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Politika
fad. Peroutka:

Odbornici a odpovednost.
Ctrnáct dní setrvával pan Švehla v oblacích, nedostupnÝinašim zrakum, konecne pak vyšel, aby však vydal zcela jiné paselství, než j'sme ocekávali.
To už
známe z divadla: když se tak dlauho nevytahuje opona,
je nejaká parucha.
Pan Svehla, když se byl ctmáct
dní zabýval sestavováním
vlády, vystoupil posléze
zpoza opony pred obecenstvo a oznámil, že musí své
poslání považovati za nezdarené a nyní tedy aby pan
kolega Srámek ...
Jsou, kterí tvrdí, že v jeho hlase
Lyla lze rozeznati uprímné politování; jsou jiní, kterí
se dušují, že to znelo trochu zlomyslne.
Všechny noviny prinesly již taki-ka definiti mí listinu
ministerskou, zajímavou po mnohých stránkách. Ale
v poslední chvíli, kdy již mela býti potvrzena, !byla naopak hozena ,do kamen. Bezprostredním duvodem k tomu bylo, že v pondelí vecer si kleri'kálové rekli, že
svíijl vstup do vlády nemohou prov,ésti lacineji než za
cenu ministerstva školství. Je phrozeno, že tohle žádn)'
socialista neprenese lehko pres iSrdce. A tak se stalo,
že z té zajímavé ministerské listiny nebylo nic. Opona
zustane dole. Podle pomeru, jaké
nás jsou, nelze
ocekávati nic jinéhO', než že za nejakou dO'bu zase se
objeví pred oponou monsignore Šrámek a oznámí obecenstvu, že musí své paslání považovati za nezdarené
a že prosí pana kolegu Svehlu, aby se opet ujal jednání. S touto koalicí totiž nelze delati velké kumšty;
at še pO'cítá z prava nebo z leva, vyjde ta na stejna,
jako kdyŽ! se prendávají peníze z jedné kapsy dO'druhé.
Ackoliv tedy témer již, hotový Švehluv kabinet padl,
prece' bude užitecnO' pramluviti si o okolnostech, za
nichž byl delán, o nálade, jíž byl provázen, a o mrzutostech, které predem vzbuzoval. Bude to poucné, už
z toho duvodu, že vláda, at už ji kdakoliv sestaví z lllna kaalice, sotva se bude maci mnahO' lišiti ad tohato
prvníhO' návrhu Svehlova.
Predem je dlužno ríci s uznáním, že ministerská listina, jak ji mel pripravenu Švehla, sv,edcila hy o tom,
že koalice nebo aspon nekterí lidé v ní dali se presvedcit a tom, že dasavadní stranické hospadárství,
jak je provozovaly jednotlivé strany v ministerstvech,
je škodlivé a že je dobre pakusit se o nápravu. Nepochybne se leccas, jako na pr. pavolání odbarníku dO'
vlády, stala na prímý nátlak presidentLlv. Zdá se však,
že tentakráte byl Masaryk úcinne padparován panem
Svehlau, jenž, jiste není beze smyslu pro státní 'POtreby. V nové vláde melo býti celena stranickému haspodarení v ministerstvech trojím zpusobem: povoláním odborníku na nekterá dllležitá místa, vystrídáním
stran v resortech a snížením poctu ministerstev ze
sedmnácti na patnáct.
Pakud se týká odbarníku ve vláde, je to kapitola
velmi zvláštní a nad jiné poucná.
Už tím, že ceskaslavenští socialisté, spatrivše, kterak nekalik odborníku
se blíží k mini.sterským kreslum, se urazili a rekli, že
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ani za to odpovednost neprevezmou, »Ceské Slovo« to
napsalo ovšem trochu jinak, ne tak na plná ústa, n)Tbrž
ve forme jakéhosi proroctví: »Bojíme se, že strany ve
vláde zastaupené budau utíkati ad odpavednasti za
odbarná ministerstva.« Tato proractví mužeme ceskosacialistickému orgánu verit dO' slava. Má o té veci
totiž tak recena u subjektivní zkušenost; stací mu, aby
se podíval do vlastního nitra, .co se tam deje. Ceskoslavenští socialisté mohou snadno predpovídati, že strany ve vláde zastoupené budou utíkati ad odpovednosti
za odbarna ministerstva, ponevadŽ' ani budau první,
kdO' zacnou utíkat a kdo budou se snažit odbornému
ministrovi podrazit nohy. Ta je neco takovéhO', jako
kdyb~ mladíci o posvícení, ktetí se prišli prát, vy já.dhli se starastlive:
obáváme se, aby nebyla nejaká
rvacka. Starí Rímané tomu ríkali: Gracchus de seditione quaerens; spiklenec Gracchus, který si stežuje na
spiknutí .. To byla v sobotu. Ale v nedeli a v pondelí
»(:eské Slovo« zanechalo prorocké formy a vyjádrila
nechut k odborníkum ve vláde už daleka aktivneji a
výrazneji: zacalo dávat slova adborník do uvozovek,
mluví už jen a »odibornících« (což znamená lehké vyjádrení pochybnasti, zda vubec existuj'e nejaké odbornictví), a pravila, že prý nás to acekává pekné nadelení. V demokracii každý, kamu se podarilo sehnat
dastatecný pocet hlasu, muže mluvit nesmysly, a nejsou proti tomu žádné apravné prostredky, leda pomalácesta
presvedcování lidu. Je to ovšem trochu
š.patná vyhlí,dka, máme-li cekati, dejme tomu, pet nebO'
deset let, než lid nahlédne, jak obludný je ta abraz,
jestliže pan Skýpala nebo pan Kahánek, oba z »Ceského slova«, privešují k slovu odborník uvozavky, aby
ten pajem zkompromitovali, nebo jestliže právo adbarníkovo na funkci je pochy1.mé, kdežto, dejme tomu,
práva pana Laubeho nepachybné. Ale nez!b,ývá než cekati.
Zatvrzelost proti adborníkum je u ceskoslavensk)'ch
socialistu nejvetší. To z tO'ho duvodu, že tato strana
v-íce než jiná verí, že demokracie znamená v -prvé rade
rozdelení úradu.
Verí tak, puzena jsouc znacným
poctem lidí ve svých radách, kterí chtejí hýti úcastni
tahato dobradiní demakracie. »Ceské slova« avšem ani
tohle nerekne rovnau, na plná ústa. Našlo si pro to
okrasnou farmulku, že prý »pa:rlament dopracoval se
k odpovednosti« a nemá <býti této odpovednosti zbavován. Jako kdyby tri nebo ctyri odborníci ve vláde
zbavavali parlament adpovednasti! Ale tím jsme se dostali zároven k nádhernému, nenahradite'lnému slovu
od p ov e dno :s t, které :po lvolební kampani ceskoslavenských socialistu stojí pred námi jakO' udrená herka. Patrí 'J{ drabným nepríjemnostem denního života,
že pan ,dr. Kahánek desetkrát denne, v ranním i vecerním vydání »Ceskéha slava« omílá slova od p o v e dn o s t a nedá pakoj s ujištováním, že jehO' strana prejímá odpovednost.
Vyskytla-li se v ceském tábore prati
kaa)i.ci nejaká oposice, tu vždy vyletel z koaEcních del
jeden náboj: vy to máte lehké, vy j'ste neodpovední, ale
my máme odpovednost. A opasice byla prokleta jakO'
živel neadpovedný.
Tu se však stalo, že se ta aposice
zorganisovala a že šla dO' valeb pad jménem národní
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strany práce za tím úcelem, aby získala mandáty, a tím
také kus odpovednosti.
Ale od toho okamžiku, kdy
se tato možnost objevila na obzoru, spojili se všichni ti
težce zkoušení, odpovedností udrení koalicní mužové,
aby nové strane, jíž dva mesíce vytýkali neodpovednost, všemi prostredky
zabránili zmocniti se kusu
odpovednosti. Byl to dojemný pohled, kterak
tito
odpovední mužové, už už klesající pod tíhou svých
úkolu, obetave si vymyslili volební reformu, aby nikomu nepopustili nic ze svých težkostí; obetave si vymyslili radu velmi hanebných lží o drn Stránském,
které rozšírili rafinovane behem volební kampane, aby
ho zachránili pred težkým údelem odpovednosti. Fakta
jsou taková, že tyto obtíže nejradeji nesou sami. Je to
snad nejaká tannhauserovská
psychologie? Nemecký
. rytír Tannhauser, jak známo, vzdychal ve vrchu Venušine, že už má dosti sladkostí a že žízní po horkostech. Koalicní strany, s ceskoslovenskými socialisty
v cele, nesmírne touží po horkostech težké positivní
práce. Ceskoslovenští socialisté ustavicne, at vyzváni,
at nevyzváni, prohlašují, že prejímají odpovednost; ve
volební nedeli vecer, když byli trochu popleteni prvními nejakými výsledky a když byli v prvním zápalu
presvedceni, že pocet jejich mandátu vzroste ne o jeden, ale asi tak;) dvacet, vtrhli s muzikou na Vádavské námestí a zacali tam prejímat odpovednost za celou
republiku. Jest to obdivuhodná touha po težké práci.
Pan poslanec Stríbrný, jak víme, rád by se hroutil
pod težkým úradem ministerského. pre.dsedy, a pan
Franke, ac, jak »Ceské slovo« ujištuje, neodpovednost je lehká a príjemná, usiluje o nesnadnou a složitou
odpovednost, jež je prejímána s ministerským kreslem,
s takovou houževnatostí, že to vzbuzuj.e. za oponou pri
tvorení vlády mohutné nesnáze. Nevideli jsme nikde
tak vehementní spení k odpovednosti jako u p. Svozila,
také v tétO' strane, který chtel svého casu prevzíti nic
menšího než odpovedno t ministra financí, a jehož touha po positivní práci byla cástecne ukojena aspon tím,
že dostal dllležité místo v Pozemkovém úrade, které
potom sbehem okolností zase ztratil.
CeskO'slovenští
socialisté mají už nekolik takových obetí, které klesly
pod tíhou své odpovednosti. Také pan Laube je obetavý muž: ten nedá odpovednost poslaneckého mandátu, jíž se zmO'cnil, z ,rukou leda výmenou za jmou
dávku odpovednosti,
náhodou také v Pozemkovém
úrade, kterážto forma odpovednosti zdá se býti obzvlášte oblíbenou.
oU všech
stran 'bylo lpozorovati
ohromný nával k odpov.ednosti poslaneckého mandátu
pred druhým skrutiniem.
Nekolik obetavých mužu,
jimž bylo zabráneno sloužiti takov)rm zpusobem národu, neobycejne zhorklo. Štastná vlasti, která máš takové syny! Niceho neželí tak težce jako z·tráty možnosti positivní práce!
Jeden star)r tyran si napsal do štítu heslo: Sloužím!
Už tenkráte vedeli všichni jeho pocldaní, že je neskonale lépe sloužiti jako on než nesloužiti jako oni. Také
my dnes nejak tušíme, že politická odpovednost stojí
neskonale výše na žebríku životních príjemností než
neodpovednost.
Odpovednost, krátce receno, má zlaté
dno. Odpovednost jezdí v automobilu, kdežto neodpovednost chodí pešky. To dovede neobycejne polechtat
prumernou lidskou povahu. Taková odpovednost prijde
na nádraží a zastaví, chce-li do Prahy, proti jízdnímn
rádu kolemjedoucí rychlík, nebo nechá rychlík na sebe
hodinu cekat. Neodpovedné tváre pri tom jenom udešene koukají z oken vlaku. Bez odpovednosti nejsou
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tyhle koláce. Odpovedný clovek muže mocí svého úradu dohodit svému bratru všelijaké príjemné obchudky;
neodpovedný clovek musí ponechat svou rodinu v chudobe a bezvýznamnosti. Odpovedný clovek, spadne-li
s kone a rozbije si nos, rriuže klidne ríci, že do toho nikomu nic není, nebot: »spadnul jsem se svéhO' kone Ud
svuj nos«. Neodpovedný clovek má sice svuj nos, ale
nemá svého kone.
Z techto duvodu, velmi 'srozumitelných životnímu instinktu, této »líbezné zvyklosti žíti a pusobiti«, se sice
oposice casto mravokárne vyzývá k odpovednosti a positivní práci, ale pri tom se !pres cestu, jež vede k temto težkostem, staví tak vysoká zed, aby ji oposice neprelezla, a pri každých volbách se ta zed ješte zvýší
o radu cihel. Z techto duvodll (mimo jiné ovšem) se
koalicní strany dívají na odborníky ve vláde jen pres
rameno. Prostý clovek žasne nad tím, s jakým opovržením se koalicní žurnál dovede vyjádriti o systému
odborníku a velebiti pri tom systém Tucný-Franke.
To je proto, že odborníci stojí v ceste rozpínavé touze
stran po odpovednosti.
To je vina, která jim nemuže
býti zapomenuta. »Ceské slovo«, vidí-li odborníky v dohledu, zacne strašit: bojte se, odborníci jdou! - a ríká
to s takovým výrazem, jakoby volalo, že je Hanibal
pred branami. Mluví o tom, že nás v tom prípade ceká
pekné nadelení. Koalicní orgány, které jsou jindy tak
mnohomluvné, v tomto 'Prípade bohužel se omez,ují na
jedinou vetu a neríkají, v cem to nadelení pozustává
a jaké to hruzy nás cekají. Myslíme, že podstata veci
není v tom, že nás ceká nejaké pekné nadelení, nýlbrž
v tom, že koalicní strany jsou v nebezpecí, že jim
mnohé pekné nadelení bude vzato. Za systému odborníku ve vláde nemohou totiž strany tak zcela nerušene
si vypláceti remunerace, na než si ciní nárok z titulu
své odpovednosti.
Odborník je odborník, tvor' podivný, a nemá dosti smyslu pro systém z rucky do rucky, který se za oponou naší politiky vyvinul až do
jemné dokonalosti. Duch odborníkuv jest, albychom tak
rekli, více zarízen na formální logiku a ptá se, proc je
treba sanovat toto družstvo a onu záložni'cku a proc
nezadat dodávku spolecnosti, která podala nejnižší nabídku, nýlbrž jiné, která podala nabídku nejvyšší. Lidé,
kterí se mnoho vyptávají, stávají se obtížnými. Bylo
to za úrednické vlády, když se jeden z ministru úredníku postavil proti tomu, <l!byjedna velká dodávka
byla zadána družstvu, jehož príslušnost ke strane byla
nad v.šechnu pochybnost. Ministr-úredník
pronášel
námitky, jak se formulují v normálním mozku, zvyklém na urcitý poráaek a cistotu úrednické práce: že
to družstvo dává nejdražší nabídku, a že je tu celá
rada nabídek výhodnejších.
Ale v koalici za oponou
platí, jak bylo nedávno napsáno, zásada: jednou j'á,
jednou ty, jednou naše Anka. Nevím, kdo byl toho
dne na rade, jestli já, nebo ty, nebo Anka. Tolik j~
však jisto, že k zaostalému úrednickému ministru dostavil se vudce strany se zakaboneným celem a vyložil
mu dukladne irracionalitu
politického života, v níž
formální logika nemá co pohledávati. Ucinil to. krátce
slovy: pane ministre, tohle je politikum, do toho se
neplette.
Dívali jsme se všichni na naši politiku po celých
sedm let a vidíme, že škody, plynoucí z obsazení nekterých ministerstev odborníkv. jsou neiisté a že koalicní noviny nedovedou o nich ríci více než nejakou
tajemnou všeobecnou veticku. Za to škody, jež plynou
z toho, j'sou-li všechna ministerstva obsazena parla-
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mentníky všemi mastmi mazanými, jsou celkem všeobecne známy. Je pri rozeno, že dáváme v mysli predr.ost škodám, jež snad budou zpusobeny, pred škodami,
jež jiste budou zpusobeny. Clovek, který by se dal
hypnotisovati recmi o tom, že demokracie a ministerstva v rukou odborníku se vylucují, zasluhuje politování. Odborní i parlamentní ministri jsou stejne odpovedni volenému národnímu shromáždení, bez jehož
vule v ministerstvech
.ani vlas spadnouti nemuže.
Ovšem, leckterý vlas by snad na hlave zustal a bylo
by trochu více porádku v administrative.
V zpomeneme-li, jakým zpusobem se ubytovali csl. socialisté na
pr. v ministerstvu železnic a klerikáloV'é v ministerstvu spravedlnosti, chápeme, že je to pro stranu velmi príjemné a že odborníci musí býti pocitováni jako
veš v kožichu. V zájmu státu: jest však: více vší do
stranického koži,chu! A to jsme ješte ani nemluvili
o tom, že lidé, kterí se venují po celý život jednomu
oboru, hodí se pravdepodobne k vedení toho oboru
spíše než ti, kterí zacali u nejaké strany podelkováním
jako agitátori. RvaiSka o odpovednost, která se strhla
za oponou, vzbuzuje jakési pochybnosti o tom, je-li
tato odpovednost skutecne tak težká a vysilující, jak
se nám lící.

Co S Národní stranou práce?
Vážená redakce,
porážka N. S. P. ve volbách je jiste vec nepríjemná, ale není
to žádné neštestí, vždy! jsme s ní za daných okolností museli
pocítat. Také se mne volební výsledky nedotkly tak nepríjemne,
jako otázka v listu, který pomáhal stranu zakládat, »co nyní
s Národní stranou práce?« Od prectení posledního císla P r ítom n o s t i se nemohu zbaviti dojmu, jako bych se byl ocitl
s mnoha jinými pod okny redakce, a pan Ferdinand Peroutka že
se nás ted klidne ptá: »Tak, hoši, svolali jsme vás sem na sto
tisíc a je to moc hezké od vás, že jste prišli. Ale co pak vlastne
ted s vámi máme delat?«
Soudím, že není možno vymysliti si otázky nevcasnejší, než
je práve tato otázka, jak nám j i ted klade Prí tom n o s t.
Jsem pripraven na to, že budu upozornen, abych si pozorncji
precetl nckteré zcela konkretní otázky této ankety, o taktice,
nebo Q prípravách k volbám. Cetl jsem je a uznávám jejich
c.právnenlJst Jsem však proti tomu, aby byly predkládány jako
soucást dotazu vyložene defaitistického, který svým t1ónemmuže
vyvolati jen stísnenost a nechut k další práci. Ten neštastný tón,
tob - pripusfme jako jedine snesitelný výklad - stylisti::ké
I'edopatrení, to je práve to. 1:0 lI'.'I.;í roz!adovat a poburovat. Nejsem sám, kterÝ jsem r.cl tentu trapný dojem. Ostatne skoro
bych dnes považoval za vhodnejší, aby redakce Prí tom n o s ti
povedéla sama SVYP'l ctenárum, co tt:iy je treba konkretne rie!at,
ne? aby se ona na to ptala jich, a jmenovite ne zpusobem, který
nevylucuj.~ ani smysl: »A nemeli bychom toho radeji nechat?«
10 by bylo kon{'cnc možno. Ale jen se ztrátou politické cti
tcch, kterí si tuto otázku nepostavili prede dvema mesíci.
Odll1ítám-li tuto anketu tak, jak byla postavena, myslím, že
vlastne už tah odpovídám na jednu z jejích hlavních otázek,
jak takticky postupovat: takto ne. Je-li treba úzkostlive neceho
dbát, pak je to jiste v první rade péce o dobré politické zdraví
strany. Nepodrývejme je tedy dotazy dobre mínenými a nedobre stylisovanými, i když lze právem predpokládat, že obcan,
který jde s N. S. P., ví príliš dobre, co delá, než aby bylo možno
jedním slovem jej zmást.

I

Také by bylo treba v této souvislosti vyjasnit stanovisko
strany jako celku k názoru, který vyslovuje pan F. Peroutka ye
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svém clánku o volbách. Varuje-li pred tím, abychom si nezastírali porážku strany ve volbách honosivým gestem »mravního
vítezství«, tu je nutn0 s ním souhlasit. Ale když ke konci téhož
clánku praví: Nebude nás treba, pochopí-li koalice memento našich sto tisíc hlasu a vyvaruje-li se napríšte chyb, kterých se
dopouštela dosud - pak bych v zájmu ideí, jež nás srazily do
jednoho houfu, prece jen dal prednost spíše onomu gestu o mravním vítezství než tomuto o kající koalici, protože to první, a
kdyby to byla útecha sebe lacinejší, nás aspon nezrazuje z další
dráhy, ale toto druhé, ac stejne bezvýznamné v politické praksi,
podlamuje životaschopnost strany. Predstava koalice, stírající
si jednou rukou slzy pokání a zastrkující druhou rukou do
kapsy našich sto tisíc hlasll, je jiste povznášející. Já, priznávám
se, nemohu jí prijíti dobre na chut. Myslím, že ani p. Peroutka
n{'píše svých clánku s úmyslem, že toho nechá, až nekdo jiný
to dovede stejne pekne jako on, a také vydavatelstvo P r ítom n o S t i sotva se asi zabývá bohulibým predsevzetím mravne donutit nekoho jiného, aby si udelal také takovou revui, a
pak zastavit svoji vlastní.
Bylo by hríchem upírat panu Peroutkovi zásluhy, které má
o vznik N. S. P. Ale nesmíme zapomínat, že to, co delá on, j~
jen jeona, a sice hezcí strana té mince, která má jednou v budoucnosti neco platit. Tuto práci je ovšem možno delat i zcela
sám. Ale na té druhé strane penízu je mnoho a mnoho práce
všední, nehezké, kolektivní, vzájemne závislé a se proplétající,
tady jsou starosti o finance, o tisk, o dobre vedený sekretariát,
o schuze, o místnosti, recníky - což pak je myslitelno, aby
tu t o práci nekdo delal s myšlenkou, že muže být každé chvíle
zastavena? Vtipnému teoretiku je zaj isté možno pracovat, dokud je na svete inkoust a kus bílého papíru; pro neho i ten kor.ec strany, kterou budoval, je peknou príležitostí k nové cinnosti. Ale strana sama, ti drobní vojáci strany? Pro ty pád
strany je také koncem jejich práce. V teorii ovšem, protože
ve strane, ohlašující predem svoji smrt, nikdo pracovat nebude,
nehlede k tomu, že také pro koalici by byla taková na smrt
jdoucí oposice mementem znacne humorným.
Taková by tedy byla, myslím, první a naprosto nepochybná
smernice k taktice N. S. P.: vyvarovati se všeho', co muže, byt
sebe lépe míneno, ohroziti už v samých zacátcích posici strany
uvnitr i zevne. A považoval bych za taktický cin velkého významu, kdyby nám nekdo rekl, ne jako svoje osobní mínení, ale
v plné vérejné odpovednosti jako mluvcí strany urcite a jasne,
že vedení strany s myšlenkami, proti nimž zde vystupuji prozatím sám, nikdy nesouhlasilo a nesouhlasí.
To je muj názor na naši taktiku nejbližší a nejnaléhavejší.
Budu stejne spokojen, presvedcí-li mne redakce Prí t o mli o s t i, že jsem se mýlil, a že v jej ích úvahách není príciny
k znepokojení. At tak: ci onak: potrebujeme-li naléhave neceho,
abychom mohli pokracovati v tom, co jsme zacali, pak jest to
klid, sebevedomí a - pevné nohy.
Prof. Em. Pauk.

*
Pane redaktore,
100.000 hlasu za 5 týdnu, ale žádný mandát,

tato skutecnost
znamená, že jsme nebyli poraženi, nýbrž jen odraženi. Prol<:
nemohu, prominte, souhlasiti asi s Vaším clánkem, ani s obdob·
ným clánkem Kallabovým v Lid o v ý c h N o v i n á c h. B1.
reknu prímo, že otištení techto clánku v dobe, kdy 100.000 volicu cekalo jiste nedockave na posilující projev z ústredí, byla
taktická chyba. Tech 100.000 hlasu nás zavazuje, že nemuže
býti vi'tbec pochyby o dalším postupu.
Duležité ovšem je, abychom si uvedomili príciny, proc jsme
hned na poprvé neprorazili. Hlavní prícina je, že jsme se odhodlali vystoupiti aktivne príliš pozde. Chybely nám místní organisace; teprve mesíc pred volbami pocal fungovati sekrttatariát ~ nemeli jsme tisku, hlavne pražského deníku; Lid o v
IE.
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n o v i n y naprosto nestacily, ostatne výslovne konstatuji, že
nezasáhly do volebního boje plnou silou a váhou, jak mohly a
jak byly dokonce povinny; nemeli jsme dosti penez, dosti lidí.
Osudné bylo zdržení, když jsme bezvýsledne a tak dlouho cebli na dra Engliše. Porádali jsme málo schuzí a nekoncentrovali jsme volebního boje na urcitá místa (hlavne Prahu), nýbrž
rozptylovali jsme se zbytecne po celé republice. Vedle techto
vad na naší strane. byla prícinou dnešní naší situace volební re·
forma. O této veci se tu Z<'tjisténepotrebuji šírit.
Pokud vím, bude se konati' po novém roce ustavující sjezd
Národní strany práce, což znamená, že do té doby musí býti
hotov program strany do nejmenších podrobností. Bylo by V)í
hodné, aby návrh byl rozeslán všem organisacím, aby se mohly
o nem vyjádriti ješte pred sjezdem. Ve vinohradských organisacích bylo to tak za.rízeno, že výbory budou sbírati iniciativní
nánhy k programu, zpracuj! je, pokud bude nutno, a zaŠlotl
ú~tredí. To je nejen demokratická forma, ale i úcelný a blahodárný postup: sto hlav ví více, než jedna. Jedno musí býti
v programu jasne receno: že jsme strana pokrokove socialistická. Také pomer k Rímu musí býti vyjádren jednoznacne a
ovšem záporne. Vyjasniti se musí také náš pomer k pokrokové
strane moravské, která vedle nás znamená zbytecné tríštení sil.
Tu je dána jediná cesta: bezodkladná fuse.
Pokud se týce práce uvnitr strany, obsažena je cele v postulátu vzájemné kulturne politické výchovy. Jinými slovy: poli
tika nepolitická, k u 1t u r n í po 1i t i k a. V tom je již zahrnut
pojem slušného stranictví. Clenové musí býti stále informováni
o politické situaci, o všech aktualitách ve všech oborech verejného života, i o takových vecech, jež na první pohled s politikou nesouvisí, které však ve svém souhrnu vytvárejí onu prst,
z níž cerpá sílu politický život. To jsou hlavne problémy kul·
turní a hospodárské. Mám tu stále na mysli anglický soci"li·
smus. Bylo by snad prospešné zaríditi v jednotlivých organisacích jakési semináre, v nichž by byly prímo pridelovány referáty jednotlivetlm a ti by pak na clenských schuzích prednášeli
na urcitá témata.. Jiste, že by se tu a ,tam ""'Yskytlyi prednášky,
jež by bylo s prospechem možno tisknouti. (Myšlenka tato bude
realisována ve vinohradských organisacích a tak prakticky vyzkoušena). Užitecné by také bylo poiTádati cas od casu v:erejné
schuze, aby i tímto zpusobem strana, na sebe stále a stálc upozornovala a získávala stoupence.
Za vec kal'dinální duležitosti však považuji, aby v Praze co
nejdríve vycházel denní list; s pocátku by se snad nejlépe osvedcil a vyplatil vecernÍk. To je ovšem otázka penez.
Uprímne Vás zdraví
Dr. K. J. Beneš.

*

Velectený pane redaktore, chci odpovedeti na otázku
v textu ankety, ne na její nadpis. Ten mohl by totiž buditi jiste klamné .- zdání, že sami stojíme ted pred otázkou, zda
naše strana nebyla opravdu jen prázdným volebním gestem,
jak nám bylo vytýkáno. Jde jen. a jedine o otázku taktiky a ne
o otázku, co se stranou vubec.
Chceme-li správne uvážiti odpoved, musíme si dobre býti
vedomi toho, proc strana vznikla a jaké bude její budoucí
složení. Strana vznikla arcit z odporu proti metodám dnešní
koalice, jak jste napsal, ale myslím, že má i hlubší ideovejšÍ
pcdklad. Náš boj ve volbách šel ovšem hlavne proti mladocešství v koalici, projevovanému v ruzných stranách, ale šel,
alespon jak já jsem to žil a cítil, proti mladocešsitví vubec,
proti onomu celému zpusobu myšlení, slovem tím oznacovanému,
na rozdíl od onoho realismu a liberalismu, který si chceme vybojovati pro náš duševní dnešek. Postavit šik pro tento boj,
v tom hledám hluboký duvod vzniku naší strany. Dr. Herben
napsal, že je nás stotisíc. Dovolte mi vysloviti presvedcení, že
nás není cel~ch stotisíc. VždYt nesmíme si zakrývati, že jiste
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mnoho na pr. státních zamcstnancu volilo s námi i z duvodu
jiných, než ideových. Dle toho se asi také vykristalisuje složení
naší strany do príštích voleb a dle toho musí býti také naše
taktika.
Myslím, pane redaktore, že se ani sám neoddáváte velkým
ilusím, že by koalice pro tech našich stotisíc hlasu hledala jiné
pracovní metody, než mela dosud, a neveríte jiste sám možnosti, kterou jste v tomto smeru v záveru svého clánku »Jak
jsme to prohráli« naznacil. Nesmíme tedy ani na chvilku prestati v tom, vytahovati na svetlo denní všechno to, co se ve
vládnoucích stranách, ve vláde, v par1amente, v obcích atd., deje
a musíme užíti všech forem, po ruce jsoucích ( tisk, prednášky,
schuze, osobní informace a pod.), abychom volali k životu ono
»verejné mínení«, jež má býti brzdou pri príliš jasném obcházení zálwnu, ústavy i potreb státu. A vedle této taktiky na
venek musíme k posílení onoho ideového, o nemž jsem mluvil,
vybudovat a r,evne zakotviti organisacní sít a musíme cílcvedome pestovati vnitrní život našich organisací v tom smeru,
abychom ,ten stred, který jsme chteli tvoriti v parlamente,
dnes již vytváreJi mimo nej.
J sem Vám, velectený pane redaktore, s pozdravem
odd~ný
Dr. Pavel Tkein.
V Pardubicích dne 23. listopadu 1925.
*
Vážený pane redaktore!
"N árodní strana prácc« byla se zadostiucinením prijata ne
jako oposice koalicních stran ci odštepek Národní demokracie,
nýbrž jako jediná strana moderní inteligence, strana, která by
nahradila zaniklou stranu realistickou. Vedelo se hned predem,
že tato strana nestrhne za sebou velké massy volicll, verilo se
však, že dostane-li se do parlamentu, mohou poslanci její býti
oporou zdravého celostátního rozhodování a co hlavne, brzditeli
prospechárství a úpadku politiky. Shodou okolností ci lépe receno odhlasováním rozdelení pražské župy byl "Strane práce,<
vstup do parlamentu u samého prahu znemožnen. Myslím však,
že z toho duvodu není zapotrebí zrazovati barikádu, zahodit
mntu a utéci. Nej sme-li v parlamentu, jsme alespoTI první Z:l
dvermi a za temi dvermi budeme vše dobre slyšeti a doufám,
že s naši prítomností, byt byla zvencí, budou páni uvnitr musit
za temi dvermi jim mllžeme pripomenouti jejich
pocítati.
sliby i smenky a myslím, pripomenouti dosti hlasite, nebot dvere
j~ou, jak volební cifra ukazuje, dosti pootevreny. Je pravdou,
že snad hodne lidí odkloní se od nás a snad dokonce bude litovat hlasu nám odevzdaného. Myslím však, že ti lidé mezi nás
nikdy nepatrili a že prišli jen návštevou, cekajíce, jak je hostitel pohostí. Hlavní kádr, myslím, je nás tech, kterí jsme šli
"ke strane práce« jako ke strane moderního pokroku, ku jediné
strane, která vyhoví inteligentnímu cloveku. Já, a mnoho je
takových, nenáleželi jsme k žádné strane. Program politických
stran, prakticky se jevící v žurnálech techto stran, nás neuspokojoval. Byla to predevším národní demokracie se svými "Národními listy«. Frázovitost, demagogie a fanglickárství nemohlo
prevýšit pár literárních, nekdy i dobrých clánkll. (Nerpíním ty,
které byly šifrovány V. D.) O strane ceských socialistu bylo by
snad zbytecno mluvit. Jejich žurnál »Ceské Slovo« a »Vecerník« vymyká se vubec veškeré kritice a predstlhuje bývalou,
pomerne méne sensacní "Kronenzeitung« a dokazuje, že u nás
novinárský "šmok« byl a je jako ve Vídni. Pak prijde strana
agrární s casopisem "Venkov«, který jest 80 procenty urcen
venkovu, resp. zemedelcum, a smutne proslulý »Vecer«, o kterém bych težko chtel rozhodovati, zda jej dát pred "Vecerník
Ceského Slova« ci za nej. Sociálne demokratické "Právo Lidu<:
a jeho "Vecerník« a komunistické »Rudé Právo« s "Vecerní·
kem« jsou vetším dílem listy odborové, tak jako jejich strany.
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Tešili jsme se na novou stranu tím spIse, že jsme pozorovali co
m'luvcího jejího »Lidové noviny«. Necteme novin proto, abychom se dovedeli, která ruka se chvela Bažantovi pri výslechu,
ci pet sloupcu dlouhý od~tavec o ~jezdt1 sociálne demokratickém
ve Francii. Ct'eme noviny, abychom se dovedeli o politických
a kulturních
otázkách, abychom se o nich dovedeli ne stra,nicky. Z techto duvodu jsme šli do Strany práce a pracovali
pro ni, abychom meli také seriosního
mluvcího této strany,
dobrý list. Neverím, že Strana práce zanikne, nebot nic na svete,
co je dobré, nezanikl~. Nutno je však pracovat, jak v odborech,
tak také ve výkonném výboru, porádat prednášky, scházet se ve
schuzích, porádat verej né schtlze a úcastniti se také spolecenského života, tvorit silný kánr lidí, toužících po dech
uvedených v programu
Národní strane práce.
V par1amente jest
zapotrebí kvantity, ve verejném životc stací k· alita a tu Národní strana práce má. Máme bohužel málo dobrých recníku,
ale v tOIJ11málu je jeden, kterého, nám všechny strany bez rozdílu závidí. Nevím, který jiný recník by se býval <tak dobre
zhostil úlohy, jako Dr. Stránský v Lucerne.
Pane redaktore, tážete se, co se Stranou práce? Myslíte, že
jasná odpoved, rekneme jen 60.000 lidí, není argumentem,
abychom pracovali, že odpoved techto »bláhovcu«, jak nám ríkali,
není dost silnou oporou strany? Je pravda, prohráli jsme a prohrajem snad zase, odhlasují-Ii
si páni 50.000 kvotu v jednom
volebním kraji, ale za tuto porážku se nemusíme stydet.
Cinnost a tisk »N árodní strany práce« musí nám získati tolik,
abychom príšte aspon do parlamentu
proklouzli, a verím, bud.eme-li pracovat již dnes a pracovat intensivne,
že pak nám
llf'ubIíží ani Ceské Slovo, i když napíše 24 hodin pred volbami,
1.000 mládátek,
jako Herodes, tyran
že Dr. Stránský povrúdil
judejský.
S veškerou úctou

*

Ota J elí/lek,

Žižkov.

Pane redaktore!
Kdyby Národní strana práce, která jest organisovaným
verejným mínením a která chce soustrediti pokrokovou inteligenci
pro politickou práci prospešnou státu a uciniti z dnešního vrchnostenského stMu stát ryze demokratický,
takový, jako jest mínen naším osvobozeneckým
bojem, mela v nynejším Národním
shromáždení nekolik poslancu a senátoru, jiste by nebylo skonceno její poslání. Tím méne lze tak ríci, když v Národním shromáždení zastoupena nenÍ.
Od voleb uplynulo nekolik dnu, které stacily cástecne k tomu,
aby žurnalistika
nekterých
stran, jakož i urcitý »ne;z;ávislý«
tisk, které proti strane vedly nejzurivejší
kampan, mohly se
vzpamatovati a hlavnc se mohlo vzpamatovati
volicstvo, které
dalo se ohlušiti a presvedciti oním nenávistným
tiskem, prekonav.ším sebe sama, že boj proti Národní strane práce jest veden
v zájmu státu, že strana tríští národ. Inteligence si již klade
otázku, zda jest opravdu v zájmu stáJtu, když Národní strana
práce, která nebyla volicstvem odmítnuta,
pro nepochopitelnou
matematickou
manipulaci
nemuže vyslati do národního
shromáždení 4-5 zástupcll. lidí opravdu schopných a nezištných.
Inteligence prichází k záveru, že se tak stalo jedine v zájmu
tech stran vládnoucích, který, jak zrejmo z jejich praxe, jest
casto zcela odlišný od zájmu stát:ndho.
Bezprostredne po volbách prichází již inteligence, která dosud
váhala neb vyckávala, k »poražené« Národní strane práce a hlásí
se ke spolupráci. To jest nejlepší odpoved na otázku, co nyní
po volbách s Národní stranou práce.
Co tedy delati? V dobe klidu zakládati organisace, jež však
se nesmí zabývati jedine registrováním
clenu, nýbrž SVOJI Zl,'ostí a prubojností
musí co možno nejvíce ovlivnovati náš verejný život. Považuji
za vhodné. aby byl svolán co nejdríve
,jezd strany (jak se práve dovídám, jest již prip'-avován), který
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necht vypracuje presný program, pro nejbližší dobu se zretelem
zejména ke komunální politice, nebot ješte pred novými volbami do Národního shromáždení
prodelá
strana volební zápas
o abecní zastupitelstva.
Vdecnou práci ceká ve strane studentstvo, které v dnešních politických pomerech nemá ,také »kam by
hlavu sklonilo«.
Ve volebním obdabí jsme poznali nedostatecnast
stranického
tisku. Týdeník »Národní práce« nemohl zasáhnouti do voleb tak
úcinne, jak bylo nutno. Svoji úlahu sice vykonaly »Lidové No·
viny«, jejich hlavní oblast jest však více Morava a Slovensko,
kde také volební výsledky byly pomerne príznivejší než v Cechách. Strana potrebuje dobre vybudovaný ústrední deník, podle
mažnosti i nekteré casopisy kraj inské. Jsem presvedcen, že casopisy strany snesou vždy konkurenci
ostatních casopisu, nebor
dobréhO' tisku jest v dnešní záplave tak žalostne málo.
Dnes, mima naše ceskosocialistické
a národnedemokratické
prátele, kterí nám ta tak starostlive radí, nenapadne nikohO', aby
strana likvidovala. Ceká ji velká práce. Chce ozdraveti náš politický život! A to jest cíl, kterého muže dosáhnouti jen strana,
nezatížená rakouskou
a paválecnou tradicí a strana, která nechce nikdy praktikovati
v dnešním špatném smyslu zásadu:
»sladka jest vládnouti,<. A ta jest Národní strana práce.
hm.
V Plzni.

*

Pane redaktore,
verte mi, že Vaše poslední otázka v Prítomnosti,
CO' nyní se
stra.'1OU práce. nebyla štastne stylisována.
Spatný voják, který
z"hodí flintu do žita. To snad ani neveríte, že tech 10'0.000 lidí,
kterí volili stranu prace, kajícne se vrátí do svých drívejších
stran. Máte velikou zásluhu, že jste zburcovali 100.000' volicu,
kterí nemohli se odhodlat, dát svuj souhlas k politice dnešních
vládcu. Pokusili jsme se ztéci baštu, kterou posád.ka sice 01>hájila, ale byla pri tom také notne bita. Že pevnost, která byla
po šest let opevnována, na útok pripravena, nebyla hn d prvním
útokem ztecena, není snad žádná hanba. Vojevudce, který by
zmalamyslnel
pa prvním r.ezdaru a vzdal se dalšíhO' dabývání,
z"slaužil by madrý arch. Sám verít'e, že brzy pujdeme znovu
k volební urne.
Saudím, že státu nebude prospívat politika pana Švehly, který
prý chce míti samé stavovské
strany. Stavovské strany jsau
bumbrlícci, a jejich apetit sotva ukojí i tak bohatý stát, jakým
snad jsme. Potom až bude nejhur, prijdou k veslu zase osob·
nosti. V politice je tolik možností, a není vylouceno, že i vášr.ivým abhájcum vázaných listin bude brzy z nich horko. Nebude se pak opovrhovaná volba individualit špendlíckem vyhrabávat? Dnešní vládní vetšina, i se živnostníky,
kterí si dají
za svou státotvornost
více zaplatit než bude socialistickým
stranám mil o, má hlinené nohy.
Vidíte, pane redaktore. že by byla pošetilostí, kdybychom nevyckali, až volicstvo bude znovu podrobeno zkoušce z rozumnasti. Je pravda, budeme musit pracovat
a burcovat.
Když
nejsou volby, odpocívají ostatní strany jako najedení hroznýši.
Budeme moci pracovat dO' hloubky i šírky. Máme krásný prO'gram, je nás 10'0'.0'0'0, proc bychom vešeli hlavy? Šli jsme do
voleb s heslem »Nebát se", tudiž nebojme se další práce.
Zdravím Vás srdecne
Pavel Wolf.
V Praze

21. listopadu
Pane

1925.

*

redaktare!

v jednom povolebním
clánku
Jak již P. prof. Dr. Kallab
správne podotkl, tkví hlavní prícim
odrazu útoku Národní
strany práce na vedení vládní v tom, že nebyla rádne organisována. Proc? Každ:\é ví, že ustanovení Národní strany práce prišlo v dobe, kdy rozpoutával se již volební boj. Nemohla tudíž
totO' ~trrtna s hrstkou treba obetavých pracovníku konati dvojí
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úkol a to: organisovati stranu a vésti agitaci. Kdo nemel pnležitosti nahlédnouti do takového pracujícího aparátu, nebude
míti ani víry v tvrzení takové. Lec uznati dlužno, že chtela-li
zúcastniti se volebního boje, nemohla zrizovati a upevnovati
orga'lisace, které jsou podkladem hlavním.
Velební boj je nyní ukoncen, 100.000 hlasu ukázalo, že sou··
hlasí s ideami hlásanými Národní "tranou práce, a jak cetné
dopisy, na sekretariát této strany zasílané, dokazují, Jsou
vši;hd interesovaní pro to, aby Národní strana práce od vytce·
neho cíle za žildnou cenu neustupovala. Je vecí samozrej mc)u,
že strana, zakorenivší v každém koutku republiky, neupustí od
další cinnosti, je však také na onech 100.000 hlavách, aby ok·
vrene odkryly své barvy a prihlásily se k strane a tím také
k spolupracavnictvL Pouhé odevzdání hlasu nestací žádné politické strane, tím méne této.
Jak jsme ve svém programovém prohlášení uverejnili, nechceme ze svých clenu zm011tova!Íipouhý hlasovací stroj, ale
'toužíme, aby všichni pracovali, což nám volební výsledek hodne
muže usnadniti. Nemáme generálu, nechceme míti také prebytek dustojnictva, ale chceme zdatné vojíny! I pres to, že nemáme zastoupení v parlamente, máme jinak dosti príležitosti
pracovati porádáním debatních vecírku, anketami a poucnými
prednáškami o politických vecech tam, kde dosud porozumnení
úplného není. Aby to bylo možno, musí býti znzena i v menších místech O'rganisace, k jejímuž založení stací i 10 clenu,
tedy pocet v každém míste možný.
Ke konci stujž ješte dotknutí se jedné z vecí, kterou v nejbližší dobe pokládati jest za nutnou a to je: pricinení o spojení Národní strany práce se stranou pokrokovou. Panuje
presvedcení, že se tak stane co nejdríve, nebo! oboustranná vule
ku spojení tomu projevila se již spolecnou kandidátkou. Rozdíly nej sou tak velké, aby se nedaly preklenouti, a na druhé
strane je mnoho spolecného v programech techto dvou stran,
co prímo ku spojení nutí!
Zd. Kr., Brno,

•

Vážený pane redaktore!
Košíre, 2L/XI. 1925.
Zajisté všichni ti, kterí 15. listopadu projevili svuj nesouhlas s dosavadním vedením vecí, rádi by ukázali cestu, kterou
nutno jíti, aby S. N. P. úkolu, který na se vzala, také cestne
dostála. Já predstavuji si další úkoly N. S. P. takto:
Nejdríve vybudovati svuj vlastní denní tisk, který by vec n e,
s I u š n e a st r í z I i v e bez ohledu napravo a nalevo odkrýval
všechny špatnosti. Tím bude vzbuzen zájem o záležitooti verejné a toho je práve nejvíce potrebí, poncvadž zdá se mi, že
velká cást spoluobcanu byla ukolébána v netecnost duverou.
Pri posledních volbách byli jsme svedky, že N. S. P. posltrádala
možnosti, aby svým tiskem odpovedela ar gum e n t y na zlolajné a nepoctivé napadení mu Ut úctyhodných ze svého stredu.
Potrebujeme i dnes buditelu, kterí by prednáškami o verejných záležitostech pri každé príležitosti vychovávali cílevedomé
republikány a ne pouze straníky at již s karafiátem, lhostejno
jaké barvy, neb trikolorou, kterí nevedí o ver. živote nic více
než do které strany patrL Je nutno porádati schuze a ríci obcanum plnou pravdu, byt se nelíbila. Jeto
aspon poctivé.
Obcané budou si pomalu na tuto strízlivou skutecnost
a pravdu zvykati a budou pak s c h o pni v I a s t n í h o
ú s u d k u. Nebude to již massa, nebude to již stádo, o nemž
by vlastní »vudci« smeli po strane s pohrdáním mluviti, budou
to lidé cílevedomí, myslící. A podarí-li se na tomto poli docíliti N. S. P. úspechu, je zajišteno právo na její trvánÍ.
V neposlední rade je nutno vybudování rádných organisací po
celé republice, k>teré, pestujíce kulturní program a spolecenský
život nejen horních desetitisíc, vnikly by do všech složek národa, toho národa, jemuž není celý svet jen Praha a jemuž
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nestací jen hlásat 8 hodin práce, 8 vzdelání a 8 odpocinku, ale
skutecne se také o ty veci starat, a to nejen lampionovými pruvody.
Vyhledávati nové otázky, dokud nejsou staré ožehavé rozrešeny, bylo by jen stežováním dnešních pomeru! tím ovšem
neríkám, že zavrhuji vše nové. Ne nejdríve staré realisovat a
pak rešiti nové. A tu máme zkušeností za 5~ roku více než
dosti.
. Frša.
Uctive Vás, vážený pane redaktore zdraví

•

Vážený pane redaktore!
Slaný 23. listopadu 1925·
K otázce, co s novou stranou, odpovídám:
Organisovat, rozhodne organisovat, nebot je jisto, že tisíce
volicu, kterí volili Stranu práce, a i mnoho tech, kterí snad
ješte tentokráte podlehli nezrízeným útokum na tuto stranu,
patrili ke strane mnohem dríve než vubec existovala, a není
nadeje, že v nitru našich pol. stran v dohledné dobe nastane
nejaká zmena a nedoufám, že bychom po dobu politického života rynejších našich machru, vudcu a primadon dockali se
toho, že naše strany budou opravdu politickými, to jest, že
budou pracovat za. cílem, který by treba jen zdánlive mel prospet státu. Bude to stále jen zákonodárný sbor, jehož jedna
složka bude pestovat, rekneme tedy, politiku osobní ješitnosti,
druhá politiku plnení kapes jednot1ivcl\ tretí politiku plnení
kapes urcité složky národa a jiná opet udržet svou moc za
všech okolností a to vše bez ohledu na soucasný vývoj.
Proto musíme mít stranu práce, stranu takovou, jakou doufám zakladatelé a všichni ti, kterí stranu volili, si predstavují
Stranu jen politickou, bez jakéhokoliv zabarvení stavovského,
ale nutno organisovat ji s takovou opravdovostí a elánem, s jakým vznikla, a príští volby vyšlou do našeho parlamentu rtJolik
poslancu této strany, kolik jich bude treba na cištení a pozvednutí úrovne našeho parlamentu. Vždyt je prímo zoufalé, vidíme-li, že s.nad mimo zemrelého dra Rašína jediný dr. Beneš
je v tomto velikém sboru politikem, který zájem státlu staví nad
zájem strany a jednotlivcu.
Strana práce obdržela témer v každé obci aspon I hlas a každého toho volice bude nutno hledat a najíti a tak vytvorit
stranu, IDteré vehementne potrebujeme.
Bylo naším velikým štestím (mám casto dojem, ž~ nezaslouženým), že jsme v dobe toho ohromného dení svetového
meli osobnost' tak geniální a takového významu jako je T. G.
Masaryk a nekolik jeho talentovaných žáku a musíme se bránit
tomu, aby toto štestí naše nebylo nekolika hrabivými, ješitnými
a celkem nezodpovednými nickami ne-li pohrbcno, tož aspoií
silne zohaveno.
Prosím Vás vážený pane redaktore, jen dlouho neanketujte
a pomozte organisovat Stranu práce.
Poroucím se Vám
s veškerou úctou
losef

Eckstein.

Vážená redakce!
Proc je poslední odstavec Peroutkova clánku, že stranili práce
muže nadále žíti pouze z chyb koalice, namnoze vykládán pessimisticky? Vždyt sotva kdo bude pochybovati o tom, že koalice
se k lepšímu nezmení, a tím je dán podklad pro další trvání naší
strany. Predstavuji si ovšem, že strana práce nemela by se
omeziti na to, co ve více méne dobrých programech chce vetšina
ostatních stran, a aby lišila se od nich pouze v tom, že to chce
cistými prostredky, cistýma rukama. Má-li strana práce dostati
hlubší podklad než takovouto existenci z chyb druhých, jak si
ji predstavuje pan red.1Peroutka, pak musí otevrene a odvážne
hlásati novou dobu, myšlenky, jež v nás drímají a bez nichž
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bychom si snad museli zoufati
nad Evropou.
N echt strana
práce odvažne prizná, že nechce, abychom se na život dívali, od
lIejnicotnejší k nejzávažnejší
otázce, bláznivými
skly politiky,
že nechce už staveti na nenávisti nýbrž že ,bláznive miluje' každého našeho obcana, kterékoli národnosti,
práve tak jako každého, kdo k nám ze sveta prijde jako clovek dobrých úmyslu;
že chce odbourávati
ony zdi, které po válce všude príliš vyrostly, a priciniti se, aby hranice sloužily pouze nejnutnejším
úcelum administrativním.
V tomto rámci je program na vecR. G.
nost.

*

(Pozn.
redakce.
Do ankety došlo tolik odpovedí, že jich
otištení samo vyplnilo by dve až tri císla »Prítomnosti«.
Je pochopitelne nemožno, abychom' všechny tyto opisy otiskli. Z toho
duvodu anketu tímto císlem prohlašujeme
za ukoncenu. V príštím císle otiskneme ješte výber z dopisu, které nás již došly.
Zároven pokusíme se resumovati výsledky ankety, o niž byl zájem velmi potešitelný.)

Národní

hospodár

Václav V erunác:

Kontrola.
Kontrola není vecí neznámou, ale málo UZlvanou a
nekdy i obávanou. A prece kontrola jest zárukou úcelného a úspešného provádení
akcí. Nahražujeme-li
v hospodárství impwvisaci organisací, nahražujeme-li
domnenku dukazem, náhodu presne urceným postupem, pak musíme míti nezby,tne kontrolu, aby plán byl
prováden, chyby v c a s odstranovány, nebot v nové
dobe oprávnene platí: omylum nutno predcházeti, mí!Stop o z d e, težce. a draho je na'Pra'Vovati.
Co pLatí v hospodárství, platí i v politice. Politika
zabývá se nyní témer prevážne hospodárskými záležitostmi a nemuže tudíž ve své cinnosti vymykati se
principum, jež zavazují dnešní hospodárství.
U nás
existuje jako výlucne kontrolní orgán celostátní nejvyšší kontrolní úrad, ovšem pouze pro urcitý obor
presne vymezený. Také jednotlivým
úradum
(ministerstvum) prináleží kontrolní cinnost, ovšem v oboru
jejich pusobnosti resortní. Širší pusobnost kontrolní
udelena byla svého casu zrízené Úspomé komisi, která
ji ovšem nevyuhla, ponevadž, kontrola, jako v mnohý.ch
prípadech, nebyla považována za vec té doby príJemnou.
Bude skutecne velmi záslužným cinem, podarí-li se
v príštím parlamente prosaditi, aby úsporná komise
uja,la se konecne cinnosti. Jeto pak jen spoléhání na
vratký pocit zodpovednosti jlednotliv>cu ci jednotlivých
resortu. Zvlášte pri roztríštenosti politické a ruzných
rozcházejících se zájmech, ovládajících jednotlivé resorty, je treba kontroly za úcelem presné a úmerné
úpravy vzájemných
pomeru jednotlivých
hospodárských složek.
Jsem však presvedcen, že na dukladné zhospodárnení verejného a ovšem i soukromého hospodárství
cinnost úsporné komise sama o sobe stacit nebude.
Byla by to jen kontrola té cinnosti, na jejíž beh byúsporná komise sama jinak nemela potrebného vlivu;
ona kontroluje jen urci,tý vÝisek cinnosti (náklady verejné správy), prípadne jen dusledky urcité cinnosti:
Není u nás totiž jednotného orgánu ci instituce, která
by pripravovala, navrhovala h o s pod á r s k ý p lán
a dále pak kontrolovala zda ci nikoliv, do jaké míry
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a pod. se plán nedodržuje. Nemám tu na mysli nejakou
funkci diktátora, ale asi neco podobného co existuje
v dobre organisovaném závode: bureau pro rozdelení
práce, rozdelení cinnosti, krátce delba práce. Podohná
instituce, ne z á v i s I á, dostatecne pružná mohla hy
za pomoci Státního úradu statistického zíshti takový
prehled našeho hospodánství, jaký získává príslušná
komise anglická zrízená za Mac Donalda za úcelem
studie trhLI ,a britských odbytišt, nebo tak jako navrhl
v Americe svého casu Hoover.
Tak bychom nahradili pri rešení hospodárských otázek celostátních náhodu plánem a domnenku dukazem.
pak ale by nemohl také kdokoliv 'bez vážné príciny a
nezodpovedne meniti smernice své cinnosti nebo smernice svého úradu. Namítne se mi, že kontrolu takovou
koná dnes parlament. Parlament nemuže dnes takovouto kontrolu ,vykonávat (ú cel n e, vykonává-li di
vubec, ponevadž k úcelné kontrole nedostává se mu
presných podkladu; mohl by ji však vykonávati, kdyby
výše recená i11lstituce mu je pripravila. Namítne se
mi, že svetové hospodárství není dosud tak urovnáno,
abychom my mohli naše hospodárství
stabilisovat.
Odpovím však, že jsou úkoly, které se neprovádejí
proto, že není na jich duležitost dostatecne upozorneno
a v rešení není systému, takže protlací se náhodne
casto méne dúležitá vec pred vecí aktuální a významnou.
Politické strany pred volbami s I bilI y v hospodárském plánu rešiti a spl'niti urcité akce (reformu berní,
danovou, reformu verejné správy, platy státních úredníku atd.). Mají-li b),t tyto požadavky rešeny racionálne, nikoliv diletantsky,
potrebují být soucástkou
urcitého plánu hospodárského s výhledem do hudoucnosti i urcitými zárukami. Musí zde být tudíž urcitý
p o s tup n Ý v Ý voj rešení, jako má každý pracovní
ci výrobní proces svuj systematicky oduvodnen)' postup. Pak ale musí tu nekdo provádet kontrolu. Volic.
jak j.sme poznali, není faktorem, který by mohl v cas.
úcelne. objektivne takovou kontrolu provádet. Administrativne muže ji provádet jen i n s t i t u c e úkoiJem
tím poverená. snad komise ci úrad. P o I i t i c k y kontrolu by mohla provádet taková rolitická strana. která
bude v t. zv. tvorivé opposici. S jejím charakterem
slucuje se,úcelne pojem kontroly. Národní strana práce
by to mela zatím delat, aniž by mela zástupce v parlamentu!'

í

Doba

a lidé

Škola v Rusku.
Komunistická ríjnová revoluce mela vytvorit predpoklad, vnejší j}odmínky pro priblížení onoho ideálního stavu spolecenského, kdy bude uskutecnena veta:
každý dle sv.\'ch schopností, každému dle jeho potreb.
J~íká-li pak sám Lenin, že vyšší fási komunismu, jež
jest karakterisována práve uvedenou vetou, »vubec zavésti nelze«, tedy zdurazl1uje z v y k jako tvurcí složku príští ideální spolecnosti, jež se vubec nedá nadiktovati.
Co se muže vnutit, jest jedine respektování práva
s,i'1nejšího; tímto právem silnejšího mely býti - dle ciste materialistické filosofie - zavedeny vnejší podmínky, jež mely pusobit, at už úcelnou, vedomou cinností, ci pouhou faktickou existencí, na mozek lidí;
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on. pak reaguje na dojmy z vnej'šíh'o sveta tím, že je
zpracuje na myšlenky, které ve spolecenském žlivote
mají býti motivy lidskéhO' jednání, jež zase dává tušiti
urcitou morálku. Rozumí se, že se predpokládá od
tech, kdo hledí na svet pod zorným úhlem komunismu,
že ony vnejší podmínky (komunistický rád nižšího období) j'sou dobré.
Co jim pdporl1'je, jest špatné,
v prakttické politice pak protirevolucionárské.
Úclelná, d~evedomá !cinnost ve smeru 'komunistickým ideálem naznaceným, používá celé rady IProstredkl1 k pretvorení individualistú
v komunisty: od
obyce!jné propagandy komunistickO'u organisací provádené až po školu. Škola má býti základní pom{kkou
k pretvorování všech mozkú mladých sovetských obcanu. Má s,e státi katedrou oFciální, pravoverné verouky. Má ~úzce spolupracovat s mlad)rm, vyvinujícím
se clovekem, stále ho míti na zreteli, kontrolovat vubec myšlení všech mladýlch lidí, protože 'od jejich smýšlení závis'í existence 'ci, neexistence stávajícího režimu
a uskutecnení budoucíhO', na nejž ..si práve nutno pomalu zvykat.
To jest všechno teorie, prizne:jme, že mnohdy velmi
príjemne se poslouchaj1ící, zvlášt,e odmyslíme-li onu
dobu prechodnou, kdy zpuchre1é, star,é rády praskají
a s nimi i lidé, individualisté.
,Ba i praxe byla, aspon
prechodne, velmi blízká teorii, lec jen velmi krátkou
dobu, protože tato se zklamala v tiech, pro než byla
myšlena.
Mnohé dekretys'ovetské vlády mají zrejmý ráz prozatímnosti - vzhledem k neuskutecnitelnosti
t'U'ho, co
narizovaly.
Velmi asi im»onovaly na .prvý pohled,
avšak v praxi sotva úplne vyhovovaly.

mistech, pozdeji X. kongresem sov,etú už ,zcela všeobecne bylo právo školného uznáno.
Závaznost návštevy školní' v zákonem predepsaném veku jest skutecne dobrý prostredek k výchove
jednotli'vce smerem k státem zvolenému ideálu cloveka
i proti jehO' vlHí. Jest prece jasno, že pravidelne se
deti samy ucit nechtejí; nutno je k tomu nutit, protože
jest to v záimu celku. Obs'ah tohoto zá1jmu muže býti
rúzný, avšak 'oesty k jeho splnení pravidelne tytéž.
Ovšem, 'že tato zásada naprosto nedošla - zatím svého uskutecnení pro technické prekážky, jichž prekonání !predpO'kládá silný prebytek ve státní pokladne.
Tak podle údaj'ú I'z v e s ti j bylo roku 1920 v Moskve
z 376.000 detí školou povinných jen .~5.000 opatreno
ve školách ob e c n Ý c h a materských školkách; na
stredních školách bylo zapsáno maximálne 8%' všech
školou povinnÝ'ch.
Duvodem tohoto stavu byl naprostý nedostatek šk'U'ln'íchbudov, což byl vlastne jen
odkaz carských dob. A tak nezbylo, než odložiti uskutecnen.Í zásady íZávazno!sti\ vere.fného Vyucování do
doby, kdy bude dosti škol. V roku 1922 pak muselo
byti mnoho i z tech š~ol, které už tu byly, z cásti zrušeno, z cásti prepechánO' na starost závodum, továrná:m a obchodním podnikt1m z duvodu
nedostatku
hmotn)'ch pr'Ostredku Dro jich vydržování.
Dekret z roku 1918 zavedl stej'nou 'Organisaci pro
všechny školy: také zav,edl' stejné ,predmety vyucování.
Odstraneno rO'zlišovánÍ škol reálných odgymnasij~
nich. prúmyslových atd.
Byly pou'ze sovetské školy
prvního stuT)ne pro deti od 8-13 let a druhého stupne pro IJ-lileté.
Jestli kde se projevil' vliv bourlivé revolucní doby
hez kázne a bá'zne, tož to 'jiste bylo ve správe školy
I.
a vnitrním život,e jejím. Bezprostredne po revoluci.
vedla správu její školní rada složená z ucitelu, záOb e,c n é š k o I s tví melo by ti, podle shora recených teoretických hledisek, zásadne verejné, laické,
stupcu rodicú žákú, školníku a delegátt1 žáku starších
bezplatné a závazné. Funkce školy obecné jest naucit
12 let. Temto rnlad'ým cinovnÍkum 'príslušela po revonejširší vrstvy lidu prostredkúm, jakými se muže vi:le- luci funkce dozorcu nad politickou pravowrností
jich
nit do všeobecného dobovéhO' myšlení. Proto a ještle ucitellt, byli .k tomu ustanovoV'áni místními komun itaké proto. že »dÍt.e patr'í spolecnosti, v níž se zrodilo,
stickýmiO'rganisa'cemi.
Jest to príznacné, že neco poa ne rodicum«, že spolecndst má právo vychovávati
dobného bylo i u nás (sam'Ozrejme. že v podobe zcela
deti a tudíž '»nárok rodicu vtisknouti prose ednictvÍm
jiné) pO' prevrat'e na strednÍ'ch školách ve ,forme tak
domácí výchovy své omezené myšlenky detem není
zvané samosprávy.
O'všem že to nernonlo dlouho tak
udržitelný«, byly i nacionalisovány
hned po revoluci
zu'stat .a také nezustalo, jak jsme to konecne videli
všechny soukromé školy. Lec už roku 1922 se vysloi 1\1'nás. Polltika vstoupila tehdy ·do škol. Tvorily se.
vil kongres pro vereiné vyucování pro soukromou inikomunistické bunky (rozumí se, že jen v druhém stupciativu v 'Oboru školskJém, címž tedy, ac si vyhradil
ni škol), do škol chodily castb delnicklé komunistické
stát právo kontroly, zásada verejnosti byla podstatne
inspekce, aby se nemohlo vyucovat nicemu protirevolucnímu. Podle t'oho takJé vypadal Pracovní program
prolomena.
škol: v polytechnických
školách (teoretický název)
Zavedeno smíšené vyucování hochu a dívek. Ze škol
melo se vyucovati takovým zpllsdbem, aby deti se
nadobro odstraneno vyucování náboženství. Na tomto
naucily pracovat: melv z nich vviíti iako sociálne užiodstranení stála sovetská vláda nekompromisne, pres
tecní .a produktivní clenové komunistické s<polecnosti.
všechny snahy venkova po zmene.,
Již 'od mali,cka mají si sOV1etštíobcané zvykat na práci
Aby deti, které tmely hladem,
nebyly odnímány
rt1Jcní vedle intelektuální.
Podle toh()l také dusledne
možnosti v)fchovy, mel se starat stát 'O jich výživu. Tak
dekret z r. 1919 narídil, že deti do 16 let ma jí, pO'dle byly 'Odstraneny zkoušky, domácí ,úkoly .a tresty. Zaveden nový, zjednod,ušený pravopis.
toho. jakému stavu náležejí, dostávati ve velkých prúTent'O systém vyucovací byl však dosti brzo zrušen
mysIových mestech ve škole vedle potravy duševní
a
byly
znovu zavedeny staré 'Osvedcené metody. Zac!o
i hmotnou.
Za tím \úcelem 'organisovány školské kuse zas ct'ením, ps,aním, 'pOiCí'táním, z,avedeny zkoušky
chvne.
a tak dále.
Ponevadž bez ucitele nemltže by ti škola a 'POnevadž
II.
ucitdé pres všechny mobilisace opouš1:eli svá místa,
V y s O k é š k o s tví bylo podrobeno stálým zmeprotože byli ,špatne placeni, musela býti prolomena zásada bezplatného vyucování.
Rodice
smlodvali 'se nám. Nejdríve zrizovány v každém velkém meste, centrech aUtonomních republ'ik university, ac de fakto nes Uiciteli ()i školném. Vláda vydávala zákaz za zákamohly v mnoha prÍjJac1ech vllhec zahájiti rádnou ,cinr.em, avšak na konec prece, ze zacátku jen na málo
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nost, protože ne'bylq místností,
profesorských
sil,
ucebných pomucek a j. A tak konecne dekret z 'r. 1922
mn'Úho universit odkázal k vydržování místním výkonn)"m výb'orLlm na jich útraty.
Zásadne zmeneno postavení profesoru na uni'versitách. Hodnosti dokt'Úrsl<!éa j., jakož i privilegia, která
se snad k tomu pojila, byly zrušeny. Pro t'Ú, aby nekd'o mohl .býti profesorem, stacilo 'Pr'Úkázat vedeckou
kv:a1'ifi1caci,predl'Úžit práci. Soukromý docent me'l s,e
státi po trech letech vyucování 'profesorem. Ti profesori, kterí už jako 'takoví byli na universite cinní
10 let, meli býti dáni k dispo ici fakulte, chce-li je zv'úlit znova, ci-li nic. Pro zvo'lení 'stacila relativní vetšina. Dekrety ty vubec nedošly úci~nosti, ježto neuplynula tri léta a 'vydán byl nový dekret, podle nehož profesori mleli býti j'menováni vedeckou radou komisariátu ve.rej. vyucování, at už plOpresentaci komise fakulty, k nížl jmenovaný mel patrit, ci proti její vuli.
Za tím úC".e1etrnbyla Vlypisována soutež. Jmenování
melo zn í ti na des'et let, li docen tLt s titulem vedeckých
spolupracovníku na tri leta.
Ve spr á ve vysoké školy meti míti s-pdluúcast i záshlpci SI1Judentskýchorganisací. iAvšak už l. 1918 jim
to'to oprávnení 'Odnato. Lec zat'O komunisti'ctí studenti obdrželi tretin:u míst na ,faku}tách, at v universitních radáeh, ci ve správních komisích.
Oproti drívejšímu stavu, kdy universita se honosila
jist)Tmi tradicními privilegiemi, aut'Onomií, byla ucinena podstatná zmena v 'tom, že a u t o n 'Om i e její
byLa ,zruš·ena. Tak 'dekret z l. 1921 podri"luje university prímo ústrednímu výboru vyucování odborného
a technicl<iého, který jmenujle delegáty dO' fakultních
rad universitních kancelárí. Tato se skládala: ze zá~tl1PcLtprofesoru, studenltlt, rady 'Odborových syndikátu a ústr. výb. pro vYlllCování 'Odborné a technic1(~.
Dekani fakultní meli pak býti t{)rímo' :jmenováni komisariátem verejnéhIo vy.ucování a jenom jemu odpry.\'edni.
Pro 'Zápis na universitu se zásadne nežádalo žádn)rch formálních náležit'Ústí v podobe neiakého vysvedcení dospelosti nebo neceho podobného. Kdo dokonal
16. rok, mohl se dáti zapsati. Lec ani toto ustanovení
nezustalo beze zmeny. , V roce 1921 byla ,cetná omezení, jež platila hl'avne p'ro ty, kdo nepocházeli z orcividne prol,etárského stavu. Na medicine na pr. mohli
se dáti zapsati ti, kdo dOKoncili fakulty delnické, lékarský personál, rucní delníci, ti, kdo nejméne po jeden rok zaujímali c1'ttležité místo v komunistické str,ane nebo ve službách sovetských, osoby proletárského
puvodu.
Jestliže ,po 'zápis-u techto privilegovaných
osob zbylo nejaké volné místo, mohli býti zapsáni také
príslušníci jiných než jmenovaných povolání.
Prednášky samy byly 'bezplatné. Studentu'rn, hlavne
k'Úmunistickým, ude'lována cdá r,ada podpor, i v naturaliích.
Zvlášte zajímavými ústavy jsou delnické fakulty,
které mají za ú'kol umožniti i delníkum universitní
studium v dobe co možná. krátké. Zrízeny byly dekrttem z 'II. zárí 1919 na všech universitách. Všechnv
universitnípomLtcky
byly jim k disposici. Podmínky
k pripu'Šitení na delnickou fakultu by'!y zcela 'všeobecného rázu: 'stacilo býti príslušníkem delnického nebo
selsl<iéhOlstavU' a uzná'vati pri tom sovetskou vládu;
vedle toho, se žádala znalost ctení, psaní a pocítání do
sta. ,Roku 1921 'bylo 75 procent míst na nich zadáno
toliko kandidáttll11 cloporUcen)Tm odborov)'mi organi-
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sacemi, 25 ,prooent tem, kdož byli doporuceni komun isticko:u stranou.
Podle mínení ce~é rady teoretikLt se imelo za to, <že
vlastním úcelem delnické fakul,ty muže býti jen její
nastoupení na místo university. Po zmizení této pak
mely se vysoké školy deliti na tri stupne, 'Z nichž 'prvním mela práve býti delnická fakulta, ,druhJý mel piripravovati pro ruzná specielní zamestnání a z tretího
meli vycházeti u.cenci a 'profe'sori.
Pre d trn e t vyucování zustal snad je'nom na prírodních fakultách stejný ,jako pred revolucí. Ve: oS'P0lecenských a politick)"ch yedácn byla zl1aJcná ,censura.
volnost vedeckého bádání a vyucov.ání podstatne 'Omezující. Právnické fakulty od pocátku zrušené nahraženy byly fakultami sociálních v,ed. .ovšem vliv nepripravené revoluce se ,jevil i v tom ,nepríznive, že.
j,ežto t.u nebylo hned dostatek lidí, kterí by hyH mohli
jedním ráz,em zastoupiti a nahraditi dosavadní profesery, zustali 'tito namnoze na svých mís,tech a vyucovali tomu, co znali. Teprve r. 1920 vydán byl dekret
o organisaci vyucování ved pelitických na universitách, který narídil (utvorení komise, jež mela dozírati
na to, alby nebylo na vysokých školách tradováno nic
pwtirevolucního
a konecne, .aiby se na místa profesorská dos'tali jen presv,edcení marxist,é. Tato komise ve
svém prohlášení se vyjádrila v tom smyslu, »že není
a nemuže tam býti vedy svobodné a neutrální ...
diktatura proletariátu
se má vztahovati na pole vyucování a vedeckého bádání. SovetskJé Rusko nemuže
v nynejším stavu svého hmotného i duševního vývoje
propU'jciti tem, kdož si toh'O pirejí, právo vyucovati
cemu rC'ht~jía v tom duchu, v jakém jim libo«.
Bk.

Sophie

CheftCie:

Proc je v Americe málo geniálnich lidi?
(Z knihy:

Les

for

c e s mor

ale s a u x

É ta t s - U n i s.)

Vytýká-Ii se Americe velmi casto, že za celou dobu svého
trvání darovala svetu velmi málo geniálních duchu, je to jiste
výtka" kterou velký, stomilionový
národ muže cítit trpce. Ne
že by se v Americe nezrodil dosud žádný myslitel nebo umelec:
Ralph Emel'son, \Vhitman. Longfdlow,
Edgar Al1an Poe, Ha\\'thorne, LO\yell a rada jin)'ch, vysoce proslavených jmen se jiste
nedá jen tak prehlížet. Jejich díla byla preložena do mnoha
jazyktl a Evropa je zná dobre. William
J ames, vynikající
p~ycholog, je zakladatelem
pragmatismu,
filosofického
systému,
jména botaniku, astrokterý má v Evrope cetné stoupence.
1l0mtl a jiných amerických
ucencu pronikla
pres Atlantický
oceán. Lékarství vykazuje vážené praktické odborníky. Zajímavá
jména se vyskytují i v geologii, ve fysice, v chemii a jiných
vedeckých oborech. Talentu je dost: ale více chvály by už bylo
nemístné. Severní Amerika nemuže se nikterak vykázati genii.
jakými byli na pr. Ct1\"ier, Lavoisier, Pasteur, Darwin. Pri vší
své významn06ti nedokázali ješte americtí ucer;ci vykázati lidskému duchu no"é dráhy.
Co tedy je prícinou tohoto nedostatku geniu mezi Americany
Spojených státu? Na tuto otázku vyskytla se až dosud dvojí
kúmpetentní
odpovcd. Starší je Tocquevil1eova.
Ackoliv jeh()
dílo datuje z r. 1835, obsahuje pres to hluboké postrehy o této
prece tak menivé zellli. Novcjšího
data je odpo'ved, kterou
podává James Bryce, jehož kniha The
Americ<IJll
Com'
m o n w e a I t h vychází z úplne odlišných premis. Mezi obema
autory leží témer tri ctvrtiny století.
Pri svém posuzování Ameriky vychází Tocqueville z názoru,
kter); vidí podnct všeho pokroku ve vládní forme. Vysvetluje
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vše demokracií, coz Je forma sp91ecenského života Spojených
státu. Tocqueville sám byl až do duše presvedceným demokratem. Po demokracii požadoval vysvetlení všech spolecenských
jevu, odehrávajících se v této zemi.
V demokracii, praví, je jednotlivec do té míry podroben
všeobecným, spolecným zákonum a podmínkám, že všechna
originálnost mizí. Americané neprodelali vývoj spolecenských
tríd, ty bourlivé evoluce, které ~ozdmychávají vášne, závist,
nenávist, bystrí kritický smysl a stírají rovnost mezi jednotlivci ve prospech ruzností, takže úsilí jednono každého jde
t,•.m, aby se co možná nepodobal druhým. Dále, americká spolecnost nemá žádné aristokratické kasty, jejíž duchovní zjemnelost by si kladla za cíl pokrok ved a umení. Konecne Americané, prijavše bez výhrad všechny nauky krestanské, neverí ani
v nadprirozenost ani v neobycejnost. Mravní pravdy, vyplývající z náboženství, jsou prijímány naprosto, bez váhání, jako
fakt úplne samo2rejmý.
Tocqueville se tak velice snaží vysvetlit vše vládní formou,
že jednu chvíli, cíte, že dusledky' jeho predpokladu ho zahánejí
trcchu až do úzkých, ti,tuluje jednu kapitolu takto: »J ak príklad
Americanu nedokazuje nikterak, že demokratický národ by nemusel mít schopností a porozumení pro vedy, literaturu a
umcnÍ.«

Sociální nerovnost pudí, »)podlejeho mínení lidi k tomu, aby
se povznášeli k abstraktním pravdám, kdežto demokracie v dusledcích svých vyrovnávacích principu má je spíše k popularisování vedy, a prijímá z této jen co se z ní dá efektivne a
ihned zužitkovat. Takto Tocquevil1e, provádeje logický dukaz
své základní myšlenky, dochází k tomu, že demokratický režim
ntse s sebou jako zrejmý a ciste jen prechodní následek ten
nedostatek vynikajících myslitelu, který jsme konstatovali.
Bryce nevidí však puvod pokroku spolecnosti ve vládní forme
její. Tocquevi11eovy vývody potírá historickými fakty.
»Proc,« táže se, »byla v dobe Dantove, Petrarkove, Boccaciove, Machiavelove a Michel Angelove taková úroda geniálních talentu v 1talii a ve trech územích Horencké republiky?
Proc vykazuje Anglie v jistých dobách velké básníky a v jiných ani jednoho? Proc se v Nemecku po celých staletích duševní neplodnosti rodí pojednou a to v pome;ne krátké dobe
Kant, Schi1ler, Goethe, Hegel a mnoho jiných? Ani fysiolo'g
ani historik, praví Bryce, nemohou tuto otázku zodpovedít.
Zjev nemá nic spolecného s hustotou a množstvím obyvatelstva,
nelze tvrdit, že na milion lidí pripadá tolik a tolik geniu.
Kdyby nekdo chtel tvrdit neco podobného, celá historie lidstva
by povstala, aby dementovala tento blud. Což nemeli Židi a
Rekové pred dvaceti peti veky prvotrídní filosofy á nevyrovnatelné básníky? Což nestacil na zkrocení revolucní Francie
jediný Korsican, pocházející z malebného a zanedbaného.
ostrova? A nac se tedy potom divit, že se mezi stem milionu
obyvatel Spojených státu nevyskytuje znacný pocet geniálních
lidí?«
Proti Tocquevil1eovi soudí Bryce naopak, že je težko, ba nespravedlivo tvrdit, že vládní forma by mela vliv na množství
geniu. Co se týce pocetné síly obyvatelstva, pripomíná rovnež,
že desetina jeho ve Spojených státech jsou príslušníky cerného
plemene, a že celé miliony mezi temito obyvateli nerozumejí
anglicky. Upozornuje také na to, že i intelektuelní úroven vystehovalcu, o než se rozmnožuje obyvatelstvo, je vždy príliš
l1ízká, než aby mohli pricházeti v úvahu pri rešení takové
otázky.
Všemu tomu neprikládá Bryce valné duležitosti. Je, praví,
otázkou, ne:lí-li nedostatek geniálno5'ti a myšlenková neplodnost,
platící ostatne pro Evropu stejne jako pro Spojené státy, zjevem svetovým a neprocházíme-li dnes po prekypujícím bohatství devatenáctého století obdobím pro3trednosti.
Jiný bod, v nemž Bryce se rozchází s mínením Tocquevil1e-
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ovým, je americká literatura, na níž on neshledává žádných
ciste amerických rysu. Má prý spíše ráz del evropských a
presneji vzato, del literatury anglické.
Anglictí autori byli a jsou stále oblíbenými spisovateli Americanu. Shakespearovy spisy se najdou v stolecku i toho nejskromnejšího farmáre. To se vysvetluje faktem, že tato literatura jim je nejprístupnejší, jak jazykem, jímž je psána, tak
neobycejnou lácí vyd~ní, umožnující jejich rozšírení. Kdyby
Americané nemohli tak snadno se obracet k literárním dílum
své starší sestry, meli by dnes možná hojnejší puvodní literaturu. Pak by snad byli po<:hopili, že duchovní ráz vlastního
úsilí a vlastní práce, a že jej alové týti z cizího úsilí a
pokroku.
Literárne nelze delit od sebe Anglii a Spojené státy. Nicméne je jasno, že se zacínají vytváreti v Americe prvky národní literatury. Dílo Walt Whitmana na pr. se nese vyslovene
duchem spíše americkým než anglickým. Knihy vydané v techto
letech doka.zují ostatne zrejme toto hnutí o znacionalisování
literatury.
Citujme opetovne, co pravil již v minulém století Tocqueville:
»Kde se má upr08tred toho všeobecného lomozného shonu, u5itavicného srážení se protichlldných zájmu, nepretržité honby lidí
za bohatstvím, kde se tam má vzít klid nutný pro hluboké rozumové meditace? Jak možno utkveti svou myslí na jedné veci,
když vše kol vás je v neustálém ruchu? 'takže clovek se cítí
jako unášen a zmítán denne bourlivým veletokem, jímž se valí
život a vše!«
Opravdu. kde najít volnou chvíli, klid a odpocinek, príznivý
premýšlení? Jak a kdy možno se soustredit bud na vedeckou
práci, nebo na filosofické ci umelecké dílo, které, má-li být
plodné, vyžaduje koncentrace všech intelektuálních sil lidské
bytosti? V Americe žijí lidé nepokojneji, neklidneji, vzrušeneji ncž v kterékoli evropské zemi. Chce-li si to kdo uvedomit, stací, aby prošel new-yorskými ulicemi: visuté dráhy,
elektrické tramwaye, automobily se tu mihají v šíleném víru
a soucasne je clovek ohlušen rykem podzemních drah, parníku,
omámen proudy valících se davu, které ho nesou s. sebou nebo
mu znemožnují udržeti svuj smer. Pro tento závratný ruch prekotuého materielního života, pro toto rozvírení frenetické prímo cinnosti, v níž každý je pohrížen pro sebe, za svým cilem,
bez kontaktu se sousedem, bez klidu, v nemž by bylo možno
vymeniti si klidne své myšlenky, je vhodným merítkem rozvoj
života vniterného. Go ahead! Step lively! hurry up! tot heslo
každého amerického obcana. Odmyslete si, odstrante tuto horecnatou cinnost, tot neustávající kolCttání a vírení, a nepochopíte pak už ani blahobyt ani úžasnou exploataci nesmírné pevniny, ani existenci obrovitého státu, který v dobe o málo delší
jednoho století se vypracoval na úroven starých státu evropských.
I
Jak jinak možno si vysvetliti tento úžasný pracovní výkon
tak rychle vybudované a zámožné kultury, tuto vytrvalost energického napetí, lec touto premírou cinnosti, tou houževnatostí
v úsilí? Atmosféra tu je jako nabita materielními snahami.
ObchC'dní duch, výchova, mravy, vše pudí obcana Spojených
státu za hmotnou kreací volního usilování. Hmotný úspech je
predmetem vší ctižádosti a všeho snažení; okamžitý požitek
odmenuje každý úspech. Americané, postrádajíce vší národní
minulosti. mohou žít jen v prítomnosti a pro budoucnost. Jejich fantasie se. nemusí vznecovat udržováním historických tradic, vytvárením literárního smyslu, filosofických smeru. Nemaj í ani vlastního náboženství, ani svérázného vlastního umení,
ani osobité architektury, poutající je k pude, na níž žijí. Vždyt
tam také vše teprve prinesli a minulost, k níž by .se mohli upínat, je a zustane vždy jen minulostí staré Evropy, jejich intelektuelní matky. od níž se denne více vzdalují, aby našli sebe
samy. Proto tkví zcela v prítomnu, v úcinné a nutné cinnosti.

Plltomno&t

3· prosince 1925.

Pro ne má cenu jedine cinnost, která ucinila cloveka pánem
grandiosní, divoké a vzpurné prírody panenského dílu sveta.
Nic jim nepripomíná minulost, nemají žádných památek, které
by jim ustavícne na ni ukazovaly, starobylých kostelu, obetkanýcb legendami, palácu - sídel historie, slavných domu, starých mest, jakýchkoli starožitností. U nich je vše nové, a hodnota každé veci záleží jen v práci, již stálo její vytvorení; i to
dokonce, co by mohlo trvat, se nicí a predelává dle nových plánu, aby to získalo na komfortu, který dodává tolik príjemnosti
každodennímu životu ve Spojených státech.
Také assimilace milionu vystehovalcu absorbuje cást duševní
energie. Za svuj rozvoj, tudíž za svou kulturu vdecí Amerika
tomuto prílivu hospodársky slabých, ale pracovitých spoust lidstva, pricházejících se Starého sveta. Amerika si je prizpusobí
a využije jich. A není to malá práce promenit tolik nevedomých živlu v sebevedomé obcany, v Americany Spojených
státu.
O tisku nelze ríci, že by zvlášt nejak prispíval k zjemnení a
zušlechtení mozku lidských. Žurnalismus V. Ame1"Íce je pouze
velký obchodní podnik.
Jsou-li dejiny Ameriky mladé, nemají-li Americané historických památek, nemají také zkazek, z nichž národní básníci
cerpají svou inspiraci:' Není národních písní, není prísloví, zvyku, rázovitých rysu, které by si generace odkazovaly, které jsou
zcámkou ethnické osobitosti a jichž vývoj poskytuje umel.
cum prvky jejich tvorby. Indiáni ovšem meli svou poesii a
tradici, aie ty se rozplynuly, nezustavivše pražádné stopy v imaginaci jejich bílých porobitelu.
Cernoši poskytli jen naivní
zpevy a rudimentární hudební rytmy. Obcas, ješte spíše velmi
zrídka, se setkáme se zemepisným názvem nebo technickým
oznacením, který, ale zcela matne, pripomíná jednu nebo druhou
z techto ras. O americkém národu možno ríci, že nemel detství,
a nemohl ho také mít, ponevadž prišel z Evropy a vznikl a rostl
tam. Ale je to národ jinochu, který pracovalo tom, aby vyspel
v národ cinorodých mužu a dosáhl toho, obetuje bez lítosti vše,
co by mu v tom mohlo být na prekážku - ponechav si ze svého
evropského detství jen to nejnutnejší pro své poslání.
Malý pocet a chlad originálních projevu umeleckých dá se
také vysvetlit puvodem zakladatelu a tvurcu Spojených státu.
Anglie nepoznala toho zázracného umeleckého rozkvetu, který
byl skvelým údelem latinských ze í. Britanci nemeli mnoho
velkých malíru, znamenitýc.h hudebníku; i v pravde velkých básníku je jen na máJe. Nemohou tedy mít Americané v krvi
a dedicným odkazem predku estetický smysl a imaginativní Iyrismus. Majíce vzorem jen Anglo-sasy, jichž jazykem mluvili,
mohli si s težka vytvorit umeleckou duši.
První puritánští osadníci odmítali každý umelecký Výraz
z duvodu náboženských, vídouce v tom prícinu k pohoršení. Zakazovali zobrazování mužské ženské nahoty. Vše v jejich okolí
bylo strízlivé, prísné, mravné, studené. Umení prišlo do Ameriky teprve pozdeji, po uplynutí prvního období, v dobe míšení plemen, a to pujckou ze staré Evropy, práve tak jako si
Evropa zase svou dobou vypujcovala ze starého Recka.
Ke konci 19. století se teprve vyskytlo nekolik amerických
portretistu, malujících historické osobnosti; také nekolik kraj ináru. kterí však všichni více méne imituj í malíre nemecké a
francouzské.
Nicméne majf Americané nekolik pozoruhodných museí, jako
M u s e u m o f f i n e A r t s v Bostonu, Met rop o I i Ita n
M u s e u m v New-Y<Jrku, I n s t i t u t e o fAr t s v Chicagu.
Ale tato musea obsahují namnoze jen díla evropských umelcu.
Opravdu zaráží, že Americané, ackoli žijí obklopeni tak mladou,
malebnou a rozmanitou prírodou, nemají do dnešního dne jediného význacnejšího malíre-kraj ináre. Jakoby grandiosní velkolepost divadla, které jim 'Tato príroda tak štedre poskytuje, je
drtila. Pravda je, že je nechává zcela lhostejnými. Nemají ~s
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prírodu obdivovat. Radeji ji dnes exploatují. Snad to prijde
až pozdeji, až estetická Výchova, dnes sotva v zacátcích, bude
dovršena. Této prírody bylo nejprve nutno dobý,t, zápolit s ní,
aby bylo možno v ní žít. Až bude po prácC'Podíváme se teprve
na ni i po jiné stránce, a budeme ji také obdivovat, jak toho
zasluhuje. A ješte i to není tak jisté: primitivové prehistorických dob nemuseli teprve premáhat prírodu, aby se stali
tlnlelci, kdežto jejich nástupci z epochy hlazeného kamene sice
zdolali prírodu ,ale po celé tisíciletí se umelecky neprojevovali.
Takto asi dlužno si vysvetlit Americanuv sklon k tomu, aby
užitecné cenil výše než krásné, komfort než harmonii, a požadoval i po krásnu, aby neslo užitek. American postrádá naprosto estetické nezištnosti.

Ha,ns Siemsen:.

Dempsey.
Jaký požitek - - ba víc než to - - jaká živá radost
videti krásné, zdravé, v každém pomeru, V každém pohybu,
v každém projevu dokonalé, správne fungující lidské telo!
Dempsey byl nekolik dní v Berlíne a ukazoval v ringu ve
volném prostranství v Lunaparku cást svého trainingu a nekolik kol zápasu. Že jest nejlepším, alespon jedním z nei!epších
žijících boxeru, to objevila Amerika. A Evropa bude sotva
moci dokázati opak. Nebude ani chtíti. Takovou sílu spojenou
s takovou rychlostí jsme dosud nevideli.
Ješte obdivuhodnejší než to jest krása tohoto cloveka. Nohy,
ruce, ramena, prsa, bricho, boky, zadnice, krk a lebka - vše je v porádku, vše je správné. Krásný zdravý, dobre stavený, dobre proporcionovaný clovek, vidíme-li to jednou, uvedomujeme si teprve, jak málokdy to vidíme. A jak špatne vypadáme my prumerní Stredoevropané! A jak málo to znamená, je-li clovek »hezký«, má-li hezký nebo i krásný oblicej'
»Stehenní cást jest duležitejší než oblicej,« vyjádril se pred
nekolika léty jeden sochar. A musime mu dáti za pravdu. Jak
hrozni jsou ti italští krasavci, muži a mladíci s duchaplnýma
ocima a príliš krátkýma nohama! Proporce jest vše! Tento
Dempsey jest tak dokonalý v proporcích, že nepusobí jako zápasník težké váhy obalený svaly, ale jako lehký atlet, hrác
tenisu, šermír, tanecník.
Štastný národ, který muže predvésti tak dokonalého predstavitele své rasy. Rasa? Jest American. Žije v nem krev Iru,
Židu, Indiánu, Anglicanu. Jest tedy opravdu Americanem. A jak
vypadá Evropan? Jak by musil vypadati predstavitel evropské
rasy?
Muj prítel Piori modeluje jeho hlavu. Tak jsem se seznámil
s Dempseyem osobne. Co znamená »seznámil«? Podal jsem mu
ruku a prívetive jsem nan pohlédl. A on mi podal ruku a prívetive na mne pohlédl. A pak jsme se odmlceli. Nebot já neumím anglicky a on neumí nemecky. Tedy žádná intimní známost. A pres to nezapomenutelné setkání. Nebot tento slavny
boxer a krásný clovek jest (kdo by si to pomyslil) okouzlující.
Jen zrídka kdy v živote potkáváme cloveka, ze kterého by
vycházelo takové kouzlo.
Hádali jsme se o tom. Piori tvrdil: má-li nekdo tak správné
telo, musí míti i všechno ostatní v porádku. Clovek s tak dokonalým telem nemuže býti dobytkem. - - Nevím. Mohu si
mysliti, že dokonalý boxer, krásný, dokonale stavený clovek
jest prece jen dobytkem. Ale Dempsey jest andel.
Jak to? Težko ríci! Predevším jest ovšem potešením prihližeti, jak se toto dokonalé stvoreni pohybuje. Když vstává,
chodí, behá, shýbá se, vztycuje se, sedá si, bére vec do ruky
a opet ji odkládá, když prichází a podává ruku, jest to všechno
ovšem mnohem krásnejší a výraznejší než když jiný clovek
vstává, chodí, shýbá se, vztycuje, sedá nebo pricházi a podáVá
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ruku. Ale jak to prijde, že z každého pohybu vyzaruje nejen
velká krása, ale také nepopsatelná prívetivost? Toto stvorení
není jen obdareno dokonalým telem, ale k tomu také vnitrní
žívou prívetivostí, jakou mají jen mladá zvírata a moudrí starí
dobrí lidé. Mluví-li, smeje-li se, a ješte spíše poslouchá-li a pohlíží na vás vlídnýma vážnýma ocima, pak se nedá nic delat.
To jest neodolatelné. Pak tu jen tak stojíte a smejete se a radujete se a jste prívetivý a chtel byste ho pohladit jako krásné
dobré zvíre.
Tento slavný boxer, který prichází z Ameriky, s managerem,
masérem a reportery, s tamtamem, reklamou, spekulacemi a
podívanou, patrne sám výborný obchodník, jest - - nemohu
si pomoci - - synem božím. Nejen tak jako my všichni.
Nýbrž zcela prímo. Tak jako jím jsou na druhé strane Kristus,
Sokrates, Ii6lderlin.
Zní to ponekud príliš pateticky? Nu, bodrý 'Berlínan vedle
mne v Lunaparku to vyjádril ponekud iinak. Rekl s obdivujícím povzdechem: »Sakra, ten je správnej!« Je správný - ovšem. Ale to je v základe totéž. Nebot kdo je »správnej«,
není-li synem božím?

Literatura

a umení

J oset Capek:

Jak se delají knižní obálky.
»He, nafouknul se, a chce dávat predpisy,« reknou
mnozí, až uvidí nadpis tohoto clánku. Nebot nemel-li by
nekdo psáti na toto téma, byl bych to zrovna já, jemuž
zvrtnutím osudu bylo udeleno, aby nadelal knižních obálek víc než libo. Ale redaktor tohoto lístu si umanul trápiti mne o clánek o knižních obálkách tak neodbytne
jako smrt a delá to už tak dlouho, že si nevím jiné
pomoci jak se ho zbavit.
Prohlašuji tedy pevne hned na zacátku clánku »Jak se
delají knižní obálky«, že to nevím. Delají se nejruznejším
zpusobem a není v tom nijakého jednotného rysu a zákona. Pokud se týká mne, nedovedl bych tu ani z vlastní
práce vyvoditi žádný recept ani obecný zákon. Každý
tu delá co muže a co je na nem žádáno. a za nejsprávnejší je tu nejspíše považováno to, co vychází z rukou
tech, kterí si vysloužili titulu odborného knižního grafika.
Jásám (prese vše) cítil jsem se vždy býti jedine malírem a nikdy g-rafikem. Nikdy mné nenapadlo, že bude to
práve knižní grafika. kde bude mne mimo vše ocekávání
a vlastne i mimo všechnu ctižádost dána možnost výtvarne se projeviti a uplatniti. Dostal jsem se k tomu
jaksi náhodou, bez predpokladtt. bez predchozích znalostí
a poucek a beze všech smernic, a nad to s jistou, dosti
znacnou dávkou anarchismu. Musím se priznati, že nikdy
mne obzvlášt nerozkocMvaly bibliofilské edice, vzorne
a vybrane upravené tisky, a referáty o nich jsem cítával
vždy s jistým úsmechem sprosté kuže, nebot nejak príliš
n~ne pripomínaly referáty plesové s nadšenými popisy
toilet. Ješte dnes beru do ruky knihy nadmíru jemne a
ekleticky ušlechtile ornamentované s tím neodbytným
pocitem, tohle že není nic pro mne. Jak videti, byl jsem
tedy ke knižní g-rafice velmi málo povolán a predurcen.
Když jsem byl poprvé v Paríži. udelaly na mne veliký
dojem uniformní obálky levných edicí Alcanových. Plammarionových a jiných. které se mne práve ve svém velikém poctu a jednotné prosté úprave jevily být tím nejsprávnejším. Tohle. myslel jsem si, je mne to pravé!
Tehdy jsem si ovšem nijak neuvedomil, že podmínky pro
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knihu nejsou všude stejné. To jsou nakladatelství stará,
edice dlouho zavedené, kdežto u nás práve nejcilejší bývají nakladatelství nová a mladá, která ponejvíce vrhají
mezi ctenáre moderní
a nepríliš populární literaturu.
A krom toho jde u nás obycejne o nepomerne malé náklady, a tak se u nás ustavicne ocitá na knižním trhu
mnoho knížek s málo proslulými nebo známými jmény
a je treba velmi durazne k nim upoutávati pozornost.
To tedy odvedlo mne od záliby k uniformite k presvedcení, že je nutno každé jednotlivé knize dáti její osobitý
vÝraz, její zvláštní a odlišnou pritažlivost a podobu.
Podíváme-li se u nás do knihkupeckých výkladních skríní,
tu vidíme, jak zde jedna kniha volá pres druhou, jak jedna druhou prebíjejí a utloukají, jak každá nová hledí se
vypíchnouti pred temi ostatními, které vyšly už pred týdnem. Tu tedy je nutno prebíjeti v této hre vždy silnými
trumfy. Nesporne vyhlíží dnešní kniha už hodne jinak.
než knihy vydané pred válkou. Dríve býval na knižní
obálce bud obrázek, nebo, v lepším prípade, subtilní 01'namentika. Dnes už je zjevno, že do nové obálky prešlo
neco z podstaty moderní reklamy. Nedávno prohlásil
jeden z mladých knižních grafiku, že, podle jeho mínení,
moderní obálka má býti plakátem. Nuže, šel bych v tom
ješte dále, a rekl bych, že plakátem má býti moderní
plakát, a kniha že má být moderní knihou. A je to práve
moderní obálka, která - alespon ve výkladní skríni knihkupecké - dává moderní knize její vnejší charakter a
podobu.
A jaká tedy je podstata moderní knižní obálky? Rekl
jsem již napred, že moderní knižní obálky jsou všelijaké.
podle toho, kdo je delal a pod jakou nutností. Nekterí
chtejí, aby moderní kniha byla po stránce ornamentální
jemnosti a rytmu co nejpodobnejší ušlechtilé knize staré.
a jiní zase naplnují obálku nejperestejšÍ divocinou, nebot
obálka všechno snese. Nechci ríci. že mezi tím obojím
je nejaká zlatá strední cesta, ale že jsou tu cesty jiné,
ovšem nikoliv cesty obecné platnosti, nýbrž spíše osobní.
S první cestou je tu neco spolecného, a to je snaha nadati materii (to jest papír a tisk) maximem specielního
puvabu a charakternosti, jaký jen materiál, užitý ve
smeru vlastního zušlechtení, je schopen ze sebe vydati;
s druhou cestou je tu rovnež neco spolecného a to jest
požadavek dáti knize nutnou nápadnost a význacnost.
V obou prípadech má však bežeti nikoliv o krásu pridaného ornamentu, ale celé knihy jakožto veci, o význacnost nikoliv rozdivocilé maluvky, nýbrž knihy jakožto predmetu. Každá kniha má obdržeti svou vlastní
podobu, svou tvár a figuru, aby se stala svou vecí mezi
jinými vecmi. Má existovati tak význacne jako, dejme
tomu, stul, kladiva, hodiny. okarina, pták nebo kvetina.
Toho ovšem se dosti nedocílí ani ornamentem, ani obrázkem. Ornament nebo obrázek existují v dobrém prípade
zcela pekne samy za sebe, ale neciní nic z knihy, která
sestávajíc z formátu. listu, stránek a tisku (jak už vždy
kniha jest) je na sobe nese. Ba rekl bych. že kniha se
má pricinením obálky státi i jaksi zbožím: hle tady jsou
pomerance. tamhle sklenice, tam dýmky, zde motory.
jinde kravaty a ubrousky ci rucníky, a každé z nich má
svou podobu, svou tvár a váhu, a zde jsou knihy:, kniha
ta a ta, jiná a zase jiná. a každá necemu a nekomu dobrá.
Tato urcitá vecnost nesmí opoušteti umelce vypravujícího
knihu. i když jinak jakkoliv popustí uzdu své fantasii.
Jaká má býti zde fantasie? Mú co nejrychleji nalézti
význacnou a snadno prehlednou formu, ktení formát
kilihy ovládá tak. že ho vždy spíše zvctšuje než zmen-

3- prosll1ce 1925.

Prftomnost

SUJe,a má co nejkratší cestou dojíti k té nejstrucnejší
a
pri tom nejplnejší zkratce, jíž má být tvár knihy narýsována. Pri veškeré barevnosti
má obálka mít svou záhladní barvu, pri veškeré volnosti forem svuj základní
tvar, což ji vyznacuje a jest jen jí vlastní. Je samozrejmo,
že obálka má odpovídati obsahu a povaze knihy, ba má
i vyslovovati zvláštní chut, jako chutná ten který autor;
JSOUautori sladcí, drsní i podivní a všelijací jiní, a kniha
muže na svém vnejšku nésti již neco ze své chuti jako
plody zeme a neco ze své podstaty jako veci života. NeIIÍ-1itohle nalezeno hned bez dlouhých dohadu a úvah,
tu je lépe toho nechati, nebot nelze tu nic, ba ani to nejprchavejší, uchopiti jinak než naráz a pevnou pestí, totiž
takovou, která to ihned praktikuje
ve formu a tvar.
Ovšem, že nelze na obálce vyjádriti vubec vše, co kniha
obsahuje;. casto se vyskytnou
autori, kterí by tu chteli
míti na jediné stránce obálky vysloveno
vše, na co oni
potrebovali huste po tištených 300 stran.
Velmi urcující složkou pri utvárení obálky jest jméno
autora a titul knihy, nebot toto predevším
musí obálka
na sobe nésti formou nápadnou a duraznou. Hodne na
tom záleží, je-Ii tu mnoho textu, zda titul je rozvlácný
nebo obsažne pádný, zda jména a slova jsou dlouhá nebo
krátká. Vždyt, vzato jen typograficky,
již samo jméno
a titul delají knihu. Ani by se tomu z dálky tak nezdálo,
že jméno a titul již samy o sobe ukládají jakousi šachistiku a že tu musí vstoupiti do cinu jistá kombinace ve
formálním umístení a rozvržení textu, jímž má být obálka knihy vyznacena
a ovládnuta.
Casto, vážen na dlani
grafické fantasie, podává tento text hned celé rešení; je
v nem od základu jaksi 6bsaženo. Nekdy ovšem se zase
stává, že z urcitého textu pri nejlepší vuli není možno
neco udelat a že pak nezbývá než uložiti ho na obálku
jak se dá.
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Film morální, groteskní a kocour Felix.

Pre v r á c en Ý s vet.
Život jest všelicíms; mezi jiným také velmi zamotanou tkaninou nespravedlivostí. Beh svcta je prímo nemorální. Jednou
je nerest nahore, podruhé ctnost dole. Spatný, hrubý, sprostý
se udrží, hodný jest utiskován.
Tyto pomery jdou již dlouho citlivým povahúm na nervy. Již
casteji se snažili idealisti i praktikové udelati tu trochu porádku a dosáhnouti vyrovnánÍ. K tomu úcelu byla vynalezena náboženství, zvláštní náboženství, která bídu tohoto sveta ocenují
jako smcnku na blahobyt onoho. Ale od prostého objevu, že
pozemský život má práve pro svou konecnost cenu neobycejné
vzácnosti, kttrá neprísluší vecnosti, jež prece trvá vecne, a že
jest tedy doopravdy promeškáno, co by se v nem promeškalo -.
od tohoto objevu kolísá útccha v náboženství. Tak zbývá jako
útocište pred reálním životem, v nemž vítezi drzost, již jen
básnictví, v nemž se sprostota hanÍ. A morální film.
Tento film by opravdu mohl vykouzliti.. na požehnanou ctvrtJ1odil:ll svet, ve kterém by se po právu delo a porádne a príjemne
mravnímu zákonu v nás a hvezdném nebi nad námi, jež by se
radovalo z toho, že se zrcadlí v takovém svete. Ale jak žalostné
využívá film své moci prenesení v krásnejší bytí! Chce zlepšovati misto ocarovati. Vychovávati místo zadostciniti.
I a príklad: »Bahno velkomesta<<. Zapadnou-li do neho, zapadnou dívky po·krátké dobe preludného lesku do bídy a hanby.
Taková morálka nepusobí povznášive, nebof se nemuže meriti
s propagandou skutecnosti, která ucí tisíckrát, že dívky v bahne
zkrásnejí a zri'lžovcjí, že jsou hedvábné a voiíavé. Ješte jako
staré dámy kývají zlatými kabelkami. - "film by mel ve své
moci vysníti uražené duši to zadostiucinení na uražecích, které
jí sprostý den odpírá.
A k tomu by ani nebylo potrebí vymýšleti zvláštní kinodramata. Aby ukázal takový obšfastnující svct, muže jej filmar
Je to tedy zhruba tak, že titul knihy, její obsah a autotociti tak, jak jest - ale obrácene!
ruv osobitý ráz vyvolají více ci méne urcitou associaci,
Videl jsem jednou BerlíI'íana loviti ryby na brehu malého alpvecnou a formovou predstavu, pro kterou nutno na obálského
jezera. Takového s šekovou knížkou v zadní kapse kalhot,
ce nalézti nejstrucnejší,
nejvýznacnejší
a nejsnáze vníkterá ješte vÍCe vzdouvá tamní vypukliny. Vedle. supelo jeho
matelnÝ výraz. To znamená, že tato predstava
musí býti
auto. Mcl štýrský kosty'm, cernocervenc kostkovanou kazajku,
prostá, výrazná a nehledaná, omezená na to nejnutnejší,
boty drtivé pevnosti, vyrobené k našlapování a rozšlapování.
ocistena od zbytecností
a rozpredHn. a co nejsoustreV tech botách stála pevne zaklínena postava upechovaná z hlídenejší, aby pusobila aktivne. Ornament se musí sledony. Nahá tucná kolena a tucná lebka tvorily systém trí koulí,
vati, aby byl vychutnán,
obrázek se musí císti, aby byl
na kterém by se celý ten chlapík v horizontální poloze mohl
obsáhnut, co rádná moderní obálka má vykriknout všechpohodlne
kouleti.
no své jakoby jediným slovem, na jeden ráz.
Tento silák tedy lovil ryby. Celé hodiny. Lovil ryby - ne - ryTo tedy jsou krátce ty nejzákladnejší
rysy, kterými se
bicky, oh, docela ubohoucké; na prst dlouhé, smešne hubené
naše moderní obálka vyznacuje. Mluvím tu ovšem o obáltvory. Ani gramu masa na nich. Ve vode byly do jisté míry
kách jiných než mých, které, rekl bych, jsou trochu anarnecím,
pohybem, rozplývající se prstencovou arabeskou, strechií, nebot jak jsem již priznal, necítím se nijak od kosti
dem vodních kroužku, mimo vodu nebyly nicím. Na. tucty jich
být grafikem. Poznamenám
tu o nich ješte jen tolik,
vytahoval na hanebný vzduch, rozbíjel jim hlavy o prkno ahá·
proc je vlastne z nejvetší cásti režu do linolea. Tedy
zel mrtvoly na hromadu v tráve. Když byl hotov, vzal rybí
není to proto, že bych myslel, že je to jediný nejvhodmrtvolky a naházel je zpátky do vody. Pak vstoupil do auta, a
nejší materiál. Prišlo to tak, že první své obálky jsem
stíny obchodu se snesly TIa jeho celo.
provedl v linoleu proste proto, že to byl v drahých váTu jsem dostal vnitrní prání: videti to jednou obrácene. Vilecných casech ten nejlevnejší
zpusob tisku, který nadeti jednu rybu, jak loví tlusté financníky, nechá je se chvíli
kladateli neukládal velkých financních obetí. Byl to zvyk
trápit, rozbije jim s praskotem hlavu o prkno, nahází je na hroa setrvacnost a nesporne i jistá záliba v rukodelné práci,
madu a pak opet odpluje, zatím co se stíny rybího obchodu
že jsem pri tomto materiálu
setrval a snažil se z nej
snesou na její vypulené oci. Vzpomínám si na jeden obrázek
vycerpati nejaké možnosti. Vedle toho vyžaduje si tento
v obrázkové knize: zajíc s puškou u líce strílí za utíkajícím
hrubý materiál jen velké formy, nedovoluje zabrednouti
honcem. O, hluboká koncese díteti jako bytosti, jejíž smysl pro
do podradnj'rch ozdubek a detailu. Tak je tu grafický a
spravedlivost není dosud zakalen praksí sveta! Z pramene my·
výrazový puvab hledati jinde, v necem hrubejším a tedy
stické pramravnosti tryská detská rados,t ze zajíce, který honí
i základnejším, a vede tak prirozene ke snaze o elemenlovce. A velký Swift - cest jeho památce - vymyslil Houytární úciny, které, domnívám se, nejsou umelecké práci
hamy, moudré kone, kterí si vydržují cloveka jako domácí
zvlášte v moderním prostredí bez užitku.
zvíre. (Ackoli jeho zápach jim pusobí nevolnost.)
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Jaký to úkol pro film, prevrátiti svet, aby v tech nekolika
minutác kinoiluse bežel správne práve proto, že beží obrácene!
Alespon ve filmu bych chtel jednou videt, jak pes práská pána,
jak se miliardár potí v topírne a topic tancí na palube shimmy,
jak husa cpe selce do hrdla kukurici, aby dostala tucná játra,
jak filmový podnikatel prosí statisty o zálohu a megafon rve
})ne«, jak trestanec posílá reditele káznice pro drzost do temné
komory, jak psací stroj klepe na básníka, a jak nesmyslne mucený clovek volá boha pred svou soudnou stolici.

*
Grd t e s k n

í

fi 1 m.
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láni? Nestojí jejich obet zrejme pod ochranou dobré víly? Neposlouchají duchové, kterí sídlí ve vecech, jeho hlasu? A nedostane nakonec tak jiste peníze a devce, jako Honza v pohádce trun a královskou dceru?
V techto filmech si neromantické dukladne pripilo romantického. Osvobozené veci vypadávají z porádku. Prícina a následek se smešují v bláznivém krížení. Videl jsem nádherný
americký groteskní film, kde byli lidé ranou do hlavy omámeni
a touž ranou do hlavy privedeni k vedomí.
Nádherný, okyslicený svet! Teror pravdepodobnosti jest zlomen, rozum táhne odsud se staženou logikou, a nad jejich opuštenými posicemi vlaje ružový prapor radosti.

Proc ZVYSllJeradost ze života? Nejen proto, že je komický,
*
ale také proto, ž~ je revolucionárský, že zavádí vyšŠí spravedllIost. Jeho mottem by mohlo býti: »In tyrannos!«
K o c o u r F e 1 x.
Nejzlomyslnejšími nepráteli'cloveka jsou: lidé a prírodní zá··
Kocour Felix se vyskytuje jenom ve filmu, a i tu jen jako
kany. Zal obojí se groteskní film mstí. Všechny hroty uláme.
prelud
preludu, jako pohyblivý svetelný obraz fantastického koZde prožívá svet protizázraki'l svuj zázrak. Hrdina zbloudí ve
coura. Tedy velmi imaginární tvor, ten dobrý Felix, druhého
skutecnosti jako v pohádkovém lese. Cíhají na neho dobrodružnení, neskutecnost druhé potence. A prece se stal takovým miství a nebezpecí, z nichž nenalézá východiska. Protlouká se ileláckem, jako J aquie Coogan.
bot jeho mysl objeví pomoc, jíž nevidí rozum rozumných. Tíha
Felix je, myslím, American. Statecný, vynalézavý, dobrojest témer zrušena. Mezi hmotu a dobrého cloveka (o jehož
družný, nedelá nic nepromyšleného. V težkých ,situacích chodí
osud jde) se sune astrální ruka, která jej ciní nezranitelným.
rád s predními tlapami na zádech, s hlavou naklonenou premýKoule, která jej zasáh::Je, jej pouze poškrábne, jen tolik, že
šlením,
chvíli sem a tam. Je presne videt, jak intensivne hloubá,
udelá smešný skok do výše. Pak beží nepoškozen svou cestou.
a jak se náhle objeví záchranný nápad. Z cela mu vzplane cíTvrdá zeme, na kterou upadne, jej vymrští zpet, jakoby v ní
patá hvezda, oko, osvobozeno od nutnosti dívati se uprene na
b la ruž!!á pera. Srazí-li se jeho hlava se zdí, jest zed omádaný problém, krouží vesele, prední tlapy se napráhnou ve velmena. Visí-li na elektrických drátech, vydává on jiskry a zukém, svet objímajícím radostném pohybu. Toto precházení
stane zdráv.
Ai se mu, stane cokoli, nestane se mu nic. Težkým, t1us'tlým, v myšlenkách jest charakteristické pro Felixe, a jeho pomník,
dost<tne-li jaký, jej musí tak predstavovat: jak sbírá a soustredí
bohatým, hrubým, slavnostním, vysokomyslným, zkrátka neve
svém mozku napetí, než z neho vyrazí blesk myšlenky. Nebo!
sympatickým se dostane zasloužené škody. Padnou do každé
ackoli je tvorem, pro kterého neplatí prírodní zákony, pokládá
jámy, kterou vykopají, do každé lécky, kterou nastraží; celý
prece jen za svou povinnost prodelati myšlenkový proces, než
svet je pro ne natren klihem, po kterém chodí. Jakou smulu
posoudí
a rozhodne se. Jest to taktní hold myšlence jako matce
maj í, když maj í štestí! Jak se jim to špatne vypla,tí, když jsou
všech
vecí,
i tech, které nejsou.
již jisti svou obetí, a udelají malou prestávku ve hre na kocku
Felix
má
podivné nápady. Nechce-li ho nekdo vzíti s sebou
a na myš, aby plne v,ychutnali sladkou vterinu pred výpraskenl
na cestu, složí svou kuži do ctyrúhelníku, položí na to ocas jako
- tím promeškají vterinu rozhodující. Buh jest proti nim.
držadlo a dostane se tak jako rucní zavazadlo do kupé. Ocas mu
Naplní jim oci mlhou a údy tíhou. Nechá je zablouditi a špatne
vi'1bec slouží k mnohému užitku i kratochvíli, jako vycházková
míriti, a s nebe padají díry do zeme, aby do nich spadli.
hul, jako šplhadlo, nebo aby nal'l udelal uzel »abych nezapoJak docela jiný je 'sympatický hrdina, malý, bystrý, drzý!
mnel«. Chce-li detátko kroužky na hraní, nachytá Felix ocasem
Všechny veci jsou spiknuty proti honcum na neho, zver. Jakoby
kroUžky
koure z dedeckovy dýmky a prinese je díteti, navlecené
mu po boku stál pluk prívetivých skrítku. Úkryty se otevírají,
jako
preclíky
na holi. Ale to ješte nic není. Tento obdivuhodný
prestrojení jsou pripravena, opory rostou z prázdna, jediná nákocour dovede veci, které daleko predcí všechno pohádkové,
hoda, která by mohla pomoci, se naskytne. Smrt jemu v patách,
všechna kouzla s casem a prostorem, všechna umení premeny a
má kosu z lepenky a stává se smešnou. A vždycky, když je:;
zmizení, jaká kdy kouzelník vymyslil. Stojí na príklad na brehu
nouze nejvyš-í, jest to nejnutnejší a nouzi odvracející nejblíže.
zamrzlého jezera, a pred ním stojí otázka, vržená z jeho duše
Clovek by se mohl státi nábožným. Milimetr pred ním se zave
tvaru dvou otazníku do vzduchu: Jak se dostanu na druhý
staví vlak na kolejích. V poslední vterine projede mimo vuz se
breh? Co udelá Felix? Vezme oba otazníky, ohne je -trochu a
senem, na který mekce dopadne muž padající s tretího poschodí,
pripevní si je jako brusle na tlapky! Opravdu stísnující prípad
\' nejšílenejším automobilovém provozu, kdy by ani ptácek nesvou metafysickou odvahou! Ve všech dvanácti dílech Tisíc a
unikl záhube, jest bezpecný jako na nejbezpecnejší promenáde.
jedné
noci se nestane nic, co by se vyrovnalo tomuto ctyrnásobKaždou katastrofou projde jako židé Rudým morem. Protože
nému
divu, tomuto Zázraku premeny symbolu myšlenkové kajest vyvolen pánem, který delá filmy. Nad jeho hlavou se trpytí
tegorie na predmet potreby. Jak tu stojí Pirandello? Zahanben.
perute strážného andela. který mu jest naklonen. RacionalisuFelix jest, cern~ na, bílém, potešujícím tvorem, osvobozeným
jeme si tohoto andela, vtesnáváme jej do nitra chránencova,
od všech mravních nebo logických pout, kus humoru sám
dáváme mu ruzná jména jako zchytralost, vtip, odvaha. Ale
o sobe, díte nepookvrnené fantasie. Má neco dionyského. Jest
naše nepodplatitelné detinství cítí tu vec jako neco, cím dotady z cisté radosti, že jest .tady. Ta jest základem a prícinou
opravdy jest: jako pohádku.
jeho bytí a odtud se také cerpá jeho smysl a úcel. Který duch
A to jest ono zvláštní kouzlo tohoto druhu filmu: že tu za
neb clovek. které zvíre nebo která vec muže své bytí zárovei'l
maskou hrubé sprosté skutecnosti vezí stará milá pohádka. Prodostatecne odiJ.vodniti a ospravedlniti?
kmitá nežne hrubostí. Svet trpaslíku a obru, draku a uloupených
Neznám pána, jehož pero a nužky privedly na svet kocoura
princezen a udatného krejcíka, ošizeného certa a jeho premožiFelixe. Ale mu~í to být milý clovek, prítel zvírat a detí, netelu tu. prožívá nové vtelení. Nemají ti zlí tvorové, kterí tomu'
patetický hudebník, jemuž vtekla do srdce kapka peny z plné
malému ukládají o život nebo mu alespon chtejí nabít, neco
sklenice bohu. Mám ho rád, a muže si vybrat mezi mými dcez pohádkových bytostí, z hloupých obru, kterí musí býti zda-
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kterou chce za ženu. Mimo to daruji kocouru Felixovi
jmení, se kter)'m nevím co pocít. Snad on z neho neco
elá, kroužky pro deeátko nebo snad brusle.
i,

Dopisy
Ceši a Moravani.
Vážený pane redaktore!
Myslím, že paní M. P. svým clánkem "Ceši a Moravani"
abodila na thema velmi zajímavé, o kterém se mnoho premýšlí.Dovolte mi, prosím, nekolik poznámek k totuto clánku,
nímž ostatne celkem souhlasím, a který bych rátl jen doplnil
nekterýmivlastními postrehy.
Co do roulílu povahových mezi obema kmeny vyšel bych
IIejprvéod tvrzení pí. M. P., že Moravané berou politiku ne··
smírne vážne. Rozšíril bych je a rekl, že Moravané vube"
vkko herou nesmírne vážne, mnohem vážneji než cechové,
tedy nejen politiku, nýbrž i náboženství, prátelství, lásku,
manželství,sociální problémy atd. Rekl bych, že Cech je vÍCe
rclahvistou a skeptíkem, Moravan více dogmatikem a fanatikem. Nechteje se pokoušeti o výklad zjevu toho, tvrdím, že
Cechje schopnejším onoho stanoviska. k zjevum a problémum,
které by se dalo vyjádriti, úsudkem: "Cert ví, jak to vlastne
je a proc to tak je, snad to jinak nemuže být.« Kdežto Moravan vším se vÍCe znepokojuje, na všecko dychtivej i hledá'
odroved, ke všemu chce mít urcitejší stanovisko. Na príklad
o postavení katolické církve v našem státe de lege ferenda
soudí ruzne skupiny obcanstva nhne. Soudím však, že procento tech lidí, kterí pri pohledu na katolického kneze nepocilují :I!Jizlobného odporu, ani zbožné úcty je v Cechách mnohem vetší, než na Morave. To by odpovídalo i tvrzení pí. M.
P. o množství moravských klerikálních hlasu s jedné strany,
vetší opravdovosti moravského komunismu s druhé strany.
Z lohoto rysu fanatismu a dogmatismu by logicky vyplývala
menší pohyblivost duše Moravanovy, tedy pomalejší rozhodování, PaK al<.'zase vetiíí vytrvalost. Morava ústy Karla ze Že··
rotína vyzl'vala Cechy k rozvaze pred odbojem proti Ferdinandovi II., 9. listopadu 1620 dali se však Šlikovi moravští
vojáci s krásným fanatismem rozsekat do posledního muže
pro vec, ke které se jednou pridali. To by souhlasilo s tvrzevím pí. M. P. o težkopádnosti a neduverivosti
Moravanu.
Myslím, že Moravanuv vnitrní život je v cel k u asi težší
než Ccchuv, brázda, kterou ryje od kolébky ke hrobu, hlubší.
Snad leckdy zbytecne tak hluhoká. Vzpomínám dvou moravských kolegu na universite, spolubydlících, kterí se trikrát
cenne na krev pc)hádali a "na veky« rozešli, aby se po težkých
srarech trik.rát denne se slzami v ocích smirovali. Nemyslím,
že tu šlo jen o ebvyklou výbušnost mladých hochu; dva ceští
studenti v téže situaci by se byli asi bud opravdu rozešli, nebo
by si naW modus "lVendi na Jistý úkor uprímnosti svého pomeru.
Jiným, ac s tím, co recena, j is1:e souvislým razu :lem je
rozdíl mezi Cechem a Moravanem po stránce spolecenské. Pí.
M. P. pravi, že Ceši jsou velmi družní, spolecensky vlídní,
roztomilí spolecliíci, že je jim vlastní jakási velkosvetštejší
srolecenská kultura. Pochybuji, že by prícinou taho byla tech
250 kilometru, o které leží Praha blíže západoevropským metro\Jolím než Brno, ale v celku, bez generalisování, lze snad
Cechy apravdu nazvati uhlazenej šími než Moravany. Pro mne
je v této otázce di'lležitým radostný údiv, který projevila jedna
z mých moravských príbuzných nad zdvorilostí pražských
trhovkyn proti brnenským.
Dobrácky a s úsmevem zpívá Pražan svoji nehezkou han-
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t);rku. Bez úsmevu a melodie odsekává Brnan své strucné a
ehvatné vety. V pomalosti hanáckého nárecí je více spokojenosti a hrdasti, než touhy býti roztomilým, nekdy v nem dokonce cosi zahrmí, jako vzdálená boure nad hanáckými lány.
Ceská faleš? Proc? Souvisí to vše asi s tím príliš vážným pojímáním všeho:na Morave. Snad je slavo »milý príteli« Cechovi
leckdy jen olejem, kterým maže kalecka spolecenských Styki'l,
aby neskrípala, Moravanu pak vždy slavnou zárukau težkých
vzájemných povinností. Pres td mohu ujistiti všecky Moravany, že i Cechové dobre vedí, k cemu slovo »milý príteli« zavazuje, rekne-li se s vážným prízvukem ve vážné chvíli a že
za takových okolností ani Cechavé jím zbuhdarma neházejí.
Pí. M. P. mluví o vzájemném obvinování cechi'l a Moravanu
z falše. Nemyslím. Pokud jsem já slyšel obvinovati Maravany
z úst ceských, nebyla to obycej ne podráždenost, podivínství,
nelogicnost, ne vždy dostatecná znalast spolecenských forem,
nepríjemný zvyk ríkati každému do ocí nejen pravdu, nýbrž
i to, co se práve pravdou zdá.
Mnohé z techto moravských vlastností bývaj í pekne patrny
na pomeru Moravanu k Praze.
bez citování na pr. Mrštíka je
známo, že Moravané velkou vetšinau mají Prahu rádi, dokonce velmi rádi. Vždyt, jak mi jeden priznal, chodí si do
Prahy pro pasílení svého cešství - v Erne, ostatne architektonicky málo z:tjím:lvém, skoro nic nemluví o n aš í historii
a kulture, flaopak nepríliš dávno stál tam ješte »Vvehrmann
im Eisen«. A i po prevratu by pomerne malé Brno se svými
ceskonemeckými nápisy pripomínala· národnostne jcštc hodne
ospalou Prahu z roku asi 1880, kdybychom si místo brnenské
elektrické dráhy predstavili konku a Brnany v staromodnejších kabátech.
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Moravané mají tedy Prahu rádi. Ale v této jejich lásce je
casto cosi napjatého, neduverivého, jakoby UTaženého. Kdežto
snad první zdvorilostí, kterou Pražanova spolecenská vlídnost,
paní M. P. sice uznávaná, avšak prý pomerne nízkou valutu
mající, pocne hovor s práve predstaveným Brnanem, je achotné
konstatavání krásy brnenského okalí proti nepuvabnému okolí
pražskému
Moravan obycejne s malou horlivostí uzná
architektonické krásy Prahy proti Brnu,
hlavne v havoru
s Cechem. Jeho silný moravský patriotismus pokáral by snad
bezvýhradn); obdiv Prahy jako druh zrady Moravy. Slyšel
jsem o výroku moravského studenta, že by Praha nebyla o nic
hezcí, než Brno, kdyby nebylo, »teho hradiska«.
Pri slovech pí. M. P. o neduverivasti Moravani'J vzpomnel
jsem na, své hovory s moravským inteligentem a na jeho nárky,
jak prý se Morava zanedbává. Nepatrné lapálie, jako nedosti
výhodné železnicní spojení jeho moravského pusobište, davedly
jej utvrditi v takové neduvere Je Cechum a rozhodujícím pražským kruhum, že jsem se ji marnc namáhal zviklati ujištováním
o neexistenci zlé vule Prahy proti Morave a o její nemožnosti ve státe, kde tolik Moravanu dovedlo se zcela právem
svými silnými mozky dostati na vedoucí místa v Praze a kde
i sám president je rodilý Moravan.
Ze všeho taho je patrno, že mezi Cechy a Moravany jSO'U
povahové rozdíly, plodící nekdy vzájemné nepochopení. Zjev
ten pozorujeme u všech národu; neprestupuje-li urcitých mezí,
vede k jistému dobráckému škádlení, jaké se deje na pr. mezi
Parížany a Marseillany nebo mezi Pražany a Velvaráky, Klatováky, Hradecáky atd., aniž by v nem kdo videl necO' horšího,
než práve žert. A tu pricházím k tomu, proc vlastne jsem si
Vás, pane redaktore, dovolil obtežovati tímto dopisem.
ObáÝám se totiž. apíraje se o své zkušenosti - velmi by
se mi ulevilo, kdybych se mýlil - že mnozí - ne všichni _
Moravané i to Cechavo škádlení berau príliš vážne, že trochu
legrace nedovedau oplatiti stejnou mincí, že, abych .tak rekl,
na rozmarne vyplazenou špicku jazyka odpovídají nerozmarne
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blýska,jící špickou kriváku. Opakuji, že bych se velmi rád
mýlil. Vím však jen tolik, že se na Morave ríká Cechum »cížek« a »zlaté pán«, a, že jsem tyto prezdívky slyšel již vysloviti
s tak zelenave zlovestným svitem ocí, že mne zamrazilo.
Naproti tomu nevím o prezdívce, kterou by Cech oznacoval
Moravana; snad existuje, ale neznám ji.
] e-li tato má obava správná, jsou-li tedy dosud takoví Moravané, pak by ~e každý Cech k takovým i\1oravanum mel
chovati nejen co nejlaskaveji, ale i co nejpravdiveji, aby je
privedl k názoru, že Cechy nejsou, jak pravi1a pí. M. P., »milenkou nevcrnou, avšak stále pllvabnou a vccnc okouzlující«,
nýbrž že jsou, abych se držel prirovnání pí. M. P., ;>docela
hodným, byt i trochu šelmovským devcetem«; že ta rozmarná
Praha, práve jako ta rozmarná Paríž roku 1870, dovedla by
se v težké hodine jednotného národa státi obrazem celé trpící
vlasti; že je prot<{ nutno sklapnouti krivák a na jazyk mluvící
ci vyplazený odpovídati zase jen Jazykem.
Celý tento problém nabývá vážnejšího rázu, myslíme-Ii pri
nem na Slovensko. Tím chci ríci: jestliže Slováci, kterí práve
projevili povážlivou nechuT k Cechum, nekoho ze západní cásti
republiky trochu pardonují, je to obycejne Moravan. Cím to?
Myslím, že ten, kdo by vyložil nechut Slováka k Cechovi, vysvetlil by tím snad trochu i casté nepochopení mezi Cechem
a Moravanem.
Poroucím se Vám, pane redaktore, s projevem úcty.
Dr. F. H olHb.

Žena a politika.
Vážený pane redaktore,
posílám nekolik poznámek k clánku p. Karla Capka »Ženy a
politika«.
Už ~koro celý rok zamýšlím se nad otázkou, proc jeví žena
tak málo zájmu o politiku a ustaluji se cím dál urciteji na dllvodu velmi jedncduchém, pnY ženu zrovna tak osudovém jako
tragickém: Ženy nezajímají se o politiku proste proto, že muži
nechtej í, aby se o ni zaj ímaly. Moudrostí ci krutostí prírody a
z vule Genia lidského rodu zacarovány jsou ženy žít celý svuj
život v úzkém neprekrocitelném kruhu, kde platí Nictscheovo:
»Das Gliick des Mannes heisst: i c,[J will. Das Gltick des Weibes
heisst: e l' ",ill.«
Jakou chce muž ženu mít, takovou ji má. Ohromující vetšina
mužu, i tech nejinteligentnejších, volí sobe za družky života ty
nejomezenejší z omezených a ne vždy jen pro krásu nebo peníze! Usuzuji z toho, že mužské chuti nejlíp hoví žena, stojící
hluboko pod jejich úrovní. Proc, z jakého duvodu tak jednají,
o tom muži moudre mlcí a ponechávají nám ženám volný výklad. Muj výklad je ten, že tak ciní proto, aby neprišli a svou
moc a rozkoš v I á d n Q u ti! Muži chtejí, aby zustali ženám
címsi vysokým a nedostupným, obklopeným nimbem vyšší moudrosti.
A proto docela chytrácky obdivují se ženám pro jejich nejvetší pošetilosti a, shledávají docela správným, venují-Ii pestení
tela více casu než vzdelávání, prohlubování a obohacování duše
a intelektu. Kdyby muž naznacil žene, že bude obdivuhodnejší
a! jemu milejší, dovede-li se s ním podelit i o politické starosti,
ona naucí se zajímat i o politiku, a nebojím se tvrditi, že se
casem naucí i politicky myslit. Projeví-li žena - dle své prirozené aneb vychované povahy - vetší smysl a zájem pro konkretní snahy v politice než pro abstrakta, nebude to minus jejího chápání, nebot domnívám se, že platí i o pol~tice jako
o každém jiném umení, že duležitejší je prakse než theorie.
S veškerou úctou
Štepánka

Petránová.

3. prOSInce 1925. -

Nové knihy.
k severní tOClle. Kniha, jež vzbudila snad nejvetší pozornost na knižním trhu v roce 1925.
10. ríjna vyšlo toto dílo norsky a pripnvují se vydání ve 12 jazycích. Roald Amundsen lící v tomto díle spolu s L. Ditrichsonem celý napínavý román své výpravy. Ceské vydání bude rozšíreno i o dílo spolutvurce výpravy, velitele N 24 L. Elswortha,
a opatreno technickým popisem a výkresy stroju, na nichž výprava byla podniknuta, z pera celného leteckého pracovníka.
Dílo obsahuje na 100 obrázkll reprodukovaných prímo z Amund·
senových fotografií. Prclqži1<. z norštiny M. Krausová-Lesná.
Vychází týdne v sešitech. V každém sešite je nekolik ce1ostránkových obrazových príloh tištených na krídovém papíre. Cena
sešitu Kc 5'-, poštou o 30 hal. více. Predplácí se na 5 sešitu Kc
26'50, na 10 sešitu Kc 53'- i s poštovní zásilkou. Nakladatelství
Yác1av Petr, Praha-Bubenec, Socharská ul. 334.
Anatol France: PrOtttená pann(JJ. Druhý díl »Historie našich
dnu«, ctyrdílného cyklu románového. Spisy Anatola France,
edice »Pantheon«, vzorné vydání spisovatelu domácích i cizích.
Redigují dr. J. V. Sedlák a Ed. Bass. Preložil Bohumil Šafár.
Vydal Fr. Borový v úprave A. Chlebecka.. Stran 212 za Kc 12'50.
In. Arnošt Bláha: Sociologie sedláka a delníka.
Príspevek
k sociologii spolecenských vrstev. S predmluvou o knihovne Masarykovy sociologické spolecnosti, která byla ustavena v lednu
1925, aby ol'ganisovala sociologickou práci u nás. Vyšlo jako
1. svazek Sociologické knihovny, která chce seznámiti v prekladech s klasickými díly ~vetové sociologie i s vynikajícími díly
sociologu soudobých. Kniha B1áhova, jenž je rádným profesorem Masarykovy university v Brne, muže býti vzorem moderní
sociologické monografie. Stran 196. Dále vyjdou: Emil Duerkheim: Pravidla sociologické methody. - Blackmara a Gillina:
Nástin sociologie. Nákladem »Orbisu«, Král. Vinohrady Fochova 62.
Roald Amundsen:

Letadlem

Ilja Erenburg:
N"!obycejná dobrodružství
hllia J urenita a
jeho žáku Mr. Delhaie, Karla Schmidta, Mister Coola, Alexeje
Tišina, Ercole Bambucci, Ilj i Erenburga., cernocha Ayshy za
dnu míru, války a revoluce v Paríži, v Mexlku, v fUme., v Sem:galu, v Kišineve, v Moskve a jiných místech. Rovnež ruzné
úsudky ucitelovy o dýmkách, o hre v šachy, o smrti, o plemeni
židovském, o lásce, o konstrukci, o svobode a o mnohém jiném. - Preloženo z ruštiny. Románová knihovna »Aventina«.
Vychází ve 14denních trojsešitech a Kc 6'-. Predplatné na 10
sešitu 20 Kc. Nákladem dra Ot. Štorcha-Mariena, Praha XI.,
Fibichova ul. 1307.

Dokonalá zlatá

plnicipéra
po

Kc 110'" 120'·, 150'·, 160'"

a 180'· a výše dodává na mírné

mesícní

splátky

od Kc 20'· a opravy všech
soustav provádí
Ing. J. PELLER, Praha III.,
Harrachovo nám. 4-XIX.
Úrednlko'm a osob~m v pevném zamest·
n~n1 zašlu ochotne nekolik per na výber.

