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Politika

Prípad generála Gajdy.
menování košického divisionáre generála Gajclv
tkem nácelníka generálního štábu vzbudilo sv{
li znacný podiv lidí, uvažujících o možném vlivu
é funkce na Gajdovu silnou, ale neklidnou
ne
ukáznenou a nesnadno riditelnou osobnost. lZdvž
al šéf generálního štábu Syrový ministrem náro~dobrany, zustalo sice jeho místo
neobsazeno ale
d n..í zpravodajství nenazÝvalo už jeho námestka.
u Jl11ak,než n á cel n í k e m generálního štábu.
. alo d}ouho, a poslanci Geršl a Bechyne optali se
1 tra narodní obrany soukrome i verejne
ví-li že
té vyhlašují generála Gajdu za svého ~uže. Mir po krátkém otálení publikoval neslané nemastné
,ní, tí~nž,se generál G.ajda si~e hájil proti podeI z nCJakenekorektnostI, ale am slovem neodmítnul
patie, které ho kompromitovaly. O neco pozdeji se
vilo o neoficielní aúdienci, ve které Gajda d~stal
pre identa prátelskou výstrahu. A tesne' po sletu.
erém už nebylo Gajdu videt, zpráva že námestku
níka generálního štábu byla udele~a nevyžádaná
olená.na neurcitou dobu. Radu novinárských proteprotI tomuto opatrení a fantastických dohadu o
prícinách ukoncilo úrední sdelení, nejapne a neímne stylisované, že Gajdova suspense má umožnit
ušené vyšetrení »n á m i t e k«, které byly proti nevzneseny. V novinárské diskussi, lze-li tak nazvat
haprázdné projevy zúcastnených pražských žurnápostavila se za Gajdu celá ceská cást celní vetšiny,
~ž se priradil úvodník »Ceského Slova«, inspiroy. podle mého mínení, panem Stríbrným.
Tak prií Gajdllv prípad nové politické napjetí, dost analoé nedávné krisi Benešove, která byla spíše odroa než prekonána. ceská vetšina, které se ukládá
istr její neduvery a které se bere generál její dti, nemllžehnát veci na ostrí politické krise, protože
takovou krisi nedovedla kladne rozrešit. Její netí prátelé, kterí by jí mohli pomoci k vetšine parentní, 'jsou sice vždy ochotni /Shodit kteréhokoli
a zahranicního úradu nebo generálního štábu, / ale
ou dosud ochotni povolit v rozpoctu gáže jejich
tupcum. To jest bohužel situace, s níž neporídí nic
udného ani druhá strana, nebude-li mít jasný plán
moc ducha svatého. Druhou stranu nerozumím
m celní menšinu, nesourodou politickou tríšt Drustranou rozumím predstavitele oné stálé vlády,
jest starší než tato republika, která si dobyla me'Jdního uznání dríve než národního území, která
ice doma bita, urážena a po,rážena od svého náI. která však prece dosud doce1'a neabdikovala;
e jí pripadl úkOl utvorit kabinet, když parlament
,)"1 vetšiny, a která jak svým historicky-revolucním
láním, tak sv)'m ústavním a mocenským po staveY
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ním by byla ~ovolána vyvést republiku z krise státní,
kdyby v ní knse parlamentní vyústila. Prípad generála
Gajdy se mne zdá býti novým dokladem,
jak tato
na š e vláda sama sobe zbytecne robí nesnáze. Jen proto o nem píšu.
S odmítnutím kampane, kterou pro generála Gajdu
usporádal tisk t. zv. obcansk)'ch stran, a které zretelne
sekunduje také p. Stríbrný, nebudou velké potíže. Je
dost smutné, že stranická prízen a stranická netecnost
rozhodovala o obsazování duležitých státních a vojenských funkcí v dobe, kdy koalice byla u kormidla. Generál Gajda nebyl homo no:vus, když ho z Košic zavolala do Prahy vláda, v níž byla zastoupena také strana páne Bechynova a Getšlova. Ale ftehdá se ministr
ministru nepletl do hry a o armáde rozhodoval jen pan
Udržal, aby mohlo soudech -rozhodovat jen pan Dolanský, o poštách jen pan Franke atd. Souhlas presidenta republiky byl v onech dobách patrne pouhou formalitou. A president se proti kapitisdeminuci, kterou
na nem pro:vádeli vudcové koalioe, ani nebránil. Tehdá
tedy »námitky« proti Gajdovi padly pod StLII.Že strany, které vcera byly ve 'vláde, se dnes neostýchají plést
se vláde do armádních personálií - chyst:í se prý dokonce jakási spolecná akce v parlamente - je príznacný, ale za jejich dnešní bezmoci ne znepokojivý zjev.
Odpovedný ministr, který Gajdu posílá na do:volenou,
jest jeho druh z legií, a kabinet, ve kterém ministruje,
je po celní vojne prost 'podezrení, že podléhá socialistickým vlivum. Nejsem informován, co bylo konecným podmetem ke Gajdove suspensi. V této demokracii hysterických 'klepLI, osobních
intrik,
spoutaného,
koupeného nebo stranicky podjatého verejného mínení
není nikdo spolehlive informován o: nicem.
Šírí se pOlvest, že generál Gajda konal, prý v Paríži,
vyzvedacské služby bolševiktim. Povest hrube nesmyslná, a je-li pravda, že tato »námitka« proti Gajdovi prišla z Paríže, jsem velmi ochoten verit, že si ji tam objednala pražská intrika, hloupá a zbytecná, protože
lze proti Gajdove poslední funkci cinit námitky vecné,
pravdivé a slucitelné s respektem k jeho osobnosti i
dílu.
když nehledím na to, že dejinný osud postavil
Gajdu nejprve jako ceského, pak jako ruského vojáka
do protisovetské fronty, i když nehledím na jeho konflikt se socialistickými proudy v legiích, i když nehledím na gloriolu, kterou obestreli jeho hlavu fašisté všechno chování Gajdovo od jeho návratu (a byly to
doby, kdy socialismus tyl v politickém blahobytu a
stál kde kterému šplhalovi za mši) svedcí, že ani když
to slibovalo kariéru, se nepokusil preklenout propast.
která zda mezi spojencem carského admirála a naší
socialistickou demokracií, a že ješte vydáním svých
"Pametí" zduraznil a vysvetlil svoje sibirské t,endence.
Pravé príciny Gajdovy suspense jiste nejsou jiné než
nespo,lehlivost jeho šavle pro demokratický režim, nepodeprený snemovní vetšinou. K neukáznenému parlamentu pridat jitŠte oposicne zpolitisované armádní vedení by bylo, myslím, i nad nosnost autority Masarykovy. S tím nejsou žerty. O obsahu poháru, který ted
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pretekl, s'e asi nahore ví mnohem více, než se dosud
rekl0'. Smutné jest, že s,e vedelo dost už tehdá, kdy
pan Švehla si generála Gajdu zavolal v cel0' štábú.
SUSip€p.dovaný námestek nácelníka generálního štábu
velmi usnadnil ministru národhí obr'any výklady o dllvodech mimorádného opatrení. Prijal redaktora »Venkova« a na otázku, muže:"1i verejn0'sti asp0t1 sdeliti dojem, jakým na neho dovolená pLlsobila, odp0'vedel doslova: »To ovšem mohu.
iI3 y I
j sem
h Iu b o ce
r 0' z hor c e n, nebot j1sem neocekával, že i tak0'vft
zbran, jaké bylo proti mne použito, bude nekomu dobrá.« Demokratické »N árodní Listy«, píšíce o Gajdove
prípadu, si p0'steskly, že »ne proti svobodníku V ocáskovi, n:)Tbrž proti šéfu generálního štábu« se podniká, 'co se podniklo, a tážou se: Jsme ješte v právním
státe? Ale právní stát je práve tím právní stát, že se
v nem pánum generálum merí ~tejne jako svobodníku
svobodník, mají stejné práVocáskovi. Oba, generál
vo být hluboce rozhorceni ktedmkoli opatrením nadrízeného komanda, ale ani svobodník ani generál nesmí to rozhoroení služebne nebo verejne projevit, a
je-li tu prece jaký rozdíl, tedy jen ten, že by byl prijatelnejší svobodník, který by svoje rozho.rcení projevil v »Rudém Právu«, než šéf generálního štábu,
který se sV:)Tmjde do »Venkova» nebo do »N árodních
Listí'!». Co do prukaznosti fakt ospravedli'íujících opatrení ministra národní obrany lze tedy, tuším, považovati aféru za vyrízenu.
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nesou jeho jméno, i jiné užitecné podniky jsou t
pekný'm dokladem. Ale jsou i doklady jiné, doklady
nevychovanosti tohot0' nepokojného ducha, které u
zují, jak povážlivo bylo sverit mu vojenské koman
tam, kde je nekontrolovala pevná
a loyální civ'
správa, a jak nesmysln~ bylo stavet ha v celo gener
ního štábu, dokud stát není obcansky úplne pacifi
ván. ~hci zde jeden z tech doklac1l1 podat, ne pr
abych Jím zatížil úcet GajdLlv, ale tech, kdo v Košic'
strpeli jeho extratury, a kdo mu dali príležitost chy
se na nové v Praze.
Zacátkem dubna 192.) ubili madarští vojáci na
šem území našeho financního strážníka Sedlácka. R
rušení, které prípad zpusobil y celé republice, se v K
šicích, nedaleko vzdálených jeho dejište, zvlášte stu
i'iovalo. 12. dubna vyšel ve »Slov,enském V:)'choc1u«,
nota bene orgánu tiskového 'Oddelení našeho ministe
ského predseclnictva! - clánek, obsahu jící také tv
vety:
.
.
"Není Už najvyššie na case, aby sme sa zamysleli D'
nad drzosfml Maclarov - ale nad vlastnotl slaboslou? N
myslíte, žC viacej viny za všctky tie udalosti je na stra
našej ako na strane marTarskcj? A prcco? Tesno (}prevra
1918 každý rozumný clovek u nás vedcl, že budeme
vojnu s Madarskom.
A vojna bola -- ale boli to 1Ia,Ia
ktorí išli pwti Ceskoslo'Vcnsku.
A potom? Stra,til
s m e M i š k o v e c a naše hr'an ice proti Madarsku
strategickým
ncsmyslom! - - Pravda, my sme sa ví
ohánali tvrdcním, že chcemc nasledova[ rozkazy Dohody,
a preto
sme
stra,tili
Tešínsko,
kus
Spi",
a O r a v y, p ret o str a tím e J a vor i Il U a a? s
niektorému
našemu
súscdovi
hude
púci
e š t e i n é úze m i e. T o j c p o z i t i v n y v Ý s 1e ti ()
mierumilovnej
politiky
našeho
štátlL
Ustupujeme,
aby sme boli
vždy
porazení.
naše úzcmie dalej
-- Madarské
vojenské bandy napadaj
Preco? Ponevác naša politika oproti Madarsku je - g'en
tlemanská.
To znací pri dncšncj menta1ite Madarska
s I a b o š s k á. - A ten, kdo je blamovaný, sme my. Jestli prípad strážmaj stra Sedlácka bude skoncený papie·
rovou diplomatickou
nótou, k obetiam hospodárským a p0litickým budcme budúcne pripocitavaf aj mrtvých.«

Velká škoda by byla, kdyby jí mel býti vyrízen také
celý generál Gajda. Jak už to chodí, u nás jako jinde,
zapomíná se pro aktuelní spO·r na nesporné kvality ;l
zásluhy. Proto, ž,e Kramár, Hodža, Šrámek a Stríbrn:)T
se chopili nad ním protektorátu, neprestává Gajda b:)Tt
celným úcastníkem národní revoluce. Bil s,e a bil se za
naši svobodu. Byl z VUdcll nejslavnejšího vojenskéha
i
tažení, jak:)'m kdy tento národ v dejinách obrátil k sobe
pozornost sveta. Jest nesmysl chtít dnes zeslab0'vat
jeho zásluhy a schopnosti recmi o jeh0' nemeckém puvodu. Byl-li dríve Geidel, udelal ze sebe Gajdu sám.
Co na Sibiri dovedl, nebylo dílo, konjunkturálníhO' dobrodruha.
Ale jisto jest, že vyrostl
vojnou
a
z vojny, a že víc než odborné vojenské školení mu
chybel od zacátku smysl pro nezbytnou poslušnost šaRáno po tomto nerozumném clánku košický dopiso
vle v demokracii. To byl defekt na Sibiri velmi povatel »Lidov:)'cl1 Novin« ve svém telegramu reagol'al
'chopitelný a v republice velmi napravitelný.
Gajda
na jeho myšlenky touto strízlivou výstr,ahou:
se ocitl už na Sibiri v konfliktu s P0'litickým vedením
"Politickým
úradi'lm se podarilo zachytiti dllvcrné obcžodb0'je a zrovna tak se O'citl jako generál K0'lcaku\'
níh.'Y zaslané madarským
pohranicním strážím, v nich? se
v konfliktu s diktaturou, do jejlíchž služeb se dal. Jeh0'
sice na oko zakazuje prekrocovati
hranicc a podnccovati
nehoda byla, že v obojím konfliktu mel a podržel pravs['ory s cs. hlídkami, ale dávají se pokyny, jak dráždit a
du. Až budou publikovány Masarykovy americké doprovokovat
cs. strážc. Macfar'Ské úrady totiž ocekávají, že
kumenty, ukáže se, že Gajda a ostatní vojáci z legií
cs. vláda sáhne k represáliím
a že d {)k o n c c pod n i k·
rozumeli intencím známéh0' Masarykova rozkazu lépe
nuta
budou
branná
opatrcní.
V nekter);ch
než diplomatické vedení Odbocky. Nechtejme s panem
hor k Ý c h h I a v á c h set a k o v é n á pad y již rod
drem Kramárem vykládat
celou sibirskou válecnou
b a c a s o p í syn a b á d a j í prí moc s. ú rad y, aby
anabasi jako vzpouru proti Masarykovi. Není div, že
n e d b a I y n a mez i n á rod n í v z tah y, a aby zakr()o
Gajda pO této zkušenosti stejne jako. p0' svých zkuš'ecily prímo proti tem, kdo porušují klid na hranicích. To
nostech Kolcak0'vských vrátil se domLl tragicky zatíjsou sice nápady pochopitelné a snad i omluvitelné, nebo(
žen bludným pocitem jakési p0'všechné a vždy s·e osvedtryskaj í z velkého rozcilení, jež se zmocnuje tech, kdož
cující prevahy vojácké energie nad politickou úvahou.
vidí, že marTarské úl'ady beztrestne šlapou po všech mezi·
Nepochybuji, že inteligence tohoto muže války jest
národních
úmluvách. N esmímc však zapomínat, že by 10
dosti pružná, aby se vžila ve funkci vojáka mírové debyla voda na marIarský mlýn. - - Proto nutno zachovat
mokracie, bude-li nad sebou cítit kázei'í pevné vlády.
chladnou krev. Jakékoli voj e 11 s k é opatrcní bylo by jen
Gajdu zkazila Praha víc než Sibir. Spravedlnost káže
na škodu, protože by Madari ukawvali na ne jako na bez·
priznat, že jako košický divisionár osvedcil hodne podl"tvodné porušování
mírových smluv. (V clánkt! se dále
r0'zumení pro míwvé hodnoty vO'jska, - slunné lidové
nabádá
ministerstvo
zahranicí,
aby primelo madarskou
lázne v Košicích, které postavili jeho vojáci a které
fr
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vládu diplomatickým
meru na hranicích.)

tlakem

k náprave

nesnesitelných

po-

K?y,ž clánek, z nehož jsou tytO' vety vynaty, v »Lid.
vmach« 13. dubna vyšel, byl vecer obeslán praviInt dopisovatel »Lid. Nowin« k županu Rumanovi,
~eho zastal ve spolecnosti generála
GajlC1y a polic.
Itele Klímy. Všichni tri - také župan, který dobre
•. el, odkud byly »Lid. N oviny« informovány
- vyli dopisovatele, aby udal pisatele clánku, který prý
dopustil uverejllováním
madarské
lotrovinky,
zaycené našimi úrady, prozrazení
státníhO' tajemství.
od tímto pretextem byl na dopisovatele
proveden ne'chan)' nátlak,
aby prozradil
tajemství
redakcní.
sobní úcast generála Gajdy na této scéne nepripouští
vztahu generálove k citovanému
úvodníku
»Slov.
ýehodu« žádných pochybností.
Tehdejší
šefredakto-r
tu p. Fil1a by asi mohl úrad LIm, které dnes vyšetrují
ámilky proti gener. Gajdovi, ríci o veci více. Mne
lá tato aféra nezajímala
jako úrední prehmat
prnti
ovinám. nýbrž jako doklad nebezpecí,
v jaké mohla
tát strhnout horkokrevnost
generála, který disponoval
lou úrední
'a tiskovou
informací
pražské
vlády
ožehavém incidentu a mohl jí užít k sledování svého
'j. te vlastenecky myšleného,
ale nerozumného,
dobroružného plánu, Aby nebylo pochybnosti,
kam bije
ozhorcení tehdejších košických ofióosLI, byla o pohrbu
bité :ob~ti ma hrbitove
z a, 'p 1~
í tom n o s t i g ee r á I}' G a j d y pohrebními
recníky vyspíláno
»Li~ov)'m Novinám«, ale nejen j~m: »Táto
mrtvola
o lát
i e ž k s ú d u moc n á r o v ces k o s I oe n s k é h a v tát u, k tO' r Ý c hne
r o z u mne
rehnaná
humanita
vyvo'lává
zlociny
týchto
krvavých
zloduchov.«
Užilljsem
rednášky, kterou mel brw na to, 23. dubna, ministr
neš v Brne, abych si vyžádal od neho slyšení a odezdal jsem mu fascikl se všemi
tehdejšími
clánky
Slov, V)'chodu« a s daty o úcasti generála Gajdy na
persekuci autora uklidnujícího
clánku »Lid. Novin«.
ozdeji jsem, nevím už pr.esne pri které príležitosti,
pozornil na vec také p. presidenta
republiky.
Když
ylo prov'ec1eno jmenování
generála Gajdy námestkem
ácelníka generálního štábu, pripocetl jsem to k ostatím dokumentum Švehlova režimu a ubohosti jeho sodali tick)Th úcastníkL!. 6 theorií,
že jest zapotrebí,
aby každ)', kdo delá zle, se utl'oukl sám, a že se mu
tOIllU musí poskytnout
príležitost,
nesouhlasím.
Je
skoda rozbitého nádobí i rozbitý'ch hlav.

Beneš a jeho neprátelé.
Nekterí lidé vzali si do hlavy, že nejlepší vecí, kt-erou Illl1Žeme uciniti, jest zbaviti dra Beneše úradu za,hranicního ministra, a cást techto lidí si pocíná tak, že
vzbuzuje už dojem utkvelé myšlenky.
Po celý meíe nezmizelo jméno Benešovo ze sloupcu »N árodních
Jistú«; ráno i vecer týž pokrik: at odejde, není nepotradatelný! Místo, které tento orgán venuj1e hane Be~Ilve, presahuje svými rozmery dokonce i tu plochu,
·rou kdy venoval oslave Kramárove.
Když ceští soI 'sté asi pred mesícem ze znám}'ch dLlvodLI vyzvali
r; Beneše, aby podal demisi, a když se tak ukázala
h 'ná príležitost dostati se mu na kobylku, zdvihli
h· prátelíckové v rLlzných stranách po-zorne hlavu a
a(,;ene souhlasili, s požadavkem,
vysloveným
Bene\OU stranou. Jen naivní lidi muž'e prekvapit, že stray ::elní vctšiny tak ochotne
ujaly se požadavku,
který
v~ b),t demonstrací
proti nim. Venovaly
mu péci a
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po,zornost neobycejnou.
Ale agrárníci
'a. klerikálové
po
nekolika dnech celkem umlkli, a zdá se, že pokládají
zatím prípad za vyrízený.
Jen národne demokratický
tisk jdte
setrvává
pri .tomto
thematu
s vytrvalostí maniaka. Zrídka kdy vidíme bytost, která by si dovedla neco prát tak ze vší duše své, ze vší mysli své.
Z cetby »N árodních
listLI« by se zdálo, že odstraniti
Beneše z úradu zahranicního
ministra
a nahraditi
jej
kýmkoliv
(otázkou
nástupce si ješte nikdo hlavu nelámal)
je nejnaléhavefím
národním
úkolem,
pr,ed
nímž nic nezaslouží prednost. Je prirozeno,
že den ode
elne zpósobu psaní »N árodních
listLI« pribývá na, hrubosti; tento žurnál má prece na to už tradici, a zacne-Ii
jednou nadávat,
nÍlkdo neví,
jakými výrazy skoncí;
v posledních dnech »N ároclní listy« píší o Benešovi již
zcela jako a nejakém podezrelém
privandrovalém
subjddu. Špatní humoristé
'a' špatní kreslíri
»N árodních
listu« se spojili proti zahranicnímu
ministru
k výkonLlm slovem i obrazem, které pripomínají
nejdivocejší
doby volebního boje.
Nenávist národní demokracie
proti Benešovi je snaJ
nejmohutnejší
nenávist, jaká jala srdce politiku v této
zE:mi. Vzhledem k velikosti této nenávisti je nutno se
ptáti, cím vlastne se Beneš provinil. To se všwk od národní demokracie
nedozvíme.
Nenamáhá
se príliš ani
vymýšlením
nejakých chyb Benešovy politiky, Je pouze
nekonecne podráždena
tím, že Beneš je už 'Osm let zahranicním
ministrem.
Neríká,
kdy a kele nás zavedl
na scestí. Ale shledává výroky kde kterého Anglicana,
Itala, Francouze,
aby dokázala,
že v cizine o Beneše
nikdo nestojí. Obzvlášte veLkou autoritou
je jí v tom
ohledu Muss·o.[ini. Nejrde tedy o žádný boj proti Benešove politice. Když se v sta.rém H.ecku hlasovalo o 1\ristielO've vypovezení,
ptali se jednoho obcana, proc odevzdává svój hlas proti nemu. A on odpovedel:
»Mne
se nelíbí, že ho nazývají Spravedliv}/m.«
Národní
demokracie
je znacne podobna
onomu obcanu. Usiluje
o vypovezení
Beneše z vlády, panevadž
se jí nelíbí,
ž,e; ho nazývají
nepostrada,teiln}'1TI. Uvedomíme-li
si,
kdo tak Beneše nazval, pochopíme,
cí hlave ješte platí
blesky, které národní demokracie
vysílá. Bylo to presidentovo
slovo, a národní
demokracie
snaží se všemožne uvésti je v posmech, jako vLlbec zlehcuje všechny výroky Masarykovy,
obracejíc každé slovo pohrdlive a nedLlverive se strany na stranu,
jakoby to byla
falešná mince, pred kterou je treba míti se na pozoru.
J.e ostuda, smí-li se takto zacház,eti se slovy cestného
muže, jehož jméno nikdy nebude zapomenuto
v našich
dejinách.
S politikou
jle ovšem
svízel: kdo; je dosti
drzý, mLlže si všechno dovoliti. Není to tak dávno, co
pan Sís hlásal pred fašisty na Slovanském
ostrove, že
opravdo'Vým národovcum
vše je dovoleno, A vskutku,
» árodní listy« vše si dovolují. Je velmi príznacné pro
situaci a další úmysly národní
demukracie,
že »N árodní listy« od nejaké doby vLlbec se pr,estaly stydet 3
že se nenajde nikdo ve strane, kdo by jim stud prikázal. Je to od té doby, co se domnívají,
že strane nejlépe pomLlže fašistické
pestní právo.
Jak)'si vrchol
v tomto oboru predstavuje,
co udelaly s nedelním interviewem presidentovým.
Takovým
ZpLlsobem nepsalo
o Masarykovi
dosud ani »Rudé p6vo«.
Tento nejpodlejší tón proti Masarykovi,
jakého bylo u nás, užito,
zllstal vyhražen vlastencum
hubou, kterí se snaží z nejmalichernejších
duvodLI na svete podrýti
povest patJ-iota cinu. Clánek o Masarykove
interviewu
asi je
ukázkou novéhO' kursu »Národních
listLI«, pro lder}'
jako muž spolehlivý byl z rad fašistLl vybrán pan Hla-
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vácek a nastolen za chefredaktora. Zdá se, že nás oce- jako cisté ideje, poslané na tuto zemi. Žádná lidská
kávají pekné veci. Fašistický duch vkje se do })Národvada jim není cizí, a ze všech lidských vad jso\.; jim
ních listu« plnými proudy, a fašistický duch je známá
Eejméne cizí ješitnost a nevraživost.
Jenávist, kterou
smes hlouposti a drzosti.
Beneš vzbuzuje v nekterých politických kruzích, lze
vyložiti jenom znaloMí iSychologie velmi intimm.
Jedním z duvodu, pr'O!které se v národní demokracii
Prívlastek
})nepostrádatelný«,
který se nekdy dává
vyvinula protibenešovská manie ve stupni tak povážlik Benešovu jménu, už sám vzbuzuje v' nekterých lidech
vém, je ten duvod, že této strane je neobycejne sladko
holou zurivost. Považme, že žádný z ostatních politiku
tropiti Masarykovi nepríjemnosti a že se práve pokounebyl uznán za nepostrádatelného
a že jediný Bend
ší náš verejný žiVoOtodmasarylwvávat, kde a jak to jen
zustal ministrem po celou dohu naší samostatnosti.
trochu jde. Stojí za to všimnouti si blíže, 'co poskytlo
Jak, což je Beneš dliležitejší než, dejme tomu, Jirí
této nejvlastenectejší spolecnosti príležitost k protimaStríbrný,
který mel také své prsty v pocátku této
sarykovštinám ve velkém stylu. Je ,ocividno, že tu príaféry?
Což
je Bend nepostrádatelnejší
než Kramár,
ležitost poslkytla jí pouze ceskonemecká kOalice, a že
sám otec národa? To je více, než sruese prumerná
naši nadvlastenci používají nemecké spolupráce hlavne
k tomu cíli, aby podryli pOvest presidentovu, což je psychologie. Legenda. o nepo trádatelnosti musí bi·ti
také duležitá práce pm národní blaho. Za doby vš·ená- zrušena. Musí se ukázati, že se republika nezborí, nebude-ji Beneš na svém míste. Musí býti podroben zárodní koalice nebylo by jim to nikdy dovoleno. Teprve
konu
strídání, jako "šichni jiní. Je rada mužu, kterí
Nemci dal~ j'im k tomu volnou ruku. Ceskonemecká
jsou
presvedceni,
že na jeho míste svedou totéž. Kde
koalice hodlá národní demokracii využíti, aby pokud
je psáno, že úrad musí zastávati vždy muž, který se
možno rychle zmenšila v republice vliv masarykovského
v nem oiSvedcil? Mohou-li ríditi sporitelny muži, kterí
ducha. To je smysl mnohých dnešních událostí, to je
také smysl boje proti Benešovi. Bend, mimo rLlzné nic nikdy neslyšeli U' financní vede, proc by zahranicní
politiku nemohl vésti ten neb onen muž, který o ní
príciny, které v zápisníku nár,odní demokracie stojí na
jeho osobním úctu, má odejíti také proto, že je dLlver- prece nekdy neco slyšel? Je dovoleno vyjmouti úrad
zahranicního ministra ze všeobecnéhO! zpolitisovánL
níkem Masarykovým. Po nicem netouží národní dekterému
jsme podrobili celý verejný život? IvIusí mít
mokracie tak žhave, jako ukázati Masarykovi jeho. bezMasaryk vždycky pravdu a poslední slovo?
moc. Je to nová fáse ve vývoji této strany: národní deBenešovo postavení, i pres vítezství, které mu v pomokracie definitivne prestává být stranou inteligence.
sledním konfliktu vybojoval president, není ovšem
Inteligence nikdy nemuže se tak odciziti duchu Masazcela pevné. Nová príležitoiSt najde jeho odpurce zase
rykovu. Národní demokracie odhodlává se spokojiti se
pohotove. Jsou lidé, kterí mají pro Beneše plno rad.
s nejhorším materiálem. Je to prirozene ,cesta k nové
To ci ono prý udelal špatne a mel radeji udelati neco
krisi ve strane: slušní lidé politického rozhledu, ktejiného. Jsme toho názoru, že Bend je v postavení
rým nestací úloha omezeného prácete, nebudou moci
v ní dlouho setrvávat. Váhali dlouho a pri ruzn)rch
cloveka, který vždy se dopustí chyby, at už delá cokoliv. Je to známé postavení lidí, kterí z nejakých dupríležitosbech. Ale uvidí, že o této strane se splní vše,
co bylo predpovedeno. Duch v této strane je ve velkém
vodu jsou stiháni nenávistí. Nikdy se nezachováme tomu, kdo by nás videl nejradeji sta honu od sebe. Taa trvalém úpadku. Ciní se pokusy nahraditi jej vášní.
Strana inteligence premenuje se ve stranu brutálních.
ko1vý muž vždy je neobycejne vynalézavý v hledání
Národní demokracie ústy velmi vyznává zásadu vš'e- .dLlvodu proti. Nejlepším prítelem Benešovým je jeho
práoe.
národní koalice a pwhlašuje,
že žádný j~ný režim
v tomto státe nepripustí. V praksi však soustavne znemožnuje její predpoklady a snaží se odstranit i posled. ní její zbytky. Nechali-li ceskoslovenští socialisté po
svém vyst'o>upení z vládní vetšiny dra, Beneše v kabinete Cerného a usnesli-li se (po delším váhání) ponechat jej tam, i když se z politických duvodu ocitli proti
Richard Weiner:
této vláde v nejprudší oposici, bylo prece zrejmo, že
Katolictví ve francouzské literature.
je treba považovati to za projev národního sourucen(P
o zná m k y k n e k t e rým
z jev u m v m ode r n í
ství, které vystoupením z vládní vetšiny nepomine.
f
ran
c
o
u
z
s
k
é
1
i
t e r a t u r e.)
Znamenalo to, že ceskoslovenští socialisté neprestávají
Cteme
o
londýnském
a
berlínském
režisérovi, že vymíti vrelý zájem na státní politice a že dovolují svému
pravil Hamleta »ve smokingu«, cteme zejména o pražnejvýznacnejšímu clenu, aby tento zájem dokumentoském Hilarovi, že navedl herce Národního divadla, aby
val svou úcastí na vláde. Je-li nekdo prítelem národni
hráli Blaženu jako jaJuvku, a Beneše jako býcka: znekoalice, mel by se radovat z toho, že socialisté prese
hodnocení duchovnosti, ale - treba-li to zvlášt uvádet?
vše nespalují za sebou všechny mosty. Jinak národní
-- devalorisace nikoliv z chudobné bezmoci, nýbrž z bujdemokracie, která se nad tímto posledním zbytkem nánosti a mystické smyslnosti; a skoro soucasne vidíme
rodní koalice velmi rozzurila. Boj proti Benešovi je se
hebrejskou divadelní spolecnost Habima, vyrostlo u v stístanoviska národního celku neospravedlnitelný. V tomliU Kremlu, totiž vedle pevnosti
materialismu, kterak
to boji se žádá, aby mezi ceskými stranami byly profolkloru »Dybuka« (od An-Skiho) vdechuje tolik kabalipasti nepreklenutelné. To ovšem za práci pro národní
stické mystiky, že se z maJebných puvodních obrázku
koalici pokládati nemúžeme.
gheta stává apokalyptický sabat.
Boj proti Benešovi, který nabyl nebývalé zavilosti,
Slýcháme filosofy, jejichž »náboženské založení« pronestacíme vyložit poEtickými ideami. Není to boj proti
jevuje se výhradne jako prívetivá humanitárská snášejeho politice, která vždy byla politikou ceskoslovenské
Iivost, s opravdovou religiosností neslucitelná; ale ovšem
vešiny. Je to boj z dLlvodu lidských, príliš lidských.
velmi se .snášející s onou náboženskostí odmocnenou,
Prisámbuh, bylo by chybo.u predstavovat si politiky
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romytou - náboženskostí
jejich - která pokládá násklon (kterého bylo možná nabyto pozdeji rozjímáním
a
cvicením) k "spontánne mystickému
vnímání všeho míra
ženství výhradne za matrici etiky, to jest celkem vzato
jakousi úpravnejší a zároven rigorosnejší formu mrava cloveka«, nýbrž jen o touhu po onom sklonu, a sice
ostní policie; vidíme vzkvétající
strany - krestanské
touhu puvodu predevším
intelektuálního;
rekneme ješte
spíše, že šlo o rozkmotrení
s intelektualismem,
který príciály - které exploatují (nekladu v toto slovo žádné
ríhany) nekonecnou sociální pružnost katolicismu,
reliš zklamal. Možná však, že kdyby se onech neokatolíku
dukují je na altruistické prucelí evangelií a "delají sociaotázali po víre v nesmrtenost
duše, byla by odpoved
podobna té, již dává pan Loisy: "Nevidím v tom neprí1ismukonkurenci« (toto je citát), snažíce se predejíti mastojnosti, ale nedovedu si ji predstaviti.«
Atrakce katorialistickÝm príkrostem marxismu;
ale zatím co luzný
licismu uplatnuje se ve Prancii - nehledíc k jeho tradikto katolicismus pomáhá
v Ceskoslovensku
lidové
cionální prestyži jako sumy kulturní a státotvorné
enertrane k volebním úspechum, bourí jinde tomistická ingie - ne ani tak jeho specifickým
mravním a nábožentrasigence, a húre: cteme Bernanosovo
"Na slunci satanove« a seznamujeme se s katolicismem,
jejž pokouší
ským obsahem, nýbrž tak nejak -- prominte mi to rcení
- jako prítažlivost
starorenomovaného
sanatoria
pro
zoufalost tou merou, že i Zázraku se hrozí jako nástraodtucnování
intuice a spontaneity.
"rlostii treba prijímati
by dáblovy, že i Spásu
odmítá jako zproneveru,
poiako aspirinový
prášek«, píše Max Jacob neofytovi Conevadž má za to, že Zlo je nekonecné,
a lJekonecným
tedy že musí býti i boj s ním.
cteauovi. A ten marne se po krtu ubezpecuje,
že byl
"jako oni obyvatelé Nizzy, jejichž žaluzie jsou zastaveny
Vidíme vznik Ceskoslovenské
církve. jejž dejiny jiste
velkými písmenami reklam, a obýval Boha, aniž ho kdy
už asi zaznamenají jako klasický a patrne vubec ojedinapadlo vyjíti na ulici a podívati se na své okno zvencí«;
tleJ~'príklad nábožensko-politického
mimikri, vkusu dost
pres tuto dlouhou zvyklost - o níž ubezpecuje - není
povážlivého, jako "náboženství«
cire intelektualistické
ci
s to odporovati
Claudelovi, který mu píše, že "tak asi
spíše resonérské; ale vidímé také intelektuály
ne-li rejako
mnohému
z
nás, jest pravdepodobne
i vám aklimasonéry, pojaté náhle tak prudkou nechutí k intelektuatacní perioda nového cloveka nepríjemnou«,
jemuž odUsmu, zachvácené takovou závratí metafysickou,
že se
povídá: "Na každém kroku šlapu Nejsvetejší Panne na
vrhají v nejbližší studen mystiky. Mystiky?
Problém je
vlecku, a je mi z toho prechodne hanba«.
složitý. Oni domnívají se býti v Bohu, -a v cistých lai*
ckých svých srdcích ani snad netuší jak se rouhají, nebot
jejich spirituelní exodus není nicím jiným než nacionaliBudu nucen mluviti s jedné strany
o vztazích krestickou odvetou; tito zase, kterým se Boha dotud nejen
stanství, katolicismu,
mystiky k literature pred válkou,
nikoliv nedostávalo, nýbrž kterí - jak praví Maurras a s druhé strany o obdobných vztazích po válce. Nebuv pocit »Boha se nedostáva ti« kladli jakousi koketerii,
diž odtud dovozováno,
jakobych je systematicky
rozlikonvertují se asi tak jako zhýckané
decko, které své
šoval ci dokonce uvádel v rozpor;' jako bych kreslil cáru
chuve furiantsky narídilo, aby "ho nechala« a jež, domezi jakýmsi predválecným
katolicismem
utilitárským,
sta vši náhle strach, si na ni dupá, aby honem zase pri"po rozvaze«, a mezi domnele poválecným
krestanskÝm
behla.
cítením intuitivním,
"stremhlav«;
jako bych myslil, že
Antitetické stavy vedomí shrnuté do predešlých
trí
na pr. Bourgetovo
ostentativní
klerikální reakcionárství
jaksi aforistických odstavcu
jiste necharakterisují
vývzešlo jediné z politických zmatku vznícených
Dreyfussovou aférou, anebo že snad k výkladu toho, co by se
lucne jen dobu naši. Ale rovnováha
mezi obema je nek~necne vratší než bývala v kterékoliv dobe jiné. Jak jinak
mohlo nazvati Barresovým
katolickým
diletantismem,
bylo by lze vysvetliti protichudnost
úsudku o náboženstacil opportunismus
vzhledem k jeho vývoji k nacionaské povaze soucasnosti, úsudku, o jejichž netendencnosti
\ lismu. Nic takového nehodlám.
v oné dobe, kdy indinic nás neoprávnuje
pochybovati?
Nicméne tam kde
videlní úzkost nenalézala horlavin tak vznetlivých
jako
parížský arcibiskup spatruje "mocnou obnovu katolicitomu u generací prošedších
válecnou vichricí, udávaly
smu«, vidí Alfred Loisy stav, jejž má za všeobecne nese konverse nemající k verejným vecem vztahu pražádnáboženský (rozmluva s P. Lefevrem
1923). Je ovšem
ného;' a nic nás neoprávnuje
k tomu, abychom meli za
také pravda, že jej pokládá jen za prechodný;
sotva tedy
to, že "náraz«, jejž utrpeli rluysmans,
Coppée, Bourget
je prekvapen castostí katolických konversí, a je pravdea jiní prišel prvotne výhradne
zvencí. Nicméne se zdá,
podobno, že pres veškerou svou skepsi stran vecnosti
že u obou techto literárních
vudcu byl intelekt zasažen
katolicismu pokládá za zjev zcela logický, nikterak rídprvní, což ostatne není pro verícího žádnou prekážkou,
h', nikterak snobský, jestliže se ony konverse dejí ve aby Bourgetovo obrácení pokládali za totální: vol í f
francii vesmes ke katolicismu, a jestliže mezi konvertity
M i los t o n u c e s t u, k t e r á sej í hod í n e j I é p e.
se shledáváme s tak velkou radou inteligencí
podivuAt tomu jakkoliv, jisté je, že Bourgetova
konverse - a
hodne bystrých, osvobozených,
lacných, svežích a v jitím méne Barresova,
jež ostatne je víc než sporná stém - hned na pr. estetickém,
sociálním smyslu rejako nakažlivá síla nepusobila. Bourgetuv
obrat vyhlíží
volucionárských. "Stav nenáboženský
- to stále ješte
mnohem spíše jako jev dedukcní než indukcní. "My oba
mluví Loisy - není normálním stavem humanity.« Což
vyrostli jsme v ovzduší a duchu revolucním,
píše Leledy, jestliže konvercní epidemie je pouhým príznakem,
maitrovi, a oba dospeli jsme k z á ver u m tradicionaliŽ~ ona anormálnost
pocíná prespríIiš tížit? Ukáži pozdeji,
stickým, nad nimiž by naši profesori
žasli.« V tomto
dú fám, že v pocátcích
témer všech "sensacních«
kontradicionalismu
objevuje Bourget úhrn zákonu, »národve! ! posledních let pred- a poválecných
byla Milost
ního zdraví«, jež rozvádí nikoliv jen v essayÍCh, nýbrž
zr!l a kdy (byla u Verlaina a Claudela na príklad, ale
v celém svém potomním románovém díle, které se stává
Je J' chybnou už u Jammesa
a zcela vyloucena u Bourgeta
druhdy až nezáživne tendencním. Jeho ortodoxnost martlel' Riviera na príklad), za to však velmi casto, a vlastne se snaží o vzezrení ryze spirituelní; pres jeho "mimo
nc J "porád znechucení z domnele slepé ulicky intelektuCírkev
není spásy« težko se ubrániti dojmu, ze ho
alismu a racionalismu,
tedy znepokojení
ryze intelekz Církve fascinuje hlavne vše to, co je vzperou jeho zpátuální. V pocátcích onech konversí
nešlo o prirozený
tecnickému
cítení sociálnímu:
hierarchická
poslušnost
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jako model laické konstrukce rodove aristokratické,
ne-li
kastovní. Pokud se Barrese týce, lze vskutku sotva mluviti o cemsi jiném než o katolickém diletantismu. Barres
nestrpel výtky, jakoby na jeho ceste od anarchického
Kultu já. Ike koletivní služebnosti
byly trhliny, a cteš-li
"Berenicinu zahradu« a »V dohledu barbaru«, presvedcuješ se vskutku o bezvadné vnitrní její souvislosti. Katolicismus nebyl pro neho toliko »velkÝm zavádecem porádku«, nýbrž také delníkem francouzské
moci: spatroval v nem jednak mocného cinitele pri budování koloniální ríše - stejne jako Goyau - a poslední jeho cesta
do Syrie ho v tomto presvedcení
jen utvrdila (»Anketa
na blízkém východe«), jednak nan spoléhal jako na jakýsi
to druh vojenské
llfanice mezi Francií a Nemeckem:
Jeho idea neutrálního
Porýní opírá se celou vahou na
tesi »Porýní latinisovaného
rímskýn;Ii výboji a katolicismem«.
Snad se Barres vskutku vyvinul v katolíka uprímného,
ale citovosti krestanské
nemel; byl leda katolíkem, smíme-li tak ríci, pragmatickÝm.
Proto také se jeho nesmírný vliv, který dávno ješte nebyl vypotrebován,
netýká nikterak mystické citovosti generací dnešních, kterým udelala jeho etapa výkrocná,
aniž se proto cítily
povinnovány
jíti smerem, o nemž se Barres domníval,
že jím dal príklad. »Neprítel zákonu", »0 smrti, rozkoši a
krvi« jsou pro ne nabádavé;
nikoliv »Inspirovaný
pahorek«. Sklony a vule netáhly u neho nikdy stejným smerem, a radostné prijetí, jehož se jednemi dostalo »Zahrade na Orantu«, protože v ní spatrovali Barresuv
volní
návrat k individualismu,
neodškodnilo
Barrese nikterak
za uprímný žel z toho, že v katolických
kruzích kniha
tato narazila. Tak jako by li Barrese,
a vetší možná
(pres veškeré jeho zaklínánO
ješte merou li Bourgeta
vadil pocit jak málo že v jejich obratu bylo spontáního.
Jisté partie díla obou techto mužu jsou vývojove
sterilní. Ale »Berenicina zahrada« slouží »krestanským
.sensibilitám« stále ješte za jakési vade mecum, ne pokud
se týce cíle, nýbrž jako pruprava
k úniku z Kultu Já.
Nebot bývá to práve nemírný
kultus Já, jenž vede
druhdy ke konversím (jiného však rázu než Bourgetova,
eventuelne
Barresova)
- uvádí se príklad Jacques Riviera - a který i jako neprímý buditel katolické sensibility se neotomistÍlm
rázu Maritainova
zdá podezrelým.
Ani v pomerne
strucné kapitole o »tradicionalismu«
v moderní francouzské
literature
nelze pominouti jména
Charles Maurrase.
Ríká-li Lanson o tomto tradicionalistovi a obnoviteli klasické myšlenky,
že v nem vezí individualita a romantik, nemá nepravdu.
»Nebot nic subjektivnejšího,
visionárštejšího
a osobnejšího
než všechna ona Maurrasova
konstrukce
domnele
realistická,
universální
a objektivní.
Logika
Maurrasova
podrizuje se nepretržite
jeho sensibilite
a predstavivosti.
V jistém
smeru
však
je klasikem.
Nebot
všechna
jeho vzrušení,
sympatie,
antipatie
a nenávisti
procházejí
inteligencí.
Redukuje
je na jasné a zkloubené
myšlenky.
Vezní
svou
náruživost
v logice.
Tato komposicní a stylová technika je vskutku klasická
a z dobré fra~couzské
tradice.« - MaurrasLtv vnitrní
konflikt je tragický:
on, nenávistník
krestanství
(»Nikdy
nepopru ucenou radu koncilu, papežu a velkých mužu
moderní elity, abych snad sledoval ctyri všelijaké židy«
- totiž evangelisty)
paktuje s katolicismem
nicméne.
protože v nem spatruje bezdecného
spojence svého »integrálního nacionalismu«,
cti royalismu. To mu nikterak
nevadí nazývati
obhájce krestanství
a royalistu
Chateaubrianda
»vtelením revolucního
genia«. Nebot Chaot
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teaubriand je romantik, a Maurras nic tak nenávidí jako
práve romantismus,
jenž je »silou rozkladnou«. Tupitel
»Krista vnitrního« je nicméne (ne-li práve proto) papežencem, a je P<ilpežencem, proto, že je Rímanem. Je
zrovna tak málo krestanem
jako mladý de Monthérlant,
jenž jako by byl podle neho odlit. Vrací-li se z pouti
clo Athen nadšen, to že v nich shledal anticipaci Ríma,
toho Ríma, jenž dovedl uchovat helenskou kulturu, ale
jenž zejména ji dovedl šírit, vnucovat, že, byt o s t 11 e
a n t i mys t i c k ý, donášel barbarum
návod a zároven
prikázání
sloužiti si inteligencí,
a výlucne inteligencí.
V tomto smyslu lze ríci, že bezmezný Maurrasuv patrio.
tismus (Bohyne Francie) je funkcí jeho Rímanství, nebot
Francie je dedickou R,íma, francouzský
genius je bytostne latinským.
Stopy Maurassových
názoru, jež se
hranily zejména kolem L aRe
v u e c r i t i q u e des
I d é e set
des L i v l' e s, jsou v celém onom komplexu,
jenž se zhruba nazýyá francouzskou
literaturou neokatoliekou, velmi jasne patrny. Je nesmírne rozruznena, a to
jak citove respektive
inspiracne,
tak filosoficky. Jsou
v ní proudy namnoze
vyslovene
protichudné,
a je-li
s jedné strany mystik Péguy, jehož konversi byl kmotrem Bergson, mystik Henri Brémond, autor Dejin náboženského cítení ve Francii, jenž píše vrelou apologii romantismu, jsou s druhé strany mystik Jacques Maritain
a nerozlucný jeho prítel Henri Massis, vubec kruh kolem
La Revue Universelle,
jejichž katolický
racionalismus,
neotomismus
není bez Maurrasovy
dlouhé a vedome
reakcionárské
kampane dobre myslitelný.
Vubec: probíráme-li se onemi francouzskÝmi
spisovateli, kterým se
obecne priznává
»katolické cítení«, napadá, že je mezi
nimi nepomerne
méne mystické
intuice než jakéhosi
mystického
racionalismu.
René Lalou mluví o Péguyho
mysticismu
r e a 1i s t i c ké m. Predstavovati
si »katolickou literaturu«
tak nejak a la Macharovy
"Katolické
povídky«,
znamená
predstavovati
si její karikaturu.
I tam, kde katolický autor projevuje ci napodobuje ono
blahoslavené,
idylické, patriarchální
a intelektuálne lenivé vytržení »prostných« jako Francis Jammes v»QéorgiQues chrétiennes«
a zejména v nekterých povídkách a
románech (druhdy také Charles Péguy), onu štítivou nechut k intelektu jako René Bazin nebo onen pantoflový
moralismus jako Henri Bordeaux - i tam cní takto inspirovaná literatura vysoko nad to, co ceský ateista svými
vastiches
hodlal cejchovati
jako typ katolické beletrie
vubec, beletrii pro »nebeské kozy«. I visionárskou bývá
jen výjimecne, a i tehdy· když vystavuje
ortodoxní dogmatismus s jistou okázalostí
jako na pr. u Baumanna
Oob, le Prédestiné),
prihází se jí, že v clánCÍch víry
hrube hreší: Baumann na pr. vírou v predurcení. Vetšina
utíká se ke katolicismu - nepravím ke krestanství evangelickému - ne ani tak z potreby spasiti duši jako spíše
z neprekonatelného
pudu spasiti myšlenku
dusící se
v laickém racionalismu. Verouce leckterý z nich »pomohl
palcem« tak, že se ocitl na hranici kacírství. Tak na pr.
odpovídá hrdina Montherlantova
»Snu«: »Vystríhati se
hríchu? Ale což není na Boží oslavu na práci nic lepšího?« Jakkoliv znelo paradoxne,
pravdou jest, že škrábeš-li povrch katolického
autora, prijdeš velmi casto na
- revolucionáre.
To, co hledají v šíré doméne katolické
mystiky, jest práve svoboda, jíž poskytuje spiritualistickým rozletum. »Budte svobodnÝ!« praví pater Charles
Cocteauovi.
A vskutku, jejich koncepty jsou s hlediska
ryze spiritualistického
odvážnejší, širší, rekneme i liberálnejší než koncepty »laicisujících«. Dovoditi to prímo
nebylo by tak nesnadné, ale vyžadovalo
by více místa
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u než jakými disponujeme v clánku jednak uhrncismus je universální a odveký. Stejne u Claudela žádjednakllhledícím predevším k projevum básnickÝm
ného rozlišování mezi katolictvím a církví: »Každý ~\aleckÝl'JlIl
Nicméne predm'et je príliš vážný, než abytolík ví, že Církev je jedil10u autentickou 'Cf, dokQn:;tlou
tvrzení o odvaze (reVOltlCionárském .Iduchu) onech
formou Kristovy ~ule«. Totq[ 1llystické pojetí církve je
'tualistických konceptu
nedoložili
aspon paralelou
v jeho díle príliš zprízvucnel10 n,ež aby bylo treba šíreji
dovozovati jak jedinecného rázu mu dodává. Claudelova
ahy tvárné a sociální. Pokud té se týce, ilustruje ji
ad z nedávné doby: Radikální socialisté neztrávili
mystika je tou merou realistická,
že tím nabývá rysu
jaksi materialistického.
Transcendentno
hraní v básních
fe, že tlerriot se pokusil získati do své ministerské
a dramatech,
jež se hermetickými
zdají casto snad jen
binace p. Chametier de Ribes, poslance ze skupiny
proto, že idea obrostla zemitostí príliš tucnou. Katolíka
okratu, to znamená katolíku, preskociv
nekonecne
blikánštejší stred. Jistí radikální socialisté trcí totiž
tak temperatního
(totiž
temperamentem)
má nová
francouzská
literatura
ješte jen jednoho:
Léona Bloy.
v dobách otce Combesa, kdy se »pojídalo faráre«.
Nenucenost s jakou se v katolické mystice oba pohybují,
tlerriot vedel velmi dobre, co delá: Ví, že centrum
pripomíná nenucenost
nekoho, kdo se šatí u znameniru proti sociálním a financním reformám dávno již
tého krejcího, který ja~o by pristrihoval
nejen podle
na pravo, nýbrž ve stredu, v radách buržoasie libetelesných
forem, nýbrž také podle sklonu, zvyku, po, totiž nenáboženské. Vzestup stran organisovaných
vahy. Nic podobného u Prancise Jammesa nebo Péguyho
'kladc náboženském konstatovaný
v celé rade zemí,
trebas bývali pro svuj spontánní
katolicismus
strkáni
pricítati predevším pružné jejich prizpusobivosti,
s obema predešlÝmi do jednoho pytle. (Péguy zhola neá po prípade nezaváhá ani pred sociální demagogií.
právem, nebot z tech konvertitu,
o nichž jsme tu psali a
by Rím proti tomu namítal? Jaké to pro neho štestí,
• není »z tohoto sveta«: nic se mu v té prícine nezdá
ješte napíšeme, je on casove první, kdo prchal do katošným.
licismu následkem zklamání, jichž se dožili s intelektualismem. Péguy velebí Bergsona, jenž mu byl jakousi presvobodomyslnost tvárná: J acques Maritain, tomista
chodnou etapou, že intelektualismus
»vydrhl«, že vrátil
, abychom mluvili žargonem
parlamen'tním,
hlava
duchu zase onu pružnost, jež jediná dovede obemknouti
vého krídla katolické modemy, píše: »Umení kostelsložitou vlnitost reality). Jammes pusobí výstrednostmi
jež tvorí predmety, pred nimiž se modlíme, nemuže
svého okázalého blahoslavenství
jako nekdo kdo se dojinakým než náboženským.
Krom tohoto zvláštního
stal do spolecnosti, na níž si zakládá a který, neduveruje
eminentního) prípadu jest najisto pravda,
že IBuh
ení náboženského« nebo »umcní katolického«
nepodocela své posici, lichotí a poklonkuje;
Péguy pak dojmem radostne užaslého, jenž prekypuje.
U katolických
uje, Umení, kterého požaduje, jest umení. Se všemi
spisovatelu,
zejmén,a polemistu
ia pamfletáru,
napadá
y.« A jinde poznamenává, že »Sv. Augustýn jiste by
druhdy verbální vehemence,
prudkost invektiv, brunátmel radost ze Satiova Sokrata«. A jinde: »Buh žádá
rvotin. Obetuje-Ii se mu, obetují se mládí holubic a
ná duvernost,
smyslnost lícne, slovník jak se ríká haut
en couleurs. Puvod toho nebylo by nesnadno vysvetliti,
an v plné síle. Miluje, co starobylé,
nikoliv, co staré.
trebas se zdálo, že by rec o vecech duchových,
»boždy klíc k tomu, proc jistí obnovovatelé
umeleckých
ských« a »nadprirozených«
prirozeneji byla jemnou, etem tak naléhají, aby byli vykládáni z klasicismu, proc
rickou, eliptickou. Spokojme se konstatováním
a nekojistí filosofé staví za sv. Tomáše Akvinského,
krelika príklady, pocínajíc sv. Terezií: Barbey dAureviIIy,
le Aristotelské filosofie. Akademismus
není zpusob
Drumont, Bloy, rIuysmans,
obohatiti ku podivu jednak
se mu zalíbiti. Má právo na odvahu, ú z k o prs o s t
všade protivou pokory.« - Je-Ii pak možné, že by
slovník smyslných
sensací, jednak inve~tiv,
nemluvíc
o Léonu Daudetovi, jehož nádávací virtuoslta je povestovéto prostredí práve spiritualisticky
vysoušelo
a
ifikovalo?
ná: Zdá se, že podobne jako onen, jenž byl tak nešfasten,
že se z toho stal Polákem, Daudet stal se katolíkem
uvedeného krátkého citátu však dost je už patrno,
jen proto, že byl žurnalistou,
poznamenává
Thibaudet.
si takový Maritain dovede pomáhati, jde-Ii mu 'Z opStejne bylo by lze ríci, že Delteil na príklad se dostal
tunních prícin o to, aby Satie, Coctan nebo Stravinmezi katolíky jen dík slovesné
nemírnosti
své Jeanbyli držáni v linii klasické. Pomáhání palcem, o nemž
ne dArc, prestreliv tak, že jako poslušný syn druhé vym se svrchu již zmínil, je nápadné. Obdobné napodání ponekud uhladil. Ruzné odstíny a formy této verání prírode lze konstatovati
u nekterých i pokud se
bální vehemence
pozorují se u Mauriaca,
Baumanna,
náboženského obsahu jejich katolicismu.
Nekdy se
~ernanose,
Ramuze a jiných. Ani Claudela nelze vyjmouti,
m katolík« musí bráti podobne jako rekne-Ii nekdo
afsi se u neho projevovala
predevším
težkou zemitostí
kavici »to je kamzík«: je to ovšem z kamzíka, ale
obrazu a nápadným
darem komickÝm. Mnohdy je na
zík jiste ne; tak také i s jejich katolictvím,
nehledí
onech palcátech
znát nucenost ci aspon atavistická
zámu, že casto i to, co z neho zbylo, se prešilo na telo
·telovo.
mernost proroku, nekterých
evangelistu,
kazatelu. Péguy, jako by jistým svým famiIiernostem
dával dopoá-Ii »katolickou sensibilitu« spisovatelu velmi mnoho,
rucující list, píše v jedné básni (Eva):
ch naopak málo, kterí mají katolické vedomí; mezi
Car le surnaturel est lui-meme charnel
. pak jediný velký básník: Claudel. - V Claudelove
Et l'arbre de la grace est raciné profond
Ii:',,~afirmaci žádné filosofické distinguo, natož záEt plonge dans le sol et cherche jusqu' au fond
ltilitárský, byfsi jen ideologicky. Claudeluv katoliEt l'arbre de la race est lui-meme éternel.
u . tof cosi odvekého; sama dren Myšlenky,
z níŽ
rostl. »Domnelý rozdíl mezi myšlenkou
západní
Pravda podle neho nedlí nikdy v zlatém stredu, nýbr'ž
.dní tkví mnohem spíše v sociálních režimech než
jest výstrední.
Slovo, jež jí hlásá, musí se jí prudkostí
'. iduelní myšlence«, rekl kdesi, nikoliv sice výslovrovnati. "Ten, kdo znaje pravdu, H nehuláká (gueuler),
:vzl.ledem ke krestanství,
nýbrž u príležitosti diskuse
stává se spoluspiklencem
lháru a fa!šovatelu.«
'Vllbramanských svatých knih na západní myšlenku,
Prirozenost
"katolického postoje CIaudelova a Bloyova
u katolíka Claudela znamená to rovnež, že katoliobráží se až do té priro~ené tam sedláckosti, zde viru-
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lentnosti
mluvy.
(Claudel,
zdá se, si na této své
sedláckosti
zakládá:
Mne jenž mám dlouhou
radu
selských
predku,
mne
vytýká
pan
Lasserre,
že
neumím
psáti recí, která
mi patrí
p r á v e m d edi c n Ý map
r á v e ID p r i m o gen i t u r y.) Plyne
jim se rtu tak prirozene jako z Bloyova katolického pohoršení prirozene tryská enormita:
.- Kdo není katolíkem, nemá co mluviti! - Katolicismus obou je absolutní,
bytostní, intransigentní,
dogmaticky
neotresitelný;
kdyby se katolickou
smela zváti jen literatura
takového
rázu, ve francouzské
soucasné literature psané laiky (a
beletrie, i katolická, je psána výhradne laiky) by jí krom
techto dvou výjimek nebylo. Nicméne zeje mezi obema
propast:
Claudel je rádovým
vojákem
církve;
Bloy
franc-tireurem,
jehož prak strílí druhdy do zadu, na ty,
jimž slouží. A je-li to »co není katolické dobré leda k tomu, aby vyplachovalo
v nemocnicích nocníky nebo vyškrabovalo
v nemeckÝch
kasárnách
latriny«,
nebylo
stejne »nikdy nic tak odiosního, nic tak dokonale zpustlého než soucasná katolická spolecnost«.

•
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zcela výjimecne
visionárská.
Sotva vetšího nedoro
umení než predstavovati
si její realisace
jako cti
Ílzkoprse dogmatické, abstraktní, nezáživné, šosácké,
zatelské, moralisující,
zatuchlé, plesnivé - zkrátka
z Katolických Povídek. Je to tábor rušný, v nemž vzhl
dem k spolecnému
»vnejšímu« nepríteli byla uzavre
jaká taká svatá jednota, aniž proto prestaly uvnitr zv
nit štíty: mezi romantiky a klasiky, mezi tomisty a ev
lucionisty preletují invektivy, pekne brunátné katolic
invektivy.
Lidé, jimž v této kohorte pripadl jak i ú
ne-li vudcu, tedy teoretiku (ale i výraz teoretiku je tre
bráti cum grano salis), jsou netoliko lidmi šíré a hlubo
kultury,
nýbrž vskutku
svobodní, totiž bez maliche
ných predsudku.
V estetice zejména. Sotva co se I
zprící proto snad jen, že predpokládá
novou adapt
vnímacích schopností. Tato falanga ci chcete-li koho
je opravdovou
školkou »novotáru«. Sveží prostredí, k
je odvaha ráda vídána. Je-li pak pouhou náhodou, že
vadelník jako Copeau nebo hudebník jako Satie mají
meli s vudcími lidmi této intelektualistické
reakce as
afinity?

Literatura
katolická, mystická,
tradicionální?
Delidla
Církev, Rím prohlásí za sloup Víry málokterého z fr
svévolná. Ve skutecnosti
jde o popudy, zámery a realicouzských novokatolíku,
z nichž naopak ledakterý bu
sace velmi rozruznené,
mezi nimiž nicméne je pojítko:
možná ohrožen indexem. Tak hned Bernanos, jehož jm
reakce proti disciplinám, z nichž vzrostl literární realisno se cte v názvu této kapitoly vedle Barresova, ne v
mus a potom naturalismus.
Zklamání z intelektualismu,
proto snad, že bychom jimi obema mínili oznacovati
na které jsme v predchozích
rádcích nekolikráte už ukácátek a konec nejakého urcitého literárního období, ne
zali, stojí u kolébky. Ale toto zklamání vlastne jen zrídka
snad že bychom jimi chteli vyjádriti zkratku kteréh
kdy plodí onu »úzkost století«, o níž mluví Marcel Arideového protikladu ci že bychom je kladli významem
land, a která, kdybychom
byli prísní, by jediné smela
velikostí
na roven; nýbrž proto jen, že je-li Barr
býti kriteriem
literatury
katolické
(krestanské,
mystiz osobností,
jichž zajisté ani v strucném nástinu té
literární
evoluce opomenouti
nelze, Bernanos, my
cké), protože ona jediné tvorí »verícího« ve smyslu theocasove nejpozdnejší
(první a dosud jediný jeho rom
logálním. Ale takovýchto
individualit
je v zástupu lidí,
o nichž píšeme, celkem málo. Jej i ch z k 1a m á n í n eNa Slunci Satanove
vyšel pred nekolika týdny) je
v e d 1o k ú z k o s t i, n Ý b r ž k r o z t r ž c e z a s e i nriosním zjevem atavistickým,
který sice jiste asi vzch
tel e k t u á ln í. Nejde o bytostní
prerod, nýbrž spíše
zel v zári této katolické obnovy, jenž se však nicm'
vyjímá v jejím kvetenství
vlastne slunném jako Athé
o zmenu pusobište. Dobrodruh, zklamaný na jednom zlatém poli, pátrá na jiném. Zámer zustal týž: tu zlato, tu
vedle katakomb. (Ale byly Athény slunné? Claudel de
hlasatele »reckého jasu« tvrde, že recká literatura»
zadostiucinení
intelektu. - A tak se tu tísní, rameno
lJocuje smutek a zoufalství«.) Vzbudil-li Bernanosuv r
podle ramene, lidé krácející po rostlé pude, vskutku jen
následkem fysické gravitace jako Desjardins, Ghéon, Ramán ohlas tak znacný - ohlas pritakavý i popcrný
nejde o povrchní zaujetí, a tím méne (a dost výjimecn
mu z, Marcel Jouhandeau,
Bernanos;
voluntaristé
a neverci, jimž Církev leda imponuje, s níž se snad i solio zrucnou reklamu. Rekonstituje
dábla v oné zdrcuil
darisují, ale z chladné rozvahy, kriticky, s výhradami
velikosti Bohu Rovného, již lidská nonchalance - a v t
to prícine kolik i svetcu· byli nonchalantní - odpírá
nejen pokud se týce etiky, nýbrž i verouky, jako De
deti. Výtka manicheismu, jíž se románu dostalo, je odtu
Mothérlant;
takoví, pro než se katolicismus
redukuje na
jakéhosi krotitele smyslnosti, kterí ho tedy prevádejí na
Zlo je nám dobrem se znackou minus: záporem dob
Moc zla je velicinou stálou; moc dobra jako by naop
jediný (ale ovšem kapitál nO problém zápasu tela s dubyla velicinou, již možno zmnožiti: toto chápání je
chem, uvádejíce
Milost jako záchranného
deus ex machina, jako Louis Artus (La Chercheuse
d'Amour)
a
kladem všech náboženství
optimistických, chci ríci n
Franc;ois Mauriac, který dokonce smýšlí »psáti romány,
boženství s perspektivou
spásy, a tím spíše vše~h op
z nichž by byl katolicismus
vymýcen,
a konati pres to
mistických nauk laických (demokracie, socialismus). Bo
dílo katolické, protože se tak projeví, k jakým bednÝm
dobra se zlem není tedy nekonecný, a všechny šan
jsou na strane dobra; a chtej nechtej pojímáme tento
dusledkum
vede odcizení se katolicismu«;
takoví jako
Massis a Maritain
(z nichž druhý je puvodem
propas utilitársky,
nebot není-li jeho sázkou »dobro« u
testant), o nichž - nechtejíce pochybovati o jejich uprím- . tecné, tu ve smyslu mravním, tu ve smyslu dost hru
materialistickém?
Jak nevideti rozdíl mezi Svedomí
nosti - povíme aspon, že pod ved orný jejich sklon
rízeným takovýmito
postuláty a svedomím Bernanosov
ke katolicismu
nepocíná ve svedomí, nýbrž v diletantském labužnictví
spi rituálních konstrukcí
a kterí práve
abbé Donissana,
který je svetcem jen potud, pokud
proto asi pusobí tak prítažlive
na ony lovce exkvisit
predmetem
nenávisti Satanovy, jenž v nem obývá so
casne s Bohem, a stejne mocný jako On? Zápas bez cn
jako Cocteau
nebo Max J acob;
lidé integrální
jako
J acques Rivicre, sensitiv predevším,
jenž hledá spokoj
totiž bez cíle zjevného cloveku, a jenž není jeho pre
srdce, a na svých horecnatých
poutích u katolicismu (a
metem. Proc také by Satan zápasil »0 tolik lidí, kterí
vlastne spíše u deismu) aspon prespal (A la Trace de
jako zver plazí po zemi, dokud je ona neprikryje? ~
Dieu). - Literatura evolující témer naporád na prumetne
stádo jde svému osudu samo vstríc, bez pobídky ..•
reálné, vzácncji na prumetne odtažité metafysiky,
a jen
Spíše než sídlem duše, o jejíž jde spásu, svetec je míste
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zápolí dva stejne mocné principy neznámých
cílu
dve protichudná, ale stejne silná vlnobití, která se
eií v tragicky nehybné tišine. A jeho vedomí, sl ouk cemu, tedy k tomu, aby pokoušen byl zoufalstvím.
ak by kniha odvracející se takto ostentativne
od ob'vu jakéhokoliv, nenapadala uprostred ruchu tou mea prese vše z tohoto sveta, jenž vládne práve v litere »katolické,,? Jeto
zoufalý nezájem, cosi neskovykrvácenejšího než kterýkoliv pessimismus.
So.tva
se mu ve francouzské minulosti našlo príkladu. Sám
al je ncskonale íttcšnejší. Tím nápadnejší proto, že
anosuv Donissan má blízké blížence v mátožných
erých postavách mladého Marcela Jouhandeau
(Les
cengrain, Monsieur Godeau intime). Jak by vyhublí
frští asketové nenapadali v davu zdrave vyhlížeÍÍa pravoverných benediktinu?

Doba

a lidé

Whill'l1lan:

Jak jsem se stal "králem jazzu."
Nejslavnejší
dirigent
jazzu koná
se svým orchestrem práve cestu Evropou a není vylouceno, že zavítá i do
Prahy. JehO' osobni zpoved je kus životopisu amerického
seUmademanJ.
dyž náhle v roce 1915, jakoby vykouzleno carovnou hul• tisíce jazz-orchestru vyrostla témer pres noc, nebylo to,
é prekvapení. Doba byla zralá k explosím. Furie válkYI byla
ntána. Tempo zeme bylo zrychlené. Setrvacníky stroju se
i1yk zbláznení. V továrnách se pracovalo dnem i noci. Arr.eane - a tento pojem zahrnuje Slovany, Germány, Orientálce
or.lány - hyJi gigantickými stroji které obsluhovali, jakoby
eleni potem v jedinou masu. Pracovali
tíže a intensivnej i
kdy pred tím. Jejich vitalita si žádala nového výrazu. Práce
a jim nestacila. Amerika nemela dosud žádného výrazu pro
vost lidu, nemela ani národ nich písní ani národních tallcu,
é by se tancily v zeleni.
Jeden menager - byl to pan Josef K. Groham - má zá··
n, že byl první, který tytO' síly, jež toužily po vybití, zachyKdyž prišel Groham do N ew Orleansu, uslyšel na ulici neik hndehníkii, kterí delali reklamu pro jakousi soutež. Groní energie techto lidí jej upoutala. Natrásali hlavou, poskali hubenýma nohama, kolébali se sem tam podle fantasticrytmu pozaun&, klarinetu, rohu a bubnu. Po chvíli strhli
sebe límce a svrchni odev a oddali se úplne zurení synkop.
·Ii prý tak jako by v nich byli »všichni certi«. Pan Groham
azil si cestu zástupem, jenž pozoroval. produkci, a oslovil
. enta tohoto sboru, který si ríkal »Brownuv orchestr<<. Zji• ife ani jeden z techto hudebníku nezná noty.
Pan Groham vzal Is sebou Brownuv orchestr do Lambovy
'rny do Chicaga. Majitel kavárny byl nejprve z hluku, který
la dclala, celý bez sebe a bál se, že se mu zborí strop.
wnuv orchestr nebyl ale první, který si ríkal »jazz«. Bert
ly z Chicaga je tvurcem jména »j azzbancl«.
Od té doby
10 vykonáno neko1i1~pokusu nalézti jiné jméno pro moderní
ickou budbu, obecenstvo si však na jméno »jazz« tak
klo, že všechny pokusy byly marné.
~ o se tvrdilo, že j.sem já vynašel jazz. Není tomu tak.
'ne, co jsem ucinil, je o r c h es t r a c e jazzu. Kdybych to
I udclal já, byl by to udelal nekdo jiný. Doba byla pro to
. Pomery delají cloveka a nikoliv obrácene.
usím ríci neco o svém detství. Mld otec byl hudební rev Denvertl a má matka: zpívala pri oratoriích a byla z nejlch cbrámových zpevacek v mém rodišti. Již v deseti lehrál jsem v orchestru pri provedení jakéhosi oratoria a muj
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otec. tehdy dirigoval.
Mými detskými ideály byli Paderew"Ski,
Kreisler a Ysaje, které jsem slyšel hráti v Denveru. Navštívil
jsem je vždy v jejich polmji po koncerte. Byli velmi milí ke
mne, Kreisler mne nechal jednou zahráti si na jeho housle a
ptal se mne, zda se mi líbí jejich tón. Byl skromlbý a dobrosrdecný jako vctšina velkých mužu, které jsem pozdeji v živote poznal. V šestnácti letech jsem byl - po malé oklice pres
strojnictví
- hudebníkem
v symfonickém
orchestru.
Když jsem poprvé uslyšel jazz, nedalo mi to pokoje, až jsem
se konecne dostal do jazz-o·rchestru Taitova. Prvé dva dny jsem
byl úplne omámen. Co mne mlátilo do uší jako kroupy - to
prec nebyla hudba v pravém slova smyslu. Nemohl jsem pochopiti, co to vlastne má znamenat. Ale ti ostatní, ti tlustí
business-mani,
kterí za celý život neslyšeli jiné hudby nCIŽpoulicní odrhovacky,
ty namalované
mladé i staré dámy, které
nikdy nebyly v opravdovém
koncerte, rozumeli tomu všichni.
Prožívali ncco, co jsem i já kdysi zažil: náhle jim neco strhlo
životmasku s obliceje a oni se stali lidskými, impulsivními,
nými. Co to bylo?
Jazz!
Chtel jsem se úplne oddati rytmu jako ostatní
hudebníci,
ale nešlo to. Druhého dne mne k sobe pozval reditel. Byl ponekud upjatý, ale prátelský.
»Neumíte hráti jazz,« rekl. Pokývl j~em jen smutne a šel
jsem domu.
Já že neumím hráti jazz? Pak se tO' tedy musím naucit. A
kdybych k tomu i rok potreboval.
Jak j sem se to mel ale naucit? Tehdy ješte nebyly školy a
kursy pro jazz jako dnes. Mohl jsem se tomu naucit jen
v místnostech, kde se jazz hrál. Ale tu stály prede mnou nové
težkosti. Nemel j,sem totiž penez a v restaurantech
bylo nutno
j~st a pít. Na~el jsem si následující možnost prístupu: Na štcstí
jsem mcl ješte z doby, kdy jsem byl v symfonickém O'rchest'ru,
slušný smoking. Sel j,sem tedy do techto místností, postavil se
u dverí a tváril se, jako bych na nekoho cekal. Bohužel jsem
mohl opakovati
tento manévr
v každém lokále jen jednou.
V svém pokoji v boardinghousu
jsem se pak snažil své. teoretické znalosti uvésti v praksi. Dvakrát
jsem dostal výpoved
z bytu, protože si nájemci pode mnou i nade mnou stežovali.
Tehdy ješte neexistovaly steny nepropustné pro zvuk saxofonl1.
Není divu, že vynálezce tecQto sten se stal milionárem.
Po mnoha pokusech se mi zdarilo jazz, který dosud postrádal
orchestrace,
orchestrovati.
Pak jsem si chtel sestaviti vlastní
jazz. Je to na pohled velmi jednoduché, ale bylo to velmi težké.
Predevším
jsem nemel penez, za druhé nebylo snadné nalézti
dobré hudebníky. Obycejné jazz-bandisty
jsem nenlOhl potrebovat a ješte méne rutinované
filharmoniky.
Potreboval jsem
hudebnc školené mladé lidi, kterí by byli ctižádostiví
a nebáli
se dobrodružství .
V San Franciscu
mne jazz-bandisté
pokládali za vyloženého
blázna.
Dirigenti
mne casto posílali lidi, které pro jejich
náladovost
a výstrednost
nemohli potrebovati,
s poselstvím:
»Tu máte zas jednoho blizna.«
Nalezl
jsem mezi tcmito
»blázny" lidi, kterí byli pro mne jalco stvoreui.
Pak vypukla válka. V prvních ctyriadvaceti
hodinách jsem se
vrhl na veškeré odvodní komise. Marnc: vážil jsem tri sta
liber a »pro vojenskou služby byl neschopen<<. Konecne se mi
podarilo státi se kapelníkem vojenské hudby. Samozrejme musili
pro mne ušíti zvláštní námornickou
uniformu.
evedl0 se mi
špatne na vojne, vydelal jsem dvaactyricet
dolaru mesícne a
svou gáži jsem c10stával pravidelneji
než u jazzu .
Po uzavrení miru stál jsem tu zase bez prostredku a vstoupil
Jsem do jazzu ve Fairmont-hotelu
v San I'rancisku, ale udrel
jsem se tak, že jsem se spadl s 285 liber na, r83. Sel jS?111
k lékari a ten mi naridil, abych se šetril a málo pracoval.
Vyhlídky pro mne nebyly práve príznivé. J az;:. byl ješte ve
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svých pocátcích.

Necl1ouho pred tím se první jazz a sice Dixie-

land-Jmz-Band objevil 'fJ~eisenweberove
kavárne v New Yorku.
V Chjcagu,
New
Orleansu a San ' francisku
byl Už pred tím,
I"
1\,
v Néw Yprku nikoliv. Kavárna si od tohoto debut mnoho slibovala, vstupné i ceny byly 0šen:y.
Pricházeli i tanecníci, ale
když slyšeli tu hudbu, nevedeli, co si mají pocít. Jazz hrál,
ale ani noha netancila.
Reditel por1niku stál. v koute a byl by nejradeji
plakal. Konecne v naprostém
zoufalství zdvihl se vší rozhodností
ruku,
aby hudha prestala hrát a pravil: »Dámy a pánové, toto jest
jazz. Je to hudba k tanci.« Snad se lidé dali do smíchu jeho
zoufalému obliceji, ale smích se ozval, každý pán chytil svou
dámu a dali se do tancc. Bang, bang, slap-bang, hip, hurra!
Jazz dobyl takto Ne\\' York.
"
Brzy na to js-m rídil jazz v hotelu Potter v Santa Barbara.
1'11
oj i starí hudebníci byli pro mne príliš drazí, musil jsem
zacít zase s novácky. Bral jsem si jc nejrar1eji prímo ze strední
šlmly. Byli tO' ctižádostiví,
hodní chlapci, kterí byli jazzem
nadieni" a rádi se' chtCli necemu priucit. Meli jen tu chybu, že
neznali vúbec not. Naše zkoušky byly jen podle sluchu, musil
j em jim vykládati své hudební zásady, aniž vubec meli nejaké predhežné hudební vzdelání. Bylo to tak, jako kdybych
vyucoval deti, které neznají ani abecedy, veršum. Když se
nejaký našel, že umel císt noty, byl pozdraven s jásotem, ale
ukázalo se, že je nejhorší. Rozumel hudbe tak, jako papoušek
mluvnici.
Ze Santa Barbara jsem prišel do KaJi [ornie: Pasadena, Los
Angeles, San J7rancisko. V Maryland-hotelu
v Pasadene byl jsem
predstaven helgickém1l králi, který mne pozval k svému stolu.
Poprvé v živote jsem mluvil s korunovanou
hlavou a nevedel
jsem, jak jej oslovovati.
Byl blahovolný,
otázal se mne na
neco a radil mi, abych šel do Evropy.
Pak jsme hráli v hotelu, kde každý musil si zaplatit za
tanec. Neduveroval
jsem tomuto systému, ale osvedcil se. Když
jsme hráli v Alexandria-hotelu
v Los Angeles, všichni filmoví
herci patrili k našim hostum. Vidím je všechny pred sebou:
Charlie Chaplina, který mne napodoboval, Mabel Dormandovou,
Harolda Lloyda, Cecila de Mille - celý filmový svet. V Holly\Voadu jsou vccery velmi jednotvárné
a filmoví herci byli rádi,
že nás mohli chodit poslouchat.
Když jsme htáli v Atlantic
City" vzbuzovali
jsme mnoho
zájmu svým trikem, hráti klasickou hudbu v orchestraci jazzu.
]\[a jedné strane jsme byli obdivováni, na druhé strane psala
kritika, že »znásiliíujell1c nejkrasnejší
melodie sveta«, ba dokonce, že »j sme supo'Vé, kterí roztrhávaj í staré mistry«.
Pak jsme se dostali do Palais Royal v Ncw Yorku. Každého
vecera bylo možno videti Vanderbilty, Drexel Biddlese, Gouldse
a mnohé jiné, kterak tancí pri naší hudbe. Lord Mountblatten,
príbuzný \Valeského
prince, dlel na své svatební ceste také
v Palais Royal a tancil vášnivc rád pri naší hudbe.
»Musíte prijíti do Londýna,«
pravil mi jednou, "Waleský
princ vás musí slyšet.«Jednoho dne po jejich odjezdu obdrželi jsme dopis s 1<0'runkou a znakem, kterým jsme byli zváni do Londýna, kdc lord
Mountblatten
byl pozdej i tak laskav a osobne nás princi 'Va1eskémll predstavil.

v
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a instituce

B. Trnka:

Ucme se anglicky!
Znalost málokterého
jazyka se v naší republice
po
válce šírí tak rychl'e jako anglického. Ješte poslední dobu
pred válkou byla anglictina známa jen hrstce príslušníku
vzdelaných
vrstev. Zprávy o svete anglosaském
jsme
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cerpali z druhé ruky, hlavne z pramenu nemeckých,
mnohdy tendecnÍch,
a tak jsme se na pomery brilsk
dívali bezdeky ocima nemeckÝma. Smer v~és1ovenský
který upínal své nadeje k silnému Rusku, odpurci an~r
cké politiky asijské, ješte více posiloval v širokých vrst.
vách našeho obyvatelstva
náladu protianglickou. Nicméne již od pocátku národního probuzení byli jsme vdu·
ševním styku s literaturou
a pozdeji i filosofií an~licko
jejíž vliv pus6bil osvežive. Stací vzpomenouti jcn nekolika jmen z dejin naší literatury
moderní, abychom
uvedomili svuj kulturní dluh literature anglické.
Svetová válka naši orientaci o svete angloamerickém
prohloubila
a zmenila. Anglie a Amerika bojovaly pO
boku francie
a Ruska, hostily naše politické vudce a
stály s francií a Italií u kolébky naši svobody. K naby
samostatné orientace ve svete anglicky mluvících národ
jest nutné bezprostrední
seznámení se s ním, nczbytnou
podmínkou pak znalost jazyka anglického. A tak jsme s
pocali po prevratu
horecne uciti anglicky, abychom d
plnili mezery ve své výzbroji duševnÍ. Opomenuli jsm
však uciniti jednu vec: zavésti hned po prevratu amdi.
ctinu jako povinný predmet na strední školy, zejmén
na reálky a reálná gymnasia a tím aspon cástecnc vyrov
nati nevýhodu proti reálkám nemeckým, na kterých
anglictinc; vyucuje ve vyšších trídách vedle francouzšti
ny od roku 1886.
Již Iiavlícek,
který proti vzdelání, založenému vý.
hradne na jazycích klasických zduraznoval nútnost širšl
orientace, žádal zavedení
anglictiny do stredních škol
R.akouský režim prál však latine a staré rectine; na
anglictinu nezbylo ani v ucebných
osnovách ceských
reálek proste místa, melo-li se uciti vedle jazyka mater·
ského potrebné nemcinc a tradicní francouzštine. Zav
dení anglictiny si vynutily praktické ohledy, jež u ná
jako v Nemecku predešly ohledy ideové, jen na nekolik
obchodních akademiích. Po prevratu zavedena anglictina
jako povinný predmet proti všemu ocekávání pouze
jedné strední škole ceské v celé republice. Podle refor
ního plánu komise pri ministerstvu
školství vykazuje s
sice anglictine
na stredních
školách místo analogie
s francouzštinou,
avšak prijetí celého návrhu se odSllnuje
z ruzných duvodu do neurcité budoucnosti. A tak lIce
anglictine, jejíž znalost jest každému absolventu stred
školy nutná, se netecností
školské správy odkazuje do
soukromých
kursu, které mají tím vetší prírustek dospelých posluchacu,
cím naléhaveii se cítí potreba znalosti
tohoto jazyka.
Vylucování
anglictiny z osnov stredoškolských dlouho nepotrvá,
nebot není možno, aby si anglictina svou
vlastní vahou nedobyla u nás postavení rovnocenného
s francouzštinou,
jako se stalo již v jiných státech evrop.
skÝch. Uvedme jen nekolik faktu, svedcících o rostoucl
duležitosti anglictiny.
Anglictina
jest· dnes materskou
recí asi 150-1
milionu lidí, náležejících k nejpokrokovejším
a hospodár.
sky nejzdatnejším
národum sveta; o jejich zdravém ro~
vojí s'edcí statistické údaje, jež vyjímám ze známé knih
lVlenchenovy (T h e A m e r i c a n Lan g u a g e):
R. 1801 mluvilo anglictinou jako recí materskou
20,520.000r
R.. 1868»
R. 1890})
R. 1900»
K 1912»
R. 1921})

»
})
})
})
})

})})
})})
})})
»»

})
»
})
})

})>>

})

60,000.000 •
111,000.000 •
116-123 mil. '.
150,000.000I.
150-160 mil. •

Odhad z roku 1921 zdá se nízký, nebot jiné autori
uvádejí, jak Menchen podotýká, již po roce 1911 císli
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. Predstavuje-Ii toto císlo skutecný pocet všectiny na školy strednÍ. Zvláštní komité pri této spolecnosti vypracovalo obšírné memorandum, podporované
telstva anglicky mluvícího v dobe soucasné,
podpisy predních našich cinitelu, a podalo je ministru t
Je anglickymluví nyní o s m krá t tolik lidí jako
školství a národní osvety. V memorandu zduraznuje se
u minuléhostoletí, kdežto obyvatelstvo, mluvící
, vzrostlo jen ctyrikráte (30 mil. : 130 miI.), mimo jiné též výchovná a vzdelávací stránka anglictiny,
ráte(30mil. : 100 miL), francouzsky sotva dvakterá jednoduchostí tvarosloví,
'jemným rozlišováním
1 mil. : 60 mil.) za tutéž dobu. Uvážíme-li, že
slov a vazeb synonymních, presným porádkem slov a
ckézeme, dva nejvetší státy svetové, mají pred
jasnou výrazností predcí nemcinu a vyrovná se úplne
ohemvetší možnosti svobodného rozvoje než francouzštine.
(snads výjimkou Ruska), lze bezpecne souditi
Postupnému zavádení anglictiny na reálky a reálná
ých dat, že se anglicky mluvící obyvatelstvo
gymnasia nebrání ani nedostatek kompetentních ucitelú
a letechzdvojnásobí a anglictina se stane v š e- ani potíže právního rázu; naopak podle školských záÝ m j a z y k e m d o r o z umí v a c í m. Již nyní
konu rakouských, dosud platných, jest nynejší stav, kdy
nebomluví anglicky každý pátý chwek na ze- se na ceských reálkách ucí jen francouzštine, provisorní,
odleBalbitta (T h e O e o g r a p h y o fOr e a t ježto se má na nich vyucovati od 5. trídy též anglictine,
a g e s) tri ctvrtiny poštovních zásilek jest adrejak jest tomu na reálkách nemeckých. Jak dlouho bude
nglickya více než polovina všech novin, vydáješte váhati školská správa? Což nechce podniknouti nina zemekouli, jest tištena' v reci anglické. Na ceho v této veci, aby se napravila nevýhoda cesKeno
fi se dnes žádný kapitán obchodní lodi neobejde
školství proti nemeckému?
osli anglictiny, jež jest dorozumívacím jazykem .
stujícímina lodích neanglických. V Palestine,
ponskua ovšem i v rozsáhlých koloniích a dobritských, jest anglictina jazykem vyšších tríd
tva a recí dorozumívací. V prístavech cínských
Bohdan Chudoba:
f kých se dokonce vyvinul ve styku domorodopanyzvláštní typ anglictiny, t. zv. Pidgin EnRekordy.
Beach-Ia-Mar,vyznacUjící se naprostým nedoPojem rekordu b.Ývá casbol považován za výtažek
gramatických forem.
sportovní cinnosti, za nejvyšší metu, ke které smeruje
nope stoupáním vlivu Spojených státu severobojovná, sobecká a jen po sláve tO'užící sportovní vých se šírí znalost anglictiny merou stále vetší.
ii a v Nemecku jest prvním cizím jazykem na chova. Snad zde dostoupila výše ziskuchtivost borcova
stredních; jako povinnému predmetu ucí se jí ci spíše artistova, jemuž nedostacovala sláva rychle
zapadající hvezdy a zapomenutéhO' v)·konu. Chtel si
ch školách v Norsku, Švédsku, Dánsku, f'insku,
poj'istiti trvalejší proslulost, a tak vznikly r.ekordy.
u, Italii, Rakousku - a na nemeckých vyšších
Bez patrného zacátku, bez urcitého místa, prišly se
v Ceskoslovensku. I v Polsku, kde jest povinne
všech stran, kde bojovali individualisté, kde kult hrdijen na reálkách poznanských, ciní vláda podle
nu a bohatýru dostával nové tvary. Utvorily se preDr. R. Dyboského, profesora university krakovmenou starých viditelných znamení, pomníku, soch,
ravné kroky k zavedení anglictiny na strední
palem, vencLl, cestných mecu a zbytku této hmotné
V jiných cástech Polska.
slávy
- vojenských vyznamenání. S novou"epochou
ecku jest znalost anglictiny tak rozšírena, že
telesné
kultury prišlo nové období všech podradných
pravidlem špatná znalost anglictiny než úplná
vecí ji provázejících. Ale práve proti ustálené víre
lost. Duležitý rys šírení anglictiny jako jazyka
vacíhojest to, že se tak deje bez j a k é h o k 0- ve zmaterialisování doby, kterou jest težko vyvracet,
nastal zde opak. Snad jen! úlohy byly prehozeny.
a propagace se strany Ánglie neb Ameriky.
Sportovci, v pravém slova smyslu, se štítí každého
ina jest jazyk mezinárodního obchodu. Naše
sebe menšíhO' profesionalismu, ale lidé pracující duudržuje se zememi anglického jazyka cilé obševne se rvou o denní chléb, o mzdu, duševní život jest
tyky, byt s nimi nemela spolecných hranic. Poz velké cásti pod znamením boje proti nakladatelum a
ce našeho vÝvozu, stojí tyto zeme hned za obenejúpornejší boje kritiku a básníku, nejvetší literární
nemeckými, Rakouskem a Nemeckem. Naše
neprátelství vznikají rozdílením cen a. stipendií. Ostatinteligencemusí tudíž ovládati tuto rec práve
ne nezapírám, vývoj systému rekordLl mohl také ztrae jako nemcinu. Je-li však nezbytným požadavtit cestu, jako ji ztratily cestné akademie a dobrocinná
posluchaciVysoké školy obchodní znali anglinadání. Bylo zcela snadné odbocit k prospechárství a
nutno, aby se jim dostalo rádného základu již utonout v mocálech malomestských rvacek, prí a sentrední škole a tím zvýšena úroven znalosti její
sací. Ale sportovní hnutí pres všechny výstrelky má
nich akademiích a ovšem i na Vysoké škole
zdravou podstatu, nadšení, snad zpusobené novostí
pro úcely speciální.
f.orem, snad také tkvící pevne v opore širokého základu
jazyk nemá však jen duležitosti po stránce
stredoveku, kde telespá kultura mela mohutnejší kovací a obchodní, nýbrž jest i v mnohých odvetreny než kultura duševní. To nadšení dovedlo se jinak
eckých nepostrádatelnou podmínkou badánÍ.
povznést na svetovou úroven než umení, zdeptané peszejménao vedách technických, o sociologii, násimistickými boji a cekající, málo se dockáva.jící obroospodárství, antropologii a orientalistice, jejíž
dy. V zbežném prehledu velkých literárních cen jen
zacíná podle slov znamenitého orientalisty nemálo jich má význam opravdové pocty, ostatní jsou
osvojenímsi anglictiny.
udelovány více méne politikou a jinými necestnými
polecnost pro Ceskoslovensko, jejímž cílem
zpusoby. AJ,e soustava rekordová v celku dostala prívali styk mezi Ceskoslovenskem a Velkou Briznaky národní hrdosti a mezinárodní srovnávací staí se hnouti duležitou otázkou zavedení angli- tistiky. Rez je ovšem všude, jak hned uvidíme.

Povolání

a záliby.
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Rd"ord jest ve skutecnasti velice kluzká vec. MLlže
se abrátit na ruby a je zajímavejší, ale chatrnejší. Behem paloviny staletí, ve které se rekardy tvarí, stal se
.tento abrat pamalým, skrytým, ale jistým zpLlsabem.
Záleží tolika na naší dabré vuli, pripustíme-li,
že
první rekardmani ustanavili r.ekard pra výkan. Nekterý z nich dasáhl znamenitéha výkanu v jakési discipline a bylo ta na vecnau pamet zaznamenáno. Idealisté mahau daufat, že tamu tak byla. Ale už není.
Jak jrsem rekl, vec se prevrátila, nyní se delá výkan
pra rekard. Dríve se mimachadem zaznamenávaly rekardy, ted se už výkony, které nejsau rekardní, vubec nezaznamenávají. A prece dnes výkany nerekardní
jsou vzácnejší, než byly tenkrát výk0'ny rekardní.
Každé závady, kterým se predem dá název rekardní,
mají zajištenu dvajnásabnau návštevu a tím i dvajnásabný príjem pra poradatele. Skara se astýcháme
nazvati závadem neco, kde startérava pistale strílí pri
startu, panevadž pri pravém závade strílí až pa skoncení a zjištení casu, oznamujíc tím rekord. Výkan pro
rekord! Bylo by možno razvésti z taha pojednání
o specialisaci závadníkLl, ale ta jest jiná a, príliš obšírná kapitala. Rozhadne však nemltže se nikda v urcitých prípadech ubrániti pacitu návštevníka
Varieté.
Na pr. Imbach, známý švýcarsk)T rekordman na strední trate~ pa zval si slavného trainera
Macph~rsana,
celé léta se neobjeví na závadech a na padzlm prý
padne dasavadní svetový rd<ord na 40'0 m v case
47'6 vI., který patrí dustojnému pánu Lidellavi. Takavé jednání jest zbraní v rukau tech, kterí z jak)'chkaliv duvodu hadlají znicit aspan rekardy, jestliže ne
celau 'atletiku. Zvlášte na strane telocvikárú jí bývá
casta pa užíváno. Jedná se a ta, zda aprávnene ci nikaliv.
Stal se nedávna zajímavý prlpad. Svetavý rekard
v razestavném behu 4 X 1500 m mel švédský' klub
Gota v case 16 min. 40"2 vI. Jistý maravský klub dasáhl takovéha stupne, že mohl pastaviti ctyri bežce,
schapné tenta cas prekanat, jak ukazovaly jejich vyravnané výsledky. Ale pakus se pra neprízen pocasí
nezdaril. Cas bylO' dvacet vterin harší a zklamání byla
tím vetší, že pakus byl tiskem ahlašován. K dovršení
ne Vtestí práve a den pozdeji finská štafeta na stackhalmsk)'ch závadech ubehla trat za 16 min. 26'2 vt. a
tím nadeje cesk)'ch barcu na dahlednau dabu zmizely.
Národu se nedastalo místa v cestné rade svetových
rekardLI. Uvádím tenta prípad jaka vec, která vzbudila
ve verejnasti velké vzrušení. Neco padabného zde už
bylo, tytéž prajevy provázely VahralíkLlv úspech na
antverpských Olympijských hrách a JanderLlv pastup
na Olympijsk)'ch hrách v Paríži. Krátce receno: jest
to mezináradní farum. Zde vystupuje nárad jaka celek. V),kany jsau sice pravedeny specialisavanými barci, ale ta se ztrácí prati ma ci nacianální tendence. J sau
ta pak jen císla, definujíd telesnou vyspelost nárada.
To by byla jedna vec, mluvící pra zachavání rekordLI.
N áradní representace ve svetové spolecnasti.
Krisitelé antiky se dlauha nahledali neceho, co by
se mohlo nazvat recké náradní rekordy. Ve svých ramantických a slepých duších spojovali každou zr:át?ku každý strep nejbizarnejšími ZpLlsoby, aby našit jaka~t výkonu dávno zapamenut)·ch. Jak je mrzelo, že
se nikdy nedozví o síle a schapnastech meštáckých
synkU' z gymnasií. Ty nezn~mé veci lál:aly ,sI2~d v~ce
než známé spisy a sochy. Vykon)' a hrd111ske C111ytel a
jsou práve tak krásné jaka výkany duše, ale mají
velkau prednast v paesii svou pamíjejícností. Stredo-
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veké baje 'a, turnaje zústaly jen v knihách a
kách. Záleží na tam, aby také príštím pokolením
stala sláva predkL1. To jest ten nejlepší vzor. Ale
intelektuální živat, jak j sem rekl, upadl a težce e
vstává. Platí zde trachu slova Písma: Dríve je
ca jest živocišné, potom co jest duchovní. Jin)'mi
vy: Jak daleko jsou André a Mantherlant za t
vekými pevci a jak mála jsau cteni. Císla rekord
pomáhají a kanecne - nekterí už rekli, že císla
krásau téta daby.
Strach z rekardLl j'est trachu nejasný, pado
strachu z budoucího vyhasnutí slunce nebo ze
príští kamety:. Rekard jest pojem papírov)', t
tický, baj prati nim a strach z nich jest také t.
tický. A ca je nejpodivnejší, ten strach dostáraJÍ
jen thearetici. Rekardy znají žurnalisté a fanou·
pomerne mála závadníci. Rekard žije v novin'
všude jinde, jenam ne na hríŠti. Znám atleta,
jest majitelem peti ceskaslovenských rekordll a
pacítán mezi nejlepší stredoevropskou trídu. ale
své rekardy steží zná a na svetavé, když hoiedn
anaho casu zajímají, chodí se ptát druh)'ch, M
že každému rekordmanu není výkon tím, cím je
bachavi tatiž vnejším ef.ektem. Možná, že také
chavi Úivdíme, snad jedná jen z vlasteneck~ch
vadLI. V bezprostrední atletice, nenakúené žu
smem má daleko vetší cenu samotné vítezství,
jest ;odradný. Mezináradní forum zde ocenuje
výsledkLl mezistátních zápasLl a podle ú~pechu
natliv)'ch zemí na Olympijských hrách. VtIPY°
cujícím zvyšavání rekardu, a bezích v záparn)
sech, 01 skacích s nebezpecím pritažlivos~j sl
a vrzích kolem zemekaule zdomácnely len v
censtvu. Naneštestí
v predsednictvech okrsku.a
tických unií a svazú zasedají vetšinou práve tlt
kavé kterí k papíravým rekordum mqjí dalekož
vztah než k vlastní atletioe a pamáha;í si z tísne
novaváním nov)'ch rekardních tabulek. zvláštní
seniory, juniary, dorostence, Olympijské hry. u
sity, strední školy, staré pány a tak d~le do nck?
Rada spalku prikrocila i k zave~e111k~lIbovn~
kardLI. Jeto
hotavá rekardama111e, zpusohena
chem že rekordy svetové a národní se jednoll
nepr~krocitelnými. N.ef)rijd~ t? ješte ~ak.!JrZo:
nekolika lety hramadl1a se jmena borcl! pn svet
reko,rclech na krátké behy, a nekteré císlo delilo
pet, ale prišel Pa~dock, 0s1a sn2~~ ~ zLlstáváuž
rak sám. Dostavl se ,"sak urote Jednou doba,
tata císla stanau se neprekrociteln)'mi a kdy r
buclou jedinou památkou na uplynulé veky. pan
duševní kultura nemela vetšího porowmcní pr
lesnau v)'Chovu.

Nová

Evropa

M aHrice 1I1Hret:

Soumrak bílých národu.
M y,shcká víra v lepší budoucnost pomohla evropsk'
rodum snésti tíhu zurivé války. Po ctyri léta i více se
živili nadejemi.
A jaké roztrpcení u premožených, k
musili vzdáti! Temný vztek se jich zmocnil. Trvá j
následkem špatného míru pI-cmOlhl dokonce i vítcze, ".
nespokojenost
vládne dnes v obou táborech: v táboru b
, ústredních ríší i v táboru Dohody. Neklid se rozširuj
neutrály, kterí byli obvinováni za hrozného boje, že

Pfítomnost
dnes težce platí za domnelý
století nám zanechali
pateEvropy zpustošené a odlidnené po tricetileté válce.
toto zpustošení pred tremi stoletím i proti našemu?
byl tím težší, že jsme spadli s vetší výše. Díky vepokroku, který tak rychle zvýšil existencní podmínky,
. lu rozšírila víra v nepretržitý
a absolutní pokrok.
pokrok mel vésti za sebou pokrok mravní. Ruku v ruce
elat svet tím, že by jej zlepšily a zkrášlily. Jedna osoba
ických rozhovoru« Renanových se táže, neuškodí-li
~t blahobytu lidstva: »Nekdy vidím budoucí zemi
tu idiotu, vyhrívajících se na slunci v zahálce, která
než po nezbytnostech hmotného života.« Ten dobrák,
se dnes uklidnil nad dnešním druhem lidstva!

*
neoloupila Evropu pauze o její nadrazenost
mravní,
'Ia také její povýšenost hmotnou. Soudí se" že našejiž o toHk méne zalidnená než Asie, ztratila válkou
milionu lidí. V mee 1914 se vyskytli zuriví sociúlorí predpovídali, že dobré puštcní žilol1« by prospelo
ci prežijí. Jejich krutá filosofie se projevila krute faVykopané hroby nepr06pely nikomu - leda neprátelum
• Co se týce civilisovanejších
z válcících národu, musí
samy sebe, jak ucpou ty díry, které v nich zustaly.
. a polobarbari se z toho lehce dostanou. Rul3ko pres
za války a revoluce má stále vice než 100 milionu Rusu,
ocie, pres návrat Elsaska-Lotrinska
k materské zemi,
39 milioní'l obyvatel. Jest vypocítáno,
že bude-li se
le takto oolidnovat, bude mít r. 1965 již jen 25 miobyvatel. Budoucnost Velké Britanie jest duvodem ne" mý~ltvých Anglicanu, trebaže se nemusí tak poburotižcni ve své natalite, cítí se oba národy, anglický a
stejne težce postiženi ve svém majetku.
Jejich
neprispelo málo k jejich rozvoji. A prece již Anglie
ie prestaly být bankéri sveta.

i

h

lanství ve svých ruzných formách 5ymbolisovalo v ocích
nsk);ch ras ducha Evropy a západu. Pyšni na své ruzné
a na své úspechy, pyšni na svou víru mluvili misionári
num s presvedcivo\;tí a autoritou. Kolik jistoty ztratil
hlas od r. 1914! Kristovo poselství oznamovalo barbarn4rodllm, že krestanství jest všeobecné bratrství, že krejest mír v lásce. A hle, krestanské národy -se oddaly
bou nejkrvavcjšímu zabíjení modemích
dob. Pohané a
ani, hlavne musulmani lehce zvítezili nad naším pový~lcdem a našimi naukami, jichž jménem omlouváme
je ve vzdálených krajích:
»Ne,« ríkají, »Ižete, kdyŽ;
4te. že k nám zavádíte jemnejší mravy a lidštejší rád.«
. misionári, když projevují svou spodní myšlenku, prit že jejích polStavení jest nyní nesnadnejší. Co mají
et musulmanum, hindum, žákum Budhovým a Konfukdyž prohlašují: »Naše náboženství si nezaslouží vardání a vašeho prokletí. I když jsou nižší než vaše,
tu prednost, že opravdu mají vliv na naše jednání. Pot stále jasneji, že se nerídíte podle tech zákonu, kterým
kazatel~ ueí.«

i

é, neprátelští každému náboženství
a následkem toho
"tf cinnosti misionáru v &ii a zemích za morem, shleodným a prospešným nahradit kresfanské ucení v tech
ucením laickým. Autori této novinky ocekávali naivne
vÝsledky. Ale ty národy nepohlížej í dnes na laické
s menší nedflvcrou než na, Vyucování nábO\Ženské. Ti
lidé k nám mluví recí Kalibana v »Bouri«: »Naucili
mluvit, a já z toho mám ten užitek,
t: kéž by vás zadusil cerný mor!«
••
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Francouzská
revoluce vrhla do sveta myšlenku, na kterou
byla velmi pyšná: princip národnostní.
V pravde receno nikdy
nikdo presne nevedel, co to znamená, kde zacíná a kde koncí
národnost.
Nemeli docela nepravdu, když nazývali tuto myšlenku proste »falešnou jasnou myšle:nkou«.
Co je to národ?
Jaké JSO\1 jeho vlastnosti? Na cem se zakládají? Na rase? Na
jazyku? Na dejinách? Národ spocívá na všech techto základech
najednou a ješte na jiných, ale zdá se, že národ je hlavne skupina jednotlivcu urcených, aby vedli spolecný život. Je vlastne
zásada národnosti neeo jiného než prohlášení práv cloveka, rozšírených na kolektivum? Když zaradili tuto zásadu mezi lidská
práva, myslili její tvurci, že pracují pro mír.
Každý národ
doma: a pro sebe, a všechny národy pro lidský rod! Jaký vznešený ideál! Ale princip národností se uplatnil jen za cenu krvavých boju, krvavejšíel'íIlež
byly kdysi boje mezi JY'1astiemi.
TEhdy vládce---svo,lal na svou obranu malou armádu profesioTáliL skokem
Dnes se.Jako
náro~y
obran~ ve
svých,
~ái:nu ~dvi.
hají
hgr na
napadeny
sve po:vátnýc~
dzungl1:;-Prin~-u~
nostní se opírá o cit, a boje založené na citovém moéivu JSO\1
1"( jprudší
a nejdivocejší.
Nikdy nebyl v Evrope tak velký neporádek jako v okamžiku, kdy se pokoušel demokraFcký
duch
znovu ji rozdelit na základe principu národnostního,
Trebaže
to ~ripadá podivným, Prusko a Nemecko HohenzolJernu
r.lNo
ciste imperialistické
ponetí národa. V predválecné Halii se nacio:n!ismus a imperialismuS také vyrovnávaly.
Jest rozhodnuto,
že jsme žili a dosud žijeme pod vlivem válecných nebezpecí.
Nelze ríci, který z obou, zda nacionalismus
nebo imperialismus
pomohl více roztrhat ubohou Evropu.

Velká válka, vyžadující obeti od národu rasy hnedé, žluté a
cerné, prinesla jim výhody, které velmi uklidnily je.iich bolesti. V)cítalo se Anglicanum
a Francouzum,
jakým zpllsobem
používali za války cerných, hnedých a žlutých vojáku. Té< výtka
nebyla oprávnena v ústech tech, kdož ji vyslovili. Proti divokému útocelú nemeckých hord a jejich drsnému zpusobu válcení byly všechny zbrane vhodné, ale je jisto, že použiti barevných vojáku bylo krajností,
která mela težké následky Když
videli kresfanské národy se mezi sebou rvát, došli tím pohané
k dosti pochopitelnému
pohrdání
naším pseudokrestanstvím.
K tomu pohrdání se pojí od konce války ješte vážnejší cit: presvedcení, že je Evropa oslabena ve své vojenské moci, že se
oslabí ješte více no,vými válkami, neméne vražednými
než ta,
ze které jsme vyšli, a že se tak nenávratne stane bohatou koristí tcc!] , které po tak dlouhou dobu ovládala. V tomto ohledu
to byl jiste prehmat zavolat na válecné pole evropské cernou,
hnedou a žlutou rasu, zvyklou ve svých vlastech na chudý život
a oslnenou pohledem na bolhatství, jakým dosud oplývají bílé
národy. Vítezové z r. 1918 ostatne pocitují zmenu, která se
udála u barevných národll. Cítí podezrení, nenávist, jichž predmetem je jejich vláda. Jejich obavy se projevují v nových zásadách, kterých používaj í pri ovládání l(olonií; ztratili tu slepou
duveru v sebe samy, která je ješte vcera provázela.
Je nekolik typu kolonií. Jsou kolonie pozemkové, kde byli
domorodci vyhubeni vítezstvím
bílé rasy, dychtivé zaujmout
jejich místo. Spojené Státy Americké jsou toho druhu.
Lze
prorokovat,
_~ již bílá rasa nestvorí další. Cím jen by pri
dnešní neplodnosti
zalidnila
takovou
kolonii!
Vykoristovací
kolonie jsou cetnejší. V techto ovládá príslušník bílé rasy národ vyšší co do poctu, ale podrobený zbranemi a v té chvili
odevzdaný svému osudu. Anglická Indie, francouzská Indocína,
francouzská severní Afrika j sou takové kollonie, Vykoristování
jest ostatne podle jednotlivých prípadu více nebo méne msilné,
více nebol méne prímé. Jsou zeme pripojené a jsou protektoráty,
kde 'se autorita víteze projevuje
skryteji. Vlivem nového ducha,
který vládne svetem, se tvorí již jenom protektoráty.
Ješte r.
'1871 napsal Arnošt Renan: »Kolonisace ve velkém jest politickou' nutností docela prvoradou.
Zabrání zeme podradné rasy

~
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rasou, nadradnou, která se tam usadí, nemá do sebe nic potupného.« Tento výrok prestal být správným. Výboje všeho druhu
pocínají dnes být potupou pro mnohé jednotlivce, hlavne pro
ty, kterí podléhají kolonisátorovi,
jehož prevahu odmíta.jí uznat.
Stací vyslechnout výkriky hnevu, které stoupají ze ctyr stran
svetových, abychom pochopili, jak dalece již dnes neplatí rec
Arnošta
Renana. Jaká premena
ve vesmíru za pul století!
Sociolog Demolins
mel nedávno veliký úspech s kniho'u.
o prevaze Anglosasll. Tato prevaha, alespon cO' se týká Anglie,
j'st dosti problematická.
Síla britského rozpetí, hlavní pramen
její moci, se zdá býti silne ohražena. Anglická natalita, ješte
mnohem vyšší neJ: natalita francouzská,
se neumenšuje a nic
p')::TIa)e.ii. V »Sat:.lráay Review« 1. listopadu 1919 bylo uverejneno toto "'dm! oprá"ncné tvrzení: »Clovek s 2000 librami šter.
linktl lOLne davá 7. nich š,..~1-~t.!.na dane. 1400 liber šterlinkll,
které mu zbývají, mají dnes takovou cenu, jako melo 700 pred
válkou. Žádný muž ze strední a: vyšší trídy se neožení, nemá-li
.. .nejménc 2000 liber šterlinku rocne. Ale. tu sumu vydelá teprve,
když prekrocí vek, kdy se lidé žení. Proto jest udržová:1í rasy
prenecháuo trídám nižším.« Anglosasové
již dávno vcrili, že
jsou solí zeme a že byli bohem povoláni, aby zavedli ve vesmíru
prospech, porádek a mír. Jak musila být zlomena jejich jistota,
když se dnes v jejich predních radách naléza,jí lidé takto nvažující !
A prece mají národy bílé rasy zapotrebí Velké Britanie. Mají-li ty národy prospívat, mají-li, máme-Ii mluvit prímo, se najíst, když mají hlad, musí mít Velká Britanie volnost posílat
své lodstvo dO' všech marí, kde má kolonie. Naštestí
se rozmahá mezi nejlepšími z Evropanu
presvedcení:
»Kdyby z'lhynula Britanie, a;byly by Evrope jen cáry plic«, píš:~ I_ueien Romier. Ješte dlltkliveji prohlašuje René Johannet v »Revue Universel1e«:
»Vše, co se dotý1}:á stálosti brit~kého panství, se
sitjne dotýká civilisace. Desorgani~'lce
brita11Jismu lH Cypru 3v Afganistanu
není vecí, 1 které- by,;:"om s: nwhli blahoprát.«
To všechno je samozrej mé; ale vážnost koloniálního
nebezpecí
musila naucit národy bílé rasy, aby jednali mO'Udre, když po··
stavili spolecnou frontu proti mož11JÝm útokt'tm barevné rasy,
zatím co africké a hlavne asijské, národy si paznenáhlu uVcdomují, že mají spolecné zájmy a obracejí proti nám zbrane, kterými jsme je ozbrojili. Mluvím a zbraních duševních, neméne
bodavých než ty druhé. Jaké znamení doby v tamto smeru je
uverejnení clánku v jednom birmanském
casopise, který Všte»N auka
puje východním národt'tm tea'lii O' prežití schopnejších!
o prežití schopnejších,« píše autor tohO' clánku, »se uplatní také
v prípade možného boje mezi Arijci a Mongoly, a budou-Ii se
kdy ty dvc rasy bíti o vládu nad svetem, mcla by býti ta, která
])režije, prohlášena za sehopncjší udržet tuto vládu; bude-Ii to
mongolská rasa, nebude nebezpecím pro lidstvo,
ale stane se
jeho nejlepší cástí.« Jaké upozornení opet na naší adresu! Kalibane, Kalibane, ty jsi dobre využil casu! Ne, ne nadarmo navštevovali tvoji synové koleje v Harvardu a Oxfordu, Sorbonu
a nemecké university. Naucili jsme te mluvit, a ty nás 'nyní
dovedeš proklít: »Kéž by vás zadusil cerný mor!«

*
S evropskéhO' hlediska se mu ze svctová historie rozdclit na
období stredozemní,
po kterém nás,leduje období atlantické,
a
po nem bude následovat období pacifické. To slibuje být stejne
živé jako ostatní. Japonsko prijalo naše metody, strhlo na sebe
v Asii nadvládu a zahrálo zlý kausek bílým rasám. Od té doby
priznává tato mocnost stále oteVreneji svou kandidaturu
na
ovládnutí celé A,sie. Její príklad aživil poznenáhlu celý Dálný
Východ. Cínští satrapové užívají ve válce mezi sebou plynll a
jiných zhoubných prostreclkll, které od nás prevzali. Vzali od
nás také novinky méne zhoubné:
automobil, telefon. Ale daleci
toho, aby tím zvýšili svuj obdiv pro západního ducha, potvrdili

jen užitím
žitosti.

22. cervence
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»Od té doby, co dovedeme telegrafovat,« prohlašují, »a
auto, cím jsme nižší bílých, kterí nás potlacují a vykat
Asie Asiatum! Pryc s cizinci!« Ve své velké vetšine si J
Japonci, Cínané predstavuj í, že tím, že užívají straju, ji!
sáhli zralosti ducha, který oživil naše velké vynálezce,
jedna velké nebezpecí. Nelze se dívat bez bázne na díte,
lébce hraj ící si se sirkami. A protože Anglie v Indii a F
v Indocíne odpírají uznat mravní rovnocennost domarodcu,
tím titO' žive uraženi. V nekterých krajích asijských vládn
konce silnejší pocit: nenávist. Události, jichž jevištcm je
to dokazuj í s tragickou zrej mostí. Jeden francouzský vedec,
domý si vážnosti mezikontinentální
situace, Sylvain Levi z
couzské ko·leje prohlásli v breznu 1924 po návratu z d
mesícní
cesty po Dálném Východu:
»CO vidíme na
v Orientu, to je zHcení Evropy«, a, dále: "~Zevšech tech
se zrodila, u Asiatll apravdová' hruza pred evrapskau civil'
Sylva1f1 Lévi neodmeruje,
jak je videt, výrazy své bázne.
bázen je bohužel príliš oprávnena.
Nová žaloba se pripojila za. posledních nekalik let ke
tem, které na nás již Orient vznesl. Vydelal dosti penez 7.:1
když pracoval pro Evropu. Celé kraje díky této tauzc po
která je docela lidská, se rychle zil1d~strialisovaly. Koncc
v Evrope náhle zarazil tento pramen výtežkt't, a všechnu
štené obyvatelstvo odmítá od té doby vrátiti se k práci na
tcžší a méne výnasné. T&I1Jproletariát si preje prO' Východ
pocházející z prt'tmyslového pokroku, zlo, které hrozí trvat
než plodné období. Kipling pravil: »Východ je Východ,
je Západ, a nikdy se nesetkají.« Není jisto, zt'tstal1e..li tento
rok velkého básníka vítczného imperialismu pravdou. Svet
zmenšuje, Východ a Západ se srazí a prolniknou. Ktž je
srážka nevyvolá boje na válecném poli! Evropa se již
a bOllestnc sbírá. Neodolala by novým zkouškám.
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Co je taylorismus.'
Vedecká organisace práce smeruje k úspore práce, k je~
eionální organisaci v rámci zásady, aby co nejmenší nám
bylo docíleno co nejvetších výsledku,
Ne-Ii vynálezcem, tedy jiste: prvním systematikcm je F.
T"ylor, od nehož také tentO' systém nese jména taylorismu.
lor narodil se r. 1856 v GermantQwn v Pensylvanii a IX!
nání cetných studijních
cest Evropou odd 'lI se inženýr
studiím. V dobe svých studií projevoval neobycejný záj
praktické problémy, a po naDytí inženýrského diplomu
pil do továrny firmy Midva1e Steel Comp. u Filaddfie, aby
seznámil s tehdejším zpt'tsobem tovární výroby. Prutuzc pr
val jako obycejný delník, mel m01Žnost nejdiH;ladn~jšÍhu
rování; konstatoval
obrovské mrhání casem, materiálem i
skou energií. Pracoval protO' na úcelné reforme pracavnfho
]'adí a konstruoval speciální stroje.
Stav se šéfem oddelení v obrovské továrne Betlehem
Comp., provádel TIJa základc pozorování rozsáhlá studia jak
materiálu, potrebného k vyrábení jednotlivých stroju, a V)
coval tabulku nejracionálnejší
výroby.
O rozmcrech pok
Taylora svedcí okolnost,
že pw vyhledání nejracionálnej
Zpllsobu pretínání železa a jiných kovt't provedl asi 20.000
kusu, uživ k tomu na 400.000 kg kovu.
Soucasne zabýval se problémem specialisace práce dclní
jejím nejúcelnejším
uplatnením
p]'i soucasné ú,pore ene
Prišel k názoru, že dosavadní systém mezd, zajiš(ujÍcí t
totéž existencní
minimum
delníkovi nekvalifikovanému j
vysoce kvalifikovanému,
je nemožný,
neboc ciní zhylecn
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.. vyšší kvalifikace, kterou vzrustá zároven i velikost odosti, následkem cehož stává se u delníka zbytecným
i
sebl'zdokonalování.
il1mspecialisace práce dclníkovy zárovel'í. se studiem co
'íeh ÍIsporv této práci a šetrnosti i úcelnosti ve volbc ma, rdormy náradí i stroju
vedly Taylora k vytvorení
o systému vcdecké organisace práce. Svuj systém podal
áeh »0 rízení dílen« a »0 vedecké organisaci práce«.
Taylorllv vyvíjel dále Frank Gilbreth, I-lemy Gnatt,
on Emerson a Bertrand Thompson.
• Tayloruv systém bylo by možno vyjádriti energetickým
cm \\T. Ostll'alda: »není prípustno plýtvati energií.« Neáce stojí cas i peníze, a mrhání jedním ci druhým musí
'ti zhoubne na rentabilitu i životnost každéhCJI podniku.
'Jn a zásadním delítkem je Taylorovi
zásadní oddclení
duševní od práce telesné. Pri každé prá~i pLlsobí totiž
cinitelé. Dušcvní cinitel spocívá v predchozím
vymyšlení
jprostších a nejúcelnejších pohybL!. Oba tyto druhy ci.nje nutno od sebe od1tšovati. V kancelári studia práce vy.e predem každý fysický pohyb, jejž je nutno pri práci
ti. Za základ studia berou se pohyby nejzrucncjších
delo pohyby se menší. K merení užil Frank B. Gilbreth, žák
ruv, kinematografu, který muže za. sekundu zachytiti 48
'. Pro mcrení casu užívá se speciálnc konstruovaných
hoGilbrethových, jež mohou konstatovati
1l1ini~ální cást
y. \by bylo možnO' pohyby: delníkovy
zachytiti
grapripíná se k ruce delníkove žárovka, jež pomocí zvláštaparátu v nejmenších casových prestávkách hasne a znovu
takže na kinematografickém
obraze vyznacuje
žárovka
aná k delníkovc ruce body, spojující se v linii.
to zp!lsobem za soucasné kontroly hodinkami zjiš(Uje se,
pohyby delníkovy jsou nejúcelnejší a predstavují
nejvetší
ca~u. Obnovování techto pokus li za soucasného vypol.Lneúcelných pohybLl vede k získání tak zvaných no'rmalií,
k sestavení všech k vykonání dané práce nejpotrebnejších
ol1šenýchpohybu.
budoucnu bude dclník pracovati dle tohoto nonnálu, jenž
aVl1jeUžití nejúcelncjších a nej rychlejších pohybu a vyje mrhání casem i energií. Dríve
musil delník sám vymýpohyhy pri fy. ické práci, dnes obdrží z úradu delení práce
tní tabulku, na níž jsou co nejzretelneji
vyjádreny
poI které lT'á ph práci vykonávati.
Odpadne proto duševní
t dl'lníkova a delník bude vykonávati nekolik stereotyppohyb!l,vymyšlených úradem delby práce. Práce delníkova
se tak skoro automatická a proto rychlá a vydatná.
jak obrovské úspore práce vede uplatnení
systému TayloukaZllje Frank B. Gilbreth na príklade tak prostém jako
áee zconíkova. Gilbreth kons1'atoval na základe nekolikastudií zednické práce, že z 18 dosud užívaných pohybu je
trebných a omezil je na pet, takže metodou Gilbrethoje Il1ozno klásti 350 cihel, zatím
co dosavadní císlo 120
2.1
hodinu bylo rekonlním
císlem. Metoda Gilbrethova
vala nejen v zjednodušení veškerých pohyb!"l pri práci, ale
pcciálním prizpusobení
místa práce i užití
potrebného
I.
o byla dosud merel1<li síla každého stroje, jež byla racio~
zužitkována, smeruje i Taylo-riiv systém k zmerení síly
o ,iclníka a k racionálnímu
jejímu zužitkování
podle
ních schopností kažMho. Zda je dclník schopen urcité
zji,(uje se nor málem této práce. Tento normál nepredstav,ak výjimecný rekord, ale výsledek dlouhých zkoušek a
ností. Delník musí se seznámiti s normálem práce, popohyby bezpodmínecnc' potrebné k racionálnímu
provápráce, pri soucasné úspore casu i lidské energie, a za tím
rl[11'áse mu speciální n;íradí a racionálnc 7~1.i'·izuje se
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i místo práce, aby výsledky práce byly co nejvetší za soucasného snížení potrebného
casu i energie.
Dclník, pracující podle systému Taylorova, dosahuj~ mi<! pri
zmenšení námahy ve stejném
case více pracovních jednotek.
Užitek z toho plyne delníku i pqdnikateli. Podnikatel, kalkulující s menší výkonností, vydelává., a stejne vydelává i delník.
Základem vedecké organisace práce je - jak bylo již receno studium casu (time study), t. i j. studium potrebné
k zjištení doby práce. Za tím úcelem je práce analyticky rozložena na jednotlivé pohyby, nacež studuje se úcelnost každého
jednotlivého
pohybu a rozhoduje
se, je-li potrebí snad oneTll
pohyb vylouciti ci nikoliv, nebo je-li jej možno nahraditi jednodušším a úcelncjŠím. JsO'u tOl studia pohybu (motion study).
Na základe studia casu i pohybu ustaluje se užití nejjednoduššího a llejúcelnejšího
pohybu a tak dochází se. k normálu,
jenž je vodítkem delníka, pokud se týce casu i energie.
Timto studiem zjiš[uje se tedy: 1. jak je nutno racionálne
prrntádc.ti práci, aby se u;ietr.ilo co nejvíce cas-u i energie, 2. kolik
casu potrebuje
prLlmerný delník k skonceni.-1;>ráce, což tvorí
automatickou
kontrolu práce i pilnosti delníka ~l1je
minimální pracovní úkol v urcité casové jednotce, 3. schopnos
níka, CCJIŽumožííuje úcelný prídel práce.
N a základe studia casu i pohybu ustaluje se nonnálie, t. J'
co nejracionálnejší
provádcní práce za úcelem dosažení co ne-jvctších úspor casu i energie. Každý delník obdrží pred zacetím
práce tabulku, na níž bude znázorncn' nOTmál, t. j. všechny
studíem
i pozorováním
jako úcelné zjištené pohyby, jakož
i všichni cinitelé pusobící na provedení práce - jako dru!: materiálu, surovin, náradí, jakož i stroje.
Nejen práce, ale i materi,i.l, náradí i stroje jsou nCJIrma1isovány, t. j. upraveny tak, aby jejich užitím bylo možno dc,sáhnouti co nejvctší úspury casu i lidské energie. Normalisace
pracovního náradí provádí se tím zpu'sobem, aby je delník mel
vždy pri ruce, aby je nehledal, ale mohl po nem sáhnouti co
nejméne
komplikovaným
a. nejméne casu vyžadujícím
pohybem, a po užití postaviti je neprodlene na svoje místo. Každý
pohyb musí býti provádcn presne podle normálu, jenl. je pohyblivý, nebot poclléhá postupnému zdokonalení.
Podnikatel
musí sledovati tendenci neustálého zdokonalování
normálu. N ejlepF návrhy mllže podávati delník, který provedením svojí práce, zkušeností i pozorováním
postrehuje,
které
pohyby byla by možno nahraditi pohyby prostšími. a predstavujfcími tak úsporu cacsu i energie, a rovnež bylo-li by možno
docíliti lepšíhCJI výsledku urcitým zdokonalením
náí-adí. Delník,
který po vyzkoušení navrhne lepší normál, obdrží premii, a to
bud povýšením na dozorce nebo mistra, nebo ve forme pcnežní odmeny, nebOl i procentem ze zisku PCJIurcitou dobu.
O organisaci práce podle Taylorova systému pojednává inže11iÝrRudolf Seubert ve svém díle »Aus der Praxis des TaylorSystems« s temito základními
po6trehy:
1. vedení prej ímá
odpovednost za náležité provádení a uplatnování všech pohybll,
následkem cehož objevuje se 2. potreba aualysy, t. j. zkoumání
a presného ocencní všech momentll pusobících na produkci a
vylucujících
mrhání energií;
analysa rozkládá
veškerou práci
v pohyby a prikazuje je systematicky príslušným orgán Lml. Vedení zkoumá za tím úcelem veškerý delnický materiál a na
základe výzkumu dává rozkazy; 3. vedení oznacuje ve všech
oJvctvích práce nejvetší dosud dosažené výsledky a kvalifikuje
delnictvo podle toho, jak dovede priblížiti se k tomutCJI prawvnímu efektu; 4. dmt k práci vyvolává se u delníka zvýšením
platu nebo povýšením, podarí-li docíliti zvýšených výsledku.
Vedecká organisace
práce (taylorismus)
mení znacne dooavadní úkoly vedení podniku, pridclujíc
mu zkoumání zpusobu
provádení práce do nej menších podrobnl)stí, jakož i rozdílení
práce mezi jednotlivé dclníky na zásade co nejvetší specialisace
'práce na z{lklade instrukcních
tabulek, jež každý jednotlivý
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delník obdrží od vedení podniku,
podrobnosti,
týkající se zpusobu
náradí.
materiálu, pohybti, casu

i

a které mu objasní všechny
provádení
predepsané
práce,

K úkol lIm vedení podniku patrí proto veškerá prípravná cinnost a vym)'šlení nejracionálnejšího
a nejrentabilnejšího
ZPllsobu provádení práce ka,ždým jednotlivým
delníkem. Delníkovi
jest pouze provádeti práci narízenou mu vedením podniku po'
predchozím
demonstrování
zpusobu provádení práce speciálne
kvalifikovaným
mistlem.
Tím je v hlavních obrysech podána vedecká organisace práce,
jež stále více ovládá ve1koprtlmysl, zvlášte americký, zvyšujíc
jeho životnost a konkurencní
schopnost. Tento systém zmenšuje nepomerne výrobní náklady, pres to že zvyšuje plat delníka a bezpecnost pohybll zavádením
co nejúcelnejších
stroj II
a náradí, jakož i jejich kontrolu i obsluhu speciálne kvalifikovan);mi orgány.
Nelze však míti iluse, že by vedecká orgamsacepráce
mohla
býti v každém závode zavedena. škrtnutím
péra. T~kosti
vyvolávají
radu zkušeností.
Vedecká organisace
práce spocívá
" n,"jvetší individualisaci
a specialisaci.
Jejímu
zavedení do
urcitého
podniku musí protO' predcházeti
základní
bádání a
studia ve zvláštních laboratorích.
Mimo to musí býti po ruce
odborne školellé vedoucí síly, všestranne
obeznámené
s vedeckou organisací práce. V tom smeru otvírá se vdecné pole
našim vyšším ucilištím.
B.

Dopisy
Idealismus a mládež.
V Olomouci-Hej
Vážený

cíne 13./VII.

1926.

pane redaktore!

Van horké skepse z dopisu studentky B. S. (»Otcové a deti«)
dojal mne tou merau, že se odhodlávám ozvati se jako matka a
vychovatelka. Dopis ten je zžíravou kritikou našich soucasných
pomcru politických a hospodárských.
Jej ich neurovnanost,
otci
zavinená, je prý z hlavních prícin ztráty idealismu nynejší
mládeže, zvlášte také tím, že nadobycej ztežuje existencní zápas
jednotlivcuv
v našem státe. Celý dopis je výzvou k diskusi, já
reaguji pouze na útok na idealismus.
Idealismus otell a dedu posuzuj e s~ v dopise se stanoviska
ciste užitkového,
takže každý zápas o vysoké ideály zdá se
dostávati
príchut donquijotství.
Po rozjásaných
dnech sokolského nadšení, jež je vlastne vítezstvím
nezdolného idealismu
Tyršova, pocituji tím hloubeji bolest nad tímto dopisem.
Kde by se octl svet (podle mého mínení ovšem), kdybychom
my, všecky matky a delníci, všichni ti, kterí jsme ruchadlem
této planety, regulujeme
toky vod a zápasíme se vše"ú živly,
prekonáváme
dálkú zemepisnou a nadoblacnou,
stavíme obydlí
a kathedrály,
sijeme,
pereme,
vanme,
odíváme,
pecujeme
o zdraví a pohodlí telesné, o radost a pohodu duševní, píšeme
básne a vymy'šlíme písne a pohádky, -my, kterí jsme pulsem
života: - kde by se octl svet, kdybychom
tuto práci kon,";
bez vnitrního nadšení, bez lásky., bez víry ve vyšší cíle svého
snažení? - Byla by to »klopotná ke hwbu jízda« podle slov
básníkových.
My ženy-matky-hospodyne-vychovatelky
musíme
zustati vždy nejpilnejšími
pracovnickami.
Potýkajíce
se od
minuty k minute s nejdrsnejší
všedností a brutalitou
životní,
neseme my matky svet na svých ramenou, nejen svou prací,
ale zdá se mi, že predevším svou vírou v ideály, v lepší príští,
pro než rodíme a vychováváme nová pokolení. Prikládáme
do
nenasytné výhne života nikoli své oci, jako Wolkeruv topic, ale

nos t
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svá srdce, nebot za lásku a obetavost klidíme precasto nelásk
podcenování, neveru, zradu a nevdek. A prece vždy znovu pou
štíme se do svého díla, veríce v možnost štestí.
Tak to deláme my matky všechny od pólu k pólu, všech vc
a rac;, všech 'stavll. Naše dílo je neustálé, takové, že je nik
ani velice nepozoruje, protože je vždy po ruce, vždy pohotov
Zdá ~e samozrejmé,
tak jako srdce a krev v cloveku. Ale
rušte a zastavte je!
Vezmete

nám

víru

v lásku,

v odveké

ctnosti, ve vítczs

pravdy a mravnosti,
vezmete nám idealismus, který nám d
dává síly k naší práci - a promcnÍte nás v bedné otroky m
terialismu. Ale to není proste možno, proto'že rodice nové
kolení, svým utrpe1?-ím se obnovujeme k lepšímu životu. N
materství jest jeden z velkých kladtl životních, jak vypozoro
a vylícil Tolstoj:
My matky si nes m í m e dovoliti ne být i idealistkami
v zájmu .svých rodin. To si smí dovoliti, jen nynejší studujl
mládež, o- nii se starají rodice casto s nejvetším odríkání
Tak mnohá dcera pov,ažuje za samozrejmé
jíti k maturi
v hedvábí, zatím co její otec maturoval treba ve vypujcen'
kabáte a bídne se protloukal kondicemi etc.
Považuji
ztrátu víry v ideály za ochuzení, za neštestí,
skok do tmy, tím spíše, že naše minulost (od které se n
utíká), ze které jsme vyrostli, jest veliká predevším touto vf
a zápolením o víte2f,tví ideálu. - A naše dílo probuzenské
osvoboditelské
kdo je muže zbaviti jejich šlechetn'
idealismu?
Vina jest na otcích i detech. Je stará písen o zneuznan'
stárí a nevdecném a revolucním mládí. Mlárlí rádo odpírá
slušnost tam, kde se mu nezdá otec býti dusledným stoupence
vlastních zásad. Obycejne
bývá pomer ten takový, že ~t~'
unavené zápasem, lesignované,
krotí prudký rozlet mládí
ideály príliš vzdálenými. A mládí odnášívá vítezství, rozletí
a strhne s sebou nakonec i staré.
Ale mládí resignované,
unavené, bez ideálu, staré - nau ti
mi srdce usedá žalem. Nevím si rady, to je jiný duch lids
homo novus, jemuž nerozumím. Pripadá mi jako zkrehlé
cátko. -Vina rodicu je, že nezasvecuji detí do sv}'ch živolních om
a zápasu na ceste k úspechu. V rodinách rolnických a rem
nických, kde deti sledují denní zápas rodicu o živobytí a ci
se ho i úcastní, je pomer zdravejší. V rodinách jiných odcizu
se rodina navzájem
dlouhým pobytem mimo domov. Nez
povolání a nesoulad rodinný j~ou hrobem idealismu.
Mno'zí otcové utápeli
svuj
idealismus
šplhounství
a pivní politice jaké chtejí
Avšak není vina též na mládeži dnešní?

v chlebíckárs
míti potoms

Nezdá se Vám, že, osvojuje-li
si mhídež
a odsuzovati
c h y b y svých otcu, že má
i jejich pre dno s t i uznávati?
Východište z tohoto temna se mi zdá n á v r a t k j ed n
d uch o s t i a, s trí d m o s t i v životospráve a mravní p"
nosti v živote: Na nebi puritánském
(i sokolském) rýsuj!
ctnosti a ideály vllbec ostreji a výrazneji, ale i na našem bl
valém ceskobratrském.
S mravní prísností souvisí i nutná
prava vecí verejných.
Prese všecko životní klopýtání verím pevne, že idealism
znovu zakotví v srdcích našeho národa. Verím, že jako .
hybnou pákou matciny neutuchající
péce, tak pomáhá i ucit
v jeho pretežkém úlW'le, soudci, lékalN a j. Jinak bychom bí
živorili.
V úcte

Bože'la Trávnícková, chot inspektora csl. st. drah.

píše o našich knihách
W neplodnosti. Napsal Dr. Fr. Pa c hne r, primár
oddelení stát. nemocnice na Ostravsku. V Praze 1926.
(DokoncenÍ.)
. Str. 528. Cena Kc 100.-.
tretí. Sterilita z chorob ženských rodidel.
entia coeundi (u ženy rídká) a její príciny. Popisy
h vad vrozených a jich therapie neprinášejí zde nic
cet vad získaných (oedem, haematom vulvy, elefanvýznam jen systematický,
duležitejší
jsou atresie
ovncž popis a y}cet chorob pánve atd., jako prícinocoeundi neprináší nic nového. Zajímavejší
je kacionúlních vadách rodidel (quoad impot. coeundi),
o vaginismu, prinášejíc osobní zkušenosti
a názory
aginismus vyrustá pozncnáhlu behem nekolika týdnu

Ole
ORA

MAN
RÁMEK

ELlNER
EUMANN

Nakladatelství

Fr. Borový
a knihkupci
de bolestné soulože. Za vagl11lsmem skrývá se nekdy
zdatnost manželova. Objektivní
nález na vchodu poševativní nebo nepatrný. V. jest choroba u nás vzácná.
dubrá, ncjde-li o impotenci manželovu. Therapie. Po
apii (klíno\'. excise hymena) §9ulož, až když
pat.
Vloží 4 cm dilatator).
mpotentia concipiendi. Zauj ímá 95 % pncll1 sterility. Zakapitola o chemismu sekretu vaginálního
(antikonc.
th. sekretu). Zjištení indiv. vlivu poševního odmešku na
t pod drobnohledem.
Prícina
path. chemismu
je jen
m, clánkem choroby. Podle toho i nutno Udit therapii.
Idiopath.« onemocnení radí autor vyplachovati
alkal. teKalium, hyperoxyd. 0'15 %. Paliat. lécenÍ. Dobré výBacilosan.
toly o anat. vadách delohy. Prognosa pri infantilní deloze
·vá. Pri hypop!. deloze zdrželivá, ne beznadejná. Lécení
vzbudit delohu k dalšímu vývoji, tedy je dlouhé. Celková
práva. Organotherapie
(extr. corp. lutei).
U otylých
a. Lázeiíská kura. Místní lécení: masáž gyn. U hle-

mýždovité delohy prognosa pochybná. Therapie nevdecná. Umelé
oplozenÍ.
Kapitola o vniknutí semene do delohy a dalším jeho pohybu
je dosud neznáma, což je velkou prekážkou studia a therapie
neplodnosti.
Duležitost
pathol. cípku. Dysmenorrhoe.
Diagnostika neplodnosti
muže težiti
ze zúženého hrdla deložního .
Prognosa reservovaná. Therapie místní jen po vyloucení jiných
prícin. Discisse colli uteri. Amputace cípku.
Zánety sliznice deložnÍ. Velmi intimní vztah k neplodnosti.
Prognosa velmi nejistá. Casté zachvácení vyšších oddílu genitálu. Zájem mají hlavne vleklé zánety. Duležito lécení akutní
kapavky profylakticky.
V therapii endometridit prináší autor jen
obvyklé metody. Lécení errosí.
Velkou kapitolu venuje autor myomu a jeho vztahu k neplodnosti. Proti prumerné plodnosti manželské, jež ciní v našich krajích asi 4'5 porodu, je plodnost žen s myomatosní debezdetnosti
10% u myolohou asi 2'7-3'4. Proti prumerné
luatosních ciní bezdetnost 30%. Vztah konst. nl.yomu k neplodnosti v daném prípade muže být mnohotvárný.
Proto predpovcd neurcitá. Pro therapii lze užít z oper. method jen op.
zachovávaj ící orgán neporušený.
DLlkladne zpracována je kapitola O' významu deviací deložních
pro neplodnost. Antikonc. vliv u deviací muže být mechanický,
ze sekund. zmen ve svalstvu a na sliznici delohy, ze zmen hrdla,
ze zmen prívesku v dusledku retroverse. Význam jednotlivých
pathol. poloh delohy pro sterilitu
je tu podrobne probrán a
ocenen. Retroversio ut. je v path. impotentia concipiendi jednou
z nejvýznamnejších
kapitol, treba že mechanická složka tohoto
patho!. zjevu bývá velmi precenována.
Nejduležitejší
bývají
zmeny okolí deložního, jež retroversi
bud zpusobily nebo ji
provázejí.
(Konstatované
srusty ukazuj í nám nejlépe prícinu
sterility.)
Hyperanteflexio
uteri má pro impot. concipiendi
nejven
význam z vadných poloh vubec (puvod vývojový).
Therapie,
masáž, dilatace. Autor je proti inlrauter-inním
pessarum. Umelé
oplození. Pochopitelne
obsáhle probrán vztah chorob vejcovodu
ke steri1ite.
Zánety vejcovodu
vycerpávají
skoro úplne kapitolu vejcovodné neplodnostL »V celé kapitole nemožnosti pocetí není mimo
zrozené infantilní stavy rodidel a s nimi sdruženou hyperanteflexi deložní jiného chorobného stavu rodidel, jenž by v tak
znacném procente a tak zhoubne plodnost ženskou ohrožoval, jako
zánety vejcovodu.«
O pertubaci
vyslovuje
se autor, že jest sice obohacením
diagn. method, nehodí se však vubec do rukou praktika, v ústavech pak, jen do rukou odborníkových a za peclivého výberu.
Salpingostomii
provádí autor podle vlastní methody as 1 cm
od vústení do rohu protetím tuby ve zdravé tkáni. Úspechu
dosud nemel.
V oddílu o impot. concipiendi z funkcionálních
vad rodidel
akcentuje
autor, že poruchy ovulace hrají v pathologii pocetí
význam nejvetší. Probírá aetio1ogii ovul. poruch a) z vysilujících chorob a defektu životosprávy,
b) poruch vnitrní sekrece, c) z úcinku chemických látek a d) z úcinku X-paprsku.
Podrobne
probírá autor refluvium
seminis jako prícinu neschopnosti pocetí.
Operativní
lécení nepovažuje
za užitecné.
Vkládá pessar. Kapitola o dyspareunii koncí knihu.
Mám-Ii oceniti knihu, tu je nesporno, že vyhovuje prání
autorovu, vyslovenému v predmluve, by byla praktikovi poucením v otázce, v naší literature dosud znacne zanedbávané. A nejen v této otázce, nýbrž množstvím sneseného materiálu z celé
gynaekologické
pathologie.
Je-li casto podle mého názoru
zbytecne pro úcel knihy rozvlácne
projednávána
nekterá
kapitola z patho!. ženských chorob, není tato obšírnost, ostatne
dobre pochopitelná
ze snahy. po úplnosti,
na závadu cene a
významu knihy pro praktika
Predevším
mu ovšem objasnuje
mnohotvárnost
problému
sterility
a muže mu hýti zrcadlem
svedomitosti
v lékarském
pocínání pri lécení neplodnosti.
Zvlášte je nutno zdurazniti,
jak autor dovede hodnotiti
a
zpracovati klinický materiál z praxe soukromé i ústavní, a oceniti význam takovétO! práce pro obecný prospech. Je treba, aby
byla vzorem i pobídkou všem, kdo mají prístup k velikému
materiálu
ve svém oboru. Preji knize zasloužený úspech.
Dr. M. Janu, Praktický Lékar, Praha, C. 4, 1926.
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