
Ptitomno~
Celní unie padla - co ted?

dy se tak rychle nezapomínalo, jako nyní. Událost
redstihuje událost, co vcera bylo otrásající sensací,
dnes v matnou vtpomínku. Dovedeme se ješte plne
menout, jak pred nekolika málo mesíci Evropa byla
hvena pro nemecko-rakouský plán celní unie? Ka-

byly v pohotovosti, telegraf pretížen šiframi,
vinách bubnová palba, v parlamentech rozcilené
avy. Dnes jako by to vše patrilo dávné minulosti.
ece teprve v techto dnech veliká aféra byla skon-
a. Kdybychom tolik netapomínali, uvedomovali

om si plneji, že jsme vyhráli velikou bitvu. Ano,
ou bitvu, a jsme to predevším my, kterí jsme ji .
áli. Kdo v této zemi cítí jen trochu politicky, musil
instinktivní pocit, že mu pánové Curtius a Schober
úmluvou o celní unii sahají na krk.
ál k boji proti celní unii vzešel z Prahy. Naše síly

ly by ovšem samy stacily. Není pochybnosti: Fran
byla by boj vyhrála i bez naší rozhodnosti. Ale

chom byli sami váhali, dnes by naši spojenci byli
ni v duvere k nám, a Berlín nebyl by nám na

enejší.
boji proti celní unii nebyli jsmenutkáni jen pudem

chrany. Cítili jsme zároven, jak celní plán otrásá
u Evropou, a tak marí i naši uprímnou snahu,

hom žili s Nemeckem a s Nemci v nejprátelštejší
e. Ministr Beneš byl duší odporu (málokdy vy

Benešova státnická síla, prozíravost a schopnost
zretelne, jako pri tomto zápase, jehož vážnost
tnost první rozeznal v plném rozsahu). A prece

od pocátku neustále zduraznoval:
"Nejednám z odporu proti Nemecku. Opakuji, co jsem rekl
ve už casto: vážím si Nemecka a Nemcu a jejich vysoké kul

tury, práce, síly a pracovitosti, ale naucili jsme se svetovou
rilkou, že organisace Evropy, jak si ji všichni prejeme, nemuže

uskutecniti predválecnou preponderancí jednoho velikého
tu, kterážto preponderance vedla k velikým politickým blo

a k válce ... Z celého mého výkladu (o celní unii v parla-
te) je patmo, že v souvislosti s celým tímto sporem není

naši politice stin neprátelství. pocitu odporu nebo snahy
odít naše sousedy."

Beneš zároven povedel:
lICeskoslovensko,provádejic dusledne politiku inspirovanou
Jmy všeevropskými a jsouc presvedceno, že jen všeevropská
Utlka,provádená v duchu Spolecnosti národu, kryje se s jeho

tními zájmy, nemuže vstoupiti do žádné kombinace, která
nebyla dohodnuta v Ženeve anebo aspon v dohode s hlav

a nejduležitejšími interesenty. Hájil jsem vždy nutnost
dárské dohody malých státu stredoevropských,' které by
tuto dohodu provedly v souhlase predevším s Berlinem

Paríži, a pak ovšem s ltaliL Opakuji, že po mém soudu, bez
y mezí Berlínem a Pariži v Evrope míru nebude. A Cesko
ko nemuže se úcastniti kombinace, která by tento mir

lila."

li bychom jako urážku, kdyby se pochybovalo
nosti tohoto našeho stanoviska. Vstupujíce do síne

ných národu, mohli jsme s cistým svedomím

podávat ruku vcereJslm neprátelum a nabídnout jim
svou spolupráci. Masarykova myšlenka Nové Evropy
stala se základem zahranicní politiky republiky: Beneš
neúchylne se jí spravuje. A i v tom je záruka našich
mezinárodních úspechu. Sloužíce této myšlence, slou
žíme nejlépe sobe: je to v nejvlastnejším našem zájmu.
Nová Evropa vylucuje nadvládu jednoho národa nad
ostatními. Nová Evropa žádá mezinárodní soucinnost
rovnoprávných národu a zajištení míru. Cesta k jejímu
uskutecnení vede pres dohodu Berlína a Paríže. A tato
dohoda zajištuje nás nejlépe. Rozumní Nemci jiste už
dnes uznávají, že náš boj proti celní unii neprýštil z proti
nemeckého neprátelství. Spatrovali jsme v ní nebezpecen
ství pro sebe, pro Novou Evropu, pro dohodu tran
couzsko-nemeckou, pro naše prátelství s Nemeckem.

A zároven chteli jsme urovnat cestu k usporádání
pomeru stredoevropských. Anšlus, k nemuž celní unie
spela, znicil by nadeji na pokojnou úpravu strední
Evropy v duchu novoevropském, to znamená podle zá
sady rovnoprávnosti, zajištení bezpecnosti a mírové
spolupráce národu v této oblastí Evropy. Mír muže být
zarucen, bude-Ii národum strední a jihovýchodní Evropy
zarucena svoboda a umožnena tesnejší spolupráce, která
je v jejich nejprirozenejším zájmu. Nadvláda kterékoli
velmoci musí tu nezbytne pusobit rušive. Myšlenka,
vyjádrená na Balkáne heslem "Balkán balkánským
národum", musí být uznána také pro tuto cást Evropy:
Strední Evropa Stredoevropanum.

Ale Stredoevropané musí se sami starat, aby náleželi
sobe. Pomery ve strední Evrope nemohou zustat v ny
nejším stavu. Posledním slovem dejin nebyl pád Ra
kousko- Uherska a osvobození malých národu strední
a jihovýchodní Evropy. To bylo skoro pocátecní. Rok
1918 byl daleko spíše pocátkem nového dejinného údobí
než záverem epochy staré. Mírové smlouvy vybudovaly
dobré, pevné základy pro spravedlnejší, organictejší
usporádání pomeru stredo a jihoevropských. Na techto
základech treba dále budovat. Strední Evropa rozložila
se na nekolik nových státních útvaru, které celkem
vyhovují požadavku národních státu; dnes v této cásti
Evropy není národního celku, který by žil v poddanství
jiného národa. Tím se uvolnily jednotlivé národní ener
gie, které se mohou úspešne rotvíjet v takto získané
svobode. Ale cím více postupuje vzájemnost mezi ná
rody, spjetí jejich zájmu a potreb, tím méne je možno,
aby se jeden národ uzavíral druhému. Již Palacký po
strehl proces svetové centralisace. TOJTIuto procesu ne
mohou vzdorovat národy veliké, tím méne národy malé.
Strední Evropu, rozloženou na její organické cásti, je
možno úspešne organisovat k nové syntéz i. Je to možno,
a je to nutno, nemá-Ii organické a autonomní její uspo
rádání podlehnouti porádku, mechanicky a násilne
provádenému nekterou velmocí. To prakticky znamená
povinnost, usilovat o hospodárské a politické sblížení
státu stredoevropských, pri nemž bylo by vylouceno,
aby na nem brala podíl nekterá velmoc, ale zároven
nesmelo by se dopustit, aby se tím neprátelsky mírilo
proti kterékoli velmoci.

V této úloze pripadá nám ovšem veliký podíl. Na
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usporádání stredoevropských pomeru máme zcela zvlášt
ní zájem. Již proto musíme se varovat toho, abychom
nebyli k veci postrkováni, nýbrž naopak musíme se
snažit, zasahovat iniciativne. Nemecko-rakouský plán
celní unie vzkázal nám, co nám hrozí, zustane-Ii strední
Evropa v nynejším neusporádaném stavu. Tento plán
byl nyní zmaren. Ale myšlenka anšlusu tím odbyta ješte
nebyla. Nelze pochybovat, že by se v budoucnosti stal
opet pokus o její uskutecnení, hezky vše zustalo pri
starém. A kdo muže zarucit, že podruhé ztroskotá tak
jako nyní? Na naší politice je veliká odpovednost. Mezi
národní situace je príhodná k tomu, aby se pocalo s orga
nisací strední Evropy na základe užší soucinnosti její
národu. Využijese této chvíle? Nebudeme váhat, budeme
mít predevším odvahu k nové liberálnejší orientaci
obchodne politické?

První bitvu jsme vyhráli. Ale tím ješte není vítezství
zajišteno. Povedeme dále s touže rozhodností zápas
o organisaci autonomní strední Evropy?

Hubert Ripka.

Nemci peroutkovští.

Casopis "Venkov" nazval stríbrské Nemce, kterí se neu
bilejních oslav mesta Stríbra, "Nemci, jací ve skutecn
a postavil je do kontrastu proti "Nemcum peroutkovs
chtel naznaciti, že "Prítomnost" a její redaktor predvádejí za
germanofilským svému publiku nejaké vybájené Nemce. Z
"Venkova" má vyplývati asi poucení, že Nemci jsou pl
a hadí, že jini býti nemohou, že se jim nemá verit a patrne
s nimi u jednoho stolu sedet. Místo polemiky o nemeckou

Ceši i Nemci proti úcasti Nemcu na

Kampan nekterých ceských listu proti úcasti Nemcd ve
svuj protejšek na nemecké strane, který se uplatni
agitaci nemeckých stran k obecnim volbám, kdy nemec1116
strany ostre pujdou proti nemeckým vládnim stranám.
na ceské strane se naríká, že Nemcum se ve vláde vy
vstríc, že Nemci se všude roztahuji, prichází neme<:kA
s výtkami práve opacnými. Vytýká, že Nemci ve vláde
cílili, že cechisacní parní válec se pohybuje rychleji a hJu
proto nemecké vládní strany by mely z vlády co nejrycble
je videt, že ceský šovinismus si podává ruku se šovini
kým. Práve tak jako na ceské, tak i na nemecké strane
jem národa, ani o zásadní otázku úcasti Nemcu ve vláde.
jsou jen rouškou, za kterou se skrývaji zájmy jiné. Táhne-II
Politika" a tisk Stríbrného proti úcasti Nemcu na vláde
v tom podporovány nekterými menšínovými organisa
by se mely uvarovat toho, aby do menšinové práce zanášely
politícké), pak bylo príliš patrno, že tato kampan nevypl
kého strachu o národní existenCi; její pozadí bylo jasné.
je "Nár. Politice" i Stríbrnému neprijemná, práve tak jako
ských stranách jsou lidé, kterí se nemohou pro dnešní vládu
trebaže bylo dosti casu si na ní zvyknout a poznat, že má
detre v dnešní situaci. Ale pro tyto kruhy, které neprllly
dnešní vláde, zejména proto, že jsou v ni socialisté, je
úcasti Nemcu na vláde jenom záminkou, aby se dndni
házely klacky pod nohy. "Nár. Politiku" neboli to, že ve
Nemci. Víme, že našla zalibení v obcanské majorite a v
v ní byli ministr Spina a dr. Mayr-Harting. Ale vyhlásila
jakmile místo dra Mayr-Hartinga zasedl mínistr dr.
averse proti úcasti nemeckých soc. demokratu na vláde. T
mecké strane dokazování, že Nemci ve vláde nemaji ús
meli radeji jít z vlády, neni uprimné. je faktem, že ministr
Harting byl ochoten jiti do dnešní vlády, ale že se rozhodl
oposici teprve tehdy, když se ukázalo, že s jeho stranou se v
nepocítá. Chceme s dobrým svedomim tvrdit, že neme<:
zájmy dr. Czech dovede hájiti stejne dobre, jako dr. Mayr
Chceme také tvrdit, že nemecká minorita v dr. Czechovimi
nika a ve vláde zástupce, zejména na poli sociálním, daleka
než do minulé vlády dosadila strana nemeckých katolilat Ti,
nemecké strane shánejí všechny argumenty proti úcasti
vláde, mysli to práve tak málo uprímne, jako ceští radikálo
"Národní Politíky". Nemecké obcanské strany daleko vic:e
úcast mínistra Spíny a Mayr-Hartinga ve vláde, než úcast
dra Czecha a Spiny. Ponevadž jde jenom o výmenu CzeeM

Hartinga, je videt, že tato zmena (Czech-Mayr-Harting)
rozladení. je to vysvetlitelno uprimnou zpovedí ministra dr
který jednou naznacil, že s dr. Czechem má daleko veW
s Mayr-Hartingem a že za Mayr-Hartinga to byla v koa1l
kdežto za Czecha mucírna. Címž je receno, že obcanské st
to dnes pohodlné. O to jde a ponevadž se to nechce ricl

sahá se k pohodlnému argumentu s národními zájmy. Cdá
proti úcasti Nemcú na vláde mela jeden potešitelný dOst
to, že celkem nikoho nezískala a nepresvedcila a že po
úcast Nemcu na vláde je neco, co verejné mínení bere jako
zrejmou, jako vec, která vyplývá z daných pomeru. Také
mecké strane tato kampan nebude mit valných úspechu.

yKMÁN

Necasový nápad.

zop

Do verejnosti pronikají první zprávy o težkých s~arostech s roz
poctem. Starosti jsou proto, že obecne se cítí, že na úbytek státních
príjmu, který je prirozený v dobe hospodárské krise, musí tvurci roz
poctu reagovati nejdukladnejší snahou o úspornost. V této souvislosti
vzpomínáme zprávy "Prager Presse" (která prece pro své oficíosní
postavení nemuže z luna vlády vydávat lehkomyslne informace na
nichž není žádná podstata), že ministerstvo národní obrany prišlO

~ebo príjde nebo aspon premýšlí, má-li prijít, s požadavkem, aby
jeho rozpocet byl zvýšen. Doufáme, že v zasedací sin i ministerské
rady jsou dosti široké dvere, aby tento nápad mohl býti neprodlene

vy~~ze? ~ neni ani ,treba vyhazovat jej s vybranou šetrností. je to
zvlastm, jak nektere lidi obycejne napadne opak toho, co je má

napadn~ut. jediná rozumná vec v této dobe by bylo, vojenský roz

?o~e~ sn~žit; ,lidé s rozumností méne pronikavou mohli by se spoko
jltl tlm, ze zustane zachován v dosavadnich úctyhodných rozmerech.
Ale nikoliv, v ministerstvu národní obrany nabudou vrchu práve ti

n:jmén~ rozun;ní lidé, kterí považují za vhodno žádati dnes zvýšení
na~ladu na dela a pušky a všechno to ostatní, co k tomu patrí.
Uz sama neochota k snižení vojenského rozpoctu nyní, kdy ušetre
ných sto milionu bychom mohli vítati jako kus spásy, svedcí o cha
bosti a o neodhodlanosti k cinum. Nezazlivali bychom socialistum,
kdyby v této veci byli radikálnejší. Ale ta politovánihodná okolnost
že vubec mohl vzniknout nápad na rozšírení této neproduktivní cásti
našeho rozpoctu, svedcí o tom, že mezi temí, kdo nám vládnou sedi
lidé lehkomyslní a neochotní pochopit vážnost casu. - Toto je ob'rana,
ale je nutno prejíti i k ofensive: rozpocet dosud není uzavren a sve

d~n:iti lidé meli by se dukladne poohlédnout, neni-Ii možno rozpocet
mlmsterstva vojenstvi aspon na rok nejak zredukovat. Neveríme

že by tím byla ohrožena obrana státu; neverime, že bychom byJÍ
ztraceni, jestliže vynecháme jedny nebo dvoje manévry a jestliže si
pro tento rok odpustíme ješte nejaké jiné malickosti z tohoto oboru.
Tady je pole cinu pro ty muže ve vláde, kterí jsou jich schopní.
Nestací jen prekonat svrchovane necasový nápad ministerstva vo

jens.tví. je ~utno jíti dále. Když ministerstvo vojenstvi se nestydí,
proc ost~tm by se meli stydeti? Musíme žádati cleny vlády, aby pri
posuzovani rozpoctu minísterstva vojenství meli na pameti, jak
velkou hodnotu má dnes sto, dve ste, tri sta milionu a kolika nesná

zim .by se jimi dalo odpomoci a kolik by za ne bylo 'živobytí pro ty,
kdoz ho dnes nemají. -tp-
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staclotázka: proc tedy vlastne agrární strana sedl s takovými
I a divokými Nemci ve vláde? Kdybychom my tady do

l se chyby už dokazováním, že Nemcum patri místo v naši
oc vetši chybu byla by pak spáchala agrární strana, když pred

Nemce do vlády pozvala a od té doby je v ní s klidnou
udržuje? Máme my býti predmetem dutek jen za slova, ale
cimaji býtí dutek prosti za ciny, které tem slovum plne odpo

? rak zvaní peroutkovští Nemci jsou práve oni Nemci, s nímiž
agrárníci klidne, nekdy dokonce s rozkoší (na pr. tenkrát, když
agrárni cla) už tak dlouho zasedávají u jednoho vládního stolu.

agrárním poslancum dovoleno ciniti, to musí nám býti aspon
o si mysliti a psáti. Jestliže to "Venkov" se svou theorií
cích mysli vážne, je povinen nikoliv jen nás tepati, nýbrž
ti všemi prostredky na svou stranu, aby tak nebezpecné tvory,

jsou Nemci, z vlády vyhnala, a také ji tepati. "Venkovu" velmi
elo, kdyby si ucínil aspon nejaký logický porádek ve svých

h. Na jedné strane ciny doložené presvedcení agrární strany,
Nemci lze spoluvládnout - na druhé strane pronásledováni
tech žurnalistu, kteri jen napiší, že s Nemci lze spoluvládnout.

se clovek, který by byl schopen objevit v tom duslednost.
ovšem,že v tom žádné duslednosti není a že novinári politických
vubec jen zridka pocítují potrebu této lidské schopnosti.

ka "Venkova" neodpovídá vážnému názoru agrárni strany
to otázku; je plodem obycejného ceského žurnalistického zlo-
vždycky na Nemce jen nadávat. Ale pro politiku tohoto státu

bné, rozlišovat mezi Nemci. Jsou Nemci aktivisticti, stojíci
e tohoto státu, loyální clenové vládní vetšiny; to jsou Nemci

peroutkovšti, nýbrž i milí Nemci ceské agrárni strany. S temi
racovati se nám vždy vyplati vnitrne i mezinárodne. Pak jsou
i Nemcihakenkreuzleršti a jini takovi, kteri se k našemu státu
jí o nic lépe než se chovají hakenkreuzleri v Nemecku ke

tamnimu. S temi spolupracovati ovšem nemužeme a ty musíme
na uzde, jak se ani nemecký stát neostýchá držeti je na uzde.

-tp-
S cím souhlasíme.

agský ro'Zsudek. "Rozsudek mezinárodního soudního dvoru
nedopadl tak skvele, jak mnozí u nás ocekávali. Misto jed

ho a slavného odsouzeni Nemecka a Rakouska vypadl posudek
jako dilo kompromisu. Soud prohlásil, že celni unie nijak

ruje mírovým smlouvám, nýbrž jenom ženevskému protokolu,
netvori soucást mírových smluv. Ani jednotnosti v tomto

ku nebylo dosaženo, takže posudek byl vyhlášen pouze vetšínou
hlasu, což ovšem nemuže pusobit nijak povznášejicim

, pri cemž prekvapila každého úcast mimoevropských státu,
asi nelze podezrivat z prílišné znalosti evropských pomeru.

tak nápadným dojmem pusobila okolnost, že tábor, který
ovil protí celni unií, vedla Francie, kdežto opacný menšinový

vedla Anglíe, jejíž korunní právnici jíž pred haagským sedením
lil, že nenalézaji duvodu, proc by celni unie nemohla být

ena. Celkem se jevi posudek Ilaagského soudu jako dílo
ského rozvrstvení, pri cemž ani vetšine, ani menšine ne
za težké sVLljedikt vyhlásiti, ježto celni unie padla z duvodu

ch ješte drive, než posudek byl vynesen. Rada Svazu národu
práve proto pres verdíkt mlcením. Prohlášeni Curtiovo a Scho
byloformulováno tak, aby realisace celní unie pro tuto situaci
ve tak pohrbena, jako zase aby byla ponechána volná cesta
oucnost, o niž tito státníci asi soudí, že bude ponekud nadej

je letos. Velmocenská politika projekt letos pohrbila práve
ko zase nové velmocenské seskupení muže jej uskutecnit."

("Nová svoboda".)*
dný ob k Iad e k. "Moc bychom doporucovali našim volicum
jdou 27. zári k urnám, aby si každodenne pred ctením voleb

ik, útokLl a štvanic prectli vždycky, co se deje, mluvi a
shromáždení Spolecnosti národLt v Ženeve. Našli by tak

mejší meritko a nejsprávnejší pohled na vše ,co s tou naši

domácí vojnou volební souvisí. Videli by, jaké ohromné veci hýbou
dnešním svetem, jakou úžasnou hospodárskou krisi prožívá, jak težce
nalézají mozky nejlepších a nejuznanejších státníku sveta prostredky
k odpomocí, k vylécení bed a nouze, jimiž je navštíven celý svet.
Opravdu žíjeme v hístorictejší a vážnejší dobe nežli byla sama sve
tová válka, a není to prázdná fráze, co rekl v :l.eneve Curtius, že se
pod našima nohama chveje puda, na které je vybudován celý náš
r.ospodárský život a všechna kultura, a co hlásal, ne po prvé, Briand,
mluve o tom, že stojime pred cernou stránkou v dejinách lidstva, ne
podari-li se brzo nahraditi dnešní anarchií ve svetovém hospodárství
duchem spoluprke a mezinárodni solidarity. Proti všem tem nadejím
a obavám, vyplývajícím z tak nesmírne významné krise sveta, je náš
domácí politický zápas pouhou detskou hrackou. Spory a zájmy,
o než tu jde, nedotknou se volebním výsledkem osudu, který nás
všechny stihne, jestliže se v Ženeve, na mezinárodním jevišti snah
o lepší príští Evropy, nepodarí rozumná dohoda, jak spolecne celiti
chaosu a jak zabrániti válce všech proti všem." ("Ceské Slovo".)

*

Je š t e ct r n á c t dní. "Nejen v Praze ústredni orgány strany
jsou preplneny hádkami a polemikami ryze politickými, pro než
ostatne toto oznacení zhusta bývá neodpustitelným eufemismem, nejen
v Praze se nejméne mluví o tom, co by v této obci, hospodarící sta
milíonovým jmenim, melo být lépe zarízeno. Také na venkove poli
tická agitace ovládla vše. Stací si prohlédnouti mimopražský tisk
na doklad toho, že snad ani v jednom z tech nadbytecných papíru se
nedebatuje o místnim obecním hospodárství a jeho závadách ci pred

nostech, ale za to tam najdete polemiky pražsko-bulvárního ražení,
jimiž ovšem v Kocourkove ani jeden záchod nebude lepší než dosud.
Jsou v Praze listy, a to nejen ony, t. zv. bulvárni, jež poskytují obraz
nikoli zápasu o konkreta obecní politiky, nýbrž hanebné frašky, v niž
se strany úplne nevecným a demagogickým zpusobem obvinují tak,
jako by byly stádem marnotratníkti, podvodníku a zlodeju. Mohli
bychom psáti o nehezkém hádáni mezi obema ceskými socíalistickými
stranami, jednou o inserát, po druhé o kandidátku, jejíž polovina se za
mlcuje. O volebních demagogíckých schuzích, které se zacínají cho
rálem svatováclavským a v hrubé profanaci koncí nár. hymnami,
o' bojovném zanícení, jež nepozná clánek poslance vlastní strany,
cituji-li ho v druhém liste. A o mnoha a mnoha vecech smešných,
hrubých, demagogických a hysterických, jež v souhrnu ukazují, jak
velké nástrahy jsou cineny klidu a rozvaze obcanstva."

("Národní Osvobození".)
*

Jak dovedou býti politické strany detinské. "Ceská
živnostenská strana dostala pro svou pražskou kandidátní listinu cislo 2.
Jak známo, plati u nás už za priznivou predzvest volebniho úspechu,
podari-li se nekteré strane získati listinu s císlem 1. Ceské živno
stenské strane nebylo sice dopráno splneni této tužby, ale umí vydo
býti i z císla 2 obzvláštní puvaby, což je vidno ze zpusobu, jímž
utešuje své prívržence:

"Vhodnejší císlo jsme vubec ani nemohli dostati. Dve je císlo,
které zosobnuje práci. Máme dve ruce, dve nohy, oci a uši.
O dvou živlech mluví se pri stvorení sveta, o zemi a vode. Dva
první lidé prišli na svet, aby založíli lidstvo. Dvojka byla nej
svetejším císlem staroveku. V chemií se ucime, že každá látka
muže býti rozložena ve dva prvky. Je positivní a negativní
elektrina. Dvojka je opak jednotky, která oznacuje egoismus,
velikášství, bezohlednost. Já: to je pojem pro jednotku, ale Dva:
to jsme my."

Zrídka lze císti tak filosofícky a prírodovedecky prohloubený vý
klad císlice na kandidátní listine, zejména u živnostenské strany."

* ("Prager Tagblatt".)

Proc je treba z krátit pracovní dobu. "Hospodárská krise,
jejímž dusledkem je desítimilionová nezamestnanost se všemi straš
nými dusledky pro další výrobu, pro rodiny nezamestnaných, jejich
sociálni a kulturní úroven, neustává, a berlinský ústav pro zkoumáni
konjunktury vydal zprávu, v níž se vši nezahaleností mluví o dalšim
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Co se stalo v Nemecku?

Prítomnost,

ITILop

jednou z cenotvorných složek. Když se sniží mzdy, nesnil

ješte cena surovin, úroky, dane, dávky, reklamní výlohy,
a mnoho jiných položek, které naopak mají v dobách d
stoupající tendenci. Vzpomenme jen zvýšení železnicnicha

sazeb. Všechny tyto položky musí být kryty prodejní cenoup
Když príkladne v cene výrobku je obsaženo 50 procent m
se deseti procentní snížení mzdy jen peti procenty v ni~1

snížení mezd znamená efektivní snížení kupní síly delnlktf
snížení se úplne prenese na ceny. je proto oprávnený ten
snížení mezd zredukuje obrat hmotný, a to proto, že
kupclt je stále prevážná vetší na, kdežto u zbytku kupujlclch
duje pravidlem cena kupovaného predmetu; a tam kde
vyjádrí se její vliv omezením nákupu, nikoli rozmnožením.
ovšem hlavní argument, jako že by snížení cen a mezd
k prekonání krise povzbuzováním nákupu. je zjevno, že
ozdravení pomerú. je ovšem myslítelno, že v nekterém zá
mzdy jsou nejvetší položkou, nebo kde jsou mimorádn6
podmínky, snížení techto skutecne zvýší obrat. Ale to je
Tím padá také otázka. co je výhodnejší, zavrít továrnu, n
mzdy. Nemúže-li podnik pracovat bez redukce mezd, ne
jejich sníženi." (Americký prOfesorL.

UŽ je o tom celá literatura, o onech pohnutýcllZ poloviny letošního cervence, jejichž násled
dnes nejsou zcela napraveny. V Nemecku ani
být jinak. Se všech stran vychází z tiskarských
rotacek spousta papíru, potišteného kritikami, v
hrozbami, reformními návrhy a duchaplnými i n
plnými rozbory prícin krise. I casopisy, které
zabývaly výhradne vysokou kulturou a povýšen
cházely pres hmotné starosti tohoto sveta, se na
Zacínají starat o banky a jejich funkci. Rozu
otázka bank se stala i predmetem spolecenské
sace; pujde-Ii to takto dál, budou se lidé v Neme
malu zajímat víc o banky, než o nové filmy, což
Znamená.

"An und mr sich" - abychom zustali v atm
by to nebylo nic zlého, tento zvýšený zájem o
dárské a financní veci v tak zvané nejširši vefe
Chyba ovšem je, že hospodárské veci jsou dost
(nebo ješte casteji se složitými umele delaji) a pri
statku nejprimitivnejších hospodárských znalo
konce i u vetšiny inteligence, jež vyrábi ony II
dárské" výklady v kulturních casopisech, vede
rozbírání k dusledkum casto groteskním. A zrno
veci politika, pak už teprve se ztrácí všechna
zvlášte v dnešnim Nemecku, kde vynikajici pf
telé národního socialismu Hitlerova už nescetn

ukázali, že rozumej i organisaci moderního hospo
asi tak, jako nácelník Papuánu výrobe hodinek.
níci Papuánu však obycejne se nijak nesnaži o
tohoto artiklu, kdežto generálni štáb Adolfa Hi
presvedcen o tom, že by mohl prevzit vedeni n
ríše a nemeckého hospodárství. Slabou útechou
také "na druhé strane barikád", v tábore ThiilIm
nerozumejí modernimu hospodárství o nic lépe,
napodobili moskevské vzory, ale každé otevreni
usvedcuje, že nevedi jak. Ti, kdož se snažl udržet
mecku reální, strizlivou linii v posuzováni hospod
vývoje, mají nesmírne obtížnou situaci, nebot t.

Príspeje snížení mezd k zlepšení odbytu? "V posledních
mesících zacínají se í v Americe snížovat mzdy, které púl druhého
roku zústaly pres všeobecnou hlubokou hospodárskou depresi nezme
neny. Nechtelo se k tomuto poslednímu prostredku sáhnout: jednak
tomu bránila autorita presidenta Hoovera, který slíbil, že se tak ne
stane, jednak jsou v Americe presvedceni, že jen vysoké mzdy udržuji
všeobecnou prosperitu. Rozpoutává se diskuse, zda v dobách krise
nezabranují práve vysoké mzdy návratu k normálním pomerúm.
je skutecne myslitelné, že sníženi mezd, jakožto faktoru urcujícího
cenu výrobku, umožní zlevnení jeho, a privábí pak levnejší prodejní
cena zastrašené. kupce? O tomto bodu múžeme zásadne ríci tolik, že
je nutno rozlišovat dvojí situací: snižováni cen v dobách dobrých
rozšírí kruh zájemcú o urcitý druh zboží, naopak v dobách deprese
zpúsobí psychologicky snadno vysvetlitelné zadržování nákupu,
protože každý vyckává ješte levnejší ceny; obecenstvo, jehož príjmy
se beztak ztencily a které má strach z budoucna, nekupuje, dokud
trvá nadeje, že ceny poklesnou ješte více. Mluva statistických zá
znamú je v tom zcela jednoznacná. jaký mají však vliv na ceny vý
robkú nižší mzdy? Znamenají nepochybne nižší výrobní náklad; ale
není pravdepodobné, že výrobce poskytne obecenstvu takto ušetrený
peníz v dobách špatného odbytu. V dobách konjunktury donuti ho
k tomu nakonec konkurence; v dobách krise bude pro nej nižší náklad
na mzdy velice vítaným posílením jeho oslabeného financního zdravi.
Ale dejme tomu, že skutecne se odhodlá a sníží ceny o cástku, kterou
na mzdách usporil! Ani potom nesníží se ceny o tolik, oc byla snížena
kupní síla delníkLl. je to proste následek toho, že mzdy jsou jenom

*

580

sestupu svetového hospodárství, jehož konec je nedohledný. A dnes
také zacíná se uvažovati o tom, že nelze cekatí, že by príští vlny kon
junktury, které jsou tak toužebne ocekávány, mohly znovu vtáhnout
do výroby ohromné masy nezamestnaných, které dnes bloudí v zou
falství po ulicích a stávají se vážným hospodárským i politickým
nebezpecím. Pocítá se zrejme s trvalou nezamestnaností, která" by
byla neskonale vetší než obvyklé reservní armády nezamestnaných,
na než byl svet už zvyklý i v dobách znamenité prosperity. Neza
mestnanost stává se trvalým zjevem, který bude nyní provázet
kapitalistické hospodárství v daleko vetšim poctu než dosud a který
se i pro budoucnost múže stát sociálnim a politíckým nebezpecím.
Socíálnim proto, že velké reservní armády nezamestnaných budou
tlacit daleko ostrejí než dosud na mzdovou úroven pracujících; poli
tickým pak z jednoduchého dúvodu, že velký pocet nezamestnaných
predstavuje už sám sebou silnou politíckou stranu, která se velmí
lehce múže stát koristí pravých ci levých extrémních politických
proudú. Pocítáme-li s temíto fakty, které logicky vyplývají z dneš
ního útvaru racíonalisované prúmyslové výroby, která nutne pújde
dále ve smeru od manuální práce k úplné automatísaci, která zase
bude prubehem doby vyradovat z výrobniho procesu i ty, kterí
ješte dnes pracují - vídíme, že jedíným radikálním prostredkem,
který múže odstranit nezamestnanost se všemi jejími strašnýmí
dúsledky, je príslušné zkrácení pracovní doby s nezkrácenými
mzdami. Stoupající produktívita lidské práce dovoluje totiž, ba vy
nuti si casem toto opatreni, které neztencí nijak sociální produkt
v jeho kvantite a kvalite, ale pri nezkrácených mzdách udrží konsum
a soucasne dovolí zamestnati jednak ty, kterí už dnes jsou bez práce,
jednak i ty, kterí v budoucnosti musí stále pocítat s náhlým vyra
dením. Ackoli všechny socialistické strany podaly návrhy na zkrá
cení pracovního týdne, nejsou nikde videt známky, že by návrhy
byly také skutecne provedeny. Buržoasíe stále ješte pocítá, že príští
konjunktura odstraní tuto otázku z denního poradu a radeji vyplácí
hubené podpory v nezamestnanosti, které jdou na útraty všech po
platníkú, než aby zatežovala prúmysl sedmihodinovým pracovním
dnem, který, jednou uzákonen, dal by se velmi težce zvrátit. I re
servní armády nezamestnaných nejsou jí nepríjemným zjevem,
pokud jenom srážejí mzdy a nejsou príliš velkým sociálním a poli
tickým nebezpecím. jediné rešení, které múže za dnešních pomerú
privoditi nápravu, je sedmihodinový pracovní den s nezkrácenými
mzdami." ("Nová svoboda".)
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mlnení bylo extrémisty z prava i z leva tak po
o, že neví, cí je, a co si má o všem myslit. "Unter

des Abendlandes" - to je obecná smernice nálady
e tak, jako byla tesne po prohrané válce. jeden

rých pozorovatelu hospodárského vývoje v Ne
si zapsal príznacný výrok 2;ápadoevropana, jenž

I v posledních týdnech v Nemecku: "Dnes každá
mluví o konci kapitalistického systému, kdežto

pri takové príležitosti ríkávala, že pan šéf prišel
lze."

tomto výroku je mnoho pravdy; bankovní krise,
u prošlo Nemecko, není práve v Nemecku nic no
, Liší se jen rozmery na príklad od bankovní krise

1901.Tehdy ovšem už se ríkalo "run na Dresdner
u, když v nekolika dnech bylo vybráno vkladu za
'lionu marek. Dnes by se banka pri takovém "runu"

nehnula. Dnes už je celý svet zarízen na trochu vetší

á se však, že v tomto zmatku názoru a mínení se
všechny potíže dere do popredí jasnejší orientace.
. katastrofální politice z prava i z leva se jde ze
u mocným náporem jasných a srozumitelných vý

6, Hospodárská veda se snaží jít mezi lid; opouští
kud (úplne to asi tak hned nedokáže) svou vysokou
ínologii, pro níž byla nesrozumitelnou prostému

eku i inteligentu z jiného oboru a chce porážet vlast
'ciátory nemecké krise apelem na rozum. Dost pozde
ali páni profesori, že tohle je také jejich úkol a že
lécit nemeckou krisi, dokud se nechají volne rádit

povední demagogové, nezatížení skutecnými ve
ostmi. Snad nikdy se neobjevovalo v nemeckých de

ch tolik rozumných výkladu o základních hospo
kých otázkách, jako práve nyní. Pozde, ale prece
ná tento duležitý boj, když se ukázalo, jaké následky
e mit vzrust stoupencu katastrofální politiky.
t - to je dnes jasné -: cizina odvolávala své pe
Z Nemecka hlavne proto, že mela strach z toho, co
provedou Hitlerovci a komunisté. Volby do ríš

o snemu ze 14. zárí 1930 jsou základní praprícinou
ice krise samostatné, ale jejího vystupnování do
pecných rozmeru.

e dnes težko posuzovat, do jaké míry se zdarí tento
rozumu s nerotumem; výsledek pruského Volksent
idu z 9. srpna ovšem posílil posici rozumných, po
d! krise duvery v Nemecko se toho dne aspon za
'Ia a prestala se dále šírit. Ale to je dosud málo, to
samo není rešením problému, které Nemecko má.

ejvetší nesnáz, s níž se potkávají nemectí reální po
ové, je ona katastrofální nálada, .která se tak roz

v Nemecku. Dokonce i vážní lidé z hospodárského
a jsou presvedceni, že Nemecko musí projít hospo
ou katastrofou, úplným bankrotem, aby se svet
edcil, že s temi reparacemi to takto nepujde.
Ý vynikající národohospodár Felix So mary na-

4. zárí do vedoucího hospodárského týdeníku ber
ého klidný a vecný clánek o pomeru ríše k bankám,
mf se snaží vyložit, jak si predstavuje cestu k
ravení nemeckého bankovnictví. Za týden, 11. zárí,

fiznává, jak byl udiven, když rada bankovních ci
6 se ho po tomto clánku zcela vážne tázala: "je

zamezení bankrotu pro Nemecko skutecne tak
ná jak to lícíte?" Somary, jeden z tech, kterí
spenglerovské psychose ješte neztratili hlavu, je
m prekvapen, jak nekdo muže doufat, že spásou
ka bude bankrot, nebo jak nekdo muže videt
u "v mírné inflaci pri zachování parity meny."

e pochopit, že tak málo odporu se ozvalo proti

této "inflaci v mezich zákona." jakoby náhle bylo vše
zapomenuto, co se stalo v letech 1919-1923. Nelze to
skutecne jinak vysvetlit, než onou chiliastickou náladou,
která se zmocnila nemeckých hlav.

je skutecne tak zle? Otázka, která musí prirozene
zajímat i nás, prímé sousedy Nemecka, kterí jsme - at
už chceme nebo nechceme - spjati spoustou zájmu
s vývojem hospodárství v Nemecku. My skutecne máme
nejméne prícin k škodolibým poznámkám na úcet Ne
mecka, jaké jsme vídali v pražských vecernících. I když
naše situace je nesrovnatelne lepší, než situace Nemecka,
nemuže nám být lhostejné, jak se povede našemu nejvetší
mu zahranicnímu odberateli i dodavateli v nejbližší dobe.

Zdá se však, že nebude tak zle. Velikou nadejí nemecké
budoucnosti je kanclér Briinning, který zrejme se zakousl
do nemecké chiliastické hydry jako nejaký Beowulf
a nechce ustoupit, dokud hydra nezaleze. jeho snaha
je sledována se sympatiemi nejen z Nového Yorku a
Londýna, ale i z Paríže a Ríma; tam si totiž jasne uvedo
mili, že nemecká katastrofa není v zájmu
Evropy ani sveta. To vše jsou sice jen predpo
klady pro nápravu dnešních potíží, ale z a tím stací.

V Nemecku samotném se nesporne projevuje vule jít
pres všechny prekážky na koren nesnází a pustit se do
závažného reformního díla. Hitlerovci a Thiillmannovci
s tím zrejme nejsou spokojeni a jiste se ješte vynasnaží
o hodne potíží všem reformám. Ale nemusíme verit, že se
jim jejich herostratovské dílo povede. Radbruch rekl:
"V nemecké politice se dejí rozumné veci ne proto, že jsou
rozumné, nýbrž teprve pak, když už vubec nic jiného nez
bývá, než delat veci rozumné. Obycejne se u nás ceká tak
dlouho, až nouze svým svatým úderem blesku nás do
nutí být rozumnými." Nyní je Nemecko práve tam,
kde mu nic nezbývá, než neco rozumného. Ten "svatý
úder blesku" už prišel v cervenci a byl dukladný.

jednou z duležitých otázek bude reforma nemeckého
bankovnictví. Odtamtud vyšel onen "svatý blesk" a
tam tedy má nyní nasadit ten rozum. To, co se o veci
dosud v seriosních listech napsalo a co o tom problesklo
z diskusí v hospodárském svete, nejsou návrhy tak
špatné, aby bylo nutno zoufat nad jejich zdarem. Zdá
se ovšem, že rešení se nebude pohybovat pod zorným
úhlem hesla "Ende des Kapitalismus" ani" Untergang
des Abendlandes" ve smyslu východní hvezdy, vzešlé
nad Moskvou. Nebot - stále jasneji se rýsuje zajímavý
paradox: Cím více mezi inteligencí, zejména mladší,
proniká v Nemecku presvedcení, že s nynejším hospo
dárským rádem se už nedá nic delat, tím zrejmeji se
uplatnuje ve skutecné hospodárské vede mínení, že tak
docela odzvoneno tomuto hospodárskému rádu není
a že po urcitých nutných korekturách muže vydržet
ješte velmi a velmi dlouho. Stále jasneji se vidí do
prí cin dnešních nesnází. Mluvit dnes o tom, že kapita
lismus úplne zklamal, je asi tak, jako by nekdo kritisoval
budovu, postavenou podle zásad moderní architektury,
na níž by však byly provedeny urcité zmeny, jež s mo
derní architekturou nemají nic spolecného. Na niž by
se pustil príval vody a v níž by se zazdily všechny
dvere a okna. Pak by kritik mohl právem ríci, že ta
budova nevyhovuje, ponevadž je ponekud podemletá
a ponevadž se nelze v ní hnout. Byla by tím poražena
zásada moderní architektury o úcelnosti, volném prí
stupu vzduchu a svetla? A práve tak je to s moderním
kapitalismem, na který prišel príval svetové války a
jehož okna i dvere byla zahražena dukladnými celními
i jinými hradbami. Zdá se, že stále zrejmeji proniká
presvedcení, že napred ,se musí odklidit ty t o príciny
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nesnází, a pak si teprve povíme, co lze upotrebit z kapi
talismu.

Tato krystalisace názoru, jíž se mimo jiné dostává
duležitý hospodárský podklad i otázce odzbrojení a za
jištení míru, je leckde odsuzována jako nemoderní.
Ale touto výtkou nezmizí se sveta. Pri nynejším velikém
tríbení duchu v Nemecku je vubec charakteristické,
jak v leccems pricházejí ke cti názory, o nichž se sou
dilo, že se budou vykládat už jen v dejinách nauk ná
rodohospodárských.

Uvedeme zde jen dva príklady této náhlé renesance
staromodních názoru. Po svetové válce bylo v hospo
dárské praksi i vede hodne rozruchu s pojmem" Unter
nehmen an sich", podnik sám o sobe. Kolektivní pod
niky, zejména akciové, zacínaly se povZnášet. nad to
vše, z ceho vznikly, zejména nad akcionáre. U Siemense
se ozvalo heslo: "Nejprve je podnik, pak úredníci a del
níci, naposled akcionár." Prakse také vypadala podle
toho a vedení akciových spolecností i akciových bank
si vetšinou nic nedelalo z toho, když pri rozdelení
zisku nezbylo nic na akcionáre nebo skoro nic. "Unter
nehmen an sich" žilo, akcionári se považovali za prí
živníky trpené jen z nouze. Neubehlo mnoho let a ukázal
se rub této zásady: zájem o kupování akcii a ukládání
prebytku v nich povážlive klesl a leckterý podnik, když
chtel zvýšit svuj akciový kapitál, nemel náhle dost
zájemcu, kterí by chteli být "príživníky". A nyní uve
dený už Felix Somary upozornuje, že i tato vec má svuj
podíl na bankovní krisi. Když pred válkou banky se
staraly, aby také zbylo neco pro akcionáre, musily
dbát na to, aby jim príliš nenarostla režie (na pr. redi
telské platy) a musily být opatrnejší pri poskytování
úveru a pri provádení celé své politiky. Banka jako
"Unternehmen an sich" takové opatrnosti už tolik ne
mela, ponevadž na rámusící oposicní akcionáre nebylo
treba se ohlížet. To je tedy jeden staromodní názor v no
vém svetle.

A jiný Z téhož oboru: Pri probírání prícin nesnází
nemeckého bankovnictví se prichází na to, že banky se
príliš zcentralisovaly. Skoro celé nemecké bankovnictví
se rídí z Berlína. je prirozené, že pak centrála má vetší
zájem o veliké obchody v centru, než o drobné obchody
provinciální, o nichž podává referát reditel filiálky. Ve
liké obchody v centru jsou ovšem riskantnejší a nebez
pecnejší, pri cemž strední prumysl v provincii marne
lká o potrebný úver. A tak se pri úvahách o reforme
nemeckého bankovnictví ozývají velmi silné hlasy, ne
ohlížející se na moderní zásadu koncentrace a dopo
rucující velmi vážne obnovu samostatných bank regio
nálních jako prospešnejších s hlediska bank i celkového
nemeckého hospodárství. Ochrannou a kontrolní ruku
by nad nimi mela mít nejaká ústrední instituce, treba
u ríšské banky. Tohle poslední je moderní novota, která
ovšem nezbavuje myšlenku regionálních bank zásadní
staromodnosti.

Snad se na nejakou strední cestu mezi temito staro
modními a mezi moderními názory dospeje. Podle zku
šenosti bývá strední cesta prece jen nejlepší.

Ferd. Peroutka:

Jaký byl Havlícek.
VI.

Cech, ne Slovan.

Jednu otázku nám již Havlícek rozrešil, ale ponevadž rozumnost není jako lavina, která stále se
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žene kupredu a roste, nýbrž spíše jako svetlo, jež
také slábne a rozptyluje se, bylo ješte ve stoletl d
tém treba zápoliti s týmiž bludy, které Havlic
ve století devatenáctém odbyl. jsou mezi námi p
kové vynikající povesti, jako Karel Kramár, jež
možno podezrívat, že by byli Havlícka necetli.
trne ho cetli bez užitku. Kramárovo snivé a ne
fiIosofování o Slovanstvu vyjímá se po analyse,
podal Havlícek o slovanských pomerech, jako k
nekdo jezdil v dostavníku ješte padesát let po to
byl vynalezen automobil. Nebo jako kdyby mlst
nemž sedel britký muž, obsadila sentimentálnl te

jestliže dnes nekdo projeví skeptický názor o.
slovanské soudržnosti, ihned uslyšíme o neblahých
vech, které toho muže pokazily. Kdo však p
Havlícka? Nelze obvinit nikoho jiného než samu sllu
pravdivého, neoklamatelného videní. V otázce slov
nevykonal nic jiného, než že se bez brýlí mámeni podl
to, co jest. A stacilo to, aby padla jedna velká ideaIi
stavba. V této kapitole muže obzvlášte býti u
na nepotlacitelnost a prudkost jeho realismu. Nen
chyby, že i on od mládí byl ovíván ideou sloya
Celé okolí bylo príznive nakloneno slovanské myši
Havlícek, jenž v politice jako ve filosofii veril jen t
co videl, postavil proti idei skutecnost pomerú. Ta
je osud realistuv: dostane se casto jinam, než zam
Nemá neprekonatelných apriorních predstav. Ne
nevyjadrovati svoje zkušenosti. Když se empirie
s ideou, on jde za empirií. Karlem Kramárem, na n
je zde nutno ciniti narážky, naopak v oboru slov
myšlenky nikdy zkušenost nepohnula. Je vúci ni
tren neprodyšným zarízením. Puvodním Havlick
úmyslem spíše bylo šírit slovanskou vzájemnost.
píše o svém mládí: "V této blažené dobe, seznav dle
nosti z knih jazyky, deje a obyceje kmenu slovans
umínil jsem si pevne, procestovati všechny jejich
a seznámiti se osobne se všemi bratry slovanskými
jich krajinách." Toto však práve nemá rozený
lista nikdy ciniti, jestliže nejakou vratkou my~l
príliš miluje. O filosofii praví Havlícek, že je v ni
pravidlo: jdi a viz! Nejiným pravidlem se rldil i v
tice. A po tom jití a videní on, jenž se zrejme chyst
roli slovanského proroka, se vrátil v nálade skoro
ronovské. Máme jeho vlastní svedectví, že chtel
kretne provádet slovanskou politiku a že se na tO'
pravoval. Zklamání, které si odnesl, je dílo zkuše
nikoliv theorie. Po jeho návratu z Ruska nastalo ho
vraždení panslavistických nevinátek. Píše své pr
drsné rozloucení s carskou ríší i s celou slovanskou
lenkou:

"Ruské mrazy a ostatní ruské vecí uhasily ve mne
jiskru všeslovanské lásky, kosmopolitismu jsem beztoho
nemel aní za mák v tele, a tak jsem se vrátí! do Prahy
pouhým neústupným Cechem, ba s jakousí tajnou k
proti jménu Slovana."

"Priznávám se, že Madari mi co zjevní neprátelé
Ilyru jsou mí!ejši než Rusové, kteri s jidášským políbenlnr
cházejí - nás vstrcit do kapsy."

"Slované nejsou jeden národ, nýbrž ctyry tak sam
. a mezí sebou nespojené národy, jako kterékoli jiné

evropské ... jenom mezi ceským a í!yrským národem
být vetši sympatie, protože dle nynejších pomeru jeden d
níkoliv nebezpecen, ovšem ale prospešen býti muže ... S
národní reknu: "já jsem Cech" - ale nikdy: "já jsem SI
Kdykoliv se nazvu Slovanem, cíním to vždy jenom ve
uceném, zeme- a národopísném. Slované maji ctyry vlastI
jednu vlast; a patríotísmus slovanský jest jenom o neco
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kosmopolitismus. Lépe jest méne lidí, ale dukladne
milovati, než každého trochu."

rachot padajícího lešení. jeden trám, zdá se,
ollára, jenž se ozval. V polemice s ním psal

jlce býti dobrí Slované, musime napred pestovat dobro
tlastního kmene ... Slovanstvo je teprve ideál, ku kte

efujeme, tedy nemožné jest v praktíckém živote již
rati se na ten ideál, asi tak jako ten, kdo vy delává

a bohatým býti chce, již napred se sv.ým budoucím bo
chlubiti nebude. Jisto ale jest, že vedomí spolecného

a jístého bratrství není posud ješte obycejné u slovan
enÍl."

lemiku ješte dnes byste beze zmeny mohli
v novinách bez obavy, že nebude aktuelní.

JI kollárovci, a ackoliv mnoho· lidí se pokou
edcit vudce novodobých panslavistu, Karla

f že "v praktickém živote není možno již nyní
na ten ideál", nikomu se to nepodarilo. Za
let se slovanská situace nijak nezlepšila.

ovanské vzájemnosti existuje, jak Havlícek
el, jen náš politický spolek s i1yrskými SI0

nemuž vedou spolecné zájmy Ceskoslovenska
vie. Sovetské Rusko, jak známo, je slovanské
nekonecne vzdálenejší, než bylo Rusko carské.
u a Bulharsku nemáme o nic vrelejší pomer
m evropským národum. Opravdu není možno

kém živote opírati se o tento ideál. O nic by
plrali. Meli ruzný osud ti lidé, kterí Havlícka

itkem, a ti, kterí v nem cetli bez užitku. Lze
dati, že havlíckovské studium velmi prispelo
kovu rozhodnutí, nevsaditi národní odboj na

u (ackoliv ta karta na první pohled vypa
trumfové eso), nýbrž pocítati radeji se západní
f. Bylo to snad nejsprávnejší rozhodnutí, jež
ašl zahranicní revoluci. Naopak vidíme Karla
stále žmoliti v rukou ruskou kartu a necinne
v Praze, "aby tu nekdo byl, až Rusové pri
rišIi ovšem. Studium Havlícka bylo by mohlo

ovi vzbuditi podezrení, že neprijdou. Prijmete
poucení o užitecnosti realismu.

okratického živlu v Havlíckovi byla první
která mu Rusko odcizovala a cinila neprí

B)'I vlee a radeji demokrat než Slovan. Opouští
ned Rusko, jakmile vidí, že tato ríše nemuže
kracH na prospech. jakže, ona despocie,

1am prohlédl, má býti obrazem naší budouc

spojení s tímto džingischánstvím touží našiUdiv, který prišel na Havlícka pri spatrení
ruského absolutismu, je dokladem, že bytostne
západu, ne k východu. Havlícek se v Rusku
ako ztracený cizinec, ponevadž byl západník,
eši vpravde vubec jsme západníky. Obcas
o vyvolá spor, nemeli-li bychom se oriento-

hod. Ale vždy je to jen více méne slovní výlet.
vždy jsme se orientovali jen k západu. Hav

ost jeví se také v tom, jak západnicky rea
ické východní zjevy v Rusku, jak se mu

olitická orientálnost, kterou tam videl, jak
I smešným pravoslavný mysticismus, rízený

dou. Kdyby v Havlíckovi nebylo tolik ty
ch instinktu, byl by se možná k ruskemu

ilJ smirIiveji. Ale takto mu pripadal oblud
árodní charakter v nem, blízký západu pres
ádky, které vyprávejí o necem jiném,spoleh
negativne na všechno ciste východní v Rus

1am obcanské svobody ani víry v civilisaci:

to práve odporovalo ceským pudum, které v 18. století
definitivne se priklonily k západnímu osvícenství. Po
kud jde o zkoušku, jak ceský charakter reaguje na rUZné
spisy, mužete užívati Havlícka skoro jako lakmusového
papíru. Ponoren byv do ruského roztoku, ihned ozna
moval: kyselina, jed.

Nejdríve tedy vzbudila se v Havlíckovi v Rusku demo
. kratická nelibost:

Kdyby Rusko, piše, byla zeme svobodná, konstítucní, mohli
by západní Slované toužiti po spojeni s ním. "Ale Rusko je
zeme despotická a my ostatní Slované musime se bohužel tohoto
vlastního bratra svého co nejvetšího nepritele varovati." Rusko
vždy bude držeti s legitimností a dynastiemi. Ruská vláda pod
poruje rakouskou reakci, a "vliv cara ruského není vliv slovan
ský, nýbrž neco docela jiného".

Vedome vždy Havlícek ríká: my Z á pad ní Slované.
V tom slove byl program. Pomer západních Slovanú
k demokracii byl jiný než východních, a Havlícek za
nic na svete nebyl by to chtel vymenit. Z toho, jak bez
rozpaku povyšuje demokracii nad slovanství, vyplývá,
do jaké míry už tehdy byla demokracie ceskou skutec
ností a domácím zpusobem myšlení. Nebýti toho, byl
by se možná i Havlícek koril pred Ruskem. Ale takto
se vrací odtamtud s pevným presvedcením, že u nás
mnoho jest lepšího a pokrocilejšího než u našeho vý
~hodního bratra. V Havlíckovi snad po prvé ceská sku
tecnost stává se hrdou na sebe. Do té doby mladý, pro
bouzející se národ, který své jmení duchovní i hmotné
mohl spocítati na prstech, mel k ruskému carství jen
stanovisko poníženosti a prosebnosti. Do té doby bez
protestu a rádi jsme plavali ve všeobecné slovanské
omácce, pro svou nepatrnost si ani niceho jiného nepre
jíce. Ceská individualita byla tak slabá, že se ani neod
važovala durazne se proklamovati. Dokonce hledala ne
jaký pravoverný slovanský zpusob, jak zmizeti se sveta.
Nejlepší vlastenci uvažovali o tom, nemeli-Ii bychom
prijmouti ruskou rec a dobrovolne utonouti v tomto
mori. Havlíckovo ceské sebevedomí však· oznamovalo,
že pomery vyspívají. jeho setkání s Ruskem prineslo
nejenergictejší uvedomení ceské individuality, jaké do
té doby nastalo. Není pochyby, že k tomu se nejlépe
hodil práve Havlícek. -Aby nekdo vynesl ceskou realitu
nad slovanskou fantasii, bylo treba, aby to byl muž,
jenž se umí dívat na veci kolem sebe a jenž práve proto
je schopen postrehnouti tuto národní realitu. Havlícek
byl té doby nejlepší pozorovatel u nás. A proto u neho
ceská individuálnost vyplula ze slovanské mlhoviny,
kde se tak dlouho bázlive skrývala. "Reálnost Slovan
stva založena jest na reálnosti jednotlivých slovanských
kmenu," píše proti Kollárovi, který ve svých básních
varil slavnostní roztok ze všech Slovanu. Havlíckovo

vystoupení -znamená vzpouru ceské individuality proti
tomu. Usiloval, aby reálnost ceského kmene byla co nej
vetší: v literature, v hospodárství, v politice. Cítíte, že
s Havlíckovým vstupem do verejného života dostává
bledá, nejasná a neznámá dosud ceská bytost ostrejší
obrysy. Národ svou tíhou protrhává slovanský obal.
Slovanství zacíná býti pro Havlícka pouhá ucenost.
Realita jest cešství, jev nikoliv východní, nýbrž stredo
evropský a blízký západu. S Ruskem Havlícek delat
panslavismus nechce. Pripadá mu "onen velký pansla
vismus od Kamcatky k jaderskému mori" príliš fantas
tický a nesouhlasný s cíly západních Slovanu. Proti
nemu staví ideu "panslavismu menšího, veselejšího,
ne tak nebezpecného, panslavismu jiho-západního nebo
stredo-evropského". je za tím presvedcení, že "ruské
mrazy a ostatní ruské veci" nehodí se pro povahu stredo-

583



Prítomnost.,

evropského cloveka. jako je v Havlíckovi sjredostavov
ství, tak je v nem i stredoevropanství. Zádná teorie
nemuže ho tak vyšinouti Z jeho skvostné prirozenosti,
aby se dal klamati o prirozených potrebách svého lidu
a oné geograficko-politické polohy, v níž žil.

"Kosmopolitismu jsem nikdy nemel ani za mák
v tele": jak dobre se Znal tento muž. Hle, zde je kus
opravdové ceské tradice. Tady nejlépe se projevují
nekteré kladné stránky novodobé ceské povahy: zdravý
rozum, uvážlivost, jasnost, nefantasticnost, strízlivý
realismus. jsou také jiné poetictejší a vyzdobenejší
teorie o ceské povaze, ale nemuže býti náhodou, že nej
kladnejší ceské zjevy mají velmi blízko k temto vy jme
novaným vlastnostem. Nebýti kosmopolitou - to nebyl
pro Havlícka program, který si vymyslil. To byla pro
neho osobní skutecnost sama. V žádném smeru nebyl
eklektikem, onou bytostí, která k sobe váže kvetiny
z ruzných luhu a nepokojne teká duchem po svete. S nej
vetší prirozeností vyrustal duchem ze svého prostredí
a vyjadroval jeho podmínky a charakter. ~Masaryk na
nem bystre vypozoroval, že je to typický Cech, ne Mo
ravan, ne Slovák; Cech od kosti, praví. Opet doklad,
jak verne patril Havlícek svému prostredí. Vyrustá
tak ze svého okolí, že si ho není možno splésti ani s Mo
ravanem.

je to tedy muž, v nemž procitl ceský instinkt. jeho
osobnost podporuje teorii, že velký muž není jako list
ve vetru, nýbrž že široce a solidne korení ve své rodné
pude a sbírá její sílu. Všechna Havlíckova pokrokovost
byla domácího puvodu, logický výsledek domácích pod
mínek. Neživil se papírem, který byl do Prahy posílán
Z ciziny. Proti nemu nejvetší dnešní naši pokrokári,
komunisté, vypadají jako zasazeni do korenáce s tro
chou moskevské prsti.

Byl to muž.

Slovo m už je bohužel treba v Cechách stále ješte propa
govati. Dokonce je nutno je objasnovati. je to oznacení
nikoliv pohlaví, nýbrž kvality. V Anglii nebo v Americe
nemají snad vetší chvály, než reknou-li: byl to muž.
Není pravda, že my jsme takové chválení už prekonali:
ješte jsme se k nemu nedostali. To je náš nedostatek,
že pojem muž nedovede ješte naše lidi rozplameniti,
že v nem necítí krásnou výzvu, povel k rozvití všech
ctností a mohutností. Patrne je to následek toho, že jsme
tak dlouho sami sebe presvedcovali, že slovanská po
vaha je holubicí, až jsme zacali jakousi mekkost, pod
dajnost, pasivnost a snivost pokládati za národní ctnost.
jestliže tu mluvíme o mužnosti, nemyslíme tím tvrdost
k ostatním. Mužnost znamená hlavne tvrdost k sobe.

Rada myslitelu nám delala národní programy, ale žádný
Z nich nedovedl ríci s dostatecným durazem, aby tím
lidi uchvátil: budte mužní. Žádný z našich buditelu ne
predvedl krásu tohoto ideálu. Prestávali obycejne pri
ideálu vzdelanosti. Ale že za vzdelaností musí býti osob
nost, která ji ovládá, na to se zapomínalo. Dosud naše
školy málo slouží výchove charakteru. Vyrábeli jsme
samé kolektivní programy a zvykli jsme více na starosti
o ideje a o vedomosti než o rust a vývoj charakteru. Ale
jakou sílu má idea, nesená chabým clovekem? Do jaké
propasti nedovedou vedomosti uvrhnout rozvrácenou
povahu? Nepopírám ovšem cenu ideí ani vedomostí: ale
mají býti roubovány na mužné charaktery. At už se
rozhodneme vyrábeti j<:onservativce nebo pokrokáre, má
býti prvním cílem naší národní výchovy produkovati
muže.

Nejvetší kouzlo Havlíckovo, kterým ješte dnes pusobí,
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je v jeho mužnosti. Byla v nem zejména vyvinuta
vlastnost, již na pravém muži veleb i anglický b
"Umeti zachovati rozvahu, když všechno kolem t
ji ztrácí, avšak haní tebe, že ty ji ztrácíš; umeti
ale neudelati sny svým pánem, umeti mysliti, ale
udelat z myšlení svuj cíl; umeti setkati se s vite
i s porážkou a jednati s obema tema podvodníky stejn
Všechno Havlíckovo myšlení má mužný charakter
nervosnosti. Nikdy ani na okamžik neupadne do I
rární hystericnosti, která je jednou z nejrozširenej
chorob našeho veku. Za vším, co napsal, stojí vyjasn
ovládající se muž. To se pocituje obzvlášte nápa
jako kontrast k dnešní dobe, kdy politika a Jitera
bývají tak casto ovládány ženskými vlastnostmi.

Nemužete císti Havlícka a nezoceliti se pri tom troc:
nenaprímiti páter svého rozumu. Nikdy u neho ne
nete do pouhé louže rozbredlých, tajících slov. Všec
jeho vety presne trefují do skutecnosti. Havlíckuv
clánek je chvíle trvalé cinnosti všech schopnosti, a
nadán britkou souvislostí mezi formou a obsah

Tento muž vždy presne vedel, co chce, a snad ni
jiný Z ceské literatury beletristické i naukové nenl
úplne jako on bet mrtvých, rozpacitých mlst. J
nabroušená slova hbite prorezávají se k cíli. Zeptát
se, je-li možno tomu se naucit, je asi nutno nemilosr
ríci, že ne. U Havlícka tyto vlastnosti nebyly zls
výcvikem, nýbrž prirozene vyplývají ze zdravého c
rakteru, nerozleptaného mnohostí idejí. Je to pri
charakterové jistoty, po které toužíme v této rozk
sané dobe.

Reaguje vždy se spolehlivou logicností. V jeho
pání práve tak není mrtvých a unavených mlst j
v jeho stylu. Meríme-li se s ním, všichni jak tu js
musíme si pripadat ponekud traslaví a mužeme na sv
omluvu uvésti jedine daleko vetší složitost doby,
které žijeme. Motivu a okolností, mezi nimiž my se m
síme rozhodovati, je více. Havlíckuv charakter je
jednoduchý a hotový, že v jeho verejném pusobeni
pozorujeme ani rustu. Prichází hned hotový, samostatn
z jednoho kusu. Co psal na zacátku, byl by mohl p
také na konci, a naopak. Spolehlive ho vede jeho si
povaha, která byla vetší jeho predností než myslit
ská vynalézavost, v níž jen nemnoho vynikal nad p
mer. Vlivem této povahy a ustavicnou blízkosti k li
vosti byl dokonale zachránen pred osudem leckte
talentovaných moderních lidí, kterí beznadejne zhlo
nou samou uceností a jejichž osobnost leží rozmáckn
pod pyramidou toho, co cetli. Nebloudil tesklive v la
rintu myšlení. V každou chvíli ví dobre, kudy ka
Vubec se nepodobá modernímu vzdelanci,. který p
cetl mnoho knih a nyní dokonale neví, co si má mysl
To by byla u Havlícka nedopustila už silná instinkt
nost jeho povahy.

je podivuhodné, jak dovedl býti lidový a vubec
býti pri tom demagogem. Není v nem ani stopy po ono
protivném moderním lichocení davu. Nikdy, dej se
dej, nezradí princip rozumného výkladu. V nejnapl
tejších chvílích neztrácejí jeho slova mužnou stri
vost a pohrdavost vuci nevázanosti. Byl také zvolen
parlamentu, a hlavní, co tam vykonal, bylo, že dal
jevo pohrdání mnohomluvností a dlouhými výkla
které zatemnují situaci a prodlužují jednání. Zato p
slul castými návrhy na konec debaty. Také v tom
stupuje jeho praktický smysl: pokládá parlament
místo jednání, nikoliv mluvení, a jsou mu protivny hr
mady slov, které je nutno prelézati. Protože však
tenkráte volici patrne milovali dlouhé reci a zamenov
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eka mluvícího s jednajícím, nebyli humpolectí voli
é spokojeni s jeho cinností na snemu a vyslovili mu
uVeru, pozorujíce, že se spletli a že tam neposlali
el slov. Byli by tam patrne videli radeji cloveka
hu více rozcileného, trochu více hromujícího. Dnes

o záliba v rozcilenosti dostupuje vrcholu; politická
ost pokládá se Za stadium trvalé rozcilenosti, a
u pri každé príležitosti nelezou rozechvením oci

ulku, ten se brzy docká toho, že bude prohlášen za
olitického cloveka. Rozcilenost se stala politickou
odou nebo aspon povinným gestem. Havlícek praví
dne: "Rozcilenost je dobrý pomocník, ale vždy skoro
estí tam, kde ríditi chce." Masaryk konstatuje, že

vllcek nejvetší vliv mel na lid, menší na literáty a
jmenší na žurnalisty. Nebylo-Ii to také proto, že nebyl
rikou na fráze a že obe poslední jmenované kate

rie se tak snadno, zamilovávají do frásí a horlive po
ch slídí? Havlícek neukojoval ani literátskou touhu po
j/mavosti a podivínskosti ani žurnalistickou touhu
adno a rychle vyuciti se v demagogii. Zustal mužem

V onom oboru, kde to bývá obzvlášte nesnadno: kde
jen píše.

Rovnováha v nem.

Ucení o rovnováze rOZUmí dnes nejméne lidí. je to
jzanedbávanejší ucení, a místa, kde se mu vyucovalo,
rostla travou, a mozky, které mu rozumely, jsou vet
ou mrtvy. Tato doba je ve své tajné podstate roman

cká, a ideál rovnováhy patrí svetlu klasickému. Ro
antické doby mívají zálibu v nehorázných rešeních.
takových casech umení i politika ovládávají lidé,

erlse specialisovali na representování jednoho instinktu,
prosazování jediného nápadu, na provádení jediné

ejaké malické vzpoury a nic jiného nechtejí znáti;
O popredí verejného mínení, s úspechem derou se mono
aniaci. Kamsi se ztratil klasický ideál úmernosti, a
me na tom tak špatne, že se toho ani nelituje. Roman
cti výstredníci poucují lid, že nejlépe je vmestnati svet
o té nebo do oné jednostrannosti a velmi se zlobí, když

nejde. Prejí si, aby na svete existovala jen jedna síla
nemají smyslu pro harmonii sil všech. Podle toho,
ci jsou, doporucují samou nectnost a samé pohlaví,
jsou tak predráždeni, že ve všem vidí pohlavní sym

oly, i v slamených kloboucích, jak jsem už také cetl;
ebo si vymyslí permanentní revoluci a žádají na kaž
ém, aby se ustavicne chvel rozcilením; nebo jsou tak
krokoví, že popírají i lidské právo žíti v rodine; nebo
u tak uondáni námahami, jež pripravuje život vedený

odle rozumu, že všechen onen rozum posílají k certu
proklamují diktaturu nerozumovosti. jsou tak huma-
tictí a pacifistictí, že zakazují i bránit se; prohlásí
sady bezuzdné smyslnosti a uznávají každé hnutí kaž

ého nervu a každé žlázy za kategorický imperativ;.
uce dotceni myšlenkou, že je mnoho dobrého v kolek

vismu, prejí si dosadit kolektivism výstrední a bar-
rský. V podstate je to proto, že jejich nervy ztratily
hopnost vydržet, ovládat se a nalézat souvislosti;
iný nápad okamžite jim zastíní bohatství celé lidské
bnosti. Nedovedou nalézti míru ve vecech a dokonce

omnivají se míti právo pohrdati temi, kdo to dovedou.
myslovou, nervovou nebo ideologickou nevázanost

JI za nejpádnejší dukaz životnosti. Místo, na nemž
enl výstredností, dovolují si pokládati za hrbitov.
Ucení o rovnováze sil se dnes. práve tak málo rozumí

ko ucení o muži, ponevadž je to vlastne poucení o téže
ci. Podstatou mužného ideálu není hrubost, tvrdost
bo neco podobného, nýbrž práve schopnost, udržeti

v harmonické rovnováze všechny mohutnosti lidské po
vahy. Slovo m už je cestný titul pro onu dramatickou
jednotu, v níž žádná síla není predem vyhlazována,
nýbrž všechny se drží v porádku a na uzde. Tento ideál
má anglické jméno: ballance of powers. Byl tak nazýván
urcitý stav politický, ale tato slova se hodí i k tomu,
aby jimi byl oznacován jistý výtecný stav lidský.

Temperament s kázní je nejcennejší vec pod tímto
sluncem. A Havlícek byl práve temperament, jenž má
kázen. jeho osobnost není vykleštena v žádném smyslu:
hýbají jím všechny silné pudy; je v nem mocný rozum
i mocný cit, ale at cokoliv v nem jest, je to zvládnuto
a podrízeno systému harmonické osobnosti. Žádný jed
notlivý instinkt nevybíhá z rady; nikdy žádný nerv ne
splaší se svému majiteli. Vždy je u neho na pochodu
celá lidská osobnost. Havlíckova cinnost ukazuje do
štatecne, že nebyl slaboch nebo citlivustkár, nýbrž muž
silných pudu a citu. Tento clovek má v sobe co krotiti.
Ale síly jsou v nem vyváženy jako v moudré ústave. Síla
a pathos jeho citu získaly mu prízen davu; jejich ovlá
dání získává mu prízen moudrých.

Príznacná je pro Havlícka jeho polemika proti zá
veru Vocelova "Labyrintu Slávy", kde básník takto
rozumuje:

"Avšak bitvy krvavé a sece
Neotevrou blaženosti chrám;
Vezte, že jen svetla bleskné mece
Vydobudou vecnou slávu vám."

Hle, zde je poetou veleben humanitní a vzdelanostní
ideál, který byl také Havlíckovým ideálem; zde se tak
volá po osvete, jako Havlícek sám se veru nemálo na
volal. Více než k revoluci popouzel národ k vzdelanosti.
A prece neco nutí ho odporovati onomu "jen", které
Vocel umístil pred symbol osvety. Nemuže býti pochyby,
že práve smysl pro rovnováhu sil v cloveku ponoukal ho
odporovat. Protiví se mu, je-Ii lidská povaha ochuzo
vána o nekterou ze svých složek, a cítil by jako roz
hodné a politováníhodné ochuzení, kdyby mela býti
ochuzena o starou, dobrou, úctyhodnou složku sta
tecnosti. Cloveku jen pracujícímu nebo cloveku jen
s knihou v ruce zrejme v Havlíckových ocích chybí jedna
lidská barva. Také zde je blízek anglosaskému pojetí:
muž má býti i fysicky statecný. jeho humanitism není
dogmatický v ceskobratrském smyslu. Tato úmerná
osobnost odporuje každé dogmaticnosti, která by ráda
vehnala svet do ohrady nejaké jednostrannosti.

Bylo to v nem instinktivní, ale bylo to v nem i uve
domelé. To je zrejmo práve z jeho polemiky proti Vo
celovi:

"Považujeme tuto sadu jenom za výplyvek z jednostrannosti,
která musi býti vecnou sestrou každé pravé poesie. Poesie, jak
vedomo, musí padati s extremu v extrem, musí, kdykoliv se
proti necemu opre, vždy excentricky bourí ti, o neco dále než je
zapotrebi k paralysování odporu ... Kterak by pouhé svetlo
mohlo být naším blahem na pr. bez statecnosti, bez moci ná
rodní, bez chrabrosti? Vždyt by každý surovec násilím zruší ti
mohl celé naše štestí a celou slávu z osvety vyplývajicí, kdyby
se nám statecnosti a jarostí nedostávalo k odporu proti hrubé
síle. V s o u m e r n o s ti a h arm o n i í m u s í být i j e d
notlivé lidské vlastností."

Také jinde, kde o tom mluví, je patrno, že ideál lidské
rovnováhy sil je.u neho nikoliv pouze instinktivní, ný
brž i vedomý. Píše:

"Žádný clovek, i nejdivejší, nej~patnejší, není zcela bez lásky,
to jest vždy má nekoho, komu preje: a žádný clovek, í nejdoko-
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nalejší, není také zcela bez zíštnosti, nebot by byl clovek s pou-,
hou láskou tak nedokonalý a neclovecký, jako clovek s pouhou
zíštností beze vší lásky. Dobrá míra obou techto sobe protívných
vlastností, lásky totiž í zištnosti, delá pravého, dokonalého
cloveka."

• N~kdy s~ zdá, že tejmér:a,. pokud se týká chápání
cloveka, nikterak nepokracujeme kupredu. Moderní
~omantická . p~y'chologie rozhodne na pr. predstavuje
upadek a pnmltlvnost, konfrontuje-li se s Havlíckovými
predstavami o techto vecech.

Príroda sama darovala Havlíckovi tuto štastnou

krotVn?VáhU.Byl uvážlivý a opatrný, ale mel i vášnivost,era strhovala. Mel chladný rozum, ale i zdravou a ži
vou smysl~ost, bez níž plastika a jarost jeho slohu by
byly .nemozny. ~ento. clovek byl roz,vážný i prudký zá
roven. jeho racIOnalismus byl nadan smyslem pro ži
votní úmernost, byv zavlažován vydatnými prameny
ci!ovým!. Rozum cistého theoretika nekdy pusobí oblud
nym dOjmem a pustošivým vlivem. Havlíckuv rozum,
kontrolovaný zkušeností a se zdravou blízkostí k vecne
lidské iracionálnosti, nebyl výstredne do okolí trcící
vlastností, nýbrž byl s ladnou úmerností zasazen mezi
ostatní lidské vlastnosti. To je charakteristické práve
pro tdr~v~.rozum. Casto se deje, že ten, kdo má jen roz
UT a niC jll1ého než rozum, pocíná si tak, jako kdyby
vubec rozumu nemel.

I v našich velmi zmenených pomerech neprestává
být. !1avlícek aktuální. Predstavuje asi nejvetší sumu
politické vyspelosti, k níž to náš národ dosud privedl
a je ,vž,dy užitecno zkoumati, na cem se tato vyspelost
zaklada. Ale po mnohých stránkách prece jen je treba
za ~ejce~nejší z neho pro naši velmi zmatenou dobu po
vazovatl toto prosté poucení: "V soumernosti a harmo-
ni i musí být jednotlivé lidské vlástnosti." I

liTERATURA A UM~Nf
Dr. Wa/ter Lustig:

Dobrý v~ják Brod, lepší Pallenberg'.
Ke konfliktu o nemeckého Švejka dostáváme

s nemecké strany tento projev:

Hašek. rediviv~s! Nepotrebujeme Posledního bohéma, HaškuvŠveJk se objevil v Praze. Nebojuje už proti svetu, který ho
obklopuje, postupuje proti zaprisáhlému nepríteli, kterého témer
potrel na hlavu. Aktéri této nové švejkoviny nejsou príslušnicí
Haškova národa, ale nemeckého nositele státní ceny a básnika
dra Maxe Broda a nemeckého herce Pallenberga. Pražské obecenstvo
nemelo po premiére Brod-Reimannova Švejka, jak ho hrál Pallen

~erg, dojem, že videlo svého Švejka, jak ho svého casu provždy
razil nezapomenutelný NolI. Bylo to cosi zvláštního, cizího, co nás
vzdalovalo od tohoto pojetí: nebot NolI hrál naturalistický puvodní
typ Švejka, jak ho vzal Hašek z prostredí u Fleku. Byl to malý,
nesložitý clovek, stojíci s uprimným srdcem obema nohama na pevné
ptlde, neprekonatelný ve své vyhraneností. Nehrál Švejka jako cile
vedomý umelec a znalec, ale jako díte švejkovského prostredí, s nímž
byl spojen svým puvodem a žívotem a s nímž také zustal spojen až
do konce života. Práve tato spojitost s rodným prostredím byla prí
cínou lidového úspechu Švejka v Praze a tento jedinecný a puvodni
úcin byl pro nás neroz!ucný od typu Švejka. Je' prirozeno, že se naše
verejné mínení pozdvihlo proti tomu, aby byl ceský národ oznacován
za národ to h o t o Švejka.
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Prí tomto predstavení a celém pojetí Švejka po knižnlm
musí!o bohužel odpadnout práve to, co tuto fíguru proslavilove
a co Haška preneslo daleko za hranice flekovského prostfedl:
práve hraje Pallenberg: s mystikou hranicící dvojnictví bl

v '

veka a gen i á I n í h o i r o n i k a, který zkušeností nebo úva
spel k tomu, že rozpoznal vlastni hloupost a používá jí plánovi
neprekonatelné zbrane. Duchovne je to Hamlet, který už!
povesti bláz;a k tomu, aby konecne rekl svetu pnvdu, již n
královský syn nebo prodavac psu rící nesmí. To je postava,
odkryla v Haškovi teprve svetová krítika, protože ji nebyly
folkloristické motivy tak blizké, jako ceské kritice. A to je

pro níž sí ceský národ muže dát s pýchou ríkat národ Švejka,
Švejk nebyl první Cech, který vyvstal, aby hodí! zhlouplému
do tváre pravdu. V této Haškove, Nollem folkloristicky zab
a skryté velikosti tkví nadnárodni význam tohoto cloveka,
byl odhalen pro jevište Pallenbergem. S nedostížnou a v
dLlslednosti a intensitou vede tato linie v jeho výtvoru až ke
Haškem myšlené, ale teprve Pallenbergem nalezené a zfo
scéne, v niž Švejk na konci zabíjí systematicky militarismus
nim neodolatelných pítomostí. Když padá opona, musí ležet
tarismus zosobnený rakouským feldvéblem na prknech jevl§te
mrtvola a nad ním stojí s poklidným úsmevem vítez: Švejk.

Proti této geniální vrcholné scéne, proti všem dusledkOm
pojetí boj9val a pro testoval nemecký bojovník za Haška a je
kaz. Dr. Max Brod zdramatisoval pred letyŠvejka s Hanus Re
zpusobem, pri nemž byl zachován Nolluv folklorístický ráz a
zduraznen. Proto musel zltstat bez ohlasu pred neceským o
stvem. Chybely spojitosti s místním kolorítem, pro nás nezb
a nemohly být pro cizínce nijak nahrazeny. Brodova zásl
Švejkove svetové sláve spocívá v tom, že svým zpracováním
náhodu, že Pallenberg a Piscator objevílí Švejka pro sebe a
jevište. Píscator, známý prltbojce politického divadla, vytvoril
lenbergem, Bert Brechtem a Leo Laníou ze Švejka antimilitarl
tendencní hru, založenou na stanovisku trídního boje. Jíž toto
cování, které Brod znal zcela presne, protože se úcastnil p
se liši podstatne od jeho nyní "autorisovaného" pojetí. Prot
však ukázalo, že Pallenbergova ínscenace mltže pusobít jen na
zený kruh politicky orientovaných, udelal Pallenberg novou;.
radíkalisovanou úpravu, která zachovala z puvodní Brod-Reim
úpravy jenom jména z dívadelního plakátu.

Z této práce nemel Max Brod práve malý príjem: dosáhl
marek, to jest témer ctvrt mílíonu korun, cástky, o níž se ch
Haškovi jako autoroví jiste nikdy ani nezdálo. Štastný a Úl

prltkopník ceských autoru, starý prítel a dobrodinec HaškOv,se

zdržel a po geníálnim Cechovi odkryl nyní také své umelecké
domí. Pred pražským krítickým obecenstvem ocistil své sv
udelal to, protestoval proti Haškovi a jeho vítezné pravde, ba
konce d':ll své pražské tantiemy po financne slabých prvých p
veních pohostinských her velkomyslne slibit nezamestnaným,
nemeli pri práci takové štcstí, jako on. Tím prozradí! pozde, ale
trochu porozumení pro pravou velikost Haška.

Ale tento Broduv Švejk, který ted bojuje proti onomu na j
žijícimu, byl a je málo vyzbrojen Haškovými zbranemí. Jeho
trebovaná a ve vší pocestnosti zešedlá slova se odrážejí bez ú
od krunýre pravého Švejka, který ukazuje ode dne ke dni gen!
pravdu lidem, s pocátku cizím. Broduv Švejk musí! podlehnout
svému lepšímu "já", které nechce poznat jako své, a neodola
nemecký umelec dobývá krok za krokem svému Švejkovi nové
censtvo. A protože bojuje o tento úspech Haškovými starými
nemi, musil porazit také Broda: nebot Brod se brání proti tomu
spolupracoval na geniálni práci, nepochopil aní dnes nekonecne
liké a nesmrtelné jádro Švejka, jehož sílou byl premožen. Br
malichernými zbranemi šosáka. Bojoval pomíjejícími prostredky
proti prasí!e: a Praha ho odbyla švejkovským smichem v této
která nikdy nebyla jeho vecí.
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pocínala zvlášt rozbrojne a výbojne a o níž ani dnes
nelze ríci, že by zacala žít nejak krotceji a že by necekala
na príležitost, kdy bude moci zabrat zase do široka,
když nyní hledí udržet aspon dosavadní posice. Výraz
"Slezan" a "Slezák" nebyl ve Slezsku v lidu vyslovován
ani jako pojem zemepisný ani jako titul národnostní.
jen rakouští vojáci ve Slezsku snad vedeli, že jsou
Slezáci, protože na vojne umeli na ne volat dustojníci
"Schlesier, Schlesier!", když mely trosky armády na
mále. Ale termín, jakým se naši dedové a rodice a jakým
jsme se i my deti - než na školách priucili pojmu ná
rodnosti ceské - hlásili ke své materštine, bylo slovo
"Moravec". Byli jsme Moravci a své moravectví jsme
si udrželi dodnes, trebaže moderní doba, rychle vnikající
do života vesnic na Slezské, již setrela tu krásnou patinu
s toho slova, jež bývá nahrazováno velmi zhusta ceš
stvím a ceskoslovenstvím, jak konecne to je také správné.
Trebaže ovšem slezské moravectví nebylo nic separa
tistického, tím méne proti národního a pak protistátního.
Byl to proste výraz, jenž se stal protiváhou všeho ne
moravského, predevším nemeckého a ješte více znem
cilého.

Slezská dedina by mohla literárne a umelecky žít
hodne a velmi výrazne ze své minulosti. Má minulost
chrabrou, zejména takovou ji mají ony dediny, jež stály
na samém kraji nemeckého more a jež si ješte zpola
uvedomele zpola automaticky zachovaly svuj "moravský"
ráz. Zde vedle typu opravdu neohrožených národovcu
by se ovšem snadno našly i typy šplhavcu, udavacu
a "dajcfrajndlichu", jak se ríkalo prebehlíkum, stejne
jako takových "pastaku", to jest lidí vlažných, kterým
nezáleželo na tom, k cemu se hlásí, kterí nebyli ani ryba
ani rak a kterí šli vždy s vetšinou, žijíce jen svému teles
nému a majetkovému bytí a nic se nestarajíce o život
duševní, at už politický, náboženský nebo národnostní.
Národnostní minulost slezské dediny je její velký obsah
a je jen škoda, že takový bohatý instrument nezní a tlí,
že se o nej nikdo nestará, že není ani básníka, ani histo
rika, ani vedce, který by si toho hloubeji povšiml.
Nyní, jako by se zdálo, že vec je v bezpecí - ostražitost
zanikla, národní stránka slezské dediny byla odstavena
na vedlejší kolej, jako by nebylo nutno již se o ni sta
rat. Zatím však by bylo tím více treba podporovat
zájem o slezské moravectví, hledet, aby jeho smysl ve
slezském lidu nezanikl a aby vzrustal. Bez jakékoli
národnostní chtivosti, bez šovinismu, bez dravé poží
racnosti, rovnež jako bez pesimistické netecnosti je
nutno konstatovat, že ochabnutí národní stránky v ži
vote slezského lidu by melo v zápetí i úpadek hospo
dárský a úpadek zeme a lidu jako celku ..

jiste má každý kraj svou minulost, tu slavnejší, zde
méne slavnou. Slezsko nemá tak skvelých postav v li
dové historii jako na príklad Chodsko ve svém Kozinovi.
Ale má krásnou historii, krásnejší než mnoho jiných
kraju a jeho hranicárská minulost je jedna z vecí, které
u našeho Slezska mužeme pokládat za typické.

Takových typických vlastností není již u opavského
Slezska hodne. Není tu již folklor. Národní kroj se tu ne
vyskytuje témer již ani ve zlomcích. V lidu se již vubec
neukazuje a je-Ii možno nekde jej ješte spatrit, je to již
pouze na nejakých slavnostech, kam ovšem byl priveden
umelým zpusobem, spíše z divadelní garderoby než
z kvetované truhly nekteré babicky. Po té stránce již
není Slezsko typické, jako tomu je na príklad na mo
ravském Slovácku, kde Vlcnov, Kyjov a okolí hýrí dosud
starou pestrou, nádhernou slávou lidových kroju, nebo
na Valašsku, Slovensku i mnohde jinde.
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Slezská dedina.
to je slezská dedina? Má nejaké typické

vlastnosti? jaké vlastnosti to jsou?

m·Ji mluvit o slezské vesnici - ci jak se vsi na
pavsku ríká: dedine - mel bych si snad zaskocit
pro prímer a srovnávat slezskou dedinu s jiho

u vesnicí ci s chodskou vsí nebo se slovenskou ci
kou osadou atd. Ale slezské dedine se dosud ne

iI autor rázu josefa Holecka, který by "naše"
ve Slezsku ztelesnil tak dokonale po všech strán-
I jako se to stalo u štastné jihoceské vesnice. Nežil
sud spisovatel-beletrista, který by obrátil veškerý
zretel ke studiu povahy slezské dediny, který by
lý život nedelal nic jiného než že by naslouchal
tu jejího srdce a tepu jejího pulsu a který by jako
ivotní dílo urcil pevnou, jistou a správnou diagnosu
u slezské dediny. Slezská dedina ješte nedostala

O životopisce, pokud se jí kdo povšiml, bylo to jen
mcích, útržcích a více méne nejasných obrázcích,

6 nebyly dost markantní ani dost obezretné a spra
ivé, aby mohly být pokládány za typisující. Za

valy vždy jen úsek života, jednu nebo dve barvy
hy a nedovedly podtrhnout život slezské dediny
typu. Ostrava a Tešínsko mely svého barda,
covy básne tu zustaly a jsou dosud. Zbylo v nich

I mnoho z dokonalé typisace, avšak vlastní Slezsko,
IOpavské Slezsko pokud nám o ne jde, totiž jeho
avská" dedina, nikoli jeho nemecká a behem staletí
mcelá cást - nenašla opravdu dosud nikoho, kdo

ponoril do její minulosti a vycerpal z ní vše, co
jlmavé a duležité. ješte méne pak - což už je
nasnade - povšiml si nekdo její prítomnosti, je

žhavých otázek dne a jejích moderních možností.
tom není pochyby, že slezská dedina je materiáli vdecný a bohatý jak pro romanopisce tak pro

hologa, sociologa i národohospodáre. Historik-ro
opisec by zde nalezl, studuje jen trochu minulost 

o úchvatných boju, po stránce národnostní až
príkladných a ješte dnes svou neohrožeností do

~lclch. Našlo by se tu ovšem i hodne typu úpad
ch, pokorených, patolízalských a upadlých brzy do
ci jazykového i národnostního. Ale tím více by

zaujala statecnost onech vytrvalcu, jejichž rody
valy ceskost Slezska. Vždyt v dobe, kdy se již

omele bojovalo proti germanisaci, byl boj o každou
tu školu ci boj proti každé nemecké škole v ceské

gígantickým zápolením, hodným opevání loutnou
ého moderního minnesangra. A ti, 'kterí se dockali
hli o prevratu s pýchou prohlásit, že uchovali svou
u obec "moravskou", byli jiste nejštastnejší v té
atové chvíli, když nyní opet jim nastaly jiné
tky a jiné starosti. Takových kantoru a takových
u nekantorských je ješte. ve slezských dedinách

e, kterí jsou ochotni poskytnouti vám listinný
'cký materiál o tom, jak težko se zde ci onde

"moravská" škola a "moravský" ráz dediny.
ýraz "moravský" je typický pro slezskou dedinu.
·Ii se clovek na opavském Slezsku za Rakouska
ceské a slovanské národnosti, cinil tak termínem
vec". "Moravec" znamenalo Cech, Slovan, bitec
germánské invasi, jež si zde u pruských hranic
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vlastností slezského nárecí je jeho mekcení sykave
jež ve vetšine prípadu znejí polomekce, skoro až ta
jako se vyslovují ž, Š, C, ac ovšem mezi temito hláska
a slezskými sykavkami je znacný rozdíl. Jen Sle
vysloví "v zime", "v síni" atd. takzmekcele. Zrovna t
zmekcuje slezský dialekt mnohé slabiky, na pr!kl
de te ne v de te ne a podobne. Teta zde je "tetka"
dnešní by se reklo "neskajší" a podobne. Každá dedin
má urcité odstíny ve svém nárecí, užívá nejaké slov
jímž trebas je pro posmech vedlejší obci, nebo má sv
zmekcení sykavek až prehnáno, takže obcan jedné d
diny kricí na obcanku druhé, sousední dediny: "Cetko,
kaj idžece? -" protože tak se v této druhé dedin
mluví na místo: "Tetko, jak idete? -" což ovšem je 50

sední dedine svrchovane k smíchu. Dialekt pak ved
casto i k prezviskum, jaká jedna dedina dává druh
A tak jedna obec se v zlomyslných ústech lidu jmenuj
Ze záhadných duvodu Špandava, jiná zase Babylo
podle toho, jak se to ci ono slovo v nárecí dediny zkro
tilo ci jak si dedina vybrala z dialektu nekolika dedi
svuj dialekt.

Ale jako ta krátkost slabik mi markantne znázornuj
strohost slezského cloveka, tak zase mekkost sykave
a mnohých slabik mi dokumentuje jeho vrelost, cho
vanou k rodnému kraji. Prirozene by ovšem bylo zd
treba obsáhlé studijní práce, která by prozkoumala v
keré taje krásného slezského nárecí, v nemž žijí mnohd
ješte tak pekná slova, že o nich nemá spisovná rec am
tušení, aby bylo možno vyvodit více dedukcí pro cha
rakter kraje i duše slezského cloveka. Moderní jazyk
zpyt všímá si již podrobnejšími studiemi práve slezskéh
dialektu a snad se najdou i básníci kraje - jako tom
bylo u hrabynského Arnošta Chamráda a jako tom
je u nekolika jeho mladých žáku - kterí zachova
slezské nárecí živé i v knihách. Slezsko se ovšem nemu

bát ztráty ci zániku svého dialektu. Ten žije v celém
kraji a zejména pevne žije ve všech nás, v každém je
notlivci. já na príklad žiju již sedm let v Praze,
mestských školách pred tím jsem byl málem des!tilet
a se svým krajem se vidím jen zrídka, aly kdykoli
dostanu do rychlejší debaty, ríkají mne: Vy jste Slez
- podle reci. Hlásím se ovšem k tomu hrde a jsem rád,
že zvuk našeho nárecí se z nás nevykorení a nevym
ani tehdy, jsme-li --=- jako tomu je u mne - velmi n
chylni k asimilaci. Ceho však se musí slezské nárec! bA
více než svého zániku, je to, aby nebylo pokaženo.
války a pred válkou se do neho míchalo velmi mnoho
germanismu, nyní zase je promícháno znacným pocte
cechismu, lze-li tak ríci. Rolníci, kterí pricházej! d
styku s novinami a se "svetem" - daleko vlee n
tomu bylo dríve - a delníci, kterí jezdí za praci do mest,
prinášejí mestské výrazy do svých dedin a nárec! cistf,
pekné bez takovýchto "príkras" (v uvozovkách) a b
ošemetných príteží budou umet takto pomalu už j
naše poctivé maticky. Musíme se starat, abychom j
umeli my, až tu našich dobrých, zlatých maticek nebude.
Mluvte proto nárecím, Slezáci, a potírejte všecka n
dialektická slova, která se vám do nárecí míchajfl

3. Mnoho se mluví o pracovitosti slezského
lidu. jak je to s ní?

Pokud se týce slezské pracovitosti, chuti ku prád
a témer dobyvatelské pricinlivosti, zasloužila by, ab
se stala príslQvecnou. Tu nemyslím pouze tu honbu
denní prací a za výdelkem, která mnohému dopomoh
ke slušnému majetku, mám zde na mysli i chut k prá
zcela jiného druhu. Nebot že slezský clovek je vel

Slezský clovek sám o sobe není také nijak zvlášt
výrazný, aby mohl být vyvyšován na typ nejen krajový,
nýbrž témer národní. Není to náboženský blouznivec,
jako clovek z Podkrkonoší, jenž badá svým spiritismem
o živote posmrtném, není to ani náboženský hloubavec
a premítavý filosof jako Holeckuv jihocech a není to
konecne ani revolucionár a rebel, jako býval Chod. jeho
národnostní statecnost vyplývala spíše z jeho vytrva
losti, houževnatosti a z jeho tvrdosti. Ackoli zde je
nebezpecno paušalisovat, prece jen se mi chce ríci, že
hlavní typickou vlastností slezského cloveka je jeho
prímá, skálopevná okolnost vuci všem trápením a sví
zelím, která jej vedla vždy k úspechum morálním
i hmotným. Slezský clovek je selský clovek a polní
i remeslná práce jej zocelila. Ztvrdl pri ní na mozol,
jeho duše a jeho srdce také zpevnelo a nyní je to jeho
houževnatost, jíž vyniká nad sedláky jiných kraju. Slez
sko není ideální rovinou, je to_kraj kopecnatý a hrbolatý,
a prece platí za jeden z nejúrodnejších kraju. Není-li
nutno zde mít dík za to hlavne tem, kdož jeho zemi
obdelávají? je to ovšem v druhé rade láska k pude,
která podminuje u slezského rolníka jeho život. Mnohdy
je tato láska až nezdravá a hranicí témer s lakotou
a hrabivostí, ale ve vetšine prípadu má tato láska pre
svedcivou sílu, ponevadž vyrostla Ze zdravých korenu.
Slezsko je kraj z devadesáti procent zemedelský, a mlu
víme-li tedy o rolnicine, mluvíme jiste o slezském lidu,
at už je to v nem sedlák ci domkár, nebo po moderním
výrazu malozemedelec a malorolník. Slezský zemedelec
má svou pudu rád a odchází s ní jen velmi nerad a pouze
v prípade krajní nutnosti. Proto se nedá ani srovnat
procento vystehovalcu ze Slezska s procentem vyste
hovalcu z jiných, zejména slovenských kraju. Odchází-li
slezský clovek se své pudy, musí k tomu být velká
prícina. A obycejne odchází jen na cas, aby se zase
jednou, až k tomu bude príležitost, vráti!. Nadto pak
se i takový Slezák, jejž životní úkol povolal jinam, rád
do svého kraje vrací, kdykoli je mu to možno, cítí
s pudou svého rodného kraje, .témer žije s jeho zemí
a dovede ji milovat jako nic na svete~

Tvrdá a až top orne umínená houževnatost slezského
cloveka a jeho láska k pude by tedy mohly být poklá
dány za urcité typické vlastnosti slezského cloveka, po
nevadž se u neho vyskytují v míre daleko zvýšené proti
obycejným merítkum a zvyklostem jiných kraju.

2. A co dialekt?

I ten ovšem je typický. jenže nelze jej pokládat vý
slovene za typ, nebot každý kraj má svuj dialekt, jenž
samozrejme podbarvuje duši kraje i cloveka, který
v kraji bydlí. Víme-li, že rozvážný, pomalý Hanák má
dialekt širokých hlásek a rozlehlých, v koncovce témer
~tevrených slov, známe-li kulatý, okrouhlý dialekt
Ceského ráje nebo studujeme-li podle slováckého nárecí
ohnivost tamejších synku a devuch, nebudeme jiste
ani chvíli na pochybách, že i nárecí Opavska je ráz 0
vité pro toho, kdo jím mluví.

Ministr Engliš kdysi prohlásil, že my Slezáci se sobe
nikdy neztratíme. Kamkoli prijdeme, poznají nás podle
krátkého "a" a podle tvrdého ,,1". To je pravda. Ale
není to jen toto tvrdé, polské ,,1" ani pouze to krátké
"a", které je pro Slezáka poznávací znackou. jsou to
vesmes krátké slabiky, jak je Slezák vyslovuje, jež jeho
nárecí typisuje. Slezák se obejde beze všech cárek na
písmenech, neprotáhne jedinou slabiku v hovoru, seká
vše krátce a ostre. Není-li to zároven markantní rys pro
povahu, ostre se rozhodující, tvrdou a pevnou? Další pak

588



Prítomnost,

nlivý a že se domohl mnohdy svou usilovnou, rovno
ou a vytrvalou pracovitostí i slušného majetku,
príklady bychom našli v každé dedine, kde všude

I po nekolika takových selských selfmademanech,
se treba z podruha vypracovali .k vlastnictví cha
ci dokonce statecku. Takových prípadu je tu da
vlee než prípadu úpadku. Tkví to již v selství

je, který také tou všeobecnou houževnatostí krácí
podársky rychle vpred. Ale chci ríci, že slezský

ek, zejména slezský mladý clovek má i jiný zájem
je pouze treba ten zájem probudit ci oživit. Znám

ad, že o jednech prázdninách vytvoril v dedine
dý student-konservatorista témer z niceho pekné
datné pevecké teleso. V dobe dvou mesícu utvoril
I, z nichž mnozí neznali vubec not a jiní snad nemeli
- aspon ne prílišné - pevecké nadání, sbor, jenž

certoval v celém širém kraji. Práce to byla jiste
orná a zasluhuje uznání, ale zdali není ješte pote
Inejší ona vule všech mladých lidí z oné dediny
vyšinutí se k necemu lepšímu a krásnejšímu a jejich
dá snaha po vykonání všeho, co po nich jejich mladý
rmistr žádal? Znáte snad ten prípad z mého "Bur
talu". Je to jen jeden z mnohých. Nebot na mno
h dedinách bylo možno z dedinských chlapcu a dev
vytvorit podobné teleso, a chyba byla jedine ta,

nebylo iniciátora. Slezský clovek je materiál pri své
dosti poddajný a ohebný, jde-li o kus poctivé práce
éhokoli druhu. jsou to za casté neotesaní a hrubí
snlei, které vidíme hrát na slezských scénách ochot
ké divadlo ci které slyšíme recitovat a prednášet

kolu, ale jsou to hoši prudké pracovní vášne, schopni
ovat každou dobrou akci, byl-li k ní dán popud.
ému slezskému hochu schází snad jediné nadání

tomu iniciativnímu zacátku, jež je pro lidi mnohých
ých kraju samozrejmé jako instinkt. Slezský clovek
rozhodne více výkonný než iniciativní a vynalézavý.

4. Z a sáh Ia S I e z s k o nej a k cit e I nej i
moderní doba?

Zajisté. A velmi citelne. Rekl jsem již, že opavské
zsko, o nemž mluvím, je kraj po výtce hospodárský.
prevratová doba Zastihla Slezsko v pomerne znacne
'mitivním zpusobu hospodarení. Ale za tu krátkou
bu 13 let stala se se Slezskem v zemedelství zmena až
Ivující. A jak bylo naznaceno již dríve, i zde potre
val slezský clovek iniciativu odjinud. Prišly novoty,
slezský clovek se po nich nehnal nijak divoce. Spíše
jim bránil, neveril jim. jeho strach pred novotami
1mnohdy až živelný a slezský rolník bojoval pak proti
vote až zavile urputne. Bylo tomu tak na príklad se
lováním pozemku, které byly jaksi první vymoženo
slezského poválecného hospodárství. Velká cást de
y se postavila proti "kommasyrunku", bojovala proti
u hlava nehlava a nakonec bylo scelování pozemku
er oktrojováno. Tady se ta slezská tvrdost a hou
atost zmenila témer v tvrdohlavost a neústupnost.
ala pouze jinou formu, zustala to však táž vlast-
. Když potom scelování bylo hotovo - stálo to
m hodne penez - a když se ukazoval i užitek z neho,
t pole byla pohromade a bylo možno rychleji a
rneji i hospodárneji pracovat, zacali slezští lidé

pat plodnost a užitecnost novot. Byl tu príklad
dalšleh dedinách již se pracovalo se scelováním da-

G snáz, nebot selský clovek z dediny, v níž chystali
ováni, se dovedl a dal dobre poucit tam, kde už
o po scelování.
ak prišla elektrisace dediny, a tu obcané, trebaže

snad ješte nemeli ani zaplaceno scelování, dovedli se
neobycejne bystre prizpusobit novému užitku. jiste to
bude dobré, myslili si, a prijali novotu s uvážlivým
uspokojením. Dnes pak je rada dedin po stránce zeme
delské k nerozeznání proti stavu, v jakém tyto dediny
byly ješte o prevratu. Pozemky jsou sceleny, obec je
zelektrisována (veta je po svíckách a lampickách, které
nebyly nijak zdravé ani nijak bezpecné), chystá se vo
dovod, buduje se - slyšte! - i plovárna, což je dílo
moderních vychovatelských metod sokolských, seje
a žne se již jen stroji, vubec stroj prejal zde již pred
nekolika lety funkci lidských rukou a clovek jej pouze
obsluhuje. Pracuje se moderne, méne lidí uciní mnohem
více.

Dedina se ovšem takto v mnohém zmenila. I její
život stal se jiným. Není to už taková selanka, jak byla
lícena v knihách starých spisovatelu (je jisto ovšem, že
tomu tak je i s vesnicí jiných kraju), je to celek, jdoucí
s dobou. Dnešní clovek na dedine není již sto roku za
opicemi, odbírají se tu nekolikeré noviny, ví se, co se
ve svete deje, ctou se odborné casopisy, jsou tu i telo
výchovné a kulturní spolky. Synek pak si i po celodenní
drine rád zacvicí v Sokole, nebot toto cvicení není pro
neho telesná námaha, nýbrž spíše fysické i duševní
osvežení, jaké modernímu cloveku vždy dovede dát
spolkový život. Takových zmen k dobrému proti drí
vejšku bychom našli na dedine znacné množství. Po
této stránce vylícit pomery na dedine, zmerit tyto nové
mravní i materielní zájmy, posoudit, kam vedou, jaký
je z nich užitek a co je na nich závadného - to dosud
ceká na svého psychologa, sociologa i romanopisce, pro
než dosud moderní vesnice, zdá se, nezacala vubec
existovat.

5. A v celku tedy?

V celku tedy se bojím neco ríci. Není radno vyslo
vovat paušální soudy. Slezská dedina žije svým životem,
na jehož obšírné vylícení by bylo treba ovšem jiné
formy a delšího casu. Vždyt jsou tu i záporné stránky,
at už místy sklon k pijáctví ci k sudicství a tak dále,
o nichž je težko pouze se zmínit a nevysvetlit je šíreji.
A pak jsem také nehovoril o slezské literature a o kul
turním živote, zejména pak jsem nemluvil vubec o po
meru slezského cloveka k tomu druhu literatury, jenž
píše o nem samém, kterýžto pomer je dojista zvláštní,
jak vím ze zkušenosti. Schází zde tedy k úplnému pro
kreslení Slezáka jako typu ješte dosti prvku.

jisto však je to, že se slezská dedina neobycejne zmo
dernisovala, aniž snad o tom ví, v pouhých nekolika
poprevratových letech. V tom, co jsem zde povedel,
bylo ovšem vybráno jenom nekolik hlavních složek
z celého bohatého života na dedine. Bylo mým úcelem
jen povšechne seznámit vás s tím, co to je slezská de
dina, a vzbudit o ní a její život zájem v širších kruzích.
Podarilo-li se mi to aspon zcásti, jsem plne spokojen.

K. j. Beneš:

1848 a 1918.
III..

Pád absolutismu rázem privedl na pretres otázku
ceskonemeckého pomeru ve smyslu vzájemného zrovno
právnení. I je svrchovane zajímavé, že rok 1848 zacal
ve znamení vzájemného národnostního smíru, ba možno
ríci sbratrení. To nebyla snad jen pouhá nálada nejaké
skupiny teoretisujících intelektuálu nebo umelé heslo,
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vyvolané úredními kruhy; bylo to plne uvedomelé pre
svedcení, které zasáhlo i široké vrstvy na obou stranách
- docela prirozený úkaz, povážíme-Ii, že pod absolu
tistickým režimem trpeli Nemci práve tak jako my 
trpeli politicky, hospodársky, sociálne i kulturne. Byly-li
všemi možnými prostredky potírány ceské snahy o svo
bodný a politický národní život, nebyli na tom Nemci
o nic lépe - rakouští Nemci práve tak jako Nemci
v sousedním spolkovém státe. Proto 15. brezna Nemci
uvítali pád absolutismu s nemenším jásotem. Podobne
jako pred peti roky, i tenkrát vyvinula se cesko
nemecká spolupráce bez teoretických úvah z požadavku
praktického života, praktické politiky.

Souhrnný výraz této skutecnosti dali verejne ceští
a nemectí intelektuálové pražští, jejichž autoritativní
hlas z 23. brezna 1848 stojí za to, aby byl durazne pri
pomenut i dnes. "Spisovatelé pražští," cteme v nem,
"jak nemeckého, tak ceského jazyka, povýšeni jsouce
v srdcích svých pocitem svobody a svornosti, vyšlou
tyto dny najevo mezi obyvateli nemeckými
i ceskými vlasti naší, uzavreli jednohlasne ve
schuzce své dne 21. brezna t. r. držané, prohlásiti ve
rejne, že chtejí všemožne o to dbáti, aby štastná shoda
tato nebyla rušena, nýbrž pevne a stále zachována, a to
na z~klade úplné rovnosti, aby tak ani Nemci pred Cechy,
ani Cechové pred Nemci žádné prednosti nemeli. Procež
také horlení a domáhání se strany ceské, aby rovnosti
této ve všem teprve skutecne úcastnou se stala, nemá
za rušení rovnosti považováno býti. "*)

Na tento projev navázala sama zemská vláda den nato
(24. brezna) touto proklamací: "Spisovatelé pražští
dali spisem ve vcerejších novinách uverejneným krásný
príklad jednoty a svornosti, a s vdecností musíme uznati
a ctíti jednohlasný úmysl jejich, že se chtí všemožne pri
cinovati, aby se úplná svornost mezi ceským a ne
meckým obyvatelstvem zachovala a upevnila. Spiso
vatelé povolání mají, aby mocí slova pusobili - ná
sledujme my s mocí cinu! Konstitucí nám udelenou
stali jsme se všichni, jakéhokoli jazyka a stavu, bra
trími: sbor se ona delivší nás zed a svazek jednoty
svazuj nás pevne vespolek. Svorností, pevným dohro
mady držením, klidností, pokojem a mírností jediné
mužeme dokázati, že jsme hodni svobod, jichž se nám
dostalo. Všem trídám obyvatelstva je udelena konsti
tuce, drahocenný poklad, na všech stavech spocívá
svatá povinnost hájiti a zachovávati ji. Nebud tedy
neduvery v prsou našich ... jednota a svornost budiž
naše heslo! Inteligence dala nám krásný príklad, ná
sledujmež jejího hlasu! (Od c. k. ceské zemské správy,
Stadion m. p.)"

Oboje provolání svedcí o tom, že myšlenka cesko
nemeckého smíru, národnostní spolupráce a spolecného
hájení nabytých svobod byla aspon s pocátku pojímána
vážne nejen se strany obcanstva, nýbrž i se strany úradu,

*) Projev tento podepsali: P. j. Šafarík (predseda), F. Palacký,
K. E. Ebert, J. Kuranda, Kreutzberg, dr. Weitenweber, K. Leiner,
J. S. Tomícek, J. B. Malý, Vlm, j. K. Tyl, j. Kol1ner, M. J. Landau,
J. A. Austerlítz, F. Doucha, J. P. Koubek, M. Hartmann, dr. Ambros,
A. Marek, dr. Lucka, F. Bezdeka, K. V. Zap, F. Mikovec, K. Štorch,
J. E. Vocel, K. Stefan, J. S. Liblinský, dr. Lederer, K. Sabina, Hanka,
A. Meíssner, C. j. Víetz, V. S. Vávra, V. D. Lambl, K. Havlicek,
A. Musil, K. V. Hansgírg, F. Petrina, dr. C. jelinek, V. V. Tomek,
F. J. Schopf, V. Štulc, F. Šohay, j. Wenzig, j. jirecek, F. Rezác, j.
B. Dambeck, Edlenbach, F. A. Heber, V. Vondra, V. Reišel-Koko
rínský, J. F. Stuchlý, P. V. Knopfl, F. SChneíder, R. Glaser, j. Helb
ling von Hirtzenfeld, H. jírecek, dr. Stanek, dr. Cejka.

590

jež v ní spatrovaly vítané zjednodušení situace, b
dost svízelné. Ovšem poZdeji, když se ukázalo, že d
kratisace a federalisace monarchie by znamenala i
poslovanštení a tím konec politické svrchovanosti
mecké menšiny (v Uhrách na slovensko-madarský
nikdo tehdy nemohl ani pomyslit), Nemci couvli a
dejne zacaté smírení pohrbili.

Pres tento neúspech, na nemž ostatne lví padli
vídenská vláda, byla však a zustala otázka cesk
mecká jedním z hlavních problému politicko-kultu
toho roku. Obecné vedomí její naléhavosti zrcadl
ve všem tehdejším tisku. A jak ten se ji snažit r
je svrchovane poucné i dnes.

Mínení celé tehdejší ceské žurnalistiky je takrka
nomyslné. Výstrední hlasy, jež by hlásaly hesla odv
nesmírlivosti a národnostního boje v opaku k letem
prevratovým; docista chybely. Práve naopak nejvzd
nejší a vudcí osobnosti i nejlepší pera pracovaly vi
silami pro humanitní ideu smíru a rovnoprávnosti
všeobecne se chápalo, že svobodu a demokracii n
udržeti trvale v zemi, která jest spolecným bojiM
místo aby byla spolecnou vlastí. Je duležité konstat
práve dnes tato fakt a, protože jimi nabývá i historick
zduvodnení ona z jistých stran tolik kacerovaná m
rykovská koncepce smírlivé politiky národnostnl.
díme hned, jak i rok 1848 dokazuje, že vyrustá z
nejlepší a nejcistší tradice.

Reagování tehdejšího tisku dokazuje, že byt netís
prece alespon ústním podáním šírilo nekolik horkých
ve verejnosti hesla odvety. Jak na ne odpovídaly v
a odpovedné osobnosti z ceského tábora? Havllcek
již v té dobe tak velkou a uznávanou autoritou, že j
slovum musíme priznati rozhodující význam: jim
mlouvalo národní kolektivum. A Havlícek napsal
Vcele: "Bratri! Daleká budiž od nás všeliká po
za minulost, daleké budiž neprátelství a nenávist
cím nám dríve (bohužel trpce!) ublíženo bylo. Min
padla, nynejšek jest náš a o budoucnost skvelou b
naše vroucí péce. Když se všemožne postaráme o
chen pokrok, o zvelebení celé vlasti naší, nezbude
ani cas na malicherné pomsty; mámet dosti co dohá
abychom se jiným národum vyrovnali. Zvlášte vzd
lidu našeho v politických záležitostech není žádne."
tedy bylo pevné a rozhodné odmítnutí jakýchkoli
vetných plánu. Ale nejen to. Havlícek nespokojil
pouhou negací, nýbrž hledel dát celému proudu n
probuzeného verejného života kladný smer, vytycit
jasný, kulturne politický cíl, k nemuž by se m
upnouti práce ne borivá, nýbrž budovatelská. Vzpom
me-Ii si na Masarykovy presidentské projevy, ne
nám ujít obsahová shoda, byt formulace se lišila úm
odchylným pomerum.

Tento ušlechtilý a politicky prozíravý postoj
Nemcum, zaujatý hned na pocátku revolucního hn
dodal krajne liberálního zabarvení i celkovému nazl
na ceskonemeckou otázku, která v ceském (i nemeck
tisku byla žive diskutována. Vedle Havlícka vynucuj
tu naši pozornost predevším J. E. Vocel, jehož n
projevené jednak ve verejné reci, jednak v tehdejšl
representacní vedecké revui Casopisu Ceského
s e a, jejž redigoval, nepozbyly dodnes své platnosti.
cel byl arci muž nejen znamenité vedecké povestí, n
také clovek hlubokého vzdelání a skutecne sveto

rozhledu. Z jeho poprevratové verejné reci treba
znamenati aspon tento passus podle znenl otište
v Pražských novinách: "Daleko budiž od nás
svorné chování se k nemeckým spoluobcanum, s nimi!
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Ctené redakci casopísu

"P rí tomn os t".

V cís. 35. Vašeho cteného lístu uverejnil pan Dr. Jirí Hejda clánek
"Proc nejezdíme rychlíkem", v nemž porovnává jízdní doby a pocet

ysIpo

Proc nejezdíme rychlíkem.
v Praze dne 10. zárí 1931.

o

carským" názorem na rešení národnostních otázek
v Cechách. Kdo by mohl popírat, že tyto vety, vyslovené
pred osmdesáti lety, pozbyly na své platnosti a aktuál
nosti? Dnes jako tehdy otázka ceskonemecká je jedním
ze základních pilíru nejen vnitrní politiky, nýbrž i samé
budoucnosti státu, pri cemž je lhostejno, jsou-li jeho
barvy žlutá a cerná, ci cervená, bílá a modrá. Rok 1848
je nám v této veci víc než príkladem; je i poucením
a výstrahou. A je ovšem i historickým dukazem, že ti,
kdož se ani dnes nedívají na otázku nemecké menšiny
s hlediska stále rozcilených a strachem se tresou cích
nacionalistu, krácejí po ceste, vyznacené nejvetšími
zjevy našich kulturních a politických dejin 19. století.

Ostatne Palacký šel ješte dále, rozširuje tento ceský
program humanitní i zahranicní politiku. V manifestu
slovanského sjezdu evropským národum, jím koncipo
vanem a podepsaném, zaznívají t ceských úst myšlenky,
které nabyly politické reality až na konci svetové války
a staly se ideovou základnou nové Evropy. Tady se
tkáváme se po prvé se zárodkem jak myšlenky sebe
urcení národu, tak i Spolecnosti národu s výslovným po
sláním pacifistickým; po této stránce mel ovšem na Pa
lackého urcitý vliv Bakunin s Mazziniho na tehdejší
dobu utopistickou, ale ve skutecnosti prímo prorockou,
koncepcí Nové Evropy, vybudované osvobozenými ná
rody na troskách rakouského mocnárství. V Manifestu
se totiž praví:

"Príroda, neznajíc ani ušlechtilých, ani neušlechti
lých národu sama v sobe, nepovolala žadného z nich ku
panování nad druhým, aniž urcila nekterého k tomu,
aby sloužil druhému za prostredek k jeho zvláštním
úcelum; stejné právo všech k nejušlechtilejší
lidskosti jest zákon boží ... Podáváme bratrskou
ruku všem sousedním národum, kterí hotovi jsou zá
roven nám uznávati a skutecne hájiti úplnou rovno
cennost všech národností bez ohledu k poli
tické moci a velikosti jejich. Nápodobne haníme
také a v ošklivosti máme onu politiku, která se opova
žuje nakládati se zememi a národy jako s hmotou, moci
panovnické poddanou, bráti, meniti a deliti je dle l!
bosti a chuti bez ohledu na kmen, jazyk, mravy a na
klonnosti národu, nevšímajíc sobe jejich prirozeného
spojení, jejich oprávnené samostatnosti." A dále:

"Vystupujíce my co nejmladší, ac nikoli nejslabší
opet na politické dejište Evropy, ciníme návrh na obe~
slání všeobecného evropského sjezdu národu
na vyjednávání všech mezinárodních otázek;
presvedceni jsme, že národové svobodní snáze se usr:e
sou, než placení diplomati. Kéž by n~vrh. tento .n~sel
povšimnutí, dríve než zpátecnická politika Jednothvych
dvoru zase privede k tomu, aby národové, podníceni
záštím a nenávistí, sami se vespolek hubili."

Kdo, cta dnes tyto vety, by si vubec uvedomil, že od
chvíle, kdy byly vrženy na papír, ubehlo s~oro sto let?
Celá naše dnešní zahranicní politika je v 11Ich obsažena
in nucel

pecnejší svazek, svazek rovnosti ve všech národ
ta pomerech spojuje. Podle konstitucních zásad

jné a rovné užívání obou jazyku v úradech i ve
zavedeno a každý vzdelanec v Cechách casem
k dobre cesky jako nemecky mluviti bude a

objeví se, jak ve Svatováclavském shromáždení
eznámých provoláno, že Cech a Nemec jedno
."Podobne psal v Casopisu Ceského Musea:
I svorne se chovejme k nemeckým spoluobca
'm. Stejné pole s nemeckým živlem, stejná
prostora nám vykázána - na nás nyní povin

padá pole to vzdelávati, rozlehlou, témer prázd
luchou prostoru skutkem ceského ducha, ceské
sti zúrodniti, oživiti a osvítiti ... Pomery samy

o nesou, že vzdelanejší Cechonemci snažne se
dou jazyku ceskému, ba premnozí již nyní pilne

ucl. A stane se zajisté, že celý jich díl k ceskému
iznávati se bude; neb živel ten, na historické
soucitu celého Slovanstva založen jsa, jest tak
I puvabný, že každého, kdo blížeji se s ním se
mocne opanuje."
cek s Vocelem nebyli však osamoceni. Ve všech
ch casopisech nalézáme projevy obsahove po
I všecky reší pomer ceskonemecký ideove, ne,
deje namnoze dnes, se stanoviska politicky mo

. Tak šifra P. O. K. píše v Havlíckových
ch novinách: "Stejností práv pomine nenávist
hy a Nemci ... Druhý utešený následek stej
va bude ten, že se každému z nich dostane hojné
ti ku potrebnému vzdelání ducha, takže bude
rod s druhým jako v zápase horliti, aby v nicem
pozadu nezustal ... jestliže se zlomyslne tako
né rovnosti s jedné neb s druhé strany bude
, tehdá z toho neocekávané zlé veci povstanou,
obapolne záhubu prinésti. mohou. První a za
obe národnosti velmi škodlivý následek nerov

de, jak býval, neustálý, bud' tajný, bud zjevný
ustálá nesvornost, rozkyseleni a žárlivost ...
bojování zaujme všecky síly obou národu."

torch v Kvetech píše na totéž téma: "Láska
Imu jazyku nezáleží v tom, aby se proti cizím

menovite u nás proti nemecké zurilo. jako vši
tak i všichni jazykové srovnávati se mají a dobre

tom bude. V nynejších podráždených casech jest
&Il1irlivosti zapotrebí, aby se pretrhlo pocínání
, kterí mezi obyvatelstvo naší zeme síme nesvor

vati se snaží. jest potreba, aby poslanci ceští
všem a vytrvalí, ale mírní byli, aby, hned se

nedávajíce a vášen vášní neodplácejíce, prede
nejvíce k tomu hledeli, aby napravením omy
dsudkuv, u mnohých Nemcu panujících, k bratr-
DÚrení je privádeli, jehož naše vlast pro dobro

h svuj velmi potrebna jest." Nakonec ješte
i Procházkovu z Ranního listu: "Presved
se, Slované a Nemci, že již vedle sebe pod jed
nim státi musíme. Nechceme-li se tedy porád
ráti, budme svorni nebo alespon pokoj ni vedle

se na rozumné sousedy sluší a patrí. A hle,
ten jediný zisk, který z techto boju a z toho

o trení máme, to mravní presvedcení, že se
~espolek snášet a ne jedni nad druhé se vypínat.
litická snášelivost jest ten duchovní užitek,
takových krvavých boju vyplývá."
Ijsme schválne obšírneji z ideove rozdílne orien
listu, od nejumírnenejší vedecké revue až k ra

u Rannímu listu, aby jasneji vyniklo, jak
DÚnení bylo úplne ovládáno smírným, "švý-
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z obsahu: Orové Helia, Dresura, "Po puritánsku", V klecí, Pegasve
jhu, Lásko, krutá lásko, Zoufalstvi, Mílostné dopísy, Umelý ráj,
Títan, Ztracené iluse atd. Ctete toto dílo, má vzácné kvality vypra·
vovatelské a osvetluje bleskem tragícké hlubíny ženského srdce
žijíciho bez lásky. Brož. za Kc 30'-, váz. Kc 40'-.

Nakladatelstvi Adolfa Synka vydalo další svazky své nové knihovny
OMNIA (Malé práce velkých autoru). Z domácích autoru Ivana Ol
brachta: Dva dopisy a moták, obžaloba dnešního systému vezneni
politických provínilcu: H. G. Wells: Kraj slepcu, F. M. de Vol
taire: Migromégas, filosofická groteska na nedostatky lidského
myšlení, G. B. Shaw: Socialism pro milionáre.

Radio do škol. Výnosem ministerstva školství zaveden byl u nás
školský rozhlas do školní praxe. Z rad ucítelských jíste mnozí stoji
nebo budou státi pred problémem, pro jaký školní príjimac se r0z

hodnouti? Temto príchází proto vhod práve vydaná nová publikace
Inž. J. Hlavácka: "Prírucka školního rozhlasu", která vedle kritic
kých nestranných úvah o volbe vhodného stroje, vyhovujíclho
školní potrebe v ruzných pomerech a v nejruznejších sítuacích, obsa·
huje rady a pokyny nejen z praxe odborné radíotechniky, ale j ne
které úvahy císte pedagogické. Množství názorných obrázku v textu
seznamuje ctenáre s podstatou rozhlasu a se základy rozhlasow
techniky. Rukopís této prírucky byl predložen k posouzení vedoucbn
clenum kuratoría školského rozhlásu jmenovanému práve minister
stvem školství a národní osvety a byl shledán za doporucitelnoup0

mucku pro školní praxi. Príruška vyšla v nakladatelství "ORBIS"
(Praha XII.) a je za Kc 9'-.

Co bude s Evropou? Náš francouzský prítel Eduard Herriot

vydal knihu "Evropa budoucnosti", která práve vyšla v ceskémvy
dání v nakladatelství "ORBIS" (Praha XII.) s predmluvou dr. E.
Beneše. Dilo má tendenci sloužiti velikému dílu evropského sjedno.

cení, které ztelesi'iuje ideje evropské demokracie. Myšlenka Pan
evropy prestala již dávno býti utopií a vstoupila do stadia reálných
úvah polítíckých a hospodárských. Ceskoslovensko zvlášt jest pred
urceno rozumeti a podporovati tyto ideje, nebot ve své minulostimá
jednoho z predchudcu techto snah - jiríka z Podebrad, jemuž Her
riot ve svém díle venuje 'cestné místo. Z obsahu dila uvádime: Úpa
dek a velikost Evropy. Predchudci a vznik myšlenky nové organI
sace Evropy. Dnešní posice problému. Všeobecné hospodárstvl.
Celní problém. Rozpetí kartelové struktury. Úloha ducha atd.
Herriotova kniha není proroctvím a poselstvím, mluví již o pred
pokladech a nutnostech splnení a podává o tom zrejmé dokladyve
svých bohatých stránkách konkretních dat a hospodárských sta·
tistik. Vyšla v Politické knihovne jako XII. sv. a je za Kc 30'-,

Poselství Taylorovo. Jméno zakladatele nauky o vedeckém rizeaf
práce zná dnes každý. jeho ucení zmenilo celou výrobu, zpusobilo
duševní revoluci jak u správy, tak u pracovniku, z cásti i hmotnýpfe.
vrat závodu, a prece nebylo u nás knihy, která by jasne a prístupn6
vysvetlila obsah jeho ucení. Ted teprve ve sbírce "Prací k úspechu"
kterou vydává Masarykova Akademie práce a Csl. národní komitit
pro vedeckou organisaci spolecne s nakladatelstvím "ORBIS" (Praba,
XII.) vyšle "Poselství Taylorovo" (O-zásadách vedeckého rízení.Jak

dosíci úspechu), ve kterém autor sám nejlépe karakterísuje svojina
uku a které jest trestí jeho myšlenek.

Zrítelnice oka. Rozmluvy o výchove deti bez vyznání. Stran 61.

Cena Kc 5'50. Vydalo nakladatelství Volné myšlenky, Praha II.,
Drevná 6. Je to první kniha tohoto druhu, která v Ceskoslovenska
vychází.

Tiskový referát ministerstva železnic.

zastávek nekterých rychlíku cizozemských s rychlovlaky csl. st. drah.
Bylí bychom vážené redakci povdecni, kdyby dala mista temto
rádkum:

jest beze všeho priznati, že cizozemské rychlíky, za priklad panem
Dr. Hejdou vybrané, jezdí rychleji, než rychlíky ceskoslovenské.
Ovšem jsou ale cizozemské rychlíky, níkoliv snad jen v Portugalsku
nebo v Recku, které nejezdi ani tou rychlosti, jako naše, ale ty za
príklad prirozene vybrány nebyly. Pri srovnávání jízdni rychlosti
nutno vzítí v úvahu také jiné ješte okolnosti. V naší z vetšiny kopco
vité zemí byly dráhy staveny s cetnými oblouky a znacnými sklony,
což obé má nejvetší vlív na rychlost jizdy. Zastávky, které rovnež
prodlužují jizdní dobu, jest možno omezití jen v prípadech, kdy
z výchozí staníce jest zabezpeceno tolík cestujících do vzdálené sta
níce cílové, aby vedení vlaku nebylo nehospodárné. Toho u nás však
casto není. Nehlede k tomu, naráží snaha železnicní správy, zrušovati
u nekterých rychlíku zastávky v nekterých místech, každorocne na
protesty obcí a veškerého denního í jiného tisku bez rozdílu, nacež
následují pravídelné cetné íntervence polítické. Konecne budiž ješte
pripojeno, že. využítí maximální rychlostí naších nových lokomotív
vyžaduje zesílení spodní i vrchní stavby hlavních tratí atd., což se
síce provádi, avšak pro vysoký náklad fínancní prírozene pouze po
stupne. Že se, pokud bylo možno, í leccos zlepšilo, o tom svedcí na pr.
práve jízdní rychlost rychlíku Praha-Liberec, p. Dr. Hejdou uvede
ného. je pravda, že tento rychlík potrebuje k projetí trati 142 km

dlouhé 190 minut a zastavuje 9krát, cíli každých 16 km. Avšak za
Rakouska rychlík na téže tratí potreboval k projetí 202 minuty a za
stavoval llkrát, cilí každých 13 km. Nejrychlejším rychlíkem za Ra
kouska byl rychlík c. 201 z Vídne do Prahy a ten jezdil rychlostí
66 km hod., níkoliv 80 km, jak se v clánku tvrdi. Nezdá se nám býti
také na míste pri srovnávání jízdních rychlostí naších vlaku s cizími
zvlášte uvádeti rychlovlak Pardubíce-Liberec. Na této trati ne
jezdil pred prevratem vubec žádný rychlovlak, takže zavedení rych
líku znamená samo o sobe znacné zlepšení dopravních pomeru pro
kraje, jimiž traf procházi.

Konecne jen zmínku o domnele vysoké cene jízdného naších
rychlíku. Vezmeme-Ii za merítko americký dolar, zjistíme podle dnes
platných tarifu, že za I dolar ujede se v jugoslavíi a Madarsku 82 km,
v Nemecku 75 km, v Rakousku 70 km, ve Švýcarsku 62 km, ale
v Ceskoslovensku 85 km. Z techto císlic vyplývá, že nelze pokládati

naše sazby rychlíkové za vysoké. jiste nikterak nezastáváme názor,
že by nemela býti rychlost našich vlaku vubec, nejen rychlovlaku,
zvyšována. Železnicní správa o to sama ve vlastním zájmu usiluje,
pokud to ovšem vubec za daných pomeru jde. Chteli bychom jen
dodatí, že není své rázem C. S. D. okolnost, jak míní pan Dr. Hejda,
že jedine snad u nás jezdí rychlovlaky prumernou rychlostí pod
70 km. Takových evropských drah je vice a nechybej i ani v Nemecku
aní ve Francii a Halíi.

život sester Brol1teových. Když se ptali presidenta Masaryka, kte

rých deset knih ze svetové literatury by sí vybral, jmenoval také dílo
Ch. Bronteové. Životopis techto sester, jejíchž romány "Villette",
"Shirley", "Bourlivé výšiny" vycházejí u nás již v nekolika vy
dáni, vyšel od E. a G. Romieu v "Knihach osudu a práce" (Orbis,
Praha X I1.). Dílo je živým obrazem pomeru, ve kterých sestry vy

rostly a celého jejich mnohostranného a krátkého žívota. Vyjímáme
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crayonu, zápisníku, soenecken a pod. psacích souprav a podložek; aktovek
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stále stejné .•. stále dobré.

se doprodává.
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»Lucerna« a »Kotva«.

otiskoval Prager Tagblatt

ZVUKOVÝ FILM

FR. BOROVÝ PRAHA II., NARODNr 18.

S ilustracemi A. PEL C E, stran 356.Brož. 25'-, váz. 35'-,

U všech knihkupcu a v nakladatelství

bylo rozebráno behem jednoho mesíce
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než zacnete
stavet

prohlédnete si prospekty o našich novinkách

U·P'dveri
U·P parket
U·P nábytku

Napište si o ne ješte dnes,
protože by Vás velice mrzelo,
kdy bys t e se o nich d o ved e I
až budete mít postaveno.

SPOJENÉ U-P ZÁVODY A. S.
Pro dej n y: Brno, Josefská • Praha, Palác Lucerna • Brallslava, ttefánlkova • Pardublce, WlIsonova
Olomouc, Havlickova • Moravská Ostrava, Ul. 28. ríjna 6·8 • Opava, Jaktarská 11 • Kolice, Hlavná 77


