rekl, "k lámání rekordu v hlasování«, pri
cemž se veci schvalují nebo neschvalují takrka jen podle
oka, protože nikdo nemá kdy podrobneji studovat akta a
spoléhá proste na peclivost komise, jaksi automaticky
prenášeje všecku odpovednost se sebe na ni. Jinými
slovy: mestská rada jako kontrolní instance naprosto
selhává. Bylo by velmi užitecné, kdyby se o techto po
merech uprímne a otevrene rozepsali ti, jimž clenství
v techto sborech umoži'íuje pronikavejší pohled do spleti
a taju pražské radnice. NedávnÝ hrozný prípad s praž
skými jatkami naznacuje dost jasne, že hlubiny pražské
komunální politiky nejsou hlubinami bezpecnosti a že,
hnije-li rub nedostatkem moci, zamestnání a kompetence,
kazí se líc jejich prílišným nahromadením a chaoticnou
neprehledností nadmerné centralisace.

Vím, že nikde není ani stínu vule k náprave ve smeru
decentralisace. Pak však chyba je v tom, že zákonem
z roku 1920 provedena sice dusledná centralisace, ale na
druhé strane z jakýchsi pošetilých demokratických skru
pulí nebylo odvahy k jedine logickému dusledku: zrušiti
místní zastupitelstva, což by dnes znamenalo aspon pod
statné zjednodušení celé agendy.

Kdybych chtel plýtvat místem a opisovat sem program
nekterého zasedání místní rady, nahlédl by každý, že to,
co težkopádne projednává tento patnácticlenný sbor za
pomoci všech možných komisí, mnohem rychleji a stejne
dobre, ne-Ii lépe, by vyrídili dva úredníci, kterí stejne
musí být jednání rady prítomni. Považme však, kolik
casu, svetla a topiva a lidské energie by se ušetrilo na
veci užitecnejší, nehledíc ani k tomu, oc by se urychlila
agenda se stanoviska obcanstva, jehož pouhá ztráta casu
representuje prece také urcitou a nemalou škodu náro
dohospodárskou! Není-Ii však nikde vule k decentrali
saci, pak by bylo lépe novelisací zákona místní rady a
výbory zrušit úplne. Jsou pro toto rešení ostatne ješte
jiné závažné duvody.

Predevším hospodárské. Podle mých informací cinil
ve Velké Praze náklad na poslední volby roku 1928 (vol
by do zemských zastupitelstev) 194.381 Kc 90 hal vcetne
tisku volebních a legitimacních lístku. Z toho pripadá na
Vinohrady asi 23.088 Kc 12 hal. Pocítejme nyní, že místní
obecní volby stojí každou politickou stranu prumerne
10.000 Kc. Toto je ovšem odhad velmi približnÝ, protože
o volebních vydáních prirozene nelze nikde získati pres
ných údaju. O posledních obecních volbách roku 1927
kandidovalo na Vinohradech celkem 17 politických stran
a nepolitických skupin; to tedy znamená, zaokrouhleno
dolu, asi 170.000 Kc, takže ve Vel. Praze místní volby asi
pohltí cástku puldruhého milionu Kc, jež je v pravém
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smyslu slova bezúcelne vyhozena oknem. Tato císlice
je ovšem velmi približná (spíše nedostihuje skutecnosti).
Nezáleží však na její presnosti; to, co má ukázat, ukazuje
jasne i tak: na jedné strane vyhazují se každé ctyrletí
naprosto bezúcelne skoro dv.a miliony a na druhé strane
tento drahý aparát nestydí se udelovati se vší težkopád
ností, jíž je schopen, nadace pro chudé obcany s rocním
požitkem 50 Kc! Uvažte, páni zákonodárci, co krásného
a užitecného by bylo lze porídit za tyto peníze, kdyby
obec a politické strany z vdecnosti za novelisaci tohoto
hloupého a nesmyslného zákona uvolily se je venovat
každý ctvrtý rok na nejak$r kulturní nebo humánní úcel!

Ale jsou tu i duvody politické a mravne výchovné.
Nikdo by neveril, jak idylický pomer panuje mezi cle

ny místních výboru a rad i tehdy, jde-li o príslušníky
dvou tak se potírajících stran jako je na príklad národní
demokracie a strana práce. Opravdu idylický. Vzorný.
Spolecensky i vecne bezvadnÝ. Bylo by dokonce nejvýš
výchovné pro poslance, kdyby mohli navštevovati rad
nicní schuze. V zátiší místních výboru a rad jsou politi
cké a stranické zájmy tak rídkými zjevy, že pusobí prí
mo sensacne, vyskytnou-li se prece. Jinde, na príklad
v parlamente, byl by takový stav príznakem zdravý a
vítaný, jenže práve tam je utopií. Jaká ironie. V místních
výborech a radách, kde je uskutecnen témer beze zbyt
ku, je práve naopak príznakem chorobným. Není to ani
cnost z nouze. Je to cnost z hniloby. Spolecné vedomí
bezmocnosti a zbytecnosti sdružuje všecky cleny ja
kousi sentimentální náladou lidí, kterí, v duchu žive po
citujíce nedustojnost svého postavení, navenek a mezi
sebou snaží se všemi silami zachovati jakési zdání zá
važného a vznešeného poslání. Jestliže tedy zákonodárce
mel výchovný úmysl, chteje práve v Praze dát úcast na
obecní správe co nejvetšímu poctu obcanu, strelil sto
dolu, míre na jelena. Ale nejen že svého ušlechtilého cíle
nedosáhl: on prímo zbyrokratisoval pražskou samosprá
vu až po samu mez nemožnosti a ucinil ji težkopádnou
a nehybnou do té míry, že pri dn"ešnÍ »organisaci« vzrust
mesta ji jednoho dne privede proste automaticky ad ab
surdum. A zde také je jedna z hlavních prícin, proc mesto
Praha stále víc a více zabredá do dluhu.

Ale tento politovátiíhodny stav má ješte jeden nepríz
nivý politický dusledek. Strany, jsouce si dobre vedomy
bezvyznamnosti místních vyboru, dávají na místní kan
didátky z velké vetšiny všelijaké místní veliciny tretího,
ctvrtého rádu. Ctizádost techto lidí bývá zpravidla tím
vetší, cím menší jsou jejich schopnosti, a strana práve
z toho duvodu musí je nekde umístit. Tím je ovšem blud
ný kruh uzavren, nebot tito Hdé ani vahou svých indivi
dualit nejsou s to, aby zvýšili vyznam techto sboru.

Ovšem zmínená idylicnost rázem zmizÍ, jakmile nasta
nou volby a po volbách na nejaký cas boj nových klubu
o starostu, námestka, inspektory a clenství v místní rade
a komisích. Mel jsem príležitost to zažít v roce 1927. Co
vášní se tu rozpoutalo! Co nenávistí a osobních JltPr:l.
telstvÍ tu vybuchlo! Kolik jen jsem dostal anonymních
dopisu »z rad volicstva« a co krásných veCÍ jsem se
v nich o sobe docetl! A ty útoky v místních novinách!
Vzdálený pozorovatel mohl by z toho souditi, kdo ví
o jak duležité, vlivné, dustojné a odpovedné hodnosti
se bojuje! Jaké velkolepé osudy se naplnují! jaká bu
doucnost je v sázce! Byl jsem ,užaslý, vida kolem sebe
vinohradské vojevudce, bojující s patosem Napoleona
u pyramid. A zatím všecka špína, všecky vášne, všecka
neprátelství, všecko rozcilení a všecka, velká slova jsou
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vyplýtvána za nic, za bezmocnost a zbytecnost. Když
všecka místa a všecky »hodnosti« se obsadí a hukot vo
lebního boje zanikne v minulosti, vrátí se zase stará
idyla, a páni radové, sedíce kolem zeleného stolu, nad
nímž v težkých zlatých rámech hledí na ne portréty
starostu kdysi samostatného mesta, zatínají v kapsách
pesti a stydí se sami pred sebou.

Muže se tato komedie nazvati výchovou obcanu? Není
to prímo trestuhodné zesmešnování samé podstaty de
mokracie? Iile, to jsou veci hluboce vážné a dusažoé.
Zrovna Praze, jež jako každé hlavní mesto je nejvíce po
liticky zdivocelá, nesvedcí tuze takové satyrické dusled
ky nepromyšleného zákona. Tvrdí se a právem, že sprá
va obcí je v demokracii fundamentem obcanské politické
výchovy. Ukázal jsem, domnívám se, dost jasne, že
v Praze je tento fundament rozhlodaný cervotocem po
lovicatosti a politováníhodné neduslednosti.

Dr. Alfred Fuchs:

Zkušenosti ze schuzí.
Redaktor »Prítomnosti « chce, abych mu napsal neco

o svých dojmech z volební agitace. Kdybych se mu
mel priznat, tedy jsem dosti rychle zapomnel vetšinu
dojmú ze scht'hí, až na nekohk obrázkl1. Ale nezapo
menu na cestu automobilem z Brna dO'Ostravy krajem,
který dO'stával první barvy pO'dzimu. Nezapomenu, jak
vypadaly nekteré krásné kostely a jiné architektury, jež
jsem poznal na míst>ech svéhu náhodného pllsobení.
Nejhlubším ,dO'jmem 'z vO'leb mi však asi zllstane Wer
fllnt román O'Verdim, který jsem mel s sebou jako cet·
bu ve vlaku a rozhO'vor se známÝm našim ucencem,
který jsem mel 01 [positivismu :a idealismu ve vede. Pri
znám-Ii se k tomu, vidím již, jak leckter~r tajemník
nebo poslanec nebO' jiný profesionál politické partaje
pokrcí nade mnou nosem a rekne: »Neríkali jsme to?
Fuj tajfl, estét, intelektuál! « - A prece bych tuto me
todu doporucoval vreDe každému, Nemyslit na to, že
jedu na SChllZi, dokud bezprostredne nemusím. Je to
zán~kou, že se nedám strhnout pO'litickou nenavistí a
vášní, je to zárukou, že budu vždy i v politických od·
pllrcích videt lidi a spoluobcany, s nimiž jsem si prišel
pohovorit, trebaže o poli6ce, nikoli hordu, s níž jsem
se prišel prát a jíž jsem prišel vynadat. Ackoli volební
kampan, kterou jsem prožil. nebyla klidná, mohu ríci,
že mel-Ii jsem Moravu vždycky rád, mám ji nyní ješte
radeji, protože jsem ji !lépe pO'znal.

*

r'l'lým prátelum se zdáto, že mluvím na schllzích prí
liš klidne, príliš bez vášne, že mluvím tak, ja:koby 'mi
boje nebylo. Císla odevzdaných hlasú v mestech a me
steccích, kde jsem mel schuze, mne utvrdila v presved
'cení, ž!etato slušná a klidná metoda je nejúcinnejší a že
je-Ii co s to, aby privábilO' indiferentní, jest to jedine
tento ZPllsob boje. Doba útokú se prežila. Vyložil jsem
po svém krisi politického stranictví vúbec, zduraznil
jsem vždy, co nás všecky spojuje, rekl jsem také to,
co chtel ríci speciálne katO'líkúm, a koncíval jsem smír
nými perspektivami do budoucnosti. Ne z estétství. :t\e
z nejakého sentimentálního mírového andelství, nýbrž
proto, že vím, jak všecky programy stran bez rozdílu
jsou antikvovány a jak celý náš stra'nický život je o ce
lá desetiletí pO'zadu za ostatním vývojem národa. Není
to ponejprv v živO'te, co jsem mel pred sebou delníky.



J. B. Capek:

Hledá se osobnost.

Zvtášte peknou schuzí jsem mel v Morkovicích, dosti
velikém mestecku, proslulém jako stredisko košikár
ského prumyslu. (Ruku na srdce - kda z nás to ve
del?) Plný sál, príslušníci všech stran, místní a okolní
inteligence, debata velmi pekná a. neizajímavejší pak
bylo posedet u stalu s pos luchC1iC i - zase príslušníky
všech politických stran - a vykládat si s nimi. Jeden
z pánu ucitelu mi polažil atázku, co soudím 00 krisi in
teligence. Za mne mu adpovedel delník v modré zá
stere, jak jsem se pazdeji dovedel - komunista: »Kr;
se inteligence má tu prícinu, že inteligent abycejne se
moc bají, at už o oblibu predstaveného, át už a své po
hodlí. Kdyby inteligence umela víc riskovat, nebyla by
v krisi «. Myslím, že ten muž mel pravdu.

jsem kanstataval, že lidé jsau daleka lepší a hodnejší,
než jak si je predstavujeme podle novin. Protivnými se
stávají, když zacnou papouškovat ta, co cetli vcera ve
svém orgáne, ale lze je snadno vzpamatovat a ukázat
jim názorne pustatu novinárské a' sekretárské fráze.
Jenom se na šlágr nesmí odpavídat šlágrem, nýbrž da
leko radeji ukázat, jak nebezpecnými palapravdami
jsou všecky šlágry bez razdílu. Kdyby v tamto smyslu
lidé byli vychováváni soustavne, myslím, že by mnohé
pOolitické podivné živnasti pozbyly brzQ raison dctre.
_ edávno si stežoval poli t ick:)' tajemník v »Prítomno
sti«, že jeho postavení nese s sebou spolecenský bojkot.
Na ta nelze odpovedet nic jiného, než že každé pavo
lání má své risiko. Lze jedine doufat, že demakracie.
jež rehabilitovala spalecensky antauška a kata, rehabi
lituje také nekdy snad i politického sekretáre. Kdo je
však placen za to, aby schuzi odpthci, ostatne nijak ne
výbojnému, násilím rozbil, nesmí se divit, že se na jeho
pl'at díváme tak trochu jako na »causam tt.lrpem«.*

(Paznámky ke Gaetzove knize'. »Tvár staletí«.)

S nejhlubšími otázkami živata a myšlení už nelze sitak hrát, jak tomu bývalo dríve. Dnes vetšina my
slících lidí postrehuje .brzy pri premýšlení o nejakém
prablému, že jest tu rub a líc, a že .se jev! v tolikeré
podobe, kolik jen hledisek· jest možno k nemu za
ujmout.' Ty opravdu hluboké otázky jeví se dnes sku
tecne tím, cím predevším jsau: labyrintern. lest atázkou
dalšíha postupu paznávání, je-li v tom labyrintu nejaký
ráj srdce anebo je-li zde jen nekanecná splet -krížících
se chodeb, ale skutecnost jest, že promýšlení podstat
ných otázek zjevne pocíná i pokracuje bludištem. Proto
vidíme dnes casto dvojí typ lidí: První jsou stále zjitre
ni, znepakojeni, vybicováni tím nekonecným tápáním
v labyrintu, druzí z neha vyklouzli a s resignovanými
posunky procházejí se pred ním. tvárÍce se, jakoby ho
nevideli. Lasem tomu opravdu. uverí, že ten labyrint
nevidí a že vLlbec neexistuje. a nabudou žádaucí roz
šafn()sti a nezkalené živatní pahody. .

Idea prestala b5'Tkabinetní hríckou a stala se dabro
družstvím. Mohou snad nekterí tvrdit, že marným, ale
nesparne vyžadujícím znacné síly, duslednosti,. usmer
neného vedomí, vyhranené vúle, zkrátka osobnasti. Po
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Delníci jsou vllbec nejlepší pohtický materiál, pro
tožeberou politiku vážne. Vedí, že na zdaru nebo ne
tdaru politiky závisí jejich existence, jejich mzdy. Jsou
od malicka v organisaci, znají spolkové formy, umejí
jednat vecne, strucne a umejí se bránit. Poslední kam-o
pan mne potvrdila. mou starou zkušenast. Reknete slo
vo: »sociální demokrat", a už se hlásí ke slbvu nejaký
delník.A není treba, abyste je na'Padl. Stací jenom ne
kolikmálo procent nesauhlasu s programem nebo s tak
tikou. Stalo se mi jednou, dávno pred volbami, že jsem
melv menším mestecku v Cechách školskou schllzi. Sa
mozrejme, že jsem žádal jako poslední cíl nábaženskou
školu.V mestecku je náhodau p.ekolik škol a tudíž celý
tucet pokrokových ucitelu a profesorLl. Domluvil isem,
nikdo se a slovo nehlásí. SchUzi rídil kaplan, který
chtel oc1pl'lrcevyprovokovat. Rekl: »ProtOože se nikcló
o slovo nehlásí a protože tady vidím pány z pOokroko
vého tábora, saudím, že tedy všichni souhlasíte s pro
gramem konfesní školy". -- Zase hrobové ticho, až se
prihlásil delník a rekl asi tato: »Já jsem delník a ne·
llmím to ríkat tak. jako pan doktor, jako by on zase
neumel delat mou práci. Ale když je tady tolik inteli
gentl'la nikda se o slovo nehlásí, chci tedy ríci, že tedy
my s požadavkem konfesní školy nesouhlasíme, pro
tože ... « a nyní následavala paraf rase programu jeho
socialistické strany. Málokdy mi politický odpllrce im
ponovat tak, jaka tenta delník.

Musím vubec ríci, že - nehlede k surovastem place
ných sekretárel a k pošetilostem seštvaných hloupých
bab ~ mne casta prekvapila vysoká úroven schuzí i
moudrost otázek -- bez razdílu stra-n. Mel jsem prí
ležitost debatovat se socialisty, s lidavci, s agrárníky i
s komunisty, a ta nejenam snad ve velkých mestech,iv mestysech dosti vzdálených od komunikace a všude

Projezdi1jsem kdysi jaka clen politické a prednáškové
komise pri plebiscitu na Tešínsku celý Oostravska-kar
vínský revír v dobách nepomerne baurlivejších, než
jsou dnešní. Presvedcil jsem se nescíslnekrát, že delníci
nemají rádi, když se k -nim mluví tak, jak oni sami
sl~'chajímluvit v dílnách nebo v továrnách, v šachtách
ci na ulici. »Obycejný" clovek má velmi citlivé srdce
a velmi jemný takt na ta, aby poznal, zda se pred ním
inteligent nafukuje nebo zda se k tl1emu schváh1e umele
snižuje.Myslím, že to byl kolega' Guthwirth, který jed
nou napsal, že delník nemá nejmenší nenávisti k inte
ligentovia že pokládá za samazrejmou skutecnast fakt,
žeon je delníkem, tak jakOobere za fakt, že jiný je ne
címjin)'m. Jenam kamunistictí intelektuálavé si abklo
pili trídní príslušnost ramantickým nimbem. Myslím.
želid nechce od recníka nic, než aby mluvil, jak mu zo
báknarostl a nepitvoril se ani smerem naharu ani sme
remdollt. Znal jsem hornické sekretáre, kterí se mani
kýrovali a honili lidi do vejšky pomací zpOotvorených
cizíchslov, a znal jsem ucitele. kterí se damní vali, že
mhlvípopulár!1e. když rekli v dobe plebiscitu, že kd0
volí s Poláky je hovado. A výsledek? Lidé si rekli:
)No, tož nadávat umíme my taky". Lid chce na schílzi
\"\"lechnout jinou rec. než tu, na niž je zvyklý. Proto
t~kémilují Údé na predmestských kinech scény ze ži
votahorejších deseti tisíc, jako milují kamunistictí in
telektuáLovénaapak zase 1:Jeriferii nebo námarnické
krcmyv Marseilli. Delníkovi C2.StOživot verejnS', SCM1
zenahrazuje divadla i kastel. Proto chce mít na schuzi
prostredí svátecní, mluví-li k nemu inteligent.

*
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té se dnes mlcky i hlasite tOUŽÍ; pres ta a práve prata,
že fysialagická psychologie razkládala claveka na nitky
a že futurismus se svým kauzelnictvÍm promenaval
v dakanalou maŠinu. Nedastatek asabnasti se cítí
v myšlení i v praxi;! jest treba asabnasti k palitice,
k vedecké práci, k zednictvÍ, k humaru, jinak jest vše-
chen živat jakO' na písku. .

Valáním pa asabnasti jest ad pacátku do konce navá
kritická kniha Gotzava - »Tvár století «. Již strucný
pohled na tato dílo presvedcí, že její autar pražil roz
hadné vývojavé abdabí ad svého posledního» Jasnícíha
se horizantu«. Tam ješte jsau takové vety: »V dnešní
dapadrabna diferencované spolecenské realite nemuže
míti umení jinéhO' úcelu než dávati chvíle stupnavané
emace, akamžiky navé radasti, razkaše, veselí, ci in
tensivníha stesku. « Ale »Tvár staletí« ukazuje jiné
cesty tvarbe. Tak na pr.: »Není náhodné, že zravna
dnes vyrustá' navý genre, ramánavá biagrafie, jež je
založena jakO' básnická managrafie závažné asobnasti,
rekonstruujíc její živatní asudy jako dramatický celek.
Jde jí v prvé rade a pastižení pravé reality lidské indi
viduality, její jedinecnasti a dynamiky, ukazujíc ji jako
razžitý charakter v razžité dabe. « Podabn)'ch prati
kladu by byla mažna nalézt více. Váha »Jasnícího se
harizontu« byla v jehO' druhé cásti, v rade básnick)Th
partrétu, váha »Tváre staletÍ« jest naapak v celkavých
pahledech, v nichž autar úctu je s mnahými poválecný
mi horeckami a hledá usilavne navé cíle. Nekdo rekne,
že Gotz se vrací k apaštalství své první kritické knihy,
jíž byla »Anarchie v nejmladší ceské paesii «. Lze to
patvrdit dO' urcité míry; abe díla jsau projevy vÍ','Y
neha tauhy pa víre;1 v »Anarchii« ta byl'a avšem citave
razechvené ocekávání saciálních zázraku živatních i
básnických, ve »Tvári století « je ta valuntaristické
.smeravání k asabnasti. "Jas!lící se horizont« venoval
abecným kapitolám, majícím vyjadravat urcitý názar,
jen omezené místa; a i v techta adstavcích Gotzovo
smeravání bylo dosti nejasné. Kritik se zrejme tehdy
blížil OPravdavému relativismu a eklektické tekavosti,
velmi bahaté, ale i velmi nestálé a menlivé. Spakajoval
se základním aptimismem, jímž chtel celit paválecnému
defaitismu evropskému, spengleravštine a p. Ale teh
deiší Gotzuv aptimism nemel príliš siln)'ch korenu; byl
jednak príliš diktaván, jednak videl paradaxne obrac1né
razmachy tam, kde treštily jen krecavité výbuchy,
umele padnícené a po krátkodechém vzplanutí umdlene
se razsypávající. To platí zvlášte a kapitale »Príliv
!lavé energie« v »Jasnícím se harizantu«. V téta knize
byla individualita relatisavána a zamenavána s indivi
duem (viz charakteristiky na str. 61), bylo tu i mlu
veno pod vlivem freudistických koncepcí o »cisté per
versite« (str. 66) a p. Takavých projevu nelze již na
lezt v »Tvári staletí (.

Pazaru jeme 'sice i zde urcité váhání mezi dvema zá
žitky, dvema druhy vkusu, dvema ideami. MluvÍ··li
Gotz na pi. o »cisté poesii« (str. 149-152 a též jinde),
jest zrejme pri charakteristice tahata názoru a metody
strhován pocitem vrelé sympatie; pristupuje-li pak na
základe presné a funkcní úvahy ke kritice techtO' lyri
ck)'ch smeru, nedastává se mu vždy plnéha a živelného
vnitrníhO' zápalu k saudu a k prekonání, jak se mu ha
dastávala k pochopení a procítení. Jest to avšem pri
rozené; »cistá paesie« má své akauzlující vlivy, kter.ý
mi pusabí na vynestené sensibility. K vytvarení však
avzduší, v nemž by mahly se rozžíti praudy navé, ži-
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jÍcí navou vecností, navým individualismem, no
radastí a silau, jest treba též víry zápalné a bezpr
stredne útacné.

Gotzava kniha jest z veliké vetšiny venována a
lyse poválecných smeru. Na pocátku zvlášte jest pr
žita a peclive vybudavána kapitala »Vyznení 19. st
letí «. Gotz zde klade tytO' typy: Gaethe - Nietzsch
- Talstéha - Ibsena. Byla by možno postavit •
mitky prati nekterým charakteristikám (na pr. jest pr
blematický sauhlas s výrakem Garkéha a cirém asiat
ství Talstého), ale prece jest ta silné zhodnocení..
Razvíjející se století 20. jeví se Gotzavi predevší
jaka »staletí úzkasti« (svetavá válka, raztríštenÍ s
lecnasti a razklad asabnasti, anarchie a únava). Je
tu jiste hlubší pastreh; zdá se mi však nekdy, že mám
v tam našem staletí také hadne hry na tu hruzu, jako
již dríve si lidé hráli na démany, satany a p. Príšerí
úzkasti a hruzy jest nekdy závideníhodnou skrýší pro
ruzná alatria i prO' duševní pahadlnast, jež se vyhýbá
duševním bajum a vývojavým zápasum. Tímto fakten
se ovšem nemá naprasta zesmešnavat hrazivá skutec·
nast mrákatné bezradnasti, zápasu, mdlaby a nihilismu,
pakud byla vpravdave abjevena a vyjádrena, nikoli
vylhána, bystrazrakými saucasnÝmi duchy.

V náledu jících razbarech prochází GOtz nejruznejší.
mi krajinami moderníha umení a myšlení, pri cemž
neustále se snaŽÍ a uplatnení své základní ideje. Všude
vidí razklad asabnosti, depersanalisaci: v Pirandellovi
i v Dada, v surrealismu i v orientalismu. Bezpochyby
tata razhadné a prímacaré uplatnování osobnostního
pažadavku vzbudí mnaha reakcí a protiútoku; na
druhé strane vyvolá však též mnaha hlastt, volajících
po bližším abjasnení a tvarivém razvinutí nové Gotzo
vy smernice. Jiste jest casteji v GOtzave knize slevo
»depersanalisace« než »persanalism«, t. j., více jest tu
kritiky a saudu než navých desek hadnat; bylo však
predevším treba takovétO' širaké a rozvetvené analysy,
pred pristaupením k pasitivnímu výkladu. Jest zrejmc,
že Gotz nechce se spakajavat žádn)'m lacin}'m »zbrllsu
novým« systémem, že úparne a perspektivisticky, t. j.
s ruzných hledisek se snaží abjevit nový názor a ži
vau pravdu. Pastoupil ..li Gotzuv vývoj tak silne od
»Jasnícího se harizontu «, lze jiste s duverou ocekávat
prahloubení a razvinutí jeho navých jistat. Jest však
urcitau trhlinau, mísí-li ~ pajem personalismu s in
dividualismem. - V »Tvári staletí« jsau to cetné ná
znaky, namnaze pasud neuvedené v saulad, které 'Od
halují cíle Gotzových tužeb. Na jednam míste Gctl
vrchalí SVltj razbar úzkastných stavu veku prohláše
ním, že »z temnéhO' víru dnešní hruzy a úzkosti vy
rustá vule navých jistat duchavních, metafysických,
navé duveru v claveka a: osud«. Tinde však vítezí
u Gotze názor Vitalistický, pragramove jím sice preko
návaný, ale prece se znavu vynorující. Tak na pr. na
sk 175-180' palemisuje s RremandavÝm mystickým
výkladem »cisté paesie« a sympatisuje s Julesem de
Gaultier a jehO' bialagicky mysteriosní interpretací ly
riky. V následujících odstavcích se vybavuje z láka
vého ovzduší Gaultierava a hlásá - »Chceme lyriku.
jíž proniká živelnast claveka individualisovaného --(;
tato stat vltbec kancí nabádavými podnety a velmi vec
ným razbarem chaasu jakO' cesty k individualitní kry
stalisaci. Ale v príbuzné stati o »Cisté poesii« (str.
149-152) iest polemika prati Bremandavi ješte ostrej
šíl;' budiž, ale z taha by ješte neplynula nezbytne vý-



lové. Rovnež' sklon k schematum, který jest do urcité
míry nezbytný pro funkcníha myslitele, ale prece má
své meze (viz v »Tvári století« na pr. na str. 154-155
neštastné roztahování baroku do rllzných osobno::;tí
i dob; taková veta: »Proust - to je prímo duchovní
Leibniz dnešní doby - -«; u Gotze vubec príliš da
leké analogie!). V naší kritice však dílem Gotzovým
jest 'vykonán silnÝ cin. A není to naprosto pouze zá
ležitost literární kritiky; má svuj dosah celým naším
myšlením. Jest práti autorovi dalšího dotvorení a stá
lého vývoje.

Ing. Dr. ] oset Chochol, architekt:

Ethos práce..
Charakteristickým rysem doby jest nervosa, nespoko-

jenost a silná touha po zásadních zmenách. V roz
poru vrstev <l< tríd, v rozporech národu i státu stále cí
há nebezpecí kr'vavých konfliktu. Kdo myslí, smeruje
k jiné a lepší organisaci lidstva. Dedictví dob prede
šlých nám již nestací; puda pod nohama. jest nejistá;
jest nutno hledati nový pevný základ. Staré pravdy,
staré názory a stará hesla' jsou podrobovány kritickému
rozboru, a protože nevyhovují, konstruují se za ne ná
hrady. Cetné politické a hospodárské pojmy i pred
stavy pozbyly behem casu své pocátecní podmanivosti.
Chaotická anarchie individualismu jest diskreditována.
Pricházíme k poznání ohromných kladu jasného a roz
umového, vyslovene vedecky organisovaného usporá
dání 'všech vezdejších vecí cloveka, a spejeme k vetší
dokonalosti obsahu i formy života. Kritické studium
vedecké a vynalézavá práce technická vystupují zde
jako nejsilnejší páky pokroku.

Postupující rozvoj ved prírodních, a jejich praktické
užití technickou cinností v denním živote, zptlsobuje
veliké presuny a dalekosáhlé zmeny ve svete politickém,
sociálním i hospodárském. Knihtisk, lodní šroub, moto
ry, premeny energií, fotografie, dálkové vysílání slov
i obrazu, vzducholodi, to representuje pouze nekolik
laiku nejzjevnejších ukázek cinll vyslovene techni
ck)Th, které mají rozhodující vliv na stav všeobecné
kultury, a jsou prícinou vZJ}iku nových forem života i
nových názoru.

Ulehcením, zrychlením a zjednodušením výkonu na
nekolik základních pohybu, vyloucením možných a do
bre odpozorovaných ztrát ve výrobe, vedeckÝm orga
nisováním práce, respektováním lidského cinitele v pro
cesu výrobním vrací se postupne cloveku svoboda a
lidská dllstojnost. Stroj prevzal nejtežší úkony, nejne
príjemnejší i nejnezdravejší práce, a jest bez ustání tak
zdokonalován, že na konec bude vyžadovati toliko rí
zení inteligentním dohlížitelem. Hrubé, úmorné a zdra
ví škodlivé druhy práce vymizí casem úplne, a cloveku
bude možno venovati se pracím jemným, iniciativním
a tvorivým, tak že i zamestnání bude poskytovati mož
nost individuálního vyžití. Toto povznesení cloveka
nad težce pracujícího a poníženéhO' tvara bude spolec
ným dílem vedy a techniky. SoustaVné a do dusledku
provádené nahražování práce rucní výrobou strojovou
proniklo již témer do všech oboru lidské cinnosti hmot
né, melo v dusledku prevrat menící od základu struk-

sledné prohlášení Gotzovo: »Pod realitou touto, dneš
ní, viditelnou a hmatatelnou, nachází velký lyrik rea
litu svežího životného proudu, cerstvé výt rysky vitál
ní -«. Tedy zase vitalism. Není treba se proti nemu
stavet, ale depersonalisovaný a zmatený smer poesie
bude premožen jen pohledy širšími i 'vyššími. Širšími
-- t. j. chápat, že poesii nepredstavuje pouze lyrik,
jsou a mají být i jiné, mužnejší, tvorivejší typy básní
ku; dále jde o vyšší pphledy - zde jde o tu živou du
chovnost, i když nemusí být vždy bremondovsky my
stická.

Jest více vitalismu; bániscký byl, zvlášte v ceském
pojetí a výraze Šrámkove, jen opojením v bezprostred
ní atmosfére sálavé hmoty; filosofický vitalism tíhne
zvlášte v nekterých representantech k spirituálnosti, a
vitalism kritický stojí tak uprostred. Jest to proto, že
cerpal dosti z Bergso'!1aJ;idomýšleje ho, šel casto spíše
k mystickému naturalismu než k duchovnímu persona
lismu.Takový vitalism poskytuje mnoho podnett\ otví
rá živé obzory; není proto divu, pusobí-li stále ne
malou pritažlivostí na Gotze. Jest ovšem jisto, že
ten t o vitalism s personalismem slucitelný není,;' jest
nezbytno pokracovat ve smeru nekterých dosažených
výsledku a vytváret skutecnou jednotu názoru.

GOtznekolikrát naráží na rozkladný vliv, jejž vyko
návala na mladé básníky idea bezbrehého, bezedného
a bezcílného proudu, predstava rozvlneného životního
elánu, žhavé tekutosti všecko rozpouštející. Byl to obr:lz
vzatý z Bergsona, vytržený ze souvislosti a použitý
k propagaci anarchie. Bergson ovšem velmi málo se ve
svýchdílech staralo princip individuality a funkcnosti
jedincov)'!;1a tak v surrealismu a podobných smerech
mohl být kult chaosu rozširován i jeho jménem. Pri
rozený pochod životného uskutecnování - prechod
z mlhavého napetí v tekutý proud, a odtud v krystali
sací tvaru, byl temito hlasateli zániku obrácen zpet:
tvary byly rozpoušteny v tekutou záplavu, a tato po
vyšumení a vysálání své vlnivé energie a rozprchává
v mlhu a nicotu. Takový jest pochod od vyhranené
personality pres anarchistické rozvodnení k úpadku
a zániku. Gotz neužívá tahoto schematu trojclenného,
mluví pouze o rozpouštení tvaru; ale myslím, že lze
tímto schematem nazpet obráceným vystihnout sklony
dnešních dekadentu. - vývoj však ukáže, jak težko
se utíká z té líbivé a líbezn~ klamavé moderní anarchie.
Zde bude také težký úkol pro kritiky a cestné zápa
sište Gotzo'vo.

Celkove jest »Tvár storetí« ostrým zrcadlem doby.
Není v nem sice její celá tvár; Gotz stále pasud (ac ne
již tolik jako dríve) cerpá vetšinu sV)Tch podnetú
i smernic z Francie (nekteré úvahy jsou jen druhot
nými reakcemi na clánky v Nou'velle Revue Fran~aise);
ale vzrust autoruv nikdo nemuže popírat. Znacné osvo
bození od ceských provinciálních hledisek; stále ro
stoucí snaha po skutecné svetovosti;1 odpor proti všem
formám dekadence; odvaha k protestu, k hodnocení a
k norme; smerování k typu hlasatelsky bojovnému,
jako jest dnes Massis, Benda, Maritain, t. j. smero
vání k osobnosti,;1a k tomu hlásání osobnosti jako prin
cipu, jenž mllže opravdove pomoci poválecnému svetu
- to jsou všechno znaky, pro než jest treba knihu
Gotzovu pozdravit.

Problémem zustává dále pro Gotze nejen ujasnení
personalistického názoru (má také svá nebezpecí, a
nemalá), ale i nekteré veci metodické, stavebné, sty-
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turu dasavadníha sveta a znamená príchod nové, nikdy
pred tím nebývalé epochy v dejinách lidstva. .

Behem tisíciletí vystrídaly se doby, avládané pr~··
rúznými vlivy. Mnohé z 'techtO' "Iivú nebyly pro lidstvo
práve nejštastnejší, a nekteré z nich byly prímo zhaub
ne škadlivé. Katastrafy rázu sociálníhO' závinila vždy
pobloudilast zpllsobu myšlení. V nejtemnejších dabách
zárily svetlem pravdy jedine vedy prírodní. jim po baku
stála vynalézavast a práce technická. Talika synthesa
abau mahla úspešne celiti hroznÝm dúsledkllm ztrnu
lýcIJ dagmat. Razumové poznávání, vecná prozíravast,
strízlivý úsudek, ale také tvúrcí intuice za všech casu
vítezily nad dabavÝm pablaudením ducha, který blá
hove apustil púdu skutecna a jal se hledati nehmotné
hadnaty jakéhasi absalutna v nadablacných výšinách.
Nezbádaná tajemství prírody dala padnet primi'tivLlm
ku krásným a poetickým kanstrukcím, kterých však
záhy byla chytrácky zneužita v neprospech vetšiny.
ReálnÝ zptlsab myšlení vždy asvobodil svet, a privedl
cloveka apetne na správnau cestu. Jest ta zptlsab par
excellence technický, inženýrský.

Laupežný imperialismus i vražedná palitika prestiže
a stredoveké, krátkozraké sal eckosti státu neb státeckú
jest znenáhla zatlacována stále rastaucím presvedcením
a nezbytnasti vzájemne kantralavané autanomie a vše
abecné satidarity tidstva na celém svete. Technické vy
nálezy ucinily ilusorními hranice již leckteréhO' státu, a
prokázaly zbytecnast i neužitecnast jehO' uzavrenosti, a
dokance i pochybnost jehO' suverénity v praxi. Vývaj
jde v etapách. Nekdejší markrabství, vévadství, velko
vévodství, knížectví, ano i králavství spLynula behem
daby ve státy, státy slévají se v cási díW sveta, pozdeji
spají se v jednat)iivé díly sveta, a jednau spojí se v je
diný haspadárský a kulturní celek, rízený abezretne ku
prospechu všech. Svet bude konecne prece náležeti tem,
kdož apravdu. poctive a cílevedame pracují. Zásady ve
decké arganisace, hos)Xldárnasti a pravé lidskasti zala
ží spravedlivé rády, zabezpecující dustajnou existenci
každéhO' pracujícího individua a padparující jehO' pro
duktivnost ve praspech celku. Jsau ta zásady ciste
inženýrské.

Technika, tolikrát již pod záminkau nízké hmatnosti
napadená zbažnavateli transcendentna a »vyšších« dru
hlI lidské cinnasti, uhájila za všech akolností klad
sV)'ch hodnat, a prokázala nezmernau dltležitast svéhO'
v)'znamu. Získává klidne krok za krakem svet reá!n)'
i myšlenkavý. Spajuje lidi vnitr národú, nárady vnitr
zemí neb státú, a preklenuje sv)"rmi nekanecnými maž
nastmi nejvetší rozdíly. Dopravuje, prenáší hodnoty
hmotné i zdánlive nehmatné, infarmuje, paucuje, azdra
vuje, nicí predsudky, a predevším adstranuje vše, na
cem kdysi stála celá moudrast cynického hesta 'laupe
živých uchvatitell't moci verejné: »Divide et impera«.
Technika jest schopna smirovati národy i plemena a
tím vytvariti svet jakO' jediný salidární celek, jediné
pracovište a jediné tržište. Rychlast. jejíhO' vývaje stále
se zve'tšuje, takže v pasledních desetiletích predstihla
dO' znacné míry abecné pomery, které se opozdily Z~

jména po stránce verejné administrativy i v ahledu sa
ciálním.

Zde zejména mela by se uplatií.ovati zásada: kažc1)"'
na své místa. Administrativa verejných záležitastí vy
žaduje predevším adbarnau ználost resartu, aby ve
doucí cinitelé nebyli adkázáni z velké cásti na infor
mace a rámcavé referáty ciniteltl pomocn)'ch neb pad-
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rízených, a aby sami byli s ta uciniti si úplne jasn
obraz a veci, kriticky posuzavali výkannau cinnost sv
ren)'ch úradu, pronikli až dO' karene pavahu svýc
úkolu a davedli je rešiti na podklade vlastních znalot
i svéhO' adbarne podlaženéha úsudku. Chvilkov)' úspe
x-politické strany castO' již zharkl zcela patrn)'mi ne
úspechy jejíhO' príslušníka na kresle ministerském, pro
taže pri rízení svéhO' úradu klDpýtal krak cO' krok o ne
dastatky adbarných znalastí.

Saciální nesravnalosti, slepá nespravedlivost distri
buce a haspadárské vykaristavání zaviií.ují hypertrofii
zášti plné nenávisti tríd, a vedall k ostrému rozhral11
cení vrstev abcanstva. Trídy, jakožto útvary sociální
vyvolané nesnesitelnÝ'mi haspodárskými pomery tr:!
dují se ode dávna, a prispívají k udržování partikula
rismu. Trídní vedomí precházelo z jedné skupiny na
druhau a vytvárela postupem casu - na príklad u nás
- feudální aristokracii, cechovní meštanstvo, kapita
listickou buržoasii a kanecne i maderní proletariút.
Každá taková trídnast, jakažto symptom sociální chl).
rohy spolecnDsti, at staršíhO' ci novejšího data, necel
pautává se dasud ve svém základe od naprosto zasta
ral:)'ch method boje O' politickau moc, ve které mylne
vidí kauzelný všelék. Trídní šovinismus, mnohdy umc·
le živený a star.ostlive, zanedbává namnoze zretel k no
vým možnostem i k nové situaci vytvorené cinností
moderní technické kultury, a stále ješte »bojuje« proti
trídnímu nepríteli i tam, kde ho není, anebo kde ho
má úplne v rukou. Bojuje caso již atupenými zhranemi
a o hadnaty, jejichž praktická cena neodpovídá ani vy
naložené námaze. TentO' baj skrývá mnohé prežitky a
jest nekdy i velmi neekonomickým, octnuv se ve spí
rech karistivých poLiticka-stranických demagogll ze re
mesla, jimž darí se znamenite v chaosu politick)'ch šar
vátek dne, ac vecne kladných výsledkú v obecn)' pro
spech neprinášejí nikdy, a pamáhají jen sami sobc.
Usilí pracujících 'vrstev pa zlepšení ž'ivatní úrovnc
melo by vedle snah palitických, nespoušteti se zretele
též neustálé prohlubování odbornéhO' vzdelání, a v)'llO
dy. zvÝšené zrucnosti i vynalézavosti. Mela hy teclycí·
liti i na pole hospadárské a podporovati sílení a proni
kání družstevních podniku a kaoperativ, protože mo
ment trvalé síly haspodárské jest jiste možno klásti
nad prablematické úspechy a v~,hody vyplývající z pre
choc1n:)'chpolitick)Th konjunktur. Prozíraví jednotlivci
seznávají dnes, že za nynejších okolností jest skutecne
otázkau, nemelo~li by se venovati více pozornosti heslu
hospadárské spolupráce, která jest -prO' moderní v)'
rohu naprostO' nezbytnau, práve tak jakO' práce organi
sacní nebO' akvisicní. Jde a vymizení tríd a o sociální
synthesu. Tak ci onak. At zápasem, ci soucinností;
saucinnost zdá se býti pakrokavejší, protaže lidštejŠí.

Smery, jimiž se 'technika uhírá, souvisí tesne s ten
dencemi moderní lidské paspolitosti, soucinnasti a vzá
jemné služby. Výraba a distribuce jakožto hmotné
predpoklady všeobecné kultury, jsou závislé nejen na
dakonalDsti stroju. methO'dách vÝrobního procesu, ho
spodárném vedení a bezvadné arganisaci, nýbrž i na
lidském elementu ve v:)rrobe súcastneném a na jeho
vnitrním pomeru k vykonané práci. Nyní práve ohje
vují se vážne mínené snahy docíliti radikální zmeny
jak v tamta pomeru, tak i ve vztahu zamestnance k za
mestnavateli. V kruzích mladých, pokrokavých padni
kateliU ujímá se heslo prátelské spolupráce s veškerýrr:i
pracDvníky v padniku zamestnanými. Mezi zastaralým
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typem líného kapitalisty, který za propiijcení svého
kapitálu žádat hrozné a nelidské úroky, a mezi rodícím
se typem pilného podnikatele, kter)r jest cele ovládnut
nahou sloužiti a nikali vydí lati, jest nekonecne ve

~ih rozdíl. Zde tedy vzniká naprostO' navá platforma
názorová. Již nyní lze kanstatavati tu i tam jasné
známky tohoto abratu. Stárí se k necemu padahnému
ovvem jen steží davede adhadlati, zde jest treba ,-,
jako v každém prukapnictví - c1t"1vera, pružnast a
energie mládí. V)'robní krise patvrzují, že krátkozraká
umínenost myšlenkave neplodn)Th kapitalistt1 staré
ráže vede ku zkáze nejen jednotlivcu, n)'brž i celých
odvetví výrobních. Ukázalo se, že nesmyslná sautež
téhož druhu tavaru a z taha plynoucí nemažnast ad
hytu a v)'vazu, snižavání mezd. zmenšavání pactu dnt1
pracovních a kanecne i propauštení delnictva, byla za
vineno predevším šablanavitostí ve vedení padniku,
prípadne i neochotou nebO' dakonce neschapností ka
pitalistovou vážne a duvtipne spolupracavati v závocle
jakožto cinitel' opravdu vL1dcí a tvurcí! Moderní do
ba klade tutO' padmínku každému podnikateli, a ne
splní-Ii ji tento, mltže se pripraviti na neúspechy.
Spolupráce vyžaduje jednak urcitou úpravu vzájem
ného osohního pameru, živý styk se závodem, asabní
úcast a ovládání veci, jednak i ethicky založený pomer
k práci. Jsou ta známé pažadavky plynoucí ze zásad
inren)'rského myšlení.

.\lyšlenka saucinnosti jest ovšem padmínena uprím
nou úctou k práci. a tf) nejen se strany delníkovy, nýbrž
i podnikatelbvy. Mnohému práce byl:a lékem, címž pro
jevila schopnast b),ti hodnotou mravní. Praví-li se, že
poražený národ nemecký hadnatí práci každého jedno
tlivce jakažta jinou formu zápasu za kanecné vítez
.tví, pak jest ta jen dokladem toho, že jest skutecne
možno prisuzavati práci znacné síly mravní. V práci
však nutno spatrovati více, než toliko bajavý prastre
dek nekterého národa. Každá práce, zejména VŠ1.k
práce tvurcí, absahuje hahaté prameny vysakých ethi
ck~'ch kvalit. Ethas jest nesmírné duležitasti zvlášte
pro práci technickau. Pop,reme-li takrka nezbytnou
prítomnost mravních hadnot, pak snadnO' abdržíme
techniku zcela zlacinnou, na príklad válecnou, která
mllze práve tak dobre nicit a zabíjet jako živat podpo
rovat. Proto také nemužeme a nesmíme se spakajiti
ani v technice ani ve vede užité pauze dosahováním
dlu v)'lucne utilitárních, Jsme prímo povinni uložiti
obema též paslání mravní. a toto poslání co nejvíce
zdi'traziíovati. Cestou prirozeného vývoje. intensivním
užitím technických pamucek a method. vedeckou or
~anisací. saucinnastí všech slažek práce s elementy
kulturními, speje naše daba k nové synthese života. je
jímž základním akordem jest ethas .techniky, ethos
práce a veškeréhO' lidského snažení a podnikání.

POVOLÁNí A ZÁLIBY

Madarský football si vynutil
lnimorádnou pozornost.

V podzimnísezone vzrostl zájem o madarské footballisty vedvou smerech; o jejich výkon na hrišti a, o jejich spor
tovní politiku. V obou smerech zároven byl zájem podnícen
pri ríjnovém mezistátním utkání Ceskoslovensko-MadarskQj

které Madari dovedli zakoncit nerozhodne 1:1, ac polocas
prollrá vali 1:0 a poslední, rozhodnou fázi matche hráli jen
o 10 lidech, bez Tnraye, je'~ož vylouc~ní objektivním neutrál
ním (švýcar.) soudcem Ruoffem dalo prímý podnet k bedlivej
šímu pozorování obratnosti madarské sport. diplomacie. A ži
VCli p:Jzom8st vzbudilo vítezství U. 1'. E. ve Stredoevropském
poháru.

o lep š Í str á n c e ln a d a r s k Ý chf o o t ba 11i s t u.

Zmínená remisa Madaru v Praze zasáhla cs. kopanou a jak
se ukázalo i vetšinu cs. verejnosti, velmi citelne. Ceskosloven
sko tím ztratilo chance na dobytí Evropského poháru, který
napcprvé byl dotován cestnou cenou tehdejšího ministerského
predsedy dra Švehly. Místo favorita zaujalo. Madarsko, jež
rozhodný match vybojuje s Halil. Pražská remisa, nehledíme,li
k nesportovnímu cinu, jehož se pri ní Madari dopustili a o
nemž bude rec, byla nesporne velkým úspechem madarské
kopané, která do Prahy poslala mužstvo, jež rozumne ovládalo
hru i když se ocitalo v. obrane. A PO madarském svazu do
pracoval se neocekávaného úspechu i peštský U. T. E. v klu
bové souteži o stredoevropský pohár. Pripomeneme jen, že
Stredoevropský pohár mel letos tretí rocník a byl založen
k osvežení zájmu o kopanou, se zvláštním zretelem na odkrytí
nových zdroju príjmu pro kluby s profesionálními hráci. Ovšem
pri úcasti mužstev (vždy po dvou z každého státu) Rakouska,
Madarska, Ceskoslovenska a ltalie, - která letos poprvé
zaujala místo Jugoslavie, jejíž teamy nebyly rovnocennými
souperi mužstev prvních trí státu - nezustalo jen pri zájmech
financních, nýbrŽ soutež se stala i neoficiálním bojem I) prilllút
ctyr nejlepších stredoevropských svazu. Podle toho je nutno
hodnotit vítezství Ujpestu, jenž se velmi energicky, neúnavne
a uvedomele vypracovává po bok tradicní peštské dVOjice
liungaria a ferenczvaros. V tomto smeru má dObyt; poháru
pro Ujpest cenu mezinárodního punce prvotrídnosti, což ~o)

neprojeví jen ve sportovních tabulkách, ale i v penežním zisku
klubové pokladny. A v živote profesionálního sportovního
klubu nehrají peníze roli podradnou. Prir,ozene to:, co zÍskáv:,
vitezný klub, je neprímo i ziskem svazu a po stránce ciste
sportovní ziskem celého sportu, v tomto prípade rr,acarskCho.
Ocenovati tu zvlášt propagacní význam pro stát, je již zhy
tecno. Ve trech létech historie Stredoevropského poháru je to
podruhé, co všechny výhody víteze sklízí zástupci madarských
bare;v. První rocník vyhrála pražská A. C. Sparta, vyradivši
tehdy vídeliskou Admiru a peštskou liungarii, zatím co por3
žený finalista Rapid, zvítezil nad splitským Iiajdukern a nad
Slavil. Tehdy se Slavia v prvním kole utkala s UT!:, jenž ji
letos porazil ve finale. Zvíte'zila nad ním v Praze 4:ll (tÝ1Jlž
rozdílem branek, kterým letos proh rála první finalovy 'natch
v lPeštj), kdežto v Pešti s UTc remisovala 2:2, což je výsledek
na chlup stejný, jakým si 17. t. m. v 'Praze zajistil Ujpest defi
nitivní vítezství. Nemají si tedy kluby císelne co vycítal. ~e
výhoda cs. kopané je však v tom, že porážka Madarú patrí
minulostil, porážka ceskoslovellSkého profes.ionálního mistJ'a
prítomno'sti. Lonský rocník poháru mela obhájiti Slavia a
Viktoria Žižkov, která se vyšvihla na místo Sparty. Slavia
vŠá.k podlehla již v prvním kole Admire a Viktoria Žižkov
byla vyrazena 1(apidem, když po dvou neprinesš;ch rozhodnut í

matchích vyhrál Rapid zápas tretí, který Viktoria za financní
prilepšení jela sehrát opet do Vídne, ac si mohla zvolit pildu
neutrální. Rapid pak podlehl ve finale Ferenczvaros. Také
letos byl by ferenczvaros -hrál ve Stredoevropském poháru,
avšak odjel na turné do Jižní Ameriky a na jeho místo se
pak dostal podcenovaný UTc. A dokázal m3lý zázrak. Na svém
hrišti porazil již v prvním matchi Spartu 6: 1. Prohrál s ní sice
druhý match v Praze 2:0, ale lepším souctem pomeril bran\:k
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PNtomnost..,

dostal se do .druhého kola. Tam mu hrozila diskvalifikace,
nebot neopatril - jak bylo jeho povinností - neutrálního

soudce pro match s R.apidem, s nímž jeden zápas prohrál a
druhý vyhrál. Tu se také ukázalo nikoliv p'oprvé a nikoliv na
posled, co zmuže dobrá dipIomacie. Mádarští zástupci prosa
dili, že byl narízen rozhodný tretí zápas dO' Prahy a v nem
UTI: zvítezil obdivuhodným zpusobem, v prodloužené hrací do
be, celkem 120 minut. Ve fjnale podarilo se UTI: zvítezit v Pešti
nad Slavií 5:1 a druhý match v Praze remisovat 2:2. Z vý
sledku je patmo, že Ujpest šel velmi pevne vpred a že nelze
mluvit o žádné náhode. Tajemství jehO' úspechu je velmi prosté
a mluviti o prednostech madarských hrácu znamená vlastne
ukazovati zároven na nedostatky ceskoslovenských footballistu.

Je nutnO' zmíniti se nejdríve o morálce madarského mužstva,
o jeho duševní a nervové prevaze, pres to, že tyto vlastnosti

by nebyly nicím bez foO'tballového umení, které se ovšem
predpokládá. VýznamnDu výslednicí všech zmínených vlastno
stí mužstva UTI: 1JIyla celkem slušná hra pri útocení i obrane
ac práve telesná váha a pevná konstrukce umožnovala jeho
mužstvu prijmouti velmi ostrý styl bo-je. Madari však byli
príliš dobre sportovne pripraveni, aby se dali strhnouti k vý

strelkum, k jakým se obvykle uchyluje mužstvo, které si Se
souperem neví rady a neumí snést jeho hrácskou nadvládu.
Hrát težkou soutež a zároven mistrovství a prátelské hry

s úspechem, znamená bezvadný trenink. Nebyl by nic platný
nejlepší trenér, kdyby hráci sami nebrali vec zcela uprímne.
U nás se mnozí hráci dívají na trenink jako nal nutné zlo,

za které však jsou placeni, nebo kterému se podrobují, aby
nebyli pokutováni. Dobrovolne a dobre se pripravivší hrác
nese ssebou dobrou morálku i do m'ltche a UTI: jiste hráli
všechny své hry velmi poctive. Ukazují to dosažená vítezství
a score. S vedomím poctivé prípravy telesné roste ovšem i du
ševní klid hrácu. Vedí co chtejí a ceho jsou scho-pni, rozumejí
své veci a jsou si také vedomi významu svého sportO'vního
i vyššího poslání, jemuž poctive slouží. Ujpest se nám predsta
vil jako profesionální team s nejlepšími amaterskými vlastnost
mi a valne 'opravil pošramocenO'u povest blaseovaných popre
vratových hvezd madarské kopané. Tu okolnost nelze prehléd
nout, že UTI: má ješte jádro nezkažené úspechy minulosti, že

je ješte nezhýckaným klubem s velkou budoucností, neztratí-Ii
zdravého smyslu pro stále poctivé chápání sportu. Naše kluby,
naši hráci se tu musí mnohO' ucit. Skutecne ucit, protože
jsme ztratili mnoho na správném pojetí sportovního výkonu.
Prehlíží se význam duševních vlastností, pOklesla morálka a
žije se z footbaUového nadání, aniž se pracuje na zvýšení úrov
ne foO'tballového umení. Také Madari utrpeli stejnými nedostat
ky ješte nedávno, ale jejich footballový život byl rychle obro
zen príchodem nových lidí, kterí našli podpO'ru všude, zejména
u státních úradu. U tech snad zájem až príliš velký a vedený
po cestách, které sportu molhou škodit. Jsme tu u ošemetné

stránky madarské organisace.

M a d a l' s k ý š o v i n i s m u s ves por t u.

Následující slova nemají již nic spolecného s prípadem UTE.
Ukazují jen, že i dobrí sportovci mohou být podrízeni vlivu
chybné organisace. A lze mluviti o chybe sportovní organi
sace tam, kde vrchní velení dává sport skoro výlucne do slu

žeb pOlitických. Kde šlo o záležitosti klubu, nebo- podradnejších
celku, vyšlo se skoro vždy dobre s madarskými sportovcI.
Jakmile však bylo na veci interesováno vrchní ústredí madar

ského sportu, vždy byly velké nesnáze, nebot madarská Spor.
tovníobec je pod prímým vlivem politickým, jsouc vla~tne
podrízeným ministerským orgánem. Prímým zasahováním stát
ního úradu do svého života nesporne získali madarští sportov
ci doma. Pro zahranicí a pro pi'Jvodní sbližovací význam spor-
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tu;, stali se však nebez~ecím. Dohlédací madarský o

O. T. 1'., nespokojuje se jen projevováním sympatií ci u
váním »jen« korektních styki'J, nýbrž vždy je pripraven.
vYboj, ovšem zejména pokud jde O' sportovce Malé Doho
zvlášte Ceskoslovenska, jako státu sportovne i politicky z
hodného' pozornosti. Pochopitelne projevuje se nebezpecný
darský náz-or pri sporech, nebot nelze konecne mnoho na
tat, jestliže jistých spártovních styku využívají Madari k
vokativnímu projevO'vání sympatií a soucasne k ukazo

madarského národního »neštestí«. Není to zdvorilé, ale ne
kvapí to bys-trejšího pozorovatele, jenž umi odkrýt pra
význam kavalírských gest a pompésních oslav. Mohla by

napsat slušná rada madarských poklesku' vuci vznešen
ideám sportu úzce souvisejícím s gentlemanstvím, ale prá
nás zajímá již zmínená událost, k níž došlo pri ríjnovém me
státním footballovém matchi Ceskoslovensko-Madarsko
Praze.

Pred preplneným hledištem hrál se zápas ostre a netre
popírat, že ostreji hrálo domácí mužstvol. Jeho chyby byl

zjevné, zatím co madarští hráci pocínali si daleko »obratnejl_
ale méne viditelne, jak by nejlépe mohli vypráveti hráci cesk()o
slovenští, kterých nebylo poraneno málo - skoro pul tuctu.
Ostatne je vecí s,oudce, aby urcoval ve 11re tresty, jichž mf

dostatek k disposici. Soudooval Švýcar, jenž mel nejméne
duvodu zamhurovat oci nad fonly našich hrácu, Ale i jemu
se stalo, že nevidel, jak cs. obránce Hojer se rozpráhl po
pravém madarském krídle, chteje si s ním na místc vyrOV.
nati jakýsi »úcek Budiž receno, že prípad Hojeruv byl na.
konec vyšetren, priznán a potrestán 'distancí na tri mesfce.
Pak se však prihodilo, že madarský útocník Turay napadl hned
dva ceskoslovenské hráce po zpusobu zápasníku ve volném
stylu. Ucinil to takovým zpllsobem, že v podobném prípade
neodešel by z peštského hrište zdráv ani jeden cs. hrác, To
bylo nad jiné jasno. Na Turayovu provokaci vbehlo do hrište
asi 15 diváku, ale krome rozcílených pokriku se nic nestalo.
Hra byla prerušena, aby Turay mohl opustit hrište, avšak
místo toho vbehlo do hrište nekolik clenil oficiální vý.
pravy madarské a jeden z nich podle výpovedi soudce pro·
hlásil, že nebucfu-li odvoláno vyloucení Turaye, že odvede
mužstvo ze hrište. Tuto hrozbu splnil, nebot vyloucení nemohlo
být zrušeno. TentO' cin mel znamenat ukoncení matche, pro
hlášení vítezství druhého mužstva, potrestání viníku a pri

rozene velkou me:;dnárodní ostudu. To jsme pri antwerpské
Olympiade pocítili na vlastní kuži, když tehdy na protest proti
soudci odvedl Káda svoje mužstvo ze hrište. Cs. sport mel
z tohO' velkou hanbu a trvalo léta, než se na poklesek zapo

melo. To, ceho se dopustili Madari bylo o to horší, že muž
stvo odvedl oficiální zástupce (pravdepodobne tOIbyl dr. Zsar

nocsay), který vubec nemá na hrišti co delat, nejméne pak
vyhružkou pusobit na neutrálního soudce. Je ke cti pražských
diváku, že na provokativní jednání Madaru odpovedeli jen
hlasitým voláním a nedali se strhnout k násilnostem. Také

zástupci ústredí a soudce meli dosti trpelivosti, že pockali až
se Madari umoudrí a vrátí na hrište, což se pak stalo. Priro
zene, ocekávalo se, že Madari svoji zrejmou chYbu slušne
omluví. Ackoliv pak došlo ke trem schuzkám delegátu madar.
ských a ceskoslovenských, nedockal se nikdo toho, aby Ma
dari chybu uznali. Naopak postavili se do pósy uražených a
žádali satisfakci od CsAF za to, že asi 15 diváku vbehlo na

pokraj hrište, když Turay srazil Burgera a za to, že liojer
máchl rukou po Markosym. CsAF PO predchozí nerozhodno

sti rozhodla zcela správne, že potrestá Hojera, a že vysvetli
jak to bylo s temi 15 diváky ve hrišti. Skutecne Hojer dostal

distanc na 3 mesíce, zatím zo Turay jen 50 pengo pokuty
(250 Kc), Associace hodlala svým umírneným postupem vzit



sluhy ani Dr: fuchs: mluve o politice a o stranách, objevil

cinitele, který v jistých prípadech podobá se generálu, jako
zase v jiných, pres titul ponekud zvucný, má hodnost puc
fleka, který, chudák, musí prednést politický referát s touže
obratností, s jakou doskocí vudci strany pro presnídávku do
nejbližšíhO' uzenárství.

Pri posuzování funkce politického sekretáre nutno vzíti
zretel na s a ci á ln í pomery techto jednotlivcu v dobe pred
chozí, t. L v case, kdy sekretári ješte nebyli. Z jaké spole
censké vrstvy rekrutuje se vetšina tajemníku stran? Možno
ríci, že z techto trí hlavnioh kategorií: 1. z delníku, 2. z lidí
studujících nebo nedostudovaných, 3. z jednotlivcu, kterí ztro
skotali v jakémkoliv oboru lidské cinnosti. Procento graduo

vaných jednotlivcu, kterí jsou v námeroném pomeru stran, .ie
vs kut ku minimální, praste proto, že se to nerentuje a že vše
chny strany mají dalekosáhlé možnosti opatriti je jiným, sta
bilnejším zamestnáním (státní a obecní úrady, nemocenské po
jišfovny atd.). Toto schema platí pro tajemníky vše c h stran,
nejen delnických, nebof tyto bývají zpravidla pruchodní sta
nicí tech tajemníku, kterí, jsouce vedeni názorem, že toto za
mestnání je vecí profese, jako treba obuvnictví nebo kopaná,
jdou k tomu, kdo víc zaplatí.

Toto konstatování mohlo !ly leccos vysvetliti: predevším
dává nahlédnouti do duševní dílny tohoto stavu, v níž muže
býti zarízení jen zcela skrovné. Do politické arény vstupuje
vetšina tajemníku vyzbrojených nekolika brožurkami a ríz
ným jazykem. Byly doby, kdy stacily tyto hodnoty ke ka
riére. Dnes nikoliv - aspon ne u tajemníku.

Tajemník strany, bývalý delník, pocHuje právem v tomto
úrade jistou gradaci. Tajemník v okresním meste muže býti
znehodnocován nebO' také prehodnocován, muže znamenati

mnoha, nebo také nic. S hlediska sociologického je to nej
zajímavejší tvor na svete. Je-li dost nadaný a duševne Silný,
je právem tím mužem, který udává tón. V tom prípade ovšem
nevyjde ze svárú s místními lidmi své vlastní strany, kterí
nesou velmi težce tuto duševní prioritu svého »zamestnance«,
který »musí" pracovat, protože je to jeho chléb - kdežto oni
pracují z »idealismu" - byf by meli za lubem veci mála
ideální. Je-li tajemník strany clovekem, který neoplývá vud

covskými schopnostmi, který nemá v tomto smyslu ambicí,
který má jen zájem na tom, aby se všemi vyšel, a1Jly se
udržel - pak je teprve smýkán klikami a náladami davu.

Konecne je tu tretí typ, o nemž dávno pred fuchsICm psali již
Durych se Scheinostem: okresní huba, povýšenec, kulturní

ignorant a usurpátor, který nedostatek duševních schopností
vyvažuje silou hrdla po prípade množstvím disposicních penez.

Nenalézáme lepší charakteristiky prO' cinnost sekretárú stran
nežli ono triviální: holka pro všechno. Tajemník musí býti

recníkem, žurnalistou, úroedníkem, stálÝm hostem na úradeCh
co by osoba intervenující. Musí rozumeti komunální politice,
stejne tak jako politice vubec, musí rozumeti otázkám zeme
delským, prumyslovým, státne-zamestnaneckým, kulturním. Co
na tom, že - uvážíme-Ii predchozí jeho vzdelání - nerozumí
porádne nicemu? A tak ho vidíme v roli budící nežli závist

spíše politování: vstávaje od psacího stroje, pospíchá, aby
prednesl referát »0' politické situaci«, zítra treba prednášku
o Bílé Hore a pozítrí má za úkol rozhovo,riti se v obci tri ,110'
diny od dráhy vzdálené, v špinavé hospode mezi bafajícími
sousedy, o škodlivosti zemedelských cel nebo má odpovedeti
ve schuzi na povážlivé these Peroutkovy, který pasoval mí
rodní ~ocialisty už na hotovou liberální stranu.

On nesmí míti indisposice, on nesmí býti nemocen, on se

nesmí omluvit jako politická primadQna, nesmí míti chvíle
skepse, ani chvíle oddechu. Musí rozdávat úsmevy, tvárit se
nadšene, a podpalovat ohen etosu se stejnou vervou jako delá

ysIp

Stranictí sekretá,ti.

o

darum jakoukoliv možnost, aby utekli od odpovednosti.
tím však Madari jsou ochotni sáhnout PO všem, ale nedat

ho. Madari poslali minulý týden k vyjednávání do Prahy
zástupcu (z nich byli 3 doktori a jeden inženýr) a mezi nimi
hybel onen pán, který je podezrelý z vyvolání celého kon
tu, místopredseda madarského Svazu dr. Zsarnocsay. Na

. ku jak je možné, že mezi vyjednávaci je také zmínený
, dali Madari zajímavé vysvetlení. Ješte se prý jim nepo

rilo zjistit (za dva mesíce), kdo to vlastne odvedl mužstvo
hrište a pan Zsarnocsay to asi nebyl. Tedy i ve sportu

ají vudci madarské kopané tytéž komedie jako v politice.
JejÍch kavalírství je pozlátko bez duše, tím však nebezpec
iší, že ho dovedou využít agitacne líp, než v našem prípadc

sami dovedeme obhájit zcela jasné právo. Zdá se však,

Madari sami zacínají chápat, že jdou príliš daleko. Nasved-
je tomu dopis madarského svazu, že pražský incident bude
ješte jednou projednávati na schuzi madarských delegátll,

rá má ucinit definitivní rozhodnutí. Prý sám pan dr. Zsar
say hodlá poslat omluvu. Tu však musí dát Cs. associace

zor, aby jí Madari nezalepili oci papír<Jvým prohlášením
kromníka, místo rádné satisíakce. Nebot nelze se spoléhat
to, žc by Mezinárodní footballová federace chtela si pálit
ty, byf již také byla požádána, aby se v' zásade obírala
kleskem madarských representantu. I v mezinárodním ústre
se jiste Madari pokusí zkalit vodu a ukázat ceského Vaška

ko viunika. Stalo se také, že šovinistictí madarští vudci ko
né delali náladu i pro bojkot. Toho se však musíme obávat
jméne. Sami Madari si rozmyslí, aby prerušili styky s cesko

I'enským footballovým svetem. Poškodili by tím sami sebe,
bot by prišli o styk s footballisty madarské národnosti na

vensku, styk, který jim velmi leží na srdci. Také po stránce
ancní by na bojkot doplatili jejich peštské kluby, jak ná
me ukázala soutež o Stredoevropský pohár. Z pohárových
vštev byly návštevy v Pešti nejmenší. V Rakousku navští
o pohárové zápasy asi 37.000 diváku, v Praze 35.000 diváku
v Pešti jen asi 16.000 diváku. Vozily se tedy peníze z Vídnc
Prahy do Pešti a nikoliv obrácene. Madari jsou príliš dobrý-
i poctári, aby za pomeli na tento' fakt. yk.-

Pane Peroutko,

panu jc, jednomu ze sekretáru politické strany, patrne so
alistické, bude patrit jistá zásluha, že se v Prí tom n o s ti
val první proti cetným impertinencím fuchso,v5'm a že wvedl

ousek cenných informací o tomto podivném stavu, který až
sud se tešil jen nemilé pozornosti Dra fuchse, v jehož bo-

atém slovníku posledních let stal se sekretár, ve smyslu zá
mém, pojmem nebo jen obratem takrka nepostradatelným.

Trebaže pro sebe jsem presvedcen o tom, že Dru fnchsovi
de uutno vynaložiti dost energie, aby s úspechem odpove

del na skvelou polemiku pana jc-, nepochybuj u o tom, že
Denítak zcela bez pravdy ani Dr. fuchs a že má rovnež dost
duvodu pro svoH an imositu.

Vzpomene-Ii fuchs na byrokracii stran, vybaví se mu pred
ima sverací kazajka, nebo aspon predstava tech, kdož kalí

zduch. Kdo jiný by ta byl, nežli sekretári? A vzpomene-li
precastého kráglování otevrených hlav, které nechtely vždy
rozumet takové stranické discipline, která znamenala prak
ticky diktaturu klik, po prípade justament vlivného cinitele

kdo jiný zase, nežli tajemník? A tak není zcela bez zá-
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hasice mezi stoupenci za to, cO' páni z Prahy nadrobili. Pro
neho není vecera, on nemá nedele, nezná rodiny a t. zv. ro
dinné štestí patrí do sveta jehO' skrovných ilusí. Rodiny pali
tických tajemníku mají ob\yce~ne svuj záverecný akt v advo
kátní kancelári, kde se projednávají rozvody. Slyšíme nyní
zhusta nárky na nedostatek schopných tJjemníku. Ty ta- stesky
jsou oprávnené, už proto, že nadaní lidé mají možnost uplat
niti se v jiném oboru lidské práce - nebof toto remeslo není
ani nejcistší ani nejvábnejší.

A pri tom všem nutno vedeti, že schopný politický tajem
ník není vítán s nadšením. Mechanism stranického aparátu

nemuže potreba-vat lidí, kterí se neklaní u vrbicek, tím méne
pak tech, kterí mají jakýs takýs svuj individuální život a ná
zor a kterí nejsou vždy ochotni považovati za nejvyšší mou
drost oficielní ferman se shora. Nekteré politické strany
obrnily se proti tomu tím, že proste zakázaly svým tajem
níkum ucházeti se o verejné funkce a zbavily je exekutivního
práva, což vyvolává nutne vzpomínku na Vojáky, dustojníky
a cetníky, kterým laskavá demokracie vsadila rovnež roubík
do úst.

Politické strany mají v nich pres to pilíre svých akcí a
vubec svehO' života. Bylo by chybou vykládati to jen jejich
existencním zájmem. Musíme totiž pripustiti, že prostá vet
šina techto lidí, vynecháme-li procento korupcních živlu 
prece jen dochovala si jistý idealism. Pri posledních volbách
na pr. sekretári socialistíckých stran tešili se nemalé pozor
nosti tech, kterí vládnou penezi a kterí byli ochotni odkoupiti
tento živý inventár pro své služby!. Jsou 10 lidé, kterí prode
lávají všechny fáze stranického interního života i fáze kri
tické a nikdy nezklamou, nebot prijali za svou onu ošemetnou
vetu Trockého: »jednotlivci se mýlí, strana má pravdu
vždycky«.

Politický tajemník, choe-li se udržet, musí hýti hotovÝm
kouzelníkem. Sloužit politickému vedení a sloužit stoupencum,
nebývá vždy jedno a totéž. Tu eksistují zhusta nemalé roz
pory a prece on je podoben knezi, který má za úkol nejen
agitovat, poucovat a vychovávat, ale také hamlonovat vuli
vrchnosti s temperamentem politicky primitivního davu. Ne

dovede-li tb, pak urcite vyslouží si z té ci oné strany krutou
neprízen. A musí pocítat také s psychologickými momenty
drobných lidí. Prostý stoupenec delnické strany na pr. bez
risika a uctive hovorí s representan'tem továrny. Bcda, kdyby
tajemník - bude ihned zaprodancem, zrádcem, který se Po
jejich zádech vyšplhal a paktuje se s kapitálem. Prostý stou

penec smí v hospode ztropiti výtržnost; beda, kdyby tajem
ník vypil U' pivo víc - stranická fáma uciní z nej koralecníka.

Dav vidí v nem jakousi viditelnou hlavu své strany, chce jej
mít lepšího než je sám, upíraje mu pri tO'm všech lidských
práva atna-stí, po prípade i nectností, jimiž sám oplývá. Jinak
se má tajemník jako voják: každý si na neho muže otevrít
hubu.

Byla rec o s o c i á ln í stránce politických tajemníku, pred
tím, než se jimi stali. Bude na míste promluviti o jejich lid

ském osudu pm prípad, až jimi prestanou býti. To se týká
samozrejme jen tajemníku stran ,delniokých. Jejich útocištem
bývaly nemocenské pa-kladny, dnes již nikoliv. A rozhodne jen
málo bude tech, jimž by byly strany ochotny zabezpeciti na
stará kolena živobíytícko v senáte co by pensistum. Jejich vy
hlídky nejsou tedy ružové.

Cetl jsem, že pan Dr. Fuchs je kandidátem poslanectví.

Preju mu, aby získal hodnost clena sboru zákoriodárDého 
bylo by tam konecne zase víc o jednoho chytrého chlapíka.

Je-li toho názoru, že v rukou pomického tajemníka je rozho
dující moc - mohl by to zkusit na nekolik nedel. A ujišfuji
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ho. že stane-Ii se poslancem, bude k tomu potrebovat ne s
né práce tajemníktl své strany!

Nuže, jaký souhrn? Verím s Fuchsem, že mnoho tajem
s,tran neoplývá dary ducha. Neverím, že by práve tito
moc - musí být hodne v koutku. O tajemnících platí to,
o politicích, žurnalistech a lidech vubec verejnc cinných: I
dobrí a špatní, hlou\ilí a mazaní, poctiví a prospecháršt~
bubr;elí i skromní. Jsou tajemníci, s nimiž je možno dobre
vorit O' nejnovejším ceském románu a jsou ti, kterí se n
staH dál než k Jiráskovi. Jsou tajemníci, kterí úradují v
žených klubovkách a hrají na biurse nebO' sázejí na kone
jsou tajemníci, kterí umírají, ,opušteni svetem, na Pleši. J

tajemníci, kterí se teší na vily a správní radovství, a j

ti, kterí budou jednou psát obálky nebo pomáhat do svrchn
bratru nebo soudruhu ministrovi. Vudce sociální demokra

kovák Hampl, ukázal, co je a cím muže býti politický ne
odborový sekretár. Pan ministr H'odža ukázal to také le
pred volbami: skoupil na slovenském politickém trhu cel

gardu komunistických tajen;lI1íku, bezmála tak, jako kupuj
sedlák k'one dG své stáje.

Bezmála deset roku byl jsem sekretárem delnické mládeže.

Za ten cas musel jsem mnoho mluvit a mnoho psát, ale
knihy hromadily se vetšinou ve skríni, aniž by se seznámO,
s nožem. Nemyslíte, že by bývalo lépe, kdybYCh místo pro
schuzovaných veceru a nedel cetl nekde pod lesem nebo

v teple bibliotéky, Kanta nebo Schopenhaura? Jiní studoval~
aby pak oslnili. My se štvali po schuzích, abychom se na·
konec útekem zachranovali pred temi temnými lidmi prázd·
nýoh hlav a sobeckého srdce, jimž jsme byli - jen .zamest.
nanci«. A utíkáme, abychom se zachránili pred krutou pOve
stí, jejíž charakteristika leží v této vete skoro tragické: ple
chová 'huba.

Co tedy s temi roky? Mám jim blahorecit? Mám je pro
klínat? Na politické vinici je mnoho delníku. Ale také tech,
které Ježíš zapomnel pojmenovati. Kdo zná trochu život po·

Iitického sekretáre, ten ví, že nepatrí mezi ty druhé.

Se socialistickým pozdravem

F. Klátil, redaktor »Mladých proudu«.

Konjunkturální akademik
a stl'allictí tajemníci.

Milý Peroutko,

k tomu konjunkturálnímu akademikovi: Universitní profesor

posral ke mne medicku. Matlllrita s vyznamenáním, první rigo
rosum. Rodina prišla o peníze, dívka nemuže dál studovat. Stu
dentská stipendia jsou jí uzavrena, protože má absolvováno.
Hledala tedy zamestnání. Do kanceláre nemohla, protože ne
umí psát na stroji a každá absolventka dvourocní obchodní
školy je pro kancelár lépe kvalifikována, než ona. Chtela jít
za krámskou, ale jakmile zvedeli, že má maturitu, odmítli ji,

protože se báli, že by se na ~vé zamestnání dívala jako na
pruchodní dum. Ošetrovatelkou bez kursu také být nemuže.
Když už nevedela kudy kam, stala se na venkove služkou a
konala nejhrubší práci doma i na poli. Konecne úplne vycer
pána fysicky i duševne se vrátila do Prahy. Zase jsem jí po
máhal hledat místo, a zase jsem nenašel nic, i umístil jsem ji
zatím jako delníci v jedné tiskárne, v knibárne, kde práce je
alespon cistá a není fysicky nejnamáhavejší. Obedy jí dala
YMCA, jinak bydlí v špinavém kultlochu, kde musí celý den
svítit petrolejem. Pri tomto zpusobu života chce dostudovat. To
je ilustrace k studentskému blahobytu. Mohl bych ze své so

ciální kliniky vypravovat podobných prípadu více. Ale nevy
pravují to proto, abych polemiso>val, nýbrž proto, abych té
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dívce pomohl. Její adresa je u mne, muj telefon je 414-36,
moje adresa Praha III., Karmelitská 6. Prosím, ale ne milo
dary, ne obcasné podpory - prosím pro ni o místo., o zamest
nání, pri nemž by jí bylo možno dostudovat. Místo jakékoli:
moje klientka vezme všecko! Prosím o dobrou radu, resp.
O pomoc.

Abych odpovedel také onomu politickému tajemníkovi, jenž
se proti mne ohrazuje. Nevím, proc je tak jízlivý v tónu svého
dopisu.'Vždyf jsem napsal, že nechci generalisovat a dodám

ješte, že sociální demokraté mívají nejslušnejší tajemníky, pro
lože sociální demokracie si vybírá lidi, kterí vyrostli v jejich
škole organisacní a nezamestnává konjunkturální prebehlíky
z jiných stran. Je to dáno tradicí strany. Že jinak jsou tajem
níci pretahováni za hmotné výhody, to .doznává pisatel sám.
Nevím,proc soudí, že jsem jeden z tech intelektuálu, jenž se
vyhýbá práci mezi lidem. Myslím, že pocet mých schuzí a
prednášek na všech koncích republiky je rekordní a ješte
nikdy nikomu jsem prednášku neodmítl, at náležel ke které
koli strane ci skupine. Že nejsem nezkušeným zajícem, toho
dokladem snad muže být, že jsem pomáhal delat plebiscit na
Tešínsku a první volby na Ostravsku. A to je veru škola po
ucná. Já jiste k tem svátecním inteligentum nepatrím. Že

pres to, nebo práve. proto nepokládám zamestnání politických
sekretáru za funkci sociálne užitecnou a že myslím, že jsou
vetšinou placeni ješte až príliš dobre, ze svou neproduktivní
(trebaže znacne namáhavou) práci, k tomu mne dovedly práve
zkušenosti. A konecne: mám prý osobní duvody. Ovšem že
ano, Svých zkušeností každý musí nabýt osobne.

Dr. Alfred Fuchs.

Kulturní poznámky k programum
politických stran.

Vážená redakce!

K. J. Beneš dává v poslední "Prítomnosti« námet k diskussi

svým clánkem "Kulturní poznámky k programum politických
stran". V podstate vyslovuje v tomto clánku názor, že po
všechné, teoretické programy politických stran nemají valné,
snad témer žádné ceny, jsou plny všelikých loci communes,
a že tyto teoretické a ztrnulé programy mely by být nahra
ženy konkrétními programy pro jediné volební období. Žádá
místo hesel konkrétní pracovní program.

Nevím, zda má K. J. Beneš doslovnou pravdu, když popírá
cenu zásadního pro,gramu politické strany. Není prec pochyby
o tom, že je treba, aby politické seskupení obcanu v politické
strane vytycilo urcité povšechné smernice, vyznacující zá
sadní smer politiky. Že tyto programy jsou zastaralé, mají své
vady, laciné loci communes a v praksi se nezachovávají, je
otázka sama pro sebe. Je to otázka morálky politického života
a denne se vytvárející politické prakse. K. J. Beneš myslí, že
konkrétní program na volební údobí, obsahující "návrhy zá
konu, jimiž s.trana hodlá v nastávajícím parlamentním období
rešiti docela urci té, konkrétní politické, sociální, kul turní nebo

hospodárské problémy« vázal by strany více než povšechné
programy, obvyklé "dnes, kdy lze slíbit všechno, ale nic ne
provést práve proto, že nikdy nebylo presne receno, co bylo
slíbeno, a že pri kompromisování za zavrenými dvermi nikdo

neví, z ceho se slevuje«. K. J. Beneš by mel velkou pravdu,
kdyby ... (nešfastné kdyby) bylo zrejmo, že po,Jitikové by
byli predevším vubec ochotni takový program vytycit, kdyby
skutecne cítili se jím vázáni víc, než se cítí vázáni programem
povšechným, kdyby nemohli kdykoli a, vetšinou také právem
poukázat na to, že "stoprocentní realisace je nemožná a politik

musí být rád, zachrání-li kompromisem alespon cást toho, co

chtel« nebo zabrání-li kompromisem alespon cásti toho, cemu
odporuje, a posléze kdyby skutecne se pred nekým odpovídal.

Žádný z techto predpokladu nemá na uskutecnení víc nadeje,
než povšechné sliby zásadních programu. A proto nestací ani

zamenení teoretickÝch programu krátkodobými programy kon
krétními, nezmení-li se pri tom politická prakse. A ríci o tom

"bylo by si práti« znamenalo by se stejný "Iocus communis«,
proti kterému bojuje K. J. Beneš.

Tím nechci ríci, že pokládám myšlenku jeho za pochybenou.

Zajisté bylo by dobre, kdyby strany zavedly zvyk, pro který
plaiduje. Ale to samo neodstraní závad politického života.

funkcí politické strany je nejen dávat podnety pro zákono
dárnou cinnost, ale také kontrolovat výkonnou moc. Víme do

bre, jak to v praksi dopadá s obema temito funkcemi, zejména
s tou druhou,. Zkušenost ucí, že parlament jen v menší míre
zabývá se iniciativní zákonodárnou cinností. Nejvetší energie
v parlamentním živote vyžadují si problémy, pred než je par
lament postaven a které z velké cásti by podobné konkrétní
programy nemohly ani predvídat. Dále pak, pri znacné kompli
kaci mocenských pomeru je ztíženo parlamentní projednávání
tak, že na iniciativní návrhy dojde rada jen náhodne a ve velmi

malém poctu. Všechny tyto okolnosti ulkazují, že v praksi by
konkrétní podrobné programy staly se stejne teoretickými jako
programy zásadní a brzy by se pre valily na pole jen agitacní,.

Jestliže tedy v politickém živote je tolik závad, nevezí prí
cina v programech, ale v tom, jak se delá politika a jaká je
její morálka. Predvolební vytycení konkrétního programu ne

prispeje k ozdravení politické morálky, jestliže sami lidé, kterí
politiku delají, nebudou míti vážné odhodlání sami k ní prispí
vat. Jak toho dosíci, je jiná otázka. Ale težká. K. J. Beneš

správne cítí, že je treba povzbudit vedomí odpovednosti u po

litiku a domnívá se, že cestou k tomu mohlo by být, kdyby
byli morálne svázáni konkrétním pracovním programem. Snad.
Ale jiste není to iediná a hlavní cesta. Duležitejší po mém
soudu by bylo, kdyby politik cítil osobní a ne jen stranickou
odpovednost za charakter své práce. Nezbývá zase než spolé
hat se na slušné lidi v politických stranách.

V. K..oenig.

Revise v mladé generaci.
Vážený pane redaktore,

dovoJte mi nekolik slov; užitek polemiky je sporný, ale chtel
bych jen, aby se neskreslovaly moje názory. Celkem vzato,
moji oponenti by si jiste ušetrili nekteré výtky, kdyby psali
své poznámky až po prectení mého druhého clánku. Pane Šte

chu, mýlíte se ve svém rychlém myšlení a výmluvném vy
jadrovánÍ. Nebudu vyvracet slovo za slovem z vaší duchaplné

epištoly a nebudu hledat situací, v nichž by se fleuret mého
paradoxu zaskvel v slunecních pablescíeh, jak jest bezpochyby
Vaším ideálem. Jsou to namnoze loci commul1es, až príliš samf,

zrejmé veci, co vykládáte; hájím-Ii nekteré vlivy anglické, ne
chci nikterak pochybovati o rozvoji naší kultury vlastní; zmi
nuju se o tom ostatne v clánku o mladé generaci. Pokud jde
o vztah k Absolutnu, nepodkládejte mi estétské a haruspické
fráze o nem; snažil jsem se od prvních apelu Šaldových, aby
tento pojem byl ujasnován, prohlubován, vymezován, zkrátka
ucinen živým telem. Jest to težší a méne výnosné, než rek
ne-li se "Verím s Šaldou«; prál bych Vám, abyste vedel, co
veríte. - Nemuže me také kajícne naladit, staví-li se p. Štech
do posice spravedlivého soudce, jenž chrání ohwžený katoli
cism proti fanatickému heretikovi. Katolicism nepotrebuje ta
kových obhájcu a já takového poucovánÍ. Mám ke katolictví

jiný vztah než vetšina našich ceských intelektuálu, kterí
respektují katolicism bud proto, že jejich babicka verí, anebo
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z estetických duvodu. To jsou ty dve príciny, únavne se opa

kující u nás. Já stojím proti katolicismu v oposici, ježto muj
názor jest opacný; ale respektuji plne náboženské i kulturní
hodnoty katolicismu sveto'vého. Jest »velikoU' odvahou", abych
užil slov ~. Stechových, vytýkat mi zaujatost, když v inkrimino
vaném clánku charakterisuji Durycha a Demla podle jejich vý
znamu. Pokud jde o »Tvar", sleduji ho a znám pruboje nejen
Kostohryzovy, ale i Zahradníckovy a j. Ta úloha defensora
nesvedcí p. Stechovi. - Mluví-li také p. Stech o »maskované
vedeckosti" mého' clánku, pak je to ne mas kovaný tlach.
Doufám, že se naucím psát co nejjasneji, kde cisté abstraktum
bude všem se jevit prístupne, ale nebudu se rozhánet potrhlými
a simplistními výroky, které imponu~í davu a puberte. Nechodil
jsem na ucení k p. Vranému.

Pane Václave Pekárku: Freud - Teige - Thorndike - PrÍ
hoda - Nezval - Klíma -- Salda - Apollinaire - Whitmaa
- Loos - a já nevím co ješte. Jak si to všecko srovnáte? Na
pr. Thorndike a Klíma? - Ale chci jen zduraznit: nemluvil
jsem jako protestant, jen jako kritik, obdarený na neštestí
jiným názorem, než jaký jest dnes spasitelný. Mluvit o »pro
testantských morálních krecích" jest tedy kreckovatením.
Krátce: nejsem nijak proti dnešku, jak se tvorí. Konstruktivism
a jeho mentalitu respektuji a ocekávám odsud nemalé výsled
ky. Nejsem proti poetismu, ale proti materialismu. Ten jest
rakovinou ducha dnešní doby. Mluvím-li casem proti poetistum,
je to pro ten vtírající se materialistický názor v mnohých je
jich kreacích. - O Rádlovi a Drieschovi pak má mluvit ten,
kdo je zná. Celý tento smer vedecký a filosofický nazvat spe
kulací a tvrdit o nem, že se má k skutecnému životu jako ora

nement k cisté konstrukci, jest detské. Ostatne není jen Rádi a
Driesch; noetický realism, u nás dnes representovaný Kozá
kem, bergsonism a jiné smery težko se dají sloucit s takovým

vyznáním, že »technická kultura nás spasí." -
Pane Styrský v »Odeonu", Vy tolik nenadávejte, nezustá

vejte dlužen dukazy a nekonkurujte s »Vecerním listem".
Ku konci ješte poznámht: ve mnohém se moji oponenti mý

lili, když mé útoky vztahovali na smery sobe drahé. Mají proti
mne populárnejší posici v mladé generaci, alp ani oni nepred
stavují její kádr. Vedí jiste, jak znacná cást dnešních mladých

tone v smýšlení, které není ani duchovní, ani poetistické, ale
materialistické se sklony k cirému nihilismu. Bije se dnes rúz

nými smery, i do lidí duševne vyspelých; nac ponechávat ve
spánku ty, kdo jsou ukolébáni rytmem živocišnosti nebo kle
potem stroju? Hlavní úkol produchovnování doby jest jiste
v práci, v úsilí o tvorení díla. Nejskromnejší výtvor, život ob,,
hacující, má tu vetší cenu než knihy klenutých essayu, trpyt
ných invektiv a zápalných výzev. Ale jest treba i hlasu vo
lajícího, i když on ješte není slovem, které muže být ucineno

telem. J. B. Capek.

Hlas praktika o mladé ~eneraci.
Kukleny 24. listopadu 1929.

Vážený pane redaktore!

Dovoluji si ucinit nekolik poznámek k diskusi o tom, jaká
dnešní mladá generace je a jaká by mela být. Patrím rovnež
do ní.

Predevším generace mladých není neco, jednotlivého, homo
genního, ac se takovým zPtlsohem o ní mluvilo. Je tu strašná
ruznost v názorech a presvedceních, a ,proto ty neustálé ruz
nice, nesváry, otravující všechen vzájemný styk. Snad' nikdy
nebylo tak težké shodnout se na necem jako dnes (ovšem je
to vinou predevším »rozpontání se" demokracie).

Neuctívají se již jednoduché, prosté pravdy, které byly po
korne a úsilovne hledány, nalézány a poslouchány, ne, »pravdy"
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se konstruují, »vynalézají" (jako instrumenty, tedy zcela v
chu pragmatické instrumentální theorie pravdy), podcenuje
zkušenost a príliš se »básnÍ«. Básníci chtejí vésti (kam se

pletou?), . resp. mladí hledají v nich vudce, neuvedomujíce
že život je drsná próza. Ano', pro- své volné chvíle zvolím
za pruvodce básníka, rovnež jdu-li do Moderní galerie, do
vadla (divadlo je stále neco jiného než život), do konce
nebo do pražských kaváren a baru. Chodím však tam ve
zrídka. Naproti tomu každodenne venuji mnoho hodin prá

svému zamestnání, a tu musím prohlásit, že nikoliv filosofo
a básníci, nýbrž práce jest to, která mela na me (i na osla
nejvetší vliv. Povinnost pracovat, úkoly, které se musely Pf

vést, to vše urcovalo prevážne moje myšlenky. Práce vychov!

vá; prímo na svých nervech a ve svém mozku jsem cítil a cítím.
jak si me práce formuje. Proto tolik záleží na správném vt

beru práce, povolání, pro každého jednotlivce a velmi lituj~ že
u nás je tak ztíženo opatrení si té pravé práce (jak jinak je

tomu v Americe, kde lze tak snadno' menit povolání, menit
svou práci), ,že jest ,tak težko vyhovet príkazu laborethick6
mu (ne-li nemožno), treba bychom mu rádi vyhovel~ prolože
vyplnení tohoto príkazu záviSí na zamestnanosti toho kterého

oboru, na financních prostredcích, na vuli a sympatiích ruz
ných ministerskýdh radu a pod.

Ješte k tomu podcenování zkušeností v dnešní mladé ge·
neraci: Zde pri práci práve jest tech osvedcených zkušenosti

na každém kroku treba, nebot naším úkolem není rozumovat,
ale zvládnout skutecnost, ovládat lidi, kterí v daném podniku
pracují. A poznávám, že na to jsou dávno vyzkoušené dobré
methody, kterých se rád chápu, byv zklamán svými vlastními

pokusy. A neobracím se o radu k básníkum, ale k tem, ktefl
mají vecnou kvalifikaci. Že ty dobré zkušenosti jsou možné:
vždyt vztahy mezi lidmi jsou podstatne stále stejné jako dríve

a i clovek sám je v ,podstate Sjtále t{)UŽ bytostí, jakou by!
pred sto lety; sleduje tytéž tendence, má tatáž prání, porád
jsou zde vládnoucí a ovládaní atd.

Mladou generaci netvorí jen Iiteráti a nejsou tak úplne je·
jími mluvcími, jak by se zdálo z nekterých tech úvah. Také
jejich vliv není »en gros" nijak pronikavý. Mám radu prátel
a nepozoruji na nich, že by Nezval nebo Seifert a j. nejak
usmernil jejich myšlenky (a ctou jej). Daleko více je ovlivno.

valo a 'Ovlivnuje C e s k é s lov o nebo P r á vol i d u a pod"
a u tech hodne mladých mých prátel Pražský ilustro.
van Ý z p r a vod a j a K o már nebo Sej dr e m a j.

Ješte k nekterým tvrzením p. V. Pekárka chci prohlásili:
Kulturotvorná tendence jevila se prece vždy v dejinách lid·
stva, jeví se a bude se jevit. Nesmyslem je tvrdit, že »oslnujícf
technická kultura nás jedine spasí".' Ano, oslní naše zrakr.

ale nenasytí naši duši. ~echceme bojovat' (snad mám právo
mluvit též v plurálu) o nového konstruktivního cloveka, chraa
Buh!, nýhrž o prirozeného cloveka, prirozene cítícího a mysl!.
cího (a myslím, že se dríve cítilo prirozeneji nežli dnes). A
doufám, že tento prirozene cítící a jednající clovek nebude
též bez schopností konstruktivních (nikoliv konstruktivisti·
ckých 1).

Pravda, dnes jsou lidé sensibilnejší, ale také (to spolu SOu
visí) nervosnejší, bázli vejší, precilli velf, málo pevných char·
akteru vidíme kolem; ~láboženství, správné chápiní, dávalo
lidem pevný charakter. Pryc s velkou sensibilitou! (Pozn.:
sensibilita je vždy' kvalitativní, nac o tom zvlášte mluvitL)

Chceme klid, spokojenost, zakotvení. Život žitý sub specie
aeternitatis tomu pomáhal. To neznamená brát všechno
smrtelne vážne. Potrebujeme též h u mor s u b s pec i e
a e t e r nit a t i s, ano, to jest to" co nám hlavne schází: ve.
selí pod zorným Llhlem vecnosti.

S úctou Ing. Lad. Šmíd.


