
PfítomnosL,

Jaký byl Havlícek.
I.

Motto: Prosím ctenáre, aby príjali tuto
úvahu jako dokoncení našeho "Vy
svetlení smeru". Petasedmdesáté

výroci Havlíckovy smrtí dává prí
ležitost rící to v této forme.

nf: Havlícek byl muž strední cesty.

dne: Havlícek nebyl ve své dobe dernier cri.
okonalou lhostejnost k tomu, kdy byla jaká
vymyšl~na. Staral se jen o to, je-Ii správná.
é dnes JSoupresvedceni, že Havlícek byl nej
jmódnejší, nejradikálnejší strih své doby, snad
pan Karel Teige. To je omyl na celé cáre.
atrne nevedí o nem mnohem více než tolik ,
ou vzpyrnost! st~1 pr~d ~utnohorskou poro

by z neho udelah typlckeho moderního radi
z~ámou marnivou bytustku, ješitnou na své
d!nsk.ézaložen!. ~.1eto Ijavlícek nikdy nebyl.
dlkahsmu muzny pomer. Nevzdával se mu
muži, s prísahami a vzdycháním a navždy.
I, když toho bylo potrebÍ. A to, zdá se, jest
ávný pomer k radikalismu. Má býti naším
oliv pánem. Ale my vidíme od války okolo

kterl otrocí samotné bezobsažné idei radika
rácejl pri tom všechnu osobnost, pokud ji
JI. Pronese-li nekdo pred nimi slovo radi

dostá~~jí duš~v.ní poluce. At cokoliv se jim
dychaJI: oh, resme to radikálne! To proto,

sám ten pojem. Mrští nejdríve heslo jako
sebe a pak teprve jdou za ním. Nikdy ne-
Havllcka pri necem takovém. Vycházel vždy
odle povahy té veci teprve hledal metodu.

plným právem nazván realistou.

tmusí být radikální í umírnený zároveií. (psal v bour
našich pradedtt, v roce 1848). Co je rozumné, musí

co je nerozumné, vyhubít, a je tedy radíkální nebo
, jak potreba žádá. .

vláda dobrá, je hanba být v oposící; kde jest špatná,
t oposici."

Idl umí vttbec v politíckých záleží to stech stálost a ne
smýšleni spojovatí s moudrým použítím okolností ...
nekteri spekulují v reakcí, tak jsou zrovna zas í spe-
Ba radikalismus, kterým na nicem jíném nezáleži, než
povest nejradíkálnejšich lidi, a kterí také radeji svuj

daji než povest svého radíkalismu."

za krokem pUdu zkoumáme, kam bychom s jístotou
viii, a tak zdlouhaveji síce, ale bezpecnejí kupredu
nemajice se co bátí castého klopýtnutí a leknutí onech
•• My nechceme nic nemožného a klademe spásu
iný, stupnový, ale pevný a jístý pokrok."

inni dnes se stydeti za takové smýšlení?
ouce o tom, ve jménu Havlíckove žádají
havllckovstvÍ. Skutecnou podstatou Ha-

vlíckova smeru je zejména ono "moudré použití okolno
stí", tento zázrak politického realismu v dobe národ
~í~o d~tstvÍ. je nejisto, zda vubec ješte nekterému po
l~tIkovl doby novejší podarilo se býti do té míry rea
lIstou. A byli mezi nimi muži, kterí realismus vedecky
studovali, v knihách vykládali, a s tím slovem na rtech
"y.s.távaliva lehali. Mnoho lidí by dovedlo i dnes státi bu
rlcsky pred porotou, mnoho jich dovedlo by hnáti veci
až k exilu brixenskému. Ale na tom se zakládá sláva

~avlí~kova je.n. u li~í ~é~e informov:aných. Nenapodo
bl~elny, nes~elItelny je jeho praktIcký politický in
stmkt. Nenajdete u neho rádky, v níž by si dovoloval
býti pouze politisujícím literátem, který to nemusí bráti
!ak pr:sne s uskutecnitel.nostl svých ideÍ. Tento svobodný
zurnalIsta psal s praktIckou odpovedností jakou má
cít~ti ministerský predseda. Byl by mohi prejíti od
sveho psacího stolku prímo do vládního úradu a do pís
meny provádeti to co psal. Nepovažoval za ulehcení a
za generální povoleni k politickým licencím tu okol
~ost, že z~tím jen psal na papír. Popisoval svuj papír
jen ,prvakt~ckými pl~vny. Patrne ani nepotrebovalo to
~vlaste USIlovat, SpIse mu to bylo nejak vrozeno. Dnes
je zakorenenou módou v nekterých kruzích vysmívati
se opatrnosti v politice. Tomu by byl Havlícek t nedo
~ozun;ení oblíbený patron mnohých, kterí po~ažují za
cest.ne a sladké opovrhovati opatrností, nikdy neroz
ume~. M~! opa~rnos! a pecl~vé ~ážení okolností za jeden
z neJlepslch vykonu zdraveho rozumu. Moderní radiká
lo~é dovo~ávaj! se ~avlícka celkem neprávem. Byl v po
~1er~ k 111mneco jako poctivý a strízlivý politický in
zenyr.

jestliže ~ekdo p.reje.si nalézti v one dobe nejaké pred
ky m~derl1l~~ r~dlk.ahsmu, necht se obrátí radeji k Sa
bmovl a FncoVl. TI zastupovali nejmódnejší zboží, jež
bylo na sklade: j~ známo, že Havlícek s nimi polemi
sova~ skor,o t~l~k jako s rako~skými centralisty. Oni se
na neh? dlvalI jako na opatrl1lka. Když prijel do Prahy
B.aku~m, toto evropské dernier cri, který Fricovi a Sa
bll10vI byl témer takovou autoritou jako našim komu
nist~m je d~es z~stupce tretí internacionály, Havlíc
kOVIse na nem I11Cnelíbilo. Rozebral jeho ruskou ideu
permanentní revo.luce a nihilismu po cesku a po stredo
evropsku. Bakunll1 mu nebylo nic milejší než car.

Havlícek patril v tehdejší ceské politice ke strednímu
smeru Palackého. jeho spisy jsou prímo posety pro
jevy, vyjadrujícími nechut k extrémum. jak sám vy
znáv,á, zá~ladní ideou jeho "Národních novin" byl Pa
la"ckeho S~ISo rakouské federaci. Leckterí jiní pokládali
uz Palackeho Zq starého pána, který nemá mladému veku
co ríci. Ale Havlícek stál vždy za ním s dokonalou ucti
vostí. Nikdy se neostýchal ríci, že zastupuje smer strednÍ.
Nemel oné vratké filosofické psychy, která nyní mno
hým zabranuje k témuž se priznati. Nebyl ješte infor
mován o povinnosti národa Husitu pohrdati strední
c.es~~u a obávám se, že by si to nebyl dal vyložiti. Dnešní
lIde JSou nárocnejší aspon v teorii. když už jinak ne. Za
jímavý je treba prípad Eduarda Beneše, jenž sám daleko
více vyniká na poli praxe než na pude filosofie. Ackoliv
tento strízlivý a úspešný politik v praxi ješte nic jiného
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MANzop

"Buh mne naprav," psal Havlicek, "ale pri
o stanovisku filosofickém, o hlubQkých názorech.
v konecnou podstatu pojmu atd. velmi nerad mlu
se vubec v každém pádu, kde se filosofie, jak casto
vým rozumem nesrovnává, radeji na stranu tohoto
Božiho a proti filosofúm postavil."

"Neprejeme školským filosofúm: a to proto, f.e
a premýšleji, treba by o tom nic nevedeli."

"Co zdravý rozum každého rozumného cloveka
nezasluhuje posvátného jména filosofie, a jinak n
nazváno než pleteni, zatemilováni lidského roZWU
liká, nová a moudrá myšlenka dá se dle našeho
populárne vyjádrit, a nedá-li se vyjádrit, tvrdime
jiného neni než stará, sprostá a obycejná myšlenka.
losof" by nad jednonuchostí svého rozumu splakal,
v krátkosti všechny výsledky svého systému pop
Ó, jak by ho casto byla dlouhá filosofie, ale krátký

Predpokládám, že toto vyvolá velké zkla
sofických krasoduchu. Cítím však, že tu lét
jsou známi lidé, kterí meknou do stavu tvaroh
jest jim presentována nejaká nová a podle
ných vznešená myšlenka. Zde se mužete
hledem na to, jak reaguje kremen. (Pokr

Za rakví Marie Hiibnerové.

Zemrela driv, než jsme jí mohli užit, my mladší,ne!
nasytit jejich darú. Ale žila a tvorila dosti dlouho, lb
vedli uvedomit nenahraditelnost jeji ztráty. V pokoji
sanatoria dodýchala ve stredu 5. srpna nejvetší ceská
tiše a tak opuštena, že to jednou divadelni historik a
sotva pochopí. Dodýchala za prítomnosti dvou
U dverí precházel reportér, který nedbal zákazu a u
lékarú. Na Národním divadle vyvesili smutecní pra
menaji, že odešel poslední mohykán, poslední veliký
jejiž práce proslavila tento MIm a naplnovala životem
zlatá písmena nad prosceniem púsobi dnes jíž mu
Národ sobe!

divná jsoucna jako jedno, Mnohé, Synthesa
zázraky nejmenší. Hegel a Fichte, nadáni
logikou, ale málo nadáni prihlížením k životu
teovi praví jeho žák, že nikdy si nepovšiml
stromu, zvírete nebo krajiny) ve vysokýcb
abstrakce rozvíjeli do posledních dusledku
stické nápady, opovrhujíce prekážkami, již kl
rozletu myšlenky životní hmota. Vynikali n
filosofickou odvahou a nikdy neprišli do rozpa
vecpati svet do škatule jedné ideje. S prímým
ve svete nemeli více práce než s porádkem
psacím stole. Nedovolovali žádnému faktu,
roval jejich teorii. Ale jejich znalost života
prostrední.

Tato filosofie nastoupila vítezný pochod sv
vlícek, spolehlive kotve ve svém rozumu, dal
módním vetrem práve tak málo vyšinouti jako
koliv jiným. jeho setkání s nemeckou filosofii
nám pohled na setkání typického ceského d
picky nemeckým. Vraceje se z Ruska, napsal
že se vrací jako Cech, jako neústupný Cech.
se vrací z výletu do nemecké filosofie. Práve
zajímavém chvilkovém setkání nejvíce vyjev
jemství ceské rasy a nejzretelneji se rýsuji ob
povahy.

PrítomnosL

nezastupoval a už asi zastupovati nebude než strední
cestu a ackoliv jeho mezinárodní úspechy práve na tom
se zakládají, prece jen jaksi se ostýchá i v teorii to
vyznati a dává svým cinum cástecne nepravdivá jména.
Kdykoliv mluví teoreticky hledá jak se vyhnouti do
znání, že jest mužem strední linie. Havlícek neznal to
hoto filosofického ostychu. Cím byl, tím byl rád.

I v pomeru k Rakousku držel se strední linie. Nelze
predpokládati, že by se byl strachy trásl pri pomyšlení
na samostatný stát. jestliže pozdeji nekterí toto v nem
hledali, hledali asi to, ceho nebylo. Ale realisticky po
cítal s možnostmi. Ocenoval sílu dynastie, která tehdy
byla daleko vetší než za sedmdesát let potom. A ani
v dobách nejvetšího revolucního zápalu a pobourení
nevydává heslo rozbití Rakouska. Marný a krvavý boj
s presilou je mu protivný. Program, pri kterém verne
stojí, je poslovanení rakouské ríše, a neváhá ani ríci,
že "my Slované rakouští pevne stojíme s Rakouskem".
Nikoliv pans!avista, nýbrž austroslavista. Krute ovšem
potírá ideu vstupu Rakouska do nemeckého spolku,
protože ten vstup by byl nadeje rakouských Slovanu
navždy zmaril. Vyskytla-li se rakouská vláda, která se
zdála dobrou, nedá se jí podporovati, i když rozjitrené
verejné mínení stálo proti nemu. Tak podporoval libe
rální ministerstvo Doblhotovo, a jeho odpcrci mu za to
udelili reakcionárskou definici. Pro mnohé, kdo znají
z jeho života jen nekolik populárních episod, to bude
prekvapením, že se vubec mohl dostati do takové situ
ace. To byl následek toho, že nikdy, ani v rakouské
otázce, neuchyloval se od zásady: "Nikdy není dobre
filosofovati do povetrí." jako ve všech dobách, také
tehdy ti, kterí filosofují do povetrí, pohrdali troch u
tím, kdo tak necinil a kdo byl prototyp jejich sedmi
mílových bot. Ríkali: hle, jak my se bystre a bez ohledu
pohybujeme kupredu; proc také on tak neciní? Patrne
jest chromý! Na to odpovídal Havlícek: kdybychom
se sešli v praksích amerických, tu bychom si mohli
udelati stát, jaký chceme; ale my musíme pracovati
na zmene starého státu, který má dosud velkou moc;
nebudeme hlásat republiku, ponevadž "vše prijde na
okolnosti", a i konstitucní monarchie muže býti dobrá.
- Práve tato idea "stupnovaného pokroku",' jak ríkal,
je mnohým lidem v dnešních casech protivná. Necht
se cítí, jak chtejí, ale necht se pri tom obejdou bez Ha
vlickovy autority. Pálí své svícky pred patronem, který
patrí jiným. "Vše prijde na okolnosti": práve tomuto
politickému umení mela by se nynejší intelektuální ge
nerace ucit od tohoto klasika.

Liberální strana seslábla ve prospech reakcionáru
i prepiatcu, píše Havlícek. Všechno jako dnes. Nebylo
však videt, že by byl Havlícek od liberální strany prchal
ze zbabelosti pred náladou. "Odporujeme strane reakci
onárské i destruktivní": opet dnešní situace a dnešní
potreba.

REALISTA V RíŠI DIVU.

Byla tenkráte nablízku velká ríše divu: nemecká
idealistická filosofie. Turgenev na príklad vzpomíná, jak
mladí Rusové do rána debatovávali o Hegelovi a roz
cházeli se, opilí ideami o nic méne, než se lidé opíjejí
alkoholem. Pokud se této nemecké idealistické filosofie
týká, byl Havlícek dokonalý abstinent. Nejen to: k ide
ám, které oslepovaly abstraktnejší duchy jako pohled
do slunecní výhne, choval se zcela neuctive. Dokonce
se jim posmíval.

Nebylo málo tech divu nemecké idealistické filosofie.
Poutník se tu pohyboval mezi zázraky, mezi nimiž po-
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Kerenština?

Karel Dostal nad její rakví ve vestíbulu Národního
to všichni: byla jediným žijícím representantem té

ctyrky, jejíž prvá tri jména znejí Jíndrich Mošna,
vAa Eduard Vojan. Velká žena z té doby naší diva
kdy dívadlo vubec a Národní divadlo zvlášte predsta

žívote nejvýznacnejší složku umení, kultury, z té
v divadle soustredovaly také zájmy a snahy politické,
tim i sociální. Timto Kolektivísmem který jsme my
za války a po ni, v dobe jeho nejsilnejši, ale také

vlny, bylí posilováni Mošna, Kvapilová a Vojan. Ješte
svou posledni roli v této atmosfére všeobecné úcty
u, v dobe, kdy význacný herec patril k buditelum

národa.

rová vyrostla ve stejné atmosfére, ale prežila její
poznala celých trináct poválecných let, v nichž se
statne situace divadla, u nás více, než u národu jíž

ostatných. Je pravda, že Hubnerová zakorenila v ná
I stala se umelkyní, z níž mluvilo cešství nejcístším
kl dramaturg G6tz u jejího katafalku, je ale také

tomto cešství byla po skoncení svetové války a po
da Vojana osamocena. Je možno, aby spisovatel psal

val, že se jeho ctenárstvo zmenilo. Je vylouceno,
všimla herecka, vystupující denne na scénu a obra-

tredne ke svému obecenstvu. A toto obecenstvo se

a nejvic práve po stránce národnostní, která predsta
ivnejší složku umeleckého projevu í divákovy a

reakce. Po té stránce byla Maríe Hiibnerová podobna
romu, pevne zakorenenému v pude, který se kolem
1.

e HObnerové nebylo ovšem povrchní vrstvou, srostlo
umeni se promenovalo jako u každého opravdového
mohlo rust í po opadnutí národnostní vlny, proto
je návštevníci dívadla uvedomovali nebo ne. Udržela
herecké místo v nových pomerech silou svého umení,
ováno mnoho pozornosti a vzdáno chvály, ale které

é pravé velikosti a kráse teprve po její smrti, ve vzpo

pohledu na scénu, bez ní napríšte tak prázdnou. Pocítí
a posluchaci, pocíti to í režisérí a herci, kolegové a
é, pocítí to však predcvšim autorí. Kolik autoru

o smrtí této herecky, kolik scén a celých dramat,
a pomáhala budovat, kterým dávala nesmazatelnou

umení, zllstane v reprisách bez barvy, která zaujala
, bez prízvuku, který bezpecne oríentoval, bez úhozu,
rozechveli dotceni kdesi hluboko. Ne jedno drama se
t bez Hlibnerové, ne jedno se bude autortlm težko

prázdnin, kdy Prahu opustil každý, kdo jen trochu
tim se nedá vysvetlit pomerne tak malá úcast

u, která se ovšem nezaznamenala v casopiseckých
tím, že bylo sobotní odpoledne, vitaná priležítost

pro ty, kdo ve meste musili zustat a potrebuji sí
ku mezi dvema pracovními týdny. Jiste by byla
vetší v plné sezone, ale nebyla by tolikrát vetši, aby

významu takové herecky, jako byla Marie Hubnerová.
v obecném poklesu zájmu o divadlo. Úcast na pohrbu

é - to je také výmluvný príznak divadelní krise, jíž

popíráním. Staci vzpomenout na pohreb Vojanuv, aby
divadelního zájmu ve dvou letopoctech nepriliš vzdá

Maríe Hlibnerové nemuže být pochybnosti, vinu
jen v obecenstvu a dobe. Taková událost je prí

t1m, že se prí ni lidé projeví spontánne, že tu není nic
J1akomandováno. Rekne-li se, že Maríe Hubnerová

u, cítíte, že v té vete není nadsázka. Vidíte-li
o dívadla a cestou k Vínohradskému divadlu nekolik

kterí vytvárejí jen rídký špalir, musíte se ptát: kde
už M:lrie Hiibnerová patrila a jehož byla beze sporu
?

Ne, naší dobu nelze v ohledu divadelního zájmu, lásky a nadšení
srovnávat priznive aní zdaleka s dobou ješte ne dávno minulou.
Není myslitelno, aby nekdy krátce po válce šlo za rakví herecky,
která byla chloubou kulturního pokladu republiky, šlo tak málo
representantu vlády, úradu a kulturních korporací, jak málo jich
šlo za rakví Maríe Hubnerové. Byla to tak trochu ostuda, kterou
nemohou omluvít žádné technické prekážky. Vzpomínali jsme pri
té príležitosti vedle pohrbu Vojanova také na daleko slavnejši pohreb
Viktora Dyka, na jeho nekonecný pruvod mladých i starších a sta
rých, na nával okolo Musea, na Václavském námestí a na husté špa
liry všude po ceste k Olšanum. V cem hledat prícinu? Po odectení
i velkého procenta tech, kteri byli v Praze, protože nenastaly ješte
prázdniny, musíme dospeti k názoru, že sláva umelecká sama o sobe
dnes už nestaci 1< popularite. Musí k ni pristoupít sláva politická.
To je patrne správné vysvetleni imposantniho pohrbu Dykova. Kdo
ví, kolik lidí by bylo šlo za rakví básníka Dyka, kdyby tento básník
nebyl zároven í senátorem a aktivním bojovnikem politické strany,
která peclive a s láskou organisovala všechny obrady a pohreb? Kdo
muže ríci, kolik lidí by šlo za rakví básníka Dyka, kdyby nebyl
novínárem? Ano, ríkali jsme sí, sledujíce minulou sobotu rakev nej
vetší ceské herecky za nejpocetnejší skupínou jejích pozustalých
kolegll a kolegyn, Marie Hubnerová byla "jenom" hereckou.

Franta Kocourek.

MulJerttv clánek v Prítomnosti o Košútech a horlivostí policejních

orgánu podnítil agrárniho senátora Františka Kroihera, který zjedno
dušil si své stanovísko tím, že volání po rozumných zákrocích bezpec
nostnÍCh orgánu prí demonstracích atd. nazval kerenštínou, k tomu
že všechnu vinu svalíl na levé organisace a socialisty všech odstínu.

Pravil: "Vidíme, že v jejich (tech, jimž neni jedno, provádí-li policie
a cetnictvo kotrmelce) ocích je více viny na úradech, že nedovedou
predejíti krveprolití, než na bolševicích, kterí je vyvolávají. Podle
Prítomnosti mely by úrady rozumet žertu. Dává se v ní za pri klad
Bratislava, kde policie snad z opomenuti, snad úmyslne, nezakázala
schuzi a potom se na schLtzi dostavil jen úredník, a komunisté 
v predpokladu, že schuze bude zakázlll1a - neprišli. A kdyby v Ko
šútech byla schuze dovolena, co prý by se stalo, táže se p. MulJer.
Snad nic, snad neco." Ale co, to je otázka, táže se zase pan senátor,
který o rádek dále si udelal výlet do demagogíe a doporucuje, aby
na útraty tech, kteri si prejí zmeny, se udelal pokus. Mohly prý by
se komunistum povolovat tábory lidu v socialistických místnostech,

na dvorech socialistíckých konsumu a tiskáren. A ponevadž prý se
riká, že policie nemá dost taktu a neumí s lidem jednati, mohli prý
by úkol poradatelu a záruku za porádek prevzíti socialistictí poslanci,
senátori, redaktori, tajemníci, krátce všichni, kterí nejsou s policií

spokojeni. Poradatelé prý by nemeli v ruce pendreky, ale treba
karafiáty. Pan senátor Kroiher doporucuje nekomu neco, co by sám
neudelal. Pan senátor žije si spokojene v Ledenicích na Šumave
a zdá se, že nikdy así nespatril krome obecního policajta, který
svolává obcany k dražbe, policistu nebo cetnika pri demonstracich.
Jaká jest v tom kerenština, voláme-Ii, aby policisté a cetnici i v težké
službe nepoužívali zbytecne násilí. Nejde o to, což jest samozrejmé,
že stát nebude a nemuže trpet komunistické provokac~. Práve tak
jako že policisté nebudou prosit komunistické demonstranty se se
piatýma rukama, aby se rozešli. Nám jde o to, a v tom neni žádná
kerenštína, aby policie zbytecne, nekdy i s velkou ukvapeností ne
rozháncla i nedemonstranty a nepouživala násili, když se níc nedeje.
Práve tak jako jest treba, aby bezpecnostní orgány byly spolehlivým
mužstvem tam, kde jest treba zakroceni na obranu porádku a bez
pecnosti obcanu, tak také jest treba, aby nezklamaly a nenatropily
demokracií vice zla svoji ukvapeností a zbytecným rozcí1ováním.
Taková policie pro stát by byla bezcenná jako taková, která by slo
žila ruce v klín, když demonstranti by rabovalí obchody.

Zkušenosti z posledni doby, at se to líbí panu senátoru Kroí
herovi ci nelíbí, ukazují, že policie a mnohdy í cetnictvo v domnence,
že jsou nedotknutelni, prestrelují pri' zjednávání porádku a ukva
penost na jejich strane jest castejší než rozvaha. Dokladu pro naše
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veka, který cerpá svoji duchovni stravu z "Národní politiky"
roda" a "Ríšské Stráže?" V.

Cizí? Domácí?
Hodne clánku se u nás napíše na námet, že dáváme prednostc

a že si nevážime práce svých lidí. - jsou stižnosti, že máme
zboží, výrobky cizi, než domácí; našim divadlum se vytýká, II
vají prednost autorum cizím; našim nakladatelum se vytýká
dávaji radeji preklady než puvodni ceské autory. - Pokud jde
vadlo, podnikl u nás nedávno p. E. Synek pokus s pošpane
svého jména. Názory o zdaru i cene tohoto pokusu se ovšem
zely. - jiste bylo by nesprávné neuznávati tyto výtky, že se
prednost cizimu pred naším, pokud se nejedná o scntimentálnl
ríkání nespokojencu, kterí jsou stále nespokojení. - Ale toto
kání zachází nekdy príliš daleko, k jakémusi flagelantstvi, s
váni. Tvrdí se, že jde o chorobu specíálne ceskou.

Vyšla u nás (s predmluvou Dr. G. Wíntera) v prekladu kniha
kého autora Paula Selvera: jeden - dva - tri. Sujet
je pestrý: autor dívadelni hry (jeden - dva - tri) docká sev
úspechu jen tim, že jeho hra je uvedena jako hra (neexistuj
Kazimira Nickase; o tomto 1(. Nickasovi, kterého nebylo, prítel
ruv vtipne uvedl do sveta, jak v jeho rodné zemi Polabii má hra
úspech a pusobí ohlas a vzruch. - Selverova kníha je drivejšim
cováním Synkova prípadu: anglický autor se musí schovati za
(neexistujícího) autora, aby mel doma úspech. Selver ovšem
dává hezký literární rámec. - Ale jeho kniha je dokument
iv Anglii lidé mají rádí cizí a ne domácí. Není to tedy nejaká c
specifícky ceská. V.

S cím souhlasíme.
Politické memento pro nás. "Hospodárské pomeryse

lém svete vyvijejí zpusobem necekaným, kríse se zostruje a ne
fínancnich a menových otresu postihuje i celky, které mohou
pokládány za velmi dobré. Nynejši svetová krise hospodáfski
vlastne první, která sp,!dá do údobí politické demokr
a bude proto jiste sledováno, jak demokracie politická
postupovati, aby se vyrovnala s temito pomery. Zkušenostiv
hých státech nejsou pro ni dosud priznivy, ukazuje se, že
politíckých stran nedovedla v prvém okamžiku odsunouti
stranícké za nezbytnosti státni.

Avšak ani u nás není situace nejlepší. Parlament se rozešel
konav ani zdaleka, co se pl'lvodne oznamovalo jako program,
nisterská rada se sejde až v zárí a v dobe, kdy jíndy byl státnl
pocet vlastne už hotov, nevime stále, jak budou vypadati
príjmy, jak se podarí ješte snižiti vydání a jaký jest program'
Zdá se nám, že máme priliš mnoho sebeduvery, že prílišspol
na dosavadní úspechy naší houževnaté práce a jsme dosti
rostni v dobe, kdy vývoj kolem nás pl'lsobí velmi nepríznivena
evropské hospodárství. jest nejvýš na case, aby politické
odložily na delší dobu své partikularistické zájmy a aby v
práci opravdovým nezbytnostem státne-hospodárským."

("Hospodárská polit
PROHLÁŠENí.

K clánku, uverejnenému v c. 30. tohoto casopisu ze dne 30.

1930, pod názvem "Na ruinách ruské emigrace - Kola Pcch
prohlašujeme, že nebylo naším úmyslem dotknouti se cti p.
Dímitrije Voronovského, soukromnika v Kralupech nad VIt.,a
výroky, jimiž se citi na své cti dotcen, odvoláváme. Red

Z ceho mají žít politické stran
(Anketa.)

Názor,!~ ~olitické ~trany by mely být subvencoz vereJnych prostredku, aby nemusily shánet
cní prostredky vezmi kde vezmi, je názor, který
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tvrzení jest z posledních dnu víc než dost. Nedávno byli jsme do
konce v Brne svedky toho, že policie zadržela poslance národne
sociálního, kterého nebude snad ani pan senátor Krojher podezrivati
z toho, že chtel nekde na Wilsonove námesti inscenovatí poulicní
kravály. Konecne nejde aní o to, že byl zadržen poslanec strany
nár. sociální. Žádný policísta nikomu nemuže videti na nose, je-Ii
poslanec, cí nikoli. Zde jde práve o tu ukvapenost a úredni bez
uzdnost, kterou nutno odsouditi. Ackoli poslanec (níc neprovedl)
se policisto ví legitímoval, nebylo to nic platné, policajt, který si
mysli, že ve službe jest chránen i když delá divociny, odvedl poslance
na policii, kde teprve po dukladném zjišteni a prozkoumáni posla
necké legitimace, byl onen muž propušten na svobodu. O veci bylo
konecne jednáno v imunitním výboru.

jiný kriklavý prípad stal se nedávno pred prijezdem rumunské
válecné školy do Brna. Lid, který byl den predtím vyzván, aby prišel
uvítat hosty z Rumunska pred nádraži, výzve vyhovel a prišel.
Komunisté chteli ovšem využíti príjezdu rumunské válecné školy
k demonstracim. Byli však zavcas policií vyrizeni a jejich recníci
zadrženi. O komunistech nebylo pred brnenským nádražím již aní
památky, ale policie, tentokrát jizdní, zapomnela, co se deje a roz
hánela obcany, kterí prišli uvítat válecnou školu z Rumunska.
Teprve když jistá redakce zakrocila telefonícky na policejním redi
telství u vedoucího úrednika, držela se policie zpátky a obcané mohli
se opet volne pohybovatí pred nádražím.

Nejkriklavejší prípad udál se v techto dnech také v Brne. Policie
opet zakrocovala. jistý obcan, který krácel po chodníku, slyšel vo
lati náhle policistu: "Chytte ho!" Otocil se tedy a spatril kolem sebe
prchati nejakého muže. V domnení, že jde o nejakého pachatele,
natáhl ruku a jistého muže zadržel a predal ho pOlicistovi. Ten však
misto, aby onoho muže zjistil, dal mu porádnou facku na ulici pred
svedkem a pak ho teprve vedl na strážnicí. Muž, který tohle prapo
divné chování strážníka pozoroval, zaslal dopis jisté redakci, v nemž
s oprávneným rozhorcenim napsal: "Kdybych byl vedel, že policista
uderí bezdilvodne prchajicího, nikdy bych byl muže nezadržel a ne
odevzdával ho zastánci porádku." Takhle soudí lid, který neni ani
komunístický, ani neprátelský státu a jeho policejním orgánum.
Zdá se však, že zachovává-Ii si nekdo zbytecné neprátele, jest to
nezridka sama policie. Pranýruje-Ii nekdo její poklesky, jaká pak jest
to kerenština, pane senátore Krojhere?! - at.

Ješte Brezina.

Na Slovensku delá zlou krev kniha jakuba Demla o O. Brezínovi,
kde jest m. j. zaznamenáno, jak spatra, s jakou nenávisti dival se
O. Brezina na Slováky. Mnoho dešte z toho mraku nebude, ale p.Deml
nadelal zase neprijemnosti dvojnásob nepríjemné, protože zbytecné.
- Má-Ii O. Brezina své misto v naší literature, má to své pricíny,
které projevoval v soukromi svým známým, kterí nepochopili, že
by lépe udelali, kdyby o tom všem mlceli, protože obraz Brezinuv
to v nicem nedoplnuje, naopak, stavi O. Brezinu do svetla ne práve
hezkého. již jednou p. Deml nadelal neprijemnosti, když mluvil,
o názorech Brezinových o presidentovi. Tenkráte to byla národní
demOkracie, tisk p. Stríbrného atd., kterí se staveli za jakuba Demla.
Národní demokracíe se dlouho chlubila, že O. Brezina byl národním
demokratem. Ze svedectvi prátel Brezinových, kteri památce Brezi
nove prokazuji službu ne práve prátelskou, vidíme, že O. Brezina
v županu byl opravdu národním demokratem; tím otráveným ná
rodním demokratem, který prejímal za své názory "Národa", který
nalezl zalibení ve fašísmu; národní demokraté mají v ústech neustále
slova o bratrství ceskoslovenském. Brezina byl národní demokrat.
jak to prijde, že názory Brezinovy, tlumocené jakubem Demlem
delají na Slovensku tak zlou krev, protože se dívají na Slováky tak,
spatra? Nebylo by na case, aby tito prátelé Brezinovi zmírnili svoji
horlivost, s jakou ex post, bez možnosti korektury prozrazují vše,
co kdy O. Brezina rekl i nerekl? Brezina velmi mnohým lidem jest
cizí. jest potrebí, aby tito prátelé Brezinovi tuto cizotu ješte pro
hlubovali ustavicným podáváním dl'lkazl'l, že ten Brezina, který psal
tak mysticky, jako clovek mel politický obzor velmi malý, obzor clo-
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je hodne s mizerií našeho stranictví; strany si
u své prostredky tak ci onak; dejme jim to radeji
m a rovnou ze státní pokladny, vydržujme strany
ze státních príjmu, než abychom musili prihlížet,
rany hledají oklikou cesticky k státní pokladne
m pramenum. - je záruka, že v' prípade, kdy

y by dostávaly paušály ze státní pokladny, že by
rcily do své pokladny, a že by se nevzdaly tech

'ch cest, po kterých šly za penežními prosj:redky?
e hledat nápravu financí našich stran? Ríká se:
ranám verejnoprávní povahu. Vyjádrit formálne

cký stav. To je dosti duležitá kapitola, ale ad
financí našich stran byla by to rána do vzduchu.

li strany dnes príciny skrývat zpusob, jak si opa
své finance - aspon u nejvetšího poctu stran 
o by vše pri starém, i kdyby dostaly strany ve-

právní charakter. Ve vetšine stran o tom, jak stra
e financována, ví jen malá skupinka lidí, která
tajemství ošetruje jako oko v hlave. - Kolik
dnlch demokratu na pr. by mohlo ríci na své dobré
mi, že vedí, jakého puvodu jsou peníze, které udr~u
stranu? A zejména, když se nevedou presné výkazy

hy, nýbrž když se volí nejruznejší okliky a formy,
strana prišla k svým penezum? V tom je velká cást
finance strany jsou spravovány ve vetšine s vylou

širši i užší verejnosti. I vedoucí politikové se
ji spokojiti s faktem, že strana má peníze a že
dna je plná. - Zatím co taktika stran je predme

dlouhých porad, jsou finance strany svereny neko
machrum. Ví se o nich, že prinesou peníze. Neví se,
oho, neví se za co, neví se, k cemu se strana zavá
- Ví se mnohdy, že peníze byly opatreny divnými
mi. Ale: penez je tolik potrebí!
ie stran je velká a príspevky clenské jsou nepa-

• Lidé od stran príliš mnoho žádají, ale príliš málo
dávají. Nad to strany ve snaze mít straníka ve své
de zrizují celou radu ruzných institucí, z velké cásti
nich. - Prijmy nepatrné, výdaje obrovské. To je
redí, kde clovek, který by ve svém soukromém

te neudelal nic unfair, jako straník není vyberavý.
i kde vezmi. Strany jsou tak nuceny dávati sou

k transakcím, z nichž mají pomerne málo; nejvíce
(ti, jimž je takto dána firma strany do rukou,

pod ní obchodovali, jak chtejí. ~ Uvažme že
lidé nejsou de fakto ve strane nikomu odpovedni,
nl nikoho, kdo by se jim díval na prsty, ale že jsou
domi toho, že strana bude vší silou hasit, kdyby vec
la propuknout, pak máme situaci, v níž strana za

erne malé provise musí mlcet k nejdivocejším ope
. - Situace je taková: dostane-li strana 1 mil. Kc,
to stát 5-10 mil. Kc, ne-Ii více, nebot o to je stát
n (pri dodávkách atd.), aby strana prišla k své
'si za propujcení své firmy, k provisi daleko menší,
oc byl ošizen stát. - Strany jsou nuceny del a t

letoho firmy strany vydatne využívají osobní ruzné
ie, a to k úcelum, které se stranou nemají vubec nic
cného. Kolikrát se musily strany bít - vedome
vedome - za sanaci nejruznejších podniku, koli
musily intervenovat, aby stát preplácel ruzné bu-
I pozemky a j., jen aby se pomohlo úzké skupine
osobám ve vecech, které se stranou, s jejím pro
em a taktikou, zájmy clenstva nemají nic spolec
jen proto, že šlo o podniky nebo lidi, kterí meli
známých ochotných je podporovat. - Z cizího
netece. A tak ve stranách je rada lidí, kterí

ujl ze svých známostí. - Prostý príslušník strany

by užasl, zac vše se musí strana exponovat. - Poslanci
a senátori se exponují pro veci, s kterými by nešli jiste
do výkonných výboru. - Politikové ochotní klepnout
tyto lidi pres prsty, jsou príliš zamestnáni, nehledíme-li
k tomu, že i dobrá vule by tu mnoho nepomohla v tomto
predivu tak zamotaném, v takovém šeru.

Doplácíme na své strany jako poplatníci nejen proto,
že naše strany jsou drahé. Hlavne na ne doplácíme, že
strany jsou firmou, která kryje zástup X lidí, ochotných
brát kde se dá. - Co dalo Koudelkovi práce, než chytil
nekolik nitek v prípade posl. Stríbrného. A výsledek?
Hubený kompromis. Kompromis, jehož otcem bylo
široké svedomí politických stran, a to již eo ipso ukazuje,
že nebudou to politické strany, které budou ochotny
se starat o nápravu ve stranách.

Nenajde se nejaký obecný recept proti této mizerii. 
Vidíme to z toho, že ruzné strany méne nebo více reagují
na takové snahy zneužít firmy strany ad usum ob
chodu. - Sine Ira et studio: v sociální demokracii nebyl
by Stríbrný vynikl. je to strana zdravá, poctive sou
družské neduvery, tvrdé organisace, delby práce a kon
troly; to neríkám jako straník, nebot vášnivý straník
by nebyl ochoten doznat, že i jeho strana má své vady.
A ona je má. Ale soc. dem. strana mela svoji stranickou
kulturu, kázen i auto kritiku, která ji ochránila od mal
heuru, jimiž byla provázena politická cesta strany csl.
socialistu. - Tradice strany soc. dem. a csl. socialistu
je docela jiná. U soc. dem. byla založena solidne a pevne;
zabránila mnohému, co potkalo ceské socialisty. Nerí
kám to jako straník; jen na doklad, že záleží na duchu
strany, jaký je v ní odpor proti moral in sanity. 
jako straník uvedomelý jsem si ovšem vedom, že tra
dice je mnoho, ale že není jedinou garancií, nepridává-li
prítomnost nové posily této resistence. Záleží na duchu
strany. .

je potrebí, aby straníci vedeli, jak je financována
jejich strana. Verím, že radeji sáhnou hloubeji do své
kapsy, než by dali souhlas k dnešním methodám finan
cování stran. - je potrebí a u to kr i t i ky ve stranách.
je potrebí potrít tajnustkárství ve stranách. Není zá
sluhou kritisovat druhé strany. V našich stranách je
potrebí lidí ochotných nekrýt svoje lidi, svoji stranu,
jednají-Ii nesprávne. je potrebí demokratisace vnitr
ního života ve stranách, zejména pokud jde o veci finan
cní. Nejde o to, aby každá strana na každém rohu ríkala,
z ceho žije; jde o to, aby mohla ze svých financí složit
úcet každému svému príslušníku, který neverí, že úcel
strany svetí prostredky. - Demokratisace stranického
života nejen ve forme, ale ve skutecnosti, prísná auto
kritika ve stranách, neochota krýt stranu, je-li na scestí,
i jedná-Ii se o osoby prominentní, to jsou cesty, které
by mohly vésti k cistší budoucnosti. Strany jsou pro
stát proto drahé, že kryjí - a za dnešního stavu vecí
musí krýti X lidí, z nichž strana nemá valného pro-
spechu. V. Gutwirt.

*

Strany nežijí a nemohou žít jen z clenských príspevku,ackoliv príspevky nejsou práve nepatrné. Verejnost se
domnívá, že clen strany má mnoho výhod od své strany
a proto že je spravedIivo, aby clenstvo samo celou režii
stran vydržovalo. Pravda ovšem je, že vetšina clenu
politických stran nemá žádných prímých výhod z toho,
že jsou ve strane organisováni a ani žádných výhod ne
žádají a neocekávají. V každé strane je nesporne cást
lidí, kterí jsou ve strane organisováni jen proto, že z toho
mají prospech, jiná cást je organisována, ponevadž se
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cltí bezpecnejší, ale je také veliké procento clenu kterí
mají zájem o politický život a hledí vyvíjeti urcitý vliv
na politiku strany a tím i na politiku samosprávnou
a politiku státní.

Príslušenství k politické strane znamená také obet,
nebot clen strany stává se casto predmetem politických
útoku, nese spolu i odpovednost za politiku strany a za
vše, co se ve strane deje. Dokonce bývá cinen odpo
vedným i za jiné príslušníky své strany.

Neznamená príslušnost k politické strane jen teplý
koutek, ale vetšinou znamená práci, obeti a boj.

Nesmí se zapomínati, že politické strany vyvíjejí
také intensivní cinnost kulturní. již tisk strany má
veliký význam a není v zájmu státu, aby tisk byl nucen
lákati ctenáre pomluvami, urážkami nebo sensacemi
všeho druhu. Ale k vybudování dobrého tisku je treba
penez.

Ani na volby nemužeme se dívat jen jako na politické
štvanice, nýbrž výmenou názoru na ruzné problémy
politické a hospodárské mohou se volicové mnoho
naucit.

Clenové politických stran jsou všeobecne vzato poli
ticky vzdelanejší, než lidé stojící stranou verejného
života. Možno ríci bez nadsazování, že lidé organisovaní
jsou pro stát duležitejší a potrebnejší než neorganisovaní.

Cetné intervence, na které se tolik naríká, nedejí se
jen ve prospech organisovaných, jak by se nekdo mylne
domníval. jiste se intervenuje práve tolik ve prospech
neorganisovaných. MnoZí jsou jen proto neorganisovaní,
aby meli ke všem stranám otevrené dvere. Jsou neorga
nisovaní jen ze zbabelosti nebo z nedustojného opatr
nictví.

Mnozí se vymlouvají, že politika je špinavá a že se
nebudou špinit. Za touto zdánlivou cistotností skrývá
se ve skutecnosti lenost a bartipánství. To jsou t. zv.
hodní lidé, kterí nikomu neubližují, jen po hospodách
pomlouvají kdekoho a svojí rozkladnou cinností podrý
vají základy demokratického státu.

Bude hrstka lidí, kterí nevstupují do žádné strany,
ponevadž jim žádný program neodpovídá na 100%, ale
konec koncu tito individualisti ve volbách klidne

odevzdají lístek pro nekterou stranu. Kdyby byli
duslední, musili by vší silou protestovati proti povinné
úcasti pri volbách, ale nic takového neslyšíme. je to
divná inteligence, která volí jako stádo, aniž by poklá
dala za nutno stranu, kterou volí, podle svých ideálu
uzpusobovati.
. Krome nekolika málo vyjimecne silných individualit,
které se dovedou i mimo strany politicky uplatniti, lidé
neorganisovaní celkem vzato jsou politicky ménecenní.
Politická cinnost je práce pro stát a jestliže se nekterí
lidé této práci vyhýbají, bylo by spravedlivo, aby
prispívali na politiku aspon penežne. Delají-li strany
dobrou politiku, lidé neorganisovaní nezreknou se výhod
takové politiky, ale ihned prispechají, aby jich byli
plnou merou úcastni. Delají-li strany politiku špatnou,
potom se takoví lidé halí v plášt povýšenosti a nechtejí
o politice nic slyšet. Neobejde-li se parlamentní zrízení
bez stran, je samozrejmo, že by stát mel stranám prispí
vati na režii, ale je také spravedlivo, aby byli k placení
pridrženi i ti, kterí se politického života straní. jedni
pracují a nesou odpovednost a druzí, kterí utíkají od
práce i odpovednosti, necht se vykoupí zvláštní dávkou,
kterou by stát od nich vybral. Každý je povinen volit
a každý volí nejakou stranu, at tedy také prispívá na
stranu, když ji volí. Dr. Káne, Louny.
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Emil Sobota:

Jest nám americké politické str
vzorem?

1. Preludy otcu americké svobod

Na pocátku každého ústavního života zdázakladatelum, že povinností všeho ob
všech budoucích generací bude, aby nove
ústavní instituce byly naplneny svornou vul.
vášnivého politického stranictví pokládají za
egyptskou ránu, která by mohla postihnout jej
a jejich dílo. Ovšem, že stejnému bludu se oddá
otcové americké svobody.

Predrevolucní kolonie neznaly politického
jak mu dnes rozumíme. Byly, pravda, v n
z nich ruzné sociální skupiny, jež zápasily o
v provinciálních shromáždeních jednotlivých
Obycejne to byly zápasy mezi elementy pat
a lidovejšími, tak na pr. v New Yorku, kdež n
stokratických, mezi sebou spríznených rodi
s úspechem po celou polovinu 18. stoletl v
meštany a kolonii proti širokým masám ostatn
vatelstva. V Pensylvanii byla vždy silná frakce
v jižní Karoline vládl stav kupecký atd. Ale
politické strany v našem smyslu. Byly to spo
aglomerace, jichž všeobecná váha se uplatno
maticky i v politické sfére, ac pro tuto sféru a
uplatnení v ní nemely zvláštních orgánu. Vedl
politicky neorganisovaných složek byly již v k
dobe také uvedomelé organisované kluby jed
spíše tajné, které sloužily k tomu, aby se vliv
mesta ci kolonie sjednotily na urcitých opatre
kandidátech, pro než pak pracovali jednotlivl
již na vlastní pest, oddelene, v kruzích sobe
ných. Tyto kluby sloužily tedy jen programu,
nástrojem agitace. A jejich programem nebýv
to, cemu tak ríkáme dnes my u našich politický
jejich požadavky bývaly vždy jen aktuální,
ruky, nejaké okamžité opatrení ci ješte casteji
nekteré osoby. Z nich vzešly ony revo!ucnl
"corresponding committees", které politicky
a provedly osvobozovací válku s AngliI. Za r
byl ovšem - jak tomu vždycky bývá - po
témer sedm roku, co odboj trval, v americkém
nemalý rozkol mezi "Ioyalisty" neboli "torryi"
penci odboje, patrioty. Ale tento rozkol nemel
tost projevovati se v rámci politického stranictv
za revoluce nebylo pravidelného politického!
porevolucní kongres byl ovšem obeslán pouze st
úspešné revoluce.

Do roku 1790 nelze mluvit ani na pude
racního kongresu ani ve vláde vytvorené nov
nitivní ústavou o politickém stranictvÍ. Vudco
rického národa cinili zprvu vše možné, aby
jakýkoli rozkol, jenž se mohl státi stranotv
Patrne v tom byla i obava zámožných vrstev,
prevážne vyšli otcové platné americké ústa
tím, aby zápasem stran došlo k principu vlády
lidové a tedy protipatricijské. Proto Madison ve
ralistu" napsal, že "stranou je rozumeti skupinu
kterí at jsou vetšinou nebo menšinou ve státe,
spolecnou vášní nebo zájmem smerují proti práv
hých obcanu a zájmum celku, a možnost zlom
prudké stranictví že jest jednou z hlavních vý
skýtá dobre organisována vláda". Proto Was
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ého kabinetu krajního centralistu a ,auto
tona vedle demokratického autonomisty

dva muže tak kontrastující, že tím jeho
charakteru vlády" všenárodní". Ale ve

m ctyrletí Washington propustil jeffer
druha Randolpha a nahradil je dvema

ého smeru.

ivnl linie jeho zahranicní politiky (jejíž
ou byl toliko strach z francouzské revoluce),
tralisovacního danového, celního a ban
tému, jež budoval - trebaže v této veci
ost dala za pravdu - prece jen proti pre
iké cásti národa, to vše dodalo Washingto
posléze ráz jednostranného zaujetí. Zaujetí

, pravda, ale zapíraného. Nebot po tom
é adrese na rozloucenou, chystaje se opustiti
. stolec "varoval národ nejslavnostnejším

pred zhoubnými úcinky stranického ducha,
ky rozkládá verejná zastupitelstva a osla-

ou administraci". Patriarchální pathos,
es pusobí tato apotheosa národní svornosti
ou verejnost, velmi utrpí, když si uvedo

:'predevším vlastním autorem adresy nebyl
sám, nýbrž jeho vášniye stranický pod

Alexandr Hamilton a že na Hamiltonuv ná

Washington s publikací hotové adresy tak,
vnesena do samé volební kampane r. 1796,
I "protistranické" ostrí namírilo velmi stra

ti politickým odpurcum Washingtonovy a
strany proti jeffersonovým demokra

ublikánum.

y idyla národní svornosti byla ve Spojených
eroamerických definitivne rozborena a prelud

y navždy opušten. Ale, co prišlo poté, nebyl
americký stranický systém. Ten byl za

e o tri desetiletí pozdeji. Co nyní prišlo, byla
ctvl embryonálního".

mbryonální studium amerického

stranictví.

stictl federalisté (Iucus a non lucendo) získali
ješte presidentský úrad pro Johna Adamse,
s nejvetším napetím. V r. 1800 jim jej již
publikánští demokraté pro Tomáše Jeffer
dá strana Washington-Hamiltonova rychle

k bezvýznamnosti. "Embryonální" karakter
dy záleží v tom, že ani nyní ješte nevytvorila
áha politického stranictví a neproniklo ve

dná politická strana predpokládá rovnocen
vnocenné protivníky a protiváhy. jako dríve

nyní demokraté ovládli politický svet ame
yl, jaký u nás pozdeji hlásal HavIícek, že
Jen dve strany v politice, a to strana pocti
poctivých, byl tehdy v Americe stále ješte
zkvetu. Demokraté si pripisovali nikoli rela

est programem vzhledem k pomerum a dobe
ou zpusobilost ku vláde, nýbrž hlásali zpu
solutní, mravní. Taková sobestacnost odebírá
u hnutí ráz strany. Ona ovšem znemožnuje
strana si vytvorila jako celek pevnejší orga
t proti komu staveti hradeb. Naproti tomu

se darí osobnímu klikarení a fakcionalismu.

.ch trí desetiletí amerického politického ži-
vatenáctém století oplývá príznaky tohoto
lnlho stranictví".

3. Americký stranický systém založen.

Muž, který dal základ americkému stranickému
systému, jak jej dnes známe, byl Andrew jackson. V roce
1828 z chaosu, do nehož uspel vnitrní rozvrat demo
kratických republikánu, vynorují se dva smery: re
publikánu, upomínajících svým nacionalistickým kon
servatismem na zesnulé federalisty, a demokratu s jack
sonem, mužem cinu, v cele. Toto nové stranictví, jež
nadchází s tímto novým typem amerického politika,
jest výdatkem zcela nového a svérázného ducha, jejž
do amerického života prináší pionýrství západu. Není
to v té dobe ovšem ješte zdaleka onen západ za Skalis
tým i horami. Jsou to teritoria mezi Aleghany a rekou
Mississippi, kam hned po osvobozenské válce pocaly
prouditi skupiny podnikavých obcanu ze starých obcí
pri Atlantiku. Tento "západ", který v r. 1790 cítal
pouhá 3% všeho obyvatelstva Spojených obcí, podílel
se v r. 1820 na tomto obyvatelstvu již 27~%. Byla to
také povetšine již druhá ci tretí generace puvodních
pionýru, jejíž vliv se vtiskl jacksonovým president
stvím do politických dejin zeme. Prudký autokratický
jackson, voják a diktátor duší telem, vyžadující na
svých spolupracovnících slepou poslušnost, revoltující
proti rozhodnutím nejvyšších soudních stolic, když mu
nevyhovovala, nedbající nálad a smýšlení kongresu,
menící podle potreby a situace názor na nejzákladnejší
politické otázky své vlasti (na pr. otázka vztahu clen
ských státu k ústrední moci) - takovou výbušnou
osobnost demokrat dnešní doby steží smírí se svojí
predstavou demokratického politika. Ale musíme si
uvedomit, jaký to byl duch, který byl vystrídán jack
sonismem. V dobe Washingtonove nejdemokratictejší
volební rády pripouštely sotva sedminu dospelého muž
ského bílého obyvatelstva k volebnímu osudí. Spocívaly
na poplatnosti a vylucovaly široké nemajetné vrstvy
z jakéhokoli vlivu na politiku. jeffersonovi demokraté
byli vydatní advokáti práv obcanu proti silné vláde,
zvlášte exekutive, ale "obcany" pri tom rozumeli jen
vrstvu nejzámožnejších držitelu, a nikdy neucinili po
kusu o rozšírení volebního práva.

Ale "divoký západ" neznal techto tradicních rozdílu.
Znal jen zdatné, podnikavé, na sebe navzájem odkázané
svobodné muže, kterí všichni prišli teprve nedávno
s prázdnýma rukama na panenskou pudu. Rovnost
a odhodlanost k rychlým cinum, nezatíženým tuze for
málnostmi, to byla jejich demokracie. Vlivem takové
demokracie stát za státem upouštel znenáhla od ma
jetkových podmínek volebního práva, a stát za státem
také pocal chápati potrebu energické iniciativní exe
kutivy proti pomalé formalistní legislative. jackson
prinesl toho ducha do ústrední vlády. Nebýti mužu
ze západu, byla by se ústava Spojených státu bezpo
chyby velmi pripodobnila západoevropskému systému
parlamentních demokracií. Bezprostrední jacksonovi
predchudci pokládali se ne za neodvislé orgány zeme,
nýbrž za exponenty kongresu. Princip parlamentní
odpovednosti pocal se už málem i v Americe roditi.

Toto obcasné omlazení politické soustavy duchem
pionýrství dostavilo se pak v politických dejinách Spoj.
státu ješte nekolikráte. Díky tomu uchoval se karakte
ristický rys americké ústavy, neodvislá exekutiva,
podnes. Ale západ jest dnes již zlikvidován strízlivým
východem až k Pacifiku, zálesáci vyhynuli a puda
rodící pionýrství byla již témer zcela zpracována. Ne
znamená to také, že vlastne teprve nyní nastane zkouška
pro americký systém nezavázané výkonné moci? Zda
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se osvedcí v pomerech, které se budou stále více pri po
dobnovat pomerúm v dávno osidlených zemích evrop
ských, zda zústane veren sobe i duchu republikánské
demokracie zároven? Nezdá se spíše, že nyní, kdy zdroj
živé vody pionýrství zanikl, dostala se Amerika sou
casne se svojí ústavou na osudné rozcestí, kde jí bude
voliti mezi diktaturou exekutivy, soustavou to, jež by
nebyla tak zcela protichúdná fašistickému poprení
par1amentarismu, a mezi vývojem, který by ji sblížil
s typem evropské demokracie parlamentní?

Do amerického stranictví prinesl nový duch západu
hlavne tyto zmeny: zdúraznil daleko více zájmovou
základnu stran, které dríve nebylo, dokud politické
spory zámožných se zámožnými mely ráz prevážne
ideový. Priznal také relativní význam stranictví jako
neustálého boje o moc mezi dvema smery, pri nemž ví
tezi patrí korist. Prosadil zásadu, která od té doby
zústala pro americké stranictví trvale príznacnou: že
po dobu vlády urcitého režimu tento režim, vládnoucí
strana, jest státem. její zájem je státním zájmem.
Op osice má sice místo uznávaného a loyálního násled
níka a jest silna v této roli - v tom jest rozdíl oproti
etape stranictví "embryonálního" - ale v ústavním
ústroji není niceho, co by predstavovalo nadrazený,
neutrální, nad stranami povznesený prvek: není dy
nastie, není byrokracie, není od vlády oddeleného pre
sidenta, není synthetických koalic. jest zdravé, dravé,
nárocné, ale nezapírané a pravdivé stranictví, jež do
vede využít úspechú, umí se však postaviti do pozadí
a neztráceti mysli, když prohrává.

Tak bylo americké stranictví založeno. Idylický,
ale falešný sen otcu ústavy byl nahrazen syrovou, ale
uprímnou skutecností.

Vládce, kterého není.

Když prijde do Ameriky Evropan s ušima nastraže
nýma pro hlas verejného mínení, jest mu asi tak, jako
když vstoupíte do koncertní síne, kde orchestr práve
ladí nástroje. Nejhroznejší disonance rozdírají vám
sluch, nástroj prehlušuje nástroj, což by ješte nebylo to
nejhorší. Nejhorší však jest, že marne vaše oko pátrá
po kapelníkovi, který by zaklepal a zvládl tento zmatek.
Není, kdo by uvedl v souzvuk tuto nejhroznejší smes.
A když už se vám zdá, že pod taktovkou nekterého muže
se prece jen pocíná v tom hrmotu roditi nejaká melodie,
nejásejte predcasne: v nejbližším okamžiku nastává
opetný zvrat, a pekelný rej zvuku jest opet ve svém
chaotickém proudení.

V jiných zemích verejné mínení - acli vubec jest,
acli lid není onemelý - má svuj organický rust. jsou
tu proudy, které predstavují urcité názory, a ty proudy
(vyjma okamžiky zcela výjimecné) jsou v soustavném
rozmachu ci ve stálém, nezadržitelném úpadku. jsou
otázky, které urcité dejinné chvíle vyrešily, a tyto
otázky se pak již nevracejí. Verejné mínení šlo pres ne
dále. V Nemecku nikdo nebude dnes žádat oživení

suverenity jednotlivých státu. Ve Francii monarchisté
už nikdy nebudou vážným nápadníkem trunu. V Anglii
už ani nejkonservativnejší konservativec nebude pro
manchestriánskou hospodárskou politiku. U nás nikdo
nebude vážne oživovat moravský separatism v politice.
Deláme lecjaké chyby v pomeru ke spoluobcanum
jiných národností, ale nikdo z nás nevysloví požadavek,
aby se zavrelo všechno nemecké školství v republice.
Ale v Americe jest dnes vetšina národa pro Svaz ná
rodú, zítra proti nemu; v Americe muže odpurce neja
kého chystaného federálního opatrení spekulovati na to,
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že rozplamení verejnost v boji pro "svrchovaná
clenských státu a proti "uchvatitelskému cent
washingtonské vlády do stejného enthusiasmu,
se stavel pred púldruha stoletím jefferson proti
tonovi. Kdo se bojí konkurence evropské výr
vždy ješte múže s úspechem sáhnouti do z
Washingtonovy a vytáhnouti odtud houfni
jméno jest: "Odpor proti zavazujícím alianclm,
osamocení." - Americké verejné míneni byl
v 90% pro prohibici, ale dnes by se její stoupe
osmelili prohibici predložit lidovému hlasovánI.

Tato vrtkavost a zároven jakási infantilita am
verejného mínení má svoje velmi pochopiteln
ve zvláštním zpusobu, jímž se tento národ
a vyvíjel, za stále nového a nového prllivu cizlch,
hovalých, politické tradice neproživších mas.
tomu zacne být jinak, jakmile se citelneji
dúsledky zákazu pristehovalectví. Ale zatim pl
ješte, že v Americe není politického verejného
nýbrž je toliko jakýsi Babylon velmi prom
a nezakorenených politických náhledu.

Avšak toto verejné mínení, jehož v Ame'
není, jest tam vládcem a rozhodcím, jest tlm suv
který poveruje tu ci onu stranu vedením státnf
žitostí. Steží by která jiná, méne štastná a m
pecná republika, vydržela na dlouho takový par

A nyní si musíme uvedomiti ješte plný d
faktu, že dnešní americké strany - míníme obe
strany, jež až dosud, a na dlouho ješte, p
jedine v úvahu pro celonárodní politiku Státu
nejmenší iniciativy pri vytvárení verejného
zeme. Tyto strany nejsou lec komisionári,
odmenu politické moci budou delati jakoukoli
která se od nich bude žádati. Americké strany
verejné mínení, dají se vésti názory tech, kdož
hlasy. jejich celonárodní, ústrední výbory jsou
jakýmisi advokátními kanceláremi, které jsou k
ochotny posloužiti, rozdíl jest jenom ten (a to
spech advokátních kancelári), že strany jsou
ochotny posloužiti zájmu A jako zájmu non A,
mohou kdykoli a bez nejmenší úhony uciniti.
kraté mají svoje agrárniky, republikáni majl
máre. Demokrati mají své prúmyslníky a b
republikáni jich mají snad o neco více. Obe str
své stoupence v delnictvu. jest tudíž priro
jakýkoli rozdíl - použijeme-Ii našich merítek
obema stranami jest v podstate setren. Rozdll v
okamžiku jest snad v tom, že ta ci ona strana m
dení lidi šikovnejší, že disponuje kandidátem
milejším a slibnejším, tot vše.

K nejvetším otázkám, jež v posledních let
saly politickým svetem americkým a jež se
v ústavní dodatky, nebo o jichž vložení do •
jedná, zachovaly se obe velké strany s príklad
pacitostí, ci, chcete-li, nestranností. Postulát ž
volebního práva, prímých voleb do senátu, pr
zákazu detské práce, nalezl ci nalézá v obou
stejné odpurce, dokavad jest za ním jen menšin
nosti a stejne ohnivé prívržence, jakmile jest j
vetšina obcanstva jim preje.

A tak tedy v zemi, kde namísto verejného
bývá zpravidla verejná nálada, a kde politické
jsou jen k tomu, aby prijímaly príkazy, jaká to
pro barnumskou propagandu zájmu a ideI! Prop
jest pekná vec, která zpestruje toto naše slzavé
casto nezajímavé žití, která nás vzrušuje v oka
ochablosti, avšak kde zustává pri tom odpov
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y jsou .ústavne odpovedné, protože sestavují
. Ale neJsou fakticky odpovedné, protože pracují

neodolatelným tlakem propagandy postulátu, které
olaly. Al~ ti, kd? nastrojili propagandu a jsou

vedm faktIcky, neJsou odpovedni ústavne. Není-Ii
nebezpecí mravní politické destrukce v takovém

u?

kdo jsou to ti, kdož nastrojují propagandu? Kdo
ten zakrytý ovladatel jeho nedospelého Velicenstva
jného Minení? - jest to Lobby. '

Lobby a politické strany.

evropských zemích, zejména v našich pomerech
doevropských, silné sociální zájmy vnikly do politiky

a neodbytne tak, že si vytvorily vlastní poli

é st:any, které je nezakryte a verne zastupují.
mence až dosud stará tradice podvojného stra
vi zabránila takovému vývoji. Ale zájmy ovšem
ohou cekat skromne prede dvermi parlamentu, co
odtamtud bude prineseno. Zájmy si musejí od po

.vynutit, ceho potrebují. Zájmy tedy organisují
bYlsm.*)

e pravda, že i v Evrope, u nás na pr., setkáme se tu
m s prvky, podobnými lobbyismu: že zájem, který
yl dosti silný, aby si vytvoril vlastní stranu, anebo
zvláštních duvodu si ji utvoriti nechce, trebaže by
hl, "Iobbuje" nekterou z daných politických stran.
lý príklad z našich pomeru: náš katolicismus má
é pojmy toliko resonance v široké verejnosti, že si
oril prímo vlastní politickou stranu. Církev cesko
enská naproti tomu - at z duvodu taktických ci
dnlch - strany nevytvorila. Ovšem i ona má své

'tické zájmy, ale uplatnuje je "lobbujíc" strany dané,
te ceskoslovenskou stranu socialistickou.

ozdíl mezi našimi (stredoevropskými) pomery a po
americkými v této veci jest tedy ten, že u nás

bby" pracuje jen výjimecne a jen pro zájmy slabší.
ejši zájmy mají neprímé zastánce ve stranách.
merice strany nepredstavují žádný zájem výhradne.
chny zájmy jsou tam odkázány lobbovat obe hlavní
ny. Obe hlavní strany jsou stále ješte" všenárodní"
dzájmové" - ale nic tak nedokazuje nemožnost ~
etralost hesla všenárodního stranictví v moderní

ecnosti jako práve americký lobbyism.
lovo "Iobby" znamená chodbu, kuloir. Tedy je to
zný. výraz pro postranní, neprímý vliv na parla
tni Jednání. Tradice "lobby" v americké politice
tak stará, jako stará je tradice "zájmu". Tedy

Inéslle osvedcuje se jiste od éry jakonovského demo
tismu. Ale již dríve, pokud ani "ideová" politika
'cijských vrstev nemohla se vyhnouti príležitost-
u rešení otázek zájmových, "lobby" objevovalo se

ežitostne.

bychom si ucinili dobrou predstavu o významu této
Ituce, jest treba znáti, kdo lobbuje, kým lobbuje a
I~bbuje. Lobbují predevším odborové a zájmové
msace trvale zrízené, a tudíž trvalým vlivem pu
ci: na pr. obchodní komora Spojených státu. Mu
e ovšem míti na mysli, že taková obchodní komora

nic analogického naším obchodním komorám, není
orací verejnoprávní v našem slova smyslu; jest
lše cosi jako náš Svaz prumyslníku, ovšem s ap a-

m dokonalejším a na širší základne. Vedle obchodní
ory "Iobbují" odborné svazy predstavující jed-

americkémlobbyismu poucuje kniha E. Peudleton Herring-a:
representation befor Congres, Baltimore 1929.

notlivá odvetví podnikatelská s jejich zájmy vlastnímí.
Asociace. bankéru, automobilistu, uhlobaronu, ale také
kloboucníku, deštníkáru, vonavkáru atd. jsou tu dále
odborové organisace zamestnanecké: delnické federace
organisace železnicáru a pod. Farmári mají svoji America~
Farm Bureau Federation a radu speciálních organisací
(po mlékarství, ovocnárství, obilnárství atd.). Také
vládní zamestnanci mají svoji unii. Rovnež nekterá
svobodná povolání.

Ale lobbujícími ciniteli jsou také organisacní centra
se zájmy širšími, nežli stavovsky hmotnými. Tak na pr.
ženské hnutí má svoji National league of women vo
ters. Krestanské církve (protestantské) mají ústrední
radu a katolicism má svoji "Charitu" (National catho
lic welfore council.) "Suší" mají "Auxi saloon league",
"mokrí" svou "Association agaimt the Prohibition amend
ment". Nacionální vlastenci mají ligy "veteránu" z ruz
ných válek, mají "Americkou legii", Spolecnost synu a
Spolecnost dcer americké revoluce; odpurci šovinismu,
militarismu a pacifisté utvorili zase "National council
for the Prevention of War", "American peace Soci
ety" atd.

Pod soustredenou palbou lobbystických strel všech
techto a precetných jiných institucí pracují americké
politické strany. jakého ducha jsou však tyto strely?
jakými prostredky pracují "lobby"?

Nás, evropské pozorovatele, velmi zaujme fakt, že
"lobby" se témer nikdy neobrací svými prostredky na
stranu, jako celek, nýbrž na jednotlivé její cleny-kon
gresníky. V drívejších dobách metody pusobení byly
velmi jednoduché. Šlo o to, náležite se informovat o kaž
dém senátoru ci poslanci a pak na nej jít podle jednotli
vosti prípadu: tomuto stacilo, byl-li uveden do predních
spolecenských salonu a byla-Ii mu tam venována mírná
pozornost. jiný byl naivní enthusiasta, a stacilo jej
presvedcit na pr., že všechny nemoci lidstva pocházejí
z nedostatecného požívání mléka. Stal se ihned ohnivým
propagatorem této potraviny a ovšem príznivcem všech
potreb národní asociace pro podporu mlékarství. jiný
byl tvrdší, šlo se tedy nan úplatky. jiný zase mel tajný
hríšek, ale od ceho jsou proslulí americtí detektivové,
nežli, aby nan prišli? Nuže, takovému stacilo dáti na
jevo, že se o jeho tajemství ví. Krásné ženy a trebas
i krásní hoši byli také jednou z "metod" nekterých lob
byistu.

Trebaže ne všechny z techto jednoduchých prostred
ku náležejí dnes již minulosti, prece jen v podstate me
tody amerického lobbyismu jsou nyní složitejší, velko
rysejší a - last not least - demokratictejší. Herring
vidí prícinu toho v nekterých reformách jednacího rádu
kongresu, jimiž byla rozšírena verejnost jednání nejen
v plenu, nýbrž i ve výborech a podle nichž k výpovedi
pred snemovními komisemi mohou býti pribíráni sved
kové ci znalci, kterí se sami, prímo z obcanstva prihlásí.
Címž tedy je dána lobbyistum možnost plaidovat pro
své zájmy v kongresu. To jest pravda, ale pravdou jest
též, že tato zmena byla zpusobena ne méne novým ka
rakterem pusobících lobbyistu. Úzký konventikl stou
pencu nejakého opatrení mohl spíše užívati spikleneckých
prostredku nežli masové instituce, jimiž vetšina ame
rických lobbyistu dnes jest. Kroužek spekulantu na ne
jaké vládní pozemky; uchazeci o místa ve federální
službe mohou pusobit na kongresníky zastrašováním,
penezi ci lákáním. Delnické unie, obchodní komora,
prumyslnické asociace potrebují ovšem predevším metod
trvaleji a systematicteji pusobících,
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Metodou nejpusobivejší jest metoda "verejného
mínení", totiž - vzhledem k tomu, co bylo receno prve
- "príznivé nálady" verejnosti pro nejaký akt kongre
su, o nejž se lobbující instituci jedná. To jest zajisté
prostredek velmi sympatický a prípustný, i když ovšem
se tu pracuje casto s humbukem a demagogií. (Vzpo
mínám na pr. cilé propagandy obrí elektrárny u nia
garských vodopádu, která svými brožurami, letácky atd.
presvedcuje verejnost, že - nebude-Ii jí dovoleno od
vésti z hlavního recište do kanálu, pohánejícího její
turbiny, nekolikanásobne vetší kvantum vodního proudu,
a tím ovšem podnik nekolikanásobne rozšíriti - slavné
vodopády v nekolika nejbližších desetiletích tlakem ne
zrízeného vodního proudu v recišti samy sebe prý za
hubí.) Ale hure jest, deje-Ii se propaganda na pr. zne
užíváním privilegia kongresníku na porta prostou
korespondenci. A když poslanec nebo senátor, blfzký
nekteré lobbující skupine, dá vyexpedovati v tisících
exemplárích letáky ci brožury "své" organisace parla
mentní poštou zdarma, není to jiste cistá vec. A což te
prve, když si dá v kongresních tiscích vytisknout rec,
propagující zájem svého lobby, aniž by ji byl trebas bý
val vubec skutecne prednesl, a když pak tento tisk zdar
ma a franko dá rozeslat tisícum adresátu, jichž seznam
mu dodala jeho organisace. To už jest jakési zneužívání
obecných penez ke zvláštním úcelum.

Pri vlivech, jakými se dnes dostávají kongresníci ke
svým mandátum, má zpravidla každý z nich nejaké
svoje "ceterum autem", nejaký interes, jejž jest od
hodlán ci musí zastávati vždy a za všech okolností. Ale
prišel-Ii kongresník do Washingtonu pro vliv, jejž má
mezi farmári, a je-Ii tudíž v otázkách, které se týkají
zemedelství, již predurcen, má ovšem svobodnou vuli, na
pr. v otázce úspory požitku válecných veteránu a jest
s to prijmouti diskusi na pr. o tom, zda mají být U. S. ná
morníci odvoláni z Nicaraguy, ci má-Ii být federálním
zákonem zrušena detská práce v prumyslu. V techto
vecech príslušné "lobby" má vždycky ješte možnost jej
zpracovati. Na takto "neutrální" politiky jde se zpra
vidla pres jeho volice: v jeho volebním kraji zorgani
suje propagandu, udelá se nekolik schuzí, pošle nekolik
delegací, jimž "Iobby" zaplatí cestu (každý se rád podívá
zadarmo do federální kapitály!), zasype kongresníka
memorandy nebo dá do proudu akci "retezových do
pisu". A "verejné mínení" jest hotovo; kongresník má
dojem, že jeho mandát závisí na tom, bude-Ii válecným
vysloužilcum neco utrženo z jejich požitku ci nikoli, a
najde tak velmi rychle orientaci o otázce, která se ho
trebas až do té doby príliš nedotýkala.

Vuci strane jako celku vyvinuje "Iobby" tlak toliko
pri príležitosti konvencí, které se usnášejí na kandida
turách pro volby. Ale o tom na jiném míste.

A nyní, kdo vykonává tento vliv, kdo pracuje temi
prostredky, jež jsme si tu príkladmo vyliciIi? Orgány
lobbyismu jsou dnes lidé, kterí náležejí mezi nejobrat
nejší, nejinteligentnejší a ovšem i nejlépe postavené
osoby v americkém politickém živote: advokáti, kterí
jakživi nevedli jediného procesu, ale za to ve své kan
celári místo registratury soudních spisu mají obsáhlou
kartotéku se jmény všech politiku a celnejších úred
níku, kdež každý jednotlivec má obsáhlá priora: ví se,
kterým zájmum je vázán a po které je volný; jakou má
posici na svém volebním okresu; má-Ii rád peníze ci spo
lecnost; je-Ii zbožný a kterým náboženským denomi
nacím je naklonen; jaké má prátele, pod jichž vlivem
stojí; do kterých klubu chodívá; hraje-li tam v karty;
je-Ii mokrý a suchý, a - at je takový ci onaký - odkud
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si opatruje alkohol. Zkrátka rádný lobbyista musl
všechny silné a hlavne slabé stránky všech parlame
(a krome toho ovšem i všech jiných významných Ji

Vhodnými lobbyisty jsou také bývali kongresme
zamenili funkci tvrze za funkci dobyvatelu.
vládní úredníci. Mnozí žurnalisté pracují - aspon
levou rukou - pro nekterý zájem tím, že svému
nebo pro svou zpravodajskou agendu upravuji
tak, aby pomáhaly svým patronum.

Býti orgánem lobby - pokud v tom není neja
ciální inkompatibilitar na pr. když nekdo pracuj
dva protichudné zájmy soucasne, nebo když ten
lista zásobuje stranickými zprávami své novin
aby tyto niceho netušily - není ovšem nic nec
nebo spolecensky ponižujícího. Naopak, lobbyist
velmi vážné osobnosti washingtonského verejn
vota, zejména, když zastupují zájem hodne silný.
jich platy jsou ovšem podle toho. Dvacet až os
tisíc dolaru pevného platu rocne, vedle priležito
odmen a diet, tak jsou asi hodnoceni. O jednom 10
tovi, jemuž se podarilo dostat zpetnou klausuli d
kona, provádejícího danovou úlevu, šla povest, že
obdržel od svých klientu milion dolaru jedn
odmeny.

Americké strany a peníze.

Z nejméne snadných úkolu, jež s sebou politické
nictví prináší, jest opatrovat stranám peníze.
to platí ovšem dvojnásob, protože z doby predp
tového poloabsolutismu, kdy stranický boj býval
bojem o duše nežli o moc, a kdy autokraté drželi
ment stranictví v povzdáli mocí a hmotných pro
ku, prinesli jsme si do nových pomeru predsude
demokracii velmi povážlivý, že jest jaksi hríšné
se o pozemské veci techto útvaru. Ovšem, že deset
politické demokracie nás poucilo již o tom, že
jsou príliš svetské prostredky, sloužící k tomu, aby
trovaly moc na usporádání svetských pomeru, a
kové svetské prostredky mají nezbytne také svoje
né potreby. Neukojíme-Ii je rádne, vynutí si u~
nerádné. Pres to zustala v naší verejnosti jistá plac
s níž se vždycky bližíváme k otázce penežního zaj
politického stranictví. Liberalism vybojoval zásad
jest slušno a že jest jakousi závorou proti korupclJ
clenové parlamentu jako jednotlivci byli dostate
kontrolovatelne honorováni. Moderní demokracii

staveno, aby tento princip prosadila i pokud jde o
tické strany jako celky.

V Americe jsou prosti stranického fetišismu. A fže vubec jsou zvykli o penezích mluviti uprímnej
my, pokusili se tam i o rešení choulostivé ot
opatrování stran penezi. Uvidíme, že až dosud i
prozatím nejde o více, nežli o nedostatecné po
A že zejména tyto pokusy se nenesly k tomu, aby
nám byly peníze rádne zajišteny, nýbrž toliko k t
aby se stanovily zpusoby, které s hlediska politické
rálky jsou, pokud jde o opatrování penez polit. stra
prípustné, a aby se od nich oddelily ony, které sluli
kládati za nemravné.

Hlavne pak šlo pri techto opatreních ve Spoje
státech o to, aby financní hospodarení polit. stran
se alespon cástecne verejne patrným. Proto, jako j
z nejvetších vymožeností politického života zav
tam instituce povinného priznávání stranických
lebních fondu. V jednotlivých clenských státech
pokusy o úpravu této otázky jsou již staršího data.
celonárodní volby zacal se problém ventilovat t
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jíná odpoved na první otázku: "Protože rád konám duševní práci."
ješte jedna odpoved: "Rád bych prodával." - "Proc nevolíte ne

jaké remeslo?" - "Nerad bych pracoval v továrne."
Takovýmí odpovedmí vyplnují hoší a devcata, opouštející školu,

dotazníky, které obdrží od poradny pro volbu povolání ústredního
svazu zamestnarcu. Pravopís není vždy bezvadný a casto prebují
íllegálni gramatíka bežné mluvy, naucená pravidla nemecké spisovné
reci. O jeden, dva roky pozdejí budou literárne zdatní ucednici ve
svých obchodních dopisech své: "a poroucíme se Vám ... « psáti s na
prostou jistotou.

Duševní práce, rád prodávat, lehká a cístá práce - z kvetu techto
snu všechno ovoce nedozrává. Zcela jiste nestací, aby se nekdo cítil
povolán, musí býtí také vyvolen. Vyvolen od ínstancí, které pohánejí
hospodárský proces, který pohání opet je.

V Dráždanech prý obuvnící sí nedávno odhlasovali, že budou prí
jímatí jenom ucedníky, abso!vovavší sekundu. Tedy aní podrážet
a spravovat clovek nesmí z císte vnitrní náklonností. Toto bláznov

ství dokazuje, co bylo na posledním odborovém sjezdu s jistou resig
nací konstatováno: že systém oprávnení je v naší povaze zakotven.
A není-lí to v povaze, pak je to porád ješte v základu dnešního spole
cenského rádu. jsou známy nebo pravdepodobne neznámy ruzné dLl
kazy oprávnení, pod jejíchž magickým vlívem se teprve otvírají
urcité sféry úrednické hierarchíe. Nejnovejí je požadována maturíta
jako predpoklad pro lepšiho stredního úredníka, požadavek, proti
nemuž se na štestí Severing postavil. Kdo by po odklízení starého
trídního státu nebyl tomuto cínanství prorokoval stejný osud jako
ornamentum na Kurfiirstendamm? Avšak darí se jim také v sou
kromém hospodárství a to nejen jako arabeskám. Velkobanky a
mnohé jíné obchodní a prumyslové závody cíní vstup do blaženství
svých obchodních oddelení odvíslým od jednorocáctví a dávají pred
nost lídem s maturítou. Celkem se v Berlíne, podle hodnoverného sde
lení, mohlo ze sta obchodních ucedníku padesát dále zdokonalovat
na vyšším stupní sekundy. Ze štastných majitelu vysvedcení zlhtá
vaji mnozí po celý žívot omezeni na cínnost, kterou by mohl vykoná
vati každý snaživý bývalý žák obecné školy; vysokému vzdelání
naprosto neodpovídá vždy vyšší služné; propouštení a jiná zla, jímž
se ríká rány osudu, postíhují stejne oprávnené jako neoprávnené. Ale
jelikož vyšším mocnostem platí prl'tkaz oprávnení jako talisman,
honí se za ním všichni, jímž to hmotné pomery dovolují, a snaží se
jeho monopolní cenu pokud možno vystupnovat. Nával na vyšší
školy je vetší než láska k poznání, techníctí zamestnancí, kterí pri
cházejí z odborných škol, zakládají abíturientské spolky. Brzy bude
každý k necemu oprávnen. Clen "Deutscher Bankbeamtenvereín",
jenž v rozhovoru se mnou níkoliv bez zadostíucinení vzpomnel opráv
není veškerých bankovnich úredníku, prípojil bezprostredne k této
skutecnosti tuto poznámku: "Cást jich pocházi z dobrých meštáckých
domu. Jejích úrovei'l jiste není proletárská." Tato poznámka je v dvo
jím smeru poucná. Nebot nevyjadruje jen jediný duležitý úcel systé
mu oprávnení, ale uci nás také, že úcelu bývá dosaženo. Necht jsou
urcité prllkazy oprávnení vecne nutné, jiné vysvetlitelné úzkým ži
votním prostorem, faktem je, že vetšina jednorocáku a abíturientu je
meštáckého nebo malomeštáckého pl'tvodu. Proletárské detí musí býti
již velmí nadané, aby se dostaly nad osm tríd obecné školy, a když se
už jednou dostatecne vyšplhaly, casto zmízí zrakum jak indíctí fa
kýri. Ale tím, že spolecnost privileguje hlavne meštáky, vychovává
si v závodech jakýsi druh telesné stráže. Ta je tím spolehlívejši, že
v podobe vysvedcení a diploml't má v rukou pekné zbrane, s nimiž
lze delati parádu a kapitál. Opravdu, onen bankovní úredník sí po
chvaloval, že úroven jeho kolegu urcí te není proletárská. Garda umre,
ale nepoddá se smýšlení, které by bylo proti predpísum - tak se sys
tém zabezpecuje proti rozkladu. Budou predloženy ješte jiné ukázky
stavovského vedomí zamestnancu. Že svazy sdružené v Afabundu
usilují o odbourání systému oprávnení, je jen logíckým dusledkem
socialistických myšlenek.

"Každý bud postaven na misto, které muže podle svých schopností,
vedomostí psychických a fysických vlastností nejlépe vyplnit. Pravý
muž na pravé místo!" - Tyto vety pocházejí ze sdelení správy O.-ko-
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etovou válkou. Iniciativu v tom smeru

cialistická, která v roce 1906 pocala agi
vydán zákon, který by zverejnil finance
ama pak pri nejbližších presidentských

nichž šla ovšem bez jakékoli nadeje na
la úplný a podrobný rozpocet, a po vol
vánl své kampane, pri cemž bylo pozoru
strane príjmu figurovaly toliko clenské

anlku: strana se postavila na stanovisko,
é, aby kandidáti, jež vedla, prispívali
sy na svoji kampan. V tomže r. 1907 pod

socialistické iniciativy rozhodlo také demo-
ni komité, aby financní stránka kampane

Dena. Bylo to vlivem kandidáta strany
rok nato, bezprostredne pred volbami, re
kandidát Taft žádal, aby také jeho strana
své úcetní knihy, ale národní konvence
mltla. Pres to však republikáni volby vy
kandidát se stal presidentem, takže nelze

y snaha obecne zprístupniti vnitrostrannické
vf byla bývala volicstvem nejak zvlášte

byly jenom dobrovolné podnety. Ale v roce
ngresem usnesen zákon, jímž se ukládá vedení
, které staví kandidáty pro nekteré celoná
, aby do 30 dnu po vykonané volbe podaly
Iný výkaz príjmu a vydání kampane. Tento

sankcionován trestem pokuty jednoho tisíce
vezení od jednoho roku, jemuž podléhají

cinitelé strany, kterí by predpisu nedbali.
eji byl zákon doplnen v ten smysl, že v dobe
10. dnem pred volbami musí každá strana
esu zprávu o dosud došlých príjmech a uci

ajlch na volební kampan, a po zbývající dobu
pak vždycky jednou týdne výkaz dopli'iovati.

o jsou kandidáti sami povinni ucinit osobní
, jakými obnosy prispeli na svou kampai'i, pri
on stanoví maximální prípustné cástky ta
lastnlch príspevku. Príspevek kandidáta sená-

ml presahovati deseti tisíc, kandidáta posla
l tislc dolaru. To znamená ovšem prispívání

tnlch osobních výdaju kandidátových. Zprávy
k verejne v kongresu vykládají.
konodárná úprava není ovšem bez mezer.

ree, když ji formuloval, mel na mysli zabrániti
bohatí zájemci nemohli zakupovati strany,

e, když by tak cinili, aby to bylo obecne známo.
lem motivy zdravé. Ovšem, zákonu se právem

le dává kandidátum príležitosti aby vetšinu
mpanních vydání - na pr. nákladný tisk a
nf volebních plakátu a letáku - zapocítali si
Je osobní, a tedy nesúctovatelné výdaje.

(Dokoncení príšte.)

to z knihy S. Kracauera: Díe Angestellten (Socíetátsver
urt), jejíž ceský preklad vydá jednotný Svaz soukromých

" v prekladu K. Víška.]

e vybírají lidé pro podniky. *)
chcete státi obchodním zamestnancem?" - "Protože se
r Iíbi." - "jaké odvetví?" - "Dekoraterem." - "Proc

- "Protože je to snadná a cístá práce."



Prítomnost,

manditni spolecnosti z konce roku 1927 a maji obchodní tarifní za
mestnance pripravítí na zkoušky zpúsobilostí. Celou osobnost, pravý
muž na pravé místo; tato slova cerpaná ze slovníku zvetralé ídealís
tické filosofie vzbuzují dojem, jako by u zkoušek zpúsobilosti, které
mezitim byly provedeny, šlo o skutecný výber Iídí. Avšak ani v O.-ko
manditní spolecností, aní v jiných závodech nevykonává vetšina
zamestnancú cinnosti, které vyžadují osobnost nebo dokonce zvláštni
druh osobností; o pravých lidech aní nemluve. Místa proste nejsou po
volání, která by byla tvorena pro tak zvané osobností, nýbrž proste
mista v závode, která se tvori podle nutnosti výrobniho a dístríbuc
niho procesu. Teprve v horejšich vrstvách socíálni hierarchíe zacíná
pravá osobnost, která ovšem již nepodléhá nuceným zkouškám.
Zkoušky zpusobilosti mohou tedy nanejvýše zjistít, hodi-Ií se zamest
nanci na urcité místo. Telefonístka nebo stenotypistka, tak zní
otázka. Objasneni nikolív nepodstatné, nebot nám pravi, že takové
zkoušky provedené v závodech slouží vice zájmúm podniku, než pra
vým lidem. Proto pravi se také v onom správním sdelení, kde je zmena
zpúsobu zamestnání cinena odvíslá od výsledku zkoušky: "Plat bude
zvýšen nebo sni žen teprve tehdy, jak dotycný zamestnanec dostane
lepší, nebo menši místo." Se štestím osobnosti to tedy podle okolností
neni tak náhlé.

Stejný hospodárský rozum, který vy tvori podnik stále racíonál
neji, bezpochyby vyvolává úsilí, aby také dosud beztvarná lidská
masa byla proracíonalísována. jako jeho socíálne-políticky ne docela
školený zastánce vyjádrí! se profesor Wílliam Stern na rozšírené kon
ferencí Afa o zkouškách zamestnancú. Ridí hamburskou "Gesel1
schaft der Fiirderer fOr angewandte Psychologíe", které byly svereny
zkoumáni v C. závode. Podle -jeho výkladu je obchodní zamestnanec
daleko komplíkovanejšim zjevem než delník. Stací-li u delníka jedno
duchá funkcní zkouška, tak lze zamestnance pro vyšší požadavky,
které nan kladou obchodní povolání, prozkoumati jen "totální pro
tlídkou", í když mají býti objeveny jen jeho vlastnosti dúležité pro
jeho pracovní funkcí. Delají se s ním experimenty: zkoušky knihovní,
zkoušky telefonní atd. Pozoruji ho: jak klade kandidát úcty na stúl,
které má usporádat. Studují jej fysiognomicky a grafologicky. Zkrát
ka, nejmenši zamestnanec je pro psychologa z povoláni mikrokosmem.
Pres toto vysoké ceneni cíziho duševního života, které samo o sobe
je velmí potešitelné, vyslovili se na konferenci pritomní odboroví po
litikové jednomyslne proti takto páchané "totálni prohlídce". Pochy
buji právem o jeji naprosté spolehlivosti, potirají týmž právem nebez
pecí zásahu do prívátní sféry, který hroz i z techto rozború charakteru
a tvrdi konecne, že je tu alespon neuvedomelá závíslost na podnika
telí u examinantLt cínných v závode. Talenty mezi zamestnanci
mohou býti, podle jejich mínení, po prípade metodícky Objevovány
pri jejich vstupu do povolání, ale jen na neutrálnich mistech.

Taková místa jsou úrady pro volbu povolání. Úredník berlín
ského úradu pro volbu povolání, poverený zkoumáním zpusobilostí,
vyprável mí o své praxí. je velmi závažné, že také podle presvedcení
tohoto muže tyto zkoušky nepatrí do závodú. "Velkozávod" pravil,
"který na umístení svých Iídí potrebuje zkoušku zpusobilosti, má
špatnou osobní kontrolu." Vskutku, jak málo musí v jednom pod
niku vedet horejší Iídé o tech spodních, že na nich dovedou jen užitím
vedeckého mucení vylákat doznání skrytých schopností. Pres to na
vrhuje úredník, aby ve velkozávodech byly zakládány personální
lístky, kde by se cinily záznamy o zamestnancích. Návrh, jenž vy
plývá jiste z dobré vule, má své hácky. je-Ií duch panující v závode
slušný, pak není treba techto záznamu v kartotéce; je-Ií špatný, tak
se z nich pres všechna zachovávaná kontrolní opatrení stanou vy
svedcení o chování. Zkušenosti našeho poradce se vztahují na steno
typistky, kontokorentisty, korespondenty v nemecké i v cizich re
cech a správce oddelení. Podle své povinnosti zdržuje se kažpé vý
povedi o soukromých vecech a pridržuje se císte pracovní psycho
logie. Tak na príklad jednou formuloval svuj úsudek takto: "Pan
X. je v práci oslnovacem." Dosti zlé pro pana X. Snad v soukromém
styku s devcaty je spíše nesmelý, ale jeho práce je oslnováním. Smíme
tohoto muže rozdelovat na dve poloviny? Aby zahnal mé pochybnosti,
vypravoval mi náš poradce pro volbu povolání o pozoruhodných
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úspeších. Tak na nem žádala velíká fírma, aby vyzkoušel dva
zralé pro vedeni oddelení, z níchž jen jeden múže dostati se na
nené místo. Podal osobní popis obou delikventLt, kde jednomu
lepši prehled než druhému. Ona veliká firma zvolila lepší prehled
nyní nadmíru spokojena. Potom tento prípad: šéf poslal k
povolání dve devcata, jedno rachitícké a druhé hezké jak ob
Šéf by ovšem radeji angažoval tu hezkou, ale jak tak casto býváV

hádkách, práve ta rachitická je tim klenotem. Jako moderní
nevyvolí Afrodítu, nýbrž Athenu. (Heru mezi zamestnan
nenalezneš.) Dožíje se tríumfu, že šef rachítickou bohyni pon
dobe prevezme do své privátni kanceláre. Dokonce v jednom,
padu konnexe" to vyhrála veda, doporucený clovek byl pro svou
chologicky dokázanou neschopnost odmitnut. Konecne ciní
povolání ješte neco vic a podá mí obraz mého vlastního chara
který si behem rozhovoru nenápadne sestavil. Je obratným
vatelem, v jehož široké siti kategorií zustanou urcité struk
znaky viset. Pro zarazení do nekteré stredni platové skupiny by
tak stacilo.

Spolehliví praktikové jako tento maji tím vetší význam, i
zkoušky zpusobilosti se zavádejí také pro zamestnance. Ma
jistého renomovaného specíálního domu mi vysvetloval, jak
postupuje prí príjímání nových zamestnancu. Každý uchazec
vyplniti dotaznik a je prislušným šéfem uznán nebo neuznán.
fonistky a ucházeci pro oddelení propagacní platí mimo to za
zené objekty psychotechniky. Beži-li o kvalífíkované síly,
vyžádány grafologické posudky. Grafolog, který je temito p
poveren, vníká do duši zamestnancu jako vládní vyzvedac do
prátelských zemí. Oba mají tajnými cestíckami obstarati ma
z protivníckého tábora, který má cenu pro toho, kdo je po
Rostoucí používání psychických pátracích metod, které se
ve službách intensivnejší hospodárností, je také níkoliv v p
rade znamenim cizoty, již panující systém klade mezí zam
vatele a cetné zamestnanecké kategorie. Kde se žádá totální prohli
tam se jeden na druhého už ani neohlédne. To se así teprve zlepil
se splní veštecká slova zpráv O.-komandítní spolecnosti a pravi
se dostanou na pravá místa.

Ona rachitická divka, která dík poradcí povolání našla cestu
privátní kanceláre, byla osudem mimorádne favorisována. Zpra
hraje totiž dnes zevnejšek rozhodující úlohu, a nemusí mít ci
ani rachitidy, aby byl odmitnut. "Pri obrovské nabídce praco
sil," píše sociálne demokratícký poslanec Dr. Julíus Moses,lId
nutne k urcitému fysíckému ,výberu'. Nápadné telesné nedosta
í když pracovni schopnosti nejsou aní v nejmenším na závadu,
z dotycných sociálne slabých predcasne invalídy práce." (Afa-Bun
zeítung, únor }929.) Že tomu tak není jen u zamestnancu, kteH
cházeji bezprostredne s obecenstvem do styku, je potvrzo
s mnohých stran. Úredník berlínského úradu práce mi prohlásl~
Iídí s telesnými nedostatky, kulhající, nebo dokonce levorukén
považovati za "erwerbsbeschrankt" (s omezenou možností
a je zvlášte težko je umistití. Casto je preškoli. Úredník nijak
zmenšenou možnost Odbytu i pro Iídi s vráskami a prošediv
vlasy. Snažím se od neho dovedeti, jaké kouzelné síly musi vi
takový zjev mítí, aby se mu otevrely brány podniku. Výrazy"
a "prívetivý" se opakují jako repertoární kusy v jeho vetách. P
vším chtejí zamestnavatelé míti "prívetivý" dojem. Lidé, kteH
sob i "prívetíve" - k takovému dojmu patrí prirozene "príveti
zpúsoby - jsou prijímáni i tehdy, když jejich vysvedcení
špatná. Úredník míní: "U nás by to melo býti jako u Amerl
Clovek musí míti ,privetívou' tvár." Aby prívetivost svého
zvýšil, žádá úrad práce, aby se ucházel s oholenými tváremi a
svém nejlepším obleku. Také predseda závodního výboru i
velkopodniku doporucuje zamestnancítm, aby pri návštevách u
vystupovali ve válecné výzdobe svých svátecních šatu. Velmip
je informace, které se mi dostává v jednom známém berlíns
obchodním dome: "Dbáme pri najímáni prodejního a kancelá
personálu," povidá rozhodující pán osobního oddclení, "prev
na príjemný vzhled." Z dálky pripomíná tak Reínharda Sch



509

rád se prohání ve svém rozsáhlém parku na motocyklu anebo na kole,
konstruovaném podle jeho vlastniho návrhu - se zadním kolem
vetšim než prední.

je prirozené, že pri tak veliké náklonnosti Mussoliního k sportum
a na druhé strane pri jeho popularite v zemi, doznal sport takového
rozširení po celé Italií. Po zpusobu Mussoliního je i celý vládní režim
nejen sportovne oríentován, ale í aktivne sportovní. Všimneme si
nyní bliže organisace italského sportu. Ovšem organisace jeho celku;
této velké organisace, ustavené Mussolinim a urcené k zpopulariso
váni telesných cviceni mezi všemi vrstvami italského obyvatelstva
Samostatná sportovní odvetví nejsou ovšem tak zmechanisována
jako vlastní telesná výchova nejširších vrstev. Proto nalezneme
na príklad v italské kopané tolik prípadu špatné morálky, kolik pri
padú lžiamaterísmu. Mimoto champion ve svém oboru, at již klub
anebo jedinec, je pokládán za výjimecný "produkt" a je mu ledacos
prominuto; ba naopak, je všemožne podporován v udržení své formy,
své prestiže. Státní subvence jsou udelovány štedrou rukou, ale
vždy jen podle potreby. Italský sport spotrebuje hodne penez; ale na
druhé strane zase hodne penez prináší.

Druhy telovýchovných organisací.

l. Doplavoro. Tato organisace je definována smyslem svého
titulu, který v -prekladu zní "po práci". jejími príslušníky je vetšina
italského obyvatelstva. Organisace umožnuje i starším lidem provo
zování telesných cvicení a podporuje je a pobádá, aby i v pokrocílejším
veku pokracovali v telesné kulture. Sdružuje všechny zamestnané
delníky. Zamestnavatelé jsou povinni podporovati a prispívati na
tyto organisace podle svých možností. Stát propaguje tuto organi
saci a príspivá na ni v pripadech potreby. Vetšina clenu Doplavora
jsou starší lidé, tedy již pravidelne neaktívní sportovci. Proto je
v této organisaci provozován hlavne telocvik prostý, turistika, alpi
nismus, zimní sporty, dále ruzné hry mícové a podobne. jakmíle
nekterý clen organisace dosáhne nejakého vetšího sportovního vý
konu, jímž má nadeji na umistení v závode nebo v utkání, je pravi
delne nucen opustit Doplavoro a vstoupiti do klubu.

2. Gruppi Universitori Fascisti (GUP). Organisace, která
podporuje rozmach universitních sportu a propaguje ruzné sportovni
odvetví mezi studentstvem. je rovnež všemožne podporována a její
clenové mají veliké výhody. Na príklad 75procentní slevu na dra
hách pri spolecných výpravách, ri'lzné slevy na ubytování, vstupné
a podobne. Disponuje velkou radou hrišt. Dbá o to, aby studující
dokonale kombinovali svúj program studíjni s programem sportov
ním. I clenové této organisace jsou nuceni v prípade, že dosáhnou
v nekterém sportovním odvetvi výkonu, prevyšujícího normalisovaný
limit, vstoupití do nekterého klubu.

jak patrno, je o dospelé i dospívajicí v Italií dokonale pamatováno
a postaráno. Ale ani mládež není opomenuta. I pro tu exístuje vlastní
organisace:

3. Balliles. je rozdelena na dve skupíny. Pro deti od 9-13 let
a pro mládež od 13 do 18 let. Zápis do této organisace neni povinný.
její clenové mají však takové výhody, že rodice milerádi prihlásí
do nich své deti dobrovolne. Posledni statistika ukázala, že vice
jak dve tretiny italské mládeže jsou organísovány v ballilas. V prvé
skupine ballilas je dodržován zcela program všeobecne telovýchovný.
Teprve ve skupine pokrocílejších jsou propagována ruzná sportovní
odvetvi a porádány v nich mezí cleny závody a souteže.

4. Vojenská pruprava. Povinná pro mladiky od 18 do 20 let.
Obliba sportu v Italii je opravdu všeobecná. Sportovní nadšeni

je rozšíreno ve všech vrstvách. Nejen v tech nejširších, ale i nej
vyšších. Clenové vlády zúcastní se vetšiny významných utkání a to
nikoliv jen z povinnosti, ale z opravdového zájmu, z opravdového
sportovního nadšení. Velmi dobre to charakterisuje clánek francouz

ského žurnalisty jacques Goddetta "Ctyricet minut s Mussolinim
na tribune rimského stadia".

"Pujdete-li v nedeli na footballový zápas," praví! mi hrabe Bona
cossa, clen mezinárodního olympijského komíté, "najdete tam mezi
diváky nejméne ctyri až pet ministrú; pravdepodobne však vice.
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Vitalita italského sportu.

ftlmech.Ptám se ho, co rozumí slovem "príjemný"; zda
, nebo "hezký". "Ne práve hezký. Rozhodující je více

rMová barva pletí, prece víte ... "
orálnerilžová barva pleti - tato kombínace pojmu cíní
em všední den pruhledný, který je vyplnen dekoracemí

rn skríní, zamestnanci a i1ustrovanými casopisy. jeho mo
býti ružovc zabarvena, jeho ružovost morálne podbarvena.
ji ti, na níchž záleží výber. Rádi by žívot pretáhli fermeží,

zastrelajeho naprostou neružovou skutecnost. Beda, kdyby
pronikla pod kuží a kdyby ružovost nebyla práve dosti
aby zamezíla vyvrení vášní. Ponurost nelicené morálky by
stávajicí pomery stejným nebezpecím jako ružovost, která

orálne vznítíla. Aby se obojí rušilo, je spolu spojováno.
ém, který potrebuje zkoušek zpusobilosti, produkuje také

vetivou" a "prátelskou" smes, a cim dále pokracuje raci ona
více prevažuje toto morálne ružové vypravení. Neni nijak

tvrzení,že v Berlíne se vytvoruje typ zamestnanci'l, který se
k této žádoucí barve pleti uniformuje. Mluva, šaty, pohyby
omle se prizpusobují, a výsledek tohoto procesu je práve
jemný vzhled, jenž múže býtí pomocí fotografií všestranne
ován. Rasový výber, jenž se deje pod tlakem sociálních
a nutne je podporován povzbuzováním príslušných spotre-
ch potreb se strany hospodárství.
tnanci musí se tomu podvolit, at chtejí cili nic. Nával k tem
salonum krásy vzniká také ze starostí o existenci, uživání
ckých výrobkú není vždy prepychem. Ze strachu, že budou
ré zboží vyrazeni z užívání, barví si dámy i pánové vlasy,
tníci provozuji sport, aby zustali štíhlí. "Cesty ke kráse"

pis sešitku, který se nedávno objevil na trhu, o nemž reklama
uje, že ukazuje prostredky, "jímíž pro okamžik í natrvalo

e mladí a slicni". Móda a hospodárství si pracují do rukou.
Ivetšinousi lidé nemohou dovolit vyhledatí speciálniho lékare.
se obetí mastickárú, nebo se z nouze spokojí s preparáty,

Jsoupráve tak levné jako pochybné. V jejich zájmu bojuje již
dobu zmínený již poslanec Dr. Moses v parlamente, aby péce
orené byla pojata do socíálniho pojištení. Mladá "Arbeitsge
hait kosmetísch tiitiger A.rzte Deutschlands" se k tomuto
enémupožadavku pripojila.

vdová láska, již chová Mussoliní ku sportúm, jeho víra
v blahodárnou úcinnost telesných cvicení pro lidstvo je prí
rozšírenosti italského sportu ve všech vrstvách, je pricinou

podpory se strany státu. je známo, že Mussolini je nadšeným
vcem. Neprovádí však své oblibené sporty a svá cvicení jen
tostne a podle nálady; jeho training i životospráva jsou presne
ny. Jídlo, pití, spánek, traíning, vše se ridí prisnými pra

I které Mussolíní nikdy neporušuje. Nejoblibenejším sportem
o je jízda na koní. Proto ho vídáme casto na fotografiích, jak se

bravurnena cistokrevném koni pres prekážku anebo jak sklonen
Ilji svého oblíbeného hrebce uhání terénem; obojí ve stylu,
by mu jíste prínesl úspech v rade souteží. Velmi rád šermuje,
a nejradeji jezdí v automobilu. je velkým nadšencem velkých

osU. Bezpecne ovládá svúj vuz i v nejvetších rychlostech a
~klivejších situacích. Práve tyto rychlé a dlouhé projiždky
Jlépeinformovaly o špatném stavu italských silnic. A práve
poznatek zpusobíl, že vláda prikrocila tak rychle k radíká,ní
e a výstavbe italské silnicní síte. Ale ani v plavectví nezustává
Ilniníjak pozadu za prve jmenovanými sporty, jak je se možno

citi v Ostíi, kde je v léte na pláži castým hostem. Mimoto
rád footbal1a to s nadšením, jež nejlépe prozrazuje jeho lásku
uto sportu, který se stal v Italii opravdu národním a nejpopu
lim. Ale tím není jeho sportovní program vycerpán. Velmi
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A všichni tam budou ciste ze sportovního zájmu, z vlastního spor
tovniho nadšenÍ." Toto tvrzení hrabete Bonacossy mi znelo stále
v ušich, když jsem se v nedeli, již ponekud v pozdní hodine, ubíral
do stadionu populárního klubu Romy, v nemž tento hrál mistrovské
utkání s místnim klubem Lazio, tedy žádný zvlášte významný zápas
mezinárodnÍ. Ciste domácí záležitost s príchuti sen ace, ponevadž
jeden klub byl na druhém míste v mistrovství a druhý na ctvrtém.
Hned pri letmém pohledu zvencí jsem poznal, že hrište je nabito na
prasknutí. Prostory k stání byly precpány lidmí tak, že se dalo mluvit
o prekroceni možnosti stlacitelnosti hmot. Pri každém výbuchu
nadšení anebo nevole, tryskajícím z hrdel tísícu dívákLI pri jednotli
vých momentech hry mel jsem dojem, že celá prostora hrište, nabitá
lidmí a dramaticností hry, bude explodovat jako vroucí sopka.

Doprovázel mne šéf nejpopulárnejšiho italského sportovniho caso
pisu "La Gazetta dello Sport", M. Colombo. jeho vlivem a pricine
nim byl mi umožnen vstup do vládni lóže, v niž bylo asi padesát
lidi, jejichž odevy nijak nenasvedcovaly o tom, že by byli oficielními
zástupci vlády. Moje oci bloudily po jejich lícich, hledice v nich na
jíti podoby ministru, když jsem byl asi deseti hlasy, v nichž znela
pýcha nad tím, že se mohou pOdobným faktem pochlubiti zahranic
nímu žurnalistovi, upozornen: "Mussolini je tady!"

Nemohl jsem ho prirozene hned poznat, stejne jako jsem hned ne
mohl poznati žádného z mnoha prítomných ministru. A to proto,
že jsem si nedovedl podle zvyku své zeme predstavit, že by repre
sentant vlády mohl prijit na sportovní utkání v jiném odevu, než
predepsaném. Ale zde tomu bylo docela jinak. Proto snad, že ministri
v ltalií nechodi na sportovní utkání jen z predpisu (a v dusledku toho
i podle predpisu), ale z vlastního zájmu, vlastni ho nadšení.

"Mussolini je tady! ... " Ach ano, již vidím. Onen mohutný muž
v mekkém klobouku a v prostém sportovnim pláští. Tedy to je onen
vzácný dívák; a hned v pruvodu obou svých synu. Ale nikoliv jako
predstavitel vlády v rouše oficíelního zájmu a neoficielni škrobe
nosti; jako každý jiný clovek, jako sportovec, který prišel ztrávít
své nedelni odpoledne, jak nejlépe dovedl, který se prišel podivat
s nadšenim na footballové utkání, bez starosti o vnejší dekorum, bez
oficielních ceremonií, bez jinak nezbytného prúvodu telesné gardy.

V prestávce se bavil Mussolini žive o prubehu utkáni se všemi prí
tomnými. Byl jsem mu predstaven a po omluve mé neznalosti
italštiny, projevil jsem své nadšeni nad tim, jak svým primým zájmem
dovede propagovati sport. Odpovedel mi nejcistši francouzštinou a
svým energickým zpLlsobem "Míluji sport!"

Pri zvuku jeho hlasu a pri pohledu do jeho oci, pocítil jsem plne
ohromnou sílu tohoto muže, silu fysickou, sílu vule, všechnu jeho
energii, životnost, mužnost a neústupnost. ..

Zanedlouho zacal druhý polocas. jako ve skvele režÍrovaném zvu

kovém filmu, synchronismus zvuku davú menil se podle jednotlivých
fázi utkáni. Boure nadšení burácela témer ustavicne stadiem, což pri
latinském temperamentu divákú není žádná zvláštnost. Zápas byl
hrán rychle, bez zbytecných prikras, s dostatecnou dávkou nervosity,
vysvetlitelnou pri rivalite obou klubú; jediným motivem obou stran
bylo vsítiti mic do svatyne protivnikovi a odvrátiti co nejdéle totéž
nebezpecí od vlastní. Atmosféra se stávala tim více napiatejši, cim
vyrovnanejši byla partie a cim nejistejši výsledek. Vzdálen nekolik
metru od Duceho, hledel jsem cisti na jeho lící dojmy, jež v nem
utkáni zanechává. Dríve však, než jsem mohl svoje pozorování za
cíti, obrátil se Mussoliní ha svého pobocníka Ferretiho, presidenta
ítalského olympijského komité a rekl mu nekolik slov. Ferreti mne
vyzval, abych zaujal jeho místo po boku Mussoliniho ...

Tak se mi dostalo cti sledovati hru po boku vznešeného díváka,
nadšeného hrou, jako tisíce ostatních ve stadiu. Sám jsem byl hrou
méne zaujat, ponevadž moje žurnalistická povaha mi nedala, abych
nevytežil z této vzácné príležitostí. A tak vydávaje se v nebezpeci,
že vzbudim nelibost Duceho odvracenim jeho pozornosti od hry a
zavádením ji na pole záležítosti, z nichž tady hledal zapomenutí a
osvežení, hledel jsem strucnýmí otázkami dozvedeti se neco o spor
tovnich zásadách muže, hrajicího v osudu italského· sportu, stejne

jako italského národa tak význacnou úlohu. jeho odpovedi byly
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spešné a náhlé, jako hra, jíž pozoroval stále s nezmenšeným
"Vzkríšení telesné kultury je nejkrásnejším a nejzáslužnejšita
moderní doby ... "- "Pro mne jsou telesná cvíceni a sport
ností. Clovek najde svoji rovnováhu pri jejich pozorovánI.
sportu denne jednu až pul druhé hodiny. - jak si je najdu?-
si je vezmu ... " - "Miluji tohle všechno!" a názorným g
jímá celou prostoru hrište, hráce, diváky ...

"jaké skvelé osvežení ducha i tela je pohled na takovt
anebo na atletické utkání. jaký blahodárný vliv má sport
rálku lidi a na jejích zdraví. Uvažte na pri klad, že spotfe~
v !talií poklesla v minulém roce o 30 procent, a to vlivem
To je ovšem smutným faktem pro vínare a obchodníky vinem,
zdraví a síla národa vyžaduje obetí. A v této dnešní Italii
jenost nekolika výrobcu anebo obchodníku nesmi míti ruši
na blahodárný a zdravý smer. Mimoto má tento fakt jiste j
hodu, jíž snadno uhodnete - nebot ve vinárnách se jen nepi
se politikarí ... "

Zatim se zápas priostril a situace stala ješte napjatejší.
která doposud prohrávala 2:1, vyrovnala. Mussoliniho synovf
jevovalí nad tím zrejme najevo svoji nespOkojenost a prol
tak svoje sympatie s Laziem. Mussolíni žive debatovalo hre, u
na jednotlivé hrá~e, jmenuje je presne jejich jmény a kritisuje
pocínáni: "Tento mladý muž nikdy mnoho nedokáže. je prilii
a domýšlívý a hraje príliš mnoho pro galerií," pravíl o jedné
hraj icí stále na vlastní pest a pro potlesk tribun ...

Ve všech odvetvích Iídské cinnosti maji pricházeti povz
príklady s hury; tedy od predstavených. Sport stal se jedním
významnejších cinítelu moderni doby. Pronikl a proniká do
ších vrstev lidstva z prirozeného nadšeni mládeže pro nej, ale
kladu a z povzbuzeni vychovatelu, vedoucích cinitelu. Otec mA
ke sportu svého syna, ucitel žáky, zamestnavatel delníky,
národ ...

Že je Mussolini nadšeným sportovcem, není žádným taj
Ale, že je takovým nadšencem, který v poslední fází footb
utkání se úzkostlive táže, kolík minut ješte zbývá do konce
který tískne mohutne ráme svého souseda v kritické situaci
brankou jedné strany, bylo pro mne velkým prekvapením. ,
konecne také jen clovek," rekne mnohý. "Ano, ale tento mu!

mení potreby svého lidu podle svých vlastnich potreb. Po
sobe blahodárný vlív sporUt a telesných cviceni a chce, aby jej

znali všichni, chce, aby jeho národ byl zdravý a silný."
A podobne jako Mussolini je sportovne založen celý italský

režim. Není divu, že pak sportovní hnuti slaví v !talíi tak
a všestranné pokroky. Clenové vlády jsou zpravidla vedoucímij
Iívých telovýchovných organisaci anebo sportovních skupin
príklad Dopolavora, GUB, Bolíllas. Úkolem techto všech
je privéstí zdatnost clenu k nejvyššímu stupni. Ovšem zdatnost
obecnou, nikolív zdatnost jedíncu. Cílem Dopolavora ani G
Balíllas neni výchova championu. Spíše naopak. Champion
ne produkt nežádouci. Vedoucí techto skupin vedí, že spol
bavy, vyrovnaný zájem a stejné možnosti jsou základem soud
a úspešností; specialísace a vyjimecnost porušuje tuto zájmoVOlt
obecno!'t. Hlavne u mládeže se dbá na všeobecnost a všestr
telesné výchovy velmi prísne. Nucený odchod championu I
všeobených organisací do klubu, vylucuje jakoukoliv možnost
fesionalísmu v techto organisacích.

Vláda dbá na výstavbu hrišt, takže jejich pocet je hnedle tak
jako pocet hríšt v Nemecku, které má v tomto oboru evropskýp
Každá obec je nucena poríditi hrište pro potrebu mladšich a s
Kéž by tomu tak bylo u i nás. Naše vláda venuje tak málo
sportovnímu hnutí a telesné zdatnosti národa, že to až zaráží.
duležítý moment v živote národa není u nás ani zdaleka tak
ván jako na príklad cinítelé jiní - obchod, prumysl, zemed
vojenství; a prece je alespon stejne tak významný a duležítt
tyto exístencní složky národa. V !talii jsou potreby lidu ocen
a dirigovány podle potreb clenu vlády. U nás též. Ale italští ci

vlády jsou sportovci. Naši však aní zdaleka. Kdypak se d
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Sie sind wohl der Meinung - und wer ware es nicht mit Ihnen, daB
"nicht alles dies mit einem Schlage zu erzielen ist" und Síe sínd
sích dessen bewuBt, daB man "nur schríttweíse, uberlegt und takt
voli vorwarts kommen kiinne."

Dann aber fahren Sie fort: "Alle diese Schwierigkeíten kiinnen es
aber nicht rechtfertigen, daB nichts geschieht. Wíe ín allem, besteht
auch híer die Gefahr im Ziigern".

Hier aber, verehrter Herr Redakteur, stocken Sie, und vermeiden
es, zu sagen, wann etwas und was geschehen soli. Und hierin er
blicke ích den Mangel Ihrer sonst so ausgezeichneten Ausfiihrungen.
Freilích bekenne ich mít Ihnen, daB gerade híer díe griiBten Schwie
rigkeíten Iíegen. Mit Recht erklaren Síe, "daB bei den fiihrenden
tschechoslowakischen Politikem furchtbar wenig Mut vorhanden íst,
das Volk zu der Oberzeugung zu fiihren, daB es im Lebensinteresse
der Tschechoslowakei liege, die nationale Frage zu liisen, was prak
tisch bedeutet, die Deutschen fiir die Republik zu gewinnen." Sie
fugen dann hinzu, "daB der Mut bei den deutschen Politikern nicht
griiBer ist" und sie schlieBen diesen Abschnítt Ihrer Ausfiihrungen
mit dem Satze: "Ich fiirchte, daB wir die gegenwartigen fur uns noch
giinstigen Zeiten versaumen"; woran Sie híebei denken, wird jeder
mann klar sein.

Wo also ist, so frage ich Sie, verehrter Herr Redakteur, die Platt
form, auf der man uber die von Ihnen angeschnítten Fragen verhandeln
soli? Denn, wenn man die Sprachenvorschriften andern, der Eín
fiihrung der kulturellen Autonomie nahetreten will, so bedarf es Man
ner in beíden Lagern, die mít Papier und Bleistift in der Hand, diese
Fragen gel11einsal11besprechen.

Die Politi ker in beiden Lagem sind Ihrer Meinung nach hiezu un
geeignet und ich stimme Ihnen hierin bei. Denn sie sind allzu abhan
gig von der Volksmeinung. Ungeeignet ist wohl auch ein Forum, das
schon seinen Namen nach hiezu in erster Linie berufen ware: Die
tschechoslowakische Gesellschaft zum Studíum der Nationalitatenfra

gen, denn síe hat es bisher vermieden, auch nur einen Deutschen zu
ihren Arbeiten heranzuziehen.

Vielleicht fínden sich jedoch in beiden natíonalen Lagern Manner,
die auf dem Gebiete des Nationalitaten- und Minderheitenrechtes

einige Kenntnisse haben, díe bereit waren, sich mít den groBen von
Ihnen angeschnittenen Fragen zunachst wissenschaftlich zu beschafti
gen. Vielleicht kiinnte íhre Zusammenarbeit die ersten Grundsteine fiir
eine Liisung der nationalen Fragen im tschechoslowakischen Staate
legen.

Vielleicht nehmen Sie, verehrter Herr Redakteur, diesen Gedan
ken auf. Ich erklare mich zu ernster Mitarbeit bereít.

Ihr schr

Ergebener

Dr. Leo Epstein (Praha).

ordnet sind und gelangen am Ende Ihrer Ausfuhrungen zu fol
gen dem Schlusse: "Ich erachte es fiir unsere staatsmannísche Pflicht,

daB wir uns tatsachlich um eine Liisung des nationalen Problems
bemuhen." Um Ihre ersterwahnte Feststellung zu begrunden, fuhren
Síe eine Reíhe von Tatsachen an, die Sie zu der letzterwahnten SchluB
folgerung fuhren. Síe erwahnen die "aufreizenden, dummen Schí
kanen" in sprachlicher Hinsícht, die eíne Revision des Sprachenge
setzes (víelleicht wurde als erster Schritt sogar eine Revisíon der
Sprachen ve ro rdn u n g genugen) erheischen. Sie sprechen von der
Miiglichkeít einer Autonomie auf dem Gebiete der iiffentlichen Ver
waltung in der Zukunft, wobei Síe mit richtígem Verstandnis fiir díe
tatsachlichen Verhaltnisse, die Meinung vertreten, daB man mít der
kulturellen Autonomie anfangen musse. Sie tadeln "díe Art der So
kol - und ahnlichen Expeditionen in die deutschen Gebíete und
sie anerkennen den unbestreitbaren Anspruch auf eine griiBere Ver
tretung der Deutschen in den Staats- besonders ín den Zentralbehiir
den."

ysIpo

on Ceši z Nenlci vyrovnáni?

a propagace telesné kulture v našem parlamente na
ktive kolikrát a do jaké míry ucinila naše vláda neco

ch zvýšení telesné zdatnosti nejširších vrstev ná
nost je jasným dokladem nepochopení telovýchov
dá to, jako by dnešní clenové parlamentu se obávali,

lho pokolení mohli státi jíní lidé, než oni, že by z nich
ové, straníci, prospechári, oty li bricháckové, nýbrž
é silné konstrukce, silné vule, pevné pátere, pevného
ých cinu. To by ovšem pak zkrachovalo kluzké politi
cké kšeftarení. Míliony naších lidi mají potrebu svežího
k svému telesnému zocelení a tím zároven i duševnímu

mceleni svého zdraví i svého charakteru. Je nutno jím
k dosažení techto cinítelu.

ejším sportem v Italíi je football. Žádný jíný sport
co do obliby konkurovati. Je rozšíren a pestován mezí

lidi. Velkého rozšírení doznal v posledních letech ve
i ltalii, tedy v krajích jejichž obyvatele nebylo tak
outi z jejích vrozené telesné necinnosti a lenosti te
e svuj národ zbaviti nemorální lenívosti, nazývané·

poetickým, ale rozhodne demoralisujicim ,dolce famiente',
t Ferratti. - Dnes je v každém meste footballový
footballový míc muže se dmouti pýchou, že triumfoval

nejlenivejšímí povahami.

jsou v Italil rovne.ž velmi populárni vlivem geogra
zeme. Témer po šest mesícu je možno lyžarit. A témer

I mesta jsou od hor vzdálena maximálne dve hodiny
. Príznivé podmínky ucinily z lyžareni opravdu lidový

stika je rovnež populárním sportovním odvetvim. Velo
málo, cyklisté jsou odkázáni na silnice; v dúsledku toho
tolik skvelých silnícních vytrvalcú-cyklistú. Vedle techto

ejšich sportú: kopané, cyklistiky a lyžarení, jsou i ostat-
y velmi intensivne, jak dokazují úspechy, v nich dosa

na príklad tennís, atletika, boxíng. Ovšem, že rada sportCl
V ltalii stoupence. To nemuže udivovat. Každý národ

ovati tytéž sporty stejnou merou. Každé rasa tná svuj
I své záliby, SVllj temperament, své fysické schopnosti.

-Eddie.-

Sehr verehrter Herr Doktor Rípka!

AusfOhrungen ín Nr. 27. der Wochenschríft "Prí
•• sínd geeígnet, auf deutscher Seite ein aufrichtíges Ge

Oenugtuung hervorzurufen. Mit díesem Gefiihl der Genug
Indet sích aber auch díe frohe Hoffnung daruber, daB es

t8chechischer Seite Manner gibt, die nícht nur der Ober
IInd, daB díe gegenwartige Regelung des VerhaItnisses des

3Y2 Millionenvolkes zum Staate fiir dessen gesunde Ent
ln der Zukunft nícht befriedigend ist, sondem díe auch

.ufbringen, dies offen zu bekennen. Eine hoffentlich nicht
Zukunft wird erweísen, daB Manner wie Síe, die ihre war

e gegen das gegenwartige System der Niederhaltung
zwar nicht des schlechtesten Viertels der StaatsbevOlkerung

nlcht nur ím Sínne eínes viilkerversiihnenden, vielfach míB
en iibernatíonalen Idealismus handeln, sondern daB síe
nationalen Standpunkte die richtige, ja die eínzig miigliche

Interesse des tschechischen Volkes und zum Wohle des
wakischen Staates betrieben.

in Ihrem vorzuglichen Artikel ausdrucklich fest, daB

en Verhaltnisse in der ~schechoslowakei noch nicht ge-
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unserer Seite angehiingt werden muB, ist jedoch dieses: Der
der Cechoslovakischen Republik muB ein spezifischer
werden. DaB er es immer war, wissen die Kenner; lm
im schlechten (AustropreuBen!). Aber der Erziehungsp
in einer anderen Richtung erfolgen mussen. Dem Geiste der
Universitiiten, so wie er etwa hier in Wien und im Relch
im Kurse steht, muB die sudetendeutsche lntelligenz en
aufrichtig valet sagen. Daruber gibt es keine Diskussion. Dle
bare Verbindung zwischen romantischem Idealismus
rialistischem Gewaltkult, dieser unerfreuliche christlic~
nismus wird bei uns immer auf schiirfste Ablehnung stoBen
werden uns seiner zu erwehren wissen. Der Deutsche der

soli gesunder werden, als es seine Konnationalen "dah
Gesund bedeutet demokratisch und fortschrittlich. Dle

Jugend der Nachkriegszeit befindet sich in einer uberaus
Krise und ist ideologisch noch mehr auf Abwege geraten, aIs
der alten Generation. Sie ist ausgesprochen krank. Goethe
Kant des "Ewigen Frieden" wurden staunen und ihr An
hiillen uber den romantischen Phrasensumpf, in dem
jiingste Deutschland hoffnungslos dahinwatet. Oas dem Pr
Masaryk von deutscher Seite so oH verubelte Wort von den,
Kasernen", auf die deutschen Universitaten gemunzt,
Geltung in letzter Zei erst so recht erlangt. lch wiederh
diescn Geist gibt es bei uns Cechen keine Diskussion. Dem
wird man sein traditionelles MiBtrauen nicht verubeln durfen

Zeit, wo auf der Wiener Universitat Plakate zu sehen slnd,
die deutschen akademischen Kreise uber den "Saisonstaat T

aufgeklart werden.

Die Wurzeln alles Guten und allen Ubels reichen also

hinunter zur Schule, vor allem zur Mittel- und Hochsc
cechischen und deutschen Schulmeister werden uber das

der Republik entscheiden.

Der vernunftige Ceche will Verstandigung, Verstandl
Grund auf, und ersehnt den Tag herbei, an dem er freudlg
Jahrtausend alte, blutige Streitaxt wird begraben diirfen.
wird aber unumganglich notwendig sein, daf3 die junge
deutsche lntelligenz sich freihiilt von der geistigen lnfek
ihre Stammesbruder im Reiche und in Osterreich heimg

An der Hinterfront des ehemaligen osterreichisch-u
Kriegsministeriums in Wien prangt noch nach wie vor mit
Lettern der verhiingnisvolle Spruch: "Si vis pacem, para bell
wenn die beiden Nationen begriffen haben werden, da13sle ln

Antagonismus noch immer die traurigen Haupterben jener
lichen Habsburgerdevise sind, wird der Traum von der"
slowakischen Schweiz" allmiihlich seiner Erfullung entg

INSERUJTE
V PRITOMNO

Mit vorziiglicher Hochachtung

lhr ergebener

~
: - -

K zarízení vzorné kanceláre a pracovny
je nezbytným: praktický ocelový nábytek "VÁGNERSTYL", osvedcený dubový nábytek nJERR
psací, rozmnožovací a pocítací stroje, jakož
i veškeré ostatní kancelái'ské potreby od firmy

Sehr geehrte Redaktion!

Gestatten Sie, daB ich als AngehOriger der cechischen Wiener Emigration und als junger Akademiker, der ausschlieBlich deutsche

Schulen besucht hat, zu lhrer Debatte uber das wichtigste innerpoli
tische Problem der Csl. Republik einiges sage, gestatten Sie auch, daB
ich dies ausnahmsweise in deutscher Sprache tue, da es sich um eine
Auseinandersetzung mit Deutschen handelt.

Es fallt einem Wiener Cechen nicht ganz leicht, uber das in Rede
stehende Thema zu schreiben, zieht man in Betracht, daB die Exi
stenz der nationalen Minderheit, zu der er sich zahlt, unverhaltnis
maBig stiirker bedroht ist, als dies mit den Deutschen der Csl. Re
publik der Fall ist. Ohne die recht kostspielige und aufopfernde Arbeit
des Komenskývereines ware die cechische Minderheit in Wien auf
die ihr durch den Brunnervertrag zuerkannten Minderheitsschulen
angewiesen (uber die wir ein bOses Lied zu singen wissen) und damit
ihr Bestand hier nicht mehr von allzulanger Dauer. Andererseits
wird aber doch vielleicht manche Einsicht, die "drauBen" im deut
schen Milieu gewonnen wurde, nicht ohne Nutzen sein.

Wer als Ceche im Auslande lebt und auf das lebhafteste innerli

chen Anteil nimmt an allem, was die geistige und politische Lage in
der Republik betrifft, ist sich nie im Zweifel daruber, daB das Ver
haltnis der Deutschen und Cechen' in derselben die Kardinalfrage ist
und bleibt. Spricht man mit Cechen aus der Republik uber diese

heikle Angelegenheit, so staunt man immer wieder von neuem dar
uber, wie wenig die umsichtigen diesbezuglichen Hinweise des Prasi
denten Masaryk eigentlich Gemeingut der cechischen Geister ge
worden sind. Die Schuld liegt zweifellos an den cechischen Schulen,
in erster Linie wohl an der noch immer von uns unterschatzten,
mangelhaftenKenntnis der deutschen Welt- und Nachbarsprache. Wie
oH geschieht es nicht, daB man bei jungen cechischem Germanisten,
also angehenden Mittelschullehrern, die sogar an deutschen Univer
sitaten ein oder zwei Semester verbracht haben, die traurige Fest
stellung macht, daB ihre deutschen Sprachkenntnisse jeder Beschrei
bung spotten. Sprachkenntnisse, vor allem gute Sprachkenntnise,
reiBen aber die Barrieren nieder, die zwischen den Nationen bestehen.
Wir wollen nicht den alten Sokrates in die Debatte ziehen, dem Ein
sichtigen ist jedoch klar, daB Tugend in hohem MaBe lehrbar ist, vor
allem die Tugend, auf der wir die Zukunft der Menschheit aufbauen
wollen: die Tugend kosmopolitischer Anstandigkeit. Eine der wich·
tigsten Aufgaben der cechischen Padagogik muB daher sein, der ce
chischen Jugend gutes Deutsch beizubringen, vor allem zunachst den
cechischen Lehrern. "Lernet grundlich Deutsch", das sollte man un
seren Leuten einhiimmern.

.. Bezuglich der burokratischen Praxis im Verkehre gegeniiber
Deutschen in der Republik brauche ich mich nicht auszulassen, der
wirklich ausgezeichnete Artikel Herrn Ripkas bedarf kaum einer
Erganzung.

Wir wollen nur nicht vergessen, die Rechnung auch nach der
anderen Seite hin zu prasentieren. Wir Cechen fordern und werden
dies immer nachdriicklicher fordern mussen, daB die junge deutsche
Generation in der Cech oslova ke i einem gesunden ErziehungsprozeB
unterwerfen werde. Kein Zweifel, daB die besten und weitsichtigsten
cechischen Menschen sich nicht der Notwendigkeit verschlieBen, die
Deutschen der Republik fur eine Mitarbeit ohne Mentalreservation
zu gewinnen. Oas groBc "aber", das dieser Bereitwilligkeit von
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GUMOVA CHRANITKA
KLOUB VBOCENeHO "
Chránl bolestivý hrbol
kloubem polce pred
trenim. Zabranuji zd.

lícím omrzlinám I Balbezbolestnou.

",Nejdokonalejší dílo, jež možno
si predstaviti v obrazové popu
larisaci vedy o živote."

William Beebe

VYCHÁzí V SEŠI
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NOU PRÍL. NA KRÍD.

PAPÍRE ZA Kc 8
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U všech knihkupcu

PRIMICE VBOCENYCH PALCO
Narovnávají vbocené palce a
uvádejí je do normální prímé
polohy. Doporucuje se nositi
je v botách i prikládati na
noc mezi zkrivené prsty,

Druh 3575-00
Zdravotní, mimorádne lehouc
ké pro choré nohy. Jsou' %

cerného ševra, bez našíva
ných špicek a ozdob, aby ne
tísnily. Dostatecne široké.
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- Druh 3527-24
Panské cerné ševrové polob!)t

kyš~oké v prstech, velmi po·
hodlné s orthopedickou vlož·
kou pro ploché nohy .• Siroký,
ko~ný podpatek s gumou.

...

'::0
ZÁSYP PROTI POCENI
NOHOU.
Udrží nohy suché. Zabranuje
nenormálnímu pocení a z6·
pachu potných nohou. Ušetrí
obuv i ponožky. Pri každoden·
ním používání vydrží Vám celý
mesíc. '

99'·...-

----------
"Tomuto dílu se podarilo pred
vésti nad ocekávání hmatatelné

pred oci každého inteligentního
étenáre neuveritelné divy a ta
jemství živola. Žádný ctenár at
již ví málo nebo
mnoho neodolá, aby
nebyl stržen pano
ramou, která se tu

.pred ním rozvíjí."
James Barvey Robinson

VEDA O ŽiVOTE
SOUHRN SOUCASNÝCH VEDOMOSTí O ŽiVOTE A JEH{) MOŽNtSTECH

NAPSALI H. G. WELLS VYDÁVÁ NAKLADATEL

1. H UXLEY· G. P. WELLS FR. BOROVÝ V PRAZE

PECUJTE o SVE NOHY!
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== BIBLE MODERNíHO CLOVEKA -

VlOZKY S OCELOVOU VZPE
ROU PRO PLOCHE NOHY.
Umožnují normální chuzi i
plochonohým. Pravidelným no
šením zvyknete si na ne tak.
že nepocítíte únavy ani pri
nejdelší chuzi. Zvedají nožnl
klenbu do normální polohy o
tak zabranují bolestem z p)e.
c:hých nohou.

Druh 3567-00
Vysoké šnerovací, pe-hodlného
kulatého tvaru s vložkou pro
ploché nohy. Svršek z jemné
ho ševra bez našívaných kap
lí, podpatek opatren gumou.


