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At dej'e se cokoliv, oni obracejí se k poesii. Jest to
odvrat od obcanstv,í k básnictví. Ve starém pro-gramu
Dev'etsilu položil politický agitátor patu na šíji básní
kovu. V novém programu D e vet s i 1'l1 Se nám na
opak zdá, že bylo až príliš dovoJ-eno, aby krehoucký
básník 'Vyhodil obcana s jeho starostmi ze dverí. Sotva
s'e dohodneme úplne. Dríve nám vynadali, že isme ne~
chteli, zcela uznati jejich revaluci. Nyní nám patrne
vynadají, že nemužeme zcela souhlasiti s jejich sve~m
unylých leknínu a medových mesÍCu. Pan dr. Hllar
psal zde nedávno o návratu doby k biedermayeru: aby
chom podepreli jeho thesi, mohli bycham jaka doklad
ci10vati typ básníky, kterí vcera opevo'Vali vztah del
níka a ovzduší bariká:d a dnes obratem zpívají o hvez
dách ve vode.

Nov,ý smer básníku z D ,evet s i Iu má svau theorii,
které se zatím ríká po e t i s m. Vlastní podstatu Poeti
srnu, zdá se mi, vyjádril p. Seifert v této knížce jedinou
vetou: »Všechny veci jsou na svete krásné.« Poetismu~
je v,idení sveta, pretéka jídho poetickými štávami. Po
kud se pamatu ji, napsali naši poetisté jednou theore
tický clánek, ve kterém tvrdili neco jako že se už ne
vyplácí psáti a že možno tvoriti poesii praste tím, že
si sedneme do kavárny nebo jdeme na procházku.
Tomuto názaru nemohu odepríti v,šechen souhlas. Život
lidský je beze vší pochyby poetický, dovedeme-li se
na ner rádne podívati. Koketujeme-li s krásnou ženau,
tvoríme krátkau lyrickou básen. Díváme-li se na kve
tinu, je ta kus poesie popisné. Nemáme-li penez, je ta
elegické distichon. Oženíme-li se, píšeme na vlastní
kuži hru z,e ži'vota o trech jednáních. Život clav,eka od
detství do stárí je oby6ejne epos, které 'by mohlo býti
napsá,no v hexametrech. A sedneme-li si' na chvíli na
záchod, stvoríme tím kratický cynický epigram: Vadou
této životní poesie jest, že není tr'Valá a že nezachovává
po sobe památek. Proto nelze ocekávati, že by lidé,

Ale poesie

medový mesíc kape sladké šfávy
do kalichu kvetin.«

To znamená, že sverili staré úkOly Devetsilu historii
a sami obrátili oci jinam:

»A zatím na krehkých rovnobežkách zeme
HISTORIE
stoletý brectan se vine

zamil'ovaný navomanžel. Kde dríve poskakovalo devet

sil tam nyní devet hvezd zárí nad devhi vzd~chy.
S;ciální ideje ustoupily lyrice nejsubj,ektivnejší, fIgur

ky delníku byly nahraženy fig;mkamiy ~r:ecnic a l~ska
de[níkova láskou bás-níkovou. ObryceJne se trnuslme

prestrajit, chceme-lil chodit jako harlekýni. ).'it<: ~ladí
lidé však musí se zbavit prestrojení a setnt smll1k.u,
chtejí-li se objevit co harlekÝni: nebot jsou jimi ve sku
tecnosti a nejradeji zpívají písnicku u nohou Kolom
biny. Sei,fert nyní, praví:

»Což mohu vyprávet dívkám o hruzách a svetové válce?
At sama historie maluje obraz.«

PtítomnosL
v rLiteratura a umenl

generace od revoluce k lekninum.
Yebujemotto ke své nové knížce veršu, *) podo

. p. Seifert obrititi citá,ty~ Mác?yyna ruby a na~
i jako heslo: »Na tvan lehký zal - hluboky
i smÍch.« Jsem rád, že jsme se tedy konecne do
Meli jsme jakési spory s tou cástí mladé gene

kterou representuje p. Seifert, a sice z toho du
že jsme nechteli uveNti jejímu žalu a její na odiv
é vážnosti. Prosili jsme ji, aby se nepretvarovala.

YiIi jsme jejímu revolucne za:kabonenému zraku a
zatatým pestem, jejímu marxismu a proletár

nebot jsme pozoravali, jak j,ejí nohy se škubou
po shimmy. Postrehli jsme, že s vetší uprímno

skutecnejší zálibou mluví o baru a o cirlQUSU
delníku: že revoluon'Ost je v, tomta prípade jen

Yká šminka na tvárích hluboké !bezstarostnosti
; že vrásky na cele byly pred vstupem na jevište
namalovánY'l1hlík.emjže 'Ony rudé krllpeje, kter~
ly po veste generace, nejsou kr,ev" n)'brž limo

Tvrdili jsme, že tato generaoe má na tvári lehkJ"
klhok{'v srdci smích. Tedy totéž, k cemu nyní

seb~poznání došel p. Seifert. Myslím, že temi
charakterisoval velmi dobre svou knížku. Jest
hk~'žal mládí a hluboký smích mládí.

všeobecneznámo, s jakým pragramem zahajoval
Yt s iI svau dráhu. Byl to prog-ram marxismu,
Dosti.kolektivnosti, tendencního a praletárského
t. Hoši, kterí práve prekracili dvacátý rok, pred
ali si. že vloží svou mekouckou ruku do mozolné
delníkovy.Psali básne, v nichž se v ruzných ob

opakovala myšlenka: »komunistický manifest,
mne velmi líbí«. Ohlašovali príchod úplne n'O

veta,starší generaci prohlásili za zcela pr'Ohnilou
táckou. v mysli se bav,j[j stavením barikádek a
'li dokonce tvrdou v,etu: kdo nám nerozumí, má
ríti.

okclybyl literární pragram uveden s tak veU<ým
m, málokdy bylo na jeho základe popraveno

lidí a málokdy, jak nyní vidíme, byl program
krátké dobe tak úplne 'Opušten. Dnes véru Alois

více vyho'Vuje ideám staréha programu D e
il ti než na pr. p. Seif.ert. Figurky delníktl a
byly sebrány a zavreny da krabice, domecky

ferie a tovární komíny, které nikdy nechybely
ích staršiho data. byly uklizeny, tovární dým,
pachbásníci D e Vie t s i Iu s oblibou a progra
rozširovali, byl zahnán vuní Eau de Colog-ne,
y byly rozebrány a mladí básníci z nich odnesli
ovkyzase domu. Clenové D e vet s i Iu, krátce

• nakašlali na Tugendeselei a uchýlili se do háje
šalmaj. Pan Seifert ve své nové knížce TIiení

ie více marxistický než fialka, nevyjadr,uje více
kh hodnot než kytara a není více revolucní než

Seifert: »Na vlnách T. S. F.«. NákJ. Vác!. Petra v Praze.
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pres tyt'0 poetické možnosti vlastníh'0 života, se vzdali
úplne psaní knih. Také p. Seifert touží, aby jeho city
byly zachovány po nejak'0u dobu a aby vytvoril trva
lejší dílo poetické, než muže býti utvoreno sezením
v kavárne. Proto vydal zase knížku veršu, ac to snad
mMe býti považováno za zastaralý poetický zpusob.

Nevadí mi, že pojem poetismu byl sem privezen
z Francie. Je to básnický zpusob, který dovede velmi
dobre vyjádriti závideníhodný dušev,ní stav mladých
lidí v kterékoli zemt. Tento pretékající Iyrismus,
v nemž i smutek je medový a sametový, je prirozenou
materštinou všech mladých lidí se svežími a neomrze
lými smysly, které chtive se vrhají na dojmy jako
piják na alk'0hol. C'0 psal p. Seifert dri-ve, to byla vet
šinou maska, neco, oemu se nauci'l nebo co si vymyslil.
Jeho nová knížka je však pravá, nevyvratitelná paesie
mládí. Odhodlal se býti tím, cím jest. Nehodlám pre
kážeti žádnému druhu 'Uprímnosti. Co píše Seifert
nyní, je poesie hlubokého štestí mládí, štestí druhu
prevahou smyslavého. V mládí dovedou nás dojmy ute
šiti nad vším, a je-Ii nám kolem dvaceti, dovede v nás
i mesíc, stoupající po ,nebi, vzbuditi pocit osobního
štestí. Sdfert je zatím štasten jako novomanžel, nebot
je, jak'0 každý mladý clov,ek, novomanželem'v pomeru
k sv,etu a prožívá práve líbánky. Ne nadarmo nazval
cást své knihy "Svatební cesta«; mladý básník a no
vomanžel jsou si príbuzni v pocitech a nekdy i v milé
pošetilosti.

První básen v knížce je venována ApollinaÍ'rov,i, ja
kožto otci tohoto básnického smeru. Ale tento básni
cký smer má i svého deda. Cteme-Ii nekteré stránky
Seifertovy, ríkáme si: drahý Petre Altenbergu, hle,
vaši vnukové! Všechny podstat,né vlastnosti poetismu
byly ji'ž obsaž,eny v krátkÝch básních v prose tohoto
šedivého vídenského bohéma. Chtel bych ríci, že tu
není nic, co by již nebylo v Altenbergovi. Totéž okouz
lení sv,etem a drobnými fakty. Krátké "lyrické anek
doty«, které s takovou oblibou píše Seifert, jsou vyná
lezem Altenberg'ovým. Ríkával tomu, že podává "vola
v tyglíku,« že v nekolika r<Í!dcích podává výtažky vel
kých vecí. Seifert ve svých tyg-lících nerozpouští vetši
nou více než kurátko. Ale nekteré jeho lyrické anek
doty jsau dobré. Na pr. o Napoleonovi:

Má dýmka Gambier me strašne baví
Má d hlavy císare legracní hlavicku
Dobrý den, slavný císari!
Už se ti vykourilo z hlavy být pánem sveta?

Nebo, nejhezcí z nich, "Útecha«:

Slecno, slecno, vy se mracíte
že po celý den vám pršelo
co by mela ríkat támhle ta malá jepice
které pršelo po celý život?

Básníci druhu 'P. Seifert'0va musí pamatovati na
zadní kolecka a na to, C'0bude, až je opustí mládí, které
je dnes jejich nejvetším puvabem. Víme už z Altenber
ga, jaký rozmer a jaké možnosti má ta poesie, které se
dnes ríká poetismus. Zatím. se p. Sei'fert oddává ne
zastrene svým ch'Utím, které casto býva ji chlapecké. Je
to ponekud cukrárská poesie, a mnoh'0 metafor je vy
bráno z cukrárského a lahudkárského krámu. Tušíme
za tím mladý mlsný jazyk. Jeho básne js'ou plny

ananasu (nekdy pro zvýšení delikátnosti zmrzlých),
banánu, vetrových bonbonu, a »cukrár Láska delá
z vanilky zmrzlinu«, místo snehu je na strechách do
mu »s'ladká zmrzlina«. Zdá se, že p. Seifert rád jí.
Kdy~ dríve psal o delnících, dal na srozumenou, že
podn1knou rev,oluci, aby také mohli jísti veprovou a
ementálský sýr. Nepovažuji tu básen za tak špatnou a
ostudnou, za jak'0u byla vyhlášena. Odpovídá to celkem
historickému materialismu. Nyní se chuti p. Seifertovy,
o nichž je v knížce dáno na srozumenou daleko voÍce
než o ideích, se zjemnily a obracejí k mlsum. Mládí má
svá práva. Nekdy jeho chut nabývá náruži'vosti, která
není bez básnické síly:

Umírám žízní slecno Muguet
a vy mne nepovíte
jak ch'utnávalo asi víno v Kartagine.

Kolumbova úlolta v této knížce je redukována na
to, že umožnil p. Seifertovi kouriti cigarety, objeviv
Ameriku.

Mládí ode vždy ríká veci spíše intensivne než jasne,
a není veru ctižádostí této poesie vyjadrovati myšlenky
presne. Blíží se spíše hudbe.

Kam odplul ten prapor na stožáru cervené lodi
a proc je kotva znakem nadeje když me tak smutno je tu
a mrtvou tanecnici ta písen neprobudí?

V t'0m, oivilne mereno, není príliš mnoho zrejmého
smyslu., ac jinak tato smet neurcitých pocitu a neurcité
touhy je velmi charakteristická prO' biologi'cký stav
mládí. »Šumivá ;Iimonáda hvezd pretéká na zem«: to
je aS'i charakteroistika této poesie. Cteme-li ji, vzpomí
náme na chvíle usínání: jakO' v polospánku radí se tu
k sobe veci ponekud nesouvisle. Nedostatek inter
punkce. k tomu prispívá. Zakládám si na tom, že jsem
pochopl1 problém nemeckých reparací, což je snad nej
.obtížnejší a nejzmotanejší problém posledních desíti
let. Musím se však priznati, že v Seifertových básních
J?-echápu.vždy úplne, jak jedna veta patrí k druhé, proc
~e tu pOjednou ten obraz a ne nejaký j'iný, pr'0c z 6ista
jasna se objeví jakási baletka, která v železných vet
vích hraje na kytaru. Jsou to patrne pozustatky sym
bolismu, slova, která nechtejí býti brána doslova.
More, mesto, skála znamenají tu buh ví co. Proto
všude, kde Seifert hodlá neco popsati, vylíciti, jako
treba Paríž nebo Marseille, je to nejasné a rozpliz'lé.
Škocia, nebot zdá se, není bez daru názornosti, když
praví: »už k oknu prišla bledá hvezda« nebo kdvž
lící podzim v parku: , ..

Hle, Archimedes kreslí kruhy v písku,
lehký déšt padá na proud vodotrysku.

~ emohu zamlceti, že leckterá veta tu zní jako: kou
kaje z okna kopla ho kráva. Nemyslím, že by básnická
volnost reci smela jíti tak daleko. Jinde se sypou slova
nesouvisle. jako z »rozbité desky gramofonu«, jak sám
praví na jednom míste. Daufám, že jeho príští vývoj
pujde smerem k vetší jasnosti. Máme-Ii co ríoi, tedy to
rekneme porádne.

Pan Seifert se také ješte zcela nezbavil zlozvyku
z r'0mantické doby básnictví a je puzen vyhledávati
veci lkající. Zdá se, že se jednou díval pres pJ.ot na
parti,i tenisu. Nedovede však a ní ríci nic jiného než
zmínku o »lkajících strunách raket«. U starších bás-
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neustá'1clkaly struny piana, p. Seifert se už za to
ponevadž však myslí, že k rádné poes'ii za všech
ostí patrí lkaní, dává zalkat aspon raketám. Kdy

hrál tenis, pochopil by, že V' té hre jest zcela
~ného podstatné než lkající struny raket. Tak
t leckdy spojuje nový svet se starými básnickými
: do lodního šroubu vždy se u neho zamotaj~
y. Tak spojuje starou dobu s novou: má sice
vroub. jako futuristé, ale i lekníny, jako nejstarší

• lactivejší riOmantoictíbásníci. To je skoro podobné
romiSll. Není nad chytrost.

ínky zaslouží hrícky, které p. Seifert provádí
oCÍtiskárny. Jeho básne jsou sázeny asi dvaceti

ými typy písmen, nekdy i písmem, které by se vy
o dobre na plakáte. K f'(~kvisitám této poesie
1 rehlls a mapka Ameriky. V podstate je to vliv

erního plakátu. To jest pošetilý názor, že by ti
a mohla zvyšovati poeticnost. Jedna z lyrických

dot p. Seifertových zní:

trVERÁK - ŠTESTí

CTVERÁK - ŠTtSTí'

ŠTESTi
ž znamená: cím vetší ctverák, tím vetší štestí.
o zpusobem daly by se psáti i kritiky:

TISKÁRNA - POESIE

TISKÁRNA - POESIE

TI~KÁ RNA ~ POESIE
v znamená: cím vetší tiskárna, tím vetší poes'ie.
více a ruznejších písmen má tiskárna, tím lépe
'sníka. Tento názor nezasluhuje sympatií. Velmi
e se dívám také na válku, kterou p. Seifert po

bu jiných vyhlásil interpunkci a velkým písme
Jest to celé hnutí, a už i p. K. St. Neumann,

musí býti pr'i všem, se zmenil' v jakéhosi nového
n umanna. Nerozumím dosti <lobre cílum této

V)'hody interpunkce pro srozumitelnost nelze
v ovat-i.. \le, není-liž pravda, až si 'Jdbudeme tuto
u, vrútÍme se zase k teckám a cárkám, když po

že tím neutrpí naše poetická síla? Byla by to
ie. kelyby se musila bát, že zakopne o tecku

ku.

. skonciti, aniž bych dal výraz svému presved
p. Seifert je skutecný básník. »Svatební cesta«
birce je básen podivuhodného kouzla a lyric-i nejryzejší z toho, co se dnes píše. Z ceské
y je p. Seifert nejblíže Karlu Tomanovi. To

že by m2l býti pametliv mezí svého nadání,
Jich pametl'iv práve Karel Toman, a nevykra

V prestrojení a nenutiti se do úl<oh jež, mu
cizí.To nikdy neslouží básníkovi k dobrému.

-fp·-
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Život a instituce

Ctibor Blattný:

Holandsko cili Západ a stred.
Pouhých 1000 km od Prahy, tedy tolik jako odtud

do nejvýchodnej.šího kraje 1Podkarpatské R usi: tam
nejcistší západ, zde nejryzejší východ. Tam kultura,
zde primitivismus .

Ale tak jsme nechteli zacít. Chteli jsme zacít tím,
co nám všem je nejbližší, ano, at se snad tím mora
listé pohoršují jak chtejí: j'ídlem. Nebot rekneš-li Ho
landsko, ozve se ti slovo jídlo. Mnoho a dobrého
jídla. Ale v tom je malý omyl poutníku z prvotrídních
hotelú a na krátko v této zaslíbené zemi. Bricho
Evropy je v jejím srdci, v Cechá'ch, kde se jí rafino
vane, težce a složite, kde se masa vypékají a míchají
s nejlahodnejšími vúnemi, kde se smetana z pouhého
požitkárství šlehá a pojídá pro radost jazyka, kde se
scházejí žaludecní poklady z celého sveta, at jsou to
sýry nebio pomerance. Ale v Holandsku se jí mnoho,
dobre, vydatne a zdrave: proto tu také nepotkáš tolik
brich na všech cestách, tolik ledvinitých obliceju a ne
foremných žen. Sýr, mléko, vajícka, cukr, káva, caj,
masa krvavá neb napolo syrová, ryby, syrová uzenina,
bílý chléb, to je skoro vše. O alkoholu až pozdeji.
Jednoduchost bratrící se se sportem a tely dobre vy
r;eSltenými, chladným rozumem a krví nevzpenenou,
cílevedomou. To je Holandsko v jí<llech a i jinde.
Rozdelení dle severního polárního kruhu jídelního
lístku: kruh daný protestantismem, táhne se po hra
nicích Belgie a severním Nemeckem. Co na sever od
neho, to vše j.í obed vecer a v poledne presnídávku, jí
aby bylo živo, treba dobre. Co na jih, to 'Obedvá v po
ledne, vecerí vecer, jí aby si pochutnalo, treba nekdy
špa,tne.

Nepotkal jsem žádného Holandana = Vláma ze
16.-17. století, leda na obrazech. Tam casto pil, ne
míme se veselíl a užíval< nejlepších darú pHrody. Byl
i. smíme-li verit malírúm, tlustší než i.a našich dob,
nejezdil na kole a tváril se vdmi casto laškovne., Stálo
by Ito za to, zeptat se ho pri setkání, proc nechal tc 1:0
bujného života, proc jí kurata jen o velké svátky a
m~sto alkoholu pije caj. (I dospelí muži p;}í zde vše
obecne caj s mlékem!) Jiste by odpovedel, že neví
proc, že za své deti nemuže.

.\ tuhletu velmi bujnou veselost potká~ už jen o pJ
svícení, Kerkdag! kdy se pece na dlouhá prkna a
kdyby starý. Brueghel žil, jiste by maloval. Krev ale
nevychladla - proudí jenom urcitým proudem. Pro
testantismus vykonal tu jedno z nejlepších svých del.
Kde v Nemecku narazil na protestanty z povolán,í a
od prirozenosti, setkal se v Holandsku s BruegheJ.o
vými sedláky. Dnešní Holandan" at je katolík nebo
protestant, je jeden a týž .

Víme, jak ošidné je pronášeti úsudek' o celém ná
rode. Nuže ale, není-li nám zárukou správnosti
úsudku zjev, že caj tu témer úplne vytlacil alkohol?
Nebyla to jen ohromná propaganda, která tom uhle ná
poji (je ·ostatne všude výborný a varí se velmi silný)
P?m.~hl~ v Ho!an.dsku .na nohy a zahnala skoro úplne
vsehJake ty PIlsner Blery a Munchner Biery (pouze
barv~ou ,se. shod~jí se svými prarvými jmenovci, pravé
plzenske JmenUje se Urquell, aby bylo pa<trno, že je
z Cech), byla to, a snad hlavne, i nepotreba alkoholu,
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nepotreba tohoto témer prekotného vzrušování. Alko
hol, to je revoluce. Obého tady není. Tu je zeme po
kroku a blahobytu sama od sebe.

Nikde na svete neuvidíš tolik tabulek s nápisem
»verboden« až do toho »verboden te wateren«, pri
pevneného na každém druhém kostele. Tabulek spou
sta, ale nikdo, na štestí, si jich nevšímá. Vše jde
svým rádem jaksi samo, bez dirigenta, královna je
královna a liberalismus se navzájem nepobíjí. Velká
vášen HolancYanL't: náboženství. Že z nás se narodil
Komenský, je pro protestanty nejvetším a il1ejlepším
faktem dejin. Celé Holandsko rozdeleno je na dva tá
bory: katolický, menšinový, výbojnejší, méne pokorný,
obsadil vetšinu ministerstev, vláda katolická; a evan
gelický, který je nespokojen spíše uvnitr. Tím okku
povány i strany; není jich dle zamestnání, jsou kato
líci a protestanti. Malý zlomek tvorí sociální demo
kraté se svým orgáil1em H e t Vol k, velmi mírného
ružového zabarvení. Agrární strana, která by zde, dík
velikému poctu príslu ':níku agrárního stavu, mela za
jisté znacnou váhu, neexisttije ani jménem. Výsledky
;e jeví: Holandsko, jedna z nejagrárnejších zemí
v Evrope, zeme, v níž zemedelci a zahradníci prosla
vili slávu svého zamestnání a velikJ'rm vývozem svých
produktu drží státní pokladnu, nemá svého samostat
néno mini~terstva zemedelství, ag,endu tuto obstarává
pouze department v ministerstvu vnitra.

I ezapomínejme ale, že to je síla tradice, toto roz
delení národa na kríž a kalich. Dobré dllsledky tradice
jsou, chceme-Ii, tyto: úcta pred domovem, zahradou,
stromy, prací, stárím, vkus, kultura a zdraví; láska
k vecem prost)rm a cistým. K porádku a cistote až
píchá do ocí a holí: vždyt tady myjí se kartáci i ulice!
Není to jen vnejší známka této úpravnosti, je to i vy
jádrení povahy HolancYail1ovy: úpravnost a porádek
vládne i ,tam. Možná, r,ekneme, nekdy i za každou
cenu. Neporádku není nikde. Ne že by bylo treba
vtloukati rád, ale je vzorem, dán je již povahou a ži
votem. Snad i tu má pllvod tolerance: ke ,každému,
at je to israelita, jakýkoli cizinec nebo kaiser Vilém.

Porádek, to je konec koncL't pohodlí. Nám už zde ve
stredu i na východe Evropy stalo se nescíslnekrát, že
jsme hledali založenou vec, ztratili mnoho casu a pak
k nicemu nebyla. V psacím stole Holail1cYanL'ta v jeji<;:h
duševní dílne tomu tak není. Jedna vec sleduje za dru
hou, tak jak leží v zásuvkách, skokL't není a také ne
prehmatu, je to tedy pokrok, treba nekdy velmi po
malý. Tam, kde východ zasáhl na plno, je tu klidno.

Mluvili jsme o stranách. At se o nich soudí jak chce,
jsou prece výrazem národních myšlenek, snah, atd.,
každé díte u nás vám to rekne. Nejmohutnejší cástí
národa js,ou v Holandsku zemedelci a jejich odstíil1'Y:
sadari a zahradníci. I sadari i zahradníci cítí se prí
slušníky zemedelcL't: nitrný vliv plldy velmi patrný.
Nebot celá zeme je vlastne jedinou velikou zahradou.
RolníkL't v našem slova smyslu je tu velmi málo. Úrod
ná pL'tda a její vytežen,í, obhospodarcyvání ponejvíce je
dinou rodinou a využití vš'ech moderních prostredkú
dovoluje rolníkum slušne se obživit - ac rozpietí mezi
cenami zemedelských a prumyslových produktL't je da
leko vyšší než u nás - na nekalikahektarových stat
cích. V celé zemi není mnoho statkL't nad 20 ha, pouze
v jižní cásti zeme a ty patrí Belgllm. Po wzlehl)'rch
polích, jak jsou u nás a jinde v stredoevropských ze
mích, se stýská. I v tom podobá se Holandsko Anglii
a úplne liší se od Belgie a hlavne její strední cásti,
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kde pocíná latinská rasa. Zemedelství tot zde zahrad
nictví - místo okrasn)"ch rostlin pestuje brambory.

Nemajíce nadání sdružovati se politicky - je to V)'·
hodou nebo nevýhodou? - mají holandští zemedelci
a nejen ani - neobycejnou schopnost sdružovati se od·
borársky. Družstva, veliká družstva, kv,etou tu tak,
jako sn,ad málakde jinde. Jednatlivec není vuci nim ni
cím, družstva však disponují penezi, zúcastní se do
brovolne a obetave podnikL't státních - škol, výzkum
ných ústavL't a mnohých jiných. Družstevnictví a jeho
úcast ve státním živote je tu prímo massovým hnutím,
hnutím po léta pripravovaným a vypracovávaným zá
padním socialismem, smíme-li toho slova 'o Západe
užíti. Jména mizí, nepotkáme se s nimi, jsou to jen
osoby pomyslné. Družstevnictví je tu nejmarkant
nejším znakem vývoje.

Jak se má vec s lidmi z pL'tdy vytrženými, s del
níky a s lidmi v mestech pracujícími? Ti, kdož pracují
rukama, pracují rukama. Jiným ne. Organisováni jsou
nebo nejsou. Velmi casto nejsou. Nebo i' u strail1'y li
dové - katolické. Nicméne znacná cást organisována
je u saciálne demokratické strany. Organisace má za
casté i zde ráz spolecenský - rys to u Holail1danll vy
vinutý v nejvyšší míre. V mal)rch mesteckách potkáš
delnick)'f dilm - treba priznati, že bývá casto nejméne
hezký ze všech a vystav,en v kasárnickém slohu: ponur)'
dojem zvyšuje ješte abvyklá zde stavba ze surových,
neomítnut)"ch, nahých a malých cihel. Takový clllm
s velikými okny, s cítárnou a umytým chodníkem, ná
padný vllci individualisticky úhledn)"m, výstavn)"m, za
hradou abklopen)rm, krátce dokonal)'rm domllffi a vilám
jednotlivých rodin. Toto shromadište neodpovídá jaksi
duchu zeme, v níž žije prece mnoho lidí na vlastní pest
a bez dorozumení s druhými. Je ,ta vpád v)'c.hodu, ale
ani tamu se zde nedarí: je zdejší socialismus velmi
mírný. T:éž prospešné podmínky mu chybí - není
zde mnoho bezzemku, ani tolik materiálu - delnictva
je pomerne malé procento. Nemá-Ii zde sociální de
mokracie dobrých podmínek, tím méne a vllbec ne bol
ševismus. Slyšel jsem vtip, že veliké háky na prucelí
všech domll ve velkých mestech, v Haagu, Amsterda
mu a jinde jsou tu proto, aby byla kde vešet pány do
mácí. Vtip rozhodne špatný, nebot není nikoho, kdo by
je vešel. Kanecne by vetšina lidí musela povesit s..ama
sebe, nebot skoro každý druhý majitel rodiny je i ma
jitelem vetšího ci menšího domu.

Tak je tamu i u delnictva. Po našem se tomu ríká
blahobyt: mít svuj barák, ne však v onom kasámickém
slohu delnických kolonií, které jsou naším paskvilem
na samostatný domov, kde težka co najdeš mimo šnL'tru
na prádlo a špinavou kuchyni. Mít svuj domek s neko
lika obytnými místnostmi, s hallau a zahradou s jiri
nami a ružemi.

Jaké jsau jinak pomery mestského delnictva? Dle~
slov samatných domorodcL't pred válkou pracovalo, jen
aby žilo. Za války (neutrálové) a po válce darí se mu
lépe - treba se Holandsko topilo ve zlaté krisi 
z techta posledních dob datují se teprve reformy: ne
mocenské a úrazové pojištení je od vcerejška, o sta
robním pojišten~ se nikomu ani nesní. Nezamestna
r..ých je dost. Stát penez nemá anebo príliš težké: nic
tam nelze koupit. Úžasná drahota. 10% ní restrikce
státních zamestnancL't odbyta prede dvema roky. Na
štestí byly tu kolanie, i ty jsou nyní zacpány. Pro
dukci pL'tdy lze ješte stupnovat: dosti velká cást zeme
leží ješte ladem; spolecnosti kupují tuto pL'tdua prová-
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jí pozemkovou reformu na soukromé basi. Všechno
nikání je tu vubec soukromé - náš stát se svS'm
ahováním do soukromého podnikání pripadá jim
arem socialistickým. Válka zde nebyla a též ne jí

vivodené pomery. Bytová nouze prekonána. Oshtne
~tšinu o tom, co postihlo za války a po válce nás,
yší zde jako pohádku. Puda je drahá. A tak obraci

pozorno t k prumyslu, dosud zde málo vyvinutému.
rádelny, továrny na umelé hedvábí, cukrovary, že
árny se zrizují, proud delnictva opouští plldu a jde
továren, které, pracujíce nejmodernejšími metodami,
hou vydelávati. Ostatne pro dovoz zbývá tu velké
le, bohužel cástecne a v nekterých oborech úplne ob
zené Anglií a Nemeckem. Konkurence možna pro
• ve skle, kužích, strojích, porcelánu; v ov,oci, sladu,
'vu, ba i v cukru, ac plocha cukrovce venovaná znac
e v posledních letech stoupla a výnosy docilované jsou
liké a spotreba hradí se z cásti i dováženým cukrem
tinovým.
Holandský obchod? Je treba o nem ztrácet slov?
arakteristický je nárek lodaru. Prístavy, tato srdce
landského obchodu, nejsou v plném provozu: dusle-

príliš težké valuty.

V~-kOllnOstdclnictva at rukou ci duchem je dobrá.
ráce zdá se nám pomalá. N en,í tu tech neúcelných pa
M at rukou ci myslí, kterými oplýváme a které nás'
tí pracovat mnoho a dlouho. Taylorismus však by
mel i nemel dosti práce. Mel by ji tam, kde jde o
ré nástroje a staré methody. Je jich málo: konser-
tivne udržely se ojedinele v nekterých odvetvích, na
. v zemedelství. I holandské povestné vetrné mlýny
nim cástecne patrí. Ale jinak nové metody, západní,

ické, anglické i holandské ujaly se tu silne a jsou
e využívány v zemedelství, prllmyslu i ve vede.

ovek našinec by v tom rád chtel odkrýti nejaký
ind!. Ned~rí se to. Nakonec prece musíš priznat, že
tu pracuje výborne a zdatne, a že práce postupuje a
ocí se do kola, dílo že se darí. Pracovat 6-7 hodin
ne pri vctší výkonnosti! Ale i jídlo podstatné a

živné, to je ostatne velkým' heslem v Holandsku 
tomu pomáhá. Vidíš rozvážnou práci a fantastický
rece brzo uskutecnený plán .obehnání hrázemi a vy
ní celého kusu more - Zuider-See, vidíš úžasný a
aplne konstruovaný boj (zvláštní ministerstvo pro

u o nej pecuje) plemene proti mori - vycerpávání
y a odvádení její až k mori po hrázích a precerpá
í její zpet do more, boj o zúrodnení kolonií a skve
ýsledkyholandské vedy. Vše je vypracováno úplne
odlne.

ohodlí, tento jediný, jedinecný, nebo, chceme-li, ale
" uprímne, nejvetší cíl lidského života - kdo by.

rál lenošitI - je tu hybnou pákou všeho podni
• a to dokonce uvedomelou; nikdo se za ni nestydí.
"edstírají se buhvíjaké veci pro to, co lidsky zna-
• zpríjemnit sobe i jiným život na zemi. Jak jsou

dané srdecní, tak jsou i uprímní a nestrojení.
" u, nepodvádejí, nechtejí ani prekážeti druhým,
si svoje pohodlí zrídili jak chtejí. Jsou poctiví. Je
na kole s takovou vášní ne proto, aby byli dríve

ráci, ale aby si neunavili nohy. A tabulky s nápisy:
rb ode tli dávaj'Í jen proto, aby si uklidnili sve·
í.

díváš-li se zblízka, uvidíš i vlastní toho prícinu,
veiiki propast me~i inteligencí - rekneme mezi

mými vrstvami jmením nebo kulturou a vrstvami
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na tyto statky nemajetnými. Je to do jisté míry pro
dloužení stredoveku. Rekl jsem již o tradici: nuže, zde
je tato tradice vyslovena nejzretelneji. Není témer slý
cháno, aby z jedné kasty prestoupil tu clovek do druhé
- tak ostre jsou tu taženy hranice. Vše, co se vymyká
usedlému meštanskému životu, je v techto kruzích ne
vítané: at jsou to myšlenky o nedemokraticnosti, me
saliance, at manželství, v nichž muž i žena vydelávají.
A je tu - což je nejpodivnejší - spokojenost na obou
stranách. Dostatecná vrstva inteligence utvorena 
protiváha její ve vrstve pracující rukama. Je to asi
starší a plnejší stadium vývoje než u nás .. Nebo demo
kratickou spásu prinášíme my, Slované?

Této vrstve vrozen-a je inteligence od rady generací .
Je tu tedy kultura velká a myslím, že u .nás velmi ca
sto marne bys ji hledal. Kultura znacící se predevším
v chápavosti ve vecech vedních, v neobycejném smyslu
pro krásno v umení, treba tu tradice zapustila silne své
koreny. Vzdelání školské jde práve tímto smerem:
je hravejší, nenutí deti ani dorostlé, aby se naucili tolik
kvantitativne (jako je to u nás), ale ptá se otázkou jak?
at na školách obecných, at lyceích (gymnasiích), vy-
sokých školách státních nebo obecních '(universita

v Amsterdamu). Neucí se spouste poznatku, ale jak do
nich vniknouti. Cestu k tomu vidí duvodne i v recech: .
ucí se anglicine, nemcine, francouzštine. Inteligent
mluví alespon tremi recmi. Majíc tuto metodu, vy
chovává škola spíše odborníky než povšechné vzdelan
ce: ten, kdo byl na západe, rekne jiste, že je tak lépe,
než dosíci všeobecného a k tomu casto ješte nízkého
niveau vzdelání. Výsledky jsou velmi dobré: Méne vy
sokoškolsky vzdelané inteligence, jejich místo muže
však zde precasto zastávat clovek i s nižším školským
vzdeláním.

Mluvili jsme o kulture. N uže malost starého umení
patrí k ní na prv'11,ímmíste. Je tu však i vzácné po
rozumení pro umení nové, živé. Jen tak možno si vy
svetlit, že bez úsmešku a bez pohrdání byl tu prijat ta
kový van Gogh a byli a jsou prijímáni moderní archi
tekti v cele s Berlagem, že vedle Beethovena a Mahle.
ra hrán a poslouchán je s nadšením i Stravinskij. Nej
v'íce ovšem architektura. Holandsko zmenilo se tak
dík velmi cetným moderním architektum v zemi vytou
ženou. Pomohlo tomu zajisté pohodlí - krásný byt
zde na zemi, jehož si Holandané, lidé rodinní i spole-,
cenští, váží nesmírne. Zem je poseta moderními, casto
velmi smelými architekturami, slynoucími krásou
i prakticností: purismus, rešení prostoru je tu napro
sto dokonalé.

Strízlivost Holandanu nutí je, velké dobyvatele, za
vésti moderní metody pracovní i do velikých kolonií.
Ty tímto zpusobem zvolna úplne privtelují se k mater
ské zemi. More, starý dobrodinec Holandanu, není tu
rozlukou, ale pojítkem.

Strízlivost: nocní život, hlavne sobotní, je velmi pro
stý. Prostituce mizivá. Opilci vzácností. A zájezdy ope
retních vídenských souboru nemají dlouhého trvání.

Že by byli Holandané bez vášne a fantasie? Bylo by
to lží ríci. Je tu nesmírne mnoho skvelých, pohnutých
plodu, odboj námorníku, dravá síla lodaru a cinorodost
vysokéhO' stylu. Je tu štastný svár i splynutí dobrých,
lhostejných i špatný-ch vlastností. A je tu bohatství.
Žití snadné i nesnadné. Nebot se tu topí ve zlate a
O'dlehceni v tomto smeru pokládala by tato zem za vel
mi blahodárné.

•
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Doba a lidé

f{(1Ivel Capek:

Aby se to nepletlo.
I.

Drahý K. H. Hilar psal zde nedávno o mé touze
býti hasicem. Dobrá, býti hasi'cem není špatné povo
lání; rekl bych dokonce, že je epictejš'í, než býti uctíva
cem ohne. Avšak býti hasicem nekdy zavazuje na prí
klad hasit, co te nepálí; z toho duvodu chtel. bych dnes
polít velmi mallý a blede cervený, spíše jaksi naružo
velý ohý,nek, který mne naprosto nepálí, nebot se týká
j,iné farnosti' než mé; soudím-li správne, týká se patrne
redaktora tohoto listu, jeho 'lulky a nekterých jeho ji
ných názorll, O nichž psal nejaký pan V. Kovár v N á
rodním Osvobození. Nenapadá: mne, abych se ujímal
redaktora tohoto listu proti mínení, že je »pán pone
kud starší, rozhodne pres tricet«, že »jeho oblicej kro
me trochu povýšenecké blaseovanosti k snahám a bo
jum obycejných lidí charakterisuje dýmka, která se
drží v koutku úst«, že prý »obdivuje své bábovky«, že
je »laudator temporis act,i«, ne-li dokonce reakcionár,
že »má na mysli cloveka minu10sti« a že je zkrátka
»meštácek mezinárodní ražby, kryjící své sklony k mi
nulosti a k duševnímu pohodlí 'Ieskle duchaplnými frá
zemi'«. Jak patrno, cituji to vše se špatne skrývanou
prátelskou škodolibostí, a ponechávám potrefeného jeho
dýmce a jeho duševnímu pohodlí; avšak rád bych za
touto zábavnou podobiznou 'Objevil rysy jejího autora,
pana V. Kováre, mne osobne dosud neznámého; jsou
to rysy jaksi až tuze typické a zdomácnelé. Citovan)'
clánek 'O nem nepovídá: mnoho positivního. leda že
podle neho »otázka dneška je boj dvou svetu, starého
a mladého, bohatých a chudých«, a že svou sympatií je
»muž dneška, usilující o lepší zítrek«; troufám si sou
dit, že se velmi temperamentne hlásí k svetu mladému,
ku korouhvi socialistické a jedním sl'Ovem holduje zá
sadnímu, tak ríkajíc Rádlovskému pokro~árství. To
vše je' velmi pekné a nemíním tyto ideály podrývat; ale
zaráží mne jen jedna okolnost: je to .nestoudný nárok
na h'Odnost »muže dneška, jenž usiluje o lepš1ízítrek«,
- nárok založený proste na tom, že si nekdo vypujcí
pokrokové zásady a veze se na nich zadarmo k lepšímu
zítrku. Opravdu, takhle je velmi pohodlné být »mu
žem dneška«; je velmi pohodlné nebýt meštáckem: sta
cí odprísáhnout nekolik obecných vet. a hle, jsi
v prvním šiku, jsi vývojový, jsi dnešní, jsi zítr,ejší, jsi

. mladý, jsi výbojný; a v ttéže chvíli se mužeš se svrcho
vaným opovržením a odporem ohlédnout na ubohé me
štácké, zabednené, pohodlné dušicky, které jistým zne
užitím své mozkové funkce došly k názorum ponekud
odlišným a méne hromadným.'

Znám ponekud nekteré náruživé reakcioná:re, jako
je dejme tomu Belloc nebo Chesterton; nemohu se zba
vit dojmu, že to jsou »mužové dneška, usilující o lepší
zítrek«. Znám naopak náruživé pokrokáre, jako je
We'lls nebo Shaw, a dal bych ruku do ohne za to, že to
jsou mužové dneška, usilující o lepší zítrek. Není mi
dobre známo, jakých politických názoru je starecek
Edison nebo pan Niels Bohr; ale mám silne za to, že
to jsou mužové dneška, usilující o lepší zítrek. Snad
i pan V. Kovár je muž dneška, usilující o lepší zítrek;
ale bude mu jlešte velm~ mnoho pracovat a myslet mé
ne heslovite, než to bude jasno. V t'Omto užití slova je

opravdu znacne težké být mužem dneška a usilovat
o lepší zítrek; znamená to predevším neco vykonat,
neco vymyslet, nejak zvýšit úroven života, at je to na
kterékoli strane. a špici vývoje js'Ou porád ješte lidé,
kterí neco podávají a realisují ve výkonu, a nikoli lidé,
kterí jen žvaní o novém svete a lepším zítrku. Pan V.
Kovár je z tech nejmenších u nás, kdo si tyto veci
plete a kdo se vývojove legitimuje pokr'okovostí svých
obecných hesel. Je-li pokrok neco více než jaloyé sh'o
- a tomu choi verit, pak v jeho prvních radách nejsou
lidé s nejakým mot dordre v ústech, nýbrž mužové
s nástllOji práce v rukou a s nejakým vykonaným di
lem za sebou. NovÝ svet není ten, o kterém se ch1:1
pecky horuje, ale ten, který se bez ustání delá. Muž
zítrka je clovek, kterého dnešek zastihuje skloneného
nad dílem; nad dílem, kterým se neco cinne dob)'vá
nebo zvyšuje. Muž zítrka studuje historii neh) expe
rimentuje s morcaty nebo organisuje výrobu bot nebo
dláždí ulici lépe ne.ž se dlážd'Íla vcera, nebo delá co
koliv jiného urcite pojmenovatelného; býti mužem,
natož býti mužem zítrka, není vecí programu nebo ná
zoru, nýbrž jisté schopnosti. Aby se bo tedy nepletlo.

n.
A nyní jest mi za1líti ohýnek, který jsem rozžehl

sám; nerad bych totiž, aby si na nem ohríval svuj
hrnécek nekdo, na jehož polévce mám pramalý zájem.
Ponekud jsem se podivil, když jsem v nedeli našel
v Lidových Listech tucný titul »Karla Capka chvála
katolicismu«. Byl jsem zvedav, ocituje-li tam pan dr.
Josef Doležal mé skromné náhledy o politické neresti
klerikalismu: opomenul to uciniti, ale za to neopome·
nul se zabÝvati prapodstatou mé kulturní duše. Ucinil
v ní týž objev. jako ucinili na príklad komunisté: že je
to duše typicky buržoasní. Jsem tedy tvor zatuchle
meštácký, protože z jistých duvodll nejsem komuni·
stou; a zároven jsem »bard ceské buržoasie«, protože
nejsem klerikálem. Jistým právem mMe mne také sel
ský lid prohlásit za meštáckou duš,i, protože nejsem
jaksi agrárníkem. Stanovisko ostatních politických
stran k prapodstate mé duše není ješte zcela vyhra
neno.

Ale abych se vrátil k své chvále katolicismu, musím
podotknout, že nikterak není chválou ceskoslovenské
strany lidové. Pan dr. Doležal se domnívá, že si cením
na katO'licismu »jeho rád autority státní a sociální« a
že jej uznávám »jako hráz proti státní, sociální a kul·
turní anarchii«. Prominte, tak hloupý nejsem; na ka
tolicismu si cením, že je u nás liclov)'m .náboženstvím .
nebot mám velmi silné sympatie jednak k náboženství
vubec a jednak k lidu vllhec a našemu zvlášte. Uzná
vám katolicism za tradicní a vžité náboženství vetšiny
národa; tak dalece nemám proti nemu námitek, jako
nemám námitek proti skutecnosti, že žijeme v Praze na
útvaru bridlovém nebo že jsem své mládí ztrávil na
útvaru, tuším, permském. Uznávám katoliclsm za jisté
Dosvecení života, jež je nám z tradicních duvodll bliž
ší a prirozenejší než dejme tomu posvecení buddhi
stické. Nemám velké duvery v náboženskou aktivitu
našeho lidu; nemyslím, že by náš lid získal na nábo
ženské intensite, kdyby z politický'ch duvodll prestupo
val do kterýchkoliv jiných církví. Kdyby se z veliké
náboženské horoucnosti prestupovalo treba k mor
monství nebo k novokrtencum, nepokládal bych to za
žádné neštestí; jen když by se tím nekde a nekomu
prohloubil a posvetil život.
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Ale jinak velmi se bráním ppoti domnení, že si ce
nim na katolicismu »jeho rád autority státní a sociál
nÍ«. Hrází proti státní anarchii je státní porádek a ni
koliv církev svatá; ochranou proti sociální anarchii je
postupný sociální prer'Ud, který se odehrává ze zcela
jiných pohnutek než katolických. Bylo by velmi krás
né. kdyby se ceský katolicism zacal »prokopávat k za
sypaným studnám pramentt náboženských«. Jen at se
k nim proboha neprokopává v základech ministerstva
spravedlnosti nebo v Hlinkovském »rádu autority
tátní asociální«.

»Jde o novou duchovní strukturu ceského c!loveka
a státu a všichni dnes cítí, že se tu v boji srážejí dve
moci: katolictví se socialismem. Mezi nimi stojí Karel
tapek.« Nevím, je-Ii tím míneno, že stojím mezi temi,
kdo to cítí, nebo mezi temi dvema frontami; pri cemž
druhá posice je strategicky zrejme nevýhodná, kdežto
první je jaksi pošetilá. Nevím, kdo by si mohl vážne
zjednodušit dnešní stav vecí ve válku mezi katolictvim
a socialismem. Byl by to boj velmi špatný. Socialism
nemuže nahradit náboženství a náboženství dnes už
nemuže vést v sociá~ním boji. Tohle si uvedomit není
relativism, nýbrž kousek smys'lu pro skutecnost. Je sice
tuzeefektní rozdelit lidský svet na stranu levou a stra
nu pravou se všemi dusledky a žádat ve jménu progra
mu, aby se každý rozhodl pro ten nebo onen ovcinec;
je velmipohodlné nadmout se potom svou levostí nebo
svou pravostí. Avšak clovek nepremýšlí proto, aby se
admul; hledat pravdu je neco jiného než vézti se na
ehiklu nejakého programu. Než odpustte, zdá se mi,

Yese opakuji. Je skutecne zvláštní, jak si je podobno,
luví-li clovek k levici nebo k pravici. Mohl by si je
álem splést.

r. Zdenek Smetácek:

Povaha národa a jeho osudy.
Nedávno se u nás pretrásala otázka, od kterého
velkýchkulturních národu se máme nejvíce uciti.
evím, zda se nekde jinde vyskytuje tato otázka s po-'

nou naléhavostí jako u nás. Nebyla by možna
národa, vedomého si' svých cílu a svého posláni.

akt, že se cas od casu vynoruje v našich hlavách, je
Yiznakemnejaké vnitrní nejistoty. Myslící lidé '-' nás
to vnitrní nejistotu cítí. Odtud množící se úvahy
ceské povaze, smyslu našich dejin a pod. Dosud

Y byla otázka probírána více po stránce 'literární a
torické. Avšak ráz literárních projevLl a beh dejin
roda jsou samy pouhými príznaky, k nimž by bylo
~ nalézti hlubší príciny. Jakého druhu jsou tyt.)
'ciny? Víme, že na pr. historický materialism je

á v hospodárských pomerech, o ni'chž se domnívá,
postacík vysvetlení všech zákrutu. oklik i vzedmutí
oku dejin. Dnes šírí se presvedcení jiné, jež vlivem
ychologickýchbadání hledá ony príciny prímo v du

ím založení jednotlivých ras a národu. 'Studiem
oto druhu zab)"'vají se hlavne psychologové ame
i, nebot jejich vlast se obává nebezpecí zhoršení

sy vystehovaleck)"'ffiprílivem. Ukazuje se tam stále
eji, že duševne ménecenné cásti tohoto pristehova
va nelze podstatne pozvednouti sebe úsilovnejší vý
vou, a odtud tedy obavy, aby pri assimilaci s pu

im obyvatelstvem neprispívaly ke snižování jeho
ikajících schopností. Vidíme také, že Amerika se
slední dobe snaží pristehovalectví všemožne ome-
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zovat. Avšak i jiné wciální 'Otázky nabývají z psycho
logického hlediska nového osvetlení. Ukazuje se na pr.,
že t. zv. vyšší spolecenské vrstvy 'Obsahují daleko
vetší procento lidí od prírody nadaných než nižší.
Castost shody mezi výší nadání a výškou stupne na
spolecenském žebríku není jiste náhodná, pravdepo
dobne jest tú vynikající nadání ne-Ii jedinou, tedy ale
spon jednou z hlavních príein spolecenského postavení.
Jako se spolecenskými vrstvami, má se to i s národy
a celými rasami; v nekterých vyskytuje se vetší pro
cento lidí s vysokou inteligencí a vynikajícími mrav
ními kva'litami, v jiných menší. Je na snade domnenka,
že dejinné osudy jednotli'vých ras a národu jsou silne
odvislé od výše a druhu jejich prirozeného nadání.
Zdá se, že tyto osudy jsou více závislé na vlastnostech
mravních než na výši inteligence. Psychologické srov
nání ukázalo na pr. rovnost mezi inteligencí studentu
amerických a indických. Také zprávy cestovatelu do
svedcují, že v Indii je mnoho lidí s velkými intelek
tuelními schopnostmi'. Pres to je tristamilionová Indie
ovládána hrstkou Anglicanu pravdepodobne pro jistou
pasivnost svého obyvatelstva, nad než Angl~cané vyni
kají houževnatostí a silou vule.

Anglo-americký psycholog William McDougall (ve
spise »N ational Welfare and N ational Decay«) pokusil
se o psychologickou charakteristiku trí hlavních ras,
z nichž vzniklo západoevropské obyvatelstvo, rasy se
verské, stredomorské a alpinské, a na základe této cha
rakteristiky vyložiti nekteré dejinné události a sociální
instituce, jimiž se liší skupiny národu, v nichž pre
vládá krev té nebo oné rasy. Domnívá se, že každá
z techto trí ras mela své zvláštní mravní vlastnosti
práve tak jako vlastnosti fysické, a že tyto vlastnosti
jsou zastoupeny u dnešních národu v ruzných stupních
a kombinacích. Oblasti, v nichž jednotlivé rasy jsou
nejcetneji zastoupeny, tvorí tri pásma približne rovno
bežkového smeru: severská rasa zahrnuje Skandinávce,
Brity, Angloamericany a severní Francii, v Nemecku
je pomíšena s alpinskou, která prevládá také v kme
nech slovanských, stredomorská je pak zastoupena nej
husteji v národech jižních. Severané jsou vetšinou
plaví, vysocí lidé s podlouhlými obliceji,. Jeji,ch vrozená
mentální výbava se vyznacuje silným instinktem zví- 
davosti, provázen)"'m emocí údivu, címž se vysvetluje
jejich lví podíl na vytvorení moderní vedy. Na rozdíl
od smyslové bezprostrednosti a jasu milovnosti rasy
stredomorské jsou náchylni cítiti pred jevy okolního
sveta údiv, po prípade úctu nebo obdiv, videti v každé
jednotlivosti cosi' cize zvláštního, co ponouká k úvahám
a hlubokým reflexÍffi. Jejich umení je proto roman
tické povahy, rozumíme-li r,omantismem v nejširším
smyslu tušení tajemna, neznáma, útocení na cit. Po
stavme proti tomu znaky klassického umení jižního:
jasnost, jednoduchost, eleganci', soumernost, apelování
na smysly, racionalism, formalism. Jižnímu cloveku
je svet a jeho dení prirozeným faktem, severnímu váž
ným problémem. Postavme proti sobe italskou hudbu
a Wagnera nebo Beethovena, klasické divadlo a
Shakespeara, Homera nebo Virgila a Shelleyho nebo
Coleridge anebo kus slovanského severanstvi, Dosto
jevského, aby rozdíl vynikl. Druhým podstatným zna
kem severské mentality je pomerná slabost instinktu
stádního, spolecenského. Severan je mlcdivý, nesdílný,
váhavý, samotárský, milující uzavrený život v rodin
ném kruhu (»my home is my castle«!), kdežto jižní
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clovek sr lihuje ve spoiecenském živote, v kolektivním
vyjadrování svých citll, v davových výbuších a nadše
ních; jeho umení je objektivní, široce srozumitelné,
jeho náboženství je obradnické, umení i náboženství
severanovo však individualistické, opovrhující konven
cemi. Jižní clovek se dále vyznacuje živostí, impulsiv
ností, útocností; jeho emoce se snadno vybíjejí v pohy
bových reakcích, kdežto severan je zvolný, reservo
vaný, což neznamená, že by postrádal si'lných emocí;
jeho emoce však težko nacházejí výrazu v akci, tísníce
se v jeho nitru a dávajíce tak vznik težkým vnitrním
konfliktum. Je tedy clovekem v sebe uzavreným (intro
vertivní v Jungove terminologii), zaujatým svými my
šlenkami, snadno se uzavírajícím dojmúm vnejšího
sveta a tudíž ná'chylným k roztržitosti; to vše zase
opakem VllCi otevrenosti, smyslové bezprostrednosti a
primární úcasti' syna jihu na vecech okolního sveta.

Mezi temito obema krajnostmi stojí alpinská rasa
jako prechodný clen se svou povahou spíše v sebe uza
vrenou, ne však ,tolik, jako u severanu, se svou spole
censkostí, již sdílí s rasou stredomorskou, a se svým
pomerne slabým instinktem zvídavosti.

Jaké dusledky má ona vrozená ruznost povahového
za'ložení v sociálních pomerech u jednotlivý'ch národu,
representujících ve více méne cisté forme každou ze
trí ras?

Bylo zjišteno, že v krajích, kde prevládá severská
rasa, je alkoholism castejším zjevem než jinde. To lze
vyložiti mentální konstitucí jejích príslušníku, jak byla
nacrtnuta. Pro svou uzavrenost upadá severan snadno
do melancholie, do zvláštního težkomyslného stavu,
kdy všecky emoce se prevalují a dusí v nitru, nenachá
zejíce odpadu v hybných projevech. Z tohoto stavu jej
na cas vysvobozuje alkoho'lové opojení, jež uvolnuje
jeho vnitrní napetí tím, že je svádí do motorických
vetví nervstva. Proto vybledává alkohol ve chvílích
svých niterných krisí.

Druhým dusledkem introvertivního založení sever
ního cloveka jest jeho castá sebevražednost. Tuším, že
již Masaryk ucinil na jednom míste své »Sebevraždy«
skvelý postreh, že tento cin je vlastne chorobou kraj
ního subjektivismu, a že nevraždí sebe ten, kdo by
byl schopen vykoupiti se z neho vraždou druhého.
Skutecne také je v severských zemích s vetším procen
tem sebevražd sdruženo menší procento vražd. Jejich
obyvatelé, zahledení do svého nitra, težko nalézají vý
chodiska v osvobozujícím cinu, zabrednou-li do kon
fliktu protivných tendencí. Stávají se jeho obetmi a
jejich vnitrní zmatek vyústí casto v neurasthenickou
poruchu, casto v sebevraždu. Snad i jejich silný in
stinkt zvídavosti tu hraje svou roli. Záhrobí snad
láká mnohé zoufalé duše svou tajemností a touha po
odhrnouti její záclonu stává se snad nekdy popudem
k tomuto dobrodružnému skoku do neznáma. Také
rozvody jsou castejší na severu než na jihu, což
pravdepodobne není tím, že by sever byl více ZamOre11
manželskými spory, nýbrž tím, že severan, od povahy
náchylný k uvažování, je spíše naklonen premýšlet:'
o jejich prícinách, o tom, jak k nim mohlo dojíti a
prenechává tudíž ve své touze po na:lezení pravdy
s jistou noblesou jejich rozrešení soudu; kdežto impul
sivní obyvatel jihl1' sáhne spíše po revolveru nez' by
jednal na tak dlouhé lokte.

Konecne je nápadné, že severské zeme jsou prote
stantské, jižní katolické. I k tomu lze nalézti dlwod

ve vrozeném ustrojení obou ras. Katolicisrr: je nábo
ženství autority, tradice, konvence, ritu; jeho obrady
jsou zcela spolecenského, davového rázu. Naproti tomn
je protestantism meditativní; jeho vyznavaci stací osa
melá ;':etba bible a soukromá rozmluva s bohem; je in
dividualistický a sektárský. Všecky tyto rysy jsou
v souhlase s povahou severanovou, s jeho zálibou v rc
flexích, s jeho instinktem sebezdúraznení, s jeho svo
bodymilovností, odporem k autoritám, zvídavostí,
s jeho samostatným myšlením, hledajícím stále nová a
nová fakta a neohlížejícím se na zastaralé myšlenkové
soustavy, stejne jako autoritativnost a kon'lenciona
lism katolictví jsou v souh'lase se spolecenskostí jiho
zemcovou a jeho schopností podrobovati se a tvoriti
spolecenské instituce s prísne kodifikovaným rádem,

Uvedl jsem zde nekteré výsledky moderní anthropo
logie za tím úcelem, abych naznacil, jakými cestami
bych si' predstavoval, že by se melo bráti' i myšlení
o naší národní povaze, aby naléhavé imperativy, jež
cas od casu slýcháme: budte takoví a takoví! - byly
podloženy poznáním našeho skutecného stavu a aby
z tohoto poznání mohly býti odvozeny prostredky a
cesty, jak je uskutecniti. Domnívám se, že vskutku ne
postací domluvy, jakými bychom meli býti, dokud ne
známe, jací jsme. K tomuto poznání je ovšem treba
dlouhého a trpelivého studia, hlavne na základe stati
stického materiálu, který u nás ješte není v dostatecné
míre a ve všech odvetvích nashromážden. Nelze si ani
predstaviti, jaký význam by výsledky takový'ch studií
mohly míti pro náš politick)r život. Lkali jsme leta nad
svou tristaletou porobou a svádeli její vznik na »po
mery«, násilí neprátel, neprízen osudu, ale málo jsme
se snažili poznati, jaké byly její príciny v nás samých,
jaké naše povahové nedostatky, které dopustily, že Vtl
bec bylo možno, aby na nás byla uvalena. Stále slyšíme
nárky na to, že obchod je u nás z veliké cásti v židov
ských rukou, že venkovský a zvlášte slovenský lid je
vyssáván židovskými koralecníky a pod. Máme na to
populární a pohodlnou teorii o židovské mravní méne
cennosti, nesvedomitosti a drzosti, která se neostýchá
pomáhat'i si k výdelkum i takovým zpusobem, jakého
by našinec z mravních duvodu neužil. Nestálo by však
za to, premýšleti, jaké positivní vlastnosti, Jaké du
ševní predqosti umožnují židum, že se zmocnují zdroju
blahobytu, abychom jim týmiž zbranemi' celili, mtl
žeme-li?

Avšak již z onech nekolika postrehll amerického
psychologa, výše uvedených, múžeme si, tuším, vzíti
trochu poucení pro sebe, trebaže jsou psány se zrejmou
starostí o osud Anglosasu. V tom, jak jsou tam udá
vány základní vlastnosti tohoto velikého národa, mtl
žeme shledati i, mnoho podobností se sebou samými.
I v nás žije kus severské uzavrenosti, vážnosti, indi
vidua:lismu, ale na druhé strane máme i neco z jižních
vlastností, jistou impulsivnost a nestálost povahy.
Jsme smes severské prísnosti a jižní živosti. indivi
dualismu a úcty pred autoritami, protestantství a kato
li'Ctví. Nebyla nejosudovejší událost našich dejin, ne
dokoncení reformace, jež urcilo smer národního života
na dlouhou budoucnost a s nímž ani dnes nejsme ješte
vyrovnáni, podmíneno práve touto korennou rozpolce
ností ceské povahy? Masaryk dobre postrehl naši polo
vicatost a nalezl její typ v Rokycanovi. Múžeme blaho
reciti, že za vá:lky se nedostalo rízení národních vecí
do rukou Rokycanúm. Prof. Rádi ve svém posledním
spise (»0 smysl našich c1ejin«) shledává, že
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»od dob protireformace se delí naši lidé na dva tábory,
jedny opra.vdové, kterí v neco verí, neco uprímne chtejí,
hledají, vážnc o to pracují, a na lidi, kterí jsou jen di

váky na svete, kterí se prizpusobují daným okolnostem, jsou
v srdci lhostejni, rozumu nerozhodného a cinu násilných«.

Pravdepodobne byly u nás tyto dva typy lidí již pred
protireformací a proto se mohlo státi, že se :naše osudy
vyvinuly tak, jak se vyvinuly. Máme-li dnes horlivé
prívržence anglosaské kultury a stejne horlivé kultury
latinské, jest to snad dalším dokladem existence onech
dvou typu.

Studujme konkrétneji svou národní povahu! Nemy
slím. že by hylo lze z takového psychologického po
znání prímo odvoditi kulturní ideály, ale poznáme jím
hlavní príciny svých osudll a budeme tak moci pro
ideály, jež máme, úcinneji a racionelneji pracovat.

Politika

/f. Boczkowskí:

Vše je nám dovoleno.
VI.

Rusko je tradicne zvyklé absolutismu. Despotism byl
historickou formou jeho dosavadního politického vÝ
voje. Revolucní a protistátní ideologie ruské inteli
gence organicky souvisí s touto povahou ruských po
litid:~'ch dejin. Není náhoda, že Rusko dalo pr~lkop
níky theoretického anarchismu. nota bene - nejh'lav
nejších jeho smerú: Bakunina, Kropotkina a Tolstého.
1lyšlenkový anarchism byl prirozeným protejškem ab
. Ilutistického carismu.

Ruské verejné mínení, spoutané a umlcované samo
deržavím, bylo nuceno se vyvíjeti v abnormálním
cvzc!ušírevolucníno podzemí. Odtud jeho záliba v so
ciologickém katastrofismu a v politickém terorismu.

Bolševism znamená pouze maximální a patholog'ické
vypetí všech techto negativních následkLl politické mi
nulosti Ruska, je nejzákonitejším dedicem samoder~
žavního carismu Ce-ka pak je nástupkyní carske
»ochrallkY«.ienž'e ve své téroristické a násilnické cin
nosti v každém ohledu prekonala svoji cernou pred
chlldkyni.Cekista je další vývojová fáse carského žan
darma, ovšem v pathologické a abnormální podobe.

2alár a zejména t. zv. »katorga« (galeje) se staly ne
odmyslitelnými prívlastky carského verejného života.
'e nadarmo ruské príS1lovípraví, že žádný clovek není

ji.t pred žebráckou brašnou a pred vezením.
Xemohu zde se nezmíniti aSpOll. nekolika slovy

o tnm, kterak Ce-ka zasáhla do ruštiny a 'Obohatila ji
nekolikapriléhajícími odborn)'mi výrazy a docela i afo
rismy.Predne již samotná zkratka jejího názvu a O(~
borná odvozenina - c e k i s t a se všemi možnými ja
zykov)'miobmenami - znamená quantitativní oboha
cení ruského slovníku. Jsou tu ovšem cetnejší a psy
chologicky zajímavejší jazykové novotvary, zejména
však slohové obraty.

Na pr.: »0 Š i b o cní k« (od slova »ošibka« = omyl)
pro oznacení 'Omylem popravený'Ch, dúkaz to, že zjev
tento v cekistské justicní praxi není nikterak ojedi
nelý. Anebo: »d'omužasa« (dLtm hrllzy), »klad

i Š c e ž i v y c h« (hrbitov živ)'ch) jakožto symbolické
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a velice prípadné pojmenoval1l cekistických vezení.
»K o m i s a r s me r t i« -- jak pokrten byl vyšší so
"ctOV)' úredník asistující casto pri pop~avách .. »K o m
na t a i s p Yt a ni j« (pokoj zkoušek), Jak sluje oprav
dová to stredoveká mucírna pri charkJovské ce-ce.
»K'U l' a b 1 (koráh) s m e r t i« - totiž I?:oslu!á ~~a~
tovna v moskevské ce-ce svojí podobou pnpOml11aJlcl
vnitrek skladište na ve1kých lodích. »Z a u ct e 1« (úcto
vání popravených mrtvol) - jakožto specieln2, odbo~
pri Ce-ce, což zajisté svedcí o rozsáhlé ~opravcl p~ax:
v bolševické ríši. »D i a g r a mys m r.t 1« - gr~flck:
to obraz'ce znázornu iící katovskou c1I1nost kYJevske
Ce-ky a ukazované Jna specielní ibolševick,é výstave
v Kyjeve. Mesícní minimální prumer popr~v P?dl.e
toho diagramu aspol'í. pro sídelní mesto UkraJ1I1Y C1l1l!
432, cili denne nejméne - J4 lidí.

»G o rod mi e r t v y c h« (mesto mrtvých), cím mí
nen je Archan0'elsk kde Ce-l~a zejména zurile besnila.
»L a g e r s me r t i;< (tábor smrti) - jakv n~z:,án byl
koncentracní tábor v Cholmogorech, O nemz Jsem se
zmíni'l predešle. . . , v

»K'U m i š c e j k y«, tedy komu'11lst1cke spehounky,
jak ironicky ríká se v Rusku »komjacejká~l« (= ko
munistickÝm bunkám). »N a s e d k y« (kvocna) - pro
oznacení tajne podstrcených provokatérll za úcel~m v~
zvídánímezi klienty Ce-ky, aby takto byl sehnan ne
jak)' materiál k 'Obžalobe.

Bylo by možno poríditi zajímav~ sl?,v?ík z takovýcl;
výrazu zachycujících a karaktensL;jlc1<:~ do.sa,:adl11

cinnost Ce-ky. Byla by to neocenite!na soclOloglCka po
mllcka k poznání psychologické podstaty a povahy bol
ševického režimu.

V t'Umto posledním ohledu zdllrazni'l b1.ch napl~ost~
znehodnocení lidskéh'U života v SOVdepll. N em to
ostatne specificky holševický karakteristický p~ívla
stele. Je prirozeným výronem každého abso!t;tlsmu:
Markantne se ukázal za svetové války v krvave praXl
carského militarismu bezúcelne a zlocinne hazardují
cího tisÍcemi lidských životll. Právem upozornil a od
soudil to Masaryk ve své kritice ruského bolševismu,
jenž pouze zmnohonásobil zdede~on ~uto vš~obecnc
ruskou povahovou vlastr;ost. ?vsem, ze, byl-I! tento
abnormální zjev odsuzovan celym kulturl1lm svetem se
zr'ete!em k bestiálnosti carského režimu, tím více musí

b),ti odsuzován nyní, když se stal normálním a všední~n
v denní praxi bolševismu cinícího nároky na revoluc
nc-obrodné témer mesia11istické pos'lání své sociálne
politické soustavy.

Protejškem tohoto znehodnocení lidského života
v S. S. S. R. - jen a pro sté z 1h o s t e j n e n í 
psychicky témer nepochopitelné - v II c i s m r t i a
teroristickým hrllzám v dnešním Rusku. A zase nutr;~
obrátiti se k pomoci živého jazyka, abychom pochoptlt
hzednou hrLlzu dnešní ruské skutecnosti.

Kdysi za carské vlády v Rusku ~e ríkávval0.: »~e n í
to život ale katorga«. NYI1l za bolsevlckeho re
žimu ti, kdož se dostali ~do spúrLl Ce-ky - ríkají 
»n e n í t o s m r t, ale karcer«.

C u m a k o v, autor nervydrásající studie »K orá h
S 111r t i« v sborníku »Ce-ka« shrnuje a zárovel'í. psy
chicky vystihuj'e toto príšerné ovzduší bolševického
cekismu, když praví:

».Ne1eká nás již tajemná a kdysi nepostižitelná Smrt, ne
boe se stala našim druhým životem. Nerozrušuje nás trpká
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vune lidské krve, nebot težkými jejími výpary je prosycen
vzduch, který dýcháme. Nekonecné rady tech, které vedou
na popravu, nevyvolávají v nás vnitrního zachvení, nebot vi
deli jsme poslední krece na ulici odstrelovaných detí, vi
deli jsme hory zmrzacených a ztuhlých obetí teroristického
treštení i sami snad nejednou jsme stáli u poslední cáry.

Jsme zvyklí temto obrazum, jak lidé zvykají zevnejšku
známých ulic, a zvuktlm vÝstrelu nenaslGucháme jinak než
hluku lidských hlasu.

Rle, proc pred tvárí triumfující Smrti zeme mlcí a z její
sevrených prsou nedere se živelný nárek protestu anebo
aspon zoufalství. Dovedla jaksi fysicky prožíti tyto ctyri
nezapomenutelné roky obcanské války, ale otrávená její
dilše ocitla se v zajetí Smrti.«

Ano, bolševické Rusko, tot zeme triumfující smrti a
zkázy, nikoliv však »zas'1íbená zeme« nového lidství,
jak myslí mnozí cetní komll'nisté a Ijejich z.ástancl
v Evrope. Carism a bolševism - dva domnelé pro
tejšky, v'e skutecnosti jsou pouze dve posloupné fáse
ruského politického absolutismu a despotismu. Ob
jektivní historie jednou bude musiti nestranne do
svedciti, že pokud se týce obetí teroru a more nevinne
prolité krve, bolševism je krutejší, bezohlednejší a
zverštejší, než byl monarchický jeho predchudce. Do
znávají to svorne mnozí vynikající ruští revoluc1onári,
kterí osobne zakusili hruzovládu obou techto režimu.

Citova'l jsem zde již slova kritiky na adresu bolše
vického režimu pronesená Marií Spiridonovou, oprav
dovou to knežkou ruského revolucního hnutí. Ona a
její stoupenci, prerušivší svuj politický styk s bolše
vickou vládou, pokládali za nutné informovati svet
o dusném ovzduší v Sovdepii, o

»znesvecení lidské duše a tela, týrání, podvodech, všepohlcu
jícím úplatkárství, naprostém lupicství a vraždách, vraž
dách bez poctu, bez vyšetrování na základe pouhéhO' slova,
udání, pomluvy bez jediného dukazu anebo jediného po
tvrzení ... «

Jeden z clenu politické skupiny Spiridonovové, S e
h a I i n, jenž v petrohradské Ce-ce byl podroben ze
jména zverskému a rafinovanému t.hání, ilegální ce
stou poslal svým soudruhum dopis, kde mezi j'iným
praví:

»Nezapomente, že píši z mucímy, jež, pokud se týce re
žimu a používání zvláštních method pusobení na u veznené
zastinuje ruské Bastilly: Schliesselburg <i Petropavlovku,
kde za staré vlády byl jsem veznen v jedné z kasemat ja
kožto státní provinilec.«

TakovJ"ch autentických svedectví nynejší nová pu
blicistika zaznamenala více.

Musím to rovnež doznati a konstatovati, porov
nám-Ji faktické, materiály o hruzovláde carismu a
o krutém pronásledování politických veznu v predvá
lecném Rusku, které jsem mel k disposici pro svoji
publikaci »C e r n á k n i ha car s k é vI á d y« (Praha
1914) s temito vskutku príšernými prameny a auten
tickými záznamy, jichž jsem použil v této studii a
z nichž bylo by lze sestaviti neméne casovou sbírku:
»R udá k ni h a b o I šev i c k é v I á d y«, jež by do
kumentárne dokáza'la, že bolševická hruzovláda v deji
nách svctového teroru je rekordním a ojedinelSrm zje
vem.

A nelze tu zamlceti anebo pn nejmenším neupozor
niti na to, že kdežto i carský absolutismus a temrismus
stejne jak i veškeré dosavadní projevy hruzovlády kde
koliv a kdykoliv vždy vyvolávaly oportunní a rozhodné
protesty verejného mínení celého kulturního lidstva,
pouze bolševická krvavá' soldateska byla ušetrena to
hoto zaslouženého odsouzení a postavení na svetový
pranýr. Moskevský krvelacný Moloch pohlcoval tisíc
obetí, aniž by se ozval v Evrope hlas protestu a od
souzení. Ce-ka zversky rádila, Evropa zaryte mlcela
anebo zcela nedvojsmyslne koketova'la s cekisty. Feti
šem revoluce omlouvaly se sprosté hromadné zlociny
bolševického teroru, nemající nic spolecného s revo
lucí. Toto otupení :1 zlhostejnení lidského svedomí,
tato jeho politická »konjunkturnost« musí zarazit a
tragicky zaboleti každého, kdo aspon trochu ponoril se
do studia propastných h'lubin cekistského pekla. Jest
pochopitelno, Zoemuže pr'ivádeti do zoufalství bezcetné
obeti tohoto hrLlzov1ádního systému.

V casteji citovaném zde sborníku »Ce-ka« obs<!.hu
jícím spoustu prukazného materiálu o persekucní cin
nosti sovetské vlády, nalézáme tuto výstižnou karakte
ristiku bolševického teroru v jeho historickém vývoji:

»Bolševický teror má již své dejiny. Jestliže prubehem

prvních dvou let po ríjnovém prevratu bolševici rádi pri
jímali vyzývající postoj Robespierruv a domácí Maratové
'nenasytne se domáhali krve a krve; jestliže samotný teror
v této dobe byl demonstrativne kriklavým, beztvárným a
živelným, tož podle stupne ovládnutí státním aparátem,
mluvcí diktatury pocitovali stále vetší nutnost uvésti teror
do jistého rámce, podríditi jej primereným orgánum <li ze
jména uciniti jej zevne méne nápadným.

Tato nutnost byla diktována nejenom nebezpecím pro sa
motnou vládu: uvíznouti anebo se zalknouti v krvavé anar
chii.

Osamocená ve svých sociálních pokusech, neuznaná sveto
vy'mi velmocemi a zoufale isolovaná od nich ohnivou zá

clonou teroru, tato vláda tušila osuáné následky své osamo
cenosti a neklidne hledala východisko. Tentokráte se pocal

utvorovati prazvláštllí režim sovetského »právního r~du«,
tento dvoulící ]anus, jednou tváfí podlízave se dívající na
Evropu, a druhou - na Asii divokých Mongolu. Tehdy ...
ve »Sbírce zákonu a narízení vlády« objevil se nestydatý
dekret o zrušení trestu smrti ... Teroristický netvor, aby se
zalíbil Evrope, oblékl se do bílých lidských ríz, ále pod
tímto rouchem se skrývaly dravcí spáry. Teror nezmizel
ze života. Ale z námestí a zkr vavených chodníku se ukryl
v mracných souterrainech C-rezvycajek, aby tam za nepro
niknutelnými zdmi, -- vzdálen lidského svedomí - bez pre
kážek mohl konati své cerné dílo.

Teror nezmizel ze života. Avšak beztvárný a zmatený
z pocátku, prijímal znenáhla obrysy trestního aparátu s ne
konecným poctem instancí, s formálním »vedením záleži
tosti« a všemi podrobnostmi »revolucní justice«, ale vždy
s jedním i nevyhnutelným záverem - neúprosnou smrtí
.( mucírne katovou rukou.

, Tento odosobnený aparát, uvádený do pohybu zkušenou
a pevnou bolševickou rukou, den co den bez hluku a meto
dicky odstreluje témer již cituprosté Rusko. A cím vetší
pocet jeho obetí, tím hloubeji se zakopává do podzemí.

N<!viny témer již neuverejnují zprávo každodenních po
pravách a samotné slovo »zastrelením« erární publicisté ra
deji nahražují mlhavým a záhadným »nejvyšším výmerem
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trestu«. Jenom obcas a nekdy, je-l odhaleno nové prti
revolucní spiknut na stránkách" [zvestij«, "Pravdy", obje
vuj se dlouhé seznamy lidí rozdr~ených teroristickým stro
jem. A tehdy otresená zee dozvídá se jména mlcenlvých
obet »revolucní justice«.

Teror nezmizel z našeho života. A snad proto není ješte

doba, aby se u nem mluvio v ceém rozsahu. Prijde den,
kdy v jeden cdek nahromadená bezmezá lidská utrpení a

zhubené ldské životy utvor ohrovský zdr,:ujíc obraz pro
žitého za tyto ityri roky a pred soudem dejin objeví se
komunistický rád.

My, živí svedkové teroru, každou chvíi pocitujíc na sobe

jeho težký dech, kter videli krev a pozali Smrt, my ne

mužeme ješte mluviti o nem s náležitou ,úplností Nebot
to, co jsme videli a to, co víme, tot jenom ojedinelé ne
souvislé episody, malinké údaje - pbková zrka; smršt
teroru prnesené do našeho' vedomí

Avšak snad v techto nahodilých faktech, jež utrpela v pa
meti, skutecných a neokášlených spoustou povest, je nutno
mluviti a psáti zejména ted, kdy v "teror se pokracuje«
a kdy den co den se skládají jeho hanebné krvavé dejiny .. «

Ano, o tom nutno nejenom páti, ale prímo rváti
na všech križovatkách celého sveta. Nutno burcovati
otuplé lidové svedomí. Nutno konecne si uvedomiti,
že bolšev,ismnení synonymem ruské revoluce, ale jejím
úkladn)'m vrahem.

Ce-ka, tot ver symbolcké vyvrcholení bolševismu;
jak'si hybridní zmetek rafinované karamazvštiny

bzzdne rozpoutanou smerdákovšcinou. Nutno míti
odvahu jednou zprmá se podívat do »Medusiny tvá
re« rudého teroru a míti mužnost rzhodne jej zatratiti
ve jménu demokraoie a revoluce, socalsmu a svobody.
Musí býti jasno, že cesta k obnovenému lidstvu nevede
pklem cekismu.

Právem napsala fancuzská spisovatelka Ode t t e
Ke n n o v á, sympatisujíc s komunismem po svém zá
jezdu, do bolševického Ruska:

»Chci primeti evropské vlády ve jmenu ješte žijícch

uprostred techto hruz v Rusku, aby pr vyjednávání se so
vetovým Ruskem postavily predbežný požadavek: zmírení
stávajícho režimu, vtelujícho, ba i prekonávajícho peklo
stredoveku ... «

Myslím, že nejenom vlády, ale v první rade evrop
ké verejné mínení má býti burcováno ze své otupelo
ti, sezamováno s bolševickou hrllzVládou, aby ko

necncpromluvilo na obranu za ž,iva phrbených v so
vetsk)'ch »domech hruzy«, »táborech smrti«, »hrbito
eh živých« a bezcetných cekistských doupatech úklad

ného vraždení a zverského týrání veznl Evropa má
nejenom tradicní právo, ale predevším mravní a lid
kou pvinnost dlmáhati se zllidštení osudC obetí bl

v vické justicní Jbovule, v první rade zrušení Ce-ky
jakožo neprípustné soudní organisace, odporjící nej
elementárejším pojmum naší doby a lidskosti, po
rušujíc základní zásady objektivní justice, v celku zna
menajíc návrat k dávno prekonaným dobám lidské
zvíreckosti a naprosté Ebovule.
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~oznámky

Jedak si džbán vubec nevypujci, jednak byl džbán
u rozbitý, když' si jej vypujci. »Právo lidu« odpove
delo na naši poznámku z minulého císla, v níž jsme se
ptali, nebyla-Ii jmenováním p. Habermana cesko~'lo
venským zstupcem ve Vídni poršena ústava, a sice
odpvedelo otázkou: co ríkal dr Stránský, když úed
nická vláda jmenovala jednoho poslance universitnír
profesorem v Praze a jiného pslance universitním pro
fesoem v Bratislave? To bylo také porušení ústavy 
a proc tehdy mlcel dr Stránský? - Ponevadž naši
pozámku nepsal dr Stránský, hroutí se tato slabo
duchá methoda osobního útoku sama sebou a »Právo
lidu« uderilo do prázdna. Fakta zlstávají fakta. Nej
dríve však krátké podotknutí: co jest to, prosím, za
ošklivý zpCsob, odpovídati na otázku zase otázkou?
Takovým zpllsobem se švadroní v nejhorší židovské
spolecnosti nebo ve spolecnosti, kde má každý máso
na hlave. Jen v takových kruzích se na otázku: co jsi
to udelal? - odpovídá zase otázkou: no, a ty jsi nic
neude'lal? A na otázku po albi se odsekne: a kde
pak ty jsi tenkrát byl? Doufáme, že naše republkánské
ovzduší nemá zaptrebí takových method, jichž se ne
užívá k tomu, aby se odpovedelo, nýbrž k tomu, aby
se umlceo. To se delá tam, kde každý má na svedomí
nejaké hríšky a a kde soldarita je založena na tom, že
všichni se provinili. Ve verejném živote nedelají takové
zpusoby dobrý dojem. - Ve veci samé ocpovídá ))Prá
vo ldu«, že jmenování p. Habrmana csl zástupce
ve Vídni predne není porušení ústavy, a za druhé, je-l
to porušení ústavy, pak už úrednická vláda zacala po
rušovat ústavu. Cili: jak jsme rekli v nadpise: predne
si džbán vubec nevypll}cili, a za druhé byl džbán už
rozbitý, když si jej vypújci'. Pokud se týká tvrzení,
že ústava vllbec nebyla porušena: »Právo lidu« tvrdí,
že »vláda vyžádala si dobré zdání znakC ústavy a ve
shode s nimi dospela k presvedcení, že jmenování je
ústavne prpustno«. Kterí to byli znal ústavy, jež
vláda vzala na potaz, sociálne demokatický orgán
bohuže nesdeluje. Avšak dobré dílo nemá clovek delat
nezám a v zapomnení. Sem tedy se jmény tech znalu
ústavy, abychom je mohli oslaviti! Dále pdotýká
»Právo lidu«, že »Habrman nestává se placeným za
mestnancem státu ve smyslu služební pragmatiky,
nýbrž prevezme plitické poslání a bez dusledku, jež
plynou ze služební pragmatiky«. Netvrdili jsme nikdy,
že Haberman se stává státním zamestnancem ve smy
slu služební pragmatky; tvrdili jsme pouze, že se stává
p I a cen Ý m státním zamestnancem, a ústa va sama
také neohlíží se na služební pragmatiku a zakazuje
proste, aby clen N ár. shromážcení byl jmenován ' I a
cen Ý m státním zamestnancem pred uplynutím jed
noho roku. Ostatne ta námitka se služební pragma
tkou není práve štastne volena: je všeobecne známo,
že nevýhoda v tomto prípade je vlastne výhodou a že
není to práve nejskve'lejší zaopatrení, jehož muže vy
sloužilý politik nabJti na základe služební pragmatky,
která je pomalá a, byvši zízena pr obycejné lidi, ne
slibuje skvelých a rychlých vzestupC. Služební pragma
tika je vec, které se ješte nejsnáze vzdá politik, jenž
má býti zaopatren. Služební pragmatika je práve pre-
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kážkou skvelý'ch odmen, a 'lze veru výše vyskociti bez
ní než s ní. - Pokud se pak týká tvrzení, že, byla-li
porušena ústava, nebyla porušena teprve dnes, nýbrž
už pred lety úrednickou vládou, a že dnešní vláda apli
kovala jen praxi, kterou zahájila vláda Cerného: pred
ne, dnešní vláde 'neprísluší aplikovati žádnou praxi,
která je špatná, at už ji· zaháji'l kdokoliv. Stala-li se
chyba, má dnešní parlamentární vláda, která k úred
nickému kabinetu je naplnena uprímn)'1I1 pohrdáním,
chybu napravit a ne v ní pokracovat. To jsou divné vý
mluvy. Takovýmto zptlsobem mohli bychom zrušit
všechny zásady, poštestí-li se nám pokaždé nalézti ne
jaký precedencní prípad. A za druhé: »Práv,o lidu«
bucf šálí vlastní pamet, nebo spekuluje s naší krátkou
pametí. N ehyla to úrednioká vláda, jež zahájila tuto
praxi,. Sta:lo se to uz pred ní a opet, jako dnes, na zá
klade sociálne demokratické potreby: v prípade Tusa
rove, jenž byl jmenován berlínským vyslancem, jako
je dnes Habrman jmenován zástupcem vídenským.
»Právo Lidu« nesmí chtíti, abychom zapomneli, ž'e
Tusar byl ješte pred úrednickou vládou. - Pres,e vše,
co k verení predkládá, »Právo lidu« nemuže se zrejme
zhostiti jakýchsi pochyb a praví: »Porušení ústavy 
je-li to porušení; my dtlVerujeme vláde, že není - ne
hylo ZpLlsoheno teprve dnes.« »Právu lidu« je lehko
uveriti vláde. Ponevadž však i ono je prece sklicováno
pochybami, opakujeme smerodatným kruhu.m, aby si
tuace byla vyjasnena, opet otázku: byla jmenováním
Habermanov)Tm do Vídne porušena ústava ci nebyla?
My víme, že takové otázky mnoho nepomohou. chceme
však, aby situace byla vyjasnena aspon v tom smyslu,
že smerodatné kruhy krátce a dobre reknou: my si
ll1llžeme delat co chceme. To bude také nejaký zisk,
byt malický.

Jiné poznává a sám sebe poznati nedovede. Pan prof.
Rádi vydal zase knížku. a sice pod titulem »0 smysl
našich dejin. Predpoklady k diskusi o této otázce.«
Jsme povdecni p. prof. Rádlovi, že za tri roky po tom,
kdy se o této othce pocalo diskutovati, prichází, aby
nám poskytl predpoklady k diskusi' o této otázce. O tom
j~ndy více. Dnes bychom si chteli zjednati Uasno
pouze v jedné veci: p. prof. RádI ve své nové knížce
mluví s mnohým despektem o žurnalistech, kterí se
zabývali otázkou smyslu našich dejin, a hledí je zahr
nouti opovržením. Chceme ríci krátce, že p. prof. Rádi,
pokud píše {} techto vecech. není také o nic více než
žurnalista. Pokud víme, vedecká kvalifikace p. prof.
RádIa obsahuje práve obor biologie, a zabývá-li se
otázkami politickými, a sociologickými, ciní to se stej
nými predpoklady jalw každý jiný žurnalisfa. Není
habilitován pro tento obor a píše o nem clánky více
méne žurnalistické. Vedeckou kvalifikaci pro tento
obor nemá a nesmí se tudíž tak prísne staveti po bok
vedy proti žurnalistum. 'Bo jest samovolné vyvyšo
vání. Staveli-li jsme se mnohokráte proti cinnosti p.
prof. RádIa ve vecech poMických, cinili jsme to práve

, proto, že jsme v jeho práci pozorovali s žalem to, cemu
se ríká žurnalistická povrchnost. V otázce národní po
vahy nejde ostatne o ta, je-li kdo žurnalista nebo uni
versitní profesor: tady jde o to, aby mel oci otevrené.
A to mlJže býti nekdy spíše u žurnalisty než u profe
SOra. Uvedomíme-li si, jak málo udelala naše katedrová .
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veda, zabývající se vetšinou kompilováním, pro po
znání národní povahy, pochopíme, že není tli žádné
príciny, aby vedci mluvili pohrdlive o žurnalistech.

ejde o to, píše-li žurnalista, ale o to jde, píše-li
rozumné veci. V nekterých vecech jsme všichni více
méne žurnalisty. Opakujeme, že p. prof. RádI, píše-li
o smyslu našich dejin, nemá práva pokládati se. za více
než také jen za žurnalistu.

Dopisy

Ústava a politikové.
1.

Pane redaktore,

Vaše úvaha, »Ústava je k tomu, aby se nezachovávala« z po
sledního císla nutí me k dvema poznámkám. Nemohu se pri tom
ovšem tak volne rozpívati jako Vy, i kdybych to dovedl: !TIám
péro svázané mnohými ohledy a zpestrím-li prece svuj suchý
výklad nejakým umením, tedy to bude jen tanec mezi vejci.

Poznámka první, více jen príležitostná. Apostrofujete kance
lár presidenta republiky domnívaje se, že prípad Habrmanuv
mel by býti kusem práce pro prá vne školené lidi v ní. Rozumím
tomu tak, že chcete, aby se postavila nejakým zpusobem proti
jmenování Habrmanovu. To není možno. Ona je toliko po
mocným orgánem presidentovým, jemuž pripravuje materiál,
který mu vláda k rozhodnutí predkládá. Jako se ministr ne·
muže obejíti bez ministerstva, tak se president nemuže obejíti
bez své kanceláre;, kdežto však ministerstvo má vedle ministra
svou vlastní kompetenci, kancelár presidentova jí (nehledím
k vlastní správe) nemá. Úkol kanceláre je tedy ku pr. v prípadc
Habrmanove, že predldádajíc vec presidentovi upozorní, co
predpisuje ústava, jak tcnto predpis vykládají jedni, jak druzí
a treba tretí. Takto nemuže se dostati do rozporu ani s vládou
a tím méne s presidentem. Jen presidentu sloužíc, je také jen
jemu zodpovedna. "Tím nechci ríci, že by se Q ni verejnost ne
mela zajímati. Nekterí žárliví politikové by ji rádi zrušili.
Správné by bylo naopak, aby se starali, aby v ní byli jen vel,mi
dobrí odborníci, nebot nebude presidentem vždy jen T. G. Ma·
saryk a pro rozhodnutí presidentovo není zcela bez významu,
jak materiál jemu predkládaný je zpracován.

Druhá moje poznámka obsahuje myšlenku vclmi kacírskou.
Nesouhlasím s Vámi, že naše ústava je velmi dobrá. Náš ústa
vodárce víc myslil na theorii, než na praktickou potrebu. Tím
nemluvím proti ideám, na nichž je ústava vybudována, ani
proti jejím autorum. Sám jsem jako clen Národního shromáž

.dení úcastnil se aspon cástecne príprav pri sdelávání ústavy,
a nejen že jsem v celku nemel námitek, nýbrž naopak byl s ní
velmi spokojen. Horely nám tentokráte všem hlavy a jací my
už jsme ideologictí a všecko preháníme, udelali jsme krásnou
ústavu pro ideology, s níž si však v praktickém živote nevíme
nyní velmi casto rady.

To ukazuje naprosto nevhodné ustanovení, že poslanec nesmí
od nikoho prijímati mandátu, o kterém se Vaše úvaha také zmi
iíuje a nyní prípad Habrmanuv. V Rakousku bylo zvykem, že
vysloužilí ministri, kterí se dobre osvedcili, dostávali se na
ruzná vynikající místa ve státní administrative. Nikdo roz
umný nevidel v tom nic zlého a zpravidla se to osvedcilo.

My j~me dali do ústavy ustanovení, že poslanec, nebyl-li jím
dríve, nemuže se státi placeným státním zamestnancem do roka
po té, kdy prestal býti clenem parlamentu. Na prvý pohled zdá
se to býti ustanovení velmi chvalitebné; má zabrániti korupci.
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jako verící protestant; nikoli, on je závislý na prostrednictví
kneze, v jehož rukou se sbíhají prostredky spásy. Tento knez
má možnost nad ním mávat plamenným mecem vecného trestu,
který ~ení pro verícího katolíka predmetem srovnávacího studb
vedy náboženské, ale bezprostrední realitou. Mravní nesamostat
nost katolického cloveka vytvárí pudu pro klerikalismus. Nebot
užívá-Ii knez, príp. jeho kncžská strana, tohoto svého znac
ného duchovního vlivu k obstarání nejakých vecí tohoto sveta,
provádí tím mravní teror, který je práve jádrem klerikalismu.

Politická strana, která usiluje, aby clen její odborové orga
nisace vstoupil také do její organisace politické, ho patrne dríve
nebo pozdeji primeje, aby tedy presedlal také do jiné organi
sace odborové; že je to treba z odborárského hlediska ne
smysl, nepopíráme. Ale farár, který odpírá rozhrešení, budete-li
se ucházet o farskou pudu, pusobí na Vás pohriHkou vecného
zatracení.

Klerikalismus není vždy akutní. To jest tam, kde musí po
malu získávat lidi, aby je predelal z Karlu Capku na ten milion
fanatických babicek. Nelze jít s bubnem na zajíce. To jest tak
trochu soucasné stanovisko ceských klerikálu. Chystají svou
zbroj za konciliantní plentou premoudrelé objektivity.

Jest jisto, že klerikalismus dnes ani nepocítá, aspon v ces
kých zemích, s tím bezprostredním vlivem na duše a stahuje

jiné pomocné prostredky. Stáhne-li je tak, aby treba pomocí
neverících-verících dostal vše, co potrebuje k opatrení svého
inventáre, bude jeho starostí, aby si také dobyl onen vliv du
chovní. Já bych nerad, abychom jednou s otevrenými ústy rí
kali: »To jsme si vlastne nemysleli 1«

Jiná stránka jest vnejší, týce se posice církví vuci státu.
A zde jsme u zajímavé veci. Karel Capek kdysi vyjádril své
všestranne konciliantní stanovisko k názorum náboženským a
duchovním;' prál tehdy stejne prof. Krejcímu, aby se rozpadl
v atomy a zašel v prahmote, jako zase prof. Velenovskému, aby
se prohánel po smrti vesmírem. Toto stanovisko jest velmi pri
jatelné. Nepríjemn~ by bylo, kdyby bud jeden nebo druhý
žádal pro šírení svého názoru od lidí, kterým je jejich stano
visko cizí, podporu. A vrchovate nepríjemné by bylo, kdyby
nám všem byl príslušný obolus proste vytažen státem z kapsy
ve jménu Krejcího nebo Velenovského. Dvojnásob šeredné by
bylo pro Velenovského, kdyby mel platiti na Krejcího. A na
tom by ani nic nezmenilo, kdyby bylo Velenovských '.5 a
Krejcích 1000. Toto jest ale situace katolictví u nás. Pro

mnoho lidí je katolictví ústavem pro obstarání krtu, snatku a
pohrbu. Pro mnohé je zase vecí svedomí. Pro nekteré jest
pak vecí vychutnání nekterých estetických zálib. Ale at už jde
o první, druhé nebo tretí: jak k tomu prijdou ti ostatní, aby
jim to platili? Celý konkrétní program úpravy církevních po
meru redukuje se vlastne na toto odloucení náboženského ži

vota od závislosti na kacírských a nevereckých kapsách. Je-li

to z katolického tábora považováno za protikatolický boj, li
tujeme: ale težko žádat, abychom zrovna pro tuto citlivost
menili své snahy. S jinou stránkou problému politika nemá a
nemuže mít co delat.

Karel Capek myslí, že je škoda, pro klerikalismus zahazovat
velké hodnoty katolictví.

Pri tom jest treba mít na pameti, že katoli~tví není proudem
jediným, který kresfanství zastupuje. Koho lákají však jenom
urcitá estetická stránka katolictví a pod., necht nezapomíná, že
prodává prvorozenství za mísu cocovice nebo (slovy Peroutko
vými) kupuje tygra v pytli. Má-li kdo jiné stanovisko, budiž.
Bojujme o ne, prosím, vždy více pro ne c o, než pro t i
ne cem u. Státne-církevní politika upraví jen zevnejší rámec
tohoto ideového boje. Nemužeme za to, že katolíci již v této
úprave vidí protináboženský boj.

Vše, co muzeme po politice chtít, jest, aby nám vycistila pole
pro fair play, cestný zápas. Dit.

Slovo k buržoasii.
Vážený pane redaktore!

Teší mne, že paní Králíková-Stránská nebojácným »Slovem
k buržoasii" dotkla se smele otázky sociální. Sám - dle pojmu
socialistických - patrím sice k buržoasii, ale jsem dalek toho,
abych »úsilí o vyšší životní úroven urcité trídy lidí" považoval
za zbytecné. Žiji v kraji, kde prumerná týdenní mzda delníka
je nikoli 120--150 Kc, ?le 60--70. Sklicuje mne to, mnohokrát
jsem premýšlel o problému, dala-li by se zvýšiti tato životní
úroven, lépe receno, nížina. Dospel jsem však vždy k výsledku
negativnímu - aspon pro dobu dohled nor... Bohužel, byl jsem

zklamán i námety podávanými paní Králíkovou. Apeluje na
naše soukromé podnikání, vytýká mu, že jediný Bafa pochopil
ducha doby a vyrábí pro massy. - Budiž všecka cest Batovi,
opravdu pochopil správne ducha deflacní doby a psychologii
mass. Úcelnou reklamou obého využil, dnes je jeho posict
takrka monopolní. Mohla by prijíti kterákoli továrna obuvi se
stejnou cenou i kvalitou, to, co Bafa, neporídí již nikdy. Skoda,
že ceny surovin, plus výrobní náklady, uložily meze i olbrí
mímu úsilí páne Batovu. Prodává-li dnes boty lacino, je ješte
pHliš mnoho chudý~h, kterí by je potrebovali dostati za cenu
ješte aspon o polovinu levnejší, aby to bylo úmerné jejich
príjmum.

Mýlí se paní Králíková, tvrdí-Ii, že textilní prumysl vyrábí
jen veci modní a luxusní, a nepokusí se o dobré, pekné a levné
látky. Mnoho továren delá i levné, pekné a dobré látky. A mo
hly by být levnejší, nebýt tvrdé zdi, na kterou kalkulace na
ráží, drahota materiálu a vysoké dane.' To poslední zvlášte.
Verila by, že u nekterých druhu levného zboží delá sa
motná dan z obratu více, nl"ž mzda tka1covského delníka?
A prece je to pravda. Textilní kalkulace jsou zajímavé.
Casto ty látky, sloužící k »ukojení choutek žen" slouží
zároven k tomu, aby zvýšeným na nich výdelkem sub
vencovala se málo rentabilní, neb do1<:once ztrátová výroba onech
látek levných. - Hnete mne každá krivda, i krivdí-li se pru
rl'yslu textilnímu, který má co do cen cisté svedomí a nebojí
se otevrených hranic.

Návrh, ~by místo ananasu, lososu, hroznu a míšeííského por
culánu dovážela se mouka, aby byla levnejší, je krásný, nebýti
té strohé praxe. Jednak, mouky dováželo a dováží se tolik, že

ubozí naši národohospodári nad tím lomí rukama a - mouka
není levnejší! Práve naopak.- Zamezit dovoz ananasu atd. by
šlo lehce, prohibicní cla neb zákaz dovozu. Jen nebýti repre
sálií: brzy by ustal také náš vývoz a naši chudí by nemeli
ani na mouku, byt stála treba I Kc za kilogram. Nyní práve
musíme snižovat clo na pomerance a banány, chceme-Ii do Italie
a Spanelska vyvážet práci rukou našich delníku.

Myslím, že dnes nám zbývá pouze jediná cesta k cástecné ná
prave: více vyráhet, jak to zduraznoval Dr. Rašín. Hlavne, aby
více rukou u nás vyrábelo. Dosud delali jsme to špatne. Máme
o 150.000 stát. zamestnancu více než nám je zdrávo. Tech
150.000 pilných rukou nám chybí v produktivní práci. A nejen
to, výlohy na ne musí nésti zbylý zmenšený pocet rukou pro
duktivních. Podnikatel, kterému jsou predepsány nadmerné
dane, co se dá, prirazí z nich na cene, tím zdraží se i chudým
výrobek k životu potrebný. Co zakalkulovati nelze, o to sníží
se mzda delníka. Tedy dvojí zkrácení. Zmenší-li se pocet stát.
zamestnancu, bude postup obrácený: více se vyrobí, lepší mzda
a levnejší výrobek. Tomu Dr. Engliš ríká: vyšší blahobyt, cili
pravá láce.

Myslím, že restrikcí byl ucinen krok ku predu, jehož dosah
si málokdo uvedomí. Bude trpká, ale bude-li správne provedena,
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požehnáním, nejen pro delnictvo, ale i pro zbylé stát. za
ce. Nebudeme je muset již honorovati bídne, jako do-

Dad nám nastanou jednou lepší casy, nebude-li si moci
lník koupit hned Fordku, aspon bude mít: dobrý byt,
i oblek a ani kulturní požitky mu nebudou nedostupné.

bych jim to ze srdce, trebas jsem »buržoa«.

Králíková mi odpustí, že se na vše dívám ocima prak
nad príliš suše, málo idealisticky vše béru. Ale myslím

B., majitel tkalcovny.

II.

Vážený pane redaktore!

tI jsem si .pozorne »Slovo k buržoasii" od pí. Králíkové
ké a dovoluji si k tomu poznamenati, že uvedené tam
enty nemohou se mi jeviti zcela duslednými. Svet je roz
na dve skupiny, jedna usiluje o zvýšení úrovne nižší
druhá nikoliv. Já nemíním zde háj iti heslo socialismu,
'alismus v tom smyslu, jak je vykládán v clánku, ne

zajisté býti než heslo dobré. Proc tedy nejsme socialisty
nisty?

»trídllí boj« se užívá casto v denním tisku, myslím
lova, ale nemáme tento pojem dosti presne vymezený.
me tedy, že jest to prece jen' jakýsi druh nenávisti nema

vltci majetným. Není-li tohoto trídního boje mezi 60
isfcovým reditelem, tedy to bude asi pouze jiný boj, pri

je možno sedet naproti sobe a prátelsky rozmlouvat.
na príklad bych rád mel svoji radiovou stanici a s ruz

city shledávám, že prozatím si ji musím odepríti a po
t zábavu onem s dltchody nad 36 tisíc. A tak pres to, že
lchni prejeme, aby bylo dosaženo receného existencního

pro všechny, nemám velké nadeje, že by tím bylo do
všeobecné spokojenosti, ku které patrne 3polecne pod
i hesly dlíme.

mívám v celku, že autorka úvahy je pro pomoc sla
ale ne pro socialismus, ac se mi zdá, že toho casu nemáme
Yího. O tom, proc pan továrník Bafa delá svoji reklamu,

)y se mnoho hovorit, snad je to jen zcela obchodní »ame
duch velikého slohu, ani ne tak altruismus; to budiž mi
uto,

zajisté takoví lidé dále, kterí žijí prekotne a v prepychu
ecném, ale o tyto výsady musí zas na druhé strane vy
t své síly, tedy rozum, chytrost, ducha obchodního, re
representaci, okázalost, obetovat klid a tak dále. Pri
však také, že jsou i jedinci, kterí pro své blaho a pre
nou ani rukou.

jsem pokládal za vhodné poznamenati a dovoluji si

položiti otázku, proc - nejsme-li již komunisty, proc
tedy alespon socialisty?

J sem v úplné úcte

III.

Pane redaktore,

paní Boženy Krállkové-Stránské: »Slovo k bur-

proti nemírnému prepychu! Ano, s tím souhlasím,
houštl Lec jak do toho? Pujde-li to skutecne záve

Dávrhem clánku, totiž zákonem, jenž by zlé buržoy pre
le jejich bezmezné sobectví jest nemravností? Nemají

chudinu, jak se zdá, a neciní prehnaných nároku na
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uznání své mravnosti, zustanou radeji na dále nemravnými za

cenu osobního prepychu.

Žiji na venkove, neznám pomeru ve meste, nestarám se o po
litiku, jsem hospodárem, zajímám se o domácnost, zahradu,

hospodárství, a mojí první myšlénkou bylo: máme 1O%ní dan
z obratu na predmety tak zv. luxusní, ku kterýru náleží též
klobouk pres K 80'- ceny a zlatá korunka na zub. Muj vecný
návrh by znel: Zvyšujte dan z prepychu tak dlouho, až se pre

pych omezí na míru, kterou uznáme za správnou, a z výnosu
stavme chudým domy. O tom snad by se dalo diskutovat 
do urcité míry. Bylo by zajist& nutno vyjmouti luxusní pru
mysl v Ý voz ní (jsou zámožní, šfastnejší kraje sveta, kde si
sl.ad smcjí prepychu dovolit), aby se uživily naŠe severní
Cechy sklennými korálky a jabloneckým' zbožím. Jen jedno

mne napadá, budou-li jemné prstíky, prepychovým prumyslem
se zabývající, schopny práce »k dobru mass«. Tak zcela ne
kompromisne to asi nepujde.

Ty neštastné výklady v Praze: Jsou lidé, které umelecký

porcelán nebo pohádkove krásná látka ve výkladní skríni dráždí.
Mne nedráždí, ac si jich také nemohu porídit, mne naopak teší,
ba okouzlují, a kdykoliv zavítám do Prahy, obohacuji se je
jich dojmem. Ani mne nenapadá chtít je pro sebe, více nežli
dívatí se na ne, nemuže ani jich vlastník sám, užiji jich tedy

stejne jako on, a zdarma; mne stací moje rodinné památky po
prabábách, které bych nedal nikomu na svete. Uvažte však, což
možno krášliti výklad vlnenou puncochou neb jinými predmety
denní potreby, které se kupují uvnitr v kráme? Tei:h nekolik
parádních kusu se dá do výkladu - jaká hruza!

Zisk nemeckých akciových podniku pred válkou, mzdelený
mezi jejich delnictvo, nezvýšil by jejich mzdy ani o 10%. Co
tím chci ríci? Že se naprosto nejedná o rozdelování, nýbrž
o tvorení nových hodnot Kde nic není, ani smrt nebére - a
ani s tužkou v ruce, a pouze tvorítel nových hodnot muže trvale
zvýšit úroven lidské existence.

A ponecháváme to skutecne jen »jednem a týmž lidem, kterí

si ríkají sociální demokraté a komunisté«, to zvyšování úrovne?
Takové tvrzení nemelo by býti predkládáno soudnému ctenár
stvu bez odezvy. Jak zvyšovali komunisté, to vidíme tam, kde
se dostali k moci. Dnes snad ani paní pisatelka nemuže upríti
hekatomby popravených a miliony hladem zmírajících v ne
štastném Rusku. A socia1jsté? Rozdelují, to je vše. Vypestuje-li
rolník výnosnejší druh brambor, jímž se urve prírode více hod
not, ucinil více pro zvýšení úrovne všech lidských tríd, nežli
vecne omí1aný systém rozdelovací. A že tvorení nových hod
not by bylo privilegiem príslušníku uvedených dvou stran,
O tom mne paní pisatelka nepresvedcí.

Mohu ostatne z vlastní zkušenosti ujistit pí. pisatelku, že se
dá porídit velká cást práce praktickou výchovou k rádnému

hospodarení v drobných domácnostech, ku šetrení, ku rozum
nému nákupu vecí potrebných, nikoli zbytecností, a vedením ku

porádku, strídmosti a Cistote a hlavne ku hygiene, jak nás po
ucil p. Dr. L. P. Procházka v predminulém císle »Prítomnosti«.

Vilém Vanícek.

Nemecká žurnalistika v Cechách.

Pane redaktore,

pan K. T. správne zduraznil ve svém clánku O nemecké žur

nalistice, urcité okolnosti, a kterých bych si prál, aby se clo

,veku mluvícímu o sudetských Nemcích, staly politickou abece
dou. V první rade jest to rasová otázka a regionalismus. Ve
jménu rassy je »Prager Tagblatt« témer vyloucen z pravidelné
cetby prumerného Nemce. "Bohemia« má posici jen o neco
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lepší. Ackoli j sou to nOVI11Ybne vši pochyby žurnalisticky do
bre delané, zustávají prece jen novinami více méne kaváren

skými, t. j. takovými, které si severoceský Nemec po prípade
precte, ale zrídka predplatí.. Posice pražského nemectví není
zdaleka tak populál'11í, jako byla u Cechu posice treba víden
ské menšiny. Jest ovšem vdecným thematem pro národní stíž
nosti, ale i tu máte dojem, že se nemecké verejnosti a pro
vincní žurnalistice jedná spíše o studentský ž~vel v Praze, živel
prišlý prechodne z vlastní nemecké oblasti, než o rodilé pražské
nemectví, které platí za príliš židovské. Rozlišuje se mezi
»deutsch« a »daitsch« ..

Spolecenský život ceských Nemcu je charakterisován roz

delením v pevne uzavrené kliky, jednotlivec pres jej ich hranice
ve svých každodenních spolecenských stycích nejde. Podobne

jest také celá oblast ceských Nemcu rozdelena ve sféry lokál
ních a okresních patriotismu. To se jeví práve v žurnalistice.
Pocet nemeckých deníku v Cechách je pomerne vysoký. Není
správné Hkat, že jsou dobre delány. Jsou vlastne dobre opi
sovány, príp. rozmnožovány. Zdá se, že fakt, že severoceská
mesta mají své skupiny silných jedincu, zde spolupusobí. Títo
jedinci rádi ukáží své místní vlastenectví na »svém« liste.· Po

kusíte-li se více z techto listu pravidelne císt, nahlédnete za

cas, že je to zbytecné. Nekolik se jich vždy doplnuje. Kdyby
jich bylo méne, dozvedeli byste se z nich stejne. Všeobecnejší
f(:zšírení má »Reichenberger Zeitung«, jakási »N ár. Politika«
ceského severu. Politickou príslušností demokratická, prináší
zprávy i od nacionálu, oznacuje se jako »Tagblatt fiir das
deutsche Volk in B6hmen«, opisuje statecné »Bohemii«, ale _
nemá na sobe oné príhany pražsk~ho nemectví a jest tedy více
rr,zšírena.

Liberální Nemci (t. j. demokrati, bez zduraznování rasového

rozdílu) jsou vlastne v hloupé posici. Vím z vlastní zkušenosti,
že jakousi recnivou národní horlivostí se snaží pretrumfnout
nacionály: aby zase neužívali jejich žargonu, soukají z mozku

nejfantastictejší teorie, které sami považují za vedecké; pri
jedou-li z Liberce do Turnova, kricí, mí-sto aby mluvili, ale to
vše je »marné lásky snažení«, nedostávají se ze situace, kde
platí jednem za »zatracené Nemce« a druhým za »špatné Nem
ce«. (Proto je jejich rozšírenou frází »ich bin kein schlech

tel' Deutsche«.) J c-li to zvlášte žid, uprímne nemecky myslící,
je ješte v horší šlamastice, protože židovství je u Nemcu oblí
benejším obetním bcránkem za maléry národa než u Cechu.

V pomcru lidu nebo obecenstva k žurnalistice jest to ana
logické. Když jsem nekdy cetl neco príliš národne horlivého
v »Bohemii«, vždy jsem si vzpomnel na živé exempláre ces

kých Nemcu a rekl jsem si, kdyby se milá »Bohemia« strhala,
pro Nemce nemeckou nebude.

Nemecký politický zájem není príliš velký. Hádky o »Selbst

bestimmung« a »Selbstverwaltung« jsou milou zábavou pro ..
fesoru a pivních politiku. Hlavním zájmem nemeckého ctenáre

jsou spíše válecné pujcky, sanace »Deutsche Bank« a pod.

Nejnoveji se snaží nemecké listy vyvolávat zájem pro pozem
kovou reformu.

Nezdá se mi, že by pakt ceské vlády vzbuzoval v pru
merném obcanu rozhorcení, ovšem také ne sympatií. Visí tady
jako Fatum.

Vyznat se v nemeckých novinách v Cechách, to je tajná
veda. Když si konecne absolvujete své porce krajinských de

níku, máte pred sebou skupiny listu, delané více pro politický
program. Uciníte tedy objev, že »Sudetendeutsche Tageszeitung«
je pres honosnost svého titulu hlavickovým listem nejakých

novin ústeckých. ,
Komunisté, sociální demokraté? Mají vlastne centralisovanou

žurnalistiku, ale i oni musí dávat dan provincnímu vkusu:
v Liberci sc rediguj í a tisknou ncm. komunistické listy pro

9. dubna 1925.

celé Cechy a myslím také Moravu, ale vychází jako »Siidwest
báhmische Arbeiterzeitung«, »Bóhmerwaldbotu« atd. s puvab
nou vuní domova. Za to liberecký »Freigeist« (soc. dem.) se

rediguje u »Sozialdemokrata« v Praze.

Tento regionální vkus a neregionální skutecnost Vám poví
více o nedostatku potrebného kontaktu, nežli co jiného. Jedny
listy se vykrádají, druhé doplnují, tretí hlavickují, a potom

hledejte v tom život, snažte se vycítit, že žurnalistika je
organickým produktem politické pudy t

V Lib e l' c i, 30. b ezna.

Knihy redakci zaslané.

David Garnett: Clovek v zoologidé zahrade (»A man in the

Zoo«). Román. Z anglictiny prel. Karel Kraus. Obálka Josefa
Capka. 12. svazek románové knihovny »Proud«. Nákl. »Cinu«.
Stran 102 za Kc 12.-.

Emanuel Rádi: O smysl našich dejin. Predpoklady k disku,i
o této otázce. Knihovny zásadních a živých otázek »Program'(

mluvou Fr. ,Geotze a v úprave Jirího J elínka vydal Alois Srdce
96 za Kc 9.-.

Zdenek Kalista: Vlajky. BarevnlÍ l'OIll(/J/ce. Básne. S- pred

mluvou Fr. Geotze a v úprave ] irího Jilínka vydal Alois Srdce
v Praze. Stran 52 za Kc IO.-.

Romain Rolland: Clerambault. Historie svobodného svedomí

za války. Román. Preložila ] os. Hrdinová. V úprave C. DoudY.
Nákladem A. Srdce v Praze. Stran 232 za Kc 30.-.

Církevní slovanská chrestomathie. Usporádal dr. V. V o n
d r á k. Píšových vedeckých prírucek redigovaných univ. proL
dr. E. Babákem, prof. tech. inž. K. Ryskou a prof. dr. H.
Frankem, svazek osmý. Ukázky starých památek církevní slo

venštiny. Nákladem A. Píši V. Brne. Stran 304 za Kc 48.-.
Lev Blatný: Povídky v lwstkách. 14 krátkých povídek. 2.

svazek II. rocníku knihovny »Hosta<<. Nákladem Václava Petra
v Praze-Bubenci. Stran I06.

Kat'el V. Rais: Západ. Pohorský obraz. Vydání illustrované
Ad. Kašparem. 2. sešit. S dvema barevnými illustracemi. Ná
kladem Ceské grafické Unie. Za Kc 8.-.

Miloš Jirlw: K staré vlajce. Básne. 6. svazek »Knih mladých«,
jež porádá Jar. Durych. Upravil V. H. Brunner. Vydal Lad.
Kuncír v Praze. Stran 92 za Kc 12.-.

Pierre ,Mille a A,ndré Demaison: Žena a nahý muž. Román.
Z francouzského preložil Viktor Messi. Nákladem Bohumíra
Treybala, Praha II., 804. Stran 240 za Kc 20'_.

Dr. Karel Capek: Pragmatismus cili Filosofie praktického
života. Druhé, rozšírené vydání. 34. svazek populárne poucné
knihovny »Duch a svet«, již porádá Jan Emler. Nákladem F.
Topice. Stran 86 za Kc 18'-.

Franta Kocourek: Jarní mámení. Hra o nekolika obrazech.

3· svazek edice >lApollon«. Vypravil Ant. Heythum. Nákladem
V. Horáka v Praze, Soukenická ul. Stran 126.

L. Plechatý: Srdce a fronty. (Básne z let 1915-1924.) Nákl.
vlastním. V hlavní komisi má »Cin«. Stran 62.

St. Reiniš: Kouzlo jara~ Ilustroval Josef Lhota. N ákl. Ceské
grafické Unie. Stran 174 za Kc 18.-, váz. za Kc 22.-.

O. Svoboda: Ve stínu Bílé Hory. Dejepisné povídky. Ilu
stroval P. Di1inger. Nákl. Ceské grafické Unie. Stran IlO za
Kc 14.-, váz. za Kc 18.-.

Dr. Josef Macek: Základy sociální politiky. Díl 1. Úkoly a

zásady. Nákl. Ústredního delnického knihkupectví a naklada·
tc1ství (Ant. Sve~ný) v Praze. Stran 368 za Kc 36.-.


