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Pel'outka:

To je neco jiného.
1.

ra\'í Juvenal, že nikdo se nestal špatným najednou.
jne je pravda, že nikdo, kdo se kdysi na veci díval
ávne, nezacne se na ne dívat špatne najednou. To
deje od stupne k stupni. Opustí se jedna posice, pak
ztratí jiná, a najednou se clovek octne zcela jinde,
• byl dríve. Myslím, že na pr. pan posl. Matoušek
byl ješte r. 1918 naklonen považovat za utrhace
o, kdo by mu byl predpovedeli jeho V)TVOjaž do
u 1925. Pred sedmi lety byl pan dr. Matoušek retou, který se nejohniveji vzpíral spojení strany reaickése stranou dra Kramáre. Dnes se pan dr. Mašek stejne ohnive vzpírá tomu, aby bývalí realisté
ovedlisvou rozluku se stranou dra Kramáre, a dal
, jak se ríká, za vlldce strany ruku do ohne. Byli
ozí realisté, kterí se spojení s Kramárovou stranou
zpírali tak ohnive až do pos'lední chvíle, kterí k nenaopakradili, a1e potom neztratili sebe sama a nezplynulise v bývalém mladocešství tak úplne a tak
hle. Jiste, že ani premena p. poslance Matouška ne'ta .e najednou, n)'brž po stupních.
Pan dr. Jos. Schieszl, také bývalý rea'Jista, potom
ouní demokrat, nyní bezpartijný, napsalo Národní
ane práce hned dva clánky: jeden do »N aší doby«,
h5 do Bechynovy »N ové svobody«, kde delá: co
uže, aby nové strane neprospel. Odpovídaje p. dru
hieszlovi,nevím, co bych chtel více zdllrazniti než
áve to, že nikdo nezacal mysliti špatne najednou.
o znamená, že dovoluji si ho varovati pred temi
pni, po nichž casto nenápadne a pomalu krácí úplná
omena. Toto varování má nejaký smysl ovšem jen
tom prípade, shodujeme..Jjj se oba v názoru, že to, co
1)'10 kdysi realismem, nemá býti zapomenuto
a promevno v cosi úplne jiného.
Situace dnes je opravdu taková, že byla založena
ana práce a všechny noviny pred tím varují. Varuje
ed tím velký ti'skový svaz, složený z koalicnÍ'Ch žuru a jejich satelitu a zmobilisovaný k znamenité výnosti. Na krajním krídle výrazové pádnosti stojí
»28. ríjen«, list zrízený 'k tomu úcelu, aby vyrizova~
jhrubší koalicní práci, kde je možno císti kritiku
ho druhu: »úžasne prázdná hlava mladého Stránské... Pokud se týká Ferdinanda Peroutky, až uznáme
bu za vhodnou, vezmeme ho za ucho jako psíka a
emu pricichnout k jeho vlastním exkrementum.«
zhledemk autoru této kritiky se zdá, že v této hrozbe
skrývá narážka na nejakou barbarskou methodu, jíž
ívají detektivové ministerstva vnitra vuci politickým
ovinilcum, chtejí-Ii je prinutiti k doznání. Ale o tom
dy. Uvážíme-Ii sílu této kritiky, soustredené v koaeních žurnállech, myslili bychom, že vše, co muže ríci
oti nové strane p. dr. Schieszl, znamená jen, jak naI Neruda, slunce svíckou osvetlovat.
Pan dr.
hieszl pres to nehodlá resignovati na tuto roli a tak
tají v této tiskové koalici na druhém krídle, tam, kde
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se mluví sllušne, a formuluje svuj názor na novou stranu takto:
»Ti vecní zakladatelé
nových stran mi pripadají
jako
hráci karet. Chteli by porád míchat a rozdávat v nadeji,
že jednO'11 dostanou do ruky jen samé trumfy. To není
politika, to není práce.«

Když byla založena Národní strana práce, ukáza1lo
se, že v Ceskoslovensku jsou tu a tam ješte malebné
ruiny, v nichž sídlí nekterí obzvlášte podivuhodní realisté, kterí uúevše vycházeti novou stranu, pocali po
dlouhé dobe zase kriticky houkat. Je jiste zásluhou N árodní strany práce, že rozvázala tyto jazyky, které jsme
už považova'li za polomrtvé. Pokud se týká p. dra
Schieszla, chci ujistiti predem, že ho neradím do této
kategorie obyvatelu ruin. Tím zajímavejší j'e otázka,
proc tento cestný a rozumný realista pokládá Národní
stranu práce za takové nebezpecí, že pred ní varuje
hned dvema clánky. Videli jsme v našem politickém
živote v poslední dobe leckt,eré nebezpecí, proti nimž
dr. Schieszl neprotestoval. Pominu'l mlcením volební
reformu, která zavádí nerovnost mezi stranami a delá
z poslance sluhu strany, tvora bez vllle a bez odpovednosti. To si lze vysvetliti jen tím, že dr. Schieszl pokládá Národní stranu práce patrne za nejvetší neštestí,
jež muže postihnouti náš verejný život. Zdá se mi, že
z toho ci z onoho dllvodu opouští jej v tomto prípade
objektivita. Snad proste z toho dllvodu, že je obzvlášte
interesován na osudech všeho toho, co se nejak podobá
reallismu.
Podstata kritiky dra Schieszla je asi v tomto: Engliš, Stránský, Herben, Kallab a jiní nemeli opoušteti
národní demokracii, n)(brž meli pokusiti se ji pretvohti; odcházejí-Ii, potvrzují tím, že slabší podlehl silnejšímu; ti s:labší nesvedou nic ani v žádné nové strane.
Dr. Schieszl propadá tu hned na pocátku jednomu
c·mylu: Domnívá se, že Národní strana práce nepredstavuje nic jiného než secessi z národní demokracie.
To ovšem není správný pohled na vec. Ta secesse to jest jen jedno krídlo, snad to, které zpllsobilo nejvíce hluku. Ale jinak znamená nová strana ve svém
clenstvu jiste více než z poloviny soustredení takových
živlu, které nemely s národní' demokracií nic spolecného. NelJze tedy ríkat: »meli jste zllstat v národní demokracii a pracovat v ní« tem, kdoŽ"v ní nikdy nebyli.
Za druhé: jsem presvedcen, že pan dr. Schieszl se nedívá na národní demokracii a na možnost jejího pretvorení s nutnou dávkou realistického pozorování. Byl
v národní demokracii jednou jeden muž, velmi rozumný, velmi slušný, a, ponevadž vytýká jin)'m neagilnost, musím verit, že i velmi agilní, který jednoho dne,
nepokusiv se o pretvorení strany a nepodav k tomu cíli
jiným pomocné ruky, proste z národní demokracie odešel, bouchnuv za sebou dvermi tak šetrným zpusobem,
jak se saušelo na nastávajícího chefa presidentovy kabinetní kanceláre. Nemohu zamlceti, že tento muž se
jmenoval dr. Schieszl. Zdá se mi, že radí'-li nekdo k necemu, má sám predcházeti dobrým príkladem. Je lehko
a jiste i sladko státi na klidné pevnine a volati na lodníka, který na clunku zápaSÍ s bourí: hej, vy tam, nemotoro, ted trochu tím Ilevým veslem! Je lehko vytý-
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kati neagilnost jiným tam, kde sami jsme se nepokusili
ve zápach kadidla, nemeli cestu jinam než do národní
demokracie. Tak s.e stali konservativci základem této
rozvinutí své agilnosti. Pan dr. Schieszl sice, pokud
strany, v cemž jim znamenite vyšlo vstríc povaho ~
se jeho týká, nepodnikl útok proti vzrustajícímu mla,docešství v národní demokracii.Ucinil však tolik, ž~~11al založení jejího vLtdce. Proti, temto kpnservativn~~ : dkladum národní demokra'cie nemLlže s úspechem bojonyní se zdi polnici a vykloniv se z okna svého pokoje
troubí 'k útoku pro ty ostatní. Mnozí lidé reknou, že to. vat žádná jednotlivá osoba ani žádná skupina. Národní
demokracie bude stranou konservativní, ponevadž se
není správná methoda. Fakt je ten, že dr. Schieszl,
v ní shlukli konservativci ..,Kdo s tím není srozumen,
který vystoupil z národní demokracie již dríve, z jakéhosi duvodu nesrovnává sebe s temi jinými, kdož
tomu zbývá jediná cesta: odejít. Nle radit k boji za premenu této strany v neco jiného než v to, cím tak priz ní vystoupili nyní, a domnívá se, že je to neco jiného. Ale není to neco jiného.
roz,ene jest, je rada asi toho druhu, jako pokusit se sociální
demokracii. premenit ve stranu liberální. Tak
Ale nejde zde o tyto staré veci. Vytýkám-li dru
mL'tže'raditi jen ten, kdo prezírá hlubší prícinnost dení.
Schieszlovi, proc on tedy se nepokusil národne demoNárodní demokracii by bylo možno premenit jen v tom
kratickou stranu premeniti, ac to žádá po jiných, je to
prípade,
že by z ní konservativní živly odešly do nejaké
j,en proto, že pri tomto pokuse by byl získal cennou
jiné strany. Dokud však jsou v ní, dokud 'mají v ruzkušenost, kterou udelali ti druzí a která jemu zrejme
kou aparát i finance strany, dotud je každý boj tohoto
chybí: tu zkušenost totiž, že z národne demokratické
druhu marné trápení. MMe tedy jíti jen o to, aby nástrany nelze udelat neco jiného, než cím jest dnes. Vyrodní demokracii byla stržena maska strany stredu, a
víjela-li se národní demokracie s nezlomnoudL'tslednoáby z ní byly odvedeny ty živly,' které, nesouhlasíce
stí až k dnešnímu stavu pres všechny prekážky, které
s
konservativním programem, jsou v ní udržovány rLlzjí kladli nekterí její prí'slušníci, prohrála-li to levice
nými
peclive pripravovanými i\llusemi. Stranu, která ze
v ní vždy až dosud a prohraje-li to vždy i v budoucvšech
organisací si zvolila svazprL'tmyslníkLl a Živnonosti, j,e to nepochybne proto, že tento vývoj bY'1zalóžen
stenskou
banku, aby se o ne oprela, nepremeníte dríve,
na nejaké sociologid<:é nutnosti. Je chybou dra Schiedokud nepremeníte ten svaz prLlmyslníkLl a dokud se
szla, že se na národní demokracii nedívá s dostatecnou
vám 'nepodarí obrátiti náladu p. dra Preisse, reditele
dávkou realistické sociologie a že si predstavuje, že v té
Živnostenské banky, jiným smerem.
'st,rane jde o boj dvou osobních skupin, z ni·chž to mMe
Kdyby se byl dr. Schieszl pokoušel uvnitr strany
vyhráti ta ci ona. To je falešný názor. V národní deo tento boj, k nemuž tak naléhave radí jiným, byiLby
mokracii to vždy mL'tže vyhráti jen skupina konservaudelal tyto zkušenosti. On ovšem. praví:
tivní, a odlišní jednotlivci se bud assimiilují, jako dr.
}}Je-li vudce své strany neschopný, pricin se, abys byl
Matoušek, nebo odejdou a bouchnou za sebou dvermi
lepší, t. j. abys mel více dobrých vlastností a méne špats vetším ci menším hlukem, což lze doložiti radou príných než on a orlstraniš jej lehce.«
padu, mezi jin)Tm prípadem samotného dra Schieszla.
Vyložím, proc. V politice všech z,emí vidíme, že se veZdá se mi, že pan dr. Schieszl tu propadá myšlení ne
dle ,ostatních ·stran vyskytá také strana konservativní.
dosti
presnému. V takovém prípade záleží na tom, co
To je docela prirozená vec, jeden z nejpochopitelnejších
vetšina
straníkL't považuje za dobré vlastnosti. Dr. Krasociologických zákonL't. My jiste nelišíme se od jiných
már
je
ve strane konservativního
založení nepremon:lrodL't natolik, aby u nás nepusobily ty síly, l<teré po
žitelný, ponevadž jeho vlastnosti jsou dobré pro koncelém svete vedou k organisování samostatný'ch konserservativního vLldce. Jeho odpor k socialismu, jeho nevativních stran. Ponevadž i u nás je dosti konservativjasné
slovanství, jeho zllomyslnost vuci presidentu Maního naladení, at už vychází z citu nebo z majetkových
sarykovi jsou považovány za velmi dobré vlastnosti
zájmt\ neobejdeme se ani my bez konservativní strany.
temi konservativci, ktdí se ve strane seskupili at už
Strana klerikální je u nás sice konservativní v htiJturz naladení citového, at ze zájmL't hmotných. Proti konním smyslu, ale ne tak zcela na poli sociálním. Dokud
bude vésti tuto stranu mini~tr Šrámek, b\.lOemíti vždy. servativní nálade nelze jíti s argumenty. Každý, kdo
se o to pokusí, shledá, že seká mecem do vzduchu.
sklon ke krestanskémUJ sociaJisml,.},a, lidovésociáJuí poKrátce: národní demokracie nelze premeniti, ponevadž
litice. To je vysvetlitelno už složením jejího volicstva:
je
v našem politickém složení tou konservativní straje to typická strana malého ceského cloveka a mnohde
nou,
která je v politice každého národa. Premeniti názískává své prívržence v týchž vrstvách, v nichž sorodní
demokracii - tot stejný úko'l jako premeniti socialisté. Strana s tímto složením nemuže provozovati,
ciologické
zákony.
pokud se týká sociální politiky, ciste konservativní remeslo. Zbývá národní demokracie. U ní však jsme zažili pokaždé, kdykoliv na to prišla rec, že se prohlašovaiJa za stranu stredu. Byli bychom tedy, výjimka mezi
národy, bez strany konservativní. Ve skutecnosti ovšem
vec nebyla taková, že by národní demokracie nás chtela
Vádav Verunác:
zbavit konservativní strany, nýbrž taková, že se pokouOlej místo uhlí?
šela zdefraudovati nám stred. Reakcionári obycejne býOtázka uhelné težby, hlavne však odbytu uhlí stala
vají tak chytrí, že si své reakcionárství nedají na visitku. Tak tedy u nás pokoušoela se konservativní strana
se predmetem vážných úvah. Dnešní uhelná krise nevykracovat si v rouchu strany stredu. Tato maškaráda
muže být posuzována pouze s hlediska místního, úzkénemohla ovšem nic zmenit na tom, že národní demoho - i když okamžitou odpomoc budeme hledati v urcitých opatreních rázu vnitrního, at administrativního
kracie, at už její pocátky byly jakékoliv, rychle se vyvíjela ve stranu konservativní. Lidé opravdu orientoci organisacního - nýbrž bude treba osvetliti si hlavvaní ke stredu meli vždy možnost jíti do jiných stran.
ne pomery odbytu z hlediska svetového. Uvedu tu neA\le lidé konservatního
založení, kterí nemilují prákteré myšlenky.
CI
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Uhlí jako produkt prírody jest jedním z nejtypictejích artiklu mezinárodního obchodu. Jeho odbyt resp.
onsum je závislý na mnoha cinitelích mezináródního
~harakteru. Trh uhlí, jako zboží vubec, je ovládán zá~onem nabídky a poptávky. Poptávka rídí se dle konJunktury odvetví konsumentských
soucasne ovšem
kvalitou a v dllsledcích toho i cedou uhlí. To vše je
odvislé z valné cásti od obchodní a vÝrobní politiky
jednotlivých hospodárskÝch celku.
Ovšemjako v rade hospodárských procesll, tak i zde
zanechává v Ývoj tec hni k y posledních let svoje
topy. Uhlí mllŽJemepovažovat (pokud jde o jeho konum) bud za pa:livo nebo za chemickou surovinu. Doud hraje h'lavní roli jako palivo, v malé míre prozatím jak.ochemická surovina (až na odvetví zpracování
kamenouhelných dehtu). Dokážeme, že tu nastává velmi znatelný presun v konsumu uhlí jako paliva a že
pro budoucnost použití uhlí jako chemické suroviny
nebudehráti roli podradnou.
Chceme-li uhlí posuzovat jako palivo (což je dnes
názor nejbežnejší), pak seznáme, že mu velmi vzrustá
konkurence. Nejvážnejšími konkurenty jsou energie
elektrická (zužitkování vodních sil) a oleje. Rozsáhlá
-elektrisacejest celkem známou vecí, prirozene s podstatnými nadejemi na další príznivý vývoj. Zajímavejší
otázkou (i s hlediska politického) jest ovšem nyní druhý konkurent uhlí - olej.
Všimneme si jen, jak)' podíl má olej jako konkurent
uhlí na dnešní uhelné krisi anglické. Vedle rady momentu nikoliv podružného významu, hraje nutnost použití oleje místo uhlí z dllvodu technicko-hospodárkých,ekonomisacních zrejme podstatnou roli v angiickémhospodárství. Tvrdí se, že udrŽJení námorní prevahy anglické ve východních morkh resp. preložení
námorní základny anglického lodstva z Hongongu do
Singapore vyžádalo si za úcelem zvetšení okruhu Pl1sobnosti pohon lodí Dieselovými motory na místo parního pohonu; jen tak bylo možno celiti vzrustajícím
snahám japonským po ,ovládnutí dálného Východu,
když Japonsko postavilo lodi o vetší rychlosti, než mohly vyvinouti lodi americké a anglické. Uhlí je pozvolna vytlacováno docela systematicky jako pohonná látka
a nahrazováno olejem. Tím ovšem krise nab)Tvá charakteru trvalosti.
Dalším duležitým cinitelem v techto ot~zkách, ac neprímým, je vzrust spotreby pohonných látek pro výbušné motory vubec. Nejvetším produoentem techto
látek je dnes Amerika (vyrábí 75'%; veškeré svetové
težby olejll) a nejvetší spolecnost Standard Oil Company jest vlastne prvním z vlivných dirigentu hospodárské politiky Spojených Státu. To dokazuje príklad
Rumunska, které neslo dusledky svého zákroku proti
Standard Oil, když shánelo se v Americe po plljcce.
Jinde vidíme petrolej jako skrytou prícinu vážných
konfliktll (Maroko, Syrie, Mosul). Otázka dostatecné
produkce pohonných látek je politicky komplikovanejší
u tech státll, které nemají vlastních prirozených zdroju. Proto tam nabývá také zvláštního významu snaha
- kde je to ovšem možno - získávati pohonné látky
chemickým zpllsobem z uhlí.
O této možnosti mluví a píve se i u nás. Není treba
pripomínati, že pri rocní spotrebe asi 160.000 tun olejll
(vcetne 12.000 tun leteckého benzinu) nemuže nám být
lhostejno, jak by u nás vypadala situace, kdybychom
se musili spolehnout pouze na sebe. A tu myslím, že ti,
kdož za dnešní krise uhelné ukazují na nutnost rešení
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i této otázky, mají úplnou pravdu. Snad též zde podarí
se rešiti t r val ,e otázkU' uhelnou (dob)Tvání i odbyt)
ve spojení s potrebou olejll, spec. se spotrebou miništerstva národní obrany.
Zustává otevrena ostatne i jiná otázka - bezkourDého paliva. To, cemu venuje se v cizine taková pozornost (zákonná regulace;
narízení
mest o topivu
i úprave roštu ap.), nemli že zllstat u nás bez ohlasu.
Doufám proto, že nyní je skutecne vhodná príležitost,
aby pro b I é m u h e ln Ý 'n e reš i I sej, e n a v ýI u c ne p o I i t i c k y, nýbrž i ·s h led i s k a h o s p 0dárské
naší
budoucnosti.
Je pravdou, že
uhelná produk'ce potrebuje za daných okolností, aby
stít poskyt,] jí urcité úlevy (at na dávce uhelné, tarifem
a p.), nicméne bylo by také úcelno, kdy bys tát
ty t o k o n c e s e v á z a I n a pod m í n k u, že u h e ln Ý p r u mys I po m u že o pet stá t u ve v y b ud o v á n í a 'p o d p o r oe !v Ý z k u m 11 ie tví u h e ln é h o, v rešení tech ožehavých problému, jež jsem
výše naznacil, ponevadž tyto veci byt ryze hospodárské povahy mají veliký politický dosah. Zacneme tudíž
od prvovýroby systematicky provádeti rozumný hospodársk)T plán, podložený 'skutecným studiem a analysou
pomeru.
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Rosenbmtm:

Jak evropský továrník studoval americké
obchodní methody.
Tento clánek byl napsán v r. 1912.
Avšak každé slovo, napsané pred trinácti lety podnes platí. Je prospešno
tuto vcc znovu otisknouti,
jelikož tak
cetné vctší i menší podniky ve strední
Evropc se vážnc namáhají
uzavírati
v Americe obchody.

"í

Když se nešfastný »Titanic« vydal na svou první a poslední
cestu oceánem, vezl na palube zástupce ohromných
POdniktl
nemeckého} chemického prllmyslu. Zmínený zástupce byl svým
reditelstvím poveren studovati po dva mesíce obchodní methody
americké a podati o svých dojmech a poznatcích
zprávu, ze
které by bylo lze posouditi, jak nejúcelneji dovážeti do Ameriky
výrobky firmy.
Náš prítel mel štestí" že byl v rade zachránených
trosecníku
a myšlenka; že dobrý osud mu pres strašnou námorní katastrofu
umožnil provésti duležitý, predstavenými
mu sverený úkol, jej
opájela. Dojel do Ne~ Yorku Ješte s -nekolika za--;;hránenými na
palube »Carpathie«. I když nechceme zabíhati do jednotlivostí,
prece by naše zpráva bylá neúplná, kdybychom opomenuli poznamenati, že náš prítel trávil všecky své vecery v kavárnách,
re~taura,l1:ech a hotelíeh ve velké spolecnosti, a že mu naše
roztomilé,
neprekonatelné
tanecnice,
považující
za svou :JPovinnost ukázati mladému Nemcíkovi, jak nejlépe umístiti ~estavní kapitál,
pllsobily zvláštní potešení.
Zejména
rozkošná
clenka jakési kocující herecké spolecnosti vzbudila jeho vroucí
zájem, tak rozhodl se studovati obchodní pomery práve jen
v ,tcch mestech, kde kocující spolecnost rozbíjela svuj stánek.
Vecery, noci a casná jitra byla vesele a krepce prožívána, ale
o.báváme se, že náš milý Nemec v onech nekolika málo zbývajících denních hodinách nebyL práve nejsvežejší,
aby se svým
obchodním studiím venoval náležitou merou.
Stávají ,se však casem i zázraky. Po svém návratu podal ciperný Nemec svému reditelství velmi obsažnou zprávu, vrcholící v požadavku,
aby byl vyslán do Ameriky
co zástupce,
chce-li firma své výrobky úspešne na tamním trhu uplatniti.
Pravdepodobne
byl náš objevitel presvedcen, že jeho malá prítelkyne toužebne ocekávi
jeho návratu, nebot nalezl v ame-
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rických ženách takové zalíbení, že - v predpokladu nejhoršího
- byl ochoten zkusiti své štestí s kteroukoliv
jinou. Kdo to
muže vedet? Ale nyní k vážným vecem. I kdyby tento pán
každé minuty dvacetictyr hodin, jež mu každý den jeho dvoumesícního zdcjšího pobytu poskytoval, použil ke studiu amerických obchodních method, nebyl by s tq podati aspoií. trochu
pravde odpovídající
a jasne usuzující zprávu.
Dovoz evropsk)'ch výrobkll na americký trh závisí na urcitých pomerech
a tyto pomery nelze poznati, baví-li se kdo
s jedním nebo dvaceti Americany. Každý evropský výrobek na
zdejším trhu je sám o sobe problémem
a tento problém je
nutno pozorovati se všech hledisek a snažiti se jej analysovati.
Co má význam a cenu pro jednoho výrobce, muže druhému býti
osudným a tak nezbývá jednotlivci nic jiného, než nechati se
pouciti o nejlepších cestách a nejúcinnejších
prostredcích
temi,
kdož pomery mnohaletou zkušeností poznali.
Každý evropský tovární!c, zabývající
americký
trh, musí si nejprve
dáti
otázky:

se myšlenkou vývozu na
presne zodpovedet
tyto

1. Jaký

je stav <trhu?
je konkurence?
3· Jaké j sou konkurencní
ceny?
4. Ovládá konkurence trh?
5· Jaké jsou celní podmínky?
6. Je spojení se zástupcem doporuceníhodno?
7· Je výhodnejší
odesílati zboží nehotové?
8. Je možno konkurovati
s americkými
cenami?
9· Je rozdíl výrobku takový, že ceny vyšší, než jaké opravnuje konkurence, obstojí?
10. Jsou výrobky toho druhu, že možno pocítati s hromadným odbytem, nebo možno pocítati pouze s odberateli zamožncjších tríd?
Ir. a) Je správné prodávati prímo obecénstvu?
b) nebo detailistllm?
c) nebo velkoobchodníkllm?
d) nebo agentum?
12. Mohou výrobky bez reklamy být úspešne uvedeny na trh,
mnoho-li penez je zapotrebí k organisaci odbytu a; ve kterém
meste nebo státe je nejlépe zapocíti?
13· S jakým ziskem z dodatecných objednávek je možno pocítati, je-Ii prvá organisacní
práce úspešne provedena?
2. Jaká

To je pouze nekolik z nejdldežitejších
otázek všeobecných,
s nimiž musí každý továrník být presne obeznámen, dríve než
jen pomyslí se zdarcm vystoupiti na zdejším trhu co konkurent
amerických podnikatell!' Již výše jsem upozornil, že zde musí
každý obchodník
pocítati se zcela odlišnými pomery;
je nezbytno, aby mu tyto byly presne známy a aby vyhovoval všem
predbežným podmínkám,
chce-Ii své zboží vyvážeti.
Nesporne
je zde skvelé pole, poskytující
nejkrásnejší
vyhlídky na bohatou žeií. ale nejprve ovšem nutno venovati
setbe bedlivou pozornost.
Je prímo neštestím,
že tak mnozí z Evropanu
si namlouvají, že stací zabaliti výrobky a odeslati je do Ameriky.
Domnívají
se snad, že kupci cekají na ulicích, a jakmile zaslechnou, kde je tak krásné zboží k dostání, ihned pro ne
beží? Slýcháme casto od cizincll, že v Americe válí se prímo
peníze po cestách, a to, zdá se, nechápou mnozí pouze obrazne,
nýbrž v pravém smyslu slova. Další chybou, které se Evropan
dopouští, je predpoklad,
že v Americe odbyt každého zboží
vyžaduje
nejprve
obrovských
penežitých
cástek na reklamu.
Tato domnenka je vyvrácena nejlépe tímto: Pw jednoho cizozemského obchodníka
byl odbyt zboží tak zorganisován,
že
objednávky
dodatecné
docházely,
aniž by jen
objednávky
jediný halér byl vydán na inserty dríve než byl zarucen odbyt.
Dohoda se zdejší odbytovou organisací
byla taková, že urcitá
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cástka, došlá za pllvodní a pozdeji za dodatecné objednávky,
dostala reservována pro reklamní úcely a byla pozdej i použita
k inscenování
úcinné insertní kampane. Tímto zpusobem byl
behem osmi mesícu upraven pro zboží ve 270 mestech príznivý
trh a v prvém mesíci bez jakýchkoliv
reklamních výloh umísteno zboží za více než 5000 $.
, Ke konci opakuji kratce ješte jednou na výstrahu:
Nepokcušejte
se zpracovávati
americký
trh,
nejsouce
podrobnc
o všech jednotlivostech
zpraveni. Dorozumte
se prímo se zdejšími, smer udávajícími
lidmi, kteH zemi i pomery dllkladne
znají. Nevyhazujte
neužitecni: penez na reklamu,
aniž byste
mcli jistotu, že takový vklad. bude náležite zúrocen. a nezapomínejte jednoho:
di'tveru je treba nejprve vzbuditi, chceme-li
ji požívati. Evropan v Americe mllže vydelati mnoho dolaru,
bude-Ii obchodovati správne a bude··li dané rady nejen trpelive
pC'sloucha.t, ale i následovati.

------------~------~------Doba

a lidé

Jaroslav Kolman-Cassins:

Nekolik pražských soudcu.

L
Jsou každ)' den v novinách, v ranních i vecernících
jako bratrí Capkové. Jejich jmena ctou se na zacátku
nebo na konci príbehu v rubrice »Ze soudní síne«,
tech oblíben)'ch short storys v 1"k1.šichžurnálech, které
jsou Decameronem dnešní doby. Ale možnú, že. mn~zí
ctenári neuvedomili si ješte podstatný rozdíl mezi vsemi osobnostmi u pražského zemského trestního soudu,
které se jmenují Kare'l Novotný. Je více než pravdepodobno, že nepostrehli ani odlišnost dvou soudcovs'k)',ch charakteru, pojmenovan)fch stejne Soucek, dv,S)U
individualit, tak rlizných zjevem i temperamentem. Ze,
sledll'jíce složité osudy zlocinného rodu Serynkll nebo
Rližicku, jehož clenové »sedí na lavici obžalovaných
a odpovídají na žalobu, kter[t je viní ze zlocin~t krá~
deže, podvodu a z prestupku reverse<~, nevenov~h dost~
pozornosti tomu, byl-li to Eduard Cl Dobromll, ktery
»vynesl rozsudek, jímž se všichni odsuzují na tri mesíce do težkého ža'láre«.
Hrdinou v techto soudních povídkách je ten, kdo
sedí na lavici obžalovan)'Ch, nikoli ten, kdo truní na
soudné stolió. život jako materiál a dobrodružná fikce
belletristy tvorí tuto duševní stravu tisíclt. Postava
soudce je príliš težk)', konservativní a odpovedný ,ži~'el
pro pamlsek širok)'ch vrstev ctenársk)·ch. V zpomlI1am
si na rozkošnou zásadu jednoho soudního referenta,
nejsvežejšího a nejvtipnejšího mezi aut?ry v tomto
oboru, kter)' vždycky když dostal suchy seznam porotcli strcil ho s rozšafnou peclivostí do kapsy a prohodil~ »Seznamy porotcll jsou také dobré. Dávám je
obcas jako první soudnicku. Víte, moje rubrika tím
dostane zdání pravdepodobnosti.«
A prece soudci z povolání hrají hlavní úlohu ve
všech tech porotníeh dramatech i drobných aktovkách
senátlt i prestupkov)'Ch sOL~dlt. ~!uv~ S:'ltj p~~-t ca~to
od casného rána až do nOCl, eUpUjl predrvo deje v zalobním spisu na nitky a zase je umne splétají v zá~erecvné resumé hovorí dlouhé monology a vedou s obzalovanými, pohrížen)lmi v zaryté mlcení, ~U~llYS
,ne
dialogy, doprovázejíce každou skoupou .odpoved ~~lym
komentárem prícin a dllsledku. Jnn jest mluvlt! za
stydlivá svedomí, která koktají svá priznání, jim)~
prekrikovati hovorné, kterí by rádi spravedlnost, jez
,
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. slepá, pripravili také o sluch, jim jest hrdliti
se
olhájci, kterí chtí zotvírati
dvere žalárLl, i brzditi
!emnou pom tychti\'ost
pana státního
zástupce.
Jim
Je t mluviti a mluviti, nebot moderní spravedlnost
zavrhla všecky vymoženosti
mucíren a ponechalrt si jen
kripec križového výslechu.
Soudce není vša'k jen nea\"l1~.\"Žd)' pohotov)' konferencier
zlocinu a trestu
Itríllí cel~' ensemble, mllže uk[lzati dej žalohy a jed~
nající osoby v rllzném
pojetí,
vyzvednouti
komické
neho tragické rysy, vrhnouti
svctlo na ty nebo ony t.
v. okolnosti. Je režisérem,
her)' scelluje procesy 'Ocitv. ;t uvidíme na nekolika prípadech
j'llzného ducha
~'pravy a rozmanité
t("mpo sOllhry.
~nacl jsme dosti nezdllraznili
jejich funk'ci právní a
vztah k litere zákona.
Snad necil;íme dobre, že mluvíme o této hodnosti. kter;l od praveku byla ozdohou
kneží ;t králll a ze všech cinností lidstva nejvíce kot\'ila ,r i\bsolutnu, jakoby mela neco spolecného s hrou
umelecké fantasie. jež se jmenuje divadlo. Ale nechcen;e,mluvit o. soudnictví,
ale o soudcích. nikoli o povolanI. ale o hclech. Když už soudní referenti
lící s takov)m množstvím roztomilých
podrol ností a lásky~i.noupozorností k lidsk~'m dokument{llTl profily všeI'Jak~ch tech ustavicne chyhujícíchlidicek,
kterí
se
trídají na lavici ohžalovan~'dl,
hudiž nám dovoleno
"enovati se trochu také nenapraviteln~'m
služebníkum
onoho božstva, v jehož jménu jsou souzeni.
Neposlouchejme chvilku pana K nytlbacha,
starého
znúmého pobertu. kter~' lže jen se práší, aby usmlouval nejak~' ten mesíc s panem vrchním radou, odvratme se na okamžik od vecnc pokoušené nevinnosti
slecny F.. tanecnice z Arizony a jejích neuveritelných
nocních dobrodružství
na Hrebenkách
a pozorujme
tech
nekolik lidí v cem \'Ch ta,lárech kterí sice nes'edí na
lavici ohžal()van~'Ch: ale nedalel~o od ní za železn)'m
krí/.em a kterí od rúna do vecera vedou vecné hovory
Mýlidstvím, jež bylo porušeno zlem a neporádkem.
lím, že stojí verejnosti
za trochu zájmu. V poslední
dohc <1l)sta1.0se jim dokonce cti nckolika atentútt"l.
a otevreme
Nehudeme se držeti ú r,edního poradu
namátkou jedny clvere na dlouhých
'chodbách
zemkého trestního soudu. l\Leli jsme štastnou
ruku. Soudí tam sen[tt, jemuž predsedá vrchní rada a predseda
druhého senátu
Stanislav

Boucek.

~f()hli bychom ríci, že je to velmi svedomit"
soudce.
'Ie je to málo. To je epitheton príliš vulgárni,
zbežné,
uše úrední pro jeho osobnost tak lidsky jímající, jejíž
charm nepokryl prach soudních akt po celá ta dloulú
]užehní léta. Je dobrý soudce, to je to pravé slovo,
nehot zní tak trochu biblicky jako je starozákonní
jeho
rohustní a široké gesto. Je dobdm
soudcem v tom
myslu. v jakém mluví Písmo o dobrém pastýri. Ale
byrokrat je, to ano, sám by se ohradi I proti tomu,
kdyhy ho nokdo chtel delati jiným. Nebojí se delati
taré \'eci a po staru. Je príliš patriarchou,
než aby se
bál posmechu mody.
Když predríkává prísahu svým mohutným
hlasem
S bohatou modulací,
opakují svcdkyne jeho slova s posvátn~'m chvením a 'starenky
z venkova
se zbožne
križují a bijí v prsa, zatím co svíce lt krucifixu
slavnostne a divoce plápolají, vrhajíce na stenu jeho stín.
jeho ústech má starý tekst »Prísahám
Bohu nej~šímu« pokaždé nové kouzlo
zaklínadla.
Pokaždé
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jeho »ystaií.tel« má naléhavost
divotvorné
formule, po
ktpré prijde zázrak. Cekáte, že ješte rekne »vezmete
lože své a chodte«, nebo neco podobného.
Pri slovech
»že povím cistou pravdu a nic než pravdu«, která hrnFzlovestne hluboko v jeho hrdle, cÍ tí prísahající
posvátné mrazení.
Zmocnuje se ho úzkostná
nejistota:
Mllj
Bože, dovedu ríci nic než pravdu. abych odvrátil
od
sehe hlesk této houre? Záver prísahy »a tak mi dopomáhej Btl11«. pri nemž hasnou svíce vanem vzduchu,
musí obycejne predríkávat
n~kolikr.át.
Svedek se neodvažuje
pa nem opakovati
tato slova, jež jsou prímým oslov'ením
Hospodina.
který má takového
prostredníka.
Jekdy stane pred jeho soudnou stolicí nezkušené a
lehkomyslné
mládí neho vyz~'vavá
náboženská
laksnost. které 'sice prisvedcí
na otázku po náboženství
uspokojive
(milenec nevysloví jméno své lásky s vetší
laskající nehou, než s jakou tento soudce opakuje slovo
»katolík«),
ale upejpavými
rozpaky
nebo dokonce nejakým ulicnictvím prozradí,
že veci víry nejsou u svedka mezi temi, pro než by položil život. Ach, tu pozná. že tento
svet má ješte své atuoritv,
a odeide
schlípl5'. Jako umení oživuje každou banalitu, tak víra
neml1že vysloviti frázi, aniž ji pokaždé nenaplnila príslušn~'m ohsahem. Každému
svedku se zdá, že jedine
jemu dostalo se yyzilamenání,
že »hyl vzat do prísahy«. tak sveží, slavnostní
a neumdlévající
je energie
obradu. s nímž ho vrchní rada dr. Stanislav
Boucek
predstavuje
své Nejvyšší
Instanci.
Stává se, že i m;:>lfl rohátka mají vvdati svedectví
a nikoli v nepatrn~'ch
záležitostech.
B~'vají mnohdy
jé.(lin~'l11i svedky vražd pred porotou a srdce soudcu
z lidu jsou prístupna
hlasu dítete. Detský jazýciek na
vahách spravedlnosti
ukazuje nemilosrdne
váhu viny,
ale je treha b~·ti obezretn~'m,
aby svatá nevinnost
nepriložila více polínek na hranici,
než obžaJlovan)' zasluhuje.
- tu :irokoplecí,
prísn)' muž v cerném taláru,
skloní se k takové malé polekané holcicce s nrstícke'm
u pusy, a jeho vráscitá
tvár s šedými, kalnými zraky
(Francouz
Henri Daumier ji kreslil a portrétoval
pred
sto lety ve sV)'ch »R eprésentents
représentés«)
pocne
se matersky usmívati, jeho hlas jilme a starý pán zpevavc a mazlive, ale s cWr:lzem na každém slove dá se
do vypravování
jakési milé pohádky
o pojmu a významu prísahy. »Vidíš, holcicko, jak pak se jmenuješ? Marenka?
- no to máš hezké jméno. Tak se
podívej. jiste ti to už pan ucitel nebo velebný pán ve
škole ríkal. co je to Pán Buh a co je to pravda - že
lidé nemají nikdy lháti. protože j,e to hrích a protože
PánMh
tady na kríži chce, abychom všici mluvili ty, holcicko, taky - cistou pravdu a nic než pravdu
atd.«
A holcicka dole pod krucifixem
naslouchá
tomuto
mekkému hlasu a zdá se jí, že ten hodný pán v cerné
cepici je pan farár od nich z Olešnice,
a její vzpomínka jde krllcek za krúckem, kam ji vede až k oné
ošklivé chvíli, kdy ten zlý clovek uhodil její maminku
s'ekyrou a ona padla - a a - stríkala krev »No, neplac, holcicko. Tak vidíš, tak jsi nám
to pekne povedela« - prozpevuje
ten starý pán - »a
ted se obrat a podívej se tamhle na toho pána, neboj
se, on ti nic neudelá, jen jdi k nemu a dobre se na
neho podívej, taJk a ted nám rekni, - je to on?«
To sUde ješte jeho hlas má mazlivý prízvuk a jeho
oci se vlídne usmívají. Až když malá Marenka preruší
chví'li ticha svým »je to on«, upírajíc své velké, nevinné
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aci na claveka, který zabil její maminku, tu teprve vyletí vrásky na cele saudcave a jehO' klenuté abací jakO'
prudce vytažené raleaux, mahutné tela prekatí se šik,
ma pres stíH,k lavici vraha a hlas starého tragéda z<!~
zní pln)'m chrestivým timbrem: »Tak vidíte, abžaJlovan)', co tomu rírJ'Cáte?«
AnO', umení saudcavské patrebuje nekdy umení býti
dedeckem.
Lze si snadnO' predstaviti, že clovek, který tolikrát
denne volá Baha za svedka (nebot ten.to soudce prísahá. s každým svedkem na 'Své vlastní spasení, tak je
celou duší u toho) nebude lehce vážiti také veci, které
jsou z tahatO' sveta.
Druhý senát, jehož. je predsedou, mel vždycky ve
svých svazcích prutú sekyru. Sekyrau spravedlnosti
byl Bartheldy slavné pameti a Okenfus, nynejší rada
nejvyššího soudu. Když Bartheldy vynášel razsudek
smrti, cinil tak prostými a odpavednými slovy »odsuzujeme vás za ta k smrti provazem« a v jeho hlase
znely fanfáry posledníhosaudu.
Dnes má druhý senát
Stanislava Boucka a jehO' tradice, která nahánela všem
nicemLlm husí kLIŽi, ztratila jen snad trochu na akázalosti staréhO' režimu.
V zpamínáme ješte na nejaké okrídlené slova z paslední doby. Ach, ano, když rídil sensacní proces.
s presidiálním radou ministerstva financí KatO'lickým
(katalick),m! jakou hanbu pripravil obžalovaný' vému
zbožnému soudci svým poskvrnen)'m jménem!) a tentO'
amlauval svaje podvody malau gáží republikánského
úredníka, zahrmel HO'spodin, kterýž je nejvýš spravedlivý: »A jaká je maje proti vaší? Kdyby se každý
rídil touhle morálkau, je republika razkradena!«
TentO' saudce má také palitické presvedcení. Je príslušníkem ceskoslovenské
strany lidavé. Dodáme-!li
však, že je ta strana, která má katalickéha Baha
v programu, je tím vše vysvetleno. Vice versa: Cuius
rdigia, eius regio. - Valil stranu své Nejvyšší Instance, jakO' se to delá v republikánských
úradech
v mnohem méne ušlechtilém smyslu pozemském a
s vetší vypacítavastí.
Ona umení býti dedeckem uplatnil také mima soudní rízení na poli humanity. Stanislav Baucek je zakladatelem a predsedou addelení pri 'sociální péci,
které poskytuje ochranu pravinivší se nezletilé mládeži pod ctrnáct rokú. Rodákem je z Klatov. Tato
sekyra spravedlnasti má topurka z šl1'mavských lesu.
Predseda druhého senátu mohl by býti príkladem,
že ani denní styk s tak vážnými vecmi, jako jsou zlociny a leta žaláre, nemusí porušiti radastnau harmonii
povahy.
Elisabeth

Robins

Pennell-ová:

Demokracie a klackovstvL
Myslíme, že tento clánek americké
autorky je aktuelní i u nás,
Jednou z predností vdej ného života v zemi, kde všichni lidé
jsou stej ní, je výsada vzáj emné nezdvorilosti. Jeto roztomilá
výsada a na príklad lidé, používající podzemní dráhy, si v ní
velmi libují. Nejsou však oni muži a ženy, kterí holdují
chvalné zásade šlapati jiným na nohy dríve, než jejich budou
prišlápnuty, již doslova o jeden krok dále za svými demokratickými právy? Netvorí tím: jakýsi druh autokracie - autokracie špatného chování - pro než cas, peníze a zdvorilost je
neužitecným mrháním?
Cím déle žiji ve své vlasti, tím pevneji verím s Whistlerem,
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že ty steré vnejší malickosti jsou dobrým zkušebním kamenem
chování každého jednotlivce. Toto muže býti povšechne dosti
dcbré, avšak v denním styku casto nevyhovuje nejskrovnejším
požadavkum. Bylo by nesporne velmi príjemno, pri sf<lžce
vlaku nebo námorní katastrofe, pri požáru ci v kterémkoliv
J1l1em z onech nescetných nešt~stí, jaké nese moderní doba
s sebou. nalézti zdvorilého, ochotného zachránce. Nebudeme
však asi nikdy v rozpacích, býti úcastni pomocného zakrocení
svých bližních, nebot ve shonu a ruchu našeho vezdejšího života setkáváme se vetšinou jen s lidmi, jejichž bezohlednost
a špatné zpusoby naše pohodlí i naši radost ze života podstatne
omezují. Snad mnozí z tech mužu, kterí se v podzemní dráze
tlzcí a koleny i lokty energicky pracují, aby prese mne jako
lavina se vrítili do vozu ci z vozu, by mi se stejnou bezprostrední prudkostí prispechali na pomoc pri eventuelní srážce.
Ale obávám se, že v takovém prípade bych se prece musela
o sebe postarat sama, když i pri obycejné jízde z Broklynu do
Manhattanu postrádám sebe menších ohledu a zdvorilosti.
Vím. že moder:lí clovek v dobe všeobecného výdclku odvrhuje dobré zpusoby jako neužitecné bríme. Ale pres to podrželo bezvadné chování svoji duležitost a jen doba pusobí, že
lidé nechtí to více uznávat. Již primitivní clovek se snažil vše
zbytecné a neužitecné co nejvetší krásu svého bytí pestovat a
vybudovávat. Nemelo rozhodne žádného smyslu snášeti muka
tetování celého tela, znetvorovati si ušní lalucky a: chrípf težkými kruhy nebo drevenými špalíky, lepit si blátem a lepem
vlasy do vysokých pyramid, ovešovat nohy a ramena nescetnými' náramky, které bránily každému pohybu. Práve tak málo
byla užitecnost· pohnutkou, že clovek zamenil syrovou pOtravu za
pecené a varené maso, jehož príprava vyžaduje casu a netiší
o nic lépe hlad; že rýsoval na své hrnce a mísy ruzné linie a
kruhy, ac jeho nádoby mely i bez ozdob tutéž praktickou cenu;
že pletl koše v pestrých, rovnež zbytecných ornamentech nebo
že zdobil steny svého príbytku rozlicnými kresbami a rezbou,
které nemely jiného úcelu, než aby potešily jeho oko. A aby
toto zamestnávání se zbytecnostmi korunoval, zatížil se postupnc
úžasným, komplikovaným ceremonielem vnejších zptlsobu a
mraVtl, na nemž pak všeehna následující století svoj í snahou' P.o
zušlechtení, vzdelání a kráse všeho, co nás obklop~jc, pilnc pracovala. Clovck venoval až po dnešní dobu vždy takovou pécí
temto zbytecnostem, že stupen dosažené civilisace kteréhokoliv
období historie by bylo lze posuzovati práve tak dobre po stavu
mravu, jako po stavu umení a mody.
Dnes, zdá se, objevili jsme, dík našemu modernímu pokroku,
l~láhovost té celé užitecnosti, a svou špatnou povcstí znacíme
v}'ši civilisace, k níž jsme se došplhali. My jdeme ješte dále,
než onen hovorný filosof, který tvrdil, že polovicaté dobré vychování je pohodlne maskující prikrývkou lehkých mravu. My
se radej i honosíme svými nectnostmi a nerestmi, místo abychom se snažili prikrývati je pláštem zdvorilosti. Ucení starého cynika, že mravy jsou duležitejší než náboženství, je u nás
již premoženým hlediskem. Naše jediné doznání, nebo také naše
jediná slabost leží v našem stanovisku k minulosti, jejíž dobré
mravy sice vždycky rádi uznáváme, ale pro naši dobu co nevhodné odkládáme.
Je zvláštním faktem: nehledc k tomu, co požadujeme od
5vých soucasníku, chceme míti historické hrdiny pristrižené podle toho vysokého pravidla bezvadné slušnosti, které vdccí svému kultu neužitecnosti. Král Artuš a jeho povestní stolovníci
by dávno již byli pochováni v zaprášených kronikách, kdyby
nezárili jasným leskem rytírství. Hledání svatého hrobu bylo by
zapomenuta, kdyby Sir Galahad býval pouhým hrubým sedlákem. Domnívam se, že na jednoho cloveka, jenž zná politické
události panování královny Alžbety, prichází tisíce tech, kdož
znají Sil" Waltera Raleigha a: jeho obleky; že na jediného clo-
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echopnéhoudati jméno víteze a premoženého ve Velasquez'
pripadá tucet lidí, jež dovedou líciti zdvorilosti
pri
setkání proslovené. Francouzská
šlechta zasloužila snad
i, ale ani ve ••ezení, ani na popravišti neztratili šlechtici
noblesnost chování, jímž vyznacovala se jejich urozenO'st,
sympatie je v dusledku tohO' spíše na jejich strane než
ne strážcu a kattl. Z tohO' ovšem nevyplývá, že Washinga ostatní vudci americké revoluce byli méne hrdinští proto,
1Jy1i gentlemany ve starém
nedoceneném smyslu slova. Náš
pro Granta a Lee-a není menší, byli-Ii vzorem ve svých
.' ostech mezi vítezem a pre'noženým.
Historické
postavy
· Chaucerovi rytíri, Don Quichote, Sir Charles Grandison,
lk Newcome a mnoho jiných by nám rozhodne méne'
vali, kdyby nebyli bývali tak »strašne ušlechtilými«
mionoho umení, jež povyšuje lidský živo! na neco vyššího
pouhý boj o prežití zdatnejšíhO'. Nemusím se však vraceti
neb k oné úctyhodné dobe, kdy muj otec se snažil lidstvo
edciti, že úcta k životním formám jeho generace stále jese silne vyskytuje. A já sama si pripadám tak velice stará,
inám-li na svoje vychováni. V kláštere, kde jsem trávila
!vf, bylo vyucování zpusobtl stejne duležité jako katechis ..
nebo arithmetika; v nedelní dopolední hodine »dobrého
ní« snášela jsem nepopsatelná muka, jsouc nucena delati
ony. zpusobne vcházeti a opoušteti pokoj, zvedati kapesník
podobne, mezi tím co shromáždené
sestry. a chovanky s tapohrdáním pozorovaly moji neohrabanost
a bezradnost.
ylo toto vyucování nicím príjemným,
ale kdybych mohla
odovat, zrídila bych podohné kursy slušnosti v každé opae, v každé škole i universite.
Soucasnágenerace je však príliš zamcstnána duležitejším
stu• než aby byla ochotna mne v mém plánu podporovat. Pozásad pokroku nemcla by se zdvorilost ucit; úspech našich
závisí na »business« a ne na manýrách.
Moderní lidský
nedovolí žádné ul pení na mravech a zvycích, které nic
ášejí. Pokud zastaralé názory zatežují mysl a prekážejí
obchodním živote, musí býti odstraneny a želeti jejich ztráty,
Dehodnopraktických lidí. Clovek by musel nebýt takovým lacem svého casu, aby opustil svoji prímou cestu a vešel na
okovy dobrého chování, které vyžaduje casu a ohledu, aniž
cokoliv hmotného poskytovalo.
Prorazit, mít úspcch, to! cíl moderního života, a kdo se netlacit a drát, nedostane se ku predu; pro zahalece, mající
pro zdvorilustky, není žádného rvaní a draní, ale není také
neho proražení, není ús~echu. Bylo by nesmy Ino požadoi dnes od mladého muže, aby v podzemní dráze. oplýval
by cestujícího rytíre a choval se ke starším mužum a slau pohlaví se zdvorilostí zašlých dob. Chce dostihnouti svuj
· Aby jej dostihl, je nutno na schodech stanice každého,
je mu v ceste, odstrcit, je nutno razit si jako zurivý tygr
tu cekajícím množstvím na nástupišti, je nutno neúmorne bo'at o místa ve vagone, srážeti pri tom klobouky, balancovat
špicbch spolujedoucích
a trhati šaty bližních; to všechno
vedlejší vecí, jen dosáhne-li cíle. Hrdinu, který v moderním
ji o život chce zaujmouti
místo, nesmí rušit utrhané pásy,
ité lampy a podobný zbytecný brak. Je však i mnoho žen,
e svoje rovná práva rozširují
i na používání takovýchto
od a dlužno uznati, že ani Amazonky by v boji o místo
podzemní dráze tak skvele neobstály. Pozorovala jsem je cazdcšenc, jak stály v pohnutých radách a za bojovných vý• u braly preplnené již vagony útokem. Ztratit rovnováhu
a
dnout v jejich divoké šiky, by bylo znamenalo, že nebyla bych
jiste s to, dosvedciti urputnost tohoto slabého pohlaví.
Když jsem se po mnohaleté neprítomnosti
zase vrátila do své
ne zeme, pozorovala jsem s podivením, že všechna sedadla
icní, mezimestské i podzemní dráhy bývají obsazena vetšimladými, zdravými lidmi, kdežto já, starší žena, a mnoho
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mne podobných jsme casto musili státi. Za svého mládí jsem
nikdy nestála, pokud bylo nekteré místo obsazeno pánem, vždy
mi je samozrejme
nabídl, ac zustati stát, tehdy, neznamenalo
pro m,ne žádnou námahu. Ale prestala jsem se již .lvubec divit.
Dnes prijme prtlmerná žena mužem nabídnuté místo sice ihned,
ale podekuje se jen velice zrídka. »Vy jste ani nepodekovala,"
vycítá na jedné francouzské karii,ature
kterási žena druhé, jíž
zdvdri1ý Francouz nabídl místo. »Ovšem že nikoliv« zní odpoved, »je-li žena zdvorilá, lze predpokládati,
že nemá dobré
vychování!« Byla-li i francouzská zdvorilost velkomestským duchem pochována, mají Francouzi alespon dosti vtipu nalézti pro
to vysvetlení. Kdežto my nemáme casu ani o zdvorilosti hovoriti, ani se ji ucit.
Kdyby vylícená bezohlednost na podzemní dráze byla výjimkou, zajisté by byla posuzována co závada new-yorského
provozu a vyžádána zákonná odpomoc. Ona však 'není výjimkou;
je zcela typická. Prttrnerný American, ar setkáme se s ním n"
podzemní dráze nebol mimo ni, chce za každou cenu dosáhnout
cíle, a v tom prípade je malichernost slušného chování jen obtíží. American rítí se ke svému obedu stejne prekotným tempem, jako ke svým denním jízdám drahou. Polední obed, ješte
pred nedávnem urcitý druh slavnostního
aktu, je dnes pro ncj
honem, od okamžiku,
kdy sklepník postavil na stul ledovou
vodu, až k nezbytné nádobce na omytí prstu, které se sotva
mohl dotknout. A nejsou to pouze obedy v restaurantech,
které
s takovým kvapem jsou odbývány; casto' i nejvybranejší
diner
v kroužku 1'yvolených prátel jsou expresní rychlostí pozrena,
aby úcastníci mohli již zasednouti ke hracím stolkum, k partii
bridge, nebo rozlétnout
se do divadel, k tanci, prednášce, ci
ucinit zadost ješte jiným spolecenským povinnostem.
Ve všech
civilisovaných
zemích byla otázka chování se behem stolování
predmetem
vážného studia povolaných kapacit a výsledek jcjich úvah byl pak zarazen co duležitá složka do spolecenskéhe
zákonníku.
Vidím v5ak nedaleký den, kdy prakse, sousta CI)
možno nejrychleji
zhltnout
a znovu kvapit dále, stací plne
úrovni business-Americana.
Taktika strkání a vrážení do scbe je na našich ulicích utcšene
provozována;
naplete-li se nic netušící mírný chodcc do ccoty
nck01ika spolujdoucích
busincssmanu,
je brutálne uklizen z cesty a pad~e-li pri tom do ulicní strouhy, jc to jeho vina a ne
vina kvapí cích mužu. Opouštím-li
nckdy hotel ci obchodní
dtlm strašnými
tourniquetovými
dvermi,
musím velmi rychle
jimi probehnout,
jinak roztocí je následující
chodcc preenergickým rozm;chem
jako Vrtuli, že nevím pak, jakým zázrakem
'jsem se živá . li; celá . ~o~tala nft pev~ou ptldu. A pri tom neslouží toto stálé štvaní k nicemu jinému, než sraziti se nekde
na ulici s d~uhým rítícím se uštvaným_ a vystavit se pak dalším
srážkám.
Ve slovní zásobe techto lidí neexistují
slova »prominte, lituj i, parc1on« a nic Podobného, neboi každý pohyb, každý úkon jejich prekotného života je jim evangdiem víry v nezbytne' nutnou štvanici.
Je-li opomenutí slova »dckuji« znamením dobré výchovy, pak
mužeme si lichotit, že jsme nejlépe vychovaným národem svet~.
V klidných dobách naši minulosti byla slova »dckuji« prvním
slovním výrazem, jež mládeži byly vštepovány.
Kdo nevzpomene si nežného hlasu, pronášejícího
výtku: »co se ríká, díte,
když ti nekdo neco pel~ho
dá?« Zaj isté ani zde není nutno
preháneti, jak deje se na príklad v Anglii, kde jistou setrvacností. zdvorilosti se dekuje i za veci, jež nebyly ani udelány, ani
Clany. Ale takovéto prehánení spolccenské formy je mi rozhodne milejší než opak, neznající
díku vltbec. Tento sám
o sobe snad zbytecný zptlsob mluvy je zkušebním kamenem
trpclivosti a klidu.
Ješte pred nedávnem nebyl by žádný American prijal jakékoliv zpropitné. Dnes mají kritikové pravdu, tvrdí-li, že v ne-
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mravu zpropitného daleko predcíme všechny ostatní zeme. American, Jenž ve vlastním domove je bud marnotratný nebo naopak velmi ponížený ve své vdecnosti, bere zpropitné jako neco,
co mu samozrejme náleží a ne jako neco, co zavazuje jej
k poklonám a díkum, které svobodnému národu neprísluší.
Dejte cistici bot, holici, manykýrce, zpropitné - jejich hrdost
zakazuje jim podekovat V restaurantech je zvykem, že
sklepník obrací se ke stolu, na nejž bylo položeno zpropitné,
zády. Dávání zpropitného zahanbuje dárce stejnou merou jako
obdarovaného, ale pusobilo by méne trapne, kdyby bylo prij ímáno slušneji, tím spíše, že náhodné opomenutí tohoto zvyku
nebývá, kvitováno mlcením. Nejen príjemci zpropitného, ale vubec každá trida, chová prání, být cenena co možná nejvýše a
pusobiti zdáním vlídnosti.
Prináším-li svým známým nebo cizím svá prání, nebo' osvedcuji-lí jim prátelství, a ujištuji je svou úcastí, dostane se mi
zrídka na to srdecné odpovedi. Dám-li néznámému tazateli pí-,
semné žádané informace, zustane mi zpravidla rovnež odpoved dlužen, a cím víc mne tento nedostatek slušnosti zarmucuje, tím více raduj i se z výjimek - nebot existují ješte výjimky. Smysl vdecnosti mizí, hledá-li se dlouho formule jejího
vyjádrení.
Je velmi málo autoru, velmi málo významných
umelcu, kterí by nebyli prošeni o darování svých del bez ujištení, že prosebník chce jejich jméno ucinit ješte známejší
nebo že chce jim delati reklamu, jako! kdyby meli toho kdo ví
jak zapotrebí. Nedekuje-li se dnes už nikde, znamená to, že
doba staromodní, ale velmi príjemné zdvorilosti se už prežila.
»Dobé jitro« a »dobrý vecer« jsou taktéž pomalu na vyrrrení. Vyskytují se jen tu a tam co ubohé zbytky. Kdysi jsem
si právala neslyšeti se všech stran to vecne zdvorilé »dobré jitro«, když v kterémsi velmi prívetivém hotelu jsem jím byla na
ceste ze svého pokoje k jidelnímu stolu pozdravena nejméne
patnáctkrát. Radej bych je dnes poslouchala stokrát v jedné
hodine, než zcela se ho zreknout. Navrátivši se po více než tricetiletém pobytu v Londýne do svého amerického domova, podlehala jsem anglickému zvyku zdraviti »dobrým jitrem, vecerem,
odpolednem« - primerene denní dobe všude, kam jsem vkrocila, i v obchodech. Brzy však jsem byla ze: své zámorské zdvorilosti vylécena udivenými ba uleknutými obliceji, jaké mé
osloveni všude kreslilo. (asto hylo zrejmo, že prodavacky po··
chybují o jasném rozumu príchozí, a jen váhave plnily moje
prání. Spechala jsem tedy osvojit si bežné formy vzájemného
styku, abych zbytecne nepohoršovala svou neamerickou slušnestí.
Zdá se mi, že se zdvorilostí ztrácíme ješte neco jiného. Kdo
žil nekdy vel Francii, ví, jak príjemne se tam nakupuje za prívetivého pozdravu znícího odevšad vstríc: »bonjour, Madame,
Monsieur, au revoir«. Francouzi prišedší do Ameriky sdílí mé
zkuše:nosti a snúi se rychle se zamerikanisovat. V malém americkém meste - nechci uvádet jméno - byla jsem jedním
z prvých zákazníki'! malého francouzského pekarství; pritahovalo
mne výborné máslové pecivo a vlídné oslovování »bon jour
Madame«. PO' jednom mesíci bylo sice pecivo stále stejne výborné, ale »bonjour« a »au revoir« zmizely mezitím nenávratne.
Dve další slova odsouzená k zániku jsou: staré »Madame« v dobré amerikánštine »Ma'am« - a »Sir« a rllzné podobné
tituly. bez nichž slova »Ano, ne« byla nemyslitelná, pokud
zdvorilost bývala v mode. Lord Chesterfield byl zrídka tvrdošíjnejší, než když požadoval na svém domnele težkopádném,
nepolepšitelném synovi, aby používal tohoto oslovení. Ale Lord
Chesterfield a jeho. soucasníci žili prílišl casne, než aby se byli
mohli tešit požehnání demokracie, za jejíž vlády je každý jednotlivec stejne dobrý jako druhý, má tutéž cenu a je povinen
jen za svuj díl nésti zodpovednost - to necht nikdo nezapomíná. Pravý demokrat vyznacuje se duverností co zvláštním
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znamením. »Starý« je pro šedovlasého pána tak prípadným
oslovením jako »devcata« pro ženy každého veku. »Honem do
toho, deti !«, volá policista na staré dámy, váhající se odvážit
do chumlu povozu pri precházení ulice.
Není však poušte bez oasy. Proto nechci zapomenout, že
v divocine naší nevychovanosti vyskytují se urcité skupiny holdující dosud zásadám zdvorilosti. Ale i zde, kam vítr, tam pláš!.
TentýŽ pán, který ve vytahovadle vždy sejme klobouk, když
pristoupí dáma, fouká jí klidne kour svého doutníku do obliceje. TentýŽ gentleman, jenž nikdy neusedne dríve, pokud
všechny dámy nezaujaly svá místa, který vycká stoje i usedr.utí své choti, casto odkládá korektnost u dverí svého domu.
I devcátka, delající zpusobné »knixy« starým dámám, jeví na
druhé strane manýry velmi odporující jejich sladkému zjevu
a mládí. - Nikdo už neverí, že nenucená zdvorilost ciní každého oblíbeným, že dobrá výchova jde ruku v ruce se zdravým rozumem a dobrosrdecností. Být se vším klidem nezdvorilý, je dnes jedinou cestou k; úspechu - a dosáhnout úspechu
je jediné, CO' ješte stojí za námahu.
Sama osobne. dávám prednost' staršímu nazírání. Jako obcanka naší velké demokratické zeme jsem ovšem pripravena doznat, že každý druhý obcan je mi úplne roven. Proc se však
snaŽÍ mi svoje stejné právo ucinit pochopitelnejším takovou
bezohledností, jaké bych já vuci nemu za nic na svete nebyla
schopna? Proc musí, aby dokázal svoji nezávislost, vyhýbati se
každé stope slušnosti a taktu?
Nemohu spatrovat v demokracii žádný pokrok, nejsou-li
dobré mravy slucitelné s její naukou, prizpusobuje-li se slušné
chování rozšírenejši nevychúvanosti, a: jsme-lí všichni váhou
rovnosti snižováni na stupen, kde vubec úl nejakém chování
nemuže být reci: Dvoranu italské renaissance byla zákonem
chránená svoboda pocátkem i koncem dobrých mravu. Cloveku
našich dnu je svoboda bez nevych0'vanosti prázdným slovem.
»Chovejte se hrube k sobe navzájem,« je nejvyšším zákonem,
ale na neštestí jsou zniceny touto novou naukou »slušnosti«
nejen naše mravy, ale i jiné základní složky života. Nákaza
zachvátila dokonce již i umení. Zasáhla literaturu a uvolnuje
v básních i próse formu a slušnost. Rozširuje se v divadle, kde
dává prednost lacinému humoru a banálním sensacím pred
ušlechtilým dramatickým podáním. Vedrala se i do vlády, kde
lidem zvolení zástupci se mezi sebou jako psi a kost rvou
a štekají. Zmocnila se náboženství, a muži kázající slovo boží
se proklínají a zatracují jako podráždené ženy z tržnice. .
Umení žít bledne a schae den ode dne víc a neradostná nahota
n;lší pozemské existence vyvstává v nepríjemném chladu. Melo
by príchut kacírství, pochyb0'vati o požehnání demokracie - ale
není možno bez lítosti. videt pomalu vymírat staré životní názory, které cloveka svým milým zákonem zdv0'rilosti také osvobozovaly a cinily ho rovnocenným ostatním.
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William Beebe:

Padající listí.
Kolik z nás naslouchalo a slyšelo pomalý, sykavý zvuk listí,
padajícího vzduchem, pri každém nárazu? Neslyšíte to, dokud
nesoustredíte mysl a sluch, ale když si to jednou uvedomíte,
prehluší to nejhlucnejší zvuky vody a hlasu. Temná místa našeho chápání pojímají mnoho jemné krásy z vecí kolem nás,
zjevy, které jsou zastreny mlhou všednosti a zustanou nepovšimnuty naší povrchne chápající duší. Živý list byl opevován,
oslavován, veleben a porovnáván po staletí, ale až na nekteré

PrItom
príležitostné zmínky o »svadlém
padající a mrtvé listí ponecháno

a žlutém liste"
tam, kde leží.

bylo umírající,

'"idel jsem arangutána,
jak si postavil lužka z listí za nectlé tri miButy, není tedy vylaucena, že prvním damavem našich predku byla hnízdO' z listí. Listí byla také jediným ablelem našich prvních predkll, a, ad detství jsme vedeli, že spadlé
li~tí jest krásným detským prístreším
v lese. Ale není treba
mého popisu padajícího listí v tamta svete. Chtel bych je jen
lépe znáti prO' své vlastní potešení, chci je slyšeti, videti a cítiti, a proto jsem pa celadenní práci opustil svau pracavnu
1 vnikl jsem dO' džungle, kde spadaly miliany listí za méhO'
živdta, a sta milianu dríve, než jsem se naradil. Sedím na pakraji tropickéhO' macálu a snažím se prO' tu chvíli saustrediti
s,"é myšlenky a smysly na zvuky a hlasy ptactva a hmyzu a
hlavne na svadlé listí. Jest to asi tak nesnadné jakO' zapomencuti na Carussa a archestr a uvažavati a druhu dreva, z kterého jsou vyrabeny židle.
Predevším jsem vypustil z mysli písmena LISTí a premýšlel
j,em o nem jenom jakO' a bezej menném mnažství razpt,ýlených
ústrižkll zelenéhO' a hnedéhO' vzaru.
J sau pravau padstatau
džungle, nebot jinak by se podabala halým stažárum a plachtaví
lodí. Vysaka nad hlavau nad ablaky chlorafylu
jsau jiná bílá
vlhká oblaka, hnaná silným vetrem na západ. Vzduch kolem mne
jest klidný jakO' v pakaji, má práve tu temperaturu,
pri níž se
nan zapomíná, není ani harký ani chladný. Jest zapatrebí jistého úsilí k tam u, abych si uvedamil, že nejsem v uzavrené
místnosti; tak klidné a vyravnané jest mé okalí.
Jest sucha, a krátká denní sprška zjemnuje panekud šustat
~adajícího listí. Tu a tam se u mých nahau svine list, atacÍ se
a zašustí jemne sám prO' sebe, jakaby i ve smrti snil a nejakém
milém žertu, o necem, cO' by patešila zelený list, který plápalá
v slunecním svetle dO' vzduchu. Pak se ulaží jakO' zmackaný
kus papíru v: kaši mezi své spadlé saudruhy. Zde bude trpelivc
cekat na príval težkých deštu, který prijde za tri nebO' ctyri
mesíce, aby zvlhcil tentO' uschlý,
stacený cár a pretvaril
jej
v budoucí nové listy. Spadlé listí má svuj vlastní vetrný zpev,
ktCf); lze slyšeti jen tehdy, paslauchá-li se úmyslne. Když vane
jcmný vánek a ucha se prilažÍ tcsne k zemi, jest slyšeti tichý
obcasný šramat a šustat, který prerušuje chvílemi šelest kalíbaiícího se svátéha
listu.
Když vstanete,
utichne kaberec
mrtvéhO'listí, a jehO' havar zanikne v šustení živéhO', pahyblivého listoví.
U tétO' klidné, chladné bažiny probauzí muj zájem mnažs,tví
listí, které spadla se stromil a prece nedapadlo na zemi. Nekteré listy uvázly na vetvích nebO' se zapletly dO' révy, jiné si
razily cestu živým listím a zustaly viseti mezi ním. Práve nade
mr.ou se zapletly živý a mrtvý list, a nemahly se vyplésti, dokud jim nepomahl jiný mrtvý list.
Co jsem se díval, spadly tri listy, každý jiným charakteristickým pdhybem. Tretí list se trepetal a kraužil,
bajuje vší
silou proti gravitacní tíži, a nakanec spacinul na podušce z kapradí, - pouhá zastávka, nebat první liják jej spláchne k zemi.
Když se dotkl kapradí, vylétl odtud ma týl, cerná helikanie s rudou skvrnou na každém krídfe.
JehO' let se obdivuhadnc padobal letu padajícíhO' listu, chvejivé pahyby, brzo klesající, brzO'
stcupající, naprasta klamný let, nebat titO' motýlavé davedau se
proplétati bludištem džunglí, aniž by nekde zavadili. Ale tentO'
matýl se padabal listu také svými matnými a svadlými barvami. "Mel krídla atrelá a potrhaná, cern byla setrelá dO' hneda,
cerven vybledlá do lososavc rilžavé. Byl již jiste na sklanku
svého živata, a tak slabý, že jiste zemre klidnou smrtí.
Ten
nejzbabelejší pták ne~a loupežný hmyz jej muže chytiti a jiste
jej chytí, ale an létl klidne dá:le, nepovšimnut kukackami, šidly
a mouchami. Jeho výrazné barvy a pomalý unavený let mely
svuj duvod jakO' všechno v džungli, - sám ohlašoval, že již

nos t
L'ení k jídlu, Ale jiste již brzy i tentO' motýlí Ahasver
uapasled na zemi a jeho krídla se ulaží mezi listí.
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dopadne

Než odlétl matýl z dahledu, byl jsem zaujat náhlým jasným
zvukem, a práve ,nad mou hlavau spojil papoušek všechnu drsnost a kriklavost
svého hlasu ve zvuk, že se listí kalem mne
rozšumeli. Pres jasnou skulinu ablahy prelétli ctyri velcí ptáci,
létli prímo jako šípy, ale jinak se úplne podabali padajícímu listu nebo motýlu, a odtrepetali
se k severu.
Mimadek, ale šlastnou náhodou jsem si zvalil místa, kde se
nakupil v)'ber listí. Miliony nejrilznejšího
listí padají nepJzoravane v tropech, a my na severu shrnujeme tytO' události pod
jediným názvem "podzim«.
Ale padání palmavého listu jest
ucálostí. Když jsem se jednau vydal na výlet na sever, všiml
jsem si, že listí naší palmy cuyuru vadlo a, hnedla. Když jsem
se pa mesících navrátil, visela ješte na strome, a za dva týdny
spadlo v no'ci s šustotem, který nás všechny probudil. Kdybych
mohl býti prítamen padání všech listit z mé palmy, mel bych
dosti látky prO' <,pickau básen. TitO' obri jsou jakO' Karel 11.
Vf' smrti ,nezdalní; rostau a prožívají
svilÍ život mnahem rychlej i, než um íraj í a hynou.
Mažná, že bych po létech nalezl
stopy pa sesílených a ztvrdlých hlavních stancféh.
A ted ke mne znovu prilétl vybledlý a ztracený motýl helikonia. usedl témer na papír, na nemž píši, ale v témže okamžiku
se obrátil, nadzdvihl se a usedl na stonku s drabnými lupínky,
satva pri tom pohybuje krídly; hned na to se zatrepetal a vzlétl.
Ta mne nadmíru zaujalo - poplašil se a polekal pohybu živého
listu! Jak se jemne dotkl Iístkit, stocily se náhle a spadly i se
stankem. Díval jsem se stále, a a nekalik vterin pazdeji se uzavrela najednou všechna listí na vedlejší vetvi a ta se naklonila
a stodvacet stupnu k sousední vetvi. Nic se jí neuatkla a ani
vánek jí nepohnu!. To mne pa bavilo. Jemne jsem ji zdvihl, ale
ona se ulamila a spadla k zemi, zelená a sveží, pakud jsem mohl
videti, zcela bez príciny. Zdvihl jsem ji, zkaumal j i a nalezl
jsem prícinu toho. Malý brouk ji témer adrízl, kura se adIcupla, a jak jsem se jí dotkl, oddelila se nekolik zbývajících
vláken. Byl to dacela malý brauk a musil velmi dlouhO' pracovati, a bylo tajemstvím,
proc letmý dotek motýla dokonal to,
co nemahlo vykanati kousání ~ pilování brouka:
V tcchta džunglích vydává padající list celou stupnici zvuku.
S vrcholku vysokéhO' stromu patrebuje
list patnáct až dvacet
vterin, aby dopadl na zemi, když se nepocítá s velkou mažností
zachycení a každého doteku pri sestupu zachycení
se za
vctve a prodírállí se trny,
to všechno vydává rilzné zvuky,
z nichž jen mála muže naše ubohé ucha razeznati, a které naše
rec, al mluvená nebo psaná, není schapna vyjádriti.
Rád bych
nalezl sl0vo nebo zvuk, který by vyjádril padání listu mezi listy.
Poznal jsem dokanale ta zabarvení a ohlas, jenž se mi vryl
dO' duše po tisícerém pozarném naslouchání. Ale nejde mi pres
rty a naprasta odmítá vejíti mi dO' péra.
Padající listí má velkou duležitost pro ty z nás, kterí laví
mnoho v džungli, hlavne prO' jejich vnímavast vzduchové vlhkasti. Za vlhka jest možnO' stopovati ta nejostražitejší
zvírata,
nebot silná vrstva mekk)'ch setlclých listLl tvorí pckný kaberec.
Za sucha jest ta nemožno, nebal každý krok jest pravázen praskotem, a jedinc, když Vane vítr, jest mažno procházeti džunglí
bez hlucného upozornení. Ale ta pri hanu málo pomáhá, nebot
šustat listí prehluší vše astatní. Je-Ii padající listí suché, jest
jedine mažno uchýliti se na nekteré ablíbené místo a tam sedeti, a cekati, až se priblíží zvcr a zapamatovati
si její stapy.
J\envedomíme
si bystrost sluchu divoké zvere, dokud se nepakusíme stopovati ji po suchém listí. Ohromný list mLlže pa..i;(ti
s vetve na vetev, a neprinutí zver, aby vybehla. Videl jsem
labbu, procházející se pozdc odpoledne pod arechovým stromem,
Když tu celá vetev s chomáci suchého listí spadla k .zemi a nekolik yardu dále,
a ten velký skvrnitý hlodavec jen yzhlédl,
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klidne dále prezvykuje.
Udel<tl jsem krok, pod nohou mi zachraslih sucha vetev, a zvíre bez váhání zakviklo a uprchlo.
J sou tiché a hhcné listy. Nekteré s jemne roztrepaným
okrajem ma jí tichou smlouvu se živly, a vítr i déšt se marne pokouší je probuditi. r kó:yž tyte drobné listy jsou mrtvy a visí
s vetví. odolávají "Ctm a dešti bez jediného zvuku. Ale jediný
poloutržený list cekropie dovtde napodobiti
liják, hluk hejna
bažantu nebo tlupy opic. Ba více, zacne sebou prudce trhati a
chvet;, zatím co jiné .•..cdltjší listy visí zcela nepohnute. Tuto
jej ich citlivost ::pusobuji pC'tulné malé vetrné nárazy, které se
se v tenkých vzduchových
rodí hluboko v džungli a rozbíhaj
ví~ech.

i

Mohla by se napsati celá kniha o horícím listí - jak se zapaluje a krouží pri tom, jak zvucí a šustí ve vetru své vlastní
labutí písnc, a jak vyhlízí, kclyž žár prejde a zbývá chladný popel. Mesfc sucha v Kartabu zpLlsobil jednou ohen silného koberce bambusového
listí. Tak jsme meli veliký ohen z deseti
milionu štíhlých vctvicek a svetle hnedého listí. CI barva suchého listí, jako perí bažantích samic, jest mnohem jemnejší a
iuásllejší než se domníváme;
pokusil jsem se jednou zachytiti
barvu suchého bambusového listu a nepodarilo se mi to. Jest to
necOl mezi vinnou a olivovou žlutí a nemá to lidského jména.)
Spálené listí se tak ruzní jako listí sveže zelené. Mnohý list
jest tak eteJ;ický, že se rozplyne v oblácek jemného koure a zanechá po sobé pouze stopu temné hncdi. Bambusové listí jest
zcela jiné. V jeho spálení není klidu ani smutku. Praská a
šustí vesele v plamenech, s vetší rozkoší než když poletovalo
ve vetru. A opravdu jeho spálení jest spíše radikální zmenou
než u ostatních listu. Má tolik silice, že prudký žár zmení pouze
jeho barvu na stríbrnc bílou, a když vychladlo, leží tu nezmeneno ve tvaru a obrysu. Prudký dešt nebo silný vítr roztríští
tento prízrak listu, a ruzné soli se rozplynou v kalužích, pripraveny, k dalšímu velkému dobrodružství.
Než jsem žil pod bambusy, nepredstavoval
mLlže býti padající listí zajímavé. Stromy

jsem si nikdy, jak
s koženým težkým

listím spouštejí je hrmotnc k zemi. Ale b~mbusové listí jest
jako Zeppeliny, když se vznesou a plují v nejlehcím vánku rovnomerne. Když jsem jednou pri caji línc pozoroval list, houpající se vysoko na vetvi. nemohl jsem tak zdaleka rozeznati, je-li
hnedý nebo zelený. Prihnal se závan vetru, list se utrhl, a pomalu se otáceje padal dolÍ!, prolétl verandou a spadl mi do
šálku s cajem.
Toto listí zaznamenává
velmi presne sílu vetru, Ja videl jsem
silný nános spadlých listLI, l<:teré se zaboilly do popele ve dvou
ruzných smerech. Ty, které sem spadly za jemného odpoledního
vctru, stály skoro zpríma, ostatní po ranním silncjším vichru
ležely témcr v ostrém úhlu.
Umírající
listí ješte obráží mnoho charakteristického
z rázu
svých živých soudruhiL V tropech kvete mnoho rostlin jednou
nebo nejvýš dvakrát za rok, ale vábí hmyz po celou dobu tím,
že vyráží malé kalíšky nektaru na každém stonku.
Pozoroval
jsem malý ker se ctyriceti devíti listy, a napocítal jsem na ncm
ctyricet devet mravencLl, každého u jednoho nektarového
kalt;],u, který prohlédl, vyssál a opustil. Zdá se, že na spadlých
listech ješte obsahují kalíšky neco sladké štávy, nebot k nim
mravenci, kterí na kalíšcích dychtive ssaj í.
také pricházej

i

Ale nejzajímavejší
na spadalém nebo suchém listí jest úcast
na vývoji zvírecího živlYta. Kdyby každý list a stonek, kvet a
plod, vetev a kmen mcly náhle zmizeti se zemc, zLlstala by
vzpomínka na nc hluboce vtisknuta v podobe, pohybu, tvaru a
barvc mnoha tvoru, pokud by se džunglí svetla a stíny rýsok nižšímu životu,
valy na kožešinách a perí. T sestupujeme-l
Iialézáme stále vetší zázraky podobnosti;
nalezl jsem na stopu
dlouhý hmyz, který se nejbystrejšímu
oku jevil jako suchá

i
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v(;(ev. Menší hmyz se pripodobnuje
do nepravidelných
krajpostí. Nejen že vyhlíží jako vetvicky nebo stonky, ale také- se
tak chová, pripínaje
se ctyrma nohama a mávaje ostatníma
dvema ve vzduchu, a kolébá mírne celým telem, jako terlké
vetvicky za vánku.
Denne nalézám v džungli
nové zvíred
rostliny, objevuj i
ohromné kobylky, tak zelené, ploché a žil kované, že by, každý
mimojdoucí
pozorovatel
nemohl ríci: To jest list a to jest
hmyz. Jiné porušily svou symetrii
a presnost,
napodobujíce
otvory, trhliny a skvrny na listech. Všechny nemoci, parasity
a nepravidelnosti
li5tí ofotografoval
hmyz na svých krídlech,
v podvedomé snaze uniknouti
pozornosti.
Housenky
vykusuj í
'listí a pak vypliíují otvor svým vlastním prizpusobeným
telem,
ale motýli a mÍ!ry jsou pravými vernými obrazy listí. Ti napodobují nejen barvu a vzor, ale i pohyb pri padánÍ.. 1] mých
Ilohou poletoval motýl v krátkém kroužení,
pak náhle vzlétl
a kolébal se se strany na stranu. Dvanáctkrát
jsem se za ním
hnal a chytil jsem jen suchý list do sítky, a práve tolikrát
jsem zavadilo
suchý list, který náhle dostal krídla a odlétl.
Dve príhody, které se mi vcera staly, se týkaly listí, a dotýkaly se nejvyššího bodu stupnice badatelova života - od nebezpecí smrti až po slávu nového objevu. Každého jitra zpíval
nejaký pták s vrcholku stromu - krátkým, nepríjemným,
ale
docela novým zvukem. Podobalo se to tak brichomluvectví,
že
mne to úplnc omrácilo. Plížil jsem se k nemu pomalu, zdvihaje
vysoko nohy, abych se vyhnul vetvickám a réve, když tu náhle
neco upoutalo mé oko od vrcholku stromu dolú na listí. To se
nadále se tak bude
mi stalo již bezpoctukráte,
a doufám, že
dít - náhlé, nevysvetlitelné
vycítení jedovatého hada, na kterého bych byl málem šlápl. Ležel stocen necelé_ dve stopy ode
Il'ne, a podobal se více suchému listí než suché listí samo. Ležel
stocen jako lano na lodi, a presnc ve stredu ležela úzká, šípu
podobná hlava s rozevrenýma ocima a trepetajícím
se jazykem.
Když jsem stáhl nohu a mohl opet dýchati, zapomnel jsem na
svého ptáka a usedl jsem, abych o tom uvažoval. Vzal jsem
svou silnou sít na motýly a pJmalu jsem se s ní blížil. Pristupoval jsem stále blíže a blíže, až jsem rozeznával podélné
zornice a zelené duhovky. Když jsem se již témer dotýkal
hadího tela sítí, vdechoval jsem pozorne a nepretržite,
zapo, n-ínaje na všechny ostatní smysly. Cichal jsem jemný, ale zretelný zápach, nepríjemné
pižmo. Byl to jemný náznak onoho
silného, odporného zápachu,
který proniká klecí, v níž jest
takový plaz zavren, a priznávám,
že vždy bez hlubšího duŠEvního postupu, polopodvcdome
jest moje pozornost upoutána
slabým zápachem hada v džungli. Jiryak nedovedu vysvetliti,
že objevím v poslední minutc tvory, kterí se více než co jiného
podobají listí.
Moje drl\há príhoda byla také úchvatná, ale zase docela jinak.
Procházel jsem se po dešti, a pozoroval jsem líne velký pal1ll0Vý list u svého lokte, když jsem na nem náhle objevil velkou
ještcrkl\. Byla to jedna z nejkrásncjších
ještcrek, a byla také
štastne nazvána Polychrus marmoratus
- mnohobarevný
mramor. Byla roztažena na velké zelené ploše, mela listove zelenou
barvu s cetnými zahncdlými skvrnami. Strcil jsem do ní a ona
pomalu odlézala. Mela ocas zat'ocellý a zkroucený jako neživý
výhonek, a nohama má~ala ve vzduchu jako živými hádky. Postupovala pouze po ctyrech predních nohách, telo, zadní nohy
_ a ocas vlekla za sebou po listc.

i

Když se dostala na silnou hnedou vetev, videli jsme zázrak p.ebot jsem mel na štcstí dva svedky. Jak opustila zelenou podložku, mohli js'me sledovati zmcnu nejen její polohy, ale i barvy
- zelená presná barva listí pomalu bledla a byla nahražena
hnedou barvou dreva. Celá bytost ješterky na liste se soustfedila v jejím privreném oku, které sledovalo každý mÍ!j pohyb,
tedy tato zmena barvy se musila státi jedine pÍ!sobením oka.
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I to vzorný príklad rostlinného napodobení, .vetví, listí, barvy . amatérskou.
Je-li však dobrá zmínená forma zavedení
pohybu v jediném tvoru.
profesionalismu,
zustává
dosud nezodpovedeno u otázCelé odborné dílo by se mohlo napsati o príhodách padajícího
kou;
teprve po zkušenostech
muže prijít eventuelní
, I/,Cbotunikl-Ii list spádum hmyzu a zvere, odolal-li vctru
úprava
ci zmena. Zavedením
profesionalismu
nebyly
dešti, aby konecnc poslechl zákonu gravitace, ceká jej ješte
dotceny amatérské
organisace,
nýbrž paralelne s nimi
kon(cným setlením mnoho
možných
príhod
na zemi
byly zrízeny ruzné potrebné
komise pro profesionální
gle.

ri vší touze okrášliti spadlý list dramatickým
zájmem a
traktní životností jsou mé první i poslední myšlenky o nem
"lenkami smutku. Jsem cizincem
v tropických
džunglích,
ým vetrelcem ze severu, suchý žlutý list pro mne znamená
ec období a roku, a i v této vecne zelené ríši, v této džungli
" ého jara jest pro mne svadlý k zemi padající list smutnou
tragickou událostí.

Povolání
on Byk:

a záliby.

otázky, pri cemž vrchní rozhodnutí zustalo v rukou CS.
A. F. Proto zustali amatéry všichni funkcionári a v podstate i kluby. Temto bylo jen dovoleno platiti své hráce
a míti jich libovolný pocet, pokud ovšem mohly zaruciti
ústredí, že také mají na zaplacení hrácu potrebné cástky. Tak si kluby zrídily profesionální
teamy; rozumí se
tím mužstva, v nichž hraje treba i jen jeden profesionál.
Pro tato mužstva bylo pak zavedeno zvláštní mistrovství, oddelene od amatérského,
jinak však jim bylo dovoleno hrát pohárové,
prátelské
i mezinárodní
zápasy
s amatéry. Ovšem o záležitostech
profesionálu
- mužstev i hrácu - rozhodují
zmínené samostatné
komise
a výbory. Je tedy csl. profesionalismus
jaksi vložen do
rámce amatérských
organisací.
není zcela samostatný.
Lze jej kontrolovat
i po financní stránce, nebot kluby
jsou také povinny informovati ústredí o financních ujednáních s hráci a de facto i o stavu své pokladny. Jsou
tím chráneny obe strany. To je ovšem, jak pomery ukazují, jen pocátecní stadium vývoje profesionalismu
u nás,
které se sotva udrží v této forme.

ProfesionaIismus V cs. kopané.
Kopaná není prvním profesionálním
odvetvím
v csl.
ortu (myslíme i na sport predválecný),
ale je nejmladdítetem profesionalismu
u nás. Deckem nejmladším,
Jmineduživým; je jaksi bastardem amateurismu
a proionálních snah. A trebaže dnes mnozí litují jeho zroní, vedí, že se tomu nedalo zabránit. Je nutno se s tím
Pro placení hrácu zvolily kluby v podstate dve formy:
Iri! tím spíše, že profesionalismus
byl zaveden, aby
mesícní. pevný plat, nebo percentuelní
podíl na zisku.
yf hríchy pseudoamatérismu.
Ale není dnes úkolem
K první forme pristupuje
v nekterých
prípadech
ješte
'ti historii a hledati príciny vzniku a duvody pro nebo
systém
premií,
které
se
hrácum
vyplácejí
za
zápas
vyoti trvání profesionalismu,
nýbrž všimnouti
si dnešhraný ci nerozhodný.
Pri procentech
ze zisku také mío jeho stavu.
vají nekteré kluby ruzné sazby podle druhu zápasu a
Jak bylo naznaceno, vznikl cs. profesionetlismus
v komísta, kde se koná. Tak jsou príjmy vetší pri zápasech
né v dobe, kdy upadala amatérská
morálka. Vlastne
ligových. nebo zápasech v cizine, kdy se ješte vyplácejí
dlouho byla znacná cást lepší trídy footbalistu
nediety. Budiž však pripomenuto,
že jen málo cs. klub~
atérská, t. j. prijímala ci žádala penežní a pod. náhrazarucuje hrácum príjem dostatecne
velký, aby nemuseli
za svuj výkon na hríŠti. To se však vše dálo pod
hledati ješte jiné zamestnání
zprofesionalisování
je
atérskou firmou, nebot tehdy jsme meli jen amatértedy nedostatecné.
Js'ou to, krome Sparty, Slavie, DFC.
ou formu pro provozování
kopané. Amaterismus
trpel
a Viktorie Žižkov (z cástj), témer všechny ostatní kluby,
m ovšem nesmírne. Postupující
demoralisace
v radách
konných footbalistu i funkcionáru
hrozila zkázou zájež mohou· své hráce - profesionály
platit jen menšími
cástkami. Všimneme si trochu císel. S pocátku se k proadních pojmu sportsmana.
A touha po náprave
prisla konecne (1. ledna 1925, formálne a na 1. rok na
fesionalismu
prihlásili hráci asi v 10 klubech, ale tento
oušku) uzákonení profesionalismu.
Tak se umožnilo
'pocet vzrostl do dneška na 16. Z tech je 12 klubu cem, kterí chteli být placeni za svuj sportovní výkon ; skýph, vesmes v Pra1~ (I n,a ~I~~ne, 4 kluby jsou neruzných duvodu ovšem '- aby prijímali poctivé peníze
mecké. Byl také v Brne B I u e S t a r, vzniknu vší z žiza verejné kontroly. Tím se oddelili amatéri od pladovského klubu M a k k a b! a prihlásivší
se do Svazu
ných hrácu a zavedl se aspon cástecný klid, podminující
madarského;
ale ten zaniknul tak rychle ja15: vzniknu!.
aJší budování organisace. Budiž jen letmo pripomenuto,
Jen malá cást z uvedeného
poctu klubu. má však celá
e stejne jako' v CSR., i za hramcemi nebyly pomery
profesionální
mužstva,
ostatní mají jen skrovný
pocet
pší a že je ke cti cs. organisátoru,
že poctive doznali:
profesionálu, menící se ovšem ve všech prípadech podle
áme profesionály a oddelili jsme je proto od amatéru.
potreby klubu a jejich financních schopností. Uvedeme-Ii
cinili to i v Rakousku, zatím co na pr, v Madarsku,
kluby jmenovite a v závorce pocet jejich profesionálu,
Nemecku i jinde dále tvrdí, že nemají profesionálu
ci
jsou tato císla približná, ale velmi blízká skutecn sti.
eudoamatéru, ac zkušenosti mluví o opaku.
Z ceských klubu mají profesionály:
A. C. Sparta (17),
SK. Slavia (17), SK. Viktoria Žižkov (12), AFK. Vršovice
Zavedení profesionalismu
se stalo se souhlasem mezi(12), Nuselský
SK. (10), SK. Meteor Praha VIII. (10),
'rodního ústredí footbalového
(F. I. de F. A.) a proSK. Líben (8), SK. Cechie Karlín (7), SK. Cechie Praha
edlo je nejvyšší ústredí csl. kopané CS. A. F., sdružující
VlIL (8), SK. Kladno (6), CAFC. Vinohrady
(4), a SK.
šechny footbaJové cs. svazy (národnostní).
Jako F. I.
Slavoj Žižkov (3). U prvních dvou klubu mají hráci mee F. A., i CS. A. F. je amatérskÝm
ústredím
a proto
sícní platy asi od 1000 Kc do 2000 Kc a jen v málo prínastal prípad, že profesionalismus
zustal pod kontrolou
. padech nad tuto mez. Tretí v poradí, Viktoria, platí damatéru. Bylo to tak myšleno, aby se kopané nezmocleko méne. Vetšina z ostatních
vyplácí svým hrácum
i1y spekulativní živly,. které by v kopané mely zretel
vetšinou as 4% z cistého zisku na osobu, tedy cástky,
Jastne jen na obchodní stránku veci a zanedbávaly
by
jež nedosahují 1000 Kc mesícne a vetšinou nejsou daleko
primitivní sportovní zásady, címž by nutne zavládl
od 500 Kc.
matek schopný vykonati
i neblahý vliv na kopanou
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Z nemeckých
klubu má DfC. as 16 hrácu, honorovaných podobne jako u Sparty ci Slavie. TepEtzer fK. má
9 hrácu profesionálních,
Karlsbader
PC. 6 a DfC. Briix
1. U techto trí klubu lze také mluviti sotva o gúži vetší
než 500 Kc, cili asi 100 Kc za zápas.
J sou tedy csl. profesionálové
profesionály
jen cástecnými
a za vedení profesionaIisl11u za daných okolností bylo tedy jcn východiskem
z nouze, jen otevrením
ventilu pro špatný amatérismus.
Také se tím nijak ne··
prospclo klubovÝJrJ finanCÍm. Jestliže zejména velké kluby byly dríve zadluženy
(tnno]ldy statisícovými
cástkami) již pri amatérské
kopané, není jejich situace ani
ted závidení hodn{l. Je však o to lepší, že dnes bude
možno clenstvu
kontrolovati
hospodárství
klubu lépe
než dríve, kdy se »amatéri« vypláceli tajne a z položek,
jež kontrole unikaly. A konecne byl ucinen krok k ozdravení amatérismu.
Zle by bylo. kdyby ani ted nebylo
možno zjednati úctu k nemu, kdyby se morálka amatéru nezlepšila
ani tetf, kdy: 1. má každý, kdo chce
z jakýchkoliv duVOdL'1být za hru placen. možnost stát se
profesionálem
a nebýt pseudoamatérem,
- 2. kdy definice amatérismu
byla upravena
tak volne, že odpovídá našim hospodárským
pomerum. na než byla >1éll1glická definice« príliš tvrdá. To ncznamená,
že cs. sportovci opouštejí prísný amatérismus
- ale že k o pan á
jej musela upravit - vybrala si ze dvou zel to menší.

Slovanstvo
Vladimír

Dvornikovic:

Jihoslovanská melancholie.
Jihoslovanská
rasová melancholie
je daleko starší než se
obecne myslí.
Turecký vpád i pocátek mracne bojovné a plné utrpení historie nejsou datem jejího zrození. Styk s Orientem a historie
ctyr dalších století prinesly jen nový príliv a nové zesílení
tohoto již hotového rysu. A tentd rys je rasový. »Dokázati« to
není možno, ale tušení pravdepodobnosti
vede O"ním smerem.
Názor Evropy o Slovanech vllbec je souhlasný - jsou to »lidé
citoví,<. Jeden Nemec nedávno napsal v polemice o problému
»úpadku západu,
že Slované
jsou sice nejnadanejší
rasOu
Evropy a že by práve jim pripadl veliký úkol obnovy Evropy,
~1c - jsou presprí1iš lidmi citovými".
Intensivní citovost nemusí však býti sklonem k melancholii;
rychlá a povrchní citovost je príznacnou pro tak zvaný sanguinický typ, zato však citovost trvalá a hluboká je znakem
pravého melancholického
typu. A 'ten, zdá se, prevládá skoro
u všcch slovanských
národtl, u severovýchodních
a jižních
více než u západních. Pro tuto okolnost podává nám i hudba.
onech nárocltl výrazné doklady.
Duší všech Slovanll vane silnejší ci slabší tón jakéhosi zvláštního smutku. Jeto
stálá disposice této duše - v ruské, speciálne maloruské národní písni, a ovšem i v písni slovenské, polské
i bulh;p·ské. Když proslavený sbor Dimitrije
Agrenjeva
Slavjan~kého vynesl pred Evropu ruskou lidovou písen, byl okamžite
postrehnut
zvláštní tón »ruského smutku"
v techto
písních.
Není pochybností,
že v tomto rysu je cosi praslovanského,
praveká ozvena ze starobylé slovanské jedn,otné vlasti, z rovných stepí i neprehledn)'ch lesll sarmatských.
Tato rozlitá, reknt'me »stepní" melancholie
prešla slovenským
prostrednictvím
i v hudbu madarskou,
s onou zvláštne mongolisovanou
rytmikou. Ohromná
cást této vášnive
melancholické
marlarské
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písne je puvodu i tónu slovanského, a je mi známo od znalcu,
že se mnohá ryze slovenská vcc presentuje
svetu jako »madarská,<.
Blížíce se tedy se strany obecne slovanské
došli bychom
k úveru:
Jihoslovanská
melancholie
je ve svém nejhlubším
tónu obecne slovanskou melancholií.
Zatím

co západní

Slované

stáJ)'m

stykem

s neslovanskými

sousedy, zvlášte Germány, stále více ztráceli SVllj rasový charakter a kulturne už velice podléhali cizím vlivlllTI, jižní i východní Slované uchovali SVLlj cistejší a nezmencný prvotní ráz.
Pravda,
ani západním
Slovanum
nebyl
nijak zvláš[ mekce
ustláno; Polsko i Ceši až do vcerejska takrka otrocili. Ale to
otrocení bylo zvláštního druhu, nebylo to tatarské otroctví RUSlt
nebo turecké Jihoslovanu.
.Príznacpé je, že práve asijské potlacení Jihoslovanu
melo
zvláštní a hluboký vliv, a je známO', že obecná rasová mystika
a melancholie
v této, je-li m,o'žno ríci »kulturní"
i životné
sfé.re nabyla nové potravy, nového posílení a nového prílivu,
jenž prišel z Orientu. V této sfére byl j ihoslovansk);
národ
po celé století obklopcn ll1()cí historického
osudu. Byli, pravím,
nebo lépe receno: zapadli hloubeji. Nebo( ve sféru »Orientu" v širším smyslu - zapadli už dávno pred Hm i svojí zemepisnou polohou: myslím sféru Byzantu. Byzant, blízký Orient,
a potom za tureckých
vládcll hlubší Orient, jsou dve etapy
PC'vého orientalisování
stejne
už »orientálne"
disponovaných
Jihoslovanu.
Toto pllsobení bylo osudné, a neklameme se, že se Jihoslované i dnes
hluboce
liší svým
charakterem
od SlovanLl
z:ípadních.

*

I

P l' V n í ob dob í o l' i e n t a i s o v á ní: By z a n t. Byzant
a Asie, receno široce, 'to byly dva prameny kulturního
orientalismu v živote jižních SlovanlL Vetšina kulturních
historik1'l
myslí, že celá kultura Byzantu byla už zralá pro »zbojnický
provaz", když Turci vtrhli do Carihradu.
K tomu názoru se
pridružuj í i hudební historikové,
predevším
nemectí. A celá
ona »byzantská kultura"
byla jakési zvláštní složení reckých,
rímských a rllzných orientálních
elementll, v cemž se shodují
takrka všechny výzkumy posledních
desíti letí. Život Orientu
byl v dobe prvních východorímských
vladarlt daleko bujnejší
a bohatší než pa západe a tak se orientální pece( ;Syzantu stávala stále viditelnejší, a prehrada vuci západu stále vyšší.
Pádem Carihradu v ruce Turkll, onoho kulturne nejneproduktivnejšího
národa, bylo už stejne, zdá se, neplodné stredisko
byzantské kultury udáveno.
I1istorick;'l funkce Turklt tkvela
podle názoru kulturního
historika Hell",alda
pouze v tom, že
všechny národy, s kterými prišli ve styk, zastavovali v jejich
kulturním vývoj i. Lví díl toho zastavování
jsme. prijali na svá
bedra Jihoslované. ,Ale ani tímto barbarským
nájezdem nebyla
Ílplne pretržena
vývojová
nit. Predevším
sami Turci prejali
dosti byzantských
forem ve svém státním zrízení, a potom národové "byzantsko-kresfanští"
je-li tak možno ríci, stali se
jedinými dedici zahynulé Byzancie. U kresfanské ráje Balkánu,
zbavené svých feudálních pánu, i u vzdáleného Byzantem pokresteného Ruska (konecne težce po staletí dušeném Mongoly)
Zl;St;J1y ubohé zbytky tenké a prctenké kulturne-byzantské
kontinuity až bylo by možno ríci po naše dny.
Protože na tomto stupni náboženská kultura zachvacuje a tvorí
takrka vubec celou kulturu, není divu, že jsou ony kulturní základy vesmes církevního charakteru. Byzantské kresfanství dalo
Jihoslovanllm
pece( nejrozhodnejší
a nejviditelnejší.
Integrální
cástí této »církevní kultury" byla i »kultura hudební". Církevní
zpev byzantský odvozují nekterí historikové
hudby dokonce od
hebrejského rituálního zpevu. Dukazem toho, že charakter onoho
byzantského
zpevu byl v každém prípade orientální, je i ono,
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zachováno a rekonstruováno
podle starých byzantských
'ch znakll. A nyní se nám naskytuje
zvláštní pohled na
« a »techniku«
jihoslovanské
písne. Stará a v každém
e znatelná kultura, jež prohlédá i celým krovem veškerého
ti\'isn1l1«,dává nám možnost tušení stop, odkryté i zafragmenty oné bývalé byzantské hudební kultury, presazvlúšte kostelním a rituálním zpevem. Není pochyb, že
il znr celý systém církevního byzantského
zpevu, a je se
jrdine ptáti po rozsahu a hloubce <toho vlivu. Zustala
pochybne cástice bývalého celku, jenž byl rozrušen bar'm vpádem. A my dnes mtlžeme jedine hádati podle techto
jaký byl ten celek a jaké mel možná podmínky pro další
. Nositeli jeho se stali »byzantsko«-slovanští
národové,
zách tureckého otroctví, ubozí a osamelí, takrka bez jaoliv kulturního a duchovního vedení - s trochou spasení
tsko-církevní kultury.
každém prípade je významné (bez ohledu na presnejší hratohoto byzantského vlivu, které byly matné a nejasné), že
typ písnc slovanské je nejhloubeji
zakorenen v pravoslavtedy byzantsko-krestanském našem národu, a že jeho srods písní církevní i rituální nelze nijak popríti. Ponevadž
byla u nás dlouho a predlouho jediným kulturne'-výchovcinitelem, je tento vliv zcela pochopitelný a více než vero'. Nemyslím tím pouze ony písne, o nichž je težko ríci,
li "církevní« ci »národní«, ale myslím vubec na celou
kultllrtl« oné písne, která v každém prípade dýše staroti a dlouhou, velice dlouhou tradicí.

i

u h á e p o c h a o r i e n t a I s o v á ní: A s i e. Siroký príasijského Orientu zacal tureckou okupací ohromné vetšiny
lovanských zemí. Prostrednictvím
tureckých dobyvatel ti se
ela vrata všem orientálním vlivLlJ11,které zLlstaly v mnohém
to neodstranitelnými. Pravda, Osmané sami byli nejšpati predstaviteli onoho. Orientu, kulturne neproduktivní
a
ginální, ozdobivše se ponekud kulturním
perím perským,
ým, arabským, a konecne i byzantským.
Není vetší trapro Tslam,pro kulturu Orientu i její kredit na západe, než
vtip historie uciniti právc toto mongolské plémc nositelem,
lem i predstavitelem proti západu.
hyl zde most a století precházela pres ncj. Za naši kul2.1ostalost musíme dekovati predevším TurkLlm, ale po, našemu národu jako by to turectví a orientálství
prálo
duchem. Našlo u neho silný a,similacní orgán, onen sloo-východní, mysticky fatalistický, jenž tímto prílivem Orijen zesílil. V tomto zjevu 'tkví takrka etnicko-psycholohádanka - proc príkladne naše stredovcká
bogumilská
Ilrilllllla tak úzce k Orientl\ a I slamu, jenž zde zapustil
e koreny. A ostatní kraje se jen s námahou zachránily
islamisací, která prece nebyla násilná, jak dokazuj í pohistorická badání.
:l prijímá behem le~ manýry i kulturu svého pána, treba
na neho i díval pohrdave. Náš clovek, krestan pravoÝ jako katolický,
zLlstává ješte ve mnohém pouhopouhým
·inem«. Ani starí králové a bán.:>vé, co jich nosil v duši a
písnemi jejich památku, nezachránili
ho pred urcitou,
ještc velmi zrejmou turcifikací.
Minulost zllstala v duši
oho se za ní plakalo, ale reální život a vegetování ve tme
aletí byly silnejšími. Po pomerné (vzhledem k tehdejší
c) vysoké feudální i církevní
kulture stredovckých
jihoských státLl, po pádu blýsknavých i statecných šlechticLl dlouhých stoletích, vystupuje
z rad osamoceného
národa
nový, poloasijský zjev - hajduk v nádherne pestrém
tálním kostýmu. Pouze tenký smycec guslartlv byl mostem
taletími.
opská i svetová uniformovaná
civilisace zaútocila rychle,
2amenila pestrý odev. Ale zraky, jež hledely po staletí
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v Orient, se tak rychle neodvrátily - ani pod vneJSlm a novým
hávem evropským. Tato tradice východu príliš pronikla psychu
i život stejne už rasove predurcených
SlovanLI, a tak je pochopitelným pouze na pohled absurdní cinitel, že práve u veliké
cásti Jihoslovanu v hloubkách duše je tlak, jenž smeruje kamsi
do Asie, k Benaru ... Nikde to není tak nápadné jako v nejintimnejším
a nejspontannejším
projevu duše: v písni. Nelze-Ii
nikde, tedy zde zcela urcite je možno postrehnouti
ony široké
kruhy hladiny východní asijské duše, jež se smerem k východu
stávají stále hustšími a hustšími.
Nejsou to žádné konstrukce
ani spekulace; tato naše, treba
i vzdálená »prináležitost«
k Orientu je prostým konstatováním .
Stací i jedna taková drobnost, která nás na to privede: Poslouchal jsem ve vídeTlkém ColoSSClL pe.strý divadelní a hudební
program;
nemecká,
italská, internacionální,
všemožná
hudba,
když, hle, vystoupili
i Indové se svými originálními
nástroji,
tancem a písní. V témže okamžiku povstala asociace: jako bych
slyšel svoji Bosnu, zdály se mi to být domácí zvuky! Ti snedi
Asiaté prinesli neco, a já jsem pocítil, že zapomínám na Prater
a praterskou hudbu - jako Žel je toto naše. Banálním jevištem
se prelila ja]'~ási mystika, podivné kouzlo Orientu, A Víderláci
zacali zdvihat hlavy.
NeJ;!Í'pochybností,

že naše kolébka,

ozývající

se alespon kdesi

v hluboce skryté žilce, je tal11j kdesi na východe. Jh'citý
orientalismus naší jihovýchod111 písne i jejího cel:étroIííelancholického
charakteru
sotva bude kdo popírati. Vášnivá a mysticky ~
tovaná eroticnost v orientální hudbe se dotýká -tesne se stejne
exaltovanou vášnivostí naší »sevdalinh.'-y«, nemluvíme-li
již o jiných momentech. A co více, je spíše možné, že mnozí preháneli a rešili vec príliš proste. Pro Nemce, Francouze, bude to,
vcrím, »jedno«. Není pochyb, že je zde hluboký souzvuk, ale
lepší poznávání veci prináší preCe! težké otázky, pro než po mém
názoru není dnes ješte možnosti rešení.

i

v samotné Bosne
První, co je potrebí zdLlrazniLi, jel to, že
lid sám dobre rozlišuje
tureckou,
arabskou
a perskou píseií.
od své »bosenské«. Turecké písne se casto zpívají a liší se od
domácích zejména svoj í zvláštní rytmisací;
jsou-li to písne
skutecne turecké, nebo od Turktl _z východu pouze donesené,
to mLIže zde zustati i nerešeno. Slyšel jsem od úplne prostých
Eclí, že zduraznuj í tuto cizotu. Ale ztlstává možnost,
že se
c;:sem zapomene i tato cizota, zasimiluje.
Prešel k nám snad
»zpusob« a »systém«? Je velice pravdepodobno,
že celý ten
hudební orientalismus
je stopou staré kultury a že je, treba jen
v ohledu formálním,
prijat jako »technická kultura«
v naši
písen. Nemuže snad býti vtlbec pochyb, že i naše bosenská, makedonská a vranská píseií prozrazují
jakousi svoji starou knlturu, a jakýsi svuj »systém« (ac ne ve smyslu západoevropském). Vzpomenul jsem již byzantské církevní kultury i rituální
rísne. K jejímu vlivu se mohl zcela lehce pripojiti nový, výrazný asijsko-orientální,
a tento vliv mohl býti zvláštc ve
svetské písni silnejŠÍ než vliv byzantský.
Ale i jakémsi prijatém »importu«, jako je príkladnc
italská písen v Dalmácii
nebo nemecká v Chorvatsku, nemLIže býti reci. Vec se zdá být
nerešitelná,
tím spíše, že mohou býti i nekteré etnické a
hudebne-historické
kombinace,
címž je zdánlive otresen náš
predešlý resultát psychologické
analysy toho melického typu,
zvláštc onen resultát, že hlavní prícina elementárního
a char2.kteristického
dojmu jihoslovanského
melosu je nejen v psychické, ale práve i ve fysiologické
jednote obsahu a výrazu.
Jihoslovanská
písen je po této bezprostrední
a proto positivní
diagnose
i velice hluboko organisována
v trvalém
utvárení
celkové rasové psychy.
Orie:ltalismus
dal svým zpusobem pouze prostredky pro zešílení onoho výrazu, jak jej stejne i u nás hledala srodná
p~ycha. Duch, organická utvárenost jihoslovanské
psychy - to

----
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Ale prihlédneme blíže. V. devatenáctém
veku vyvrcholilo dílo
onoho problematického
Bedricha Velikého sjednocením
velmocenského Nemecka pod vedením Pruska. Kulturní buditelé nemeckého nár'oda ustoupili definitiVnc pod-dústojníklim,
perioda
klasiku
byla
vystrídána
periodou
stratégu,
diploma,tu
a'
velkozde nemusí býti vubec prejaty. Ony se mohou i slíti, ~e~íliti
tím. prumyslníku;
národ, Jehož novodobý tvurce a nejvetší král vystupoval jako nárocný vetrelec, rebelant a dobyvatel na evropTím zpllsobem se mllže jihoslovanská
písen státi charakterní
skou
scénu, pocíná hrát první housle v koncertu evropských velz hloubky, elementárne ucelená i duchem i výrazem - a precc
mocí. Touha po svetovém mocenském postavení je probuzena,
se státi sourodou s Orientem
jako protiváha
západoevropské
upevJluje se v konkretne
politickém smyslu fichteovská
víra,
hudební kultury.
že v osudech nemeckého národa se rozhoduje osud lidstva:. Zpit
Není mým úkolem zkoumati, jak, se v jednotlivostech
dál
náhlým rozmachem, oslnen mladou svou slávou, kreslí si národ
proces analogického
formování a vzáje,mného zesilování, a jak
perspektivy, koncící v nemecké svetovláde. Jako spác, jenž unejsmc se setkali ve spolecném širém kruhu s Orientem. Mínení
Sl"n krásou svých snu se vrhá do sveta, aby si dobyl ve skuhislol'ikll jsou v tom.. smeru velmi 'rozdílná. Jsou tací, kterí
tecnosti,
co rozpoutaná
fantasie mu dala ve snu, nastupuje
velmi silne zdllraznují orientalismus
našeho, jihu, a jsou i tací"
Ncmecko výbojnou cestu svetem. Poráží Ftancii, stává se cíkterí ivrdí, 'že vše od Skoplje do Mezimurí
je vše »stejné«.
sarstvím, upoutává k sobe vlastní vllle zbavené Rakousko jako
vasala:, urcuje si maršrutu:
BerHn-Bagdad.
Nemecká svetová
v
,
.. ríše objevuje se na obzoru. Byl to však pouhý fantom, fata
morgana v poušti bezduchého velikášství.
nemohlo být odnato. Hudební kultura,
stvorená
na prastaré,
širé a pestré ploše Orientu, nesená srodným duchem, prinesla
JihoslovanluTI nové prostredky
pro hudební výraz jihosl91vanského ducha. Sourodý duch nalézá i sourodý výraz.a. výrazy

Literatura

a Umenl
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Kolik bylo tech, kdo si uvedomili st'Ínnou stránku zevního
lesku nemeckého imperia? Zanechme hlediska politického; nepozoroval nikdo, že od tricátých let devatenáctého
veku Nemecko
již nebylo národem myslitelu a básníkll? Byl tu ovšem Schopenhauer, Nietzsche a jiní, - ale jak se mohlo nevidet, že tu
nebylo r~sonancní desky, že vnímavé schopnosti národa zanikaly. že myslitelé a básníci byli v daleko vetší míre než dríve
'volajícími v poušti a že posléze nemluvili k národu, nýbrž. proti
nemu? A byla: tu nemecká veda. Nemecký anilin, jenž byl slavncjší než Goethova Pandora, nemecká technika, jež zastinovala
slunce klasické epochy. Kam se podel hloubavý Nemec, jenž,
až komický ve své neznalosti vecí svetských, jako námesícník
chodil životem, hledaje jeho smysl a nechápaje nejprostší veci
ve svém okolí? Kde zustalo težkomyslné snení H6lderlina, jenž
k prekonání príliš hlucné skutecnosti již v devatenáctém,
nám
idylickým se zdajícím veku, vyvolával si pred duševním svým
zrakem ztracenou kulturu staroveku? Vše to stalo se címsi le-

Karl Kraus a nemecká kultura.
J ežtd zde 'ilejdc o literárne historickou staf, jež by vycerpala
dallé them<\,...J1·ýb"tžo zachycen\'-povahy
doby·..na základe jejího
vztahu k jednomu z nejvetších soucasných básníkll, nemá místa
podrobná úvaha o' pojmu národní kultury. Poncvadž však vycházím od jeho zcela urcitého významu, musím jej, zustávaje
prozatím oduvodnení
dlužen, nejak definovat.
Pojímám
tedy
národní kulturu jakožto vÝslednici tvorivých i prejímacích
duševních schopností národa.
S tohoto
hlediska
prihlédneme
k tomu, jak nemecká kulturní minulost pllsobila na Krause a
jak an pllsobí 11a nemeckou 'kulturní prít\)mnost.
Má symbolický
význam. že pocátky jeho literární
cinnosti
spadají do devatenáctého
veku. Ne v období elektriny, nýbrž
ve století. v jehož první polovinc doznívala klasická perioda nemeckého písemnictví, zrodilo se jehO' dílo. Nehledc k predcházejícím VýStUPlllTI na divadelní scéne a jednotlivým
prednesum
s programem
po výtce lyrickým, vystoupil v roce 1896 svoj í
»Demolierte Literatur«
na verejnost a vlastní svoji dráhu literární nastoupil v dubnu 1899 založením casopisu »Die Fackel«,
jež odJ té doby se stala jeho jedinou tribunou. V ní uverejnoval s pocátku i púvodní práce cizí (Strindberg;
Franz Gruner,
ba i Franz W cd el et consortes, kterí však pc;zdej i prirozenc
odešli do nižších literárních sfér); rostolkí osamocení, tak charakteristické
pro Krause, vylucuje postupem doby" tuto spolupráci a obsah »17ackel« sestává, tuším asi od roku 1912, výhradne z jeho vlastních prací. V ní otiskuje také poprvé své
básne, jichž sbírky (dosud poctem osm) vydává pak samostatnc
pod titulem »Worte in Versen«. Jednotlivé úvahy vyšly, serazeny dle souvislosti v nekolik svazkll, v knihách: Die chinesische Mauer, Sit:tlichkeit und Kriminalitat,
Untergang
der
vVelt durch schwarze l\lagie, vVeltgericht;
dále knihy aforismu:
Spriiche und '\Viderspriiche,
Pro domo et mundo, N achts; konecne - finis coronat opus - dílaJ básnická: Die letzten Tage
der Menschheit,
Literatur,
,\~Tolkenkuckucksheim,
Traumshick,
Traumtheater.
Z letmých poznámek dá se usuzovat, že pracuje
již po celou radu let na díle »Literatur und Liige«.
Nebylo snad díla, jež by tak bylo vyrostlo ze své doby jako
telo. Nebylo doby, jež by se svého povrchu tak podstatne byla
bývala vylícena - s povrchu, ponevadž sama nebyla než povrchem, pod nímž se neskrývaly žádné hloubky. Kronikári všech
dob hledali jejich smysl,
udánlive skrytý na dne jejich dení;
Kraus odkryl nesmysl své doby a dokázal, že on a nic mimo
nej nebylo jejím smyslem.

I,

gendárním.
Pruské kasárny vycepovaly nemeckého cloveka ve
zdatného muže cinu, jenž nezatížen
metafysickými
problémy
prísahal na. vlastenecký imperativ:
Mein Vaterland muss grosser
se in ! Intensivní
život vnitrní byl vystrídán extensivním
vnejším. Methoda Bedricha' se osvedcila v roce 1870, Vilém na ni
spoléhal v roce 1914. Národ byl omámen svojí budoucností.
Malý clovek, pokud nesouhlasil s touto expansivní poli-tikou; zatínal pest v kapse - jinak hrozilo mu obvinení z vlastizrady.
Velicí' lidé mlceli z téhož duvodu, ze kterého meli mluvit: že
jejich hlas byL dalekO' slyšitelný. K tomu pristupuje,
že zahranicní politika, ~Iežitost
vysoké diplomacie,
vždy a všude
byla (a jest) jaksi vzdálena lidu. Pred cizinou nikdo se nepokládal za povolána, mluvit jako predstavitel
národa. Kritika,
pokud jaká byla. týkala se vnitrní politiky; poklízelo se v pokojích, zatím co dum se boril. I tu projevil' se nedostatek svetovosti, zpátecnická víra, že »vláda ví, co delá«, že uchrání hranice zeme, nanejvýše že je rozšírí. I zde byla zahranicní politika záležitostí universálního
diletanta, císare.
Rozvažme si vcc náležite.
Pocetne silný národ veliké kul1ulní minulosti,
byt minulosti
velmi mladé, opatruje se zevními známkami
moci. Získává kolonie, buduje lodstvo, predstihuje ostatní národy technikou a dokonalostí prllmyslu, buduje
ohromné dílo vedecké a -- mýlí se v nejhlavnejším:
pokládá
svoji civilisaci a civilisovanost
za kulturu a kulturnost.
K tomu nekolik slov zásad~í.:h. Techto dvou slov, civiJisace
;, kultura, bylo dlouho používáno jako slov zámenných. Pro·
<iavala se Indiántlt11 koralka a ríkalo se tomu »vnášení kultury«;

zarizovaly

se prístavy

evropských

mocí y Cíne a ríkalo
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se tomu »probouzení Cíny z kulturního spánku«; a naopak: vybudoval-li nekdo filosofický systém, melo se za to, že byla posílena civilisace. Ovšem: lživá kultura a lživá civilisace jsou
ie.~nostejny; filosofický systém, jehož lze lžicivilisacne
použít
treba jako duvodu pro výbojnou válku,
patrí do téhož pytle
nebo spíše na totéž smetište jako létadlo, jež se lžikulturne
pojímá jako rozmach lidského ducha. Lžikultura
a lžicivilisace
setkávají se ve své lživosti a proto - jak tuhá je souvislost
zdánlivc náhodných vccí! -, jedine proto mohla se tak dlouho
2<1mcllovatkultura s civilisací, ponevadž se obecne neznalo ani
jedno ani druhé, jen jakási neutrální smes, s jejíž pomocí bylo
možno osbvovat Kruppa jako dovršitele díla Kantm,a. V novcjší dobe bylo 1u a tam poukázáno
na toto matení pojmu,
vl.dy však jen tak,
jakoby šla o podradnou
otázku logiky,
o urcení pojmu,
neco venkoncem
bezvýznamného
pro široké
vrstvy. A prece práve v tom, práve v tomto zamenování dvou
pojmtl, Z nichž každý znamená neco celým svým pi'lvodem
podstatou odlišného, projevuje se nefalšovaný charakter doby,
její zmatenost a neschopnost intensivního života 'duševního, jenz
je uzavren všem technickým vymoženostem,
jež chápe jen jako
p<'uhý castb nedostatecný prostredek,
ostatne však jako neco
mimo nej stojícího. Ne naivní rozlišování, že kultura je vecí
.rdce a civilisace vecí mozku, strízlivá úvaha o tom je nutná,
znamená-li mrakodrap skutecne novou duševní hodnotu a je-li
dalekonosné delo cennejší než j~diná vterina ži:votrbytostí
rozumem nadaných, jež toto delo nicí. A možno-li mluvit o kulturním díle tam, kde neústrojná
hmota vítezí nad oduševnelou
hmotou ústrojnou, stroj nad ústrojím?
Je-li triumf civilisace,
jímž se nicí miliony životu, triumfem kultury, jež doznane má
za úcel zušlechtování duší - duší, jež zanikají s telem.
Nemluvím pouze náhodne o všem tom. Nevzdálil
bych se
pravdy, oznacil-li bych Krausovo
dílo ve smyslu shora receneho za boj o uháJení kultury pred civilisací nebo snad spíše
pred lžikulturou. Jeho zraku neušlo, že kulturní hodnoty pocínají upadat do pod rucí civilisace, že mnohé, co na vrch se zdálo
výsledkem duševní tvorby, organického
tvurcího procesu, svoj í
podstatou - ac melo-Ii jakou - bylo pruvodním
zjevem stávajících institucí, mechanickým
di'lsledkem toho, že literatura
- a mutatis 1l1u1'andis také ostatní obory života duševního _
byla jakožto instituce vclenena. do našeho života a že v nem
sttrvávaJo, bez nejmenšího ohledu na to, ci nebylo-li povolaných
a vyvolených, takových totiž, jako byli ti, kterí v dávnovekosti
si literaturu z vnitrní nutnosti
vytvorili,
nikoliv literaturou
zevne již zarízenou k tvorbe byli privedeni. Ke psaní knížek
se vždycky nekdo najde a s trochou trpelivosti a soudkem inkoustu dá se vysedet slušná porce literární slávy, hlavne proto,
že lid si zvykl na to, míti vždy nejakou literární velicinu, již
by mohl oslavovat, a že si je delal, když se jich neurodilo.

i

Pozn.ámky
o dvou stranách. Ta cást verejnosti, lderá má koalicn~ch method až po krk a se sympatisujícím zájmem
~Iedujevznik neceho nového, je do velké míry matena
tou oko1.ností, že vznikly dve strany s cílem celkem
stejným, totiž Národní strana práce a t. zv. strana
pokroková. Je prirozeno, že se klade otázka: Proc dve
strany? proc nás matete jakýmisi odstíny? nebo je tu
neco v neporádku?je treba vykládati si tyto dve strany
jako protest proti necemu ve vlastních radách? která, je
to vec, jež je rozdelila? Koalicní režiséri využívají samozrejme této okolnosti, jak se dá. V jejich rukou se
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pokroková strana p. prof. Bláhy sta'la trumfem proti
Národní strane práce. Žádný z nich neprikládá pokrokové 'strane širší verejný dosah, ale všichni O ní mluví
ze zlomyslnosti. Dávají na jevo: v Národní strane práce není neco v porádku, jestliže tito ušlechtilí mužové
odepreli jíti s ní a radeji zllstali sami mezi sebou', aby
podnikli beznadejnou bitvicku na vlastní úcet.;N ám se
zdá, že pokroková strana bud si neuvedomuje tuto situaci, anebo že si ji dobre uvedomuje, ale hodlá jí využít k nejakému vlastnímu cíli. V tom prípade je treba,
aby strana p. prof. Bláhy tento cíl verejnosti oznámila
a aby dokázala, že tento cíl je tak clúležitý, že je možno
zaplatiti jej i dojmem anarchie v nekoalicních radách,
který se vzbuzuje. Je treba ríci, jde-li u obou techto
stran o 'spolecnou vec ci jde-li o neco jiného. A jde-Ii
o spolecnou vec, pak je treba jasne vysvetlliti, proc se
postupuje oddelene. Pro Národní stranu prúce je tato
historka zkouškou trpelivosti. Ale jsme toho názoru,
že tato trpelivost nesmí jíti až tak daleko, že by mohla
škodit. Jak prineslo na pr. »Právo lidu« zprávu, že
Národní strana práce nabízela p. prof. !)lithovi plll1clruhého milionu, aby- ho získala::-----p-'onev;.džzde by, šlo
zrejme o prípad jakéhosi kupování duší, predsta'Vujeme
si, že p. prof. Bláha má povinnost ríci, je-li tato zpráva pravdivá, a nechápeme, proc k ní nerekne ani a
ani b. Taktika mlcení není dosti srozumitelná, vyjímajíc ten prípad, že by p. prof. Bláhovi šlo o to, aby N árodní stranu práce pokud možno držel v šaJChu.To by
se však nesrovnávalo s poctivostí politické taktiky, kterou pokroková strana postaviila jakožto první príkaz.
Nevíme dosti dobre, ja,k p. prof. Bláha vysvetluje rozdíl mezi stranou pokrokovou a Národní stranou práce;
s'nad nemáme dosti ostrý zrak pro detaily. Ale jiste
možno vysvetliti ten rozdíl tak jasne, aby byl všeobecne
srozumitelný, a aby se pak mohlo posouditi, zda ony
dve strany k sobe patrí nebo nepatrí. Mluví se o námluvách, jež! Národní strana práce podniká u strany
pokrokoY~.,Takové námluvy jsou rozumné, jde-li o to,
I aby se predeš'lo zbytecnému tríštení a aby se sjednotily
k spolecnému postupu strany, které mají spolecný cíl.
Rozhodne však nemúže jíti o mechanické a násilné
sjednocování neceho, co je zásadne rúzné. V tom prípade at jde každý svou cestou. Ale zdá se nám, že tuto
vec lze rozrešiti rychle a jednoduše, sedne-li si nekolik
dospelých mužú na hodinu k jednomu stolu. Tolik
stací, aby bylo získáno jasno. Ukáže-li se zásadní rllZnost, pak není místo pro žádné nárn'-1uvy. Pokroková
strana má velmi lehkou posici, a nelze pochopit, proc
si libuje v nejasnostech. Pan prof. Bláha by si mel uvedomit, že hlavní smysl jeho strany byl až doposud
v tom, že byla vynášena jako argument proti Národní
strane práce. Je na nem, aby rozhodl, chce-li tomuto
cíli sloužiti i nadále. Nemúžeme se informovat o všem,
co p. prof. Bláha vykládá svým stoupencllm. Ale chteli
bychom to vedeti, vzhledem k dopisu, který otiskla Bechynova »N ová svoboda« z Brna. V tom dopisu se
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praví, že strana pokroková: a strana práce smluvily pro
volby spolecný postup, a že jejich privrženci, kterí se
do nich dali privésti naivní predstavou »politiky bez
kompromisu«,
kritisují
prísne
tento kompromis;
v m'luve realistu z r. 19II by to. bylo prý možno nazvati volebním kartelem; dopis koncí: »nepochybuji,
že mnozí brnenští páni zacali svoji politiku s opravdovou snahou býti nekompromisní - a ejhle, na prvním
kroku neodolali kompromisu ze všech kompromisu nejkompromisovatejšímu«.
- K tomu tplik: clenové N árodní strany práce až dosud niceho nemluvili o strane
pokrokové, ponechávajíc,e jí cas k o,rientaci; mohl-li
vzniknouti nekde dojem, že dohoda mezi stranau práce
a stranau pakro.kovau by byl »kompromis ze všech
kompromisu nejkompromisovatejší«,
cosi mravne rovnacenného volebnímu karte~u Mladacechtl s národními
sacialisty z r. 1911, pak mohl vzniknauti jen na základe
výroku clenu strany pokrakavé. A zde práve by jiste
nebyla trpelivost na míste. Je-li pravda, že do.hoda mezi
obema stranami by byl kampramis nejkompromisavatejší, pak by byro neslušné jej delati; meli jsme dojem, že
k so.be v.nitrne patfí
hy tu bylo šlo polJI omatlé
a CCJ jen jak\'msi opamenutím se arganisova!la 'Samastatne; nemuže jíti a mechanický, násilný kompromis;
je-li tu taková rtlZl1ost, jako byla mezi MladoCtchy a
náradními socialisty (jsme avšem presvedceni, že je to
nesmysl), pak a( jdou abe strany do. voleb samo.statne.
Zdá se nám, že páni z pokroko\'é strany z jak)'chsi dúVOdtl nakupili do.hode v cestu více umel)'ch prekážek,
než je zdrávo veci.

Dopisy

o
Vážený

novou stranu.

pane redaktore!

Byl jsem jedním z tech, kterí po krisi v nár. demokratické
strane byli sice pro utvorení strany nové, ale jediné. Jak vidno,
ukázalo se volání po strane jedné marným.
Programy
predložily strany dve a ac 'tyto mají v základe dosti spolecného,
jest tu i mnoho rozdílu, které nedají se snadno preklenouti.
Nezbývá než spokoj iti se s faktem a prihlížeti k cinnosti obou
stran, která bude zajisté velmi zajímavou.
Jak jsem již ve
svém minulém clánku podotkl, jsme tím my, úredníci,
postaveni pred ol'ázku, kterolt stranu voliti? MltsÍm se priznati,
že jako soukromý úredník sympatisuji
s národní stranou práce
a hodlám státi se i jejím clenem, ac i program druhé nové
strany »brnenské pokrokové" velmi se mi zamlouval.
Pri zakládání
nové strany p,olitické záleží mi v první rade
na tom, kdo je jejím tVllrcem, a dllveruji jen té strane, v jejíž
celo staví se lidé poctivou politickolt cinností již známí a jen
té strane mohu po predchozích mnohých zklamáních s duvero4
odevzdati svuj hlas. Shledávám v cele národní strany práce
mnoho kolegu, vedoucích to cinitelll »Jednoty" odborové organisace soukromého
úrednictva
a zrízenectva,
jejíž jsem sám
jako bánský úredník clenem a chci duverovati,
že nepridávají
se k strane nové proto, aby na úkor svých druhll pomohli si
ke kariére a blahobytu, ale že se k ní hlásí z presvedcení a
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pctreby nejvýš již nutného hájení práv dosud zcela zapomínané
inteligence úrednické,
aby práce téže v národe a státe byly
mravne a hmotne uznány a hodnoceny.
Rozepisování
o tom, co ocekávám od nove založené strany
J:.ráce, pokládám za zbytecné, ježto vstoupení do strany samo
vyjadruje
souhlas s ideami prohlášeného
programu.
Záleží na
strane samé a vedoucích cinitelích, aby pod žádnou podmínkou
programu
vytceného neopoušteli, aby meli stále na pameti, že
jen bez "Kainova znamení" na cele získají rady uprímných
prívržencll
mezi úredníky at soukromými
neb verejnými,
že
jtn tak mohou, se státi stranOlt mocnou, která musí býti všude
a všemi respekto'vána a jen tak vyplní bohdá na se vzatý - a
rekneme si uprímne težký a za dnešních u nás stávajících
pomeru gigantického
úsilí a tvrdošíjné
neústupnosti
vyžadující
program.
Zabrání tak i cetným útokum casto až hanebným zpusobem
na stranu a predáky 'její podnikaným,
bude-li odrážeti výpady
velicin neprátelských
ne planým polemisováním,
ne splácením
urážek, ale nezištnou a obetavou prací.
Pomozte
inteligenci,
pomužete
národu,· vlasti, státu, který
jiste ve svete kulturním nemtHe si práti býti z posledních.
S plnou úctou oddaný
Brno, dne 28. zárí

Zdenko

Krenek.
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Knihy redakci zaslané.
Karel Polácek:
Na prahu neznáma.
(Satirické
romanetto.)
Konzelná šunka. (První pražská pohádka.) 2. svazek "Knížek
dobré pohody", jež vydává Pro Borový. Stran 88.
Vladislav Vancnra: Pekar Jan Mm'hol/l. 2. vydání. Román.
Úprava a obálka K. Teigeho. 4. svazek edice »Odeon«, jii
vydává Jan Fromek, Praha-Smíchov,
Premyslova
724. Stran
138 za. Kc 17.40.
Emile Verhaeren:
Svítáni. Drama ve veršÍch. Druhé, opravené vydání. Preložil St. K. Neumann. 2. svazek edice "Odeon<(,
K ákladem
J. Promka,
Praha-Smíchov
724. Stran 104 za

Kc 16..10.
Jan Slwlá!?: Jan Zeman. Román z ceského severu. Nákladem
Ceské grafické Unie. Stran 262 za Kc 25.-,
pro odberatele
»Zvonu" za Kc 23.-.
Vladislav VanC1tm: Pole orná a válecná. Román. 1. svazek
edice »Odeon", nákl. Jana Fromka, Praha-Smíchov
724. Stran
212 za Kc 26.40.
Knihovna pohlavní výchovy.
Rídí Zdenek Záhor. Nákladem
B. Kocího v Praze. Svazek 1.: T. G. Masaryk:
Mnohoženslví
a jednoženstvÍ,
Za Kc 3.-. Svazek 2.: Zdenek Záhor: Význam
a podstata lásky. Za Kc 2-40. SV:lzek 3.: Zdenek Záhor: lak
v'::lliká život. (Cítanka pohlavní výchovy, díl 1., pro rodice.)
Svazek 4.: Zdenek Záhor: Jan vzniká
život. (Díl 11., pro
mládež asi do 10 let.) Svazek 5.: Zd. Záhor : lak vzniká život.
(Díl lIL, pro mládež asi od 10-12
let.) Svazek 6.: Zdenek
Záhor: Jak vzniká život. (Díl IV., pro hochy as od 12 do 15
let.) Svazek 7.: Zd. Záhor: lak vzniká život. Díl V., pro dívky
as od 12 do 14 let.) Svazek 9.: Emil Svoboda:
Žena-clovek.
(Tri úvahy.) Za Kc 2-40. Svazek 10.: Dr. 1. M. E:mer: Pohlavní život pred snatkem. Za Kc 5.-.
Heimtv
Passion61.
Preklady
Otakara
Fischera.
12. svazek
Kruhu cetby zábavné a vzdelavací. N ákI. AI. Srdce. Stran 76.
Villiers de l'lsle Adam: Nejvyšší
láska. Preložil].
O. N'ovotný. 10. svazek Kruhu cetby zábavné a vzdelávací. Obálka
C. Boudy. Nákladem A. Srdce v Praze. Stran 150.
Thomas
Quincey: Vražda jako krásné umení. Z angliciny
prt]ožil J. Skalický. 11. svazek Kruhu cetby zábavné a vzdelávací, jejž vydává A. Srdce v Pra,Ze. Stran Iío.

