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Capek:

O malých pomerech.
Jeden z bludu, kterými si se zálibou ztrpcujeme ZIvot, je blud o malých pomerech. Potkáte-li cloveka
z Berouna nebo Vysokého Mýta, shledáte záhy, že je
otráven malými pomery v BerU'une nebO' ,Vysokém
Mýte; naproti tomu clovek pražský je otráven malými
pomery v Praze. A protože prý jsou v Beroune nebo
v Praz,e malé pomery, nedá se tu nic porádného delat; nebýt jenom tech zatracených malých pomeru, psal
by každý ceský dramatik nanejmín jakO' Bernard Shaw
a každý politický sekretár by dorostl státnické velikosti
rekneme Pitta Staršího; ale to víte, ty malé pomery
nás dusí.
Vzdelanec na venkove si stýská, že tam
musí zakrnet; kdyby byl aspon v Praze, to byste koukali, jak by se rozvinul. Avšak ani universitní profesor se jaksi nemt'tže rozvinout v nádherný kvet ucenosti; ovšem kdyby mel tak skvelé dotace a ústavy jako
na amerických školách, to by, panecku, udelal díru do
sveta. A tak dále. Zkrátka co nám schází, to není chut
k práci a takový nejaký dar od Pánaboha, nýbrž pomery.
Jeden ruský režisér rekl, že nejsou velké a malé role,
nýbrž jen velcí .a malí her-ci. Podobne jsem v pokušení
ríci, že nejsou velké a malé pomery, nýbrž jen velcí a
malí lidé. Myslím, že když byl Shackleton na jižním
pólu, nestežoval si nikterak, že tam jsou malé pomery,
ackoliv tam byl skoro sám. Když chodil Sokrates po
A thenách, nebyly asi Athény o nic vetší, nežli dneš~í
Plzen; pres to však, pokud víme, Sokrates neprohlásIl,
že v tak malých pomerech on nehraje a basta. Kolem
porádného a statecnéhO' chlapíka .nejsou nikdy malé
pomery, nýbrž slušne veliké a dokonce i náramné pomery. Shackleton byl docela spokojen s jižním pólem,
protože hledal jižní pól; ale ceský malkontent by snad
spustil hlasitý protest, že jižní pól není Václavské námestí nebo Velká Opera.
Nebot stejným zpusobem
protestuje, že Beroun není Praha nebO' Rím. Za.vrhuje,
že Vysoké Mýto je proste Vysoké Mýto' a nikolIv neco
jinšího. Protestuje proti' bezohlednému faktu, že Kromeríž nemá pet milionu obyvatel nebo ž,e Prahá nemá
intelektuální atmosféru Paríže.
To jsou ovšem pomery zoufalé, ježto s,e patrne nedají zmenit.
Ale když už mluvím o Kromeríži: Byla by sice marno chtít udelat z Kromeríže nebeský" Jerusalem, ale dO'
jisté míry a po nejakou dobu se podarila z ní udelat
aspon hanácký Jerusalem; Litomyšl se nemMe stát
Perikleovými Athénami, ale v jisté dobe byla aspon
východoceskými Athénami. Nemt'tže-li se Beroun stát
Prahou nebo Rímem, muže se aspon stát porádn)Tm a
jaksi sobestacným Berounem. Je možno dokon.ce pusobit, aby byl v nejakém dobrém smyslu co neJberounovatejší.
Predpokladem taho ovšem je, aby berounským lidem silne a nadšene záleželo zrovna na Beroune.
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Ohlédneme-li se drobet po dejinách, vidíme sice, že
bývaly veliké kultury, jež vyrostly z velikých pomeru,
jéika treba kultura rímská; ale že ješte casteji bývaly
veliké kultury, jež vyrostly z malých pomeru, jako treba kultura recká. Italská renaissance byla regionalistická; Goethovo Nemecko bylo regionalistické;
Anglie
podnes je klasickou zemí lokálních patriotismu. Snad
se jednou podarí dLlkaz, že kultury vyrostlé na pude
regionalismu jsou hodne jiné než centrální a ríšské
kultury; že snad jsou štavnatejší, zemitejší a vubec
bujnejší. Ale pokud tento dukaz není podán, spokojme
se tvrzením, že aspon pro život v Beroune je duležito,
aby tatO' mesto s okolím se cítilo být radeji krajem
nežli provincií. Je duležito pro morální stav Trebone
uvedomit si, že trebanské námestí není sice tak rušné
jako nároží na Mt'tstku, ale že za to je krásnejší, zvlášt
až se trochu líp vydláždí. Bylo by velmi duležito, aby
bratr Slovák z Nitry uvažoval více o zvelebení mesta
Nitry než o autonomii bratislavských úredníku. Záleží
víc na tam, aby mesto Cáslav bylo baštou cáslavského
Ikraje, než aby bylo baštou té nebo oné pražské politické strany. Mám skutecne za to, že nyní nám je nade
vše treba bohate rozvetveného regionalismu.
Praví se, že když jsme si nevládli ve státe, vládli
jsme si aspon v obcích, a ta že nás chvála bohu udrželo
pri živote. Zdá se však, že nyní, když si vládneme ve
stát;", 'si ponekud méne vládneme v obcích a krajích.
Komunální politika vetšinou resignovane odumírá na
malé pomery. Lokální ctižádost prestává existU'vat, tdk
jakO' už neexistuje a neroste ivancický 'Chrest. Žít
_ v Olomouci nebo v Kutné Hore platí za jakési vyhnanství. Ztratili jsme lokální cit, aniž bycham získali cit
státní. Malé pomery nevznikají tím, že máme malá
mesta, nýbrž tím, že jsme v nich neradi. Hledá-li clovek romanti'cké dobrodružství, je mu v takovém prípade jeho zahrádka ovšem príUiš malá; '<l.lelehce-li
uhrabat cesticky nebo vyplet bejlí, shledá, že je zatracene veliká, vetší, než vubec tušil. Jak zrejmo, v odhadu velikostí a pomeru záleží na hledisku, které volíme.
PrU'caural jsem letos radu malých i akresních mest;
zdálo se mi, Že chudnou a chátrají, jmenovite ve srovnání s vesnicemi. Vypaclá tO', jako by lokální strediska
ztrácela svU'u prítažlivou sílu; patrne už nestací venkovu, který vyspel i zpychl rychleji než venkovská mesta. Zdá se, ž,e venkov s rostoucí rychlU'stí gravituje
k nekalika málo hlavním nebO' prt'tmyslovým centrllm,
preskakuje hierarchickou stupnici farních, okresních a
krajských mest. Zdá se, že nyní nejde o nic méne než
o jejich život. Nárek na malé pomery není nic jiného
než malomestský defaitism; je to reptání bankrotáre,
který ztrácí klientelu a nedovecle &e z tohO' nicemu
Eaucit. Lidé z provinciálních mest se stávají príliš
malými pány; proto zacínají mluvit o malých pomerech, místo aby se chytili za hlavu. Není-li už místní
farár pritažlivým stredem farnosti, musí se to zkusit
jmak; každé mesto i mestecko žije ze svého okolí; p:oto predevším musí hledet, aby mu stacilo. To není Jen
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problém ~ospodárský, nýbrž i kulturní a spolecenský;
to je práve to, cemu ríkám regionalism.
Vlastní a prímo t:xistencní úkol každého mesta je,
aby ovládalo své okolí, své »zázemí«. Dríve to bylo
dáno samo sebou, nedostatkem dálkových komunikací;
nad to pomáhala tomu i církev a celý rád života. Dnes
tato samozrejmá prevaha lokálních stredisk strašne poklesá; mesta jsou stárnoucí honorace s trochu opdskanou bývalou slávou. Dobrá, bylo by možno nechat
je vymrít jako prežitek drobet neschopný; ale je otázka, neztratí-li se tím také kus zdravé a vvsoké životní
organisace. Je možno predstaviti si, že by nebylo nic
jiného, než velká prllmyslová oentra a pak už jenom
selský venkov; ale táži se, nebyl-li by tento stav kulturne a spolecensky pO:1ekud strašn)·. Je-li tohle moderní
urbanism, pak se radeji hlásím k stredoveké organisaci
s"eta.
Regionalism, boj o život a záchranu lokálních ústredí se nevede jenom ve jménu místních kramárll a
ševcll, ale také ne pod vl8.jkou folkloristického svérázu;
jde o neco víc; jde o organisaci života. Bud' se stane
venkov fahrikou na zrní, nebo zllstane domovem, "e
kterém se žije. Aby byl domovem, musí být omezen;
musí se stát krajem pro sebe. Ješte nekolika nitkami
visí na sv)'ch lokálních centrech; ale zchátrají-li tato
centra a stanou-li se skutecne malými a k smrti nudl1):'mi, rozpadne se tato nejstarší organisaoe našeho
sveta nadobro. Což bych, pokud mne se t)'ce, považoval za vetší pohromu než je morová rána. Regionalism ceká na své politiky: na lidi nadšené ideou, že
Berona musí b)Tt Beronnem a Vysoké Mýto Vysokým
Mýtem a ne nejak)'m bídn)'m a jen docasne snesitelným
místem, ve kterém se trpí malé pomery.
G. K. Chesterton:

Neprátelé majetku.
Není nového, šílenství
moderního
sofisty
predstavitelného
ideálu, jenž by byl tak odvážným a vhodným, jako jsou ideály staré. Toho dne, kdy uskutecní se kterákoliv
z papírových
zásad,
jaké vyskytují
se v kapesních zápisniccích,
nastane
urcite cosi podobného
zemetresení
všech národ lI. Je pouze
jedna vec zcela nová o níž možno na svete se pokusiti: dívati
se do slunce.
Pokusíte-Ii
se o to jednoho krásne modrého
cervnového dne, pak pochopíte, proc lidé nedívají
se na své
ideály prímo. S ideálem lze udelati jen jednu skutecne pozornost vzbuzující
vec: uskutecniti
jej. Pohlížeti
bezprostredne,
tvárí v tvár žhave logickým faktum a celiti strašným nádedkum. Kristus vedel, že by bylo ohlušivejší ranou hromu splniti
zákon, než zniciti je]. To je pravdou dvou prípadu mnou uvedených, a všech prípad II vubec. Pohané vždycky uctívali cudnost a nevinnost:
A thenu, Artemis, Vestu: když však mucedníci sv. Panny pocali v této cnosti žít, byli predhazováni
dravé
zveri a páleni na rožni. Svet vždy miloval predstavu chudáku a
ukrivdených:
to dokazuje každá legenda - od Popelky až ke
králi Druzdibradovi,
1 aždá báset'í - od Magnificatu
po Marseillaisu. Králové zurili proti Francii, ne proto, že idealisovala
ideály, nýbrž proto, že tyto ideály uskutecnov.lla.
Císar Josef
Rakouský a carevna Katerina byli vyznavaci zásady, že vláda
patrí lidu; zachvátilo' je však zdešení, když lid to skutecne zacal provádeti. Proto je francouzská revoluce typem všech správných revolucí, že její ideál byl tak starý jako Adam,
její
splnení však sveží i obdivuhodné a nové.
Na svete

se nám stále naskytá

neobycejná

podívaná

na lidi,
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obracející se k novým ideálum, ponevadž se nikdy nepokusili
o uskutecnení
starých. Lidstvo není znechuceno krestanstvím;
nenalezlo v nem tolik, aby je mohlo omrzeti. Není rovnež unaveno politickou spravedlností;
je pouze syta cekání na ni. -'
Navrhuj::--1;lychom
si náležite povšimli alespon jediíl)ho z techto starých ideálu; a sice - jednoho z nejstarších. Volím princip domova, domácnosti:
ideální domov, štastná rodina - svatá
rodina dejin. Je nutno poznamenati,
že na tento ideál je podobne jako na církev, i jako na republiku nejcasteji
útoceno
temi, kdo jich nikdy nepoznal, nebo temi,
kdo je nedovedli
uskutecniti.
Nescetné moderní ženy postavily se v teorii proti
principu domácího krbu, neznajíce jej vubec v praxi. Zástupy
chudákl!
byly vehnány do chudobincll,
aniž by kdy okusily
kouzla domova. Povšechne receno, sní kultivovaná trída o tom,
jak opustiti své pocestné domovy, kdežto pracující trída žádá,
aby jí bylo umožneno jejich zakládání.
Vezmeme-li nyní tento domov, tento domácí krb co zkušební
kámen, nalézáme obycejne jednoduchý
puvod myšlenky:
Buh
jest ten, jenž dovede neco stvoriti z niceho. Clovek (je nutno
vY510viti to uprímne) muže udelati neco jen z neceho. Jinými
slovy: kdežto radostí Boha je neomezen,é, neohranicené tvorení,
je radostí cloveka práve tvorení omezené. Požitek cloveka záleží v tom, je-li držitelem podmínek, jimž cástecne je sám podrízen;
chce být kontrolován
hudebním
nástrojem,
na nejž
hraje, polem, které obdelává. Vzrušení mu prináší hlavne snaha,
dosáhnouti za daných podmínek nejvyšších možností; podmínky
mohou se rozšíriti, ale nesmí se rozširovati do nekonecna. Cloveku se zachce napsat na obálku dopisu sonet,
nebo vytesati
hrdinu z kusu skály. Ale vytesati
sonet do skály by bylo
prací velmi namahavou
a stvoriti
sochu hrdiny
z papírové
obálky leží skoro mimo meze praktických
možností.
Tento plodný
zápas s podmínkami,
jenž tvorí vznešenou zábavu urcité kultivoyané
trídy, je znám pod jménem umení.
Vetšina lidí nemá však ani casu ani schopností hledati neviditelnou nebo abstraktní
krásu. Pro vetšinu lidí muže být
idea umeleckého
tvorení
vyjádrena
jen jedinou, dnes nijak
rozširovanou
ideou ideou cudnosti a pros~oty. Prumerný
clovek nemá nejmenší touhy malovati západ slunce, jehož barvy
obdivuje;
ale zatouží natríti si sVllj domek barvou, která se
mu líbí; - a když jej natre na trávove-ze1eno s ružovými teckami - je prece umelcem, stalo se tak podle jeho volby. Cudr,ost je v),hradne umením demokracie.
To jest: každý clovek
má neco mít, co prizpusobil by svému vlastnímtt obrazu, jako
sám je podoben obrazu božímu.
Jelikož však není Bohem,
nýbrž pouze jeho skromným
obrazem, musí vyjádrení
sama
sebe prizpusobiti
podmínkám;
podmínkám,
jež jsou tak presné
jako omezené.
Vím dobre, že slovo »majetek, vlastnictví,( je za našich dnu
I~ošpineno korupcí velkokapitalistu.
Dalo by se predpokládati,
že Rotschildové
a Rockefel1erové
stáli na strane majetku. -Ve
skutecnosti jsou však, jeho nepráteli, nebot jsou nepráteli svých
vlastních podmínek. Nechtejí míti vlastní pudu, chtejí získati
pudu druhých lidí. Posunou-li hranice na pozemku svého souseda, posunuli soucasne i hranici svoj i. Clovek, který miluje
svoje malé, trírohé polícko, má je milovat proto, že je trírohé:
každý, kdo zmení jeho podobu pridáním kusu pudy, je zlod~jcm, jenž ukradl onen trojúhelník.
Ten, jenž rozumí pravé
poesii majetku, rád se dívá na zerI, oddelující jeho zahradu od
zahrady sc'usedovy, na kroví, jímž jeho statek hra~icí se statkem druhým. Nemuže videti svoji pudu bez vymezených hranic
pozemleú sousedových.
Bylo by poprením majetku,
kdyby vévoda Sutherlandský
spojil všechny statky v jeden celek; práve
tak jako by bylo poprením manže15td, kdyhy mel všechny naše
ženy v jcdnom harému.
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Jaroslav Kolman-Cassius:

Vražda co neinformovanost.
Autor »Pametí jedlíka opia« Tomáš Quincey pokusil se ukázati v literární studii vraždu jako umení.
Je prokázáno autobiografií tohoto slavného anglického
spisovatele, t,edy svedkyní nanejvýš oprávnenou, že na
jeho zajímavé názory mela znacný vliv oxfordská universita, kde se naucil mimo jinému nevykorenitelnému
zvyku, požívati svých 32'0 granu opia denne.
Ucinme podobný púkus, mnohem méne nebezpecný.
Xedívejme se na lidskou zlacinnost opojným dýmem
estetickéha opia, ale pahledme na vraha v strízlivém
osvetlení soudní síne, jejímiž oOkny padá svetla šedivého dne velkomesta. Zvencí je slyšet ospalé zvonení
tramvaje a na okenní rímse sedí šediví vrabci. Uvnitr
na lavici obžalovan)'ch sedí také nejaké dve šedivé bytosti. Ten na prava v trestaneck)'ch šatech je vrah a
ten vedle neho zrízenec veznice v,e své unifarme. Ne,
pockejme, ten na leva je zlocinec v trestaneckých šatech a ten druhý je zrízenec veznice.
Vidíte, zmýlili jsme se jen jsme vešli, nebot spravedlnúst nemá na vyluzování a dala ušít zlocinu i své
stráži šaty témer z jedné látky. Zbyrokratisovala vraha, jakoby byl jejím zrízencem. Setrela s vraždy veškerý pel umelecké malebnosti, jakmile se jí dostala da
rukou. Lec 'Odolávejme dále pokušení spalknouti 32'0
granu opia, denní to dávku estetiky pana Quincey,
které by nám ukázaly kalem nezábavného vraha duhové vidmú literatury. Spokajme se dále pahledem na
dva nezábavné zrízence, z nichž jeden v nejlepším prípade ujde šibenici a dastane dvanáct let žaláre, kdežta
druhému v nejhorším prípade vystydne doma 'Obed.
Dívejme se na ne dále tak jak se nám jevili pri prvním
pohledu: dva lidé, kterí zajisté mají jinde neco na
práci, sedí uprastred jakési byrokratické driny a cekají odevzdane, až bude tomu všemu konec.
To je prv'ní dojem, prijdeme-li do soudní síne, kde
je na programu tema »vražda co zlocin podle § 137.«
a prijdeme-li tam, když jsme požili šálek kávy na míste denní dávky 32'0 granu opia. S bohem, carovná
huriska vraždy s nádhernými prsy Sfingy a hlavou
lVledusy! Zdá se, že máme co delati nikoli s umelcem,
ale s jakýmsi smalarem, který spackal svou vec dokonale.
.
' !: ,j",
A strízlivost šedivého jitra, suše referující hlas predseduv a nedostatek naší denní dávky opia uvádí dále
naši duši v ješte hlubší stav' neumelecké vecnasti, která
je schopna jen primérních reakcí. Je nám líno nazývati neco vraždou a Zlocinem a odívati to v trpytné
metafúry, když je to jen jakýsi František Lauermann,
bývalý 251etý soukromý úredník, který uderil kladívkem petkráte do hlavy 73letého cloveka za to, že byl
tento náhodou kostelníkem v kapli, v níž chtel onen
býti zlodejem. Jsme neschopni povznésti se k nejaké
ušlechtilejší visi, která by z tohoto smešného kladívka,
jež ted koluje mezi soudci z lidu, ucinila kyj Kyklopuv
nebo lví c,elist Herkulovu.
- »Ukažte nám, obžal'Ovan)T, jak jste to udelal« praví predseda. A obžalovaný bére kladívko a ukazuje. Bohužel, zbavili jsme se dokonale literární fantasie a tak vidíme jen jakéhosi zrízenoe, který ukazuje,
ja~<se zatloukají hrebíky do bednicky a ukazuje to
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špatne. A co praví tenta neabratný clovek na predsedovu otázku: »J ak jste mohl clovece, tohle udelati tomu starci, což pak po tech všech vašich podvodech nedalo by se delat neco jiného, když už jste si chtel pomúci?« Odpovídá panekud sdílnejším a plactivým hlasem: »J á nevím, pane vicepresidente, - já jsem nevedel co delám - co bylo lidí, kterým jsem nedal ublížit a najednou tohle - já nev,ím, co se to stalo.«
V jeho chvejícím se hlase zní hluboká opravdovost.
Týmž hlasem priznal celou žalobu, slovo za slovem.
Týmž hlasem vylícil každau ránu kladívkem do hlavy
starcovy a mnoho jin)'ch ponižujících vecí v sve sebeobžalobe. Proc by t,ento hlas mel práve lháti, když
uvádí cosi na svou obhajobu a to ješte neco tak nicotného v ocích zákona a spravedlnosti jako je ne i nf O r m O van o s t? »Neznalost zákona neospravedl:iiuje viníka« - a také nám ani ve snu nenapadne podrývati tuto zásadu, která je hlavním pilírem spravedl- .
posti. Ale zachytili jsme onoho šedivého jitra sluvko
»neinfúrmovanost«, které není o nic horší než sluvko
»umení«, a pocítili jsme touhu podívati se na zárivý
zlocin vraždy skrze tento šedivý pojem jako na zatmení slunce ocazeným sklem.
Prišli jsme v,ideti muže komisním rouchem odeného
a trtinu vetrem se klátící, nikoli duhové barvy zlocinu.
Pokusme se uciniti z muže, který se dopustil slavné
vraždy, jen bezvÝznamného cloveka, který byl špatne
informaván. Nemyslím, že by 'Obraz neinformovaného
cloveka byl lákavejší pobídkau -pro zlocinnou mládež,
která snad ješte dnes hledá s kladívkem v kapse hlavu
se stareckými šedinami. Denní kritické úvahy o zlocinech s jemným smyslem pro jejich malebnost ucinily
v tomto 'Oboru, co se dalo ucinit. Také bych nerad
psal svou studii jako nejakou zmatecní stížnost do vysokého v)Tmeru trestu. Netreba snad podotýkati, že
pokládám tento druh neinformovanosti,
který vraždí
kladívkem, za nanejvýš trestuhodný.
Nechci se vLlbec
dotýkati hlubokých zkušeností, kterých nabylo právo
behem staletí se zlociny a dusledku, jež z nich vyvodilo. Rád bych jen naznacil jednu prostou stránku
veci, která se sice témer ve všech prípadech jeví, ale
v žádném není dosti patrna, aby byla pozorována.
Nejen Tomáš Quincey se svou denní dávkou o~ia,
ale vetšina lidí, jež pije svuj šálek kávy, než se Jde
podívati na soudní prelícení, vidí vraždu spíše jaka
umení než cokoli jinéha. Nemusíme prato hned spílati
obecenstvu, které s,e tísní v parotní síni, pra jeho nízké
meštácké pudy. Je ta snad jen obecenstvo, které je
umenímilavné. Chavá se aspon zcela tak, jaka kdyby
byla v divadle: nerado vstává 'S místa, když se pasadila, chrastí sácky s cukrav,ím a 'Obycejne bývá predstavením zklamána.
V prestávce dramatu a peti ranách da hlavy kladívkem, zatím co poratní senát 'Odešel k parade a na scéne zbyl jen smutný hrdina František Lauermann se
svým prízrakem znicenéha života v duši, a naproti
pemu dve rady porotcu, 'Objevila s'e v parotní síni dáma s plnau nárucí uzenárského zbaží, která spechala
k lavicím soudcu z lidu, aby je zásobila. Byla to dáma
zrejme neinfarmovaná a uvádím ji jako príklad neinformovanosti na lavicích soudcu z lidu, jako protejšek k neinformovanosti
na lav,ici obžalovaných. Slyšeli jsme, jak pan Ze1enka ji informoval, že není dovolenú ani slušno jísti ve spolecnosti lidí, kterým mužeme
nabídnouti jen šibenici nebo dlúuholetý žalár, a budiž
receno ke cti oné peclivé hospodynky, že to mileráda
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uznala a odnesla Svtlj proviant na chodbu. A tu se-tážerr.e s pln:)'m vedomím odpovednosti: kdyby takový
nejak:)' pan ZeIenka informoval nerozhodného Františka Lau~rmanna, když. po c ty r t é bloudil v ambitech Lorety, že není ~ovolenO' ::Lhislušno, abychom pritloukali svuj ost.fd na stareckou lebku peti poklepy, že
1:0 nemtlže b:)-ti základním kamenem našeho štestí, ale
náhrobrtím kamenem. kdo ví, zda by se nezastydel také
po páf~, jako to ucinil ctyrikrát a neodešel domu nebo
k s\'ému obchodnímu príteli v Tuních, aby mu rekl ve
vší slušnosti: tady máte svuj cerný klot na kradené
skvosty, milý príteli, z obchodu nebude nic, jelikož
jsem se práve informoval, že náš obchod je nicemnost.
Postavili jsme tyto dva prípady neinformovanosti
k sobe, aby bylo zrejmo, jak ruzné dusledky mohou
míti dva ciny, vyverající z približne stejné, reknem~,
naivity, a jak jsou vlastne všecky lavioe v soudní síni
blízko u sebe, dív,áme-li se na ne skrze na'še sklícko,
zacouzené všedností.
Mohli bychom uvésti na sta príkladu z tohoto
ovzduší morální naivity, které tvorí nejen obžalovaný,
ale i obecenstvo, jež se prišlo na nej podívati. Kolik
granu opia bylo by nám vzíti, abychom videli uprostred vší té strízlivé nevedomosti v muži s kladívkem
nikoli umelce, ale vubec zna'cnejší v,ýjimku z obecnosti?
- »Mladá dívka« - píše jeden ze soudních rderentú - »podle všeho cast:)' host kaváren, sedela vytrvale pri 'celém prelícení a na konec nám rekla, že
nemá, proc by Lauermanna odsuzovala, nebot prý se
po celou tu dobu o nem nedovedela nic špatného. Tato
dobrá dívka považovala loupež, pet ran kladivem do
hlavy, poclvody a krádež,e. za jakési mužské záležitosti,
do kterých pr:)' se nechce plésti.« Mínením této skromné, neutrální dívky promluvila neinformov'anost soudní síne ješte nejmírneji.
Ale vratme se k oné mužské záležitosti, pri které se
používá kladívka. Jistá neinformovanost
jeví se již
u samých korenu zla, dosti nezávadná, jak se bude
zdáti všem dobr:),m dívkám, které se nestarají 00 mužské záležitosti. Obžalovaný dostal omylem obsílku na
vojnu, jako by byl praporcík a nikoli svobodník. »To byl pocátek« - praví - »mého neštestí.« Pocátek všeho neštestí, které melo konec v peti ranách
kladívkem, totiž byl, že se nechal považo ti ·'za praporcíka. Tato nevedomost zavinila první trest, který
predcházel dvanácti letum, šest mesícu težkého žaláre
pro podvody. A také v ostatnkh podvodech a krádežích není ani špetky uvedomelosti, jakou predpokládá nejen umelecký cin, kter:)' je zlocinem, ale cin
vtlbec. Opravdu, cím dále pokracuje lícení, tím slabší
máme nadeji, že s,e o obžalovaném dovíme neco špatného. Muj bože, kolik lidí se vydává nebo vydávalo
za to, zac byli nebo jsou Ú'mylem pov,ažováni. Jaký div,
že se obžalovaný, odLházeje po rozsudku, zastaví pred
lavicemi soudcu z lidu a zmerí je pohledem pohrdavého pr,ekvapení. Dvanáct let! Jak se zdá, nebyl informován ani o tom, že tluceme-li cloveka kladívkem
do hlavy, neuvádíme se jen v nebezpecí, že nás úrady
budou považovati za vrahy, ale že nás také za to potrestají.
Prozatím vidíme, že sprav,edlnost obšírne poucuje
jen porotce o podstate zlého cinu a o odplate vymerené
zákonem. Nebylo by na case ohlédnouti se po nejaké
instituci,
která
by podala
predbežné
vysvetl,ení

nos. t
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o techto vecech také ostatním lidem, dríve než neco
provedou následkem pedostat<r?ných informací?
Je
skutecne tak težko vl1lraviti lidt!P.Irdo hlavy jinde než
pod šibenicíh~e »kdo ciní tak, aby z toho pošla; ·smrt
druhého, je vinen zlocinem vraždy«,? ,Má jen nekolik
vylosovaných mužu a žen zkoumati .Qtázky, »co jsou
to pohnutky nízké a necestné«; zatím co svet se 'Svými
dobr:)rrni,skrornnými
dívkami tone dnes 'In hluboké
nevedomosti a naivite, co se týce mužských záležitostí
a vioe versa? Snad kdyby bylo takové informatorium
o jednoznacnosti a prostote morální pravdy uvedeno
v cinnost a kdyby širší verejnost seznámena byla s odpovedmi na ruzné otázky také nekde jinde než na
prahu žaláre, snad by se nenahromadilo
porotcum
osmnáct otázek o vine jednoho cloveka a dobré,
skromné dívce z obecenstva, by se podarilo najíti jakousi závadu, ne-li špatnost v cinu, který právní žaloba
oznacila jako pokus úkladné vraždy z pohnutek nízkých a necestných.
Vidíme, že jsme se znacne v,zdálili od umeleckého
nazírání pana Tomáše Quincey a jeho puvabné methody, která ho prežila. Dnes více než kdy jindy budeme cítit zlocinnou prolhanost sentimentality, která
by chtela vytloukat kapitál kladívkem nerozhodného
mladého muže z Lorety nebo na odiv staveti elegantní
šaty 2Iletého výrostka, který vraždí šestnáctiletá devcata, když o to požádají.
V posledním pr,elícení zimního porotního údobí prohlásila svedkyne, že lidé v jejich obci »nedají na obžaI!ovaného dopustit«.
--:- »I když vedí, že zabil otce a matku sekyrou«?
tázal se predseda, vkládaje do své otázky povinný
!Údiv, ackoli mu už dávno podobné odpovedi nejsou novinkou. - »Oni myslí, že to udelal jen v nejakém rozcilení« - odpovídá svedkyne. Zdá se, že i v tomto prípade jde o informace velmi nedostatecné.
Soudní sín je velmi stará instituce a znacne se také
zmenila od poetických dob, kdy zlocin byl epos,cm.
Dríve tvorila celek, který drtil obžalovaného mezi
štíty nebo nosil ho na nich v triumfu spravedlnosti,
jíž bylo ucineno zadost. Dnes je rozeklán na dva
protichtldné svety. Na jedné strane tribunál práva,
verný svému božstvu, který klade otázky jak je staletí civilisace formulovaly, na druhé plytké neinformované množstyí,' které by se nejradeji vyhnulo odpovedi. Svet stojí ve znamení božské pravdy »nesudte,
abyste nebyli souzeni«.
Ale proto, že má špatné svedomí.
Jan Dušek:

Pathologie doby poválecné.

v álka znamená vždy seslabení válcících státu, znamená napetí a mnohdy prepetí všech sil národních,
po nemž násl,eduje všeobecná únava a touha po klidu.
Válka pro stát znací totéž jako pitka a h:)'rení pro cloveka, po nemž se dostaví kocovina, výcitky svedomí a
nepremožitelná Itouha po (odpocinku,
Zvlášte velké
války napoleonské a válka svetová mají za následek
ímavu, která zachvacuje nejširší vrstvy, v první rade
však inteligenci, ponevadž válka a revoluce vždy spotrebují nejvíce energie nervové. S touto únavou a nervovým vycerpáním spojeny jl)ou všecky ony výjimecnosti, všecky ony pathologické zjevy, na než si po válce stežujeme.
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1. o s I a b e n í a s o c i a cní c h, cen t e r mozkových prepetím duševním má za následek nedostatek
logického myšlení, n'éél~štatek z'dravého rozumu. Lidé

prostí~ase inteligentní
vrhají se
do náruce kspiritismu,
vracejí
k st;:frým náZOrllm
náboženským,
povere a
lthkovernosti (p'rípad divotvorce Kocího). Lidé z únavy prestávají myslet a pouze cítí. Zázracná místa opet
oživují',!p.ové zázraky jsou hlášeny do sveta a ztrémovaní verící tupe se dají voditi za nos.
2. Duševní únava zachva:cuje zvlášte ty, kdož byli prímo úcastni na válce a na revoluci, která s válkou obycejne jest spojena.
Revolucní živly ustupují ~do pozadí a na jejich místo dere se reakce, živly konservativní, zpátecni'cké, živly, hlásající kvietism. U nás jsou
to v prvé rade klerikálové, kterí teží z všeobecné
únavy a touhy po klidu. Odumírající papežství oživuje
opet na okamžik a zahajuje'útok na vymoženosti nové
doby. Akce jest vystrídána reakcí.
3. Duševní 'únava zvyšuje s e b-ev r a ž:e dno s t.
Policejní raporty hlásí ze všech velkých mest denne celou radu sebevražd
nebo
sebevražedných
poku s {'!
z omrzelosti života.
4. Válka nese S' sebou i pre trh á n í s p o lec e ns k Ý c h s vaz k u, což má za následek oslabení mravního tlaku a tím o s I a b e ním r a v n o sti. Vraždy,
krádeže, loupeže, zpronevery, korupce, rodinné tragedie jsou na denním porádku. Zvlášte rodinný život
válkou velice trpí. Revoluce vynes'e na povrch všechno
spolecenské bahno, které ve forme korupcí, skandálu
a afér otravuje spolecnost.
5. Duševní únava zpusobuje dále vzájemnou ne rvos i t u pri spolecenském styku. Politické strany se
drobí ve frakce a oposi'ce, vlády prožívají chronickou
krisi, parlament stává se zbytecnou institucí, ponevadž
v nem nikdo neposlouchá. Ostatne parlamentní reci
nestojí mnohdy ani za to, aby byly poslouchány.
6. D u šev ním r t v o rozhostuje se poválecným
svetem. Umení ani veda neprináší nic nového. A když
by neco prinesly, nikdo si toho nevšimne. Vše ap;:ttioky
touží po klidu, po odpocinku. Aby lidé v divadle neusnuli, musí býti predvádeny kusy pokud možno nejdráždivejší. Ujímá se nová forma tak zvané divadelní
revue, která nejlépe charakterisuje
poválecnou únavu.
Clovek nemá již dost síly a trpelivosti sledovat jednotný dej, nýbrž touží jen po krátkých vy jevech, jež by
príliš neobte.žovaly jeho rozum. Divadlo se dává do
služeb pornografie.
Stejné je to i s literaturou. Pornografie všeho druhu plní knihkupecké skríne. To, co
se dríve kolportovalo pouze tajne, vyloženo jest dnes
zcela volne za výkladními okny. A nikdo se neodváží
ríci proti tomu slovo, aby nebyl nazván zpátecníkem
a starosvetským morálkárem.
7- Únavu své vlastní duše promítá každý na venek
a viní z ní ty, na než pripadl težký úkol. prenést stát
bez pohromy pres tuto poválecnou krisi. P o I i t i c k á
nes p o k o jen o s t, pesimismJ podezrívavost a nedostatek objektivního posouz'ení situace otravují politický
život a brání rychlejšímu
ozdravovacímu
'Procesu.
Lidé jsou zklamáni, ponevadž nechápou, že po revolucní horecce musí se dostavit vystrízlivení a ochlazení, že po dobe revolucních velkých cinu musí se ,dostavit doba drobné, nesympatické nudné práce, která
by pripravila další rozmach.
8. Dusledkem války jest též rozší rení d i spr o p o rc e mez i mU' ž i a žen a m i. Spousta žen ztrácí dnes
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možnost primerene se provdati. Únavou muzu byla
ovšem nechut jejich k ženení zesílena. Také prehnané
emancipacní snahy žen, mravní zdiv()cilost .moderních
gan;onek a spousta rozvodu pqv4ltcných manželství
odvracejí jemnejší duchovnejší inužŠ od manželství'
To ovšem vyvolává další nervositu
'chaos mezi žer;ami, šírí se erotická anarchie a vzrustají rapy ženského proletariátu,
které v nejkrajnejším 1 prípade
vrhají se do náruce prostituce at už prodejné nebo jen
amateurské.
9. Jiným dusledkem válecného vycerpání jest h os pod á r s k á k r i s e, která zachvátila všecky evrop- ,
ské státy a zostrovala všeobecnou poválecnou situaci.
Spousta nezamestnaných
obtežuje .státní pokladnu,
která pro ohromné výdaje válecné zápasí s neustálým
deficitem. Sociální rozpory, válkou zakriknuté, oživují
po valce ve zvýš,ené míre. Anarchistický komunismus
ohrožuje existenci státu. Stát seboll trhá v horecce a
snaží se isolovat a ucinit neškodným rozkladné živly.
t)plne stejne jako v tele lidském, jímž lomcuje horecka
a bílé krvinky svádí b-oj s bacily, jež se snaží telo rozložit. Bílé krvinky, tot policie, jež se sráží s demonstranty a rozhání je, aby je isolovala a ucinila neškodnými.
Všecky tyto pathologické zjevy nejsou nicím zvláštním, nebot setkáváme se s nimi po všech válkách, po
každém vetším uvolnení energi,e, po každém rozmachu,
po každém prepetí. Po velkých válkách ovšem zjevy
ty jsou kriklavejší a drastictejší, jsou pouze sesílením
všeho toho, cím se vyznacuje naše moderní doba, naše
krise posledních dvou století. Proto není treba ztrácet
hlavu, pesimisticky se dívat do sveta a skládat necinne
ruce v klín. Až revolucne zvírené bahno s'e usadí a
poctiví lidé se srazí v jeden šik proti dnešní mravní
anarchii, pak zase bude možno klidneji dýchat a pra;covat na sesílení státního organismu. V dobách zrychleného mravního rozkladu 'Ocista musí prijít od malé
skupiny silných charakterních osobností, které pujdou
napred svým príkladem. Základem povahy takových
obrodných jednotek bude cestnost, cistota, vážnost a
spravedlnost. Musí postaviti proti kariere službu, proti
penezum obetavost, proti egoismu lásku.« (Sherwood
Eddy.)

1

Alfred

Pplgq.r:.:l

Teorie literárni kavárny.
Alfred Polgar
napsal tuto stat
o vídenské kavárne »Central«. Taková kavárna je zjev mezinárodní.
Sami poznáte, do jaké míry se hodí
toto lícení na nckteré kavárny pražské.
Kavárna Centrál není kavárnou jako jiné kavárny, nýbrž
svetovým názorem, a sice takovým, jehož nejvnitrnejším obsahem jest nenazírati na svet. Co jest tu také videt? Ale
o tom pozdeji. Tolik je ze zkušenosti jisto, že není v Centrále
nikoho, v nemž by nebylo kus Centrálu, to jest v jehož spektru
vlastního já by se nevyskytovala barva Centrálu, smes popelavé šedi a ultrazelene. Jest otázkou, prizpusobilo-Ii se místo
cloveku nebo clovek místu. Jáv tom vidím strídavé pusobení.
"Ne ty jsi v míste, ale místo je v tobe,« praví cherubínský
poutník.
Kdyby nekdo rozmelnil všechny anekdoty, které se vypravují v této kavárne, dal je do zkumavky a premenil je v plyny,
vyvinul by se kalný. duhový, lehce amoniakem cpící plyn: tak
zvaný vzduch kavárny Centrál. Urcuje duševní klima této
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místnosti, docela zvláštní klíma, v nemž se darí tomu, co není
života schopno, a jen tomu, pri plném zachování životní ne~chopnooti. Zde rozvíjí mdloba své nejvlastnejší
síly, zde zrají
plody neplodnosti, a každá nemajetnost
se zúrocuje. To pochopí plne ovšem jen pravý centralista,
který, když je jeho kavárna zavrena, má pocit, že byl vyhnán do drsného
života.
vydán na po spas divokým náhodám, anomaliím
a krutostem
ciziny.
Kavárna
Central leží pod vídenským stupnem šírky na poledníku samoty. Jejími
obyvateli jsou vetšinou
lidé, jejichž
neprátelství
k lidem jest tak prudké jako jejich touha po lidech. ktcrí chtejí býti o samote, ale pdtrebují k tomu spolecnost. Jejich vnitrní svet potrebuje urcitého množství vnejšího
sveta. jako omezujícího
materiálu,'
jejich
váhavé
jednotlivé
hlasy nemoho:J postrádati
podpory sboru. Jsou to nejasné povahy, bez jistoty, kterou dává pocit, že jsme cástickou celku.
Centralista
jest clovek,
kterému
rodina,
povolání,
politic1<á
strana nedávají takový pocit; tu jim vychází vstríc na pomoc
kavárna jako náhražka, zve k potopení a rozplynutí. Jest tedy
pochopitelno,
že predevším ženy, které prece nedovedou nikdy
býti samy, nýbrž potrebují k tomu alespon ješte jednoho, mají
slabost pro kavárnu
Centrál. Je to místo pro lidi, kterí si
uvedomují
svCtj osud opoušteti
a býti opuštenu,
ale nemají
nervu k tomu, aby žili ]Jodle toh()to urcení. Jest to pravý aSjl
pro lidi. kterí musí zabíjeti cas, aby jím nebyli zabiti. Jest to
útulný krb tcch, ktei'í mají hnus pred útulným krbem, úkryt
manželu a milencI! pred desem nerušeného spolužití, záchranná
stanic.e pro rozervané, kterí zde na své životní dráze ·za hledáním sebe sama a úprkem pred sebou skrývají prchající cást
svého já za noviny, prázdné hovory a hru v kartY,·a své pronásledovatelské
já za úlohu kibice, který musí držet hubu.
Kavárna
Centrál predstavuje
tedy jakousi organisaci
desorganisovaných.
V této požehnané místnosti se kredituj e každému napolo neurcitému
cloveku osobnost - zustane-li v obvodu kavárny,
miUe tímto kreditem
vyrovnati
všechny své
morální útraty - a každému, kdo projeví pohrdání nad penezi
druhýc.h, se tu nasadí neburžoasní
koruna.
Centralista
žije jako paraslt
na anekdote,
která od neho
koluje. Ta je tím hlavním a základním. Všechno ostatní, základy jeho bytí, jsou potlacené,
pripojené,
pTivynalezené,
a
muže je taky nechati doma.
Hosté kavárny Centrál se vzájemne
znají, milují a podcenují. I ti, které neváže žádný vztah, pocitují tuto bezvztažnost
jako vztah, i vzájemný odpor má v kavárne Centrál sílu pritazlivosti,
uznává
a pestupe
jakousi
zednárskou
solidaritu.
Každý ví o každém. Kavárna Centrál jest venkovským
hnízdem v klíne velkomesta.
v nemž vírí žvást, zvedavost a pomlU\~"a. Tak jako stálí hosté této kavárny žijí asi, jak si myslím, ryby v akváriu, stále v úzkých kruzích kolem sebe, stále
bez cíle zamestnány,
stále plny ocekávání,
ale také plny starostí, že by se mohlo jednou prihoditi neco nového v sklenené
nác1obe, hrající si na svém miniaturním
morském brehu s vážnou tvárí »na more«, a docela ztraceny, kdyby, nedej pánbiih,
bylo akvárium promeneno
v banku.
1\"éJak)'" ostych nebo uzavrenost
nemají již ovšem Centrální
ryby, které sdílejí po tolik hodin svého života stále tech nekolik stejných krychlových
metru prostoru.
Pravý centraiista
vede sodlomý
život ostatních a neskrývá se s vlastním. To,
podporováno
místním sklonem k sebeironisování
a rozpustilému projc:vování
vlastních
slabostí, tvorí ovzduši rozplývající
se útulností, v nemž vadne a odumírá každý stud. Jsou takoví
hosté Centrálu, kterí chodí duševne nazí, aniž by se obávali,
že je nekdo bude pokládati za nestydaté pro jejich detsky nevinnou nahotu. Majetník kavárny se pokusil pred nekolika léty
uciniti zadost této raj ské stránce povahy svých stálých hostu
tím, že tam postavil palmu. Ale dcera východu nesnesla klima
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tohoto místa pres jeho východní ráz. Byla osekána, a jejich
soucást
bylo použito v kuchyni ~ badatelé nejsou shodni,
zda jako paliva nebo jako kávových zrn.
Vlastního puvabu této podivuhodné kavárny se muže zúcastniti pouze ten, který tam nechce nic jiného, :než tam býti. Bezúcelnost posvecuje pobyt. Hostu se treba vubec nelíbí místnost
ani lidé, kterí ji hlucne ob} vaj í. ale jeho nervový systém vyžaduje panovacne denní dávku
centralismu.
Zvykem
to lze
sotva vysvetliti, také ne tím, že to centralistu táhne vždy jako
vraha na místo cinu tam, kde již zabil tolik casu, promarnil
celá léta. Co je tOl tedy? Fluidum!
Mohu ríci pouze: fluidum ~
Jsou spisuvatelé. kterí nejsou sto jinde vykonati svou práci
než v kavárne Centrál, jeli tam, u stolu zahálky, jest jim prostrena tabule práce, jen tam, ovívá'la dechem lenosti, se jejich
lenivost oplodnuje.
Jsou tvoriví lidé, kterým jen v Centrále
nic nenapadá, všude jinde daleko méne. Jsou básníci a jiní
prumyslníci.
kterým jen v kavárne Centrál napadá výdelecná
myšlenka, lidé trpící zácpou, kterým se jen tam otevírají dvere
osvobození, eroticky již dlouho netecní, kterí tam pocitují touhu, nemí, kterí jen v Centrále nalézají Svou ncbo nekoho jiného rec.
Tato tajemná kavárna uklidnuje
v lidech ji navštevujících
neco, co bych nazval: kosmickým nepohodlím. Na tomto míste
volných vztahu uvolnuje se také vztah k bohu a k hvezdám,
tvor unikne ze svého nuceného vztahu ke všemu do nezávazného, smyslného, príležitostného
pomeru
k lllcemu,
hrozby
vecnosti nepronikají
stenami kavárny
Centrál, a mezi nimi
prožíváš sladkou necinnost okamžiku.
Dalo by se ješte mnoho ríci o lásce v kavárne Centrál, o vya politických prourovnání
sociálních
rozdílu, 01 literárních
dech, jimiž jsou omývány její otrepané brehy, o tech, kterí
jsou zasypáni v pekle Centrálu a cekají toužebne na svoje vymaškarní
hre
kopání, doufajíce, že se nikdy neuskutecní,
vtipu a hlouposti, která se v tech místnostech mení každé noci
v masopustní titerek, o tom i o onom. Ale kdo se zajímá o kavárnu Centrál, ví to všechno i bez toho, a kdo se nezajímá
o kavárnu Centrál, do toho nám nic není.
Jest to kavárna, a nenajdete
nikdy podobného místa. Platí
o ní, CO praví Knut Hamsun v první vete svého nesmrtelnéhu
»Hladu« o meste Kristianii:
»Nikdo ji neopustí, koho by nebyla poznamenala.«

°

Leo La,nia:

o

d Annunziovi.

»Vcera za svítání vjel dAnnunzio
na cerném arabském koni
(cena 5000 lir) úplne nahý z Lida do širého more. Pri návratu
byl básník prijat známou kráskou
z italského jevište (cena
ro.ooa lir), která jej otrela zlatým damaškovým
antickým šálem (cena rooo lir). Spolecná snídane v restauraci na štrandu
(cena ... ), ... «
Tak podobne vylícil v jednom svém výborném cestopisu Otto
Julius Bicrbaum kult a reklamu, kterou takrka geniálne provozoval v Ríme pred válkou dAnnunzio
jako svuj vlastJní neúnavný impressario.
Padal z kocári1 známých
aristokratek,
unesl každého mesíce alespon jednu krásku z rímské spolecnosti, týdne mel souboj s uraženým manželem, - souboj byl
odložen - ne, prece se odbýval - dAnnunzio
v nem zemrel,
nebyl poranen - byl zatcen, nebyl zatéen v každém prípade byl svítící hvezdou rímské jeunesse dorée a v salonech
italské spolecnosti nebylo boha nad neho. Nebot tato spolecnost -- nemluví se zde o starých patricijských
rodech,
ale
v mladé povýšené tríde, jakou jest dnes meštanstvo
italského
sjednoceného
státu -- - toto mešfanstvo, které bylo náhle postaveno pred úlohu spravovati
vlastní moderní státní útvar,
videlo v dAnnunziovi
svého velkého hrdinu a nejrepresentativnejšího
velekneze.
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PFltomnost

A prece by se dAnnunziovi
ubližovalo, - ~ani ne <tak jemu,
jako 81rokým massám italského' malomeštanstva
a proletariátu,
které jej pokládají za »svého« básníka a cítí s ním pevný ~vazek - kdyby se odvozoval v pravde neobycejný vliv d'Annunziuv na nejen politický život jeho národá pouze od- jeho vnejšího ptlsobení. Že bystré, staletou tradicí zostrené ucho benátského gondoliera a rímského facchina dovedlo postrehnouti
za
velkým gestem komedianta
básníkapráve proto se stal
d'Anllunzio »il poeta« - básníkem.
Dva roky po vítczném ukoncení míru upadli v Italii »slavní
vojevtldcové« v konecné zapomenutí.
Cadorna napsal své Pameti: 'J>šly v jediném luxusním
vydání 300 kUStl, a náklad
není prý ješte dnes rozebrán. Také to má hlubší duvody, že
se fašismus sám oznacil za revolucionárský
a žádná politická
strana nechce nésti jméno konservativní.
Italský maJomešták
není jen politicky uvedomelý:
jest také a tím se liší od
stejné trídy v jiných evropských státech - nositelem revolucní,
republikánské
ideologie. Má tradici:
Garibaldi,
Mazzini, Carbonari. Proto musí v Italii zajíti každá politika, která se nedovede spojiti s tímto malomeštanstve~1,
která pomer;e
vuci
prumyslovému
proletariátu
a velkoburžoasii
hraje také mnohem vetší roli než kde jinde. Socialisti to nepochopili a zažili
hroznou porážku. Mussolini získal stredostavovskou
trídu, trídu
malých lidí, ne planými sliby národního obrození, ale mnchem
reálnejším
válecným
voláním
»proti egoismu kapitálu«.
To
bylo v revolucním období fašismu. A již tehdy mel Mu'solini
jen jediného vážnélw os'obního odpurce, dAnnunzia.
Když jej Mussolini po nezdarené
fiumské výprave vytlacil
z vedoucího postavení nad fašisty, a d'Annunzio se usadil na
gardském jezere, chránen a strežen jako panující kníže pravou
telesnou stráží legionáru,
kterí pod praporem
Com ara tvorili
dAnnunziánské
vojsko, ríkalo se, že se M.sník úplne politicky
obrátil. Bylo plno vy,vet1ování, interviewtl, výkladu. D'Annunzio se postavil ostre proti fašismu, vyzýval své verné, -aby
vystoupili z fašistické
strany, dal »interpretovat«
své postavení za tažení do Fiume, že chtel s tímt"? tažením proti versaillské smlouve protestovati
revolucním
cinem, nadchl se pro
bo1še;viky, vstoupil jako clen do federace námorních a prístavních delníktl, pozval si vudce italského výrobního družstva
a
socialistícké strany, a dal se fotografovati
po boku Cicerinove,
kterého hostil ve své residenci. »II poeta - vudce énove chystané) delnické strany«, »il poeta president výrobního
družstva« - a d Annunzio vydal manifest, který zacínal slovy:
»spálil jsem všechny své válecné úpisy«.
Když byla takto verejná nálada dostatecne pripravena, když
dAnnunzio
dokázal socialistum
a komunistum,
že jej naprosto
nepochopili a že není nad neho vetšího odpurce války, pacifisty
a demokrata, vstoupil básník opet aktivne do politického života.
Byl »náhodou« v Miláne, když tam fašisti v srpnu 1922 svedli
svou velkou bitvu, která vyvrcholila v oosazení radnice. Básník
byl privolán a mel rec, ve které, jak hlásily všechny telegrafní
agentury. vyzýval k smírení. To cinil, když oslavoval OnE:11den,
»kdy se zdálo, že du,h vzpoury u,hvátil
celý národ, ten duch,
který povede národ vstríc jeho jistému osudu«. Jest prý »nemožno staveti se mimo nebo proti celému národu«. - »Dnes
vecer jakoby mesto slavilo svátek, jest to svátek ukáznené ve5elosti.« Ale nyní »se musí zapáliti velký ohen bratrství«
(zatím planul ohen jen v socialistickém
Avanti a v kart:olickém
obecním dome).
D'Annunziovo
znovuvystoupení
nemelo jím ocekávaný úspech
- velký souhlas, který pri tom vyvolal, nesmel v tom klamati.
Mussolini videl nebezpecí, které mu od dAnnullzia
hrozilo, a
odrazil básníkuv útok tím, že komandoval náhle fašisty »v levo«.
Po dAnnullziovi
prohlásil také Mussolini, že mu všechny levé
strany špatne rQ?:,.me!y, že musí býti spolecné delnické hnutí
nejen chráneno,
ale vší silou prosazováno,
nejen fašistické
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organisace, ale i socialistické, že chtel bojovati ne proti delníkum, ale proti socialistickým
vudcum. A aby dokázal, jak je
fašismus revolucionárský,
neostýchal se Mussolini pripojiti
ku
každému provolání ostré poznámky proti králi a dynastii.
Tu jel dAnnunzio
opet domu na gardské jezero. O <týden
pozdeji vypadl z otevreného okna své pracovny v prvnílJl patre
do zahrady. Jpdna dáma byla jediným svedkem toho neštestí.
Bylo tedy jen prirozeno,
že toto tajemné
neštestí bylo po
týdny sensací italského tisku. D' Annunzio byl opet', jako ve
svých nejlepších dobách, strediskem
všeobecného zájmu.
Zasvecenci se s porozumením
usmívali: souvislost mezi jeho pádem s okna a jeho tak slavnými nehodami, které utrpel kdysi
v kocárech rímských aristokratek,
byla príliš zjevná. At už
tomu bylo jakkoli, romantický
debut ve vile na gardském jezere mel mnohem vetší' úspech, než onen politický v Miláne.
To nikdo nepocítil jasneji než sám dAnnunzio.
Mel hrdinnou bezohlednost
k vlastní osobe, šlo-li o úspech, a od nynejška odolával všem pokušením a výzvám, aby znovu vstoupil
do politického života. Navázal na slavné tradice svého mládí
a prohlásil navzdory všemu vábení Mussoliniho,
že chce konecne zameniti legionárskou
capku za vavrínový
venec krále
básníku. Ani jeho povýšení do knížecího stavu - to byl poslední pokus Mussoliniho
smíriti si odpurce takovým návrhem
u krále jej nemohlo zviklati v jeho rozhodnutí.
Zahalil se
v mlcenÍ. Natri
roky.
Za ty tri roky se v Italii mnoho zmenilo. Fašismus vládne,
ale staré moci, prtlmysl a banky, pohlížejí jen se smíšenými
pocity na jeho príliš hlucné hospodárství.
Ve strane to vre,
levé, malomestsko-proletárské
krídlo se bourí stále energicteji
proti harmonii
tríd, požadované
oficielním vedením. Ani fafc;šistická družstva
nepohrdají
zbranemi
stávky. Sám »duce«
byl donu'cen prevrátiti
se z antimonarchistického
revolucionáre
na správce a obhájce státních zájmu. Tak se stal dAnnunzio
opet bohem malých lidí, jako revolu-:ionár a spojenec meštanských a proletáTských vrstev, zklamaných fašismem. A na druhé strane se jej snaží získati stará »dobrá spolecn~~t« za vývesní štít, který by skrýval jejich prání po likvidaci parvenuovského fašismu a po návratu sporádaných pomeru.
MussoHni pochopil nebezpecí. A jeho návšteva u dAnnunzia,
o jejímž prubehu prinášely kdysi všechny italské noviny nejmožnejší dohady, nemela v pravde jiného úcelu než uzavríti
mír. Mussolini
chtel získati za spojence básníka, který mu
dnes pripadá nebezpecnejší
než kdy jindy. N:J.bídl mu místE>
ministra,
organisátora
vzduchoplavby,
pozval jej do Ríma dAnnunzio
se vyhnu1.
Ovšem že ani to nebude jeho poslední rozhodnutí, a jest docela možno, že, až toto bude vytišteno, prijde z Italie zpráva
o nových prevratech.
Udržeti s nimi krok je pro soucasníka
sotva možno. Ale posmívati
se jim s vysoka jest teprve nevhodné. Nebot prese vše: jest neco opravdu tragického v tomto
neúprosném,
nikdy neprestávaj ícím boj i muže proti sobe samému, kterému nikdy nepopreje klidu vccný strach, že bude
musit jednou ustoupiti z rampy všeobecné pozornosti do pozadí.
A snad si ani dAnnunzio
sám neuvedomuje,
že jeho mucivá touha hráti hrdinu, siláka. renaissancního
cloveka, vzniká
v základe z vnitrní slabosti jeho zženštilé bytosti.

Literatura

a umení

Karel Honzík:

Toporná nemodernost.
Byla doba, kdy normální clovek byl konservativní,
kdy ojedinelá myšlenka, predbíhající životnímu proudu, vpadala do prostredí sladce ospalých meštáku jako
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P"tomnost

nemravná výstrednost.
Kdo se nehodlal prizpusobiti
tradicnímu duchu a prijmouti jeho predsudky a jeho
snobism, byl prohlášeným dobrodruhem, nepodareným
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š-eho clánku: Architektura. Vizte, jal~ se kvapem oškrabávají štuky a ozdoby. Tento výjev byl by jen chvályhodný, nebýti bombastickéhq ..recnení'!M:lfrým je to do-

ZOclprovázeno. predpisu,
Nebý~ rozumGl~ých,
studených
a témer
clenem
nás necetl s nevolí
falém a::,~olecnosti.
beznadejném Kdo
boji,z samostálthého
ducha o proti
vojenských
které se sestavují
v hlavním
vepolointeligentní discipline tmal)'ch meštanu?
Ale, at
litelském stanu a podle nichž je dovoleno pilným vojítvrdí 'nt.kdo opak, tyfd doby soustredené reakce jsou
num projektovati na veky, kde· se vyhlašují jako obza nám!. Naopak, katedry dríve okupované filistry a jevy pravdy již objevené. To, 'co bylo dosud vytušeno
suchopárnými kons·ervativci se uprazdnují pomalu pro
citem V'elmi presne, jest nyní predrík~áno
rozumove.
revolucní recníky. Tvrditi, že je nekdo tak násilne
Vubec, rozum, který dovede býti rozumný jen tehdy,
umlcován, jako byli umlcováni naši dedové, to! delání
zustává-li ve svém království, vychází na lup a pytlací:
umelých prekážek a vysnených mucedníklt Chceme-li
Stáv'áme se rozumovými. Pan Adolf Loos napsal svého
lacino dokázati svou zásluhu, není nic snažšího, než
casu (jak dávno!) krásný clánek, kde uvádel potrebu
vylíciti napínave prekážky, jaké nám bylo prekonati,
ornamentu v souvislost s barbarstvím
a zlocinností.
trebaže jsme nenápadne prišli po rovné a válcované
Velmi originelní duvod proti ornamentu. Ale tento duceste.
vod pres všechno zdání vedeckosti není vedeckým duNuže, nemužeme se ubrániti pocitu, že naše moderní
vodem, ale výtecným osobním duvodem a nemuže býti
mládí vyšlo za výbojem po takové dosti hladké ceste a
používán jako vedecký axiom. Pres to uslyšíte casto
pri tom g.estikuluje. jakoby svádelo boje s armádami
mezi hlavními devis?mi modernosti, jak se uV'ádí beznechápavých šosáku a ukazuje na své vymyšlené rány.
ozdobnost jako protiklad zlocinné zdobivosti, ackoliv
Necht je tento obraz považován za nadsázku, ale, prijsme, obrazne receno, ješte nesmyli dobr·e tetování se
znejme si, není nepravdivý.
Byl-li vcerejší normální
svých paží a ac dLlkazy naší zvrhlosti naleznete v caso}Clovek konservativní,
je dnešní normál revolucní.
pisech o pár let nazpet.
Všechny prívlastky normálního cloveka, t. j. zlatého
Snad ani není ozdoba takovým neprítelem architekstredu, ale zustávají: je to sklon ke snobismu a neprátury jako špatný pudorys.
U nás se sice vidí málo
telství k jakékoliv výchylce. Byl by to velký omyl,
dobrých pudorysu, za to v'šak již je odvozena teorie
domnívati se, že nepružnost je znakem jen takového
o tom, že ornament nesporne zhyne pádem meštácké
a takového konservativního
názoru. Nepružnost
je
civilisace. Pres to, dávno pred námi, kdy se tolik nevLlbec znakem urcitých lidí, treba nejvetších radikálu,
vedelo o pádu civilisací, kdy nebyly ješte známy puriale snadno se skrývá pod touto maskou radikalismu.
sti.cké programy, dovedli se architekti vyhýbati ornaJestliže vcera pt"lsobilo mezi pocestnými obcany hruzu
mentu z hospodárských prícin nebo vedeni svým vyslovo p o k r o k, pt"lsobí dnes spíše hruzu slovo t r abíravým instinktem. Abychom jasneji oznacili tu nebezdi c e.
pecnou vlastnost moderních propagátoru, na niž naráMálem jsme se dockali všeobecného vnejšího zrevožíme a kterou jsme nazvali vcele toporností, poul<álucionování duchu, a prece v jádre: jaké to má výsled- - žeme na jednu jejich myšlenku. Je to na pr. meziky? Bylo ucineno mnoho, o tom není pochyby, ale co
národní typ vily. Svetový standard. Tedy predstavte
na sebe upozornuje .nejhlucneji, tot revolucní tanec
si typ vily stejný pro Cecha, Eskymáka, sudanského
na míste, tanec prostrednosti.
negra a treba Anglicana. Prese všechnu úctu, kterou
Málem by to bylo dopadlo tak, že bychom byli
máme k internacionálním
predmetum,
nemužeme
všichni originelními a geniálními
chlapíky, alespon
uznati mezinárodnost tam, kde je pouhou dusledností
jsme nabyli všichni onech znaku, které byly osudné
I1ebo literární zálibou. Vilu, kde by se jeden pekl a
pro inteligenci konce století, ale které nejsou naprosto
druhý mrznu!. Vilu, která je z jakéhosi mezinárodního
osudnými dnes. Byly to vlastnosti, pro než s·e stávali
materiálu, neznámo jakého.
kdyby nám byl tento
jednotlivci pozoruhodnými ve spolecnosti, ale soucasne
typ obydlí vzdálen pouze 100 let do budoucnosti, je
zlorecenými. A tyto vlastnosti, které byly tehdy tajem-., \ jeho myšlenka' pro dnešn~ho architekta stejne vzdálena

I

sivím
vzácných
duší, cl?vekem
mohou býti
odhaleny
a ,poc~'peny
dnes,vdosti
ch~~rým
a .velmi
ryc~~e
<:svtjeny
za ucelem Za]lmavost!. Kdokoltv se naUCl teto roh,
muže se státi slavným pro tytéž znaky, pro než se ho
vcer,a ,štítil~ ~t~cí 1?ou~e op~~o,v~ti st~::?u ~v~uprek~apovam mestaku, ackohv mestaCl s'e ]lZ mClm neprekvapí. Pri trošce uprímnos!i l~e priznati, že je to
konec koncu pouhá role a mkollv podstata. Ale kdo
chce ješte nyní tvrditi, že je to podstata, nelze ho
ji~ak nazvati nežli ~osá~e~, nebot, jsme se dožili .no~
veho typu: revolucmho sosaka, zattm co konservattvm
šosák vymírá jako bílý slon.
Je to sice smutný kon~c zábavy, ale z prekvapování
meštáku vyprchalo kouzlo. Všichni znají pravidla této
hry, v níž nikdo již nechce býti pasivní a která se stala
nudnou a fádní. Naopak jedna dáma správne vystihla,
že by bylo vhodnejší »epater les' modernistes« na pr.
»epater les construktivistes«,
kdyby vubec udivování
nebylo již príliš otrepané a kdyby architektura,
jíž
hlavne byl konstruktivistický
krunýr ušit, snášela poc10bnéliterární bujnosti. Ale tu jest vlastní zájem na-

jako
kolovéparstavby.
Je vecné,
nevecná,soucasné,
kdežto dnešní.
architektura
je
remeslo
excelence
Tedy
zmínená neohebnost jisté modernosti vezí v onom omylu že se soustavne ponechává rozumu zvule. Když se
sl-:ledá, že jisté predmety je výhodno standartisovat,
zacne se ihned hlásat dukladné standartisoV'ání všeho.
bezmála i tela, slov, myšlenek. Je to ona prísne dukladná logika o níž napsal G. K. Chesterton, že je
domovem v blázinci. Když se shledá, že je kolektivní
,cinnost v jistém oboru a v mnoha prípadech lepší ne~
individuelní
je to dostatecný signál pro stoprocentm
teoretiky, aby popreli vubec existenci ~ndividuality a
v'šechno podrídili kolektivismu. Tak se stane všechno
nadmíru j.ednoduchým, témer Igeometricky prostým,
všechny ciny lze provésti jednosmerne
a dusledne.
Vše je standartní v tomto ilusionistickém svete. Ale
pohríchu svet skutecný, reelní je velmi složitý, velmi
nuancovaný a jaksi nedefinovatelný, existuje v nem
princip individualismu svorne vedle principu kolektivismu. Jedná se jen o to, aby se vedelo, kdy a kde.
A tu je neplatný jakýkoliv nehybný program, byt byl
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sebe modernejší. Lze tu nanejv'ýše apelovati na instinkt
a vkus jednotlivce, kde rozum nemá již svou moc.
NebQt krome n:Jtt mové discipliny je treba zjistiti
nespornou existenépf jakéhosi skrytého :1)'ravidla taktu,
které nás opravnuje prohlásiti za trapné' príliš jednostrannéjuvažóVání
prílišn~
užitecných
pravd.
sme tedy u nebo
dalšího
bodu. opakování
Výtecné zásady
moderní architektury jsou vtesnávány do pravidel, jsou
standarti'sovány v jakási vecná hesla. Tážeme se: není
to príliš brzké kamenení tak mladistv,ého a kriti'ckého
hnutí? Je treba si vcas uvedomiti, že výhoda a jistá
vecnost praktických pravidel vezí v jich samozrejmém
užívání. Nikdy se lidé nehonosí jistými samozrejmými
pravidly praktického života, a jestliže to cinili, považovalo se to mezi vkusnými lidmi za známku novopecenosti. Jiste nikdo nenapíše chvalozpev na své pravidelné docházení do úradu, leda že by to byl pristehovalec z kocovné ciziny, pro nehož tato pravidelnost
znamená slavný obrat v živote nebo civilisovanost,
kterou je nutno se nápadne chvástati.
Trvalá platnost matematických pravd jest jaksi prirozená, neocekává potlesk pres to, že jest vážena, nebo
snad práve proto. Ale zrejme jsme došli tak daleko,
že se zacínají teatrálne chváliti matematické rovnice,
což vyvolává dojem, jakoby byly bývaly dosud neuznávány. Tot nebezpecná šalba. Nedivili bychom se pak,
kdyby se nekterému orthodoxnímu matematikovi znechutila tato profanace, kdyby opustil svou vedu, prostituovanou tímto literárním obnažováním a kdyby se
venoval radeji pestování králíku.
Chceme jen ríci tolik, že bude-li jakákoliv vecná,
nejsvetejší a obycejná pravda, kt'erou všichni cítíme,
rozumove uzavrena do standartní fráze stane se heslem podobným onem moudrým heslum obskurních
sekt, sentencím antinikotinistll, staropanenských spolklI
a moralisujídch
vegetariánu.
Moderní architektura a vubec všechny dobré moderní discipliny se obhájí a doporucí nejlépe svým obsahem, svými ciny, nikoliv tuhými doktrinami, které
obvykle odstrašují jemnocitné lidi. A bohdá s'e nestane, aby moderní architektura byla vyjádrena nekolika typogra.fickými
definicemi, kterým by se ucili
žáci nazpamet, jako se ucí zásadám spolecenské ohlednosti ve strucných pouckách: »Nepožádáš manželky
bližního svého, aniž požádáš statkt,'. jeho.«
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amefilu, i když je vidíte en face. Profil antický
rický, pojem krásy, milovník z biografu. Antickoanglosaské napetí vrchního rtu, jako výraz vlad'l rské
energie. Predpoklad rJ1u§obivosti v držení brady. Až
potud je to to hývalé, šablonovité. Me mužské modré
oko nocního muže do erotického oblouku, ústa pootevrená také do erotického oblouku. Toto zas je to
dnešní staJJAartní z nocních 10ká1u, ženské. Výrazy
moderního pierota v pyjama. Výtvor žen, kterým jsou
milejší dívky než! muži. Objekt. Pastiva.
Anita Berber má trochu již mrtvé, strašne zlé telo.
V její zlobe není stopy grotesky ani karikatury, nic
objektivního, žádný intelektuální prvek. Jeto osobne
uprímné. Jsou to zlé, zlé nervy. Telo už na bice.
Které víc miluje drógy, než lidi. (To nemyslím proto,
že tancí Morfium a Kokain.) Cukoty svalu jako pri injekci. Spíš krec než reakce. To se ví, tancuje pri
hudbe. Jiste s tím hudba souvisí. Ale hlavne se nám
zdá, že si delá na podiu naprosto co ji napadne, a ne
jako improvisaci, ale ve vleku fysiologických nápadu,
které hudba. jen reguluje. Tancuje na podiu bezúkojnost, radu pretrhávaných impulsu, které se spojují a
vyhlazují ve vlny jako pod narkotickým rozkazem, pohybuje se to v oblastech, kde poslední rafinovanost a
zblbelost se stýkají. Když tancí Zemi lotosu, tu se
neví, jestli nirv'ana prišla z Indie, nebo ji sugerují
do Indie unavení Evropané. Když tancí Salóme, v kyblíku s utatou hlavou také by mohlo být morfium, je
to totéž, porád na zv'l"áceném pomezí narkotika. Je to
vybicované a je to vynalézavost bez iniciativnosti, a
divne se jí soustreduje energie v obliceji, který, rekli
byste, není schopný relaxe. Je toto všechno dnešní
nebo ne? Je to soukromé a pri vší umelosti živé. Je
jisto, že at je konec století nebo zacátek a jakákoli
doba a režim, vždycky budou lidé z konce století.
A k tomuto nemému rádení a zlé uprímnosti dodává
program, víte, že se to odehrává od tolika do tolika
a že se za to zaplatilo, nejakou mravnost z venku, je
v tom porádek. A sláva kostymum, které jsou neco
bláznive tajemného, mení rozmer,dobovost,
dráždivost, možná i chvílemi vlastnosti tela a delají z porád
téhož cloveka jiného cloveka.
H. Tabarelli:

Krach vfdenských divadel.
M. Pujmanová-H ennerová:

Tanecnice z konce století.
,(A nit a Ber

be r

I

& I-I e n r i v A h a m b r e.)

Anita Berber, Marionette. Delá pohyby rukama podle hudby s opovržením k mechanismu života a programu, otravuje ji to jednoduše. Pusobí to lacine expresionisticky. Vždycky, když 'poprvé vystoupí ./ten
(ta), na koho jste šli, vždycky si myslíte: »tak to je
ta. Vždyt to snad ani není ona. Vždyt na tom nic
není.« Program, jak známo, jue vzestupne, také se nadýcháte atmosféry a zvyknete. Pak se to projeví.
Henri je - typický partner. Myslím, že si ho dovedete žive predstavit. Je krásný pro všechny prípady.
K dyž je oblecený, je to mladý muž ze svetelných barových reklam, co promítají na Príkopech. Když je
svlecený nebo kostymovaný, je to vecný antický jinoch, jaké miloval Sokrates. Je z onoho druhu stereotypních krasavcu, kterí jako by stále existovali z pro-

(Príspevek k psychologii Rakouska.)
Zatím co se v Nemecku vede boj proti ovládání divadelnictví 'systémem »hv,ezd« a proti ohromným gážím
techto hvezd, neví se ješte v Rakousku ani, jakým zpusobem by bylo lze vídenský divadelní život opet ponekud oživiti. V inflacních !letech žila vídenská divadla
ze své tradice a z té skutecnosti, že byly peníze. Doba
sanace, ta nálada popelecní stredy, privodila také zde
obrat. Víden pozustává predevš'írm ze ~y.é povesti. A
tak jako povest ženy, tak také povest umelecké produktivity, literárního a hudebního nadání jsou veci, jež
trpí jiŽl pouhým bližším pátráním. Zhroucením Rakouska byla tato zeme ve všech svých pomerech a zejména
také pokud se tÝ'Ceumení uvedena do situace obchodníka, jenž 'se stal insolventním a shledává svoje aktiva,
aby veritelum nabídl vyrovnání. Umelecká Víden videla se po válce nucena zavésti si obchodní knihy a po
akademiích krásných umení navštevovati
obchodní
akademii. Tak došlo k tomu, že v hlavní knize pová-
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lecné umelecké Vídne byl otevren pocát'ecní úcet nadepsaný 'místo 'dbvykll,ého hesla i»S IBohem« heslem
»S tradicÍ«. Tak jako v hospodárském živote Rakouska se bojuje heslem »duvera ciziny«, tak v jeho l1'tnele..ckém živote se bojuje, vítezí a casto i platí heslem
),tradice«.
Vedle 'boje o denní chléb vede se ve vídensk)"ch diva lech také boj o S) tém. I tento boj o systém jest
zjevem poválecným a pochopitelnejším z hospodárských
(lIhodu, než z jakýchkoliv jiných. Odjakživa bylo Rakousko státem úrednick)"m. Ale zápas mezi úredníkem
a geniem, mezi byrokracií a individualitou mohl teprv~
potom porádne vzplanouti, až oba ze všech si;l se musili
vrhnouti na vydelávání chleba. Dokud úredník nebyl
ješte »odbouráván« a byl dobre pla'cen, dokud se nad
jeho \cinností \v'Znášel baldachýn /nejvyšší 'blaho sklonosti, nechal s pokrcením ramen umele'e být umelcem
a umelec: byl umelcem za méne složitých okolností než
dnes. By,rokracie a bohéma se kdysi nenávidely tak,
jako 'se nenávidejí príbuzní, kterí maj'í stejnou krev,
ale pouze ruzné zvyky. Dnes táhnou oba za j,eden
provaz, šlapají si vzájemne na špicky a proto jejich
spor už není vtipný a produktivní, n)'brž pouze bezútešný.
S trunu sesazený dvorní rada a odbouraný
úredník vtrhli oba do umeleckého života jako k~t<urenti umelce.
J a druhé strane se genius cítí ponížen,
když: se mu upírá schopnost k podvojnému úcetnictví.
Podstatný rozdíl mezi umeleck),m »Kdysi« a »N yní«
je v tom, že uvedomení Ví,denáku se jejich bídou probudilo a vyústilo v gl1'erilovou válku. Oni už neverí na
imunitu dvorních divadel a úcastní se pozorne a se
žhav)'l11 temperamentem každodenních anket o problémech techto divadel. Tak tomu bylo s prípadem }eritzové, tak tomu bylo i 's prípadem Richarda Strausse.
Jeritzové nebyl priznán titul ani gáže, protože se vetšinu roku zdržovala v Americe. Když však znovu v,e
Vídni zpívala, nosili ji na rukou. Ihned potom zacla
divoká válka mezi stoupenci 'obou kapelníkl't Státní
opery, Ri'charda Strausse a Franze Schalka. Podle prísloví »lepší vrabec v' hrsti nežli holub na streš,e« seskupilo se verejné mínení dO' dvou tálboru a bylo vydáno heslo »zde je genius - tam státní úredník«. Pri
tom se zapomínalo podotknouti. že predstavení Státní
opery nebyla nikdy lepší než v té do'he. Tím byJa
ovšem urážena umelecká osobnost v,e Franz Schalkovi.
A zapomíná se zdurazniti. že Richard Stra'l1ss je predevším výborný poctár. Tím byl zase urážen úredník
v nem. Konec koncl't je Strauss uražen a opouští Víden. Franz Schalk však diriguje každ)r den nekolik
zkoušek, jednu operu a pri tom ješte polovinu koncertu,
které se ve Vídni dávají.
Všeobecne nejsou ve Vídni pouze neprátelské tábory, ale také jistá vrchnost.
Tato vrchnost se ucila
v Ženeve. Když už Rakousko nevedelo kudy kam, dali
mu generálního komisar,e, muže, jenž mel na sebe vzíti
odium sanace. Když byl hudební život vídenský zbaven Richarda Strausse, této zárící hvezdy, a videlo se,
že je pred zhroucením. b)"lo také volánO' po diktátoru,
DO»Zimmermannovi«, j'enž by provedl hudební 'sanaci.
Tento byl plán byl naivní a obratn)" zároven. Richard
Strauss se mel znovu vrátiti jako hudební diktátor do
Vídne. Ale Richard Strauss o'dmítl.
Ve dvorním divadle pokoušel se riditel Herterich
prostredkovati mezi umením a Q)ídou. Na pocátku divadelní saisonv obievil nové mlladé rakouské talenty
a predstavil je divadelnímu publiku jaksi napolo·varen6.

-
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Proti tomu se vzbourila 'kritika.
Od té doby zápasí
riditel HerterÍ-ch s kritikou a s tou druhou duší ve
svých prsou. A dvorní divadlo vrátilo se zpet k tradici
a k mezinárodní divadelní kuchyni.
Ne tak ostatní divadla. Bojují však nejtežší boj se
strídav)"m štestím, honí se za úspechem u publika,
mení jména, kusy a národnosti, reditele a veritele a
konec konclt stojí zase tam kde byla - pred krachem.
Je jiste težko odhadnouti vkus obecenstva, jež žádný
vysloven)' vkus nemá. Casto nemá ani urcitá prání a je
uspokojeno náhodne. Vídená1(, který jde dnes do divadla, predevším se ptá po oenách a teprve pak pO'programu. A prece je ješte hudba ve Vídni; jsou tam
kritici, premiéry, hvezdy a vysoké gáže techto hvezd.
Víden je mesto všeho dohromady, mesto, jež však
nemá žádné logiky. Umelecký život se zde hroutí a
udržuje se s napjetím posledních sil. Ale div.adla jlSou
opravdu prázdná.

Politika
Nesnáze demokracie a rvacka demokratu.
T;k jsme zase tam, kde jsme byli pred týdnem,
s tím rozdílem jedine, že figurka monsignora Srámka,
která tehdy ub.zovala pocasí na politickém barometru,
zase zmizela, což se dalo ocekávat, nebot nebylo možno
pocítati s depressí tak hlubokou. Pusobilo by jakési obtíže, kdybychom chteli presne urciti, kde to vlastne
jsme dnes a kde jsme to byli pred týdnem. Nemužeme
ríci mnohem více, než že máme politickou situaci. Nás
žurnalisty už bolí ruka, kterou jsme zdvihli pred ctyrmi nedelemi, abychom napsali clánek na uvítanou nové
vláde. A jen lidé, jichž odvaha hranicí na lehkomyslnost, odv'ažují se prorokov3.ti, jaká bude situace zítra,
zda se strany konecne sjednotí na kabinetu parlamentním, poloparlamentním nebo úrednickém. Až dosud se
jelo ode zdi ke zdi.
Obcane ceskoslovenský, uc se nad tímto zmatkem
moudrý b),ti! Je nutno pochopiti vlastní smysl tohoto
pestréhol a zmateného dení: podstata je v tom, že naše
strany pri tvorení nové vlády nemohou dobre stráviti.
nekolik zásad, jež byly položeny v zájmu státním. Starý, zakorenený stranický šlendrián se brání zuby nehty.
Kdyby mel nekdo obrazem vylíciti podstatu této situace, kterou máme príležitost obdivovati již po celé
lctyri t)rdny, musil by vykresliti ceskoslovenského so·
cial'istu, který byl vynášen z ministerstva železnic a
který se ve dverích zachytil levou rukou za lerou verej, pravou rukou za pravou a nohama se zaklesnul
o práh. Pan Svehla si sice vykasal rukávy, ale výsledek je takový, že ješte v úterý ráno se dovídáme, že
bytost s ceskosocialistickou kšticí násilne prodlévá ve
dverích ministerstva železnic a zabranuje tam V'stup
sociálnímu demokratu. Tady v techto dverích vše vzalo
pocátek. Pri tvorení nové vlády byla z rozumných a
prospešných dl'tvodl't vyslovena zásada, aby se strany
vystrídaly ve vedení resortu.
Nutno vzdáti poV'innou
chválu panu Svehlovi za energii, s níž tentokrát-e trval
na poznaném dobru. Tak se tedy k ministerstvu železnic blížila smena v podobe poslance Bechyne, ale byla
odmrštena silou strašlivou starými dr·žiteli moci v této
budove. Pan poslanec Bechyne odletel až na kreslo
ministra školství, jehož. se však rácil doth.~uti svým
telem pouze na chvili, nebot byl ihned uchojJ~n kleri-
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j,]k paví dal, jde také tím smerem, aby ohrál své zkrehlé
ódy v paprscích slunce cisté, prímé, odpovedné demakracie. P'Oslední týden byl zcela' vyplnen tímtO' demakratickým duetiem, které obstarali klérikálavé s csl. sacialisty. Jedni pres druhé hrmeli: »ve jménu demakracie jsme prati pO'IO'parlamentní v'láde«, až z tahO' šla
velká hrllza. Klerikálavé, O'nichž je ver;ejne známa, že
jeji'ch duch je jesuitský, priznali atevr~ne, že tu vedau
baj proti presidentu
Masarykavi.
Ceští sacialisté,
a nichž je daleka méne verejne známO', že jejch duch
je jesuitský, taha atevrene nepriznali a tvárili se, jakaby vedli baj s nejakými reakcními abstrakcemi. Dva
dny pred vO'lbami paspíšili si ceskaslavenští sacialisté,
kterí neradi nechají nejaký prostredek nepaužitý, :s,prohlášením, že jsau stranau Masarykavou, a atiskli si ta
náramne velkými literami v »Ceském slav'e«. Týden pa
valbách je již vidíme, kterak vedau zurivý baj>prati tamu, aby byla uplatnena cást Masarykova pr'Úgramu.
Verejnost zde musí zvedeti halau, nezakrÝvanau pravdu: klerikálavé a ceští sacialisté vedau baj prati Masarykavým palitickým zásadám. Je na každém z nás,
aby razhodl, na které strane franty chce stát. Dtlvody,
ktéré »Ceské slova« snesla proti odbarníkllm a úreonické vláde, tvorí nejhumaristictejší
palitickau literaturu, jaká se u nás abjevila v paslední dabe. V padstate spacívají všechny tytO' výtky, jež »Ceské Slava«
v hlubace okoralých cláncÍtch p. Kahánka snesl'O prati
odbarníkllm, na ásade, že nejlepší farmau obrany je
(útak a že ten, kdo v necem vezí až pa krk, uciní nejlépe, když rekne s apavržením 'O nekam jiném, že ten
»Podobalo se již, že dohoda je smluvena; tu vynoril se
l'lerestný
ubažák je v tom až pa k'Otníky. Sem patrí na
opet zápas, o ministerstvo železnic, jež podle disposic sobotDr. skvelý objev, že adbarnictí ministri prinášejí sníních melo se dostati pos!. Bechynovi. Vcera reklamovali je
~ení úravne palitickéha živata. Sem patrí i znamenitá
pro sebe zase csl. socialisté.«
výtka, že odbarnictí ministri, advislí od rllzných osab
Z tétO' príchylnasti k místu, která jinak se vyskytuje
a VEVll, jsau defektem demakratického státu. Pranájen u kacek, 1e patrna, jak svrchovane na míste je záší-li výtku »advislasti ad rllzných osab a vlivll« orgán
sada, jejímž hlasatelem se stal p.\ Švehla, že by byla
strany, kde je dakanale valtebním sO'udem pastarána
dabre, aby strany se trachu vystrídaly v ministerstvech.
a to, aby paslanci a ministri žili v odvislosti ad rllzJiž z taha faktu, že ministerský predseda minulý a buných stranických obcMdktl a aby každý jejich krok,
daucí došel k tO'mut'Opaznání, je patrn'O, jak oprávnená
každý jejich padpis, každá dO'dávka, a které razhadují,
každý úredník, kteréhO' vyhazují, aby ta vše byla k príbyla kritika, již provádela opasice na zpllsabu, jakým
jednotlivé strany haspadarí v ministerstvech sveren:)Tch mému prospechu strany, straníktl, jejich bl'atrll a príjejich péci. Je apravdu nejvyšší cas, aby ceští saciabuzných, pak musíme ríci, že je ta takavý obraz, jako
listé vydali z rukou vládu nad lidmi, kterí se mají stakdyby hunatý medved lapil claveka a 'Otrásal se ašklivastí nad tím, že na jehO' tele našel nekalik chlupll. Ale
rati o ta, abycham dobre a bez 'Opazdení jezdili pa dr aastatne nebudte na amylu: tO' nejsou »rllzné asaby«,
hách, a klerikálové aby opustili baudair bahyne' Spraad nichž mahau býti odvisli adbarní ministri v tamta
vedlnO'sti, s níž nekalikráte byli prekvapeni in flagranti,
caž je dvajnásob zavržitdné u mužll tak blízkých svaprípade: ta je kankrétne a presne recenO' T. G. Matosti. Ministerstva nemají zkamenet v jedne,ch palitisaryk. Ani ta nejsau »rtlzné vlivy«, jež mahau padlackých rukou. Cím více patrí ministerstvo strane, tím
miti adbO'rnéha ministra: je ta v1liv Masarykllv, jenž
méne patrí státu. Švehll1v recept je dabrý. Bude-Ii razmusí býti vyhnán za velkéhO' kravalu v novinách. Také
trhán, tedy ta bude neklamným svedectvím vítezství
»Práv'O lidu«, které celkem se chavá slušne, namacila
hrubéhO' stranictví nad zásadami. To, co nyní pražívási SVllj suchar do tahatO' vína a napsala: »N aše parlame, jsou snad nesnáze demakracie; zcela. jiste je to
mentní dejiny již v cetných prípadech ukázaly, že nejvšak rvacka demakratll.
lepším adbarníkem bývá t. zv. neodbarník.« Ale, ale,
milé »Právo lidu«, tahle snad prece naše parlamentní
Druhau zásadau, pamocí níž chtel pan Švehla ve
dejiny neukázaly?
shade s presidentem Masarykem vpraviti trachu rídíNaši výtecní, peablomní demakraté ad pátera ŠrámcíhO' rozumu dO' našich palitických dejll, je obsazení
ka až pO' pana StríbrnéhO' mO'hou býti klidni: satva se
nekalika ministerstev odbarníky.
to je prastredek,
najde t. zv; adbO'rník, který by byl achaten vstaujak pO'nekud zahnati meclv'edíha ducha stranictví z napiti d'Ovlády za tech padmínek, jež mu t. zv'. neadbarši'ch vlád. Také osud tétO' zásady je až dO'paslední chvíníci již. pO' tri nedele lící tak živými barvami. Satva
le nejistý a také zde zasluhujechavání
cs!. socialistll
která silná 'Osabnost mezi 'Údbarníky bude ochatna jít
zvláštní pazornasti.
TatO' strana vyhlásila zásade adztrácet své dabré palitické jménO' dO'kabinetu, kterému
barnických ministrll nelítostný, vyhlazavací baj. Ve
dve kaalicní strany již predem vyhlašují krutý bO'j. »Líjménu demakracie, jak pravi:la. N a této chvályhadné
ceste demakracie setkala se s páterem Šrámkem, který,
dové listy« napsaly prímO', ~_ldau
usilavne pracav'ati

kály za límec a vysazen. na 'cerstvý vzduch. A ta je
celá ta situact;;. na níž labaruje utvarení nO'vé vlády.
Pan Stríbrný a pa nem pan Fraflke utrhli v ministerstvu železnic jablka paznání a 'Okusili sladkastí, jež
paskytuje mac v tomtO' resartu. BylO' by mažna mysliti,
že ceskoslovenští sacialisté budau spakajeni s tím, Jestliže dedictví pO' nich prevezmO'u saciální demakraté,
tedy také s'Úcialisté. Ale sacialismus u nás znamená ne
pauze hnutí, nýbrž také dve strany, které se navzájem
zurive patírají. Zpllsab, jímž ceští s'Ocialisté v paslední
dabe tábarili v' ministerstvu železnic, a terar, s jakým
adstran'Ovali asaby nepahodlné, vzbuzaval všeabecný
abdiv. By'la treba ješte nejaké dO'by, aby z tahata ministerstva byla vybudavána nerazbarná bašta svetO'véhO'
názoru ceskO'-sacialistickéha. ProtO' je pachapitelna, že
ucha tétO' strany se nelibe datkla strucná výzva: Škatule, hýbejte se! Je balestna odcházeti a zanechávati
díla neClakoncené. Stejne je balestna strpeti, aby v ta/
jemstvích, jež zanecháváme V' ministersk,ém stalku,
hrabaly se cizí ruce a byt by t'Obyly ruce bratrancovy.
Mima ta: ceští sacialisté mají mezi železnicními zamestnanci nejspalehlivejší kádr sV:)Tchpríslušníkll; je
pavážlivo ponechati tutO' vrstvu pa nejakau dobu bez
soustred-?:éha v,edení. Kanec kancll je ministr železnic
i velkým pánem nad dodávkami. Ta vše jsau dllvady,
prO' než cesk'Oslavenští socialisté s trochau
hrozivéhO'
revu a trochau balestnéha
knucení admítají adejíti
z ministerstva železnic.
A tak vynO'rila se v úterý
rána apet tato zpráva:
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k tomu, aby takový poloparlamentní kabinet co nejdríV/f, z;nizel, a »Ceské slovo« se vyjádrilo, že jeho stranu
<;.t:/-i
nenapadne, aby za jakési takové odborníky prejímalaodpovJednost.
T. zv. odborník, který za tccht0
okolnOSílfÍsi lehne do tohoto· Záhorova lože, je bud N ebojsa nebo je to muž tak povolný, že predem svaluje,
aby si s ním t. zv. neodborníci delali 'CO budou chtít.
Tolik vidí každw t. zv. odborník, že za takových pomeru by v koalici nemel ustláno na ružích, ale na špendlících. Tim ovšem se nesmí skonciti celý hoj a nesmí
'Oe ríci, že ten, kdo vvhrál, má pravdu.
Nejde jen
o dnešní episodu, at už dopadne jakkoliv: po všechny
casy je treba popríti theorii »Ceského slova«, že odbornictví znamená hlubokou tmu, v níž jako záchrana
plane spásný ohei'í neodbornosti.
Na pozadí techto malých konHiktLl rýsuje se ovšem
již obrys nového velkého zápasu, který má reálnejší
podklad než pouhou osobní chtivost ministerských príjemností. Nesmí nás másti, že tentokráte jdou klerikálové a ceští socialisté svorne ruku v ruce proti Masarykovu programu.
Brzy vypukne boj, který klerikálové již nyní ve svých orgánech oznacují jakožto »boj
o duši ceského národa«.
Krátký zápas o ministerstvo
školství bylo prvním zablýsknutím. Prijde bourka. Zde
je nejslabší místo ceskoslovenské vetšiny. Nemuže býti
pochyby o tom, že klerikálové pokusí se realisovat své
politické zisky z první'ch voleb. Nesmíme zavírati oci
pred tím, že klerikálové si predstavují, že po volbách
pujde u nás politika jinými cestami než šla pred volbami. Již dnes projevují pevné odhodlání nedopustiti,
aby je nekdo, budiž to kdokoliv, »obral o plody vítezstvÍ«. Ceští socialisté, kterí se dnes starají o to,
aby uskutecnením cásti Masarykova programu nebyla
vzata nekterým z jejich zasloužilých mužu sladkost
ministerské odpovednosti, pocínají si zatím, jakoby žili
v idyle. Poznají brzy, že žijí v tragedii, a to v takové,
kde klerikalismus se bude proháneti
po chudách a
s výše shlížeti na jejich hlavu. Té chv~le poznají, že
v prvních ctyrech nedelích po volbách by jim byly príslušely jiné starosti než podrážet nohy odborníkum a
píchat špendlíkem do paty Masarykovy.
Veto, které
klerikálové zatím položili proti socialistovi v ministerstvu školství, je prvním taktem tanecku, který pripravují. Odmítali dokonce i prof. Srdínka z rad :'l.grárních s podotknutím, že je to muž srdce tvrdého. Klerikálové nepostupují bez rozmyslu. Vedí, že boj o školu je pro ne nejduležitejší.
Tam se rozhoduje o duši
príští generace. To, co provádí bratr Stríbrný, poslední z národních velikánu, s Marmaggim, to je boj jen
na chvilku. Klerikalismus musí zachrániti neco pro
sebe z mladé generace, sice bude za nedlouhou dobu ležeti v posledním zápase. Proto chtejí klerikálové dnes
své politické zisky realisovat v prvé rade ve školských
akciích. Vedí, že není mnoho nadeje, že by toto ministerstvo mohlo býti svereno prímo nejaké velebné osobnosti. Budou proto hledati nekoho z jiné strany, jehož
osobností by jejich vliv mohl do tohoto resortu protéci
jako sítem. Z blízka budou se chtíti podívati do ocí
mládeže.
Zatím co Saguntum je obléháno, Saguntané se baví.
Ceští socialisté a sociální demokraté si leží ve vlasech
a prou se o prednosti dra Frankeho.
Ceští socialisté
mají starost, aby do ministerstva železnic ne'Prišel sociální demokrat, a pred touto starostí zcela bledne jejich zájem o to, kdo usedne na kresle ministerstva
'školství. Jak mtlže socialistická strana tak zcela preT
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zírat, kde je skutecné nebezpecí této situace? Jak muže
se zabývati sestavováním kaménku, když nad její hlavou visí cerný balvan? Každý; kdo troc'l'l.li dovede prehlédnout situaci, ví, "Žeza chvíli budou uši zaléhat od
klerikální muziky. V této situaci delají však.,j~ští socialisté to, co delají obycejne: opíjejí se fráií~ Když
klerikálové ohlásili své veto ve veci rrjnist,erstva škol~
ství, probudil se vecne veselý duch ceských socialistQr
a oni prohlásili v »Ceském slove«, že »trvají pevne na
odluce církve od státu«. To, jak patrno, je zcela obycejný žvast. Co to znamená, že' budou »pevne trvati«?
Znamená to, že nevstoupí do vlády, která by tuto zásadu nedala do svého programu? Každý ví, že po vítezství klerikálu nebude ustavena žádná vláda s touto zásadou. To vedí i ceští socialisté. Jaký tedy smysl má.
jejich »pevné trvání«? Je v tom jediný postrehnutelný
smysl: chlub se odvážne, vždy neco uvázne ve volici.
/\. volic, jak zejména csl. socialisté jsou presvedcelJl,
má krátkou pamet.
To, cím odpovídá strana posL Stríbrného na prvni
klerikální nápor, jsou operetní tóny. Bude treba zcela
jiné práce.
-fp---

Co S Národni stranou práce?
Vážený pane redaktore!
Neptám se, co se stranou. Ale zní mne v uších otázka: jak
dále?
Odpoved se mi vnucuje sama sebou, když se dívám na dnešní
politiku. Od prevratu žijeme jen v trídní politice a pro nej·bližší dobu není jiné nadeje. Prevládají trídní stran_ u nás
i u Ncmcu. Ideovou stranu národne-demokratickou zdec,mova!
nenávistný pomer jejích predních osobností k Masarykovi a
Benešovi a její jarmarecní vlastencenÍ, Ale zabilo ji také její
všestavovství, které - bohužel - do dnešní naší trídní poli-.
tiky zapadalo velmi špatne. Nár. demokracie mela tech »stavu"
príliš mnoho, nemohla toto bríme unést, t. j. nemohla provowvat jednosmernou politiku jako jiné strany. Naopak provádela opravdový tanec mezi vejci a práve v posledních chvílích
parlamentu musila obetovat statisícovou skupinu gážistu nepatrné skupince starousedlíku. Podobná situace muže se prihoditi nár. demokracii zase. Myslím, že naší strane velmi prospeje, venuje-li poctivý a intensivní zájem otázkám zamestnaneckým. Nechci ríci, aby se strana specialisovala na palicskou
trídní politiku. Vím, že každá trídní politika jednak brzo se
vybíjí, jednak nutne nese s sebou atmosféru kupcenÍ. Ale gážisté jsou stavem hospodársky úplne zbedovaným, na jehož
zádech se hojily všechny ostatnÍ. Gážisté nemohou nalézt
opory v dosavadních trídních stranách, protože jsou tam cizorodým živlem, a v nár. demokracii proto, že vždy se muže vynoriti ncjaký necekaný zájem jiný. Gážistická politika u verejných zamestnancu dá se v podstate redukovati na rádný požitkový zákon (s pragmatikou) a úcelnou reformu správy. U soukromých zamcstnancu na socillní pojištení, reformu zákona
o obchod. pomocnících, kollektivní smlouvy a úrednicko-zrízenecké komory. Tento program dal 1>yse pri urcitém vlivu politické strany provést bez velikých obtíží pro stát, a to tím
spíše, že nekteré z techto požadavku nesnesou již odkladu. Tak
by se strana dostala snadno z okruhu trídnosti a získala by
sympatie zamestnandL A ty musíme mít na, zreteli. Kde jinde
mužeme pri vybicovaném stranictví hledat nových sto tisíc?
Jiste je nepretáhneme z delnictva nebo rolníkíL Míním tedy
poctivý zájem o veci zamestnanecké, vynucovaný obecnou
trídní politikou, ale nechci, aby se cinnost strany omezovala jen
na to, cili nechci tím trídnost.
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Príslušníky jiných stavu, pokud nejsou v zajetí trídního ducha, musí získat l\aše úsilí 'O 9cistu dosavadní politiky a peclivý zretel k bj~podušení politických pomeru. S tím pocítat
musíme, ac víme dobre, že to je zítrek a ne dnešek.
Dále Q.M~ne mít ohromnou práci s vybudováním rádné organisacní síte. Jaké ovoce nese organisace, videli jsme na. živnostenské strane. Nad jejím úspechem na vsích zllstává rozum
sttl<:Jtj
Ve volebních cifrách máme dnes svoje matriky. Jde nyní
o vybudování kontaktu okresních stredisk se sídlem župy a o
pronikání do malých míst. Bez riidne honorovaných sekretariátu
nedalo by se mnoho cekat. Pocítáme-Ii s novými volbami a
s volbami do obcí, nelze otálet.
A konecne nejduležitejší úkol vidím ve výchovne-politické
praksL Výchovná práce je nedostatkem všech našich stran. Silné
strany opojeny vítezstvím nehnou po volbách pro výchovu volicstva prstem. Bude svatý klid po krajine. Zde budeme moci
ukázati, jde-Ii nám o poucení širokých vrstev, a na druhé strane verejnost zapíše nám každý zájem, i nepolitický, k dobru.
Mám na zreteli široký prednáškový program nejen politický,
ale ze všech oboru kulturní cinnosti a hlavne na malých místech, kam jsme za voleb ješte nemohli. Tam nás musejí poznat. Vyložte na vsích zarízení radiové stanice, podejte tam
v ;estauracní místnosti u klavíru rozbor "Prodané nevesty«,
ukažte, jak demokratická vláda má být založena na Vlili veškerého obcanstva a jak tato vule muže být lstive obcházena,
ukažte výhody sociálního pojištení, povezte taktne, co je náboženství a jak se ho zneužívá, a taková práce nemuže zustat
bez politického ovoce.
Konecne si myslím, že v dobe politické agitace musíme dbát
pojmové a myšlenkové kázne. Na politické schuzi nesmím zapomínat, že politika je pécí o stát a o verejné záležitosti. Je
trapné poslouchat recníka, který v domnení, že mluví politicky,
rozebírá hoJ inu hodnoty mravní, náboženské, smysl leských
dej in, mluví o H usovi a Palackém, aneoo dokonce presvedcuje sál, že hlavním naším politickým úkolem je zárit Evrope.
Myslím, . že by stacilo, zeptat se, kterému evropskému národu
a cím chce zárit, a jeho magické paprsky ihned by se staly
ultra fialovými.
Poprejete-Ii temto nekolika poznámkám místa, dekuje Vám
za ochotu
Váš oddaný
Prof. Fe1'di lanI! Kra/ina.
Olomouc, 29. listopadu 1925.
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Trebívlice, 29. XI. 1925.
Se zvedavostí cekal jsem na první odpovedi na Vaši otázku,
co se stranou práce. A priznám se, že jsem takové odpovedi
ceka1. Vlastne se na Vaši otázku neodpovídá, ale debatuje se
o iIlÍ. Neb' I jste pochopen - a nedivte se tomu. Otázka Vaše
je hodne oprávnená, ponevadž strana práce vlastne v podstate
není ješte politickou stranou, je jen skupinou lidí, toužících po
obrode politického života a vyšším hodnocení politiky vubec,
ale to ješte nestací pro výpln práce politické strany. Založení
strany nebylo dosti' pripraveno. Nejprve melo být provedeno to,
co se chce .eprve nyní delat: debata o cíli a programu strany.
Myslím také, že nyní, když již strana je založena, je lépe ptáti
se jakl a kde pracovat, nikoli však co se stranou. Mnohý si tu
Vaši o,tázku vykládá zcela jinak, než jste ji myslel.
V posledním císle Prítomnosti (46.) dobre poukazuje prof.
Knap na pokrokovou stranu, že je nutné sdružení. Celkem není
velkého rozdílu mezi stranou práce a pokrokovou. Delí je od
sebe v podstate jen názor na liberalismus. Pres to by, doufám,
bylo spojení možné, ovšem pri dobré vuli. Strana práce je
jaksi modernejší (nevím, bude-li mi dobre porozumeno), je na
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ní nádech cehosi ne našeho, neco rekl bych, amerikánského,
krátce: muže pocítati zatím jen s vyspelým obcanstvem, s irt1
te!igencí. Rozhodne nedojde pochopení u pwstého obcana, kteí'ý
nedovede tak bystr~ myslet a. domýšlet, jako hlavní skupina
strany práce. Prostý clovek na ni jáill:si rozumove nestJcV Mnohá vec, která se predstavitelum strany~ práce zdá samoirejmou,
není samozrejmou pro ostatní lidi. Na to se nesmí zapomenout.
Jak se dosud jeví celkový obraz strany, nebud~J'Stranou velkou,
stranou jaksi všenárodní, nýbrž jen stranou inteligentních,
vzdelaných lidí, kterí mají dosti široký rozhled, mají již vyrešeny hlavní problemy života, mají urcitý názor na spolecenské
zrízení, na politický život atd. Myslím, že by zatím strane
úplne postacila menší skupina lidí, ale: lidí, kterí vedí, co maj í
delat a jak. Proto je treba prodebatovat r-ádne program a cesty k cíli. Nesmí každý táhnout za jiný provaz. Nutno pracovat pomalu, ale presne. Ar predáci strany s odborníky zpracují postupne jednotlivé otázky, které by se staly po prodebatování pevnými clánky programu.
A-ško.

*

Pane redaktore!
Dovolte, abych se zúcastnil nové ankety v Prítomnosti. Nebude to ovšem žádná rada, spíše jen malý názor na celou vec,
nebat jsem na to ješte príliš mlád a bez vetších zkušet )stí
v politice, o niž jsem zacal jeviti vetší zájem nedlouho ~,red
volbami a snad hlavne následkem založení národní strany práce.
'Bude snad dobre zmíniti se o jedné z prícin neúspechu - míním
Ecúspech v tom smyslu, že nová strana nedostala zastoupení
ve snemovne totiž krátké dobe k rádné príprave pro
volební boj a hlavne nedostatku stranického tisku. Je jisto, že
koalicní strany, mající po ruce ne jeden, ale nekolik denních
listu, mohly daleko více informovati a také zpracovávati širokou
.verejnost, než strana práce. A bylo také videti, že toho plnou
merou využily, trebas. formou ne vždy dosti slušnou. Jiste se
nemužeme divit, že bylo mnoho tech, kdož tomuto soustavnému zpracování neodolali, at již z prícin jakýchkoliv a »šli
s proudem«. Proto tím více miHe být strana spokojena s docíleným výsledkem. To tedy budiž jednou z prvních starostí, zríditi denník, který by své síly strane venov~l. Za dnešních pomeru je sice velmi težko - zvláš,te v politice ,- bojovati slušným zpusohem, jak ukázaly volby (naopak ~e osvedcuje staré
prísloví J>11ahrubý pytel hrubou záplatu«), ale prece jenom to
nemuže zustati bez vlivu na myslící a uvažující ctenáre. Stejne
tak nutno pocítati s lidmi, kterí asi nyní nebudou u strany
práce dále státi Ck radosti jejích neprátel), když nedosáhla toho
dbych tak rekl makavého úspechu - mandátu; ale tech,
myslím, nebude škoda; tím jenom dokážou, že nebrali vec tak
vážne a pocítali spíše s nejakým osobním prospechem, jak to
již bývá zvykem u nekterých stran. Je mi docela dobre, když
ctu podivení na pr. Ceského
Slova
nebo N;árodní
P o I i t i k y, že Prítomnost zahajuje po volbách anketu svrchu
nadepsanou, protože si doMe uvedomuji, že by v onech - a
snad i jiných - casopisech nenalezly ankety treba na jiné
thema místa, nebudou-Ii zabarveny podle té strany, jejímž je
list orgánem. Aby však se s Národní stranou práce udelalo
tak, jak si preje Ces k é S lov o, totiž J>l1echat ji umrít«,
na to je této strany prece jen velká škoda. Váš

*

Zdenek

Radkovský.

Vážený pane redaktore!
K Vaší ankete »Co s národní stranou práce?« dostanete, jak
soudím, mnoho príspevku op t i m i s t i c k ý c h. Chci-Ii projeviti však svuj názor pes s i m i s t i c k ý, není to snad pod
vlivem císelného výsledku voleb pro tuto stra11Jtl,ale po poznání,
že strana práce muže míti v budoucnu pouze o ID e z e n Ý okruh
politického pusobení. Príslušníci její jsou dnes prevážnou vetšinou úredníci; jiné druhy povolání jsou organisovány v jiných
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stranách. A chce-li pres to strana práce svoje príslušníky
si
získati ze všech možných povolání, pak myslím, že jí na to
schází me,i obcany prítažlivost
programu.
Je zajímavo,
že dnes mnoho lidí dobre neví, ~ a m stranu práce zaradit, jaký
má vlastne velký pracovní program, vyjma ovšem úrednictvo.
Jak v »Prítomnosti«
bylo možno' v dopisech císti, jdou tit.)
státní úredníci se stranou práce jako se stranou, od které si
slibují dnes hmotné zlepšení svého postavení.
V každém cloveku na svetc dríme na dne srdce touha po

gram. Mám za to, že organisace národní strany práce v brzku
vypracuje takový program,
aby každý vedel, oc se jí jedná.
Mnozí netrpeliví a hlavne ti, kdož mají veliký smysl pro syste ..
matiku, budou rádi, uzrí-li tento program cím nejdríve. Avšak
jen od p r á c e dobré, cílevedomé a pravdivé lze ocekávat vý~ledky. N epomi'Jže organisace, nepomuže program system<IJticky
J. H.
vypracovaný, nebude-li vytrvalé práce.

j:J.kémsi blahobytu; dosáhne-li ho, je spokojen. To platí hlavné
o delníku i uredníku. S návratem mírových hospodárských
pomeru zlepší ~e postavení úrednictva, a nejhlavnejší
lákadlo, býti
ve strane prác.e, pomine. Ti konservativnejsí
(nebo snad mén,~
novotárští)
se vrátí k národní demokracii, která reviduje svuj
program, a možná že zjistí, že tu není velikého rozdílu. Mluvím
tu hlavne o tech príslušnících strany práce, kterí se na politiku
dívají výlucne ocima »jak se jim vede na zemi«.
Budoucnost ukáže, do jaké míry je tento názor na mís,te.
J. K.

mám skoro z toho radost, že se nekolik prvých úcastníku
ankety ,tak pekne do Vás pustilo za to, že jste tuto anketu
vubec porádal. Chtel bych k tomu ješte pripomnet, že se Národní strana práce prihlásila hned z pocátku
jako strana státotvorná, a proto nemyslím, že by její existence byla zbytecna
v tom prípade, kdyby se koalicní strany polepšily. Už jenom
ten duvod. že v celo »N árodní strany práce« se postavily osobnos,ti, kterých by bylo vecná škoda, kdyby se vzdálily politickému životu a které by jiste nešly zpet dOl žádné staré strany,
mluví dost pro zachování nové strany. Nehlede k tomu, že
temto osobnostem a jimi hlásaným zásadám vyslovilo duveru
100.000 lidí. Jiná vec je ta, jak kdo si co od Národní strany
práce sliboval.
Kdo si sliboval od nové strany hájení svých
zájmu a zájmu svého stavu, toho ovše111jnedovede utešit žádné
morální vítezství, a z toho hlediska myslím, že není porádání
nové ankety prece jenom tak bezduvodné. Komu šlo však o ideu
a nový ~mer, pro toho nemllže být žádné jiné odpovedi než
té: Vytrvat a vybudovat
pevnou organisaci.
Porádat schllze a schuzky, na kterých byste promluvili i Vy,
pan Karel Capek i ostatní pánové, které známe
pane redaJ<tore
pouze z novin a které bychom rádi lépe poznali a s nimi se
sblížili. Znamenalo by to jistc utužení svazku, který nás pojí
s novou stranou.
Volby vyhrané stojí spoustu penez, tím více snad volby prohrané. Myslím, že nás bude dost, kterí
v -této veci chceme
vernc stát za svou stranou.

*

Pane

redaktore!

::\.Já národní strana práce trva,t dále jako organisovaná
strana
politická? Vším právem. Z jakých pak lidí byla utvorena? Ocekávali její zastoupení ve snemovnc, aby tam byl uplatnen její
vliv, kdykoliv by to bylo možné. A ejhle, nadeje tato je zmaren".
Že toto zastoupení nebude veliké, mohl již každý predem usouditi,
avšak jest také známo, že každé hnutí je nepatrné v zacátcích,
ale
my, žekterí
muŽfhmebýtinebyli
silnýmspokojeni
základem s dosavadní
pro budoucípolitikou,
VZrLISt.aby
Chceme
zde
byla nová strana,
která by aspon cástecne omezovala osobní
choutky a zájmy politických profesionálu? Chceme po'-tiku, která
bude smerovati k vnitrní jednotnosti
národa,
tak aby rozdíly
stavu, vzdelání, sociálního postavení atd.
byly prekonány
ve
spolecné práci? Veríme, že náš národ má také své urcité poslání,
a proto nemužeme lhostejne prihlížeti,
kterak je zdržován ve
svém vývoji zvrácenou politikou nekolika lidí. Nemužeme cekati
necinne na nápravu aspon jedné ze starých velkých stran. Musíme býti organisováni
a hotovi pro všecko,
co v budoucnosti
muže prijíti. Chceme-li uskutecniti
nápravu politiky, když tato
nebude zmenena samou koalicí, pak Z<Jidaných pomerll mllže:n,
dosáhnouti neceho skutecného jen politickou stranou. Nepomuže
tu žádná Liga ve smyslu p. spisovatele Fr. Langera. Nesmíme
podcenovati význam takové Ligy, který by mohla mít pro politické obrození národa. Vychovávala by totiž obcany, probuzovala
by je z politické lhostejnosti a utvrzovala ve vedomí, že tpajíce
právo spoluurcovati
o~udy svého státu, mají zároven povinnost
usilovati o ta v pla~tickém
živote. Taková Liga mohla by výchovou národa za hezkou radu let zmeniti
politické pomery.
Avšak její práce, práve proto, že by to byla práce ideální, trvala
by velmi dlouho. Ostatne máme mnoho rllzných organisací, jež
se snaží vycho'Vávati národ pro lepší budoucnost. Nutno zde -též
pripomenouti,
že mnozí ideální lidé nebudou vubec zasahovat
do politiky, poncvadž by se to prícilo jejich nevýbojné a pokorné povaze.
Jedná se tedy spíše o pomerne brzkou nápravu. A uvážíme-li,
že nové volby nejsou v brzku vylouceny, uznáme, že nutno zas<Íhnout politicky. Takto zasáhnouti
jest dnes možno nejlépe
politickou stranou.
Strana nemusí proto zaniknouti, že vznikla z jakéhosi nadšení,
nemajíc pevné politické organisace.
Avšak sama okolnost, že
vznikla spontanne, vysvetluje,
že nebylo kdy na soustredcnou
cinnost organisacnÍ,
Má··li nejaké hnutí mravní sílu, pak tato
energie si sama vytvorí nutnou a primerenou
formu. Tak jest
tomu vždycky. Rovnež nebylo by duchaplné tvrditi, že; národní
strana práce vyšla do volebního boje bez urcitého politického
cíle. Nemela ovšem kdy, aby vypracovala urcitý a jasný pro-
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Vážený

pane redaktore,
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V dokonalé

úcte

Bohumil Petráš,
Karlín.

Národní

'i

hospodár

Necinné ruce Svazu prumyslníku.

Lid o v ý c h N o v-i n á c h napsal Arnošt Heinrich clánek »Prllmysl a politika«. Vytýká v nem našim
prumyslnick:)'m svazum, hlavne Ústrednímu
Svazu
prumyslníku, povrchní cinnost, neusmerneno st, ha v urcitých prípadech až nápadnou krátkozrakost. Je dobre,
upozornuje-li se na tento fakt v tak 'seriosním liste,
jako zájmová organisace
prumyslníku, t. j. majitelu
neným. Lid o v é N o v i n y nepatrí k žurnálllm,
které by z trídních dllvodu musely hledat za každou
cenu vady organisace prllmyslníkll.
Proto je dobre
i nadále se zabývati cinností prumyslnick:)'ch svazu,
hlavne jejich ústredí s hlediska nezaujatého
pozorovatele, jehož práním je pomoci p r u mys I u jako celku, nikoliv- jen kterékoliv jeho vrstve na ú k o r celku.
Ústr,ední Svaz cs!. prllmysl.níkú založen byl v r. 1918
jako zájmová organisace prumyslníku
t. j. majitelLl
\"ýrobních prostredkLl. Ovzduší poprevratové,
naplnené utopistickými plány socialismu, vyvlastnení, prispelo k tomu, že po území roztroušené menší svazy a
kluby prumyslníkll vstupovaly do Ústredního Svazu
prumyslníku. bud aby úplne se v nem »rozpustily« neb
existovaly ve forme vázanejší ci volnejší jako místní
ci odborné skupiny.
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.\ž na nemecké prl'1myslníky, organisované v nacionalistickém Haupt'{erbandu
der deutschen Industrie,
podarilo se zamestnavatelt1m
vytvoriti
ústredí, jež
bylo schopno vykonati velmi podstatný, pri tom i dobrý ;vliv na smes naší prl'1myslové politiky a na politiku
státu vubec. V létech 1919-1922 konal Ústrední Svaz
prumyslníku skutecne práci, jež nebyla bezvýznamnou
pro konsolidaci našich pomertl. Bylo to o b dob í d efen s i v y. At to byla politika sociální, ci politika ob·
chodní, financní, všude jednalo se o to, aby urcitá rešení byt ad hoc požadovaná, pomohla v prvé rade udržeti klid a porádek. V této dobe skutecne Ústrední
Svaz prumyslníku prispel podstatne k udrž·ení klidu
v' závodech a pomohl prenésti náš prumysl celkem výhodne pres nejtežší doby, kdy všude v okolí zurily revoluce se všemi nepríjemn)'mi dt1sledky. Nebylo to
však jen
zásluhou Svazu prt1myslníkl1, nýbrž i odborových organisací delnick:\Tch a zamestnaneckých vubec (treba nikoliv všech), že mnohé spory rešily bez
vážn)'ch otrestl. Toto ohdohí vystrídáno obdabím dalším, kdy je treba t vo r i t, kdy je nutno p r t1 111 ys 1 o \' o U P o I i t i k u pri z p 11s o bit
n o v Ý m p 0m e r t1m v n o v é m stá t e a n o v e v' Yt v o r ,en Ý m h o s pod á r s kým
a s o c i á 1 ním
p o m er {i m ye s vet e V t1b e c. A tu pocíná. práve znateln)' úpadek cinnosti Ústredního Svazu prumyslníkú,
jevící se v nedostatecné pružnosti. U Ústredního Svazu prt1mysltjld1 vidíme dnes z a s e p a u ze ci nn o s t d e fen s i v n-4; tvorivá cinnost, iniciativa,
patrne z obavy pred ztrátou clenstva, úplne mizí. Stal
se tak Ú. Sv. prt1m. organisací r y z e z á j m o vou,
organisací, která hájí jedine
zájem
jedné
v r s t v y. To nebudiž výtkou. Je dobre, když za
dne š ní c h pomerl1 organisují
se prl1myslníci, zamestnavatelé jako všichni ostatní ve svou zájmovou
skupinu; je lépe jednati casto s organisacemi
než
s jednotlivci. Jde jen pouze o to, zda tato organisace
d o ve d e d o k á z a t i ve r ,ej n o s t i, ~ e ,t o ;co
cle á, c o háj í, m á s k u tec n e p o dl o žen o
skutecnostmi
a že
ch'cepostupovat
pevným
smerem
k zlepšení
pomeru
v p r 11mys
u a t o n ,ejen
ve pro S p e c h z ame st n a vat e u, a e i z a me st n a n c U. Necht
si jednou již odvykne mluvcí Sv'azu p I' t1mys ln í k u
ten zlozvyk mluviti j m é n e m p I' U mys
u, když
mluví pouze jménem jedné, byt snad nejvlivnejší (nikoliv nejpocetnejší) vrstvy, která V' prumyslu svojí cinností k výtežkum prispívá. P I' U mys
není jen prt1myslník, tO' je také delník, zamestnanec, úredník.
Zajímavo jest císti rozsudky, odpovedi ,prohlášení a
p. Ústredního Svazu csl. prl1myslníkt1, které odmítají
(dosud snad všechny, jež byly ucineny) reformy at
sociální at jiné, snažící s,e v'yrušiti z konservativního
klidu náš podnikatelský život. Je to zpravidla reservatio mentalis - »jsme pro všechny reformy, které však
neohrožují výrobu« atd. - cili »prijd k nám na posvícení, mužeš-li '« (my zavreme vrátka a pustíme psa).
Zajímava je také, že nejvetší podniky, pokud pri své
velkorysosti (velkém poctu zamestnanectva, stykem se
svetem) nuceny jsou chte nechte applikovati moderní
smery prumyslové politiky, nespoléhají nikterak na cinnost Ústredníhó Svazu prt1myslníld1, ba castO' je to
jen clenský príspevek, který tvorí pouta mezi nimi a
Svazem.
Sledujeme-li vývoj našeho zem e del s tví,
musíme doznat, že i pres nekteré chyby a vady je toto ho-
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spodárské odvetví velmi p r už n é v prvé rade vlivem
podnikatelt1 samých. Všimneme si jen zájmu, který
projevuje
naše zemedelství o v Ý z k u mni c tví,
z k u š e b nic t v' í; jaké pekné ústavy postavili si naši
zemedelci, kolik š k o o db 01' n Ý c h i v nejzapadlejších krajích (treba jen s nekolika žáky) dovedli si zemedelci témer vynutiti svým politickým vlivem. Naši
prt1myslníci dovedli nanejvýš podporovat národní demokracii, prípadne sebrat peníze na revolvery( vy jímku
zde ciní cukrovarský výzkumný
ústav, zbudovan)'
ovšem z ohromných výtežkov,ých prebytku, koželužská
škola i nekolik menších prípadu, na které ovšem Svaz
prumyslníku nemel naprosto žádného podílu. Národní
demokracie
»jako strana duševních pracovníku« prihlíží docela klidne k tomu, jak zemedelští podnikatelé
dovedou podporovat a ve vetší míre prirozene ješte
dobre vymáhat podporu pro rozvoj svého odvetví a
úcelnou prípravu dorostu.
Pri porovnání tudíž vývoje na š e h o zemedelství a
n a š e h o prtllTIYs!u vidíme jasne plánovitost u onoho,
úzkou cinnost u SVaZU prt1myslníku. omezující se na
stereotypní stížnosti o daních, tarifech, státním rozpoctu. Ústr,ední Svaz prtunyslníkt1 hájil i pres nesouhlas urcit~'ch objektivních lidí zásadu lineárního snižování mezd a plató, nestaral se však ani nejméne, aby
s toutéž houževnatostí pomahl prosazovati snižování
cen životních potreb a aby také provedl deflaci ve svých
príjmech. Obcasné plané prohlášení s eskamotérstvím
pochybných statistických cifer nemtlže ulehcit težkou
situaci nekter)Tch prómyslov)'ch odvetví a jich zamestnanCt1, kterí musí trpet proto bez p lán o v i t o li politikou hospodárskou, jen proto, že rozhodování v ní
rozdelili si národní demokraté s officielním vedením
Svazu prt1myslníkó. Bata, jdoucí svým skvelým príkladem vpred jest stejne obdivován jako mnohdy nenáviden. Batu nelze kopíro\'at, ale lze mnoho se naucit
z jeho dosavadní cinnosti.
Bata reklcukrovarským
prumyslníkum, když v léte byli u neho na exkursi:
»V závode mém není žádných tajností.« Svaz prtlmyslníkó ale pri každé príležitosti na tento buben tlulce, volaje po zachování tajemství, když má se zpracovat nejaká statistika, bez níž težko lze lécit naše hospodárské bolesti, jako by težko lécil lékar pacienta,
který by mu do telefonu vypravoval, kde ho bolí. Je
ovšem težko žádat na instituci, která má presidiální
výbor zvolen~Tna dožití, ponevadž si nikdo na valn)'Ch
hromadách proti Živnobance a její klice netroufá, která
má generálního reditele s takovým množstvím funkcí,
které jinak - normálne - stací absorbovati nekolik
lidí, na t kavé instituci je težko žádat intensivní cinu, nikoliv jen paberkonost pr pívající p I' t1mys
vání, omezující se na udáení Sv'azu jakožto prostredku pro docílení urcitých posic at osobních, at ciste zájmových. Marne byste cekali alespon cást té podpory,
kterou venují v cizine prumyslnické svazy vedeckým
pracovníktlm. ústavum a p. Již lepší pomery nesporne
zdají s·e b~,ti u slovenského Svazu prumyslníku v Bratislave a prirozene i u nemeckého Svazu prumyslníkt1.
,\ le i když nesmíme tuto dobrovolnou, nicméne však
~amozrejmou službu verejnosti žádat v takové míre
snad v' dobe, kdy ces k Ý prt1mysl není do té míry vyvinut a financn v fundován, aby všemu tomu mohl vyhovet, prece musíme žádat, aby cinnO'st ústrední instituce prt1myslníku byla v dobe tak vážných problémtl
jako jest otázka ekonomisace verejné správy a ekonomisace soukromého hospodárství, velik~'ch organis:tc-
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l;ích problému hospodárských (oprávnenost ci neoprávnenost urcitých vÝrobnkh odvetví, vznik a podpora
industrií nových, otázka dusíku atd. atd.) tak intensivní, jak odpovídá z o d p o ved n o s t i prumyslníka.
Je to ovšem vecí prllmyslníku, postaví-Ii si v celo
svých institucí lidi, kterí v i del i si'ce továrny, ale
jakživi nic víc nepodnikali, než více méne zdarilé intervence v ministerstvech neb jiných úradech, aby akt
císlo xy byl vyrízen dle prání p. Z. (což muže delat
advokát), nepoznali ten '~k ut e c n Ý ž i v o t prumyslu,
jehož úkolem není pouze vydelávat, nýbrž také zlepšovat životní úroven obcanu státu; málo vedí 00 zintensivnení výroby a všech možnostech, jak lze jinak celit
komunismu než nakupováním revolveru.
Toto zbahnení dá se pravdepodobne odstranit, až
prumyslníci prodelají dík této záslužné cinnosti Svazu
prumyslníkll ješte jednu porádnou krisi. Pak se teprve
pozná, zda jest Svaz prumyslníku i s povrchní cinností národní demokracie a celé kliky s to vésti náš prumysl. Nebude zbývat jiné cesty, než ta, která byla již
také verejne naznacena: reorganisace
obchodní c h k o mor, vybudování jich ve formu k o mor
výr o by a ob c hod u a zbav1it tyto komory príteže
dnešních mladoceských držitelll moci. Tak vznikne pak
oficielní orgán, jehož úkolem bude poctivou cinností
prumyslu prispeti a zdravým závodením nutiti zájmové
svazy k positivní cinnosti.
A. K. S.

Poznámky
Není náhodou, že stranou, která prodelává nejvíce
afér, je strana ceskoslovenských socialistu. Strana tato
prejala do jisté míry roli nekdejších
Mladocecht!
z doby povestných mladoceských radnic a stavby Vinohrad. Do strany prišlo plno nových, expansivnkh lidí
.s chutí do života a do v'ydelávání: je to nová generace,
která se tu h)ásí o podíl na moci a majetku, taková
menší, nevzhlednejší, ale tuhá buržoasie. Je prirozeno,
že tato nová generace zamerila rovnou cestou do politické strany. Osamelý podnikatel dnes zrídka co svede.
Je treba široké organisace a, ponevadž demokratický
stát velmi rozšíril svuj vliv na celý život, je treba také
míti v zádech politický vliv a vážené príznivce, kterí
svedou mnohé a rozlicné veci kývnutím prstu. Strana
ceskoslovenských socialistll neutiskuje tuto vuli k moci
nového cloveka prísnou dogmaticností:
Celkové její
nezrení je veselý šlendrián, v nemž se kdysi mohli
volne pohybovat i bytosti také zcela bez jakéhokoliv
nadání k socialisrD.1ljako byli bratrí Heidlerové. Aféra
záložny »Kotvy« ukazuje na velmi zajímavé a karakteristické stránky toho cesko-socialistického griinderství. Je prímo žertovné, s jakým nepatrným kapitálem
byla »Kotva« založena, a jak jediným reálným podkladem milionového obratu bylo nekolik tisíc korun,
které si dva tri ceskosocialistictí kamarádi dali dohromady. Vidíme tu zretelne, kterak se do obchodu pouštejí lidé, jichž jediným provozovacím kapitálem je ta
tJ'oška politického vlivu, Ikterý 'seškrabali ,u sebe a
u sV)Th prá.tel. Takové obchody by byly nemožné, kdyby nebyly poháneny politickou silou. V ocích techto
lidí jeví se demokracie býti v prvé rade zdemokratisováním bakšiše.
Prípad záložny »Kotvy« zároven
ukázal, že v tomto politickém polosvete nic nestojí osamocene a že, dotkneme-Ii se jedné figurky, rozechvívá
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se celý systém. O strane ceskoslovenských socialistLI
platí v tomto ohledu slova z »Fausta«:
wo du es
packst, dort ist es interessant. Pan Novák padl a patrne
si pri tom nekolik lidí zlomí nohu. Od této kliky griinderú nacichla strana ceskoslovenských socialistu pachem podezrelosti a nic nepomáhá, zaháneti jej parfumem, peclive pripravovaným z fakta bratrství ministra
dra E. Beneše. Atmosféra griinderství
pne se jako
brectan ke špickám strany, která v celku soustreduje
za sebou zdravý, sympati,cký ceský lid. Je jedním z duležitých politických úkolu zbaviti ceskou politiku té
kliky griinderu, která ve strane ceskoslovenských socialistu sedí na nekolika židlích. Pred tímto úkolem
r..esmí odstrašiti sebe vetší hrubost orgánu strany ani
pokrytecké výtky skandalisování nebo demagogie. Ano.
pánové, zlodeje je treba skandalisovat.

Nové knihy.
J. L. Fischer: Saini Simon a Aug7{st Comte. Príspevek k dejinám sociologického racionalismu. Tato kniha je vhodným príspevkem ceské vedy k uctení stého výrocí smrti ucitele Comteova a tím spoluzakladatele
moderní sociologie. 2. svazek »Sociologické knihovny«.
Nákladem
»Orbisu«.
Král. Vinohrady,
- Fochova 62. Stran 176 za Kc 22'-.
Jindrich S oumagne:
Priští M esíáš. Dramatický
pamflet o 5
obrazech. Preložil V. f{íha. Knižní vydání dramatu, jehož provozování v lednu 1925 bylo na Národním divadle v Praze censurou zakázáno po jediném provozování.
Predmluvu
ke knižnímu vydání napsal dr. F. X. Salda. Prof. dr. Oto Fischer sestavil v doslovu novinárské úvahy a názory predních spisovatelu
o díle a csl. censure. Ku konci zarazen polemický rozhovor autora H. Soumagne. Celek tvorí významný literární dokument.
Stran 80.
Vydal L. Radomerský v Pardubidch.
Adolf Uzarski: lH~tfik. Psovy memoáry. Preložil Karel Kraus.
Kc 42.-.
Obálka a ilustrace autora.
Románové
knihovny
"Proud«
svazek 23. Vydal »Cin«, ,tisk. a nakl. družstvo csl.
(T1., Vojtešská
14). Zapl-isáhlý neprítel
legionáru
v Praze
Hohenzol1erntl,
prušáckého
junkérství
a militarismu,
tupého,
sebou spokojeného
malomeštáctví,
Adolf Uzarski
je k nám
»Mufíkem({ uváden po prvé. »Mufík« je široce založenou, satiricky bicuj íd a humorne burcuj íd malbou nerestných,
šlendriánských
a nízkých zjevu v pathologii
nemeckého spolecenského života po válce. Dílo ciní ješte poutavejším
svižné a
humorné ilustrace. kreslené samým autorem.
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