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Rudolf Procházka:

SociálQi

povaha a poslání liberalismu.

Prekonání liberalismu jest již jedna z n~jbežnejších
f:ásí naší doby, a moderní politická dogmatika pokrocIla dále k zásadám prekonání parlamentarismu
a dem,okracie,Jev tom logika. Nebot liberalism není jen
puvodcem parlamentární demokraóe,
je prímo její
duší. Když j,sme ji zapudili, nemllžeme se divit, že liberální formy spolecenského života odumírají. Této
souvislosti jest si dnes ovšem málokdo vedom. Konstatuje se prímo rozpor mezi liberalismem a demokra'cií,ale to jest jen pojmová libovule, karakteristická' pro
nefilosoficképoslední století. Liberaljsmus obvinuje se
ze sklonu k aristokratismu a anarchii, prohlašuje se za,
beznárodní a pratisociální, ale zkušenast ukázala, že
zatím co od liberalismu se došlo k demakracii, i k sociální, dochází se ve jménu protiliberálních zásad nacionalismu a socialismu k naprostému paprení demokraciefascismem a komunismem, Obojí proces je zcela
logický,
Demokracie je vládní a mužeme ríci životní forma
- vždyt máme na mysli život verejný -- kde sice neplatí každý stejne, jak se nekdy ríká, ale kde záleží jen
na nem, aby platil mezi ostatními tolik, jako kdokali
jiný, Demokracie je spalecenská
s o u s t a val'
o vn Ý c h prí 1e žit o s tí.
Jest treba docela urcitého
svetovéhonázoru, abychom daspeli práve k tomuto požadavkurovnosti, ale jen v prí1ežitost'ech, rovnosti, která jest pouze fair play, která osvobozuje a neznásiltiuje,která je ideální a saucasne prirazená. Je k tomu
treba filosofie liberalismu. Výrok:
ci e m a k r a c i e
je s t d i s k u s e predpokládá existenci bytostí rozumných, schopných užívání svého rozumu a volných
v jeho užívání, Predpokládá duchavní atmosféru a spo~
lecenskézrízení, v nemž ,diskuse je možna a dovolena,
predpokládá liberální politiku,
Diskutovat znamená
uznávat, že i druhý muže míti pravdu, po prípade svou
pravdu,což v politice arci nelze chápat úzce intelektualisticky.Pravdu není zde možna adlauciti od zájmu a
od místa, Lidé, strany, stavy, trídy, národnosti, pokrokári a zpátecníci, agrámíci a konsumenti, Batové a
obuvníci,kapitalisti a proletári, volnomyšlenkári a ka,tolíci,Ceši, Nemci, Madari, Francouzavé,' Anglicani a
Moskaližijí vedle sebe a snášejí se v tesném prostoru,
prekážejí si a nerozumejí si, od prírody se bijí a hledí
jeden druhého vylouciti ze hry nebo obehráti. Diskut"vat, pustit se do razprávky za, tím úcelem, abycham
se dohodli, srovnali, pa prípade zrídili nejaké spolecentví, nejakou formu soužití, at je to parlamentní kaalice
ba :Spolecnost národu, predpokládá' urcitý stupen
s víc en o s t i a to 1e l' a n c e, t. j. liberálnosti. Je
utno nejprve pochopit a uznat, že lidé za hranicemi (a
treba jsou to i hranice vyznacené straniékou legitimací
nebojiným zpusobem práce a života, jiným prostredím,
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jiným naturelem) nenosí rohu a mají také právo žíti a,
býti spaseni »podle své fasony«. Je nutno se presvedciti
o marnosti snah po samovláde neba trvalé nadvláde,
zvrácenosti, plýtvání silami v nekonecném zápasu, silami, které by bylo možno spojit v abecne užitecném díle,
aby lidé, trídy nebo národy uzrály pro demokracii t. j.
pro uvolnenÍ' dráhy a poskytnutí podílu na státe všem
pro arganisovanou svobodu a regulovanou spolupráci,
Možna tedy ríci, ž'e dem o k r a c i e je s tli ber á lním y š 1e n k a, k tel' á s e s ta 1a tel e m. Poprení demokratických rádu, rozbití nebo degradace parlamentu, zotrocení tisku a vyloucení jakéhakoliv samastatného prajevu Oakékolivdiskuse)
vubec jeví se pak
samozrejmým dusledkem paprení liberálních idejí a
ideálu.
Liberalismus vychází z j e dno t k y i n ci i v i d u á 1'ní a soucasne z predstavy jejich m noh o s t i a r a vn a c ,e n TI o sti. Každý clovek zradil' se svobodným a
dobrým, podle Jeana Jacquesa Rousseaua. Nikdo nemá
práva ho parucníkovat nebo dokonce mu upírat existenci. Stát jest jen prostredkem k udržení, po prípade
k uskutecnení a rozvinutí obecné svobody, ohrožené
v prírodním stavu boje všech proti všem, nikoliv samoúcelem, nikoliv hodnotou absolutní. To j,e ,celý smysl
»smlauvy spolecenské«. Ideu rovnasti nelze v puv,odní
koncepci liberalismu odlouciti od ideje sv,obody, jak
to slavné heslo velké revoluce vyslovuj-e. Rousseau zabJ'rval se starrostlive puvoclem nerovnasti lidí. Liberalism
výsl,ovne hlásá svabodu k až c1é h o, k d o n o s í i ds k o u tvá r, nikoliv j,en svobodu silných, at rodem,
úradem nebo bohatstvím.
V tom smyslu je sociální a
prímo protiliberální. Jeho heslo je: In tyranos! Papírá
svabodu, která plyne
z privilegií a stává se zvím.
V prvotních, náboženských útvarech liberalismu byl
tento jeho radikální a veškeré skutecnosti oposicní-požadavkavý ráz ovšem patrnejší než v klasických filosoficko-politických soustavách XVIII. st. Hlasatelé svobody svedomí cítili príM žive, že to není statek z tohoto sveta, že lidé jisou si :rovni pouze pred Bohem (to
jest v ideji) a že to vyžaduje úsilí a boj-e, má-li clovek
ubrániti svou osobní sféru pred vnejšími zásahy, tím
,ke arci, má-li se domoci práva projeviti své presvedcení a uplatniti svou víru a vuli. v živote verejném.
Na tu r a I i s t i c k é myšlení osvícenské filosofie pozbylo do znacné míry tohota vedomí o podstatném rozporu mezi skutecností a ideálem, mezi tím, CO jest, a
tím, .co býti má. Cinila si svuj revolucní úkol ponekud
pohodlný. Zlo a bída zdá~ se mu pouze nerozumem.
XVIII. st. verila, že stac'í ztéci nejaké Bastil1y, adstraniti cechy a umelé prehrady - a ostatní ponechati volné hre prírodních sil. Harmonie, kterau prírodní zákony vytvarily ve vesmíru, vznikne za týchž podmínek
také ve spolecnosti, Tento op t i 111' i s 111' U s, který cinil
záhy všechno refarmní, tvorive pokrakové úsilí zbytecným a zejména s,tát stlacoval do pauhé »policejní«, negativní role, stal se patam dedicným hrí'chem liberalismu, ale není jeho konstitutivní vadOU, jest jen dobovým
zabarvením, j'ako materialismus jest dobovým zabarve-
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ním klasického systému socialistického, marxismu, který vznikal v kocovine hegelianismu uprostred st. XIX.
Ne, clovek se nerodí svobodným, ani dobrým. Jest
pouze svým lidstvím urcován, aby se svobodným s t a I,
jako máJ· být i dob r ý. Príroda, je krutá, slepá,
rozmarilá, nerozumná, jen duch nás záhadným zptlSobem vede k mravnosti, právu, hospodárnosti, moudrosti. Pri tom jest prírodou treba rozumeti vše existující,
veškeru skutecnost. Po té stránce byla intuice XVIII.
veku správná. Svet lidský je také prírodní, jenže jeho
zákony nejsou tak jednoduché jako v nebeské mechanice, která tenkráte sloužila za model každé sociální filosofii. Dnes již víme, že príroda se neustále prerustá,
že je v ní cosi mocnejšího než ona, sama, co nenávidí
každý stupen již dosažený a pudí dále. Svet organický nelze beze zbytku vyložiti mechanicky, svet psychický organicky a svet kulturní pouze psychologicky.
Úsilí o dokonalou spolecenskou soustavu má tudíž povahu ne k o n e c n é ho ú k o u. Není možnO' ji objeviti ani vytvoriti, ba ani vymysliti. Je možno jen ji
chtít, hledati, pro ni stále znovu pra,covati. Každá existující spolecnost, každé platné právo jest jen prírodní,
produkt lidský, oznacuje jen urcitý stupen prekonání
bídy, zmatku, džungle a jest v této r e a t i v n o s t i
práve tak dokumentem kulturní porážky jako vítezství.
N ovorousseauovec, moderní liberál Rud. S tam ml e r, prinesl pojem spr á v n é ho p r á v a, které s m er u j e k s o c i á 1ním u i d e á u a jest tudíž pramenem neustálé kritiky na' stávajícím právním rádu a
prípadne i revolucních aktiv, tvorících spontánne rád
nový, lepší. To jest ryzí liberalismus. Vecná nespokojenost a tudíž jistá neúcta k dosaženému; v tom jest
, protikladem konservatismu a náplní formálního (a proto mnoho zneužívaného) pojmu pokr.okovosti. Stálá
tendence k realisaci
ideálního »s p o lec e n s tví
s v o bod ne c h t e j í c í c hli
dÍ«. Stát má b}- t i
smluvním zrízením, založeným na, »vuli obecné«, ale
není. Pokud jde o skutecnost, maj'í pravdu spíše Hobbes, Thakúr nebo Lenin. Stát je založen na násilí a
pusobí násilí. Ale není tu pro násilí, nýbrž naopak
proti nemu, aby je stlacil na minimum, aby zjoednal co
nejširší místo míru, práci, myšlence, tedy kulture proti
prírode. To platí o spolecnosti národní (státu) i lidské
vubec (o spolecnosti národu). A v tomto smyslu mají
zase prav<:1u Rousseau a Kant. Filosofii liberalismu
zrejme nelze zakládat na naturalismu, nýbrž jedine na
i d e a i s m u. N aturalismus
se liberalismu vymstil.
Postavil proti nemu s o c i a li s m u s, který musil prijíti po nem jako antithese
po thesi. Marx se sám
tak vykládal. N aturalistický, optimistický liberalismus
klasiku francouzských i anglických, zamenující ideál za
skutecnost, mohl býti príliš rychle vyvrácen. Zkušenost
záhy ukázala, že uvolnený svet (pouze uvolnený a pak
již sám sobe ponechaný) je horší nežli byl predešl)' vázaný. Že lidé v nem naprosto nejsou svobodni a si rovni ve svém lidstv'í, n),brž že jsou podrobeni novému
násilí a novému otrocení podle zákona síly. To ovšem
naprosto nebylo v intencích klasického liberalismu, politického ani hospodárského.
Nechtel prospeti jen jiným máloktedm. Nelze ríci, že zanedbal sociální zretele. Naopak, jeho inspirace byla, jak jsme shledali, sociální. Co z neho vyvážil
na Kantovi orientovan)'
Stammler, bylo v nem od pocátku, ale klamal se o vážnosti úkolu. Ústavní listiny a volná soutež nesplnily
naivního ocekávání. Pr.ohlášení lidských práv, zrizení
lidových zákonodárn)'ch sborl't a soudl't nestacilo od-
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stranit otroctví a poddanství. Intensivní produkce, vedená individuelním zájmem a podnilátelským duchem
(využívaj'ícím moderních technických method a donu·
covaným konkurencí k nejvyššímu výkonu) nevedla
k takovému bohatství statkl'l, abY' lácí byra zapuzena
bída, jak se verilo.
Nebylo težko na obraze mladokapitalistické Anglie
let ctyrioátých ukázati debácle tohoto optimismu. Autori »Komunistického manifestu« mohli volat: Demokracie a konkurence nepomáhají uskutecnení sociálního
ideálu. Naopak jeví se prameny nové bídy, ponevadž
poskytují puvodním nerovným silám neomezenou príležitost k rozmachu. Volná sm10uva, která pro jednoho
znamená volnost najíti si nekoho jiného pro svou práci,
pro druhého však volnost zemríti hlady, jest jen chatrnou maskou staré otrocin)'. Ješte nyní ozvalo se v Anglii z posudku vysoce autoritativního
právníka, sira
Johna, Simona, o právu na »generální« ·stávku toto klasické pojetí liberálního rádu: Jednostranné a bezduvodné prerušení pracovního pomeru, jehož se dopouštejí
odborové svazy stávkující z;e sympatie, je prý nezákonné a má: povahu násilného útoku na svobodu národa.
Ale jakým zpl'lsobem pak mají
delníci, zamestnaní
v uhelné industrii, která se bez jejich viny stala neproduktivní) uhájiti své živobytí? Stávkovat v prumyslu,
který se nevyplácí, na jehož provozu zamestnavatelé
r.emají za daných podmínek vl'lbec zájmu, je prece nesmysl. Horníci tedy musili povolat na pomoc své druhy z oboru, k<:1eruce maj'í ješte vetší cenu, a upírat právo na solidaritu práce, kdy ž zde ne n í j i n é s í y,
která by se postavila proti znásilnení slabšího a postarala o to, aby podnikatelé se nezproneverili své odpovednosti za duležitou národní industrii, znamená jednat protisociálne a tudíž proti vlastnímu poslání liberalismu.
Jestli ješte dnes jsou možny, arci v zemi a prostredí
živé manchesterské tradice (sil' John Simon je vudce
orthodoxního anglického liberalismu) soudy tak tvrdé,
myšlenkove tesné, lze si lehko predstaviti, jak to vypadalo v dobe liberálního primitivismu a nespoutaných
kapitalistických pudtl. Adam Smith studoval cloveka
jako hospodárskéhO' živocicha a stanovil principy ryze
hospodárského jednání. Byl si však této a b str a k ce
dobre vedom. Nedomníval se, že spolecnost jest hospodárskÝ' mechanism a zvlášte nežádal, aby lidské jednání a, lidská instituce byly zarízeny výhradne podle
hospodárských principtl. Mravním citum vyhrazoval
první místo. Shaftesburyovu etiku treba si mysliti jako
nutný korelát jeho oekonomiky.
Ale r e n a i s a n cn í per i O'd a h o s pod á r s k é h o myš len í z iv o ta - století XIX. - neznala mravních skrupulí.
Byl to divoký elan výrobních sil, živelný a obdivuhodný. Opravdu jedna z velkých dejinných ·dob, což arci
ješte nemužeme správne odhadnouti my, kterí žijeme
ještie na jejím sklonku. Marx byl jí uchvácen a nedovedl videti jiné pomoci proti tomuto Lewiathanu nežli,
že konecne sám se pozre. Cím dále tím príšernejší obludy vyrostou z konkurencního boje a budou se pobíjet
navzájem, až tu bude stát jen nekolik mamutích podniku proti milionum prolet,áru, kter'í se prirozene nenechají jako ovce dále zotrocovat, nýbrž povstanou a vezmou celé hospodárství
do svých rukou. Marx zcela
správne shledával ve svých )}predchl'ldcích«, humanitních socialistech typu Owenora a Saint-Simonova, jen
sentimentální liberály, odrl'tdu tenkráte na vymrení.
Tu nebylo místa pro dobráky a moralisty, podivíny a
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ckáre. Šlo se brutálne ku predu, byla to doba sil'ch intelektu a vt'Hí. Silných stroju a silných jedincu.
rírodních sil a prírodního výberu. Marx vedel, že
oti.sílenutno postaviti zase sílu. Slabí mohou ji nati spojením. Proto hlásal organisaci. Vydupáním koktivníhomezinárodního delnického hnutí uvedl však
ho podárského procesu zcela nový prvek, který
rušil záhmitost volného pádu liberální anarchie do
ialistickékatastrofy a také se sám nejvíce pricinil
zkrJženívlastního proroctví. Organisace není síla
'írodní, nýbrž kulturní, lidsky vedomá.
Delnictvo
'estalob),ti, pLlsobením socialistického evangelia, poupasivnímclánkem ve výr·obe a ve spolecnosti. Zacalo
ýt cinn)'m,vlivným, spoluurcujícím. Získalo s~ uznání
mohlosi k lepším pracovním a životním podmínkám;
ialismstal se zdravým korektiv,em, ne liberalismu e geniální jednostrannosti hospodárské renaissance
iberálníperiody.
Každá doha vyposlouchá z hlasu svých moudrých
cožjsou ostatne vždy moudrí generace predcházející.
nevadžmyšlenka je vždy aspon o jeden cyklus nared), jen to, cemu je sourodá. Tak se stalo, že liberaIsmus,který odpoutal dlouho utajované a utlacované
nergie,nestacil již na to soucasne je regulovati a ornisovati,- postarati se o rovnost vedle volnosti zvláštekdyž lidstvo bylo tenkrát naplneno takovou dll~
verouv prírodní zákonitost a takovou neclLlverou ve
vlastníkulturní tvorivost. (Po té stránce je Marxtlv
pessimistickýa mechanistický materialism jen deg·eneracínaturalistického optimismu hlasatelu laissez faire.)
socialismuse povedl ten paradox, jako jiným verám
v konecsveta, že pomohl približ,iti království Loží zemi.Štváni nouzí a pouceni komunistickou apokalypsou
jejích prícinách a dLlsledcích vzchopili a spojili Se
hdé k náprave. Delníkum nechtelo se cekat, až bude
ješte mnohem hM, aby mohlo býti líp, chteli radeji
malé splátky ihned, nežli ráji nekdy po katastrofe.
Ostatnívrstvy spolecnosti, i podnikatelé, shledaly pak,
že musí jich dbáti. Bylo treba socialismu, aby svet se
dostalk vedomí o sociálních nerestech a vadách, a ahy
se pohnulo jeho svedomí,
aby vznikla s o c i á 1n í
o t ftz k a. To jest historický fakt. Teprve politicky,
mocensky,nesena úsilím a úspechy jejich vlastní trídy,
dostala se k platnosti péce o sociálne slabé a snaha
zdvihatije na vyšší úrov·en materiální i morální, pomáhati jim, aby se stali také skutecne tím, cím býti
mají: lidmi, jako bytostmi svobodnými a kulturními.
V tom smyslu teprve
s o c i a i s m n a p 1lí. u j e
i de u I i ber a I i s m u a, u s k u tec n u jej e h o
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ale vymstí se zle, ji jakkoli urážet. P o k r o k d o s ažen Ý k a pit a 1i s m e m: velkov)Troba, intensita
práce, vynalézavost, nes m í být i z t r a cen. Te.chnika sama nestací jej udržeti. Je k tomu, u cloveka
s typic;kými vlastnostmi druhu,
treba nezbytne individuaEsmu, t. j. soukromé iniciativy, buzené soukromým zájmem a spontánností dení. Každá reglementace,
omezování, stlacování na stejnou úroven, lhostejnost
k osobní kvalifikaci a zásluze, zanedbávání nebo odstranování osobní odpovednosti za osud vlastní nebo
nejbližších, musí zde arci pusobiti vražedne. A ponevadž o velikosti krajíce, který muže býti pridelen jednotlivým poc1ílníkum kterékoliv hospodárské soustavy,
rozhoduje predevším
velikost spolecne vyrobeného
bochníku, je první podmínkou každého správného spolecenského rádu vysoká výrobnost, oekonomie, disciplina, intensita práce. Zvlášte když spotreba tak stoupla
í její nároky kvalitativní, což je ostatne jen projev
zvýšení úrovne kulturní a musí tudíž býti vítán a' dále
pestován. Soustavy, zanedbávající produkci pro distribuci musí se nezbytne uspokojiti snížením nejprve kulturní, pak ale i životní úrovnc vllbec, jak je toho aktuálním dokladem ruský pokus. Není jiné metody pro
stupnování a zjemnování výroby nežli je ta, kterou
vytvoril, správneji, využil liberalismus:
S o u k r o m)"
z á j e m, s o u k r o m á výr o b a, v ,o 1n á hra,
s o u tež i s o u hra
pri r o z e n Ý c h pro d u k cn íc h s i 1. Princip liberální není možnO' nahraditi jin)'m lepším nebo aspon stejne úcinným - ponekud abstraktní liberalismus mltže ríci za daného stavu mravní kultury a oddávati se víre v zázraky v)'Chovy a nekonecnost duchovního pokroku - ale faktem zLlstává,
že positivne opravdu nic jiného nelze, a' pp. Lenin, Rykov, Sblin jsou toho nejautoritativnejšími
svedky. Kolektivní, zcentTalisované a zbyrokratisO\-ané hospodárství a komunistické, bratrské živobytí (predpokládejme
realisovaný system, konecné studium, bez ohledu na
politické prekážky a mezidohí revoluce, j)rotirevoluce
a diktatury proleta·riatu) je to nejracionálnejší a snad
esthetictí dui nejideálnejší co si mOžno predstaviti.
chové, od Platona po Oscara Wilde a L\natola France
si libovali v této utopii, ale páve proto má proti sobe
jediný dLlvod, který postací: je to umelé, neprirozené,
nepraktické, samým pojmem neskutecné. Je marno delat z cloveka andela a ze zeme ráj. Musíme se chte
nechte spokojiti tím, že udeláme z cloveka trochu lepšího cloveka a ze zeme trochu lepší zemi.
Klasický liberalismus i theoretický socialism se domnívaly, že se nedá delat nic a že také není niceho
po s lán í.
treba, ponevadž je vše dobré nebo hude na konec c10bré
pLlsobením železných zákonu prírodních. Zatím však
Ale socialismus není jen kritika spolecnosti a služha
ociálnímu ideálu, nýbrž také teorie hospodárského v)r- sociální politika a pra1<tický socialismus, lidské úsilí
odborove i stranicky, národne i mezinárodne organivoje a doktrina vhodného, resp. nutného definitivního
sovaných delnických mass, - práve tak jako osvícespolecenskéhozrízení, a v tom podléhá zas sám relaných vlád a prozíravých prLlmyslníkl't, promenilo svet.
l:ttivite dobového myšlení
a jednostrannosti
svého
Sociální zretele nejen že neprekážejí v}'rohe, n)'brž
zájmu.Jeho mecha·nisace hospodárského procesu je neprímo ji podporují. V moderních pracovních podmínudržitelné schema, které již hnutí, které sám vyyolal,
kách je intensivní výroba bez nich nemožná. Dohre
privádíad absurdum. Jeho kolektivistický a komunistiplacen)', cvicený, inteligentní a spokojen)' delník je lack)'r;'tdpak upadá do opácné krajnosti než manchestercinejší a v každém smeru ekonomictejší nežli prúmytví, obetuje rovnosti a destribuci svobodu a výrobu.
slový otrok mladého kapitalismu. »Renaissancní« peVesprávné snaze postarati se o ka·ždého a dáti mu dle
jeho potreb, zapomíná zachovati si možnost získati od rioda liberálního hospodárství pracovala extensivne.
Tomu se dobre rozumí v radikálne individualistické
neho rozvinutí všech jeho schopností, poskytnouti mu
Americe, kt'erá dO'vede spojiti nejvyšší mzdy a vubec
príležitost a povzbuz,ení, prípadne vyhroditi si i donucení ho k tomu. Jení nic platno, prirozenost musí být
nejvyšší životní míru delnictva s nejvetšími podnikatelsk)"mi zisky. Ale ovšem žena tom nelze prestati:
základemvšech vecí. Jení dobre slepe na ni spoléhat,
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aby byl delník dobre živen v zájmu výroby nebo i v odkráte však jde spor opravdu do tuhého. Jde o spor
menu za vykonanou práci. To by nebylo liberální, to. mokrdcie s fašismem.
Spor vzniklo metody, jichž treba použíti k nápra
by zavánelo naopak sta'rým' porucenstvím.
Nesmíme
volební
porážky. Skupina príslušníku strany, sdj}/Ž
nikdy ztrat~ti s ocí cíl a zameniti' za nej prostý 2r9stredek,' 1tltcým jest vyrob a a ostatne celé hospodárství
v Mladé Generaci (již treba odlišovati od nekolika
Myšlenky) a v Demok
a technika, všechna hmotná kultura. Cíl e m 'J e:s t vok)'ch mládencu zNárodní
tickém stredu, prišla k 'názoru, že strana trpí sešlo
lidství.
Lidská
duše,
lidská
dustojnost
a její
první
podmípka:
svoboda.
vekem a že náprava je možna j-edine tehdy, bude-Iira
Clovek musí se cítiti volný, predevším vnitrne volný.
da neschopných a nekritických lidí nahrazena osoba
Podstatný smysl Kantova kategorického imperativu, že mladšími jak vekem tak duchem. Její návrhy jsou vš
energicky potírány skupinou druhou, v jejíž celo
nikdo z nás nesmí býti druhému jen objektem, nesmí
býti pouze užíván, treba k nejlepšímu úcelu, nýbrž musí
stavil še zatím pan generální tajemník Hla v'áce
konecne býti sám také úcelem, - je soucasne obsahem
Tato druhá kupina vychází ze stanoviska, že ve stra
celého poslání liberalismu, které jest hluboce sociální.
ne je všechno v porádku, že lidé stojící ve vedeníjs
Všichni lidé, i ti, kterí pracují v nejnižší rovine spolidmi nejlepšími - již proto, že vedou práve tuto sku
lecenské stavby, jsou pány tohoto sveta. Jsou urceni
pinu - a že strana prohrála volby jen pro svoji státok tomu, aby zde ukázali co dovedou a, jací jsou, aby tvornost. Podle jejího mínení i praxe je treba méne
byli štastni a stával,i se lepší. Tomu ríkají náboženství
odpovednosti ku státu a více demagogie, aby strana
skládati zkoušku a býti povolán ke spasení. Liberální
byla zase stranou velikou a mocnou.
proklamace to narýsovaly prirozenými a nezadatelnými
Autorem myšlenky o zhoubnosti príliš státotvorné
právy lidskými. Stát, po prípade státy, jsou zatíženy
politiky je pan dr. K r a m á r, který - jak známoodpovedností za to, aby clovek nal.ézal životní podformuloval svoji tesi prímo na recnické tribune posla
mínky, v nichž by mu nebylo znemožnováno, nýbrž
'necké snemovny. Jejím propagátorem a uskuteclío\·a·
naopak ulehcováno splnení jeho mravních a kulturních
telem je pan Hlavácek. Pan generální tajemník je
úkolu.
duch napodobivý. Vidí, jak lid je nespokojen. Vidí
Moderní demokracie
hlásí' se k tem odkazum
také, jak komunistická strana vyhrává, protože dovede
»S m lo u v y s p o lec e n s k é« a »V e c n é h o m ípodporovati nespokojenost lidu. Pan Hlavácek chce
r u«, základních evangelií liberalismu, a usiluje o to
rovnež vyhrávati. Komunisté získávají, slibujíce ná·
najíti praktické formy spolecnosti a hospodárského rápravu revolucí proletárskou. Pan Hlavácek je apoštodu, které by jim vyhovovaly. Nemuže to býti nic jilem revoluce fašistické.
ného než rozšírení a prohloubení soustavy platné již
Je ovšem prirozeno, že ví, co sekretár smí a co ne·
politicky, ponevadž jen samostatnost a svéodpovednost
smí. Fašisté mají povest velmi nepeknou. Rozumní
ciní lidi opravdu volnými a zdravými fysicky i molidé krcí nad nimi rameny a pro jejich ciny mají jedrálne. Ani nejlepší sociální výsledky dosažené docasne
notné pojmenování: klu~oviny. Pan tajemník však nediktaturou nemohou se vyrovnati prumernému fungosmí delati klukovinu. Aspon verejne ne. Vedle toho
vání demokracie, ponevadž lidé se jí kazí, klesají ve
i zklamání, které prinesli národní demokracii Cerveno. svých vlastních ocích. Stávají se až príliš snadno znobílí, Národní hnutí, Husitské ženy a podobné zjevy
vu otroky a zvíraty. Proto jen ideje rozhodne protipražské ulice, nutilo k opatrnosti. Proto s fašisty bylo
liberální zamítají demokracii nebo vzdávaj'Í se jí. A tak
vyjednáváno potají a neoficielne, proto také financní
se kruh uzavírá. Nepochopení a podcenování' liberaprostredky, jichž dostalo se fašistl1m na porádání schulismu vede ku zrade na demokracii, naopak aktivní
zí, na koupení »Moravské orlice« a pod., byly poskytdemokracie vede k novému po c ho pen í i ber a i- nuty ne stranou, nýbrž jednotlivci. Brzy však prestali,e
s m u a to opet vyžaduje vytrvalé a rad i kál n í d enárodne demokratictí fašisti ostýchati. Donutilo je k tom o k r a t i s ac e cel é s p o lec n o s t i v merítku
mu nekolik okolností' dosti závažných, aby uznali, žeje
mezinárodním a zvlášte v jejím hospodárství a orgatreba priznati _barvu. Venkovští
príslušníci národní
J
nisaci práce.
demokracie slyšeli z úst fašistických diktátoru vše, co
jím tolik let hlásali Kramár, Sís, Hajn, Mareš a jiní,
Jirí Beneš:
slyšeli, jak fašisté to ríkají s neomaleností ješte vetší
než V e c e r n í k N á rod n í c h I i s t lI, a nepoFašisté v národní demokracii.
rozumevše kombinaci národnedemokratického
fašismu,
Ceskoslovenská národní demokracie je jednotna po vstupovali do organisací fašistických, ale vystupovali
každé porážce. Jakmile jí však otrne, prohlásí zase svuj
z organisací národní demokracie. l~ada národních deprogram za prežitek a zbytecnost, její pravé krídlo do- mokratú (dr. Dušek, Viktor Dyk, sekretár Kucera aj.)
stane opet záchvaty radikalismu a pocne obvinovati
vystupovala verejne na fašistických schl1ZÍch, a prostokaždého, kdo mluví. o programu, zá socialistickou a
myslní Kramárovi prívrženci byli ješte více popleteni.
germanofilskou bunku ve strane. Tím okamžikem
Fašisté sami pak byli velmi netrpeliví. Vykládali, že až
zase se národní demokracie r,ozdelí na dve skupiny,
dosud byli v obrane, ale nyní že zahájí ofensivu, a
jež pro vzájemné spory a podezrívání zapomenou na
prirozene naléhali na národní demokracii, aby se za
positivní práci a jež se na krátko shodnou teprve tehdy,
ne postavila oficielne a tak j·ejich slibovanou ofensivu
až strana zase prohraje. V této dobe je národní demoumožnila. Moravští fašisté zacali dokonce šeptati mekracie práve ve stadiu nového rozdvojování. Ztráta
zi sebou, že se dohodli s Jirím Stríbrným. To bylo
více než 100.000 hlasu pri posledních volbách zpusobila,
také poslední ranou do národnedemokratické
opatrle témer ctvrt roku bylo možno mluviti dokonce
nosti. Strach pred konkurencí a obava, ž'e by pan Strí·
() strane vnitrne pevné a jednotné, byt v parlamente
brný sebral jim ovoce jejich práce, ukázaly se silne~
'ieslabené o více než jednu tretinu. Ale pak opet vznikly
,šími než obava pred ostudou. Národní
demokracie
vnitrní rozpory a strana je obrazem zmatku. Tentooznámila oficielne své spojení s fašismem.
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dr. Kramár zustává dosud v pozadí. Dnešní
politických vecí je pr-o neho zlou útrapou. Není
vláde, ale n,a to si již zvykl. Není však ani
.' není jednhn z vládcu, a to ho prirozene JtÍ,utí
um. Ale stárí h)'vá opatrnejší mladých, nadeje
'žnejší vystoupení fašistLI je pranepatrná a pan
ramár se naucil, ž'e je lépe držeti vrabce v hrsti
hytati holuby po strechách. Nezbývá tedy než ceVudce národní demokracie míval vždy jednu dovlastnost: sedával vždy na jedné židli. Nyní dodo nepríjemné situace, kdy bylo nutno sednouti
židle dve, aby onu druhou neohsadil zatím nekdo
.\ nutno priznati, že - ac nezkušený - i v tah situacích dovede se uplatniti. Ukázal nám to
)' sjezd jeho strany v Praze 9. kvetna, k nemuž
"te vrátíme.
podvL!dcL!
a funkcionárll národní demokracie nej~
trpelivým fašistou je pražský advokát dr. D uJe to muž nevalného významu politického. Za
k jeho hlas m[L skutecne sílu podivuhodnou. VyJal vždy nejtežší práce proti oposici ve strane.
je hlamí atrakcí na fašistických schllzích. Pan
or Viktor Dyk, který se na nedávné schllzi ná"'demokratických delníkL! hrde priznal k fašismu,
ta tne fašistou už dávno. Jeho hrdé gesto na Sloém ostrove bylo proto pouhou formalitou. Pan
or Mareš byl také vždy stejných náZOrLI. S š'Oem Dykovým spojoval organicky kulturní r,eakci.
proto také kulturním referentem na lonském ríšsjezdu strany v Brne a zpllsobil tam nár~dni deacii zaslouženou popularitu. Pan Kucera Je org~orem zamestnavatelL1m oddaných delníku. Pracuje
t a proto je také fašistou. Dva mesíce pred lonvolbami cítil porážku své strany a hledel se vcas
'ti. Nabízel svoji soucinnost národní strane prápres tvrzení, že za ním stojí desítitisíce delníku,
mu naznaceno, že s ním národní strana práce
ítá. Stal se tedy fašistou, mluví o vláde zkažené
ismem, dokazuje nezbytnost »osvobození vlasti
sVQbodite1Ll«
a vyjadruje
se velmi nezdv'orile
ne, která h'O'Odmít.la. Avšak ani jeden z techto
nehyl prímým dLIkazem národnedemokratického
s fašisty. Pánové Mareš a Dyk bývali i pred
olinim v nacionalismu výstrední, pan Dušek se
tal do pražského mestského zastupitelstva, ac pred
yl v mestské rade, a proto bylo možno vysvetliti
O fašistické sklony spravedlivým
hnevem, a pan
a delal vždy podivné veci na svou pest. Úredpotvrzení o národnedemokratickém
fašismu dose nám teprve projevem pana Hlavácka na mátáboru národních d~lníkLI, soudním výslechem
dra IIoráka, tajemníka poslaneckJého klubu strakonecne oficielními pr,ojevy na zemském sjezdu
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Panu dru Kramárovi zle vyt)rkaly socialistické listy,
že vyslovil fašistické: )~~dyž to ne'pL!)d~ s, ~arlam~ntem pujde to bez p'H·lamentu.« Soclahstlc~~ .hsty vsak
pi-gu ~ru Kramárovi vedome ubližQNaly. Záfiillcely totiž" ~e'dodal, že je proto nutno pracovati, aby to šlo
s parlamentem. Pan dr. ~\ramá,r muse~. n~co pov~ol~~
ného ríci, musel se posadIti ta1<e na f~Slst1ckou ~ldl;,
ale soucasne mel' zllstat sedet na židlt demokratlcke.
Podarilo se mu to velmi pekne. Není jeho vinou, že
sjezd a »N árodní Listy« ho s vetší slávou uvítaly na
kresle diktátorll. Referát Národních Listu znel totiž
takto:
"Až dojde
žít !«

k rozpoctu,

»A když to nepujde
parlamentu!
(Bourlivý,
jící pochvala.)«
»Proto jest povinností
rati se, aby
stá tne
s t u a c e. (Pochvala.)«

i

pak

je jisto,

že

stá

tmu

sí

s parlamentem,
tak to pujde bez
dlouhotrvající
potlesk :l neutuchavšech demokraticky
cítících stabyl
pri ve den
dat
akové

Výrok dra Kramáre byl tedy zcela nezávadný.
Ostatne byl pouhou kopií výroku pana Jirího Stríbrného na schuzi pražsk)rch duverníkLI ceskoslovenské
strany socialistické. Fašistický význam dal mu sám
sjezd. Kdo slyšel nekolikráte mluviti pana Kramáre,
všiml si jiste, že jsou nekteré výroky, na které posluchaci prímo cekají a pro které mají pripraveny dlane
k potlesku a ústa k volání slávy. Na sjezdu se cekalo,
že Kramár rekne neco pro fašisty a proto - .sotva
prohlásil, že to pujde i bez parlamentu - zdVIhl se
pochvalný krik a nadšené ovace, aniž by se cekalo, <:o
hude následovat. Referent »N árodních listu« také pochopil, že hlavní vecí nebyl Kramáruv dodatek, nýbrž
prohlášení fašistické víry. Proto výrok o, parl~ment~
vyznacil jako samostatný
odstavec. Znazor1111 take
zklamání, jež delegáty cekalo oktl:mžitým 1?resed~utím
Kramár'ovým na židli demokratlckou.
Nazor, ze t.o
pujde bez parlamentu,
byl prijat »b o u r 1i v Ý m,
d 1o u h o t r V' a
c í m pot 1e s k e m a n e u t ttC haj
íc í p oc h val o 11.« Dodatek, ž'e proto .nutno
pracovati, aby stát nebyl priveden do takové SItuace,
byl prijat prostou, zklamání jevíc~ »poc~vvtl:lou«.V, ~omto rozdílném reagování na dve vety z reCl Kramarovy
je celá duše fašistického národního demokrata.
A v techto rozdílech je naznacen i císelný pomer
fašistu a demokratu v národní demokracii. Oni mladí
a uvažující muži, kterí rozpoznali, že strana trpí sešlostí vekem a sešlostí politických mravu' a kterí snaží
se jí pomoci výmenou osob politick~ chorých ~3: politicky zdravé, mohou na tomto p0t;Ieru POSO~dlt~ do
jaké míry je jejich snaha podobna namaze Sys1fove.
Národní ·demokracie je vážne nemocna. Rozvážní
e.
lidé soudí, že mllže pomoci transfuse mladé krve a
rozhodne nejzajímavejšími projevy byly referát
studený obkla9 na ~]~yu. ~etšina r:~r~dn~ch. ~e!?okrat~
'lního tajemníka a cást reci dra Kramáre. Pan
rozhodla se vsak lecltl pacIenta faslstlckýml 1l1Jekcern1.
'"k úredne overil tvrzení odpllrcu národní demoJe jen prirozeno, ž,e národní demokracie.;ná z ta~o~
že nacionalismus je pro tuto stranu obchodním
vého lécení horecku. Jsou vážné obavy, ze zdrcuJlcl
, Vysvetlil delegátL!m, že národní demokracie
menšina, i když strach pred oka?:žitým. ro;chode~ j~
a sílí, což bylo vysvetlován'O ostat.ne na ,vše~ch dal formální vedení, nebude mltl dosti SIly udrzetl
h a schuzích jeho strany, a vyslovIl pevne prenár.odní demokracii. Proto také nelze fašistickou honi že tento vzrllst bude stále vetší a vetší. Pan
recku, provázenou blouznením po diktature, považovati
~ár stejné presvedcení odllvodnil prohlášením,
pouze za .soukromou z~~
této strany.
musel zoufat nad 'osudem národa, kdyby tomu
ylo.
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Dr. Jirí Hejda:

Cím nad námi vítezí Amerika.
Poslední dobou bývá stále casteji opakováno heslo:
ucme se od Ameriky organisovati
pn'imysl. Práve
uhelná krise anglická zavdala nov}" podnet k debate
o našich a amerických výrobních metodách a bylo zduraznováno, že evropský prumysl se musí preorientovat, nemá-li podlehnouti americké souteži. Tento problém - reorganisace našeho prllmyslu (ale nejen prumyslu, nýbrž i obchodu a administrativy) - je aktuel··
ní v celé Evrope a je prirozeno, že ve státech z vetší
cásti exportujících, jako je Anglie nebo Ceskoslovensko, tím naléhavejší. Snad tedy nebude úvaha o našich
a amerických pracovních metodách necasová.
Ti, kdož si libují v heslech, razili nedávno devisu.
že krise našeho (rozumej evropského) prumyslu není
v produkci, nýbrž v distribuci. Náš prllmysl mllže vyrábeti a dovede vyrábeti, ale nenalézá odbytu. Recept:
zvyšme kupní sílu kosumenta a bude po krisi. To je
ovšem prímocaré rešení. Ale národohospodárská
veda
došla v}'vojem k neklamnému záveru, že všechna prímocará rešení jsou špatná, nebo alespon nedostatecná.
Zvýšiti kupní schopnost' konsumenta znamená zvýšiti
ji zejména v nejširších vrstvách
konsumentú
u delnictva. Je otázka, zda toto zvýšení má se mu dáti
mzdou neho zlevnením výrohy. Zvýšení mezd má ceteris paribus - za následek zdražení výroby. Zlevnení výroby je však podle tradicních názorll možné jen
snížením mezd. K tomu poznamenávám, že' z výsledkú
šetrení v nemeck}'ch továrnách na obuv je zrejmo, že
mzdy cinily 14-18% ceny.' Je tedy zrejmo dvojí: že
snižováním mezd se nemllže dojíti k žádnému podstatnému snížení výrobních nákladll, a že na' druhé strane
má snížení mzdy za následek jen další pokles koupeschopnosti nejširších vrstev' konsumentských.
Je proto lépe formulovati problém krise prlunyslové
jako problém distribuce a problém výroby. Otá{éka výroby spadá' z nejvetší cásti do kompetence technika:
otázka distribuce je problémem sociálním. Jak: vyrešil
vzájemný pomer techto vztahu evropský a jak americký prlunysl?
Tato krátká studie musila by se státi komentárem
dejin socia\ismu, kdybych mel ukazovati, jak: Evropa
rešila vždy jen stránku d i str i b u cní.
Od prvních
nábehll k socialismu, od Sismondiho pres družstevní
pokusy Rocheclalské. pres Owena. Louis Bl<;lnca až po
revolucní program Marxuv' hledí se pri rešení krise
jen a jen k otázce konsumenta, re~í se otázka spravedlivé mzdy, reformuje se podíl práce a kapitálu na výnosu, ale opomíjena je stránka výrobní. Až teprve
Amerika, ne-li první, tedy z prvních, pocíná hledati
jádro zla ve špatné organisaci výroby a snaží se ji zdokonaliti. Snad zde lze hledati jeden z duvodll, proc socialistické hnutí v Americe nezapustilo korenú. Dejiny delnického hnutí ve Spojených státech jsou dejinami
nezdarených pokusll, at je to greenbackismus, který se
rozplynul v agrární socialismus velmi úzkého základu.
nebo Knights of Labor, kdysi dominující federace delnická, která se stala konec koncú odborovým sdružením farmáru. Souvisí to s jinou sociální strukturou
Spojených státll. Amerika je nazývána zemí bez stredoveku. Nezná také naši sociální sentimentality. Kdo

20.

sem jednou prišel, byl pripraven na zápas a prišel ry
delávat. Byly to existence, ztroskotavší v Evrope. \~
dely, že jim nebude nic darováno. Zahálka zname
bud smrt hladem na ulici, nebo deportaci zpet do Evr
py. »Dejiny amerického lidu jsou nejlepším dukaze
že liclskácivilisace nespocívá na míjení a vyrazení ba'
o bytí, nýbrž že životní boj nese své oprávnení s'
v sobe a že stálá snaha po uskutecnení tohoto sam
statného úcelu prináší jen nové formy téhož ba'
(Dr. E. Peterffy). Méne schopný je bezohledne nah
zován schopnejším, naprosto volná :soutež vyrazu'
automaticky vše zastaralé. Každá nevykonaná práce'
prací navždy ztracenou. Není zde pensijních zao
trení, není kolektivních smluv, šesti nedelních výpore.
Vecer nalezneš na stolku obálku s platem a upozornen'
že te již zítra netreba. »Teplých místecek«, v nich
lze gáblovati a císti noviny, není ani v úradech, an
v kancelárích.
Dravé tempo ameríckého života, na který by sí Evr
pa sotva zvykla, které však je v Ameríce tradicí a prenáší se na každého, kdo sem prijde, jako horecka, pri
náší s sebou ovšem zjevy, které zase u nás nazýv'
stredovekem. Detská práce je pripuštena již od 14 let
ale v roce 1920 bylo napocteno z celkových 12 milion
zamestnan}lch 1,061.000 detí ve stárí od 10-15 let(!)
ve státech Ohio, Michigan a Colorado pracují na políc
námezdne deti od 6 let a to po 9-14 hodin denne
Také otázka pracovní doby (kdysi již diskutovaná
není rešena jednotne, ježto se prící americkým pra
covním zásadám. Ale za to velmi dllsledne je dbán
ekonomie práce, o cemž bude nutno promluviti obšír
neji. Lec to patrí do kapitoly o výrobe. Pokud j
o skutecné rešení distribucního problému v Americ
je nutno dotknouti se alespon jeho zásad:
Americký podnikatel (všeobecne mluveno; je sam
zrejmé, že i zde výjimky potvrzují pravidlo) d. ž
spokojený delník je nejlepším pracovníkem a nejvetší
konsumentem. Spokojenost však nelze císelne vyjádrit
jenom mzdou, která j,e - vyjádrena kupní silou pencz
asi o 70'0/0 vyšší než u evropského delníka, nýbrž celou
radou opatrení, jimiž je delník spiat s výrobou a prímo
na ní interesován. Není to jen akciová úcast, dn
znacne rozvinutá, závodní výbory. od r. 1918 existující témer v každé továrne, jsou to i spolecné jíclelny
kde za režijní cenu lze obedvati - ciste a lidsky, ne
u plotu, jako namnoze u nás - jsou to prednášky
filmy, porádané pro zamestn-ance a seznamující je
s výrobou, je to konecne vyvinutá organisace výchovy
delníka k práci, která zarucuje maximální výkon pri
minimální námaze. A tak je v Americe uskutecneno
paradoxol1, že pri nejvetších sociálních rozdílech existuje nejspokojenejší delnictvo, že pri nejnižších cenách výrobkll platí se nejvyšší delnické mzdy. Podle
Douglasovy statistiky mezd zv}'šily se od r. 1914 mzdy
v devíti nejdll1ežitejších prllmyslech o 200'%1, zatím
co u nás asi o 100/0 klesly.
Pokud jde o distribuci, lze tedy všeobecne ríci, že
snaha amerického podnikatele smeruje k tomu, aby
umožnil co možná nejvyšší standard of life. Tím i
zajištuje silného konsumenta (Fordova továrna prodává snad více než z 50 proc. delnickým vrstvám) a
Zd bezpecuje se pred socialisací delnictva. Nebot skutecnost, že myšlenky socialismu vznikly z kritiky bezuzdného liberalismu, nelze od diskutovati. Že do úpravy
mezd pronikly zásady Taylorovy, netreba snad podotýkati. Americký prumysl témer nezná hodinové mzdy
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vádí ji jen pri pracovních pásmech, kdé je výkon
íka predem urcen. Jinak je pravidlem mzda úko" kombinovaná s prémiemi za vyšší výkon, nebo
lejší provedení úkolu.
le jak již svrchu bylo receno, vlastní známka ameého prumyslu je jeho naprosto nová organisa,ce
oby, vedecké rízení práce na zásadách Taylorových,
brethových, Thompsonových, Wal1acových a v poní dobe i Fayalový'ch pokud jde o obchodní a adistrativní organisa,ci. Zde jsou Spojené státy na
e pred ostatním svetem a je na nás, abychom tento
ok vyrovnati. Jedine Nemecko pracuje úsilovne na
vé organisaci výroby - pr6zatím jen ve smyslu
rmalisace a typisace, která je umožnena pn'imyslokoncentrací. Nemecké zákonodárství karbelové vy• í tomu co nejvíce vstríc. U nás je nekolik moderh závoclll,které by mohly sloužiti za vzor, ale nebližují se dosud intensivní úcelné organisaci ameé. Ostatní zeme jsau dosti zaostalé, zejména Anglie
príkladem ztrnulosti až nepochopitelné. Cetl jsem
ávno citovaný charaHeristický
výrok amerického
nikatele: Na otázku, proc dovol ují Americané beze
ho prohlídku svých závodu a nebojí se, že budou
írováni, byla dána odpoved: »než vy nás okopíliete,budeme již apet pul míle napred.« Vzpomínám
'tom, s jakými abtížemi je spojena prohlídka angli'chl závoMI. Lonského roku jsem navštívil témer
chny velké prumyslové závody v Glasgove, Manstru, Birminghamu,
Newcastle, N ottinghamu a
e, vyzbrojen doporucením našich i anglických miterstev, vyslanectví i soukromých osob. Jen po ve1" velmi dlouhých okolcích byl jsem proveden a ukáy mi veci, jimž se my v Ceskoslovensku smejeme.
Anglie nezná dosud vedecké organisace pracovní.
í tak daleko, aby nahradila velmi drahou lidskou
rgii strojem. V nejvetším strojnickiém závodu an'~kém videl jsem delnictvo vykonávati práce, které
u u nás ve Vítkovicích dávno již obstarávány stroji.
to platí i o pn"l111ysluuhelném (alespon ve skotské
vi a v jižním Wallesu, kde jisem by!), kde rucní
áce je ješte pravidlem. A príciny? Dividendová po. a. Anglické podniky patrí obycejne nekolika j.edtlivcum, u nichž hlavní zásadou je zisk. Jen tak lze
svetliti císlice »Economistu« o prúmerném výnosu
90 anglických prúmyslových podnikú. Kdežto v roce
22 cinil výnos 7o/cl, zvýšil. se v roce 1923 na 9.8%,
roce 1924 na 10.3 %, v roce 1925 na 1O.9o/ó a pro rok
26 ciní predbežné císlo 12.3'%"
Tedy za všeobecné
ise, pri 2 111ilionechnezamestnaných, stoupá výnosová
ota témer o 50 procent! K pochopení dusledku tavé politiky netreba národohospodárských
znalostí.
glie se zabíjí svojí konservativností,
svým monuosním patriarchálním provozováním prumyslu.
Podnikatel
není
v dnešní
spalecno{lsti hospodárské
pouze
sprostredkoa tel e m mez i k a pit á lem a p r a c í, n Ý b r ž
r g a n i sát o r em výr ob y. Jeho funkce není
dividualistická, nýbrž sociální. Nejde o to, aby co nejvydelal, nýbrž aby
s n dme n š í str a stí
5 hl
m a x i m a u žit k u. Tedy nic, než due provedený ekonomický princip, zásada, na které
vá celé hospodárské snaž'ení. Jde jedine o' pojem
Ž 1 k u, který, jak již receno, nelze vykládati
s ohlena vlastní kapsu, nýbrž s ohledem na hospodárské
It:cenství celého sveta.
Všimneme si nyní metad amerického podnikatele.
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Ze trí složek, z nichž pozustává výroba, hodnotí nej.více dve: phrodu, to Jest suroviny, a práci. Kapitál Je
mu jen organisacním prostredkem (pokud j'de o kapitál
penežní) a s náhradou delníka (pokud jde o kapitál
Jeho zájem o práci delníka pocíná dríve než vstoupí
delník do tavárny. Aby stacil pracovl11>Írnutempu, musí
b:Ýti delník vychován. Práce je organisována k automatickié témer cinnosti, pri níž standardní výkan je
vzat za normu. Není zde mnoho teoretických výkladu,
nýbrž praktický výcvik. Delba práce, do dúsledku provedená, umožnuje rychlé zapracování se, vedle toho
smeruje snaha podnikatele k sní žen í nám a h y
p r á oe e. Americký delník vykoná daleko vetší práci,
než náš, ale ne prato, že by pracoval energicteji, nýbrž
proto, že pracuje lehceji a úcelneji. Má tozdeleny po'hyby, má pri ruce všechny pomúcky, serazené podle
potreby. System conveyoru (pohyblivých pásem) umoži1uje mu nepretržitou cinnost - ale soucasne ha nutí
k úzkostlivému sporení casem.
Uvádím zde detail z prednášky prof. Ermanského na
mezinár. kongresu pro vedecké rízení práce: »Anglican
Mesio nalezl v dílne v Sydney, že v celé rade delníku,
kterí pracovali v úkolu stejným zarízením na stejných
výrobcích, vydelal vždy jeden o 50'%\ více. Nebyla známa prícina. Mesio ji nalezl pozorováním takto: Delník vždy, než zapocal práci, pripravoval si náradí a
rozdelil je kolem sebe podle promyšleného poradí, jak
je v prubehu práce potreboval. To trvalo pul hodiny,
potom pracoval 7:1h hodiny a mel výkon o 50% vetší,
t. j. '0
7Y2 hod. jeho O' r g a n i s 'O van é p r á c e
rovnalo se 12 hodinám práce jiných delníku!«
Zde jsme li j.ádra problému. Organisujme· práci! Ermanski konstatuje, že o r g a n i s 'o van á p r á c e j e
v s u m e vet š í, než
a r i t m ,e t i c k 'ý s o u cet.
Plánovitá výroba, podklad americké práce, je neco
u nás neznámého. Bojíme se experimentú. Zdá se nám,
že znamená ztrátu casu. Pustit stroje na, prázdno a
zkoušeti metody zdá se nám plýtvání casem. Ale to
jsou príciny úspechu Americanu, že dovedli premýšleti
o práci, davedli ji soustrediti, zmechanisovati, zlehciti,
nahraditi strojem, dovedli vylouciti všechny z t r á ty
v p r LImys I u. »W ast in Industry« byly predmetem
zkoumání amerických inženýru a výsledky, sebrané
v uv,edené knize, prinesly prekvapujíd
odhalení. Ze
ztrát v prúmyslu
obuvnickém
(21 %), kovodelném
(28'o/cl), konfekcním (40%') a textilním CSli%: kapacity
závodu) participovalo v poradí' zde uvedeném: reditelstvo 73, 81, 75 a 50%, delnictvo II, 9, 16 a 10'%:,
jiné slažky 16, 10, 9 a 40,%. Tato neuveritelná
císla pr,esvedcují, že v samotné Americe v roce 1920
zavinilo špatné rízení podniku nejvetší pocet ztrát!
Jaké asi by byly obdobné císlice pro náš prLlmysI?
Tedy vedecké rízení práce je první podmínkou!
U nás pracuj-e na jeho propagaci Masarykova akad.
práce, ve Francii pracoval na nem zvláštní výbor ministerstva práce, v Nemecku ústav ds. Viléma a celá
rada jiných institucí výzkumných, v Anglii vznikly
.podobné ústavy :až za války a po ní (Commitee on
Industry and Trade vydal loni velmi peknou soubornou
publikaci) a také v ostatní cizine, v Rusku, Japonsku,
Australii shledáváme se s institucemi, rešícími otázky
»scientific management«, kterýžto pojem je dnes již
vžit ~ svým angloamerickým názvem.
Lec výhody Spojený'ch státu' a jejich prumyslu jsou
ješte jinde. Ježto pracují pro velký trh domácí a do-
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vedly
odberatele
v y c h o vat i rek I a m o u k u
s k r o m n o s t i v po ž a d a v c í c h, mohou provésti
dL!s led n e s i mp I i f i k a c i: ' Neco, po cem u nás
stále volámt ;a ·co ?~ zdá nedosažitelné.
Snad je v tallIn
kus našeho individualismu,
že musíme míti každý,L1rovna neco jiného než druh)'. Naše hruza pred kloboúký,
kravatami,
límci a botami (abych mluvil jen o jedné
cásti požadavkL!), které »behají už po celé, Praze«, zpusobuj,e ovšem zdražení
výroby. Je rozdíl v kalkulaci,
muže-Ii pocítati vÝrobce s deseti tisíci páry bot jednoho
typu, nebo musí-li se omeziti
jenom
na sto .párLl.
V prvém prípade bude pracovati
strojem, ve druhém
rucne.
Fordka
Fordce je podohna
jako vejce vejci.
Videl již nekdo modrou, nebo žlutou Fordku?
A znáte
dobre naše malé lidové vozy, jež behají po ulicích ve
všech barvách? Pravda, to je jen o m náter, ale takové
je to všude a ve všem. Jdete ulicemi a prohlížejte
výklady! Poohlédnete
s;e po našich železnicních
vagonech
a lokomotivách,
porovnejte
pestrost
našeho nábytku!
Je u nás možná simplifikace?
- Ano! Bata ji provedl
a s úspechem.
A jsem presvedcen,
kdyby se nalezla
továrna, jež by dávala ložnice, jídelny, kuchyne standardního
typu, úcelné, vyrobené
ve velkém, za jednotné ceny, že by musela vydelat pres to, že by p3Jní
Nováková pak mela byt jako paní Dvoráková.
Ale byl
by levný.
Nekolik príkladu
simpliflkace
podá názorný
obraz:
Americká
hotelová
spolecnost
redukovala
30 druhL!
sklenených príbod! na 10, J.5 druhu kobercu na 3, cetné
vzory ubrusL! 'na jeden v celku zjednodušila
200
predmetu.
Její výdeje se tím snížily o 20'0/c1( !), uvolnila z nákladu
na inventár
350.000 dolaru a uš·etrí
rocne 1000 dol. Kloboucnická
firma zj-ednodušila
výrobu na 7 druhu v JO barvách a její obchod byl týž
jako dríve pri 3684 druzích. - Továrna
na obuv vyrábela tri velikosti
a 2500 druhL't od každé. Zjednodu··
šením na I velil~ost a 100 druhu snížila výrobní náklad o 31'o/cl,režii o 28%, inventár o 26%, prodejní cenu o 27%. Naproti
tomu
její obrat
stoupl o 5d%:.
Autodopravní
spolecnost
(v Americe!)
zavedla jeden
typ aut nákladních
a jeden typ osobních.
Tím snížila
potrebné soucásti
z 20.000 kUSLl ·na .5000 a zmenšila
pocet náhrad. pneumatik,
mazadel atd. Úspory jí umožnily snížiti taxy o 7 centu na mílí.
Simplifikaoe je ve Spojených státech všeobecná, takže
zasáhla i národní vlajku, jež se vyrábí jen ve 12 tvarech. A prece muže americká
výroba pocí tatí se I 17
miliony domácího konsumu, kdežt~ my, pri 130 milionech konsumentL! nejsme s to simplifikaci
prosaditi.
K on cen t r a' c e je další podmínka úspechu. Velkovýroba je vždy levnejší než malovýroba.
Znací úsporu
sil, práce, místa, casu a tedy i penez. Deset závodu' po
100 delnících potrebuje 10 reditelL!, 10 úcetních, 10 pokladních, 10 inženýru,
10 budov, 10 skladišt a 10 pr-odejen v jednom meste.
Jeden závod s 1000 delníky
bude míti I reditele (a snad 2 námestky),
pouze
úcetní,
pokladníky,
méne inženýru, jednu budovu
(jež nebude desetkráte
vetší, protož·e bude vyšší - a
tedy levnejší, ježto zabé~e menší plochu), - bude míti
jtdno skladište, které bude menší než deset drívejších,
protože v nem bude využito
lépe místa a v jednom
meste bude míti jen jednu (nebo snad dve) prodejny.
Vypocítáme
si na deseti prstech, kolik bude ušetreno,
oc lze levneji vyrábeti,
Ale tato velká továrna" muže
si opatriti stroje, kterých
malý závod míti nemuže.
muže míti odborné síly, na jichž vydržování
malý zá-
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vod nestací, muze provésti
delbu
mo úmerná velikosti výroby.

práce,

1926.

která je prí·

To vše Amerika ví a provádí. Až potud ji mužeme
na'pÓdobiti. Ale v dalších výhodách jJ;- pred námi" 'pY~d
Evropou
v její dnešní
roztríštenosti
hospodárské:
Spojené státy jsou ohromn)Tffi územím, t,émer naprosto
autarktickým.
J edávno
charakterisoval
v .Ženeve její
potenci Daniel Franklin
Houston:
Od osvobozenské
války stoupl pocet obyvatdL't ze 4.5 na 117 milionll,
hankovní reservy ze 4 miliard na 46, vývoz ze 600 mi·
lionu na 34lf2 miliardy dol., národní jmení ze 40 na 330,
výrobky prumyslové
ze 4 na 60 miliard, petroleje te·
ženo z 383 miliollL! galonL! na 30 miliard, železa z 2
milioI1L!' na 31 mil.. tun. Treba že obyvatelstvo Spoj.
státL't tvorí jenom jednu sedmnáctinu
obyvatelstva ce·
lého sveta, Spojené státy produkují' ze svetové výrohy
43% uhlí, 5Zo/cl medi, Sz% bavlny, 52% staveb. dríví.
700/0' nafty, 7I'o/cl gumy, 34%' kolejí, mají 600/0 telefonu
a 'telegrafu, 83%' aut a 50'% svetových zásob zlata. Na
v)'chovu daly v roce 1925 2 miliardy dolarl!, více než
celý ostatní svet dohron;1ady.
Nad temito císly se tají dech. Je ostatní svet, je
Evropa opravdu tak chudá? Spojené Státy mají ovšem
nesmírné
zdroje prírodního
bohatství
ale Evropa
po t,éto stránce muže býti bez starosti.
Svetová produkce základních surovin je tak velká, že výrobní zeme
ji nemohou zpracovat
a jsou na náš odbyt odkázány.
Lec E v rop a j e o c h u z e n a a nemuže se vzpa·
matovati.
Má stredoveký
prumysl, a nedovede ho zrno·
demisovati.
President
Institutu
of Bankers v Anglii sir Herbert
Hambling
pravil ve své zahajovací
reci lani v listopadu: » J ení krátké a snadné
cesty k blahobytu a
e s t I i že c h c e m e u drž e t i n e b o z lep šit
Životní
míru,
muže
se tak
státi
pouze
z výš e ním
v Ý k o n n o sti.
Náš problém múže
býti rozrešen
jen koordinovanou
snahou. Není treba
zbytecne se plašit o budoucnost.
,dokud jsme s to hledeti
smele na skutecnost,
ale nesmíme se štítiti tuhé práce
8. musíme
uznati
nutnost
pracovati
po·
s p o lu.«
Evropa musí se nauciti vyrábeti.
Nesmí spatrovati
jediné východisko
ve snížení mezd, nýbrž v racionelnÍ
výrobe. Životní míru svých více než 200 milionll obyvatelL't musí povznésti
zlevnením
produkce. »Pr.acovat
a š'etrit« toto snad již omšelé
heslo je úžasne
správné, rozumíme-li
mu takto: p r a c o vat
ved e·
c k y, e k o n o m i c k y a v y v a r o vat i s e z tr á t,
v z n i k a ji í oe í c hne
plán
o v i t o u výr o bou.

i

i
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Komedie s koryfeji.
v žádném pomeru kolektiva k individuu, množství k je.
dinci, v pomeru velitele a vojska , ucitele a žactva, poslance a volicu, vladare a poddaných,
kneze a vyzna·
vacu netají se tolik neuprímnosti,
záludnosti a pokry.
tectví jako v pomeru divadelního
milácka a jeho obe·
censtva, t. zv. hvezdy a jejích obdivovatelu,
divadelního
koryfeje a divadelního publika.
Jak kdo se stane tímto miláckem obecenstva, tímto

Prítomnost
koryfejem, je zrejme dlouhá, záhadná
cesta.
Herec,
který po dlouhou dobu hrával nepovšimnut,
ocenován
kritikou zdvorile, príznive, lec vzdálene,
jednoho vecera uslyší zvlášte prudký potlesk po scéne a vfl1"~oj1u,
dV toho necekal
a ješte méne zasloužil. Slyší svoje
jméno v restauracích,
kavárnách
a barech, ve vlacích
a na podzemních drahách, a denní listy pocínají se plniti
chválou a podrobnými rozbory jeho výkonu, které neJSouani lepší, ani originálnejší tech, o nichž se ani kriticky nedebatovalo aniž se k nim nadšene tleskalo. Náš
muž jest mužem dne, aniž ví, jak k tomu prišel. Od té
chvíle se již nepocítají jeho poklesky, omyly, nezdary.
Od toho dne nejsou více jeho výkony
srovnávány
s výkony jeho kolegu. Náš muž je bájecný, jest »hors concours", a vše, co delá, jest zázracné. Náš muž prestává
pracovati a objevovati. Náš muž se pocíná pouze preentovati. Nebot nedelá už chyb, není už neúspechu, nemuže býti lepší. Jest proste »ohromný«. Zabloudil-li na
cizí pole, prekrocil-li míru svých prostredku,
zhudl-li
spnivné pojetí svého úkolu, zabredl-li
do manýry,
ziednostranil-Ii svou výrazovou
zásobu a bohatost, zestereotypisoval-Ii se zkrátka - to vše se nevidí, o tom
všem se nemluví, o tom všem nesmí se ani šeptnout.
áš milácek muže vše, dovede vše, je vždy a ve všem
.hors concours«.
Náš muž se diví, privyká a zvykne. Jeho chyby, jeho
nedostatky, jeho jednostrannosti,
jeho vady staly se jeho
prednostmi, jsou jeho originalitou
a jeho talismanem.
Krhá-li ocima, lucí-Ii hlasem, napadá-li
na nohu, je-li
jeho úsmev stereotypní,
naklání-Ii vlevo hlavu, vystupuje-li na podpatky, tvorí-li nepravidelnosti
u jiného pro
celý svet závadné, jeho žáci krhají, hrcí, napadají na
nohu, usmívají se týmž zpusobem, nakiánejí vlevo hlavu,
vystupují na podpatky. Náš koryfej ztratí lidskou, civilní míru, stane se bohem sobe samému. Uverí ve svou
zázracnost.
Nyní to jde jako boure. Kde se objevuje, vzbuzuje
údiv. Jeho Vystoupení jsou napred vyprodána.
Jest zahrnován interviewy, historiografy
a kinooperatéry.
Mluví se o nem za hranicemi, v manifestacních
recech parlamentu a programových
recech politických
stran, oboru naprosto cizích a vzdálených.
Stává se metaforou a
symbolem. Žádný úsudek nesmí býti v jeho prítomnosti
pronesen. Náš hrdina prestal býti skutecností,
stal se
mythem. Jeho sláva presáhla
rozmer žurnalistického
loupee. »Sein Ruhm ist sagenhaft.«
Toto slovo Vilémovo o Hindenburgovi jest raženo pro neho. Náš hrdina
vstupuje do mythologie. VStOUPIV tam, zastre záclony
své vlastní soudnosti. Jako v mrákotách
zdá se mu nekdy, že chybil v tom a onom, že selhal tam a zde, že se
zvrtl tli a onde, že selhal v tom a onom. Záblesk pochyby jest uhrmen bourí potlesku,
zatlucen
prívalem
chvály, splaven vlhobitím obdivu emfatického,
bláznovského, bezuzdného a delirického. Náš koryfej muže vše,
smí vše, dovede vše. Škoda jen, že není v duplikátech,
že nemuže býti ješte tam a onde, v tomto a onom. Prímer jeho výkonnosti obrací pera kritiky v pouhou dithyrambu. Není autority, není osobnosti, není míry, která
by mu mohla býti priložena. Náš koryfej chodí nikoliv
po chudách, ale po oblacích.
Nyní si "uvykl. Uvykl si plazení kolegu, plazení diváku, plazení kritiku. Uvykl své neomylnosti,
uvykl své
bohorovnosti. Divadelní milácek stojí vuci svému obecenstvu, vuci kritice dejin v" póze hroznýše,
který zatím co si pochutnává na své nesmrtelnosti
- hypnoti-
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suje své obdivovatele
halucinovanÝmi zraky sebevedomí
za zvuku reklamne
dithyrambických
šalmají. V celém
partéru pri jeho výkonech zcela falešných není jediného
~iváka, který by vstal a odešel, na galerii 'iédiného studel'lt-a, který by zapískal na svuj domovní klíc, v zákulisí
jetliného funkcionáre,
aby jen gestem upozornil na jeho
bludný smer. Na zemekouli není jediného pera, které by
našemu koryfeji vstriklo krupej pravdy a skutecnosti do
poháru nadšení.
Tento pomer nepravdy
a pretvárky
stupnuje se vzrustem slávy koryfejovy.
Náš hrdina je hermeticky
uzavren pred poznáním od celého sveta skutecnosti a pravdy. Mezi ním a obecenstvem
vytvorena
jest neprekonatelná hradba klamu, v nemž obe strany hrají a vzájemne se pretvárejí
po celou dobu slávy. Dutý pathos
recníkuv, špatný politický tah politikuv, zretelné fiasko
hercovo, chabý výkon slabého výtvarníka,
pokles fantasie režisérovy
jest zahrnut takovým
uznáním, takovou
mírou pochvaly a uchvácení, že tito vzájemní dva lhári
- koryfej a obecenstvo, milácek a posluchac - hrají si
vzájemné nadšení v každé i nepatrné podrobnosti.
Jako
by zjevující se slabiny koryfejovy fascinovaly
tím spíše
okouzlené obecenstvo.
Po výkonech trapne v'yvrcholených padá opona za bourlivého ryku obecenstva,
šílejícího nadšením,
ci výsmechem?
Kdoví? Nikdo se neodváží pomysliti, zda koryfej jest zbožnován
slepci ci
hlupáky.
Jako Ariadna
v zrcadelné
síni Minotaurove
bchá náš oslepený koryfej, jemuž chvála obecenstva vypíjí poslední pramen talentu a nadání a jejž dusledná
chvála desorientuje,
jako kopí picadorovo
poblázní rancného býka v divadle del Muorta.
Náš rek, schvácený
chválou a zbavený rozumu, rítí
se se strany na stranu, od omylu k omylu jako býk
s mozkem, jejž protalo kopí, dostávaje do svých slabin
vždy nové a nové rány pochvaly.
Míru sveta a souvztah s vyvíjející se skutecností
ztrativší koryfej ocitá
se pred svým obecenstvem
jako myš, uveznená
pod
skelným vzduchoprázdným
zvonem, sláva, oddelivši ho
od vývoje - zb,avila ho jeho talentu. Jest vysušen, vyprahlý a vypálen žárem obdivu a chvály, která zbavila
ho rozumu. Marne pobíhá - pokryt krví své slávy tento "ranený býk are"nou zbožnujícího
obecenstva,
cenichaje po krupeji pravdy. Nepozná jí již nikdy.
A prece jednou, až generace se vystrídají, až jeho nové
obecenstvo,
vystrídavší
generaci "predchozích
licomerníku a lháru, hodí našeho koryfeje na novou váhu. Tento
pan X Y že je nejvetší recník národa?
Pryc s tímto
jarmarecním
vykrikovacem!
Mistr X Y Z že je naším
nejvetším dramatikem?
Tento fádní lokálkár patrí do starého železa! Paní V. Z. že je nejdokonalejší
interpretkou divadelního
ženství?
Už máme dost tépathetické
báby! Generál U. V. že je nejvetším s.tratégem své doby? Pošlete ho ke kolovrátku, tohoto nudného šikovatele! Herec A. B. že jest nejvetším mistrem dramatického
prednesu? Ten clovek prece nemohl nikdy hrát divadlo!
Tato jediná pravda sjíždí na hlavu koryfejovu
jako
sekyra. Tento drahocenný
venec s temito skvostnými
stuhami, chovaný celý život pod zlatým príkrovem
a
ukazovanÝ
pri zvláštních
príležitostech,
nikdy vyprašovaný, chovaný jako amulet, jednoho dne zde prekáží;
»Hodte to na smetište, Fany! V pokoji to prekáží!« Take
tak se rozcházejí
ti dva komediantští
lhári: koryfej se
svými zbožnovateli.
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ceských hrách v Anglii.

Pres obšírný
titul clánku mám konkretne
na mysli "Zemi
mnoha jmen« od Josefa Capka,
provozovanou
nedávno na
prknech londýnského
divadla "The Gate Theatre Salon«. Není
to vlastne divadlo, nýbrž spíše divadélko, pokusná scéna, tedy
cosi, o cem se též v Praze mnoho hovorilo. Umísteno jest
v odlehlé, více méne špinavé floral Street, tak trochu jako
popelka v ho nosné divadelní jinak ~tvrti. Jediná lampa, VPOHštející nekolik pruhu svetla na žebríkovité
schodište
domu,
jenž mohl by být práve tak skladištem
uhlí, jako príbytkem
londýnské chudiny, prozrazuje,
že kdesi v prvém poschodí, na
prostore v rozmerech
vetší obytné svetnice a na jevišti, pripomínajícím velký výklenek, se cosi deje. Zde se totiž schází
každodenne
o pul deváté vecer herci a diváci, aby si vzájemne
neco rekli, co v jiných divadlech
by si nemohli ríci. Nebot
v tomto divadélku není mezi jevištem a hledištem oné mezery,
která rozdeluje lidstvo> na dva tábory naprosto si cizí, ale mezi
nízkým jevištem a hledištem
jest zcela )Ízká pasáž o šírce
neprevyšující
vzdálenost.
mezi ostatními
radami
obycejných
židlí. Toto kromobycejne
primitivní opatrení má pozoruhodne
blahodárný
vliv na celkovou atmosféru
divadla, k jejíž intimite pusobí i ta okolnost, že reditel není osobou zahalenou
tajemným jakýmsi kultem v neproniknutelnou
oblacnost, nýbrž
naopak macká se spolu s obycejnými
smrtelníky,
oden v pracovní oblek, u úzkých dverí a pruchodú,
zdrave své hosty
a uvádeje nekteré z nich i na místa. Jak vidno, jde tu o podnik
zajímavý, príkladný a tím záslužnejšÍ. Tím desivejším jest fakt,
že osmimilionové
mesto nemá slušné pokusné
místnosti,
na
jejíž zarízení se teší i lidé chudší a mesta s menšími požadavByl jsem v tomto divadélku
jedenkráte
lako šestý a poslední divák - hrálo se cosi francouzského
- byl jsem v nem
však i pri vyprodaném
dome, kdy se hrála "Zeme mnoha
jmen« - pri kteréžto
príležitosti
jsem napocítal
102 prí tomn~·ch.

h.

financování
divadla jest jinou kuriosní vecÍ. Jeto
vlastne
družstvo a to s velmi pohyblivým
clenstvem, jakýsi holubník,
v nemž se propújcují clenství, oprávnující
k zaujmutí jednoho
sedadla .(lóží tu prirozene není) na urcitou dobu za primerený
poplatek.
Za 48 Kc možno si na pr. zakoupit mesícní clenství salonu
spolu s oprávnením
k sedadlu pro dve predstavení.
Každá hra
je totiž na prknech 2 týdny. Jest možno též clenství ctvrt- a
púlletní, takže takový družstevník
v sezone 1925-26 má príležitost videt Pirandella,
Strindberga,
liauptmanna,
lbsena, Dostojevského,
O'Neilla, Molliera, Andrejeva,
Capka, Copeau-a,
Cech ov a, Maisefielda,
Kaisera, Wedekinda,
Molnára,
Tollera,
Benevente-a
etc. Rozmanitost
tato zd·á se nám, kterí jsme si
privykli na pražskou
režii, kde i Národní divadlo samo jest
vlastne velikou .scénou experimentální,
celkem samozrejmou,
zde však jest to zjev do znacné míry kromobycejný,
uváží-li
se, že se zde hrají jednotlivé hry nepretržite
již tretí rok pri
dome vetšinou vyprodaném.
Tu jsme však u jísté složky divadelního londýnského
života, jejž by vyžadovala
dokonalejší
analysy sama pro sebe, t. j. u vkusu divadelního
publika a to
patrí ostatne až za Capka.

*

*
*

»Zeme mnoha

jmen« se hrála

dobre

a mela úspech

pres to,

že v režii byly nedostatky,
z~vinené spíše omezeností
prostredku než neproniknutím
v jevištní potreby
hry. Mám po
ruce na dva tucty kritik všech odstínu. Priznána
v nich predevším originalita a zajímavost
hry. O vnitrní hodnote hlasy
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se velmi rozcházejÍ. Do znacné cásti souvisí to s politickými
tendencemi
listU. Po té stránce anglická literární kritika neni
o nic více emancipována
od všeobecných
politických tendenci
než tisk stredoevropský.
Neplodnost
války, hrou inter~retovaná, zapúsobila
všeobecne
práve tak, jako nezustala nepochopena sociálne propagacní
struna, jež v Gate Theatre Salon
znela bohužel casto až vtírave
monotonne.
Zde jest nekolik
hlasú, sebraných,
jak listy docházely:
"Další kázání z Prahy. Svedomitý
sbor "Gate Theatre Salon.
sehrál dobre jedno z tech posledních ceských kázání moderní
spolecnosti, jež delají z Prahy svárlivého
pastora Evropy. Ponekud samozrejmé
a nudné kázání, roztažené
do ctyr aktu•.
(Westminster
Oazette).
"J e to ponekud težká a ocividná satira, tu a tam s prídechem poesie. Vše, co Capek mel v úmyslu ríci, mohlo býti
receno v jednom jednání« (Daily News).
"Capkova hra nesleduje ani jediné linie dramatu. S postupem
výjevú roste více a více v mocál ideí, z nichž není východiska. Nejlepší cástí jest výjev s tremi zterorisovanými
klepnami.« (Morning Post.)
"lira jest zajímavá,
ale nic více. Ani v takových místech,
kde z vojny se navrátivší
voják setká se se svojí bÝvalou
láskou, z níž se mezi tím stala nevestka, není skutecné lidské
vášne.« (Daily Telegraph.)
I
"lira jest jako její predchudce
"Ze života hmyzu« nabita ne·
osvobozeným
pesimismem,
naplnujícím
stredoevropské
drama.
Clovek jest tu klamán nejkrutejšími
ze všech šaleb. Je to hra
pro svet, v nemž nadeje jest mrtva a v nemž clovek jest stejn~
klamán prírodou jako jeho vlastními úzkostmi a apathiemi. Je
v ní znamenitá síla, avšak je to síla zoufalství. Což nikdy nevybredne
nový expresionism
z této propastné
hloubky negace?« (Manchester
Guardian.)
"lira bude zajímat zejména ty, kdož sledují osudy expresionistického
dramatu,
jež jest na kontinente
nyni populární.
Autor v témate
toho druhu má mnoho príležitosti k bodavé
satire podminek moderního' života, exploitace osobnosti a predevším neplodnosti
války«. (Aberdeen
Press.)
»The Land of Many Names« jest satirou, alegorií, fantasií
a expresionistickým
experimentem.
Dramatická
stavba jest
originálnf, ano i mocná. Ale scénická metoda jest nerozumná,
možno, že až prespríliš nárocná. Nadeje, štestí, bohatství, spra·
vedlnost, spasení a Búh jsou ustavicne prítomni v lidské mysli
a aspiracích. Ale Capkovo zdivadelnení
techto typu zla, práce
a idealismu, ac hluboce intrigující, nevytvárí
drama. Hra jest
místy vznešeným
projevem
skepticismu
a musi býti posuzována z nejvyšších
hledisek. Není možno neobdivovati se jej!
integrite a Gitu. Ale není ani možno považovati ji za soudržné
dílo umenÍ." (Times Linerary Supplement.)
"Moderní
moralita.
liledíme-li
na Capkovu
novou hru ve
svetle moderního
dramatu,
zdá se nám pripomínati ponekud
nemotorné díte na cajové partii dospelých.«
(Plymouth.)
"Silne zduraznená
obvinení moderní civilisace. Jako ve hre
"Ze života hmyzu<; je v ní príliš nápadná sociální propaganda.
Morálka príliš samozrejmá
a clovek by toužil po více jemnosti.
Nakonec bylo se možno tázat, proc bylo nutno opakovat tak
násilne to, co vetšina lidí tak dobre zná.« (Era.)
"lirmotná,
mlhavá a jednotvárná
jest tato hra importovaná
z Ceskoslovenska.«
(Daily Sketch.)
"Divoká satira na moderní delání války. Neobycejne mocná
hra, ale extravagantní
ironie na konto humanity jest ponekud
deprimujícÍ.« (lrish Independent.)
D a i I y li e r a I d považuje
hru za nejzajímavejší
produkci
posledního data a za skvelé dílo pacifistické
propagandy. Po
stránce scénické definuje ji jako poslední zkušební kámen pro
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režiséra. Nejsou-liž tyto hlasy již samy o sobe dokladem, že
hra nekde tala, jinde vyprovokovala,
jinde zalichotila,
cili,
mluveno jazykem divadelním,
že mela úspech? Bylo by neúplným, neoceniti péci a štastnou ruku, s níž k veci sáhl prekladatel Paul Selver, na nehož pripadá lví podíl zásluhy za to,
že se ceská hra dostala na anglický trh. Je to již ctvrtá divadelní hra ceská, kterou tento pilný pestitel literárního
sblíženi
Ceskoslovenska s Anglií uvedl s úspechem
ve vlastním, kritikou všeobecne chváleném prekladu na anglické jevište. První
byl Šrámkuv "Cerven«,
po nem prišly
"Rur«, "Ze života
hmyzu« a posledne "Zeme mnoha jmen«. Nejvetší úspech sklidilo "Rur«, kterýžto kus se hrál již na nekolika jevištích a dnes
stal se již hledaným u spolecností
amatérských.

*

*
*

Zbývá ríci neco o tom, jaké šance má provozování
ceských
hcr v Anglii. Predpokladem
jest predevším
existence hodnotných her, dobrý preklad a uvedení na scénu. Tyto tri jinak
samozrejmé predpoklady
mají každý ne jeden, nýbrž nekolik
hácku. Predevším, co vybrat?
Tedy nic, co je retrospektivní
a historické, nic, co má tendenci nacionalistickou,
nic, cemu
chybí všelidský náter a zejména nic, cemu chybí zdravý hu!
mor a smysl pro životní aktuálnost.
Opevování
dobrých vlastností národu jiných než britského
a zejména
tech, kterým
pripadl nevdecný údcl dekovati za svuj vzník mírovým smlouvám, není dnes populární, rovnež vykládání
ideí tak ohavných
jako jsou na pr. ideje socialistické,
vystavují
hru v podezrení,
žc byla objednána v Moskve. Tedy ncco nového, co právc
vzniká, co tvorí budoucnost. Padá ostatne i na váhu ochrana
britské industrie a heslo "kupuj pouze britské zboží«, jež v patriotickÝch myslích zahrnuje v sobe i statky nehmotné.
Preklad je vec choulostivá,
protože to nemuže být
prcklad do dobré anglictiny, nýbrž preklad do bezvadné

pouze
angli-

ctiny divadelní. TrestuhodnýV1
jest napomáhání
prekladum
z ceštiny do anglictiny pomocí nemciny. Ne proto, že by nemcina nebyla znamenitou a divadelní recí, nýbrž proto, že je zde
dvojí risiko špatné práce a že hra nevyhnutelne
dvojím prekladcm utrpí. Pokud by nebylo
dobrých samostatných
prekladatelu literátu, ideální byla by spolupráce
anglictinu dokonale ovládajícího literárního
Cecha s literárním
Anglicanem
dokonale ovládajícím ceštinu.
Poslední stadium jest uvedení hry na scénu. Existuje-li dobrá hra a dobrý její preklad, k této poslední etape muže casto
býti krucek. Casto jest to vecí náhody, nejcasteji
vec spolecenská. Jest však lépe pocítati s tím, že k ní vede dlouhá a
trnitá cesta. Predevším anglická Olvadla jsou podniky obchodními. Prevládá v nich živel hlásající
politiku exploatace
do
krajnosti. V praksi to znamená tolik, že se sejde nekolik málo
ci více podnikatelu, kterí si pomocí vlivu a penez zajistí soor,
najmou na kratší ci delší dobu divadelní budovu a vyhledají
vhodnou pritahující hru, kterou hrají nepretržite
až do omrzení
- predpokládajíc, že dum jest obsazen. Vedou k tomu pohnutky rozmanité, hlavne ovšem vysoké nájemné (až .:E 5000
rocne) a drahota
režie. Do techto
velikých
divadel
težko
proniknouti s vecmi importovanými
z ciziny. Dva tri mesíce
to publiknm vydrží, ale. pak toho ma dost a podnikateli
nezbývá než hledat neco jiného. Zpravidla
spasí se na puvodní
anglické vec!, nekdy i specielne pro ten úcel napsané. Nebot
Anglie jest zemí velikých a starých divadelních
tradic, a taková zeme jest nejlepší pudou pro kvetiny, které jinak' by mely
trvání jepicí.
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Božena Zverinová:

Co si myslí ženy o mužích.
Kdybych vám, pane reda]ctore, napsala, co si myslí
ženy o mužích - tedy vlastne co si já myslím o mužích, ponevadž težko je mluvit jinak, než za sebe -vyznelo by to velice ploše a nepodeprene. Názor bez
protinázoru vypadá vždycky jako smýšlení bez rozmyšlení. Musím vám tedy soucasne ríci, <:o si myslím
o ženách. Je pokaždé dobre mít neco po ruce k srovnávání. Kdybych vám, mluvíc o staré architekture,
rekla, že barok je zbytecne pompesní a dekoracní, ~ovídám Vám tím soucasne již, že miluji moderní archItekturu pro její až nudnou jednoduchost.
Tedy docela obycejne receno: myslím, že muži to
mají' na· svete dald<o lehcí, než ženy. Naprosto si však
nemyslím, že by to tkvelo v nejaké spolecenské nespravedlivosti, v tom na pr., že muž je daleko neodvislejší
od všech konvencních morálek než žena a že se mu daleko víc promíjí a opomíjí, než žene. Mužova s,:obod.a
- a odtud ten lehký život - pramení jiste z fYSlOloglckých zákonll a fysiologických utvárení. Když jsem byla
malé devce s copánkem a chodila do školy s brašnickou
na zádech, zamilovala jsem se clo pana W., krasavce a lva
Príkopll. Mel již tehdy auto a již teh~y bylo na nel~
videt, že jezdí mezi Paríží a Prahou, Jako ~om~. Mel
vždycky nejaké krásné devce po boku a zdraVIl vsechny
krásné ženy na ulici. Od té doby uplynulo vÍ<: než patnáct let; já jsem prožila manželství, které ztroskotalo,
a lásku která prešla trmácela jsem se poctive i nepoctive vŠelijakým trá~ením a i když nejsem dnes stará
a snad ješte dlouho starou nebudu, je tu už urcitá hranice možností, život dávno už není otevren a nemuže
se v nem už nic zázracnéhO' prihodit. Pan W. však, kterého js'em nedávno potkala, prežil tech patnáct let bez
nejmenší zmeny. Chodí dnes jako jindy s krásnými devcaty a jeho erotický výber není Inicím omezen. Muž
111l1žemilovat ženy, aniž' by se vydával v nebezpecí, že
ztroskotá ve smešnosti a mllže si to dovolit, jsa tricet,
jsa dvacet a jsa padesát let. Neprihází se ml;l vážnýc?
ztroskotání v lásce, ponevadž je muže kdykolI nahradIt
pokusem o sveží a nový život, aniž by trpel predtuchami nebezpecného uzrávání.
Ostatne nemuže se mu nikdy prihodit nic tak tragického, ponevadž, jsa opušten,
je nanejvýš sám, ale )sa sám, není opušy~n: S..:u?o!a
ženy a samota muže JSou tak dokonale ruzne veCI, ze
jejich vysvetlení by stacilo, aby osvetlilo rozdíly tec~to
dvou svetll. Muž má ženu a svet, a žena má svet Jen
skrze muže. Pro muže existuje práce a názor a sklony
a talent a žena. Pro ženu neexistuje nic, než láska a
láskou pak všechn~., yezmete žene l~~ku ~dsucfte, ji
k samote, vezmete JI bm kontakt se VSlm zlvym a d~te
jí uvadnout. Vezmete muži ženu - a n;stalo se v~IC:
jen že práve neco ztratil. Mužova bezpe~nost spoc~vva
v jeho silných pažích, sportovním tele, v 111telektualIte,
v talentu ve víre v jakémkoli majetku duchovním nebo
telesném: ale v ~ajetku.
Ženina bezpecnost spocívá
v lásce a není naprosto ošklivé a nejak zbabelé, že se
ženy vždycky za každ-ou c.;.nu v~htejí' vd~vat. Nejsou
vdavkychtivé ze strachu pred zlvotem, JSou vdavkychtivé ze strachu pred smrtí.
Svoboda ženy. spo~ív~
v tom, že najde pouto, kterému se chce podvolIt a Jlste
uznáte, že to je velice problematická svoboda. Svoboda
muže je rovná a bezprostrední a docela normální. Není
v~
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svoooden, jako žena, až když je spoután, je svoboden,
jsa spoután i nespoután, je proste svoboden za každou
cenu. Taková svoboda od Boha prináší pak :sebou tolik
positivních a dobrých vlastností, pramenících v prímém
vztahu k životu, které žena má jen za cenu nejakých vÍtezství nad sebou, at už vítezství vrozené ušlechtilosti
nebo vítezství myšlenkového: muž dovede treba docela
jinak stát k muži, než žena k žene. Muži jsou mezi sebOll kamarádští a rovnejší, nemají tolik slov a sverování, mají jakýsi krásný a rovný a gentlemanský pomer svobodných lidí, ochotných prát se, když je treba.
Ženy jsou k sobe neuprímné a konkurencní, protože
jsou odsouzeny k tomu konkurovati. Zase podotýkám,
'že to není naprosto spolecenské. ale fysiologické utvárení ženy, že je jí prirozenejší cekati až bude vybrána,
než vybírati. Cekání jsou bolestná a nesvobodná, a bolest a nesvoboda plodí ošklivé vlastnosti. Žena je záludn~l a koketná, chce míti potvrzení vítezství i tam, kde
jich nenotrebuje, ba i tam, kde se jich již predem zríká.
Zúvidí 1 družce i tehdy, kdy niceho sama nepotrebuje.
Není výbojná, je zákerná a zákernost vylucuje noblesu.
Namítnete, že mluvím o špatných ženských vlastnostech, místo abych mluvila o mužských vlastnostech.
Mluvím o nich proto, abych vám vysvetlila, proc muž
techto ošklivých vlastností obycejne nemá. Myslím. že
;e nemá proto, že nemá strachu pred marne uplynulým
~i\'otem, pred smrtí a pred samotou a má-li je, je to
vždycky myšlenková obava a nikoli obava erotická.
Už snad proto, že se žene vždycky víc bolestného
stává, než muži a že je vždycky ohroženejší, než muž,
už snad proto má žena dar dobrého snášení a moudré
trpelivosti. který mužúm chybí dokonale. Jsou silní a
mají od prírody mnoho predpokladLl k zdraví a rovnosti zadarmo. Nemají zapotrebí, aby neco snášeli a má10~dy ~rijdou d<;>si!~.ace, kdy je tr~?a neco svn~š:t. J~kmtle vsak do illl pl1Jdou, nechovaJl se obycejne llljak
stateCnr. Je v povaze muže, že si nejradeji reší bolesti
naráz. Nejdou-li však odstranit ihned, treba za cenu
ztráty, ztrácí muž statecnost. Je rozfnukaný a hypochondrický, žalostne naríká a nesnáší trápení ani vnejšková ani vnitrní. Utíká jim prekotne a tropí na úteku
víc pošetilostí, než žena vLlhec dovede natropit. Pocíná
si jako slabý a hezradnÝ clovek a žena vedle nej vyroste
v moudré, jasné a klidné ·stvorení. V žene je vždycky
jak)'si dojemný sklon k laskavosti se silnejšími. Muži
snad nás chrání. tvrdíce, že jsou silnejši nás. Ve skutecnosti jsou práve proto nekdy slahší, že jsou silnejší;
stávají se najednou detmi a obt:.y bez síly a opírají se
o ženu celou váhou své problematické silnosti. Necetla
jsem nikdy nic lepšího o mužích, - odpustte mi, že se
utíkám k literature - než je Shawova Kandida. Jedn~l
síle muže a jeho slabosti a o slabosti muže a jeho síle.
To by nebylo ješte tak prozíravé, ale jedná predevší1?
o tom, jak)'m znamenitým vyvažovatelem rovnováhy je
tli žena, která j~ silná, kde je potrebí slabosti, a slabá,
kde je zapotrebí síly. Ženina síla spocívá v prizpusobení se a mužova slabost spocívá v jeho bytosti, která
je jednoll pro vždy. Ze slabého a nedokrevného devc{ltka uc1cJ{ltehrdinku, bude-li treba, ale z muže neudeI{ltenikdy nic jiného, než je. Je-li to urcitost vyhranení
a síla jednosmernosti, je to i jistá chudoba a takové
chudobe dovede žena pomáhat krásným gestem, pod poTujíc vás muže v tom, co neumít,e a co nejste. Muž potrebuje žene jen dovolit, aby jej milovala a dává jí tím
život. Žena však vás. podporí skutecne a opravdove,
a majíc jiný vztah k samote a opuštenosti, je toto pod(f
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porení za e jen ochrannou akcí jí samé.
tak dobre.
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My~l.lm, že z této prokleté odvislosti, diktované prirodou, rodí se všechny vlastnosti.
Žena je obetav0jlll
muže, protože muž nepotrebuje tolik obetovat.. O~)etovat
se, je však zárodek záludnosti. Obetovat se, je Jen po·
treba zavazovat si lidi, protože nevcríme, že by nás mIlovali. kdyby se k tomu meli rozhodnout svobodne. Ve
skutecnosti je tedy samozrejmý cin muže víc, než nesamozrejmá nejaká ohet ž·eny: treba muž, který pravidelne prinese svojí žene každého prvního peníze, ciní
pro ni jiste víc, než snad žena, která, rekneme, vykrade
z lásky k muži banku. Troufala bych si ríci že ona
žena vykradla banku jen proto, že cítila, že jí onen
muž dosti nemiluje. Odvaha k nadprúmerným vecem
je vždycky n;b zbabelosti a cpí to nekde uražením a
ponížením. Odvaha k normálnímu porádku je vždycky
odvaha svobodného cloveka, který koná, presto. že nemusí. Muži jsou sobectejší a nepozornejší, protože jsou
neodvislejší. Jsou-li však nesobectí a pozorní, znamená
to mnoho. Znamená to pak opravdu neco positivního
pro druhého, kdežto u ženy to znamená obvykle zase
jen strach o sebe.
Tecf si zasloužím iinou númitku: píšete mí o mužích
jen vzhledem a ve. v"ztahu k ženám. Proc mi nenapíš·ete, co si myslíte o mužích. jací jsou, hez vás žen?
Ale lhala bych, kdybych tvrdila, že o tom mám \'lIbec nejaké mínení. Vím jen, že mají muži SVLljsvet,
o kterém nic nevíme a že žena nemá sVLljsvet, o kterém
by muž nic nevede1. Cítím jasne, že s: ,muvž.izme~í.
jctkmile jsou sami mezi sebou a že se zme11l nejak krasne. Horda mal)lch chlapcu, hrajících na Letné kopanou.
a anglické kluby, kde je vylo!-lcena s~olecnos~. ženy:
mají v sobe neco podohného: JSou v 11lch mUZl mez~
sebou. Nebyla jsem ovšem nikdy nikde, kde by byh
muži jen mezi sebou, ale ~ítí1?' ž·e cosi. získá:rají, ž.~s~
stávají vecnejšími a ze mají Sl co hovont, ·co je :a~Jlma
jen bez naší prítomnosti. Není vetší samoty, nez je samota ženy bezprostredne po lásce. Není vetší saj11oty,
než je samota ženy, jejíž muž odchází vecer do kavárny neho klubu, a není vetší samot,Y, ~ež )e sa~ota
žmy, jejíž muž odchází do práce. To Je dlvne, ale zena
je opuštená nekolikrát del1ne. Je opuštena doslova, protože muž neodchází, nýbrž opouští ji do nejakého neznámého sveta. Pokaždé se vrací a vrací se jinak, než
odeše1. Kdybyste se ráno rozcházeli v nežném objetí
po noci milenecké harmonie, vrátí se v poledne muž
z úradu s oblicejem, který zeje zapomnením ~ak ~okonalým, jakoby neco neznámého vymazalo m111ulehodiny. Je treba muže dobývat stále znovu a je treba doh\lvat ho pasivne: dovolit a umožnit mu, aby se vracel.
J~ treba dovolit mu, aby zapomel a aby stále znovu zapomínal a je treba pri pamatovat mu sebe stále znovu.
Práve proto, že má Z'ena jen vás, má vás neustále
a v kontinuite. Vy však máte tisíc vecí, nejste už ani
neverni odcházíte a vracíte se. O tom, kam odcházíte,
nedozv{ se žena asi nikdy niceho. Protože, kdyby i to
hyla samostatná žena se samostatnou prací a samostat~
ným myšlením, penezi a samostatným casem, tedy I
S· pot r e b o u s a mot y a pot r e b o u s v ovbod y, co! je jedi?á. mod~rní vy~ože~ost, ~terou zer;,a
mLlže vubec dosahnout, je to prece jen vzdyoeky svet
ženské lnentality, který ji obklopuje a' který souvisí jinými zákony se sexem, než svet muže.
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Fischer:

Co se cte v sovetském Rusku.
Sovetské Rusko horlive hltá tištené

slovo. V moskevském

ob-

chodním stredisku jest více knihkupectví
než holíren, obuvnick);ch obchodu. jídelen, klenotnictví, 'Obchodtt s pánskou výbavou
a hodinárství. A kdykoli se vrátím do rudé metropole, je jich
tu vždy více. Jenom v Moskve pracuje 388 vydavatelství
nepretržite na zásobení nikdy nenasyceného
trhu; v Leningradu
jrst jich ješte o 17I. více. Celkem jest jich v celé zemi asi tisíc.
NejvetšÍ z nich je Gosi,sdat, neboli Státní nakladatelská
spoItcnost a jest snad nejvctší na svete, nebot vydal za rok 1924
27,000.000 knil1.
Nekteré z výrobku Gosisdatu dosahuj í pohádkového
prodeje. Tak za poslední dva roky se prodalo devatenáct svazklt
I.eninových sebraných spisu 1,900.000 výtisku .. Kniha nebo brožura z péra Trockého má pravidelnc prvního vydání 30 až 40
tisíc, a casto další stejného
poctu., Bucharin,
jehož námety
j~ou težké problémy marxistjcké
filosofic, se znamenite prodává.
Za rok 1924 se prodalo 145.000 výtiskCt jeho díla, v první polo\'ine r. 1925 160.000 výtisku. L.ádný romanopisec s ním nemuže
~outežiti. Predstihl dokonce J acka Londona, který po velké vlne
popularity 1'. 1923 jest nyní mnohem mÍrncji požadován.
Podle seznamlt Gosisdatl1, které mi byly ukázány, byl r. 1924
prlInlerný prodej knihy z rubriky krásných umcní 8300, knihy
z oboru politicko-hospodárského
19.000, knihy) o sovetských
problémech a bežné politice 21.000. Všeobecne receno, jest ráz
ctených knih takový, jakému Rusové ríkají »vážný«. Na každou
zábavnou knihu tady vydanou bylo odhadnuto pet, které se zabývají otázkami národohospodárskými,
vedeckými,
politickými
a ,ociálními. Tuto okolnost lze cástecne vysvetliti rázem vydavatelství. Nelze opravdu ocekávati, že by ruská komunistická
strana nebo leningradský soyet nebo komisariát
pro zahranicní
záležitosti tiskly Victora Huga nebo Tolstého ve velkém nákladu. Ale vetšinou jest prevaha vážných knih dtlsledkem vkusu
ctoucího IQbecenstva.
Byla doba, kdy se bolševici pokoušeli,
náhodou nadarmo,
diktovati národu, co má císti. Na príklad hned na zacátku revoluce natiskli pet milionll výtiskll
»Abecedy komunismu«
od
Bucharina a Preobraženského,
rozciávali ji zadarmo a ríkali:
"Nejdríve shltncte tohlc. Pak vám dáme ješte více.« Ani stopy
nezustává po takové taktice. Dnes jest rozmanitost
knih nekonecná, a všechny sc kupují a platí. Ba více, všechny se ctou,
všechny se poškozují a trhají, jak precházejí z ruky do ruky.
I '(existují knihy, jichž jediným úcelem jest ozdoba knihkupecktho ~tolu. Devadesátdevet
procent knih tištených v sovetském
Rllskumá mekké papírové obálky, obycejne ošklivé. Ostatní mají
tlTdé papírové desky.
\' roce 1924 bylo vydáno 13·500 knih ve 109,900.000 výtiscích,
které obsahovaly pres 12 bilionu stránek. Mtlže se pravdepodobne
ríci, že tyto knihy pro každého z r. 192-1 vyšly vctšinou v první
polovicibežného roku, nebot behem ledna až cervence 1925 vyšlo
62-15knih jenom z moskevských tiskáren a 3070 z leningradských. Tyto údaj pocházejí z Glavlitu, sovetského úradu, který
censuruje každou slabiku, která v zemi vyjde. Ani jeden rukopis, at pochází od Stalina nebo Zinoveva, ani jeden casopis nebo
noviny, byt to byl oficielní orgán státu nebo komunistické
strany, ani jeclen divadelní plakát neho náveští se nesmí tiskn"lIti bez jeho zvláštního dovolenÍ. Hlavní úredník tohoto všudyPfnomného censurního zrízení mi pravil, že behem roku 1924
. více než 126 rukopist!, cili približne l' I procento všech zasla'h, bylo vráceno autorum s pripojenou poznámkou »Neprijar.O«.
Glavlit cíhá na politicky podezrelé protirevohtcionáre.
·,'Ice Glavlitu se netají faktem, že není v sovetském Rusku
ohody slova. Jenom z nedusledné dobroty srdce dovolují autority anarchistum a sionistum, aby meli vlastní tiskárnicky.

301

Moc, kterou mají bolševici na knižním trhu, jest velmi silná
a dalekosáhlá; jest to jedna z nejduležitejších
politických zbraní,
kterou ovládají. Nejvetšírni vydavateli v zemi jsou Státní vyda,-:l
vatelská spolecnost, Ruska' komunisti,eká
stranfa, spolkové kon~sariáty,
mestské sovcty, sdružení a delnické svazy. A.lespon
sedm knih z' každého
sta vydávají
soukromá
vydavatelství.
Ale jsou soukromá
jen potud, že nejsou oficielní. Soukromým
\'ydavatelem
mttže býti skupina jednotlivých
komunistu
nebo
škola sovctských básníku.
Pomocí censury a naprosto presné kontroly knižní výroby
mají bolševici v moci ríditi cetbu celého náro<;l3i. Ale vyjma
nekolika prípadCt, m.ají cit pro lidovou potrebu. Také nejsou
dáni do kla.tby starší mistri. Na zac<i.tku r. 1923 vytiskl Gosisdat
15.000 výtisku Dostojevského
»Zlocinu a trestu«. Výkazy, které
jsem videl, dokl<i.daly, že 9000 výtiskCt leží dosud v obchodech
neprodáno. Naopak 15.000 výtisku »Zápisku z mrtvého domu«,
ktcré odpovídají více zájmltm doby, bylo úplne vyprodánO'. Polovina 10.000 výtiskl! Lermonta z r. 1923 se nemohla rozprodati
do dneška, a vydání JJelinského, Uspenského, Goncarova, Krylova, Puškina a jiných klasických autoru, které meli bolševici
bs vydati v nejhorších a nejrozeštvanejších letech vQ.i~~
komunismu,
se setkala s týmž osudem.
V této souvislosti jsou vysvetlitelny
statistiky typického moskevského knihkupectví,
které jsem jednou navštívil. Ctenári,
kterí navštevují tento závod, jsou z trídy prumerných obcanustudenti, ženy hospodyne, nekolik delníku, soukromí obchodníci,
úredníci, lékari a inteligence. Dvc nebo tri procenta jsou komunisti. (Kolllunisti mají své vlastní kluby a knihkupectví stra.ny).
A tito ctcnári, z nich vetšina sc muže shrnouti pod název »buržoasic«, žádají knihy od Lenina a o leninismu více než co jiného.
Na každých deset lidí, kterí žádají Londona, jest deset;KtdÍ
žádají Lva Tolstého, a deset, kterí žádají Gorkého; osm Korolcnka a Cechova, sedm Nekrasova, a Turgeneva,
pet Dostojevského, ctyri Gogola., dva Puškina -- tito' dva jsou podlc knihkupce studenti, kterí jej musí císti pro školu. Prihlížíme-ii
k dílum moderních Nerusll, byl by Upton Sindair oznacen 8. (Knihkupec ríká, že Sinc1airovy popularity ubývá.) »Nevyhovuje mneleckým požadavkum obecenstva«. Zola 7, \Vells 6, O. Henry 6,
a Rolland 4. Josef Conrad, kterého znalo Rusko pred revolucí,
získal nedávno náhlou popularitu, ale opet zapadl. Pokud se týká
nových ruských autortt, bylo by rozdclenÍ asi takové: Erenburg
10, Seifulina a Alcxej Tolstoj
8, a Pil11ak 5.
V tomto prevážne nekomunistickém
knihkupectVÍ, kde Lenin
prevyšuje dokonce Tolstého a J ack Londona, jest oznacen Bncha.rin 6 a Trocký 5. Všechny osoby, s nimiž jsem o. tom mluvil,
se shodují v mínení, že zatím co široké obecenstvo cte stále spíše
romány než jiný druh knih, stoupá rychle krivka knih o spolecenských a hospodárských
otázkách, a hlavne o tematech mezinárodní politiky. Nestranné obccenstvo pocíná císti a kupovati
otevrcnej i komunistickou
literaturu.
Na druhé strane lze pozorovati sklon kOlTIunistlt hledati osvcžení " lehkých románech.
] sou pretíženi prací a unaveni. Po šestnáctihodinové
denní cinnosti v kancelárí a vykonávání stranických povinností nemohou
u~cdnouti ku spisum o mene a zisku, nebo k pojednání o zrádných motivech Dawesovil plánu.
Mluvíme-Ii o ruském ctenái"stvu, míníme tím obyvatele mest.
S výjimkou
nepatrného
zlomku venkovské
inteligence venkov
nikdy necte. Prl!merný
mužÍk snad zná Tolstého jako kacíre,
prokletého
reckokatolickou
církvÍ, ale sotva jako spisovatele .
Zmena zacala opravdu teprve r. ,1924, když podnikl Gosisdat
první opatrný krok. Letos chce natisknouti 60,000.000 knih pro
vcnkov ve Ivelmi levném peti- až desetikopejkovém
vydání. Zkušenost s venkovskými
cilsopisy a novinami (neznámými
do r.
1917) jichž soupis casto dosáhl 500.000 i více do roka, dokázala,
že venkov chce císti. Potrvá-li tmo touha - a skoro jiste po trvá
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_. a bude-Ii pokracovati
»Iikvidace« nevzdelanosti,
není ne.možno, že knižní trh zdvojnásobí
i ztrojnásobí
své možnosti
v príštích peti létech.

_______________________

Filosofie
Ži'l'Gll

Vodsedále1?:

Filosofické bolesti mladých.
A. France mel pravdu, když rekl, že precenujeme
hloubání a filosofování, prisuzujíce mu vetší sociální
význam než ve skutecnosti má. Kdyby tomu tak nebylo, stav nynejší mladé generace, vzhledem k filosofickému dedictví, které dostala do vínku, musel by býti
prímo ~oufalý. Mluvím ovšem o filosofii užité, která
má být! prostredkem k životu, a nikoli o fi\.osofii katedrov-é, která celkem se lidu nedotkne a zustane skryta,
nevšímavá, povýšená, ale také nepovšimnutá.
Avšak
dn~s je již situace t.aková, že od filosofie prímo požadUJeme, aby se stala pomocnicí v živote, nebot jej'í
predchudce - náboženství pozbývá v nejširŠích
kruzích cím dále tím více plldy.
.
Tenkráte, když mladí dnešní, generace pocali hl'edati
sVllj svetový názor, se vší opravdovostí a poctivostí
mládí vlastní, nebyl stav filosofie, která jim mela podati pomocnou ruku, práve utešen)'. Positivismus,
kdysi vítez nad spekulativní filosofií, pojatou v nej~
širším slova smyslu - tedy i vcetne náboženství' p.ového uspokojivého názoru na svet nepostavil. Tam,
kde se pustil do morálky, zabredl mnohdy dokonce i do
metafysiky, jak ukazuj,e prípad Ostwalduv, nemluve
vubec o Haecklovi a o Ratzenhoferovi. Do podrobného
rozboru positivismu se poušteti nechci a nechci také
tvrditi, že nebyl schopen vybudovati novou etiku pro nás je pouze ten fakt díHežitý, že ji nevybudoval.
A tak táž skepse, která kdysi znicila idealismus,
požadujíc od neho více než pouhou hru se slovícky,
vážne podryla i positivismus. Jenže tehdy, v dobe všeobecné dllVery v prírodní vedy, hylo prece ješte v co
veriti; pri upadání positivismu pristoupila k neduvere
ve spekulaci i nedllvera v poznání empirické.
Uvedomíme-li si ješte, že zároveJ1 s temito vecmi
»objevili« hledající mladí i relat;vitu jevll, nemusíme
se vubec diviti, že trídní básník septimy pri jedné dusné
hodine vtelil všechnu svoji beznadeji a nejistotu do
veršu:
Do more si stokrát plivni,
všechno je jen relativní!

A také se nechci diviti, že se mezi mladými tolik debatovalo na pr. (), tom, byl-li Wilde vinen ci nikoliv, a
mel-li soud vuhec právo ho odsoudit, a že tak casto
se citovala veta z Capkov)'ch »Božíeh muk«: »Není
koho soudit, není co odpouštet -.«
Vždyt všechny absolutní normy, tvorící až dosud
základ života, padly - není se oc oprít, není cemu
verit - všechno je jen relativní! Primyslíte-Ii si ješte
sentimentální svetobol, který i bez filoso·fické krise joe
znakem osmnácti až dvaceti let, pochopíte snad situaci,
\' níž jsme se tehdy nacházeli. Ješte ti snad byli nejI'lidnejší, kterí objevili, že kdysi existoval jakýsi Zeno
a Epiktet - ale býti stoikem ve dvaceti letech je pri
nejmenším ochuzením mládí.
Avšak prece zbývala nadeje! S vetším hlukem, než
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snad bylo nutno, prišla na scénu nová filosofie, tentokráte dokonce »filosofie praktick!ého života« - p r a g.
mat i s mu s. Nepodávajk uceleného systému, domní·
. 'vala se podávati novou metodu, aplikovatelnou na jednotlivé životní problémy, a cástecne pozmenující pošramocenou noetiku idealismu i positivismu, prijala zároven biologické heslo, že po zná n í je pros tre dke m k ž i vo t u. A z toho pramení Jamesova snaha
o n o vou
d e f i nic i p r a v d y: Pravda je událost, která se myšlence muže prihoditi - není absolutní, nebot má platnost jen za urcitých podmínek merítkem této zlidštelé pravdy je pak její prospešnost.
James snad tušil, že tato definice, obzvlášte použilo-Ii
by se jí na pojmy morálky, by pri své subjektivnosti
nutne musela vésti k sofistice, a protO' podeprel svoji
etiku o náboženství velmi jednoduše tím, že t. zv. pravdám náboženským
prizna!' stejnou pravdepodobnost
jako pravdám vedeckým. Avšak jeho dobre mínená
rada, abychom se prece jen nekdy vrátili k bohu, prišla již príliš pozde, práve tak jako Capkuv milý dedoušek s kolovrátkem z »Krakatitu«. Byl by to neekonomický krok dozadu, jak to správne vystihl prof.
Krejcí, mluve o návratu ke Kantovi: »Když obnovili
Kanta, nemohlo se pri nem zustat a muselo se jít
v podstate dál touž cestou, jako pred sto lety. Když
vývoj nezllstal státi pri Kantovi jednou, nezustane státi
ani podruhé a po, novokantismu prišel novofichteism,
novohegelism atd.« A tak »oficie1ní« pragmatismus,
representovaný Jamesem, Schil1erem, Deweyem, nedovedl' prinésti to, co sliboval - filosofii praktického života.
O vtipných spekulacích Bergsonových nechci se zmi,J1ovat. Zazárily, a zapadly tak jalw všechny ostatní
duchaplnejší i méne duchaplné systémy, které byly
pouhými spekulacemi.
A resumé? Vzmáhající se idealistická oficielní filosofie jde svými cestami, nepozorujíc, že mezi laiky se
neco deje, co je schopno ohroziti nejen ji, ale i každou
filosofii pro filosofii. Zájem »0 jedno a mnohé«,
o »transcendentní r,ealitu« atp. ve verejnosti ochabuje.
Prece však prinesl pragmatismus jednu dobrou myšlenku a sice tu, že filosofie je pro život, a ne život
pro filosofii. A to, co visí ve vzduchu, napovedel snad
Vaihinger svojí teorií fikcí - všechny pojmy, hypotesy, atd. jsou jen našemi fikcemi - ale jsou životu
prospešné a proto se jich držme, dokud nemáme lepších.
Ten fakt sám o sobe, že byly strženy základy etických norem, byl úplne lhostejný; trapné bylo, že ješte
i my jsme se domnívali, že všechno v živote musí
býti na cement. Ptá se snad nekdo, proc se musí
"idlicka držet v levé ruce?

Dopisy

o

amerikanismus.

Pane redaktore!
Capkova kritika amerikanismu
nemuže zapadnout bez ohlasu,
YZhledem k aktue1nosti problému a významu pisatele v intelek·
tuálním živote. Capek je skeptik, neverící v moderní civilisaci,
obhajovatel
malých intimností,
nekdy až sentimentálních.
Nechci tvrdit, že nemá rozpetí;
Capek dovede vypnout lidskou
fantasii na nejvyšší
vrchol, ale pak následuje
horecný útek
zpet. 'A pod vlivem této skepse nemuže jeho nazírání na ame·
rikanism dopadnout jinak než negací.

. kvetna

1926.

Prítomnost

Problém amerikanismu
nebo europeismu
není problémem
eriky a Evropy, nýbrž rozdílem pracovních metod, což snad
(;apck chápe, zacínaje bojovat proti amerikanismu
lícením
vby svého domku.' Zde radost z nekonecných intimit, z osobní
. torie, ze sociálních zápasu vrytých
v malý žlutý a bílý
ek jako na tvrdo varené vajícko. »A v Americe by postavili
ový domek za tri dny; prijeli by na svých Fordkách s hoDU železnou konstrukcí,
utáhli by nekolik šroubll, nasypali
toho nekolik pytlu cementu, vlezli do svých Fordek a jeli
nekam jinam.«
Snad každý z nás má svého konícka, vecicku nebo vec, kterou
truje nebo buduje s hrej ivou intimností, která srústá skoro
erganismus jeho individuality. Tato vec nebo vecicka náleží
radostem života. Ale jakmile jedná se o rešení výroby vecí
ne prospešných, není možno udržet tuto intimnost
a mue se podrobit železným zákonúm
prostredí,
v nemž vystáme.
Amerika, odvážný dnešek, abych užil slav Rádlových, Evropa
m, filosofie, velká minulost. Amerika dynamicnost,
Evropa
iIí o statické uchování tradice. Tento rychlostní elán se preá z Ameriky do Evropy, a evropský tradicionalism
ta prokaje, jako to prohraje orientalism
v Asii. Delba práce, ekomie sil a materiálu jest to, co nazýváme a predstavujeme
si
technickým slovem amerikanisl1l.
TotO' úsilí pa ekonomii
roudilo krev v žilách Americanll a rozproudí i krev naši.
est to snad jen ta okolnost, že Amerika
nebyla zatížena histo. mem. Moderní clovek se netáže, zda dúm prodelal tu ci anu
historii, ale žádá zdravé a príjemné
bydlenÍ. Intimnost
snad
Usem vyprchá, ale úcelná vec podrží dlouho svoji hodnotu.
mlba práce, nejlépe proveditelná
v tovární
výrobe, znedomácký prllmysl. Bata a konfekcní výroba šatstva je
toho neklamným dukazem.
I naše továrny a velké kanceláre
odelávají proces k zmechanisování
pohybll pracuj ícího. S tím
DUtnose již jednou sprátelit. MYíslím, že ani American nežije
itdivým životem, jak nám chce namluvit Capek, ale že dvojDá ob okreje na sportovním
hrišti nebo na výletc s Fordkou.
Práce je do jisté míry nutnou nepríjemností;
a ve volné chvíli
rve používáme poeticnost radosti z existence. Jsem z Klaenska a pamatuji, že horn1ci pracovali
sice velmi pomalu
10 hodin (mllÍ otec pamatuje
IIhodinovou
dobu pracovní)
a
, e necítili více uspokojení
než dnes, kdy uhli se dobývá
cionelním zpusobem. Vím, že mi Capek namítne, že teníuát
I lid ~pokojenejší, nebyl rebeJantem, ale podot);kám, že ne ..
ohl rebelovat, ponevadž jeho city byly úplne ubity. Vím,
ani v Americe není sociální spravedlnost,
ale to je problém
14m pro sebe, který budeme
jednoho krás"ého dne rešit. Nehálm amerikanismu, konstatuji
jen nutnost sprátelení s dnešním
esem výrobním. Snad by více prospela diskuse, jak osvoit cloveka vúbec od hrubých prací (cistic kanálll, horník,
deník atd.).
Ov'em jiná vec je, když Capek mluví o intelektuální cinnosti
chválí pomalost velkých myslitelu. Intelektuální
práce nezná
kont! prítomné chvíle, dneška, ale buduje zákony nové. Intetuálovi je potrebí jisté svobody, jest mu potrebí odpocinku
konecnému rozlušteni problému
nebo vytvorení
nové veci.
yslím, že v tomto smeru není rozdíl mezi intelektuálem ameckým a evropským. Sám Capek to doznává, když píše: »Mys, že váš iVilliam J ames se zdál svému okolí tak trochu
ochem. Vsadil bych se, že váš 'VaH vVhitman požíval za živa
vcsti povalovacc a darmošlapa, když se potloukal po Hobonu se svou vlající hrívou.« Ano, práce in.telektuální
je polá, ale její výslednici muže býti též zrychlení výroby, má.li na mysli práci intelektuála-technika.
Ford pracoval dlouhá
1 na plánu sedové výroby vozu. Ríkat, že amerikanism
je
oto škodlivý, že velci myslitelé pomalu pracují, je nedosti
mOllli
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»Druhé heslo, jež nová Amerika vyváží do ubohé Evropy,
je veliké slovo Ú s p e c h. Zacni jako liftboy a stan se ocelovým
nebo bavlneným
králem!
Mysli každý den na to, abys to
privedl dál! Úspech je cíl a smysl života! - Je opravdu po- vážlivé, jak toto heslo pocíná demoralisovat
Evropu. Tenhle
starý díl sveta má totiž jinou heroickou tradici, lidé tu žili a
umírali pro víru nebo pravdu nebo pro jiné, ponekud irracionální veci, ale nikoliv pro- úspech. Svetci a hrdinové nejsou
lidé, kterí to chtejí »privést dál«; jsou nekteré ciny a úkoly,
kterým je nutno predem obetovat úspech. Je jednou z predností Evropy, že Shakespeare nemel úspech a nestal se velkým
rejdarem;
nebo že Beethoven nemel úspech a nestal se nejvetším výrobcem špatných bavlnených latek ... « Tím Capek chce
dokázat, že je velkým štestím pro svet, že Shakespeare, Bcethoven a Balzac nemeli štcstí v praktické živo,te. Ale já se domnívám, že práve proto nemeli štestí v tomto úspechu, že Shakespeare byl vetším dramatikem
než rejdarem,
Beethoven vetším
a l~ším muzikantem
než výrobcem bavlncných
látek ... Tito
lidé by stejne ztroskotali v Americe jako v Evrope. Myslím, že
Bata by nena.psal R. U. R. ani za milion a kdyby Bata sveril
Peroutkovi
výrobu obuvi, že by zbankrotoval
za nekalik mesícú. Otázka úspechu je otázkou osobních vloh. Konecne!crždýclovek chce núti úspech, at je to básník, úredník nebo celedín.
Víra v úspech je pramenem tvorivé cÍ11llosti. Ovšem úspech je
vec težko definavatelná.
Filosof má radost z nové myšlenky,
továrník z dobrého chodu výroby,
delník z denních malých úspechu .

spisovatel

z napsaného

díla,

Amerikanismus,
europeiJ;mus a orientalismus
jdou smerem
k asimilacnímu
procesu. Kostrbaté
pahorky mezi jednotlivými
vesn.icemi, mesty, zememi a svetadíly budou srovnány. Žijeme
v období obdivuhodného
srústání
a vzájemného
polínání sveta
v jedinou
kosmopolitickou
bytost. Amerikanism
a el1ropdsmprestanou strašit v našich hlavách a my budeme moci ríci, Žel
jsme deti jediného velkého sveta, že dekujeme
jednotlivým
jeho cástem za vymoženosti,
kterými nás obdarily a tím zpríjemnily; náš život. Naši potomci podekují Evropc za její rozum,
filosafii, literaturu;
Asii za její víru na vecnost a. Americe
los. Rericha.
za její odvážná rešení pracovních metod.

Lidé ci stroje?
V ážený pane l·edaktore!
Váš casopis zabývá se ožehavÝmi otázkami
dne. Dovolte
i mne, abych, nemohu-li si otázku, jíž se zabývám, ve své mysli
rozluštiti, zavolal si, lépe receno Vás požádal tímto o dobrozdáni ci vysvctlení
v následuj ící otázce: Lid é c i str o je?
Mám to,tiž na mysli samozrejme
veškerou výrobu všeho potrebného i nepotrebného.
Žijeme ve století páry, elektriny a
radia. Technická veda dneška je velmi vyspelá, t",kž není odvetví, kde by neza.sáhla více než intensivlle,
cemuž ríkláme
pokrok. Stroje pomalu, ale jiste vytlacují
cloveka ze všech
možných kategorií práce a živnosti jakékoli, podléhající výrobe
a delbe práce, kancelárských,
úcetnických
prací nevyjí:maje.
V dusledcích tohoto strojového
zásahu se jeví v celém svete
stále vetší a vetší nezamestnanost.
Situaci tuto lze snadno nazvati katastrofální,
aneb v á I k a u v m i r u, kde' železní roboti
- stroje - den ze dne vítezí nad clovckem-psancem.
To se deje dnes, kdy lze konstatovati,
že technický pokrok
je teprve v prvopocátcích svél;lO vývoje, nebot první parní stroj
pocal :,Svoji cinnost teprve v minulem století, elektrina rovnež,
radio pocátkem tohoto století. Co vykonají tito železní roboti,
pohánení elektrinou za 20-30-50 let? A což teprve radio? Kolik
set tisíc a milionu pracujícího lid!! zaplatí svoji eksistencí tento
moderní pokrok? Mám na, zreteli nynejší i príští generaci pracujícího lidu Technický pokrok má ve štíte napsány formule:
delba práce, cas jsou peníze atd. Kdo muže dnes neb zítra
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rucit za to, že bude stále a 'Stále odbyt zboží, aby zamestnáni
mohli býti všichni - stroje i lidé? Již dne,<; jsou ve svetové
produkci znáti tyto symptomy
nezamestnanosti
následkem nad-I
, výroby, již zitviThila výroba strojová. Jiste že pri intensivní stro,
jové výrobe a sociální bíde se konsum nezvetší. A tak mužeme
bezpecne ocekávati v dllsledcích toho stále vetší a vetší armády
nezamestnaných,
a tak vyvstává samocinne otázka, co s nezamestnanými?
.Tak a z ceho bude možno tyto vydedence podporovati? Kdo je bude podporovat:
stat, zeme, obec, z.-·l1nestnavatel? Z ceho? Vždyt již dnes jest vše tak zdaneno, že pod tíhou
tohoto molocha dai'íového každý jednotlivec
klesá, at delník,
živnostník, obchodník ci úr,edník.
Tu vidíme, že na jedné 'strane technický pokrok je dobrodincem lidstva, na druhé strane poškozovatelem
širokých vrstev
pracujícího
lidu všech kategorii.
Krise tato, jak se zdá, pDs.tihla celý civilisovaný
svet; je
možné nejaké východisko z toh~
laDy-rintu v prítomné i budoucí dobe? Dospeje lidstvo pri své t. zv. vysoké kulture a
zápase s technickými vymoženostm,i trídním bojem v dohledné
dobe k jakési sociální spravedlnosti
a k snesitelnému
životu,
jenž by ucinil každou bytost na této planete šfastnou a spokojenou? Ci lze ocekávati porlle marxistického
ucení svetovou sociální revoluci? Dejme tomu, že by i k této poslední bitve
došlo: zmení se. pomery pak v dobro, když se nebudou technickým vymoženostem
klást meze a vydedencu bude stále více a'
více v dllsledcích strojové výroby? Ci dojde pak nazbytne k zrušení penez? Ci musí se opakovati cas od casu t. zv. svetové
války, stávky, aby se 'sklady a spíže vyzprázdnily?
Ci bude
lidstvo stále a stále touto metlou nezamestnanosti
šleháno?
Bude lidstvo na konec snad pomery takovými
donuceno realisovati sl-ova: Hledejte nejprve království Boží a spravedlnosti
jeho a to ostatní bude vám pridáno!
Vím, vážený pane redaktore, že ve Vaší redakci neh ve Vašem užším prátelském
kruhu zasedá muž jménem p. Dr. Verunác, který by mohl tyto
otázky lépe rozvinout, eventuelne kladne neb záporne zodpovedít.
Dekuji za Vaši ochotu, znamenám se v úcte.
J. Miéal1, obchodník obuví, Praha.

Ceskožidovstvf a sionism.
Vážený pane redaktore!
Odpustte mi, že chci maloucko promluvit o veci, jež ve Vašem
casopise byla již dosti ohrívána, takže se kažrlé další slovo zdá
témer zbytecným. Nerad bych se pouštel ještc do nejaké diskuse, zdá se mi to zbytecné, ale nedá mi to, abych neupozornil
na nekteré nejasn~ body.
Sionismus je hnutí svetové, ceskožidovské lokální, není možno tudíž oba tyto pojmy porovnávat,
nebo dokonce slucovat.
Oni židé, kterí se chtejí asimilovat, u nás ceští židé, chodí porád
mezi národní sionisty. Proc? Pro Bohat, mi o nc veru nestojíme.
Nebot my máme svuj program a svuj cíl. Kdo s námi nesouhlasí, odejdiž!
Bylo by smešné, dále hovorit o té veci. Je
lIa snade, že žádný clánek ci cokoliv jiného nemuže obrátiti nás,
sionisty, nebot my pracujeme, a to s vulí a nadšením. Dukazy
uvádet je zbytecné. Pracujícího
lze oddálit od práce jen poukázáním na lepší, šfastnejší práci. A nicím jiným ho nepresved·
cíte. Sionista
musí jako nositel nové židovské kultUry zaa: nemuže
se tedy pouštet do každé
chovat náležitou dustojnost
diskuse. Nechápu ostatne ty diskuse. Nás sionisty presvedcif
nemužete, že asimilace je budoucnost Židovstva, a ty ostatní?
Budete-li pracovat a chovat \Se slušne, uverí vám. My máme
svou víru, oni necht mají víru svou, ale prát se my sionisté
prece nemllžeme. To by bylo skutecne neslušné. Presvedcit jsem
nikoho nechtel, možná dokonce, že jsem došel príliš daleko,
ale chtel jsem upozornit, že my o takovéto diskuse nedbáme!
Náhodou ctu interview pres. Masaryka, p06kytnutý spis. A. S.
Cil:ikovi (II. IX. 24). Masaryk prayil m. j.:

(Otázka žurnalisty):
»Je Vám, pane presidente, sionism a ž'
dovský nacionalism sympatický?«
»Ale ano, i když židé nejsou národem v obycejném slova
smysle, proc by se nemohli národem stát? Šovinism je smeš
a pošetilá vec. Ne proto jisem Cechem, abych nenávidel Nem
nebo naopak. Ale jako individualista
miluji každý vývoj lid·
ských a národních zvláštností. N'aCionalism, který obohatí sve*
o nové barvy a svérázné kultury, musí býti respektován. Nechci mluviti o kresfanské lásce k cloveku, to je príliš obsáhli
téma. Jaký smysl muže míti nacionalism,
který má jen eg()o
istické cíle a pro jiné národy jen opovržení a nenávist? T
stát musí míti ideový obsah, bez neho není státem, nýbrž t
liko byrokratickým
strojem. Pokud se týce sionismu, považqji
jej za nadeji budoucnosti
židovského národa a takové nadej
se nesmí nikdo vzdávat. Každým zpusobem je mne sionism jako
vec charakteru sympatický. Má v sobe potenci vllle a dává židovurcitý charakter.«
skému život
Dekuji Vám, pane redaktore,
za poskytnutí
ccnných míst a poroucím se
v hluboké úcte
W. KaŠner.
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Fair play na burse.
V

17. císle

Vážená
Yašeho

redakce!
casopisu

prinesli

fste

dárské rubrice
v clánku nadepsaném
»Fair play rul bursec
zprávu, že mimo jiné též Ceská komercní banka pražská utrpela
ztráty v prícine známých událostí u Prvni brnenské strojírny.
Jakožto
právní zástupce Ceské komercní
banky Vás mohu
ujistiti, že tato banka s První brnenskou strojírnou nemá nic
~polecného a proto také žádných ztrát neutrpela a následkem
toho také neutrpí.
Byl bych vdecen, kdybyste to v príštím
konstatovali
a trvám
v dokonalé

úcte

Nové knihy.
Olga Scheinpflugová:
Pod lícidlem. Známá ceská herecka
popisuje v tomto románu osudy herecky ceského jevište. Cena
Kc 2L-, váz. Kc 26.--, na prodej u všech knihkupcu i u nalda.
datele F. Topice, Praha 1., Národní tr. II.
W. R"own: Jste inleizgentní?
Zábavné praktická psychotech.
nika. Sbírka sebezkoušek, pomocí které mi'Ižete sami stanoviti
svou inteligenci. Nákl. Fechtllera a spol., Praba 1., Betlémská

ul.

t>.

Za Kc 3.-.

Cosepíše o našich knihách

,

I

.

Karel P o á c e k: Na prahu neznáma. Satirické romanetto.
šl~nka. První pražská pohádka. Knížky dobré pohody.
akl. Fr. BorovÝ v Pra,ze 1925.
Velicenenávidím tuhle vetu: »Humor, který má slzy v oCích.«
Mužeto být pravda, ale je to protivné. U Polácka, zaplat pánbuh, žádné slzy. Také žádné kousání. Pan Polácek se vyznamenává skromností a slušností. Za predmet svých powrování
si vybírá drobné obcany ve vší veleváženosti. Vystupují tu hráci
v kulecník,mírní opilci, lapaní ženiši, krátce obvyklá fauna idylickýchhumoresek v staropražském ovzduší. Kdo by nevedel,
jak pan Polácek vypadá (já to vím: je tenký, cerný, melancholicky hezký, a abych se vyjádrila v jeho slohu, obávám se, že
mravu lehkých, snad mne nebude žalovat pro urážku na cti),
kdo cte jeho povídky, predstavoval by si ho docela obrácene,
že je to solidní tlustý pán s bríškem a s masitými tváremi té
vežesti jako naklepané rízky, než se obalí. Proc se humor spojuje s tloutkou, to je taková tradice. Humor je jedno z nej-

.

Kou;clná

NEROJTE SE STARi
SKtERDtSYRUP Marlaproti kornatenl tepen
lze obdrželi ve všech lékárnách.
- Zeptejte se svého lékare. Akc. továrna léclv
vždyt

t her m a

MARIATHERMA
MABIANSKÉ

KARLA 'fOMANA
TOT LITERÁRNí UDÁLOST
Práve vydána jeho nová
básnická sbírka:

STOLETÝ
KALENDÁR
VERŠE pOMíCHANÉ
Tišteno dvoubarevne na hollandu
s 22 kresbami A. Chlebecka
v Prfimyslové tiskárne.
Subskripcní cena Kc 48'platí jen do 30. cervna 1926.
Subskribovati možno v každém knih·
kupectvi a v nakladatelství fy.

FR. BOROVÝ V PRAZE 11.,
Jindrišská 13.

adictejších odvetví umCll11;musí spocívat na necem osvedceDém;na usazeném zadku; na pevné postati;. na vykázaném spo-.
'enském míste. Spocívá na »pan«. Anatole France psal Mon·
'eur Bergeret, a Jules Romains píše Monsieur Trouhadec, a už
SvatoplukCech doporucoval jako recept na humoresku, aby se
uživalo»pan«, a sám psal sice prabídné humoresky, ale v tomhll!
lIIelpravdu. »Pan« není jen vnejší: je v tom grotesknost lid·
Ikých animalu a maniaku, kterí se navzájejm ctí. Vida, už
1iythombyli v metafysice. Poláckova tradice je domácí: Neruda,
errmann, Rakous.
Polácek má nesporne humor, a jeho humor má dve dobré
tnosti: 1. že nesmrdí, a 2. že je tomu rozumet. Polácek je
parodistickýhurnorrsta. Co mu vytýkám, je, že zustává na pul
te. Smeje se ne tak veci samé, jako tomu, jak by se to reklo,
kdybyse to bralo vážne, a vzniká jakýsi -tic karikované biblicJlOsti,karikované cítanky a karikoval11énovinárské fráze.
lvI. Pujmanová-Hennet'ová, Tribuna 6. XII. 25.

LAZNE.

Antal Stašek: Vzpomínky. Praha, Fr. Borový, 1926. 8", 570
(I) str. a 7 obrazových príloh. Cena 60 Kc.
Tretí trída Ceské akademie ved a umení zacala vydávati dávno
težce postrádanou knihovnu literárních vzpomínek. Nazývá se
Pameti a porádá ji universitní profesor dr. Miloslav Hýsek.
jenž už predložil verejnosti první svazek, memoiry nynejšího
Nestora ceských spisovatelu, triaosmdesátiletého Antala Staška.
Silný svazek Staškových vzpomínek není knihou psanou soustavne anebo aspon spiatou tesnejším poutem casu, v nemž
rostla, ale neváhám velkou cást onoho kouzla, jímž tolik pusobí. Jeto pwste sbírka volne serazených vzpomínek, vyvolaných v posledních trech desetiletích bezprostredne ruznými príležitostmi (událostmi vlastního života autorova, vážnými projevy života verejného), vzpomínek prohrátých vrelým citem,
bohatých zajímavými zážitky a zkušenostmi, vzpomínek plných
bystrých postrehu a vyprávených jadrným, cistým a svežím
slovem. Vlastní osobu staví pri tom autor bohužel silne do pozadí. V prvých kapitolách osvetluje sice ponekud blíže své
mládí, hlavne své detství, rostoucí mezi dvema kostely a dvojím
náboženstvím, ale i zde mu beží predevším o vylícení okolí a
doby. Proto zduraznuje písmáctví své rodiny, proto se vrací
nekolikráte k polítickému a náboženskému hnuti ceského lidu ve
svém rodném kraji, proto vypravuje o velkém významu Havlíckove na úsvite .našeho novodobého politického života a o pozdejší kruté reakci atd. V dalších kapitolách jeví se tato spisovatelova snaha »podati méne sebe a více prostredí, v nemž žil«
ješte pronikavej i. takže sí na konec doznáváme s lítostí, že
bychom byli chtelí slyšeti o nem samém mnohem více, predevším
arci o jeho literární tvorbe, které venuje jen jedinou kapitolu,
stejne zajímavou, jako ja,gne napovídající, ceho bychom se
v tom smeru mohli od niho nadíti. Jinak je ovšem kniha Staškových vzpomínek vzácným dokumentem duležitého období.
Politicky sleduje náš život až do posledních dnu. Pri tom zachycuje ješte život ponemcené Prahy, její probuzení k cešství.
uverejiluje další doklady z dob proslulých táboru, vysvetluje
vznik sociálního hnutí v Pojizerí, vypisuje své vzpomínky z let
vlastní politické cinnosti a reaguje také na události dnešní.
Z cizích pomeru si všímá hlavne polských a ruských. Polské
poznal za dvojího pobytu v Krakove v letech 1859--61 a 1865
až 1866, ruské za romantictejších okolností osm let po té, kdy
se u nás pely nadšené chvalozpevy o slovanském Rusku, jež
o nás témer nevedelo, protežovalo Nemce a živorilo pod jhem
carismu. Je jenom zcela priroz~no, že si autor všímal v ci.zine
bedlive svých rodáku; vedle rady Jiných uvádí v knize svých
vzpomínek zvlášte Boleslava Jablonského a Karla Sabinu z období krakovského. Vedle jejich výrazných portrétu zachycuje
svými pametmi ovšem také mnohou vynikaj ící anebo aspon
známou osobnost doma. - Tak na pr. Václava Šolce, J. K. Tyla,
Jana NE'rudu, Gustava Eima, Leopolda Geitlera, Svatopluka
Cecha, Elišku Krásnohorskou a Zdertku Havlíckovou, Josefa
Baráka, Ladislava Riegra, Karla Adárnka, Karla Pippicha a
Otakara Mokrého. Pri tom pamatujeme vroucí vzpomínkou také
na svého druhy z mládí: Cenka Chlumského a Josefa Matouška.
Je to veliká galerie representantu našeho cl'iSkéhoživota, zvlášte
kruhu umeleckých, vedeckých a politických. Že v ní nechybí
jméno osvoboditele naší vlasti aJ budovatele našeho nového státu,
ani jméno spisovatele, jehož životní dílo pripravilo nejúcinneji lepší ceskou budoucnost, rozumí se vlastne samo sebou:
o prvém tu otiskuje Sitašek znovu svoji stat uverejnenou puvodne ve ~borníku »T. G. Masarykovi k šedesátým narozeni·
nám«, druhého vzpomíná recí, kterou oslovil Alose Jiráska
pri oslave jeho osmdesátky. Kniha je opatrena vítaným rejstríkem a vyšla graficky peclive vypravena brnenskou Polygrafií.
B. VybÍt-al, Cas. vlast. spolku musej. C. 1.-4. v Olomouci.

+

Kaldá kniha

.

'.~ "'.

F. v.KRiž

R. W. SETON-WATSON
(SCOTUS VIJ TOR)

EVANCEIIUM
Básne
vyšly
100 stran

vydal

v prose

na krásném
za Kc 21·-

Borový

tyto

knihy:

papíre

V PREROOD
Se svolením
Úvod

R- ~rESNOHLÍDKA

v bibliofilské

novE

vazbe

J. SKOLA

. . Kc
. . Kc

30·-

80·-

SLOVEnSHO

Z anglictiny
preložil
Stran 136.

Ed. Mil/na.

preložil

T. G. Masaryk

napsal

+

úprave

Vyšlo 600 výtisku v pergamenové
za Kc 120--

autorovým

XVI
326 stran.
na lepším papíre.

DEN
básní

Fr.

EVROPA
v

jako XV. kniha
IIZLATOKVETU"

*

Kniha

v naklad.

FEOOR

RUPPFELD
Kc

16--

Obsah:
Úvod. - Administratívné
problémy Slovenska. - Nábožensko-cirkevný
problém. - Školstvo na Slovensku. - Národohosp. fažkosti. - Madarská menšina na Slovensku. - Cesty dohodnutia.

ale

Pro milovníky krá sn

Ý

TUE nElil SLOlJlDHIA

c h knih a sberatele.

*

Stran

U všech knihkupcu
a v nakJ.

FR. BOROVÝ,

KNIHY

132.

Kc

16"-, váz.

Kc

20'-

Contens: Jntroduktion. - Administrative.
- The religious problem. - Education-Economic
difficulties.
- The Magyar minority. - The Unes of compromise.

Praha

U všech knihkupcu.

PRÍTOM.NOSTI
FERDINAND

SVAZEK I

PEROUTKA

BOJE O DNEŠEK
35 statí o aktuelních

otázkách

ceské kultury
precte

se zájmem
Stran

u všech

knihkupcu

a politiky.

Každý kdo má Peroutkovu

též »BOJE
290 za

a v nakladatelství

Kc

knihu

"JACí JSME",

O DNEŠEK«.

24·-

FR. BOROVÝ, Praha

