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Politika
Ferd. Peroutka:

o

mlcelivém státníku.
I.

)e~n~ os~bno~t, mezi námi cím dále tím zretelneji
prerusta sve okol1. Nelze snad ani mluvit O pre r ustá ní; možná, že by stacilo ríci, že jeden politik dovede cím dále tím lépe strcit ostatní do kapsy. Leckte~í z nich meli r. 1918 lepší chance než on; zejména'
bylt ver~jne známejší a meli pro sebe více verejné príchyln?stl než ~už, o nemž budeme mluviti. Nikdo by
byl pred osm! lety nehádal,
že jednou budou nohy
~(arla Kramáre jen vykukovat
z kapsy Antonína
Svehly. Vždyt Kramár se již témer oblékal do rízy
otce národa, když Švehla byl ješte jen jedním politi-·
kem z mnohých. Antonín Švehla je muž, v jehož rukou
je dnes sOl1stredeno nejvíce skutecné moci. Presne receno, i více skutecné moci než v rukou Masarykových.
Dnešní velikost Švehlova není ovšem' velicina jednoduchá, nýbrž složená. Je to soucet z osobních vlastností a schopností plus vliv agrární strany. To je jako
když si nekdo stoupne na židli a pak se dá merit. Masarykovo postavení je zcela vÝsledk~m jeho vlastní
práce. Švehlova hlava dosahuje onoho maximálního
bodu, jehož dnes se dotýká, ne pouze proto, že je to
chytrá hlava, nýbrž také proto, že její majitel je vudcem strany, která je tou dobou nejvetší v republice a
která mimo to je nezbytnou soucástí každé vlády. N árodní demokraté, klerikálové, sociální demokraté, nání socialisté, živnostníci - ti všichni, jak se ukázalo, mohou býti ve vláde a nemusí. Ale nikdo se dosud neodvážil sestaviti vládu bez agrárníku. Ti jsou
ve stredu tocícího se kola: nemohou být shozeni. Myslím, že se nikomu nepodarí presne rozlišit,
kolik
z vynikajícího vlivu Švehlova patrí jemu samotnému
a za kolik je dlužen váze agrární strany. Je jisto, že
v dobe, kdy sociální demokracie ješte mela petasedmdesát mandátu, byl Švehla teprve druhý v rade, ac
jeho
schopnosti
nebyly
nic horší
než sociální
dnes. K demoúplné
velikosti
Svehlove
bylo otreba
rozkladu
kracie.
Rekli jsme, že v rukou Švehlových je soustredeno
nejvíce reální moci. Lidé s t. zv. duchovním názorem
na život a na politiku reknou, že to ješte nic neznamená a že je to nezajímá. To je docela hezký soukromý názor, ale do politiky s ním nelez. V politice je
moc vždy záležitostí první trídy. Politika se nestará
o názory, nejsou-li provázeny mocí. Za to se v politice
vž y musí pocítat s mocí, i když je treba bez názoru.
\ o:hledem k moci, kterou dnes predstavuje vudce
agr.. -ní strany, muže se státi mnoho dobrého v tomto
stát . bude-li Švehla dobrý; mohlo by se státi mnoho
špat lého, kdyby byl špatný. Plasticky jsme to meli
pre(' ocima na zacátku podzimu, kdy se Svehla vrátil
z jilm a kdy záleželo na tom, schválí-li generální útok
proti Masarykovi a Benešovi, ·který zahájili zatímní
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vtldcové nové koalice, ci zlikviduje-li jej. Rekli jsme
již tehdy, že Svehlovo rozhodnutí v té veci bude nutno
vždy mu pocítati k dobru.
Za jistou slabinu Švehlovy posice ve verejnosti treba
považovati citelný chlad, který vládne mezi ním a inteligencí.
Konec koncu inteligence delá verejné mínení. Jiní politictí vudcové, Masaryk, Beneš i Kramár,
mají za sebou intelektuály, kterí by byli ochotni skociti za ne do ohne. V blízkosti Švehlove sotva se pohybují pronikavejší inteligenti než redaktori »Venkova«. Nemysleme však, že to byla neštastná láska.
Zdá se, že neduvera je vzájemná.
Intelektuálové se
dívají svrchu na Švehlu, p,onevadž zanedbává theorii.
8,vehla se dívá svrchu na '-intelektuály,
ponevadž se
chovají velkopansky k praxi. Sejde-li se nekde pet inteligentu, rozejdou se se skálopevným presvedcením,
že jsou samozrejme chytrejší než Svehla. Beda, casto
bývá pravda, že Švehla je chytrejší než oni. Základní
chybou intelektuálu bývá nespravedlivé domnení, že
provozovati politiku je tak jednoduché zamestnání a
rídí se týmiž zákony jako psáti clánek o politice. Oni
lJ1ají co delat s papírem, což je materiál velmi trpelivý.
Svehla musí delat politiku s lidmi a sprostredkovat
mezi zájmy: to je materiál mnohem bujnejší a nesnadnejší k ovládání.
Je celkem snadno napsati nejakou
velkorysou zásadu na papír. Je mnohem nesnadnejší
vštípiti treba daleko skromnejší zásadu do hlavy monsignoru Srámkovi, potrebujeme-li ho nezbytne k necemu. Jde-li o pomer Svehluv k intelektuálum, musím
uohužel ríci, že je to casto jako rozdíl mezi atletem,
který zdvihá skutecné závaží, a tím, který vzpírá závaží papírové. Není spravedlivo porovnávat krásu a
eleganci obou výkonu. Není ani spravedlivo porovnávati skvoucí cistotu zásad toho, kdo se spokojuje psaním, se stavem, v nemž se ocitají zásady praktického
politika, jehož denním chlebem musí býti kompromis.
Švehla je z politiku, jejichž neverejná sila je vetší
než verejná posice. Není demagogem. Ale je nejvetší
nespravedlností, pyká-li clovek za to, že není demagogem. Musíme se snažit, abychom pochopili Švehlu,
i když nám to nikterak neulehcuje. Nemyslím, že není
demagogem ze zásady nebo z cnosti. Nepochybne se
pri tom vubec nemusí premahat a nemá pri tom' pocit
odríkání. Proste --:- nenarodil se k tomu. Jeho predstava politické cinnosti jiste není takováto: státi tvárí
v tvár v dav.u a chrliti plamenná slova z úst. Spíše by
ho stálo premáhání, kdyby mel být demagogem. Nepátrejme v jeho psychologii a v jeho nervech, proc
tento verejne cinný clovek má sklon býti pokud možno
neverejne cinný. Prijmeme to jako fakt. Nebude ovšem
demagogem, kdo jen nerad ptlsobí verejne. Je-li podstatou demokracie verejnost jednání, pak ovšem by
bylo težko nazývati Svehlu demokratem. Jeho nejvetší
politické bitvy se odehrávají mezi ctyrmi stenami a
mezi nekolika lidmi, a neví se mnoho o nich. Je známo
o nem, že by si pro slovo dal koleno vrtat, a je o tom
mnoho anekdot. Jak se vyvinula tato záliba v neverejném jednání, která jej tak charakterisuje? Je to protidemokratický instinkt? Nikoliv, je to návyk starého
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praktika, který ví ze zkušenosti, jak težko se v plném
svetle verejnosti nekteré veci sjednávají. Vetšina politiku, padne-li na ne paprsek verejnosti, nezabranitelne
se stává herci. Švehlova methoda jest dostati je do
soukromí, kde nemají diváku a následkem toho ani
nutkání hráti nejakou roli. Nelze poprít, že tato methoda má v mnohých prípadech neco do sebe. Zarucuje vecnejší jednánÍ. Je v ní však také nebezpecí, že
nechává verejnost bez informací a že odcizí nekteré
vudce lidu. Zdá se, že Stríbrný se do velké míry stal
obetí této Švehlovy methody, v níž ovšem sám našel
velké zalíbení a kterou o své vuli rozvíjel všemi smery. Také Bechyne by byl kdysi pro tuto methodu málem prohrál svuj vliv ve strane. Agitátori se nehodí
k vyjednávání: to pozná brzo každý, kdo mel s nimi
co delat. Idea Švehlova byla dostat aspoll pet lidí do
uzavrené místnosti, kde nikdo nemusí myslit a mluvi~
agitacne. Z této místnosti casto vyšli clenové Petky
s težkým srdcem, prem)'šlejíce, jak by pohnuli své
strany ke schválení toho, co práve smluvili. Švehla
patrí mezi revisionisty demokracie. Není v nem ani
kapka oné prímé. rousseauovské nebo whitmanovské
demokraticnosti, která co má v srdci, má také na jazyku. Švehla má ob::cejne na jazyku jen nekolik všeobecných a kulatých slov. O starých Germánech napsal
rímský dejepisec, že o vecech malých rozhodovali nekterí, o vecech velikých všichni. Kdykoliv bylo Švehlovi dopráno postupovati podle vlastní libosti, šel
opacnou cestou. Šlo-li o necó nepodstatného, predložil
to bez váhání a slavnostne celému parlamentu. Byla-li
v-šak v sázce vcc duležitá, svolal pet lidí, aby dali hlavy dohromady. Celá jeho cinnost je vedena poznáním,
že agitace prekáží jednání. Jsa, jak jsme pripomeli,
demokratickým r'evisionistou, je dle všeho také presvedcen, že i v demokracii v podstate rozhoduje menšina,. že parlament potrebuje vedení a že by casto vláda marne cekala, až jí shromáždení trí set ruzných,
navzájem si neprátelských a nedosti informovaných
lidí dá pokyn, co se má. delat. Švehluv zpusob byl posilovat vládu na úkor parlamentu a posilovat vedení
stran na úkor demokracie ve stranách. Tato methoda
musí býti kritisována a musí jí býti kladeny meze,
nebot snadno zabocuje do prílišnosti. Ale budme spravedliví k Švehlovi: není jasno, nedopadl-li by pokus
cestou opacnou hure. Vše, co jest, má své chyby. Je
proto nutno starati se o úcinnou kontrolu a o systém
protiváhy. Chybou Švehlovou a jeho druhu bylo, že
šli tak daleko, že by byli skoro znemožnili všechnu
kontrolu. Predstavujíce sami veškeru moc, byli velmi
lhostejni k otázce rovnováhy.
Švehla nemá recnického talentu, jenž je povúován
za základ vudcovství.
Není vudcem v tom smyslu,
že by byl uctíván davem. Ale je vudcem v tom smyslu,
že dovede jednat s temi, kdo jsou uctíváni davem.
Nekterí z nich si spíše vedí rady s peti tisíci posluchaci než se Švehlou. Tento mistr soukromého jednání je méne vudcem lidu a více vudcem vudcu. Jeho
pusobení zacíná teprve za kulisami, teprve na druhé
linii politického boje. Tedy ne prvotní vúdcovství,
nýbrž jakési destilované. Neobjevuje se v prvních zákopech, kde je hlucná strelba. Ale každý, kdo dovedl
získati úspech v techto prvních zákopech, na schuzích
a ve volbách, ví, že bude mít s ním co delat. Vžil se
už do role sfingy za záclonou. Byl by patrne na rozpacích, kdyby mel sám jít prímo se ucházet o prízen
lidu. Jeho posice je založena na tom, co naznacil Mi-
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chels: »Ponevadž vlldce vnikl do všech obtížných otázek, nemuže býti snadno nahražen.« Mluví verejne pouze tehdy, je-li to naprosto nezbytno. A nedarí se mu
v tom príliš. Chteje ríci neco slavnostního, rekl jednou, že první, kdo stanul na sotva chladnoucí kure
zemské, byl zemedelec. To je snad jediný výrok, který
od neho žije. Ale zlomyslná verejnost
to neprijala
v tom slavnostním smyslu, jak to bylo myšleno, nýbrž
užívá toho k úcelum komickým. Jinak nepocházejí
od neho žádné slavné výroky. Nic nenapsal. Budoucnosti zústane po nem málo cerného na bílém. Jeho osud
je ponekud podobný osudu hercu: síla a kouzlo jeho
osobnosti nemohou býti zachovány v dokumentech.
Ani nejlichotnejší redaktor »Venkova« nemohl by
vládu Švehlovu nazvat vládou filosofa. Ale mohla
by snad býti nazvána vládou praktické znalosti lidí.
Je charakterisován
dokonalou nedúverou k heslum a
theoriím, jako nekdo, kdo mel hojnou príležitost videti hlasatelum hesel do žaludku. Nevyniká ani úctou
pred velkými slovy. Zdá se, že je skeptický i k slovllm jako jsou demokracie, pravda, spravedlnost, pocestnost. Podezrívá, že se dá s temi slovy provozovat
politický obchod. Od neho pochází dokonce slovo
o demagogii s pocestností, které nejprívetiveji privítali lidé kompromitonní.
Málokdo jim tak promluvil
z duše, jako tehdy Švehla. Pokud se týká ideí, nemá
jich nynejší ministerský predseda mnoho, a všechny
jsou rázu praktického. Nevidíme v tom vadu. Politik
není povinen míti mnoho ideÍ. To je ctnost literátu.
Ale politik se nesmí potulovat od myšlenky k myšlence.
Nemá míti touhu po originálnosti.
Je dosti, drží-li
se houževnate dvou nebo trí myšlenek, které stací naplniti prací nekolik let jeho života. Švehla odhadl, že
odpovedným politikum mladého státu na dlouho postací idea upevnení pomeru. V tom stojíme s ním
proti myslím vratkým. N etouže po originálnosti, bral
ruzné nápady, kde je nalezl: neco od Masaryka, neco
od Rašína, neco z knih z Laichterova nákladu. Ale
budiž priznáno, že vec není vycerpána, rekneme-li, že
bral: také dával. Jako má Masaryk vliv na Švehlu,
má také Švehla vliv na Masaryka. Možno ríci, že je
to nejpronikavejší vliv, pod nímž se Masaryk jako president octnul. Masaryk DO vetšinu svého života byl
theoretikem. Stává se nekdy theoretikum, že podlehnou kouzlu mužu praxe.

Národní

hospodár

Jirí H ejda:

Auto a železnice.
Nejvyšší železnicní korporace americká - Interstate Commerce Commission - zabývala se letos
v srpnu otázkou, která se stala ve Spojených Státech,
zejmén:l však v nekterých
východních distriktech,
opravdu naléhavou. Ba více než naléhavou, stala se
již kritickou, alespon pro železnice: otázkou souteže
automobilové dopravy železnicím. Ve Spojených Státech je z celkového poctu 24.5 milionu automobilu,
které obíhají ve svete, celých 19.9 milionu. Za jediný
rok vzrostl pocet automobilu o 2.2 milionu, o IOOr"
více, než ciní vzrust poctu automobilu v ostatních
státech sveta. Pripadá tedy ve Spojených Státech
I motorové vozidlo na 6 obyvatelu a ježto Indiáni,
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Cínané, cernoši na jižních plantážích, vyslovený proletariát a deti automobilu pravdepodobne nemají, mužeme ríci, že každá rodina Spojených Státu má alespon jeden vuz. Vedle toho je v zemi 70.000 autobusll.
Nákladních aut je asi 2.5 milionu, z toho 7570 soukromých.
Má-li každá rodina svuj automobil, je velmi pravdepodobné, že jím také jezdí, tím spíše, že americké
silnice, hladké jako stul a levný benzin jsou samy
o sobe lákadlem. Vetšinou jezdí se ovšem ve mestech.
ale ani farmár se nevyhýbá pri jízde do mesta tomuto levnému dopravnímu prostredku, který je jeho
úcelum príznivejší, než železnice. Vedle toho jsou
zde však i autobusy. 27.500 takových busu dopravuje
dne denne 691.000 školních detí do školy a zpet,
200 soukromých spolecností
elektrických
tramwayí
má 5.100 busu, které jezdí po 5.132 mílích v I a s tn í c h silnic a 5 I železnicních spolecností používá
autobuSl1k doplnení svých tratí. A zbytek tvorí výdelecné spolecnosti autobusové, které dnes dopravují
osoby i na vzdálenosti velmi úctyhodné. Tak na pr.
v New England, východních to státech Connecticut,
Rhode Island a Massachusetts je celá sít soukromých
linií, z nichž nejvetší, New England Transp. Co. má
pres 100 vozu, 48 tratí na 1100 mílÍch silnic. Z Providence R. 1. do Worcesteru Mass. (42.6 míle), což
je vzdálenost asi z Prahy do Votic, jezdí se 2 hodiny
15 min. za cenu 1.25 do1., zpátecní lístek 2 dol. Nejdelší tr:lf má spolecnost Boston & Main Transp. Co.
mezi Bostonem a Betlehemem 160 mil (Praha-Brno),
ku které potrebuje 9 hodin.
Na zmínené ankete Interstate Commerce Com. bylo
konstantováno, že pokles príjmu z osobní dopravy
ciní od roku 1920 300 milionu dolaru rocne. U jedné
transkontinentální trati cinil dokonce tento úbytek
príjmu za periodu 1914-1924 celých 5070. To jsou
ovšem císla, kter)'ch nelze prejíti nevšímave. Vnucují
nám mimodek otázku, zda nestojíme pred novou revoluCÍdopravnictví, podobnou té, jakou práve pred sto
lety vyvolaly železnice. Trebaže - jak si dále dovolíme naznaciti - ješte se nezvoní železnicím umíráckem, mužeme tretí desítiletí tohoto veku nazvati
rehabilitací silnic. Stará romantika zájezdních hospod
setrepává prach zapomnení a, byt i nebyli to práve
rajtknechtové a postilioni, jichž fanfára zvoní silnicí,
moderní romanopisec vezme rád za vdek neméne malebn)'mi šoféry, tresknými klaxony a místo preprahaCÍch- napájecími stanicemi.
Evropa má ovšem ješte daleko ku Spojeným Státum. V Anglii, která je v motorÍ.saci nejpokrocilejší,
pripadá jeden automobil teprve na 49 osob, ve Francii
na 54, v Dánsku na SI, ve Švédsku na 74 atd., až 1<:0necne prijde Nemecko s 21 I a na sedmnáctém míste
my se 760 lidmi na jeden vuz. Ale i zde je soutež
automobilu stále patrnejší, zejména v zemích, kde
jsou vozy levné, benzin málo zdanen a silnice dobré.
Ted" 'predevším v Holandsku, Belgii, Francii, Italii
a . vÝcarech. Ale i v Rakousku byla pred nedávnem
po, rJána velmi zajímavá anketa o této otázce, která
do~ ' dcila, že hrozící nebezpecí železnicím je velmi
váŽI

;.

lcí uciniti nekolik kroku za hranice, abychom
se sl.tkali s velmi cilou dopravou autobusovou. Char
a bancs, které letos byly tolik okukovány Pražany,
jsou na mnohých místech ciziny dnes témer výlucným
dopravním prostredkem turistu. Nemluvím ani o me-

nos t
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stech, kde jako v Paríži, Lipsku, Dráždanech, Vídni,
Beriíne patrí k obvyklÝm zjevum ulice. Okolí Niz:!y
doporucuji každému shlédnouti s mekkých sedadel
techto modrých kolosll, které jezdL jak do vysokých
Alp de VesLlbie, tak i po horské Corniche do Mentonu i podél more do Monaca. Stredofrancouzské
zámky, bojište na Marne mužete tak navštíviti z Paríže za jedin)' den. Z Edinburghu k svetoznámému
Forth Bridge a zpet dovezou vás tyto vozy za nekolik šilinkll a pred budovou galerie jich stojí odpoledne
celé tucty. .Jsou levnejší než dráha a príjemnejší.
U nás, pokud je mi známo, této dopravy ješte nemáme, ac by se k jízdám v Tatrách, v okolí západoceských lázní, v moravském Krasu i v okolí Prahy
jiste lépe hodila, než zavrené autobusy. Lec i u nás zacíná se v poslední dobe jeviti velmi znacný zájem
o autobusovou dopravu, o kterou se interesují - pres
špatný stav silnic - cetní soukromí podnikatelé. Budiž hned predem konstatováno, že jim všechny úrady
svorne házejí pod nohy klacky úctyhodné velikosti. A o
tom konecne je také zajímavo si promluviti, již s ohledem na ten }}verejný zájem«. Na konferenci nemeckých cizineck)'ch spolku v Eichwalde (cesky se toto
místo jmenuje Dubí - ale pochybuji, že by tak na
Eichwald se nekdo doptal) bylo konstatováno, že ministerstvo železnic zamítá 95 pro cen t(!) všech žádostí o zrízení soukromé autobusové dopravy. To je
ovšem trochu velké císlo, ale nemáme duvodu, bráti
je v pochybnost, protože jsou nám známy i jiné prípady, ve kterých býl zájem železnic hájen tak nehorázne, že by melo býti kriticky rozebráno stanovisko
železnicní správy k autobusové doprave. J\!Iezi Prahou a Kladnem jezdil autobus soukromého
podnikatele. Dopravoval osoby z námestí v Kladne na námestí Republiky v Praze za 10'- Kc. Cesta trvala
55 minut. Doprava osobním vlakem stojí do Klaclna
Kc 7'20 - ale trvá 85 minut do Kladna a 70 minut
z Kladna. Rychlovlak stojí Kc I~bo. Pripocítejme
k tomu, že z Kladna na nádraží jsou témer 3 km cesty
a že místní doprava autobusem stojí 2'50 Kc a pochopíme, proc jezdili lidé velmi rádi autobusem, místo
drahou do Prahy. Ježto prý podnikatel jezdil bez
koncese, byla doprava zastavena. Ale povolení koncese bylo cineno závislým od toho, aby autobus stál
pres hodinu v Buštehrade( 1) a pražské elektrické podniky, ,žárlivé na pár korunek výdelecku, dovolily dopravu jen k poslední stanici své trati. Pražským elektrick)'m podnikum bude nutno jednou reservovati také
kapitolu - prozatím se spokojujeme otázkou: je tohle
snad }}zájem verejnosti«?
Je jiste prazvláštní, že železnice mají do té míry
monopolní postavení v doprave, že mohou vubec mluviti do toho, má-li, ci nemá-li kdo jezditi autobusem.
Zde je nutno novelisovati zastaralé ustanovení, protože nám musí záležeti pre d e vší m n a tom,
aby c h o m I e vne,
r y c h I e a p o hod 1nej e zd i 1i, pri cemž otázka, splní-li tyto podmínky práve
železnice, je více méne lhostejná. Brzditi rozvoj silnicní dopravy proto, že železnicní správa (nikoli železnice) není' schopna souteže, je pocínání hospodársky naprosto neodpovedné. Nutit nás za každou cenu
k jízde vlakem, když máme možnost jezdit výhodneji
autem, je nesmyslné i se stanoviska železnicní dopravy. Jak hned prokážu, je autem výhodná pouze
blízká doprava; pres urcitý obvod, vymezený podle
zpusobu dopravy 50-100
km ztrácí motorisovaná
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silnicní doprava všechny témer svoje prednosti rychlost, láci i pohodlnost. Kdyby železnicní správa
se hledela této okolnosti prizpusobiti jak v osobní tak
i nákladní doprave, mohla by jen vyzískati.
Prihlédneme k rentabilite - nejprve o s o b n í d op r a vy: Je známo, že jsou u nás, dík vysoké ct'lní
bašte a roztríštenosti
výroby automobily ješte vellT'.i
drahé - n e j mé n e dvakráte tak drahé jako v cizine, zejména ve Francii. Také benzin a oleje jsou
dražší a konecne naše silnice, o kterých snad netre1xt
mluviti, zdražují dopravu proti cizine o velká císla.
Pocítejme jen, oc více u nás ruinujeme gumy, perování, oc více namáháme motor, oc vetší je spot1-eba
pohonných látek. Tyto všechny okolnosti musíme vzíti
v úvahu pri kalkulaci dopravy. Ve srovnání, která
nyní následují, je také na vše brán ohled a konecná
císla získána z výloh, jež cítány: šofér 17.000 Kc
(s výjimkou malých vozu), benzin, olej, tuk, petrolej, cisticí material, udržování ve výši S '10 z ceny vozu, opotrebení gum, nájem z garáže (1.200 Kc'), pojistné 1'10 z ceny, amortisace ro'lo a zúrocení 4%. Pri
tom cítáno prumerne denne ujetých 50 km, za 300 dntl
v roce tedy 15.000. Spotreba benzinu, oleju atd. je
ovšem ruzná dle velikosti vozu.
Pojedeme-li tedy malým vozíkem »Praga-Piccolo«
4/12 HP, samozrejme bez šoféra z Prahy do Kladna,
bude nás státi cesta Kc 31'36. Pojedou-li s námi ješte
dve osoby, prijde na jednu neco pres ro Kc. Rychlovlakem by platili 18'20 Kc, pri tom však my pojedeme
o hodne rychleji, takže budeme v Kladne za tri ctvrti
hodiny a to až ve meste,' kdežto dráha nás složí na
nádraží pud hodiny od mesta. Malá »Piccolka« sice
skáce na rozježdené silnici jako koza, má-li škytavku,
ale je prece jen pohodlnejší sedeti na jejích polštárích,
než státi v ulicce nacpaného vozu.
Do Pardubic musíme jeti velkým vozem - tedy
vezmeme »Mignon« rr/35 HP. Jedeme-li s šoférem a
obsadíme vuz ctyrmi osobami
(je šestisedadlový),
prijde na osobu 77'40 Kc. Druhá trída rychlovlaku
stojí 80'40 Kc. Jízda je tedy levnejší, rozhodne asi
nebude rychlejší a sotva je pohodlnejší. Sedeti dve
hodiny ve voze je daleko méne prí jemné, než pomerná volnost pohybu ve voze druhé trídy. Tedy vedle
láce je hlavní predností jízdy, že se rídí našimi disposicemi.
Z Prahy do Kolína stojí cesta rychlovlakem II. trídou 50 Kc 80 hal. Vozem »Alfa« 6/20 HP bez šoféra,
obsazeném ctyrmi osobami, prijde na osobu 30 Kc
32 hal.
Nemám možnost, vypocísti
rentabilitu
autobusu,
ježto mi chybí nekteré podklady. Pocítám-li však podle autobusu, objednaných u Ceskomoravské pro Pražské elektrické podniky (pro 50 osob, z tech 24 sedících) výlohy na 1 km Kc 3'27, docházím k výsledku,
že autobusem, obsazeným pouze 24 osobami, prijde
z Prahy do Kolina na Kc 8'60 na osobu; tretí trída
osobním vlakem stojí Kc 14'40. To je ovšem r e ž i jn í cena, ale pri plném obsazení vozu není pochyby,
že by byla i tato nízká suma spojena s výdelkem.
Ostatne jezdil do nedávna autobus pro 8 osob (velmi
elegantní, s fotelovými sedadly) každodenne z Prahy
do Teplic a byl vždy dobre obsazen. Pochybuji, že by
byl tyto jízdy konal se ztrátou, práve tak jako pochybu ji, že by byl kdo tímto busem jezdil, kdyby jízda
drahou byla výhodnejší.
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Dríve, než vyvodíme závery z techto císel, prihlédneme ješte k d o p r a ven á k I a d o v é: zde je obraz
již složitejší. Predne nutno si twedomiti, že pri srovnávání mužeme se držeti pouze všeobecných, základních sazeb, kdežto náš tarif má celé stovky sazeb v)rjimecných. Dále nutno vzíti v úvahu, že dráha poskytuje nekteré výhody (zpetné zásilky prázdných sudu,
pytlu a j.), které usnadnují dopravu a konecne nutno
míti stále na zreteli, že srovnání se ruzní dle druhtl
zboží, podle toho ve kterých trídách je zarazeno. Zjistili jsme, že pro mez i m e s t s k o u dopravu se po-'
užívá nákladních aut nejvíce u reziva, cihel, cerstvého
ovoce, zeleniny, piva a stehovacích svršku. Pro tyto
druhy zboží jsme také vypocítali naše srovnání.
Vezmeme nejprve p i v o. Pocítáme-li
ne j I e vnej š í normální sazbu, to jest pri 10 tunách, stojí
doprava na 50 km drahou 455 Kc (trída A), na
105 km (Praha-Pardubice)
798 Kc. Jako rychlozboží
stála by doprava pri snížené sazbe 787, resp. 1352 Kc.
Doprava autovlakem »Praga« typ N SS HP s príveskem Q nebo »Škoda-Sentinel« na 50 km 500 Kc,
na 105 km roso Kc. Pri tom je však autodoprava kalkulována pri jízde tam i zpet (s prázdným vozem).
Pri jízde s pln:)rm nákladem obema smery je výdej
polovicní na jednu jízdu. Je tedy doprava na 50 km
o neco dražší (ovšem jen zdánlive, jak ihned ukážeme), na roo km již znacne dražší - ovšem, pouze
pri obycejném zboží. Jako rychlodoprava je auto levnejší. Pro pivo má železnice radu výjimecných sazeb.
Tak na pr. ze Stráncic do Prahy (Velkopopovický pivovar) platí sazba 2'35 za 100 kg místo normální 3'23·
ovšem pri zarucené doprave 22.500 tun rocne. Deset
tun stojí tedy 235 Kc, kdežto autem by stálo asi
250 Kc - ovšem že pri dvou cestách.
O v o c e, ro tun z Prahy
do Pardubic,
balené
(tr. A) stojí 798 Kc, nebalené (tr. B) 640 Kc. Jako
rychlozboží snížené 1352 Kc. Autodoprava 1050 Kc;
zelenina cerstvá stojí na 50 km pri celovagonové zásilce 370 Kc, autem 500 Kc, 5titunová 227'50 Kc,
autem 350 Kc, 2 tuny 125 Kc, autem 130 Kc. Doprava ci h e I i rez i v a je drahou daleko levnejší,
takže zde auto prichází v úvahu pouze na menší vzdálenosti, zejména pak v obvodu mest. Pri doprave n ábyt k u je opet auto výhodn.ejší. Stojí autem na
105 km 693 Kc, drahou 239, rychlozboží 939 Kc.
Z uvedených císlic je zrejmé:
Že do p r a v a o s o b n í je automobilem na kratší.
vzdálenosti výhodnejší, než drahou.
Jebot auto je
levnejší, rychlejší a pohodlnejší. Dopraví vás prímo
íZ místa
na místo, kdežto dráha jen z nádraží do nádraží.
Delší trat je málo výhodná, nebot je dražší, po dvou
hodinách jízdy autem nepohodlná a rozhodne pomalejší, než rychlovlak. Pres to mtlže prijíti v úvahu
tam, kde není prímého nebo dobrého spojení (Praha
-Teplice),
nebo kde dráha prekonává daleko vetší
obtíže (v horách).
V každém prípade jsou zde však nekterá omezení,
nebot autodoprava je odvislá od stavu silnice a namnoze i od pocasí (za náledí, závejí) a nestací na zdolání masové frekvence.
Dále je zrejmé, že do p r a van
á k I a dní je výhodná autem pouze u nekterého zboží a opet do urcité
vzdálenosti, která sotva bude vyšší, než roo km.
K doprave hromadného zboží, které pri nízké cene
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má velký objem (brambory, uhlí) se na vetší vzdálenost auto nehodí. Rozhodne však je výhodné všude
tam, kde sazba železnicní dopravy je stejná nebo
o 15-25% vyšší. Nebot nesmíme zapomínati na jednu
úžasnou výhodu automobilu: dopraví nám zboží prímo
ze skladište do skladište, címž ušetríme dvojí dopravu
lokální a dvojí prekládání. Pripocteme-li k tomu ješte
rychlost dopravy, pochopíme, jak velké položky pricházejí zde v úvahu v neprospech železnicní dopravy.
Mnohdy i doprava hromadného zboŽÍ na vetší vzdálenost se vyplatí autem - jedine s ohledem na posléze
uvedené momenty.
Nebezpecí souteže je tedy prokázáno. Zameziti ji
nelze, nejvýše omeziti. Železnice má a bude míti vždy
svoje, naprosto presne vymezené, pevné posice. Nutno
si jen uvedomiti, které posice to jsou a sesíliti je. Dálkovou dopravu osob i zboží, rychlou dopravu osob
na velké vzdálenosti a dopravu hromadnou
at
zboží ci osob, automobil nikdy železnicím neodloudí.
Leda by si železnice umínily »na špatné ceste setrvati«. jak praví katechismus. Ztrátou dopravy hodnotného zboží ztratí ovšem železnice mnoho; méne
již ztrátou cestujícího obecenstva, zejména 1. a II.
trídy.
Co tedy podnikne moudrá železnicní správa, aby
celila nebezpecí? Rozhodne nebude se tváriti ulekanou
a nevystrcí drápky, jako pan ministr železnic ve svém
exposé v ústr. rade železnicní: možná ostatne, že to
hyJv drápkv nekterého kocourka za ním. Lépe Íe zase
drápky schovati a ukázati hladkou pacinku. Mluviti
() »zjednání rovnováhy« mezi železnicí a autem je
trochu nrimitivní. Poukazovati k tomu, že železnice
musí udržovati kolej. dopravovati poštu a vojáky a
jiné a jiné veci, znamená mluviti o astronomii tomu,
kdo se práve intt'resnie o zelí. Te-li snad úmysl, zatížíti automobily takov}'mi danemi, aby byl rozvoj automobilismu u nás naprosto zabrzden a aby železnice
mohly naprosto využíti svého monopolu k diktování
cen. pak je nejlépe ríci to rovnou, abychom vedeli na
cem jsme. Domníváme se, že tohoto úmyslu není.
Interpelovali jsme pred n((kolika dnv prímo odpovedné cinitele a dostalo se nám 11 iištení. že ministerstvo
vl'r. prací pripravuje sice silnicní fond. do kterého ministerstvo financí vloží jako základ dan z motorových
vozidel. Ale za to se zlepší silnice a tím i zlevní provoz. Budou-li stejne zatíženy i selské povozv, které
nejvíce ruinují cesty, pak jiste nebude vážných námitek proti tomuto systemu, který vynáší Spojeným
Státum (ovšem pri 20 milionech aut!) 277,779.149
dolartl rocne.
Moudrá železnicní správa se nejprve poohlédne po
svete, nebot v boji s autem již západní dráhy mely
príležitost získati velmi rozsáhlé zkušenosti. Porovná
výsledky ankety rakouské a švýcarské. porádané ani
ne pred dvema mesíci a pozná, že soutežiti automobiltlm lze jedine takto:
Zbaviti se predevším lokální dopravy tam, kde je
jJ' sivní a nahraditi
ji dopravou motorovou a to bud
pc koleji, nebo autobusy ve vlastním provozu.
obvodu velkých mest, kde je soutež, nejostrejší,
za'-ésti hustou frekvenci vlaku, jezdících za malých
intervalu do všech míst, která tvorí radiu s velkomesta.
7

Zrychliti osobní dopravu na strední vzdálenosti,
prosaditi zásadu, že žádný dálkový vlak nestaví do
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50 km od pocátecní stanice a také všechny další mezistanice že musí býti reservovány lokální doprave.
Zlevniti sazby, zejména rychlovlaku. Porovnejte
tato císla:
Praha-Kladno
III. tr. osob. vlakem stojí 7"20,
rychlík r8'20( !).
Praha-Kolín
III. tr. osob. vlakem stojí r4'40,
rychlík 25'40.
Praha-Pardubice
III. tr. osob. vlakem stojí 24'20,
rychlík 40·2o(!).
Myslím, že nemuže b},ti lepší ilustrace nemožné tarifní politiky. Není to prímo »vyzvání k tanci« všem
automobilistum
a podnikavým majitelum autobUStl?
A není to polícek tem chudákum, kterí se musí tlouci
osobním vlakem do Pardubic, hloupých ros km celé 3 hod i n Y 38 min u t(!!) protože je jim témer
roo% prirážka prece jen tr:ochu nestydatá?
Zlevniti nákladovou dopravu do míst, jež pricházejí v souteži v úvahu. Nízkými nákladními tarify
na malé vzdálenosti a rozumnou doplnovací sítí automobilovou muže se ješte velmi mnoho získati.
Rozhodne však nemá smyslu poušteti se v soutež'
tam, kde je beznadejná. Nebot tam nepomuže ani násilné brzdení, které se dosud systematicky provádí.
Švýcary zkoušejí nyní zajímavý zptlsob. Mezi Curychem a Ženevou. kde je pri skvelých silnicích nejvetší
~outež zreimá a kde rychlíky, jezdící v málo vhodnou
dobu. jezdily poloprázdné,
zavádejí se nyní vlaky
o jednom nebo dvou vozech (trat je elektrická), které
jezdí vždy, kdykoli se sejde alespon 25 lidí. Na tabuli
je oznámeno, kolik osob je již hlášeno a jakmile je
zde potrebný pocet (lze se hlásiti i telefonicky na urcitou hodinu), je vypraven vlak. Tím chteií švýcarské
dráhy odstraniti provozní ztráty z prázdných vlaku
a vyjíti vstríc potrebe cestujících. Pri motorisování
dopravy bylo by možno i u nás mnoho podniknouti.
A dráha by mohla znacne prispeti i k odstranení bytové krise, kdyby ucinila široké okolí velkých mest
lépe prístupným. Nemohu pochopiti, proc na pr. nemá
dráha svých autobusu (když již nechce dovoliti soukromou dopravu) na trati Smíchov-Zbraslav,
proc
nejezdí motorovými vozv ze Zbraslavi do Bráníka.
Prodloužení koleje k elektrice by otevrelo celý tento
kraj, dnes isolovaný, nebot nikdo nepojede oklikou
pres Krc a Nusle do Prahy. Na velmi frekventované
trati z Prahy do Kralup jezdí dnes ješte dopoledne
a odpoledne poloprázdné, dlouhé vlaky - ráno a vecer
však sotva stací doprave. Tato trat je vyslovene lokální, motorová doprava o jednom-dvou vozech každou ptll hodiny by regulovala frekvenci a tisíce tech,
kterí dnes nemají v Praze bytu, stehovalo by se do
míst podél Vltavy, kdyby jen bylo rádné spojení.
V každém prípade musíme žádati, aby si železnice
zajistila svoje postavení v poctivé, volné souteži. Potírati soukromou podnikavost je nesociální a nehospodárské. Chceme dobré dráhy a dobré automobilové
trati. Problem dopravy je dnes otázkou hospodárského vývoje více ješte, než pred sto léty, kdy zápasily
železnice o existenci s povozníky a plavci na kanálech.
V zájmu tohoto vývoje rozhodne není, aby železnice
svého mocenského postavení, zejména tam, kde je
státní a má monopol, zneužívala.
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Starosti s cenami.
Jestliže se všechny palitické strany zajímají a vývaj
cen, je už vec asi akutní. Všechny jdau na ta se svého.
pal i t i c k é h a stanaviska,
ale rozpacitosti se nemuže ubránit žádná. Socialistické strany jsou zásadne
jednotného názoru: drahotu pusobí agrární politika.
Vládní strany privádí cenavý index nikoli ješte do
nesnází, ale aspon do. razpaku, když mají jej vysvetlavat svým straníkúm.
Nejzadneji na pravém krídle
jsau agrárníci, nebot se delá jejich politika a zhadnocuje se zemedelská práce a výraba. Prato také nejhorliveji vysvetlují a dokonce se ahánejí indexními císly.
Konec kOnetl vysvetlí stoupajíCÍ ceny životních potreb
zcela prirozene: dnes se delá p Q 1i t i k a výr o b n í
a z té chce míti neco také zemedelec, když dríve se
delala politika socialistická, ze které mely užitek spotrebitelé. Zde jsme u jádra veci: cen y se netvorí
podle hospodárských zásad, nýbrž pad tlakem vládnoucích politických stran ..
Lidovci mají ve svých radách obe složky: výrobní
i spotrebitelskou.
Prata hlasavali pro agrární programy a dnes, když se objevují kriklave nepríznivé
dúsledky pro spotrebitele, jsou rtejvíce na rozpacích
a mluví »0 šalebnÝch císlech indexu«. N áradní demokraté ocenujíce vÝznam vlády pravých stran, dovedli
vyložit svým príslušníkúm výhody vyšších cen zemedelských výrobkú.
Tím prý stoupne kupní síla venkova, což se projeví vetší paptávkou po prumyslových
výrobcích, a' každý z toho bude neco' mít. Ano, lidé
ješte verí pohádkám. Živnostníkum je cenová hladina
lhostejnou. Jim záleží jen na tom, aby se zachovaly
úctyhodné' rozdíly mezi surovinou nebo polotavarem
a hotovým výrobkem, mezi nákupní a prodejní cenou.
Tak s e z p o 1i t i s o val o t var e n í cen, a podle
koalicních vlád budou vypadat i ceny. Cenové indexy
jsou kapitola sama pro sebe. Loni jsme meli vysoký
·index a 'láci, letos máme o tri pracenta nižší index a
drahotu. Jsou to opravdu šalebná císla.
Velká cen o v á por uch a vznikla již z a vál k y.
Necekane zvýšené duchody nekterých lidí, jež nebyli
élni príslušníky téže trídy, vzduly cenavou hladinu,
zatím co druzí nemeli na nejnutnejší. Kdyby inflace
zvj"šila u všech stejne duchody, nebylo by paruch a
saciálních dúsledkú z toho. Veliká spotreba státu a
hlad po zboží razmnožil prirazene nejdríve duchady
yýrobních vrstev.
Poválecné etresy státních zrízení
privedly k moci vrstvy spotrebitelské, zastoupené trídní socialistickou palitikou. Rozdíl v dúchodech se pomalu vyrovnal, a brzy spotrebitelská politika hospadarící na úcet státu a obcí, zatížila dúchody výrobce
tak, že reakce nedala na sebe dlQuha cekat. Cili vcera
se delala palitika spotrebitelská a dnes se bude delat
palitika výrobní.
Teareticky to není težký prípad. Príroda si najde
sama brzy ravnaváhu: zmenší-li se dúchody širokých
vrstev spotrebitelských, klesne jejich kupní síla, omezí
se spotreba a pak i výraba. Klesnou ceny, tím se zvýší
dúchady, poptávka a zase výroba, cili raztocí se kolo,
které teoreticky velmi dobre funguje a prakticky drtí
v casavých intervalech ty, kterí nemají talik síly, aby
se dackali blahodárného obratu, at jsau ta spotrebitelé
nebo. vÝrabci. Není proto nic asudnejšího a pachybnejšího než staveti pruti sobe politiku Výrobní a spa-

trebitelskou a damnívati se, že každá má právo nejaký
cas koristiti.
Socialistická éra zatížila stát, abce a celou výrobu
bremeny,
jež byly nad síly nosnosti naš~ho nár?d:
ního hospodárství. O tom není pochyby; vzdyf volam
po náprave vychází i z rad" saci~listických. J akl;1Íle
v~ak nastal obrat, nenapraVUJI se Jen chyby, ktere se
staly, nýbrž každé podnikání, i nezdravé a neschopné a socialistickými vlivy nepoškozené, chce se sanovat na úkor spatrebitele. Jako jsme nemahli vytvorit
z Ceskaslovenska isolavanou stanici saciálních refarem, tak zase na druhé strane nemúžeme odríznout
ceskaslovenského spatrebitele od svetových trhú a danutit ho aby vyššími cenami platil bezdúvodne vysoké
podnikatelské zisky. Názorným príkladem je boj o ceny
cukru. Jejich zvýšení není adúvodneno ani výrobními
náklady ani cenami svetavého trhu, ale umožnuje se
jedine kartelavau politikou a celní oc~rat;au. Uzn~v~me že musíme svou repnau a cukerm vyrobu chramt
c1e~, podporu jetpe s7ndi~~lismus, a,by .~e}Ýro~~ zlev:
nila, a prece jsou lide, kten se d?vmmVajl,.,ze ,majl s~at;
právo vykoristiti toto hospodarsko-soclalm
opatrem
jen ve svú j prospech. O špatné pochopení není u nás
nikdy nouze.
.
Zapomíná se na to, že jsme státem vyslovene vývazním a že tedy o cenách našich výrobkú razhoduje
s konecnou platností jedine svetový trh, kam ovšem
moc našich politických stran nesahá a které nemají
ani ponetí, do jakých ~onfliktu ž.enau naš~. haspodár~
ství, pravazujíce svauuzce stramckau po.h~lku. Mahh
bychom ríci, že jsme se svou cenovou pohttkou ve sle~
pé ulicce, kdyby si živý organismus, trebas pa pohromách nedovedl pomoci. Rekneme proto. jen, že rychle
spejeme k prela mu dosavadní cenavé palitiky.

Život

a instituce

J. L. Hromádka:

Katolický kaleidoskop.
Ze všech sveto.vých útvaru krestanských zdá se být
k a t a 1i c tví r í m s k é dnes zjevem nejvyravnanejším
a nejurcitejším. Pravo.slaví zápasí a navé farmy i navau
nápln nábaženskau; nikdo. s urcitastí nemuže ríci, jak
zdalá nynejší kritický atres a neklid. Pratestantism hledá
navé cesty arganisacní a trpí težkými atázkami náboženskÝmi i bahaslaveckými. Katolictví rímské, prahlašavané v dabe predválecnéha kulturního. o.pajení za eldaráda tmy nebo. za studenau, nepladnau zkamenelinu
casu dávno prešlých, stají pevne, sebevedame a s aživenau smelastí si prisuzuje jedinecnau sílu pakraku a
nábaženské i kulturní tvarivasti. Namítá se mu s mnaha
stran, že jeho. ílSpechy misijní nejsau o.pajivé; že prístup
ajedinelých kanvertitu je trapne prekonáván o.dlivem širakých zástupu lidavých; že nedastatek studentu bahaslaví pavážlive svedcí a nezájmu mladé generace; že
paválecný vzestup katalický, lze-li a nem mluvit, je jen
neužitecným a prechadným dusledkem úzkasti, s jakou
unavení a ulekaní náradavé se ahlíželi pa pevné skále
prati revalucnÍmu vlnabití saciálnÍmu a palitickému; že
vznasné výkriky a abrode katalictvÍ jsou pauze preludem snivých romantiku, kterí v katalické minulosti a
mystice hledali utišení a lahodu pro. své choré a vyhladovelé duše. A námitky našich odpurctl katolictVÍ jsau
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známy: že politické úspechy katolických
stran mají príciny zcela nenáboženské
a nedají se pricíst na úcet církevního a vnitrního rozmachu katolického;
a že jsou proievem docasné kulturní a politické desorientace
revolucní a porevolucní; že katolictví se u nás udržuje pouze
netecnou nemyslivostí neprobuzeného
lidu, a pohodlným,
neprerakoušteným konservatismem
»inteligence«, stredních a zámožnejších tríd. V nejlepším prípade bývá pripomínáno, že katolictví vyhovuje
urcitým sklonum duševním a že najde vždycky
oporu v lidech vnitrne nesamostatných, nesvobodných,
trpriých a .\neschopných
nábožensky žít bez vedení, autority, berel a knežských
prostredníku; že však rostoucí vzdelanost,
konsolidace
sociální a politická a vedomí demokratické
rovnosti a
svéprávnosti omezí záhy prítažlivost katolické církve na
minimum.
Nepokládám katolické církve za neštestí a za hrozivý
prízrak, pred kterým je nutno troubit na poplach a proti
kterému je treba mobi1isovat všechny síly osvety, demokracie, pokroku a vedy. Naopak - mám za to, že náš
prumerný odpor proti katolictví je dokladem naší náboženské, kulturní i vedecké plytkosti. Politická akce katolická souvisí s podstatou západního kresfanství
a nemusí být sama o sobe špatná. Ovšem - praktiky našeho politického katolictví jsou mne protivné. Jeho okázalá záliba v politické linii »na pravo« netkví nutne v základech katolické státovedy
a muže být i katolické církvi prakticky škodlivá i heretická nábožensky.
Ale myslím, že v zájmu kresfanství
i kulturní svežesti u nás je
nutno revidovat stará a namnoze setrvacne
tradovaná
hesla protikatolická. Nejde mi o politiku. Muj vztah ke
katolictví je urcován pohnutkami
náboženskými
a
snad ješte studijne vedeckými.
Neverím ve skutecnou
náboženskou obrodu u nás, nebude-li náš pomer ke katolictví odpolitisován a zbaven rozmanitji:ch falešných,
národních a pseudovedeckých
hesel. Ve svých úvahách
o katolictví nedávám se vést predstavami
o mocenském
úpadku nebo úspechu papežské Stolice. Náboženské
bohatství katolické není temito úspechy nebo neúspechy
dotceno. Síla, prítažlivost, podmanivost
a odolnost katolictví tkví jinde. ~lé i lidé, kterí se obírají katolictvím
pouze sub specie politiky a kterí usuzují o jeho cene podle politických merítek, jsou povinni, aby nesoudili o nem
lehkomyslne. O doklady, že katolictví zustane ješte dlouho i politicky pozoruhodnou
složkou poválecného
sveta,
nebylo by nouze. Nemysleme jen na politickou cinnost
našich katolických stran! Katolictví je církví svetovou národní vetve její žijí nejen ze své síly, llJ'rbrž z bohatství celku. Náš politik nesmí nedbat této skutecnosti
pri
svých výpoctech. Není nutno zbytecne precenovat,
ale
není užitecno podcenovat fakt, na který upozornuje francouzský publicista M. Per not ve knize, i u nás dobre
známé, "Svatá Stolice, katolická církev a svetová válka«
(1925):

"Mezi vším tímto borením a vším prestavováním (zaválky a po válce) jediná budova zustává nedotcena a nehybna - ta nejstarší ze, všech. Svatá Stolice zajisté slyší
hluk a pocHuje nárazy ohromné boure, která rádí kolem
ní; hluk a náraz,' jí pohnou, ale neotresou. Papežství vyšlo z poslední svetové krise vetší, mohutnejší a váženejší
uež dríve pres svou neutralitu a necinnost, které byly
vlce obezrelé než šlechetné, ale snad nevyhnutelné. Svetové verejné mínení musilo být ohromeno protivou mezi
vratkostí dynastií a státu, jež videlo se hroutit, a chladnou vYtrvalustí dV\Yllttsíeileté Lnstitllt'e, ldelá pred jel1'o
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zraky vycházela ze strašlivé zkoušky nepoškozena a nezmenena - - - Dejiny posledních dvaceti peti let obdivuhodne ukazují podstatnou' vlastnost katolické církve,
kterou není nehybnost, nýbrž nepretržitost v setrvánÍ."
(Str. 193.)
Kniha Pernotova

není psána s hlediska

katolického.

*
V kvetnu 1925 byla Piem XI. prohlášena
za svatou
francouzská
kai-melitánka z kláštera Lisieux, T e rez i e
z Jež í š k a (nar. 1873). Stalo se tak za neobvyklé slávy
a nádhery. Na sta tisíce lidí se tísnilo pred basilikou Sv.
Petra; pres 25.000 poutníku prijelo jen z Francie. V novinách bylo upozornováno
na politický význam této kanonisace. Nejstarší dcera církve, Francie, mela býti pocténa poznovu: práve 5 let pred tím (v kvetnu 1920) prohlášena byla za svatou národní hrdinka
francouzská
J e a n n e d'A r c. Nezáleží
mnoho -na politické stránce
nového svatorecení.
Co nás zajímá predevŠím, je" nová
svetice sama. Zjev prekvapující,
ceskému cioveku težko
pochopitelný.
Ctete-li listy a vlastní životopis Terezie
z Ježíška, nechce se vám ani verit, že tato dívka zemrela teprve pred 29 léty (1897). Predstavte
si, že ani
ne za 30 let slouží papež mši k její cti, že ji vzývá, vysílá k ní prosby o prímluvu a že jsou zrizovány oltáre
s jejími ostatky a obrazy.
Máloíe
pomerne príkladu
v dejinách kat'olických, že svetec ci sveticebylÍ
kanonisováni tak záhy po své smrti.
.
Katolík verí, že jeho církev není nikdy bez svetcu; že
Buh stále vyznamenává
a zahrnuje vyvolené duše nadprirozenými svými dary a žé tito vyvólenci už'za svého" pozemského života stojí v nejužším, nejintimnejším
spojení s Bohem; že v objetí Spasitelove
dosahují zásluh
nadbytecných,
aby jimi rozmnožili poklad církve- a aby
podepreli mdlé a ch'oré údy církve. Mystické telo Kristovo spojuje tyto svetce v organický svazek se všemi
ostatními kresfan~ minulosti, prítomnosti
i budoucnosti,
Buh oslavuje se v nich divy a zázraky a prijímá je-hned
po skonání v kruh tech, kdož doplnují zpevy nebešfanu
svými tóny a velebami a kdož v blaženém zrení na nezakrytou
tvár Boží okoušejí vecnou," nicím nerušenou
blaženost a mír. NekatoHkovi je sotva možno pochopiti,
co prožívá opravdový
katolík ve víre,' že i d li' e s- .:.......
pres všechnu chatrpost - je pozemská církev místem,
kde vyvolené duše ve svatosti a mystitké Jednote s Kristem spojují nebe se zemí. Nejen CÍrkevní úrad knežský,
nýbrž i svetcové
a svetice" (bez knežského
svecení a
bez iurisdil<ce) jsou reálním, mystickým'
poutem mezi
církví víteznou a bojující. Hierarchie milostných daru a
nadpriroz-ených
ctností vedle hierarchie
úrední, právní,
knežské! Nejprostšímu
údu církve
mohou
být. 'udelem
•
I.•.•
·
vetší cti a vyšší sláva než neomylnému
veIekneii rímskému. Svetcové jsou zárukou, žé tuhá"pouta právne hierarchická nesevrou dusive volného vanutí Ducha. Církev
katolická není výlucne církví knežskou. Když A n g eI u s S i I es iu s Oohann ScheHler) se stal 1653 katolíkem, jedním z duvodu, proc opustil lute~skoÍ1 Církev,
byl »uedostatek svetcu~ zázrak?l u lutherá.nu«, »nes~ís1ný
pocet kanonisovaných
a nekanonis<?vaných:
svetéu~ a
množství zázraku« v katolické církvi.
Terezie z Ježíška je svedectvím,
že reholnický ideál
v katolictví dosud žije. V dobe politických a sociálních
zmatkú, technických
divu a vynálezu, prekotné vedecké
a osVetové cinnosti, V dube vášniVých poju círk,'e'tne pO-
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litických žijí v ústraní tiché duše, jejichž jedinou touhou
je život nadprirozených
ctností, stálého, težkými hríchy
nerušeného spojení se svátostným
Kristem, život dokonalé cistoty, lásky a pokory. NeporozLfmí katolictví, kdo
neporozumí tomuto zjevu; kdo nepostrehne,
že tato církev tak zknežštelá, zbyrokratisovaná
a zmechanictelá
je
prostredím,
kde najdete i plnost bez pro s tre dní h o
styku s Božstvím, kde se dosud ješte rodí zástupy lidí
osobitých, jedinecných
a svéprávných.
Katolictví není
jen náboženstvím
uniformity a knežského prostrednictví.
V ceském katolictví je málo dokladu reholnického
zanícení. Ceský katolík monastickÝm touhám valne nerozumí. Moderní doba je dusí svým stupnovaným,
neklidným kulturním
napjetím. Ale katolictví
bez nich není
plným katolictvím.
Na Terezii z Ježíška mužete studovat duši dnešního,
zejména r o m á n s k é h o katolictví. Najdete v ní projevy nejopojnejší
svátostné,
eucharistické
mystiky. Ve
vlastním životopise (Dejiny duše) píše o chvílích po prvním prijímání:

hríchu«. A zase slyšíte od ní evangelické projevy, že vše,
vše se stalo bez jejích zásluh, z. pouhé milosti.
Všechny tóny novodobé
katolické
zbožnosti
zjistíte
u této podivuhodné
svetice:
svátostnou
i mariánskou
mystiku,
barokní
hravost
a puvabnou
rozmazlenost,
vznícení smyslu i ponurou úzkostlivost a suchou vypráhlost, - a to vše v bezvýhradné
a oddané poslušnosti
autorite církevní. - Nekdy jakobyste zahlédli pod hávem
jejího asketického
sebeponorení
v hlubiny Kristovy nestrežené gesto a úsmev pohanského nitra. U techto katolických mystiku nikdy si nejste plne jisti, není-li jejich
vzrušená
a sebezapíravá
touha po »nebeském .ženichu«,
jejich náboženská hravost a puvab vyzárením
nezpoutatelného pohanského
zvírení smyslu,
není-li novodobé
katolictví pouze mysticky
zbarvenou
renaissancí.
Ale
nechci všetecne analysovat:
vím, jak jeden falešný pohled a dotek pripraví oko pozorovatelovo
o všechno bohatství a plnost Božího sveta.

,,0, jak blahé bylo toto první milostné sjednocení mé
duše s J ežlškem! Vždyt jí On, dobrotivý Spasitel, vtiskl
polibek nejcistší lásky - - - Vždyt On a malá Terezie
se již dávno poznali a si porozumeli. Ale toho dne nešlo jen
o vzájemné porozumení, ne, to bylo vespolné spojení, blahé
sjednocení. Nebyli jsme již dve rozdílné bytosti, splynuli
jsme, asi jako se kapka vody ztrácí v širém oceánu. Terezka prestala býti - Ježíš zustal - - - Cítila se tak
slabou, ano bezmocnou, že ustavicne toužila, aby se na
veky spojila s božskou silou.«

Pozornému
ctenári katolických
knih a casopIsu poválecných neujde jemná reakce proti baroknímu a hravému katolictví
protireformacnímu.
Už predválecnÝ
modernism
katolický
hledal nové .cesty zbožnosti,
váž-·
nejší, prísnejší, pravdivejší.
Ovšem tento modernism mel
príliš mnoho kulturních zájmu a zbytecne mnoho ohledu na osvetárskou
náladu a protikatolickou
tendenci novodobé spolecnosti;
prestal verit ve své katolictví
a
ztratil namnoze schopnost pohledu v bohatstvi a osobitost katolických myslitelu, svetcu a theologu. - Dnešní
modernism má jinou povahu. Nehledá smíru církve s novodobou kulturou, pátrá spíše po cestách vnitrní náboženské obnovy.
Zkouší u pramenu
k a t oIic k ý ch
možnosti církevního obrození i kulturního pokroku.
Iiorlive jsou cteny spisy velkého anglického konvertily, kardinála J. Ii. Ne wm a n a. Tento osamelý, povahove spíše pasivní muž stává se dnes hledanejším ucitelem a vudcem než byl za svého života. (Zemrel 1890.)
Je cosi tesklivého a smutného na jeho práci i osudech.
Za nejtežších
vnitrních
boju opustil 1845 anglikánskou
církev, presvedciv
se, že skutecnou matkou - církví je
církev rímská a že není jiné volby než bud atheism nebo
katolictví. Vše ostatní je prý jen polovicatostí
a prechodem. Ale katolické údobí jeho života neprineslo mu štestí
a pokoje. Byl podezríván
z neuprímnosti
od protestantu
(Ch. Kingsley) a z vlažnosti od katolíku. Jeho rozsáhlé
vedení, filosofická pronikavost
a bohatství víry težko se
daly vtesnati do úzkých mezí tehdejší an~lické spolecnosti katolické.
Nemohl presvedcit
svých biskupských
autorit, že je nutno postavit vzdelání katolíku na nejširŠÍ
a nejsmelejŠÍ základnu. Revise anglického prekladu bible
nebyla mu sverena z obavy pred jeho veroucnou nespolehlivostí. A když v bojích o papežskou neomylnost v názoru o neomylnosti videl jen theologickou teorii a nepokládal její dogmatisovánÍ
za úcelné a vhodné, bylo podezrení proti nemu jen stupnováno.
Kardinál Manning
netajil se neduverou
k Newmanovi.
Teprve papež Lev
XIII. rehabilitoval
Newmana 1878, udeliv mu kardinálský
klobouk. »Bylo mi receno, že je to liberál; ale myslím,
že jsem jeho vyznamenáním
poctil samu církev«, rekl
prý papež lordu Selborneovi.
Newman zduvodnil suggestivne
názor- o katolictví jako
organickém
spojení tradice a pokroku. autority a svobody. Positivistická
historická veda vysvetlovala
katolictví jako produkt smeru dejinných, jako polomechanický

Terezie patrne promítá eucharistické
vznícení pozdejších svých let do duše dítete; ale na tom nezáleží. Jsou
to typické projevy katolické mystiky. Chce navždy žít
co nejblíže svatostánku,
»aby vlídné božské oko na ní
spocívalo«. Panna Maria, »neobycejne krásná«, se jí zjevuje, sklání se k ní a usmívá se na ni. Terezie toužÍ darovati celé své srdce »mi1é Matce Boží«, »vždyf ona vložila šfastného
jitra dne 8. kvetna do kalicha duše mé
svého božského syna«. (Str. 69.)
Pri tom se podivíte, kolik rozmarnosti,
hravosti a mazlivé rozpustilosti
je v její zbožnosti! Mluví o »roztomHé
pozornosti J ežíškove«. Anebo:
"UŽ dríve jsem se Ježíškovi nabízela za hracku; prosila
jsem ho, aby mne nepokládal za drahocenný predmet, jehož
se deti nesmejí dotknouti, nýbrž jen z dálky se smejí dívati. Chtela jsem spíše býti ieho malým, zcela obycejným
mícem, který by mohl po libosti házeti na zemi, kopat, propíchnout, hodit do tmavého kouta, nebo, kdyby mu to pusobilo radost, vzíti pevne do rucky a k sobe tisknouti.
Zkrátka, chtela isem Ježíška obveselovati a úplne se prenechati jeho nápadum.«
Ale po šfastných
chvílích, kdy se »mohla podati ženichu duše své«, pricházely okamžiky úzkosti, že si »poskvrnila belostné roucho krestní nevinnosti«. - Žila širokým rozpjetím
duše: od okamžiku videní a nebeské
lahody až po chvíle bolesti a utrpení Kristem sevrené
duše; od rozmarné hravosti až po tíživé chvíle sebebicování a úzkosti.
Oddává se pobožnosti
svatého
obliceje (Kristova)
a
preje si, aby »oblicej její byl jako J ežíšuv zastren potupou, aby si jí nikdo nevážil.« Po generální zpovedi za
dva mesíce po jejím vstoupení do kláštera prohlašuje její
zpovedník že »se nikdy nedopustila ani jediného težkého

*

*

,~
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censtvÍ po vzoru starokrestanské
církve. Starokrestankonglomerát židovství a hellenismu, orientálních kultu a
rímského ducha právne-státního,
recké filosofie a pohanská liturgie, theologie a zbožnost mají být prostredkem
ství antických a germánských
národt'J. Newman obmea lékem proti novodobému
r~zkouskování
a rozkrájenÍ
života, proti modernímu kulturhímll neklidu a nervosite.
nuje tuto thesi; ciní 4 ní dukaz pro universální sílu kato. proti skepsi i anarchii. rozumárství
i mravní rozviklalictvÍ. Církev není produktem
»vývoje«; je svrchovanou
nosti. Vždyt prý i katolictví utrpelo moderním subjektimocí dejinnou: prizpusobuje
si sourodé prvky ze všech
vismem a roztríštením
života. JednostrannÝ
kult vystakulturních epoch, zpracovává
je svým duchem a zasavené monstrance
zuje do svého organismu.
Katolictví je principem trabarokní pobožnosti k Srdci, obliceji,
dice; uchovává pravdy evangelia
neporušeny
a neaotranám Kristovým
jsou prý príznakem náboženského
odklonu od celistvosti a plnosti starocírkevní.
Mešní liturceny. Ale je živým telem, které nežije jen z minulosti,
gie a mešní obecenství ve starém, puvodním smyslu jsou
nýbrž stále reaguje, kladne i záporne, na všechny dejinné síly, smery a instituce. Newman s theologickou
prý zdrojem skutecné
lásky a solidarity;
vracejí prý
obezretností vykládá
svou filosofii dejin. Modernisté
slavnostní klid duše; uvádejí verícího ve styk se svrchovaným, nemennÝm, vecným Bohem a vtelenÝm Kristem.
G. Ty r r e I a A. L o i s y navázali na Newmana;
ale
Liturgický
život naplnuje verící nitro rytmem, stálostí
zatím co jejich ucitel vidí konstitutivní
prvek
církve
i bezpecnou zákonitostí, nebot v liturgii jsou prý patrny
v její božské pravde, v mystické prítomnosti
Kristove,
normy, kterými Buh sám se spravuje ve své cinnosti a
Tyrre1Jovi Loisymu ztrácí se církev v toku dejinném a
zbožnost v irracionálních
zÚitcích
osobních bez metatvorení. Liturgie vede k pravde, nebot v bohoslužebných
aktech jde o zdramatisované
dogma; Iiturgie není libofysického zakotvení. V dnešní theolol1;ii katolické hledá
volným shlukem bohoslužebných
úkonu, nfrbrž ztelesse zase u Newmana príklad smelosti vedecké i síly nábonenou pravdou. Liturgie prý spojuje gotickou dynamiku,
ženské. Jeho mimorádný intelekt zachránil ho prý pred
boj církve proti prekážkám,
dábelským
nástrahám
a
nebezpecím a úskalím kacírství. Newman prý je svedeutrpení pozemského
putování s reckou statikou, klidem,
ctvím, že velký intelekt je vere catholicus.
vyrovnaností,
mírem a zrením k vecným realitám božAle zejména Newmanuv krestanský
p I a t o n i s m stává
ským
.
. e dnes prítažlivým svetlem. Žijeme v dobe platonského
Liturgie je prý podstatným
projevem katolické duše;
roztoužení. Pravoslaví
se chce obrodit ve vlnách staronebot katolictví uznává prvenství
Logu pred Ethosem;
krestanského platonismu,
Newmanuv
zjev oslnuje plapoznávací
akt stojí nad cinnou mravností:
na pocátku
tonskou zbožností. Jeho stesk je steskem duše, která ve
hylo Slovo (Logos. vecná moudrost a plnost božského
svete vidí pouze obraz vecných idejí, která touží z oblaby tO, nikoli cin. Liturgie odvádí ze zmatku sveta a relasti stínu do království svetla. Starokrestanští
otcové círtivity pozemského
vedení a privádí ku pravé, plné skukevní (Athanasius, Basilius, Augustinus) jsou jeho vzory.
tecnosti. Dnes, práve dnes, po težké katastrofe kulturní,
Rx umbris et imaginibus in veritatem. Ze stín!! a obrazu
rodí se svet platonský, píše prední theoretik tohoto hnutí
ku pravde! Theolog i filosof mohou na Newmanovi i u poR o m a n o G u a rdi n i. Dnes nestací pouze logická,
válecných katolíku zkoumat vztah mezi krestanstvím
a
formální pravda. Nestací Kant ani se sv~rmi kategoriemi,
nlatonismem.
Newmanova
básen
»Sen
Gerontiuv«
ani mravními normami
a kategorickým
imperativem.
(Dream of Gerontius) otevre vám pohled v nejcistší kráHlad po metafysické
objektivite a skutecnosti, po pravsv platonského krestanství:
Duše opouští zemi. ze sveta
de, dobru a krásnu jako vecných skutecnostech
nemuzdání stoupá ve svet skutecnosti.
Doprovázena
anže prý být ukojen jinde než v katolictví,
které i svou
delem Strážcem blíží se za rouhavého chechtotu dábeltheologií i liturgií chrání jednotlivce
i spolecnost pred
ského i za velebných zpev!! andelskÝch chorú ke trunl1
filosofickÝm kriticismem. skepsí a relativismem.
Liturgie
vteleného Boha (Loga - Krista). Ale vtelenÝ Buh není nespojuje svet platonských
ideí se spasitelm'rm dramatem
hvbným Bytím, statickÝm Božstvím.
nýbrž SoudcemKristova života. kríže i vzkríšení a utišllie nejen touhu
láskou, jeJíž jedinÝ pohled vzbudí v duši nejtrýznivejší
po spasení, nýbrž i žízen intellektu. potrebu mravního
stud a vedomí hríchu i neukojitelnou
touhu po blízkosti
prevratu a rústu i stesk po svete vecné krásy.
jeho.
L. Fen d t, bývalý katolík, dnes farár protestantský.
Ctenár, trochu obeznalý s otázkami krestanského
myvydal
letos na podzim knížku »Symbolik des romischen
šlení, pochopí. proc platonism byl stálým nebezpecím
Katholizismus«. V liturgickém hnutí vidí jedinou nadeji kakrestan. kých základu: proc krestanští
platonikové videli
tolické církve. Co velkého vykonal novodobý katolicism,
ve svete tísnivou osudovost. proc se jim zbožnost ztráabv se skutecne stal náboženstvím
prítomnosti?
táže se
cela v estetických úchvatech
pozemského
odlesku neFendt.
Málo.
Jediná
prý
možnost
jeho
prerodu
je
v bebeské vecné krásy. proc trpela jejich mravní nesmlouvanediktinském
mysteriu;
bud katolictví novodobé odtud
vost a proc jedinou skutecnou touhou jejich bylo utišit
pretvorí celkovou svou povahu, anebo zustane, cím bylo
stesk po svete pravé. vecné, božské skutecnosti. Ale ctedosud - zakrnelou, ztuhlou, výlucnou, hašterivou. úzkou,
nár pochopí též, proc platonism tak vemlouvave
se vnuneplodnou institucí.
coval krestanských
myslitelum: jde prece o vecnou reaI katolické umení hledá v tomto hnutí základ obnovy
litu, jde o absolutní pravdu, jde o vecnfr rád 'a zákonitost
a
pretavení
- proti moderní umelecké krecovitosti.
nertcí, nikoli jen o hnutí myslí, vzrušení citu a praktickou
vosite
a
prízemnosti.
Umení,
které
hledá
vecnou
krásu.
'ínnost - - '
vecný rytmus. kázen forem a cudnost výrazu. - umení.
zakotvené
v nadzemských.
rnetafysických
vÝšinách. to je prý umení katolické. Holandský malír Ve r k a d e
Nemecké hnu t í I i t u r li:i c k é, soustredené
v benenalézá utišení v kruhu beuronských
benediktinú. Jesuita
(I.ktínských klášterích Maria Laachu a Beuronu a vedené
J. Kr e i tma i e r píše hymnus na beuronské umení jako
(.patem Herwegenem, má též koreny v touze po obnove
adekvátní formu krestanské
mystiky. (Beuroner Kunst.
krestanského platonismu, v úsilí vyjít z moderního indi1923).
'.'idualismu a subjetivní osamocenosti;
v touze po obe-

i
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U nás byly vedeny spory o umení a novinárskou cinnost Jar o s a vaD u r y c h a. Bylo receno, že Durych-umelec a Durych-katolický novinár jsou dve ruznorodé osobnosti. Nechci obšírne vykládat, jak je to názor
nesprávný. Kdo se pokusí o rozbor Durychova díla, aby
odhalil spolecné koreny jeho umení i novinárství? Jeho
stesk po nadzemské kráse i jeho neklidná touha po bezpecné, autoritou zarucené pravde jsou ohlasem katolického platonismu. Jsem jen na rozpaCÍch, co u neho
prevládá: katolické krestanství ci platonism?
*

je nad prírodou, ve svet milosti a autority Boží. (Srov.
Engel. Kr e b s: Die religi6se Unruhe und die katholische
Kirche. 1921, str. 16.)
Sotva lze podcenit závažnost a težkost otázky: Kant
- ci Tomáš Akvinský? Jen pochybuji, lze-li ztotožnit
proste Kantovu filosofii s filosofií protestantismu. Vím
arci, že protestantský bohoslovec, nedávno zemrelý J ul i u s K a Í t a n, ve spise o filosofii protestantismu (1917)
tak ucinil. Duležitost úsilí o metafysiku naznacuje
i Rád I v poslední své knize »ModernÍ veda« (1926).
*

Nemecké hnu t í k a t o I i c k é m I á d e ž e (Quickborn,
Neudeutschland a j.) pri vší své zmatenosti a mlhavosti
prohlašovalo uvedomelý boj proti starému Nemecku,
proti nacionalismu, prušáctví, vedeckému materialismu,
buržoásní mentalite, - ale též proti individualismu, kultu
subjektivní svéprávnosti a kulturní anarchii. 'Útek do
prírody, romantická touha po jednote kulturní, hledání
vecných pravd nad prchavostí a menlivostí pozemskou,
pacifism, konecne cesta k oltári, v liturgické obecenství
a svoboda v poslušnosti autorite - to jsou projevy mladé katolické generace v Nemecku.
Liturgické hnutí i hnutí mládeže melo nekteré spolecné vudce (na pr. Guardiniho). Mládež chce podporovat boj proti úzkému, omezenému »malokatolictví«, proti
starým methodám hašterivé apologetiky, proti katolické
ustrašenosti a slabošské výlucnosti.
a m m e n s t e d e,
i jiní mluvcí hnutí liturgického, a Mi c h a e I Pf I i e gI e r, vudce katolické mládeže rakouské, soubežne hledají cesty, jak odpolitisovat staré nemecké i rakouské
katolictví, jak je vysvobodit ze zamrzlého, zkostnatelého,
bázlivého politického i sociálního konservatismu. Stojí
za zmínku, že obe tato hnutí mají otevrenejší pohled pro
krestanské tóny reformacní a že chtejí revidovat zpusoby dosavádního boje konfesijního. Lze pochybovat, že se
podarí opravdu rakouské mladé generaci katolické otevrít okna a vpustit proud cerstvého vzduchu v katolickou spolecnost, bud omezenou anebo politicky zhrublou, zestátnelou a zbyrokatisovanou;
ale nelze s tímto
hnutím nesympati$ovat.
*

Letos v léte konala se ve francouzském B i e rv i 11e rada konferenCÍ s programem demokratickým,
pacifistickým a sociálne radikálním. Organisátorem a
duší jejich byl vudce katolického demokratismu (slllonismu) Ma r c S a g n e r. Idea krestanského solidarismu byla základem; ale ozývaly se hlasy skoro socialistické: Kapitál má sloužit, - ne-li, bude nutno rády prevrátit! - Nebyl to socialism, - byl to proste katolický
solidarism. Na konferenCÍch bylo prítomno na 1500 Nemcu. Mezi prítomnými byli protestanté, pravoslavní, ano
volnomyšlenkári a komunisté. Francouzi a Nemci si
podávali ruce, katolíci a protestanté jednali o spolecných
otázkách - za vedení katolického. Konference poslala
holdovaCÍ telegram papeži - papež odpovedel velmi
vrele. Neodmítl demokratické, protinacionalistické, pacifistické, socialistické hlasy konferencní; neodsoudil spolupráci katolíku s nekatolíky.
Pozoruhodny jsou pri tom dve okolnosti. Práve v této
dobe Vystoupil kardinál And r i e u proti spolupráci katolíku s monarchistickou a nacionálne reakcní »Action
Franvaise«. Papež Pius XI. se pridal k Andrieuovi a vyslovil obavy nad nacionalismem.
A druhá okoln.ost: 25. srpna 1910 vydal papež Pius X.
list biskupum francouzskÝm, ve kterém odsoudil ucení
sillonistu velmi príkre.

I

Ii

S m e r n o v o tom i s t i c k ý, jehož francouzský vudce, J. Ma r i t a i n. se stal uznanou autoritou mezinárodního katolictví, ohledává filosoficky a vedecky základy
moderního myšlení, spolecnosti a kultury a chce odhalit
vratkost moderní filosofie kantovské a pokantovské. Moderní kultura se svými vratkými koreny v kriticismu a
subiektivlsmu K8ntove je prý odsouzena k likvidaci. Jak
zachránit nejvyšší statky evropské kultury? Nutno prý
jít pres Kanta a reformaci zpet - k Tomáši Akvinskému. - Jde koneckoncu
o jedinou otázku dnešního
sveta: kdo zvítezí - K a n t ciT o m á.š? Pro t es t a n t s kác i k a t o 1i c k á f i los o f i e? Nebot protestantství a katolictví nejsou jen smery zbožnosti,
nýbrž dve soustavy svetového a životního názoru. Kantovství doleptalo jednotnou stavbu kulturní, na které zacala už reformace .hlodat. Kaníovství prý pripravilo lidstvo o metafysiku a víru ve vecne platnou pravdu, o víru
ve svatého a skutecného soudce a zákonodárce mravního. o víru ve vecný zákon snravednosti, v zákonitost
spolecenského života; moderní theolos;ie, filosofie, ethi1m, právo, sociologie jsou prý vedami vybudovanými na
fikcích a relativitách. Tomášova filosofie zachranuje prý
i víru v rozum a v objektivní platnost jeho poznání,
i 'v'ír'tiV obiektMtu sVeta a jeho zá1(bnu, i YHu 'v to, co

i

i

"Známe až prfliš tmavé ty laboratore, kde se vyrábejí
tyto smrtonosné nauky, jež by nemely svádeti duchu
bystrozrakých. Vudcove $iIIonu nedovedli se jich uchrániti. Zanícení a prepjátost jeiích citu, slepá dobrota jejich
srdce, jejích mystícismus filo ofický, smísený Icástecne
s osvícenstvím, strhl je k novému evangeliu, v nemž domnívali se videti pravé Evangelium Spasitelovo, do té
míry, že se neostýchaií pojednávati o našem Pánu Ježíši
Kristu s famiIiaritou nanejvýš neuctivou, a ponevadž jejich
ideál iest príbuznÝ ideálu Revoluce, že se nebojí ciniti mezi
Evang~liem a Revolucí rouhavých srovnání, která nemají
om1uvy, že unikla s úst pri nekter~ bourlivé improvisacÍ.«
(Ces. prekl. str. 35.)

A Pius X. žádal, aby se sillonisté bezvýhradne podrídili biskupskému vedenÍ. Marc Sagnier nehledal cesty
z CÍrkve. Dnes ke své cinnosti mezi mládeži a k velké
akci sociálne, politicky i mezinárodne radikální dostává
papežské požehnání.
*
Nynejší papež, obcanským jménem Achmes Ratti, prijal po svém zvolení 1922 jméno Pius XI., aby naznacil, že
chce jíti ve šlépejích Pia X. Ale jeho cinnost je širší a
velkorysejší. Spojujepécj o náboženské a myšlenkové
základy CÍrkve s obezretným, ale vlídným vztahem k potrebám sveta moderního. Tento bývalý historik, archivár
a .alpinista chce spojit úctu k tradici s dalekým rozhledem po široširém svete. Povýšil (letos) opatský kostel
v Maria Laachu na basiJi1m, aby projevil uznáni Hturgi-
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ckémuhnutí benediktinskému. V srpnu 1926 povýšil karmelitána Jana z Kríže (1543-1591) na doktora církve,
aby ocenil jeho velké zásluhy v oblasti mystické theologie. Letos posílá požehnání do BierviI1e. Ustanovuje
svátek JežÍŠe Krista krále jako odpoved novodobému
krestanství na jeho touhy po království Božím. rIIadovejícím Rusum podává pomocnou ruku. Unijní snahy
s pravoslavím podporuje se zrejmou ijcastí. Pontifikát
Pia XI. zasluhuje pozornosti i velmi kritických lidí.
*
Ctenár necht si z techto poznámek utvorí sám úsudek
o katolictvÍ. Terezie z Ježíška, krestanský platonism,
hnutí liturgické, hnutí mládeže, novotomism, pacifism,
solidarism, demokratism, unionism a, chcete-li, naciQnalism i konservatism - to je katolictví. Kdo chce mluvit o uniformite, mechanismu, záhrobnosti, ztrnulosti,
umrtvující autoritativnosti a mrtvém kvietismu? Ovšem
že všechny tyto složky v katolictví jsou. Ale to je práve
podstata katolictví, že jsou v nem ješte i jiné zjevy. Studium katolictví je složité. Náboženské a kulturní slabiny
jeho jsou zcela jinde než se obycejne myslí.

Jaroslav Humberger:

Krajinský tisk.
Bývá príležitostne receno, že kra jinský tisk je rytírstvem regionalismu. Že bojuje pro barvy svého kraje
a dovede vycedit tiskarskou cern za okresní prirážky,
jichž výše snad dostupuje nezdravého stupne. Velmi
bychom se mýlili a velmi bychom krivdili krajinskému
tisku, kdybychom jej chteli považovat pouze za rytíre
regionalismu. Vezme, že dovede také casto lámat kopí
za kosmopolitismus. Mezinárodní forum je mu práve
tak blízké, jako situace obecních financí ve vedlejší
vsi. Události v Cíne dovede glosovat se stejnou presností, jako volby do obecního zastupitelstva. Pres tyto
zrejmé znamenitosti je treba hned v úvodu ríci, že
ceský kra jinský tisk neposkytuje žádné úrody ducha a
rozumu, která by byla aspon v nejakém pomeru s jeho
množstvím. Není to vinou malých pomeru, že máme
špatný krajinský tisk, spíše je to vinou malých lidí,
kterí jej delají. Lze se tudíž težce vyhnouti generalisování, protože jsme jím kolem dokola obklíceni. Leží zde kus panenské pudy, na které by vzkvetlo dosti
dobrého, kdyby byla správne kyprena a sázena do ní
dobrá semena. Podíváte-li se na tu pudu, shledáte, že
je sice kyprena a hnojena všelijakým nerádem, ale
vždycky z toho vykvete pri nejmenším soudní spor.
Má se všeobecne za to, že krajinský tisk muže sloužit
za odpadovou nádrž politického, osobního i jiného
smetí. Jestliže tomu tak leckde ve skutecnosti je, pak
ukážeme lehce, že odpovednost redaktora krajinského
listu poclobá se silne smetáku, kterým možno zametati jakékoliv situace. Obycejne se sbírá prach a
smptí s politických protivníku a nemusí být záhadou,
Žt se tento usadí tem lidem doma.
Abychom však
nq ':eclbíhali, rozdelíme krajinský tisk tak, jak se sám
ofi, álne rozdeluje. Je tedy tisk odvislý a neodvislý.
( 'lvislý tisk nemá ovšem tohle oznacení v podtitulku,
n}'l ž stojí psána ta odvislost ve forme: Orgán té a té
str(lny pro okresy X, Y, Z. Rovnou a na plno mužeme
tedy fíci, že odvislý list v bežném slova smyslu je
každý list kterékoliv' 'p'Olitické strany'. VŠ'echn)' deníky

politických stran, mimo N á rod ní L i sty,
mají
v podtitulu poznamenání: Ústrední orgán. Je tady
kousek zvráceného pomeru. Domnívali bychom se logicky, že v ústredním orgánu bude se soustredovat
zpravodajství venkovských odnoží; ze v ústredním orgánu skládal by se regionalismus k regionalismu, až
by z toho povstala nejkrásnejší péce o státní celek.
Predstavovali bychom si, že v krajinském listu delá
se pro ústredí látka, ale všechno je opak. Ústrední orgán je slun.ce stranického svetla, jež denne putuje po
obzoru, pokud ho obsáhne chápavost straníka. A krajinský stranický tisk, je neco jako mesíc a hvezdy, žije
totiž odleskem duševní moudrosti z ústredního orgánu. Listy vycházejí obycejne v pátek nebo v sobotu a
mají také své doby prvních ci posledních ctvrtí. Tomu
se musí rozumet tak, že podle toho co prijde z Prahy,
je obsahove casto hovoluním, nebo když dolehne doba
a nepri jde nic, tehdy je poslední ctvrt a list sotva dýchá obsahem ..
Všechny odvislé krajinské listy nejsou ovšem žádné
individuality a delají se - takový máme dojem - na
akord. Melo by se opravdu ucinit neco pro jich zlepšení, hlavne osamostatnit
je. Jinak zustává vetšina
casopisu ne snad bez abonentu, ale bez úcelu jiste. Nekolik slovo bližších vecech: Beze sporu nejlepší a nejrozšj.renejší krajinský tisk má republikánská strana.
Politické úvodníky jsou obycejne psány v pražském
ústredí na casové téma, jimiž zase nejobycejneji jsou
komunisté. Další rubriky nasvedcují tak nejpoctivej~
šímu úsilí, delat neco pro obec, kraj, zkrátka u nich
je regionalismus poctivý a teší to, že mnohdy umí býti
ústupnými. Tak zvaná selská tvrdost je dnes tak zastaralou vecí jako lidové kroje a patrí stejne do folklQristiky. Dnes se proste musí pocítat s rozumnou politikou. Selská tvrdost, verte mi, vyskytuje se v povídkách Aloise Dostála, ale nikoliv treba v okresní
správní komisi. V krajinském
tisku republikánské
strany, který nad to má nejvetší pocet stránek, píše
se se stejnou pécí o stavu repy jako o obecních daních.
Krádež hus nebo slepic nemá chybet vedle feuilletonu
Viktora Hánka nebo Bohumila
Zahradníka-Brodského. Osrcií - rozumejte republikánskou mládež oznamuje tanecní vínky stejne s touže vrouct1ostí jako
vernost svému vudci Antonínu Švehlovi. Když zbude
místo, dá se udelat i divadelní referát, stav chovu dobytka nemá být mezi posledními a vubec je tu snaha
pojmouti do listu co možno nejvíce, címž není pro
každý prípad receno, že co možno nejlepší veci.
Po strane republikánské má hojnost casopisu strana
národne demokratická.
Bývaly to kdysi listy, kam se
psaly anály malomestské honorace. Nezapomínalo se
padesátiletí ani plesových úboru pana a paní X. Po
chvalitebném zvyku propagovala se ve jménu vlasti
všelijaká hesla, jichž úmornost casem prispela k úplnému zapomenutí.
Politika bývala jaksi Qdstrcená a
o vlasti se mluvilo tak ríkajíc k srdci. Bývaly to listy,
kter:é se podobaly kávovým dýchánkum, a to cukrové
posýpání, to byl ten falešný nacionalismus prázdných
slov. Víme, že toto posýpání je dosud, víme, že se ho
užívá docela až hýrive, že~toto posýpání má .být jediná
sladkost na veliké buchte národne demokratické. Jisto
je, že pravoverní straníci se tohoto posýpání nemohou
jakživi dosti nasytiti. Buh ví, snad to je z fatalismu
ci z ceho. Osobní veci zustaly až dodnes v krajinském
tisku národne demokratickém devisou. V tomto divoceJším politickém rozvášnení ukázal se tentó tisk, až
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na vzácné výjimky, povetšine hrubým a sprostým basénem, který sbíral svoje politické i osobní vody
z ústredí. Jisto je, že než tato voda dotekla tam ven,
hyla príšerne špinavá a zažili jsme mnohou ošklivou
chvíli, jestliže jsme se dívali do toho všeho kalu. Casopis N á rod n í p r á c e prinesl mnohdy ukázku té
cistoty, která se stala species tech kruhu. Úvodníky
jsou psány všechny v Praze na dané téma: Špinení.
Radikalismus dovezený ven vzroste již na nadradikalismus. Žádá-li N á rod hlavu dr. Beneše, chce krajinský tisk v nenasytném radikalismu celé jeho telo. Snad
to pusobí pust, který musí krajinský list zachovávat,
a chce se mu jednou za týden dokonale najíst. V každém císle peje se pak chvála dr. Kramárovi a pokud se
t~'ce servilnosti, nemá tento tisk sobe rovného druha.
Prijede-li nekam dr. Lad. Rašín, tehdy se musí zvestovat všem verným, že to je: »Syn úkladne zavraždeného prvního ministra financí dr. A. Rašína ... « Težko opravdu tomu tisku kázat neco o základech primitivní slušnosti. Zde je vždy na dosah ruky vulgarita
citovosti. Vetšina zase, až na rídké v~'jimky, slouží
dnes vcrne fašismu a kojí se mlékem integrálního nacionalismu. Procež v detské prostote nadávají na príklad jednou pulkou huby židllm a druhou na nich lákají inseráty. Odpustte mi, jestliže nemohu mnoho
ríci. co by šlo jaksi do hloubky. Omlouvám to tím,
že úroven je tak nízká, takže není možno dohlédnouti
až na koren charakteristiky.
Species národne demokratického tisku je mimo jiné uverejnování protestll,
které se sbíhají se vzácným zápalem a smyslem pro
neúcelnost. Jestliže v nekteré vsi vyslovil se nekdo
proti uznání Ruska de jure, bylo to komentováno jako
rozhodné odsouzení naší zahranicní politiky. Pamatujeme prece tu dobu, když N á rod n í L i sty prinášely
každodenne podobné protesty. Proti komunistLlm je
ovšem veden vyhlazovací boj hospodského stylu. Aby
se zachovala jistá ukázka nezdolné vernosti, tiskne se
nejméne jednou za mesíc projev neochvejné príchylnosti dr. Kramárovi.
Bylo by casto nutno brát dra
Kramáre v ochranu proti tem lidem, kterí mu odhlasují vernost. Fixní ideou je zde domnenka, že blaho
vlasti stojí na podvratném základe. Procež je tento
z:lklad ve jménu hlaha vlasti podvracován ješte více.
Sociálne demokratický tisk krajinský, hájí jak známo zájmy delnictva. Holduje nejméne regionalismu,
protože shledává, že socialismus se do regionalismu
nedá vtesnat. Zabývá se více odborovými vecmi, vede
si radeji prehled stávek, sem tam hodí poznámkou, že
zamestnanci toho a toho závodu mají takového a takového mistra, který to vezme na vedomí jako otcovckou dutku. Obsahová cást. jak ríkal Neruda. není
zde velikým trpaslíkem a úvodníky píší casto aktivní
ministri i poslanci. U toho listu je patrný nejužší kontakt s ústredím a kdy1 y se více dbalo na regionalismus,
mohl by zde být velmi dobrý typ krajinského listu.
Takto se však blíží víc k odborové revui.
Krajinský tisk strany národne socialistické je podobný sociálne demokratickému. Liší je snad jedine to,
že na rozdíl od sociálne demokratickéhQ listu neprináší spolkové zprávy D. T. J., nýbrž' Sokola. Ješte
trochu je snad bombastictejŠí.
Živnostenská strana jako jedna z mladých teprve
svuj krajinský tisk huduje. Pokud z mála ukázek se dá
soudit, je zde položen solidní základ, není tu extrému
a snahou zustává zdokonalování.
Možno ríci, Ze pri
té chuti k práci bude brzo nekterý krajinský orgán
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lepší obsahove veden, než ústrední.
Stacilo by jen
poctivé prirovnání.
Konecne zb)'vá komunistický krajinský tisk. Abychom rekli s Macharem, je dán ve psí. Je financne ve
velmi mizerné situaci, která s~ projevuje cas od casu
spojováním dvou listu. Vymluví se taková vec poukazem na lepší organisaci. Má manýry ponekud národne
demokratické a težko ríci, kdo od koho si je osvojil.
Spolu se pak kocku jí ve vší pocestnosti a jednotná
fronta krmí se odpadky, které ponechá na pospas
sverepý kapitalismus.
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Stát ci spolecnost?
Yec ~ á~odního ~ivad~a opet zneklidnila verejnost.
N~rodnr dIvadlo n:a .P!Y ~ostati op~t do rukou spolecnost a dokonce Je JIZ znamo, ktere osobnosti verejného života mají v ní míti vlldcí místo, kdo má býti
poveren umeleckou správou ústavu a - což je podivuhodné - jakou cástkou má i nadále zeme uhrazovati
náklady divadla. Protože celý pJlán souvisel jaksi
s bojem o »Vojcka«, cítili se hudebníci povinni zasáhnouti první do veci a »Prítomnost« prinesla dokonce
dva projevy zástupcú moderní ceské hudební kritiky
takže by se další úvaha o veci Národního divadla mo~
hla zdáti prebytecnou. Avšak oba hudební kritikové
uv~dli duvody, jež jsou jaksi duvody speciálními, ackolIv argumentace zdravého rozumu by byla, myslím,
jasn~jší a úcinnejší. Odmysleme si -proto úplne prípad
»VoJcka« a za to priherme do své úvahy interview
redaktora »V enkova« s predsedou zemského správního výhoru. Protože jde o pronájem Národního divadla a nikoliv pastoušky u Kundratic a protože Hanibal již stojí pred branami, nebude snad nevhodné,
aby i toto bylo slyšeno.
. Národní divadlo tedy nevydelává. Naopak: hrLlZa,
ústav národní kultury, ústav národní pýchy, ústav
posvecen~' Smetanou má deficit. Vydelává pan Fenc1
v Aréne na nahých nadrech revuálních tanecnic, vydelává pan rada Cervený na politickém vtipu Hašlerove, vydelává Vlasta Burian svou nevycerpatelnou
energií a obloženými chlebícky - jen Národní divadlo nevydelává. Kdybyste se zeptali, zda vydelává
Zemské museum, Zemský hlázinec a Zemská nemocnice, vaše otázka vzbudila hy smích. A prece, má-li
Národní divadlo prejít do rukou soukromé spolecnosti, bylo by snad dobre pronajmout i Národní museum a vydelávati jím na poutích a nemocnici zmeniti v drahé sanatorium.
Je záhadou, v cí hlave se zrodil nápad, že Národní
divadlo musí být ústav v)'delecný. V té chvíli, kdy
ohled na výdelek zatlací ohled na umení, prestane
prec býti Národní divadlo tím, cím je udržován jeho
dnešní význam. Pan predseda zemského správního
výboru je neprítelem zemského podnikání, ale což pak
lze Národní divadlo zarazovati mezi »podniky« jako
je treba hrebcinec v Kladrubech? Ten lze snad pronajmout a lze na nem vydelávat, ale - Národní divadlo?
Prosperita Stavovského divadla vzbudila chut v urcitých kruzích, jejichž umeleckou legitimací jsou jen
peníze, aby se snažili o ovládnutí prvního divadelního
ústavu. Má-li býti udržena opera, nelze arci pomysliti

23-

prosince

1926.

PrItom

na to, že by divadlo bylo bez deficitu, a proto 'príští
spolecnost si honem zajištuje zemskou subvenci. Co
se tedy zmení? Divadlo, na které bude zeme dopláceti,
povedou jednotlivci podle svého osobního vkusu jako
soukromí podnikatelé.
Pánové, ucházející se o Národní divadlo, mají dosti
penez a jejich zájem o divadlo, at už je dán duvody
osobními nebo skutecnou kulturní vulí, by se clal
vhodne zužitkovati ve prospech divadla jiným ZPtlSObem. Jsou to osobnosti príliš vážné než abychom se
mohli domnívati, že kdyby u divadla nebyl ten a ten
režisér nebo kdyby chot toho a toho pána nemela ambicí divadelních, ochabl by jejich zájem. Nemají zájmtl
tak ryze osobních, aby 'chteli fedrovati toho neb onoho.
Vidí proste, že zeme ceská trpí deficitem divadla a
chtejí jí odpomoci. Chtejí pri tom prospeti ceskému
umení: Nuže: at ukáží svtlj nezištný zájem a at venují rocne treba jen pet miliontl, pouhých pet miliontl
na úhradu toho deficitu. Zeme pak nebude dopláceti
na divacllo o nic víc než je cástka, kterou pánové žádají ve forme subvence, ujmou-li se divadla sami.
Americtí financníci vydržují
úplne
MetropolitanOpera-House v New-Yorku.
To ovšem naši financní »idealisté« nechtejí ucinit,
oni chtejí k vlivu prijíti co možná lacino, a ten jejich
vliv se zase nemá omeziti na veci hospodárské; oni
chtejí udávati umelecký vkus a rozhodovati veci osobnÍ. Sotvaže se objevily zprávy o tomto neblahém projektu, soucasne se objevil i komentár: Hilar zustane,
Ostrcil pujde. Máš-li smlouvu sebe delší - dobrá:
zaplatíme ti, ale pujdeš! Prý šéf opery má málo pohostinských her velkých peVcll. Ano, milý šéfe opery, .
delej pohostinské hry, ale víc dáti nesmíš než 5000 Kc
za vystoupení. TakovÝ Jan Kiepura,
jenž dostal
v pražském nemeckém divadle za vystoupení 16.000
Kc, Šaljapin, Jericová a jim rovní nebudou ovšem zpívati v Národním divadle za 5000 Kc. Má-li šéf opery
málo pohostinských her slavných pevcu a pánové
z kruhu príští »spolecnosti N. D.« je chtejí, necht dají
šéfovi opery možnost, aby takové síly zaplatil a mohou mít pak v Praze Šaljapina treba pul roku! Za
tech pracovních podmínek, jež šéf opery od svého
nastoupení mel, ucinil skutkem dílo opravdu gigantické.
Puvodne všecky útoky byly soustredeny na Hilara.
IIilar odpovedel prací a úspechem u obecenstva. Vy"azil neprátelum zbrane z ruky. N uže: Ostrcil! Doltl
s ním! Tricet fašistických provokatéru stací k umlcení umeleckého projevu. »Vojcek« je nemravný. Nestací? Baletní sbor v »Panu Twardovském« je zjevení
veškeré mravnosti. »Vojcek« je však nemravnÝ. A je
to vubec hudba? Pan primátor mesta Prahy je hudebník, ale tuto hudbu neuznává. Jeho .druhý projev
osobního mínení platí »Vojckovi«, První platil špatnému vínu v pražských barech.
A pak: v Národním
divadle je samý socialista!
(Hle, argument, jenž se zdá být neakcentován!)
Je
tu Cedník, jenž je dokonce synem sociálne-demokratich o poslance! (Proto byl hned po »Vojckovi« odstran 1.) On, úredník Národního divadla, se opováží
pri »' ojckovi« tleskat. (Mel snad sycet?) Na ty ostatní ph í povšechné: jsou socialisté! Pri tom mezi solisty ( ,)ery není snad ani jeden socialista a mezi solisty
cinohry dobre pocítáno - tri! Ale v Národním divadle je samý socialista a proto prijde spolecnost, jež
»odstraní politické vlivy z umeleckého ústavu«.
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Ocekávalo se právem, že ve veci Národního divadla
zaujme urcité stanovisko stát. Používá ~ e m s k é h o
divadla jako representacního stá t n í h o ústavu; ale
zdá se, že mu príliš nezáleží na tom, že by representacním divadlem mohl býti ústav vedený soukromými
podnikateli. Stát by tedy porádal representacní predstavení v divadle, stojícím v soukromé správe! Stát
mel více povinností k Národnímu divadlu než až dosud
pro jevil zájmu. Zestátnení Národního divadla bylo po
prevratu samozrejmostí, dnes má býti uskutecnen pravý opak toho. A aby bylo dovršeno všechno k veselému záveru: osobnost, jež dávala podnet k stavbe operního divadla v Praze a jež se celou svou vahou zasazovala o zestátnení Národního divadla - chce zasednouti v nové spolecnosti, Národního divadla.
Kdo hájí vec nezávislosti
umení, jsou v tomto
prípade skoro bezbranní, nebot nemohou nabídnouti financní garancie, které nabízejí ti, kdož si kupují vliv
v ústave, jejž vystavel »národ sobe«. Boj je nerovný.
N a jedné strane stojí intelektuální výkvet národa, na
druhé kupci. Dovedou jednoho dne koupiti knihovnu
Arnošta Procházky, o niž se marne snaží zemské
museum, nebot oni platí každou cenu, druhého dne
koupí si noviny s celou redakcí a tretího dne koupí
Národní divadlo s celým mrtvým i živým inventárem.
N árodohospodárský
význam penez stává se takto nebezpecím, které pozorují i lidé, kterí nejsou komunisté. Nemužete se ubrániti dojmu, že se tu deje neco,
co je proti verejné mravnosti. Mužete hromaditi kulturní hodnoty, jsou lidé, které na tom všem bude zajímati jen, co to stojí. Dovedou si prohlížeti Monu
Lisu nebo Ven uši miloskou s výlucným zájmem o penežní hodnotu díla. N emajíce sami požitku z umení
pravého a cistého, chtejí prizpusobovati
vše svému
vkusu a sv)'m náladám. Národní divadlo je symbolem našeho kulturního osamostatnení.
Stane-li se na
radu let symbolem závislosti kultury na penežní moci,
mohlo by to být vhodnou výzvou pro koncentraci kulturních sil. Prípad Národního divadla tu bude pusobit
jako symbol.
K. R.

Doba

a lidé

Jaromír Novák:

Prostitutky a jejich svet.
V.
Jejich
spolecenské
postavení.
Historie o tom, jak benátská republika kdysi reformovala prostituci, je do té míry známá, že zde nemusí
býti vyprávena podrobne. Když se totiž benátští otcové obce dohodli, že vyženou všechny prostitutky
z mesta, byli jiste presvedceni, že nejgeniálnejší nápad
na odstranení prostituce pripíší dejiny jim. Necelý
týden po tom žádná žena se nemohla odvážiti bez doprovodu na ulici. V mesíci, který následoval, benátské
panny šmahem ztrácely své panenství, šest nedel na
to benátští obecní starší se vypravují hledati vykázané
prostitutky a když je byli našli, žádají je, aby se vrátily. Prostitutky
se vracejí témer triumfálne a obec
jim udeluje diplom uznání, nazývajíc je »nostrae virgines bene meritae«.
Církev, stát, obce, celá lidská spolecnost uznává
prostituci jako vžitou spolecenskou instituci a sou-
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casne proti ní bojuje a prostitutkou, která je pro spolecnost neposfradatelnou,
táž spolecnost pohrdá. Prostituce se vine dejinami spolecnosti nejen jako zlo, ale
i jako iniciativa umelecká a tvurcí, recké hetéry jsou
dokonce váženy, ale sHedovek a neoklascrcismus, jenž
po nem následuje, pronáší nad prostitucí nejupjatejší
odsudek.
Církevní otec, kardinál František d'Escoubleau de
Sourdis, který roku 1591 se ujímá diecése v Bordeaux, dává dokonce nevestinci vžitý název »bordelu«.
Kardinál žil totiž do té míry svobodne, že o nem
v Ríme kolovala brožura s titulem: »Il cardinale Sordido, arcivescovo di Bordello«. A tak kardinál a jeho
mesto se stávají klasickými v dejinách prostituce.
Kardinálové a králové pestují prostituci. Za Ludvíka, krále Slunce, maitressy ovládají Francii. Kardinál de Guise dodává prostitutky na dvur Jindricha
Ctvrtého, mesta francouzská, kde bylo více kleru, zrizovala zvláštní nevestince pro knežstvo, které se rídilo slovy Písma: »1s qui non habet uxorem, loco
illius debet concubinam habere«. Hugenoti v »Confession de Sancy« žádají dovolení, aby jejich kneží
smeli »míti manželky nebo maitressy a aby meli právo znesvárivše se s nimi, vypuditi je«. Restif de la
Bretonne medituje nad tím, jak by bylo lze prostituci zdokonaliti a plaiduje pro témer školskou výchovu
nevestek. A v téže dobe, kdy spolecnost témer verejne schvaluje prostituci, staví na pranýr devce pristižené s hochem a upaluje matky nemanželských detí.
Procítáte-li knihy Sauvalovy, Brantomovy, listujete-li
v díle Nielove, v zajímavé »Histoire des flagellants«
od abbé Boileaua, v knize Marchandove a v celé té
bohaté literature o tomto predmetu, kterou dala ci:vilisaci zejména Francie,
neubráníte
se dojmu, že
prostituce je vlastne dokonalý spolecenský paradox.
Tatáž ústa, jež ji odsuzují, soucasne prijímají polibky nevestek, titíž lidé, kterí prostitutky lécí, nekdy
svým životem na druhé strane prostituci podporují.
Je to jako v pohádce o draku, jemuž za každou utatou hlavu naroste deset nových.
Je tedy otázkou, zda je prostituce zjev spolecensky
negativní, do jaké míry a jaké prostredky mohou tu
vést k náprave.
Spolecnost prostituci odsuzuje a trpí; její kriterion
nebude objektivní. Prostituce spolecnosti jiste do znacné míry prospívá. Dává možnost pozdního snatku
lidem akademicky vzdelaným a znemožnuje nebezpecí
sDatku ze zaslepenosti na minimum. Celá spolecenská
soustava je biologicky vadná. V dobe pohlavní dospelosti ani muž ani žena nemají možnosti uzavríti
snatek pro nedostatek hospodárských možností. Pud
pohlavní je pri tom tak silný, že zdrženlivost zdá se
absurdní.
Muž se uchyluje k prostitutce, devce se
hledí provdat co nejdríve. Muž se žení pravidelne
pozde. Do 24 let trvá prumerne školská príprava (akademikova), pak dve, tri léta práce než je možno pomÝšleti na snatek. Akademicky vzdelaní mužové se
žení kolem tricítky, ostatní však pravidelne ne dríve
než ve ctyriadvaceti
letech. Prostituce znamená jedine ne z ú vaz n é ukojení pohlavního pudu. Není
ani divu, že je jí dávána casto prednost pred tak zvanou »solidní známostí«.
Solidní známost zavazuje
k snatku. Student, který naváže známost s dcerou
bytné, má snad mnoho výhod za studií, ale závazek,
který ucinil, je mu bremenem, jež stále více pocituje.
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Žena mu spolecensky
nedostacuje,
dlouhá
známost ochladí lásku sebe vrelejší, manželství takové
je rozvráceno drív než je uzavreno. A pres to je
nutno je uzavrít, nebot jinak hrozí soudní pronásledování, poškození povesti, získání doživotního
neprítele v bývalé milence a ješte vetšího v její matce.
N a vydržování stálého devcete, jež by znamenalo »volný« pomer, není penez, a tak prostituce je to jediné,
co muže naplniti biologickou potrebu. Pohlavne vyspelý muž, maje voliti mezi onanií a prostitucí, rozhodne se pro prostituci jako pro prirozený úkoj pudu.
Organisace spolecnosti, cím více speje k dokonalosti po stránce sociologicko-racionální,
tím více upadá
vzhledem k biologii druhu »homo sapiens«. Pri tom
prumerný vek lidský stále klesá, ackoliv požadavky
kladené na lidskou duši stále stoupají. Co se stane, až
hranice veková bude se rovnati dobe potrebné k elUdici? Cím vetší je pokrok civilisace, tím rychlejší a
prchavejší je život. Obdivujeme básníky,
kterí meli
dosti casu zastaviti se v lese a naslouchati zurcení potucku. Zdá se, že za nekolik let budou obdivovati básníky, kterí meli dosti casu naslouchati zpevum drátu
a obdivovati krásy technického století.
Biologie soucasné spolecnosti je v ohledu sexuálním
do znacné míry neusporádaná. Pres to, že jiste nejsme
milovníky pedanterie, rádi bychom práve v tomto bode
videli více porádku. Sexuální anarchie má v zápetí nejen pohlavní choroby, ale vzrustající pocet osob, s degeneracními znaky osob dedicne zatížených, osob nervove chorých, psychopathu a celou radu zjevu spolecensky negativních. Prostituce sama je disposicí k zlocinnosti a to takovou, že nejvetší procento zlocinll at
puvodem nebo pruvodními zjevy pripadá na její vrub.
Jsme odpurci Lombrosovy teorie, že prostituce je
zjev vznikající na základe telesných disposic stejn~
jako zlocinnost. Zlocinnost není u prostitutek proto,
že by k ní byly disponovány víc než kdokoliv jiný, ale
protože pro s tre d í a život jejich dává tolik podnetu
k zlocinnosti, že jen povaha výminecne silná by se jim
dovedla vyhnouti nebo opríti. Drobné i vetší krádeže,
zlocin vyhnání plodu, spoluúcast na loupeži - to jsou
nejcastejší profesionelní
poklesky prostitutek.
Pred
trestním soudem není prostitutka
vzácným zjevem a
soudní annály by mohly mnoho mluviti o vztazích prostituce k spolecnosti.
Dve profesionální choroby, jež se vymykají z rámce
nákaz pohlavních, jsou typické. pro prostitutky: hysterie a chronický alkoholismus. Vyskytnou-li se alkoholické psychosy u žen, zpravidla tu beží o bývalé
prostitutky. Hysterie - i když se dnes odmítá názor,
že tato choroba vzniká na podklade dráždení delohy má možnost plného rozvinutí
práve u· prostitutek,
které z jedné sexuální sensace precházejí do druhé.
Vyšetroval jsem sám težký prípad hysterie u devcete
narozeného roku 1908, které melo zjištený styk s muži
již ve 14. letech. Mela typickou hysterickou auru s pc-citem koulí v žaludku, pokoušela se nekolikrát o sebevraždu a její erotické sny by mohly býti znamenitým sujetem pro spisovatele rázu E. A. Poe-a. Hruza
pronásledování a rozkoš lásky strídaly se u ní podivuhodne a její fantasie dovedla obojí sprádat prímo
bravurne. Jako vétšina devcat jejíh·) druhu byla nemanželským deckem, odkázána vlastne sama na sebe a
ctyri léta sexuálního života ji privedly do ústavu choromyslných.
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votní kontrola této prostituce. Pres to, že tento systém
Vyžadovalo by úvahu zcela specielní, do jaké míry
velmi omezoval svobodu prostitutcinu, neprospíval ani
vpatnávýchova spolupusobí na rozvoj prostituce. Spíše
než špatná výchova prichází tu v úvahu nedokonalá
spolecnosti, protože zdravotní kontro,la byla povrchní,
nedostatecná. Zákonného odvolání proti zdroji nákazy
v)'chova. Devcata ponechaná sama sobe a stýkající
se s prítelkynemi, které již propadly profesionální
nebylo a tak vládla v tomto smyslu naprostá anarchie.
p~'ostituci,prirozene budou disponovati k tomuto po- Abolice postavila prostitutku na místo stejne hodt'J.ótn'é
pred zákonem jako je místo každého obcana, jenž se
volání. Devcata, jež ješte v detském veku musela prizákona dovolává. Mimo to dala káŽdému právo vyhlížeti k profesionálním aktum svých matek, mají již
predbežnou školu prostituce t;m absolvovánu. Je zastoupiti proti zdroji nákazy a povinnost léciti získanou nákazu. Zásady zákona abolicního byly velmi dojíma"o, jak velké procento prostitutek se rekrutuje
z nemanželsk~Th detí. Pokud beží. o deti manželské
bré a není vinou zákona, nebyla-li taková prakse, nepricházejí v úvahu rodiny, v nichž péce o díte je vecí
bot sebe lepší zákon ztratí úplne na cene, není-li proneznámc'u. Prostitutky mívají otce nebo matku alkoholiky, zlodeje aTlebo lidi bez urcitého zamestnání.
V rodinách i rhud)'ch, kde díte neznamená nevítaný
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stitutkami. Prijdou-li prece na tuto dráhu, tu se to
deje tím, že jsou nuceny odejíti z domova nebo že
okolnosti, v nichž se octnou, je k tomuto zamestnání
privedou. :Málokdy devce peclive vychované se stane
bez krojní nutnosti prostitutkou a deje-li se to, tu obycejne jde o devce psychicky vadné. Zajímavé v tom
ohledu byl následující prípad, který uvádím podle hlášení tajného policisty, tak jak mi byl sdelen:
Prí pad: B. V., sedmnáctiletá, zastavena po prvé
v pasáži »Lucerny« tajným' policistou, když nápadne
precházela sem a tam. Detektiv nabídl jí, aby s ním šla
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zmrzlinu, a nekolik kousku cukroví. Detektiv se jí
otázal, kam nyní pujdou. Odvetila, že do hotelu nechodí a zdráhala se jíti s ním. Detektiv jí sdelil, že je
tajným policistou, zaznamenal si ji a propuštil. Nekolik dní na to došel dotaz na policii, zda tu není neco
známo o B. V., která zmizela pred ctyrmi dny rodicllm
bydlícím v obci poblíž Prahy a kterí po ní pátrali. Týž
den zadržena B. V. jiným detektivem, jemuž se nabízela. Na policii vyslechnuta a zjišteno, že namlouvala
rodicum, kterí jí mají velmi rádi, že jezdí do Prahy
do šití. S pány chodila odpoledne a vodila si je do
najatého pokoje. Vše, co vydelala, utratila za cukroví.
Zjištena u ní kapavka.
V takovýchto prípadech,
jež jsou ovšem velmi
vzácné, dalo by se uvažovati o sexuální precitlivelosti
na podklade snad dedicném. Prípad sám však není do
té míry objasnen. aby se tu dal uciniti urcitý záver.
Prostitutek, které se prostituuji ze sexuality, je jiste
mizivé procento.
Prostitutka ke svému povolání neprichází obycejne
prímo. Mnohé byly služkami, hereckami, cíšnicemi a
Drívejší povolání prostitutek.
byly doby, kdy vetšina jich se rekrutovala ze stavu
(Podle Pinkusovy statistiky. 20
zamestnání neudalo.)
služek. Neurcitost povolání a jeho nestálost nejvíce disponuje k prostituci. Ze stálých povolání pak ta, která
trvají dlouho do noci.
váden. U nás spor mezi zastánci reglementace a abolice nebude patrne hned tak definitivne
odstranen,
Nebezpecí, jež má prostituce pro spolecnost je dvoprotože rozhodnouti tuto vec znamená zodpovedeti
jího druhu: jednak podrývá její mravní základy, jednak škodí jejímu biologickému vývoji. Spolecnost se celý veliký komplex otázek zdravotních, sociologických, filosofických a i politických. Proto, ponevadž vec
brá'1ila prostituci nejruznejšími zpusoby a zavedení
tak 7vané reglementace (systému verejných domu) se prostituce se týká celé lidské spolecnosti jako celku a
tedy i jejích organisovaných
soucástí: státu.
vývoj
datll', od dob nejstarších. Románské státy ma jí ješte
liclské spolecnosti není dán jen neuvedomelou silou
tentc systém, germánské státy bud úplne nebo cástecne
evolucní, ale i uvedomelou silou vúle. Jí prísluší rešiti
již p dly k systému abolice, Rusko a Ceskoslovensko
komplex tak složitých' problému, jakým je vec projsou ,táty abolicní, ackoliv v nekterých cástech Ruska
stituce v moderním státe.
je dc,sud i reglementace. Reglementace spocívala v základe v tom, že prostituce byla omezena jen na urcité
okrsky mesta, a že byla provádena pravidelná zdraQ
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Poznámky
Politikova odmena. Odvážili jsme se nedávno vyjádriti
názor, že se dru Benešovi za jeho cinnost dostalo špatné
odmeny. V "Národních listech« poucil nás p. Viktor Dyk,
že se takovým zpusobem nesluší ani psáti ani smýšleti.
Nebot prý je to jednak sentimentální názor, jednak se
jiným politikum nedostalo odmeny lepší. Zejména Dru
Rašínovi bylo zaplaceno ješte mnohem hure. Je dobre,
že se k odpovedi prihlásil práve p. Viktor Dyk. Mluvíce
o odmene, nemyslili jsme tím odmenu na statcích pOzemských. Mužeme ríci p. Dykovi, co jsme myslili "jedovatou odmenou«, o níž jsme mluvili. Myslili jsme na pr.
na to, že na jedné schuzi prohlásil p. Diktor Dyk, mluve o zahranicním ministru, že »ministrem u nás má býti
sice clovek schopný,
ale ne clovek všeho schopný.«
V tomto ohledu jsme opravdu sentimentalisté. Pan Viktor Dyk píše a mluví už hezkou radu let; mel tedy dosti
príležitosti, aby se naucil znáti dosah slov. Nemuže ho
býti tajno,co to znamená, rekne-li o nekom, že je clovek
všeho schopný. Sentimentálne bráníme se proti tomu,
aby lidé nesentimentální brali svému politickému odpurci dobré jméno, jen proto, že je jejich politickým odpurcem. Jaké mel p. Viktor Dyk duvody, aby tímto slovem hodil po Dru Benešovi? Byla jediným duvodem
jeho imunita? To je ta odmena, která se nám nelíbí: zacházeti s politickÝm odpurcem, jakoby byl dán ve psí;
pokládati Beneše za individuum, proti nemuž si kdokoliv
muže cokoliv dovolit. Domníváme se, že i p. V. Dyk by
v soukromém živote pecliveji vážil slova. Ale odmena
Dra Beneše záleží v tom, že není pomalu už slova tak
špatného, aby ho nebylo možno o nem užít. Pokud se
pak té zlé odmeny týká, již sklidil Dr. Rašín: národnedemokratický tisk obvinoval tehdy radu novin, že byly
intelektuálním puvodcem atentátu na Dra Rašína. Uvedomíme-li si zpusob, jakým národne demokratická žurnalistika psala o Benešovi na sklonku letošního léta, veru
nemužeme ríci, že by bylo její zásluhou, že jedovatá odmena, jíž se dostalo Benešovi, nebyla stupnována až
k té zlé odmene, jíž se dostalo Rašínovi.

Dopisy
PorolnicenÍ prumyslu.
Vážený pane redaktore,
v posledním císle "Prítomnosti" otiskl jste clánek pana Kolaríka: "Porolnicování prilmyslu?" Autor clánku chtel ukázati na
pronikání agrárního vlivu do našeho prilmyslu. Chtel bych
k tomu podotknouti toto:
V dobe fuse, o níž se p. Kolarík zminuje, prešli do Ceské
prilmyslové banky z tlospodárské úverní banky predstavitelé
t. zv. agrárního smeru. Zajímavejším než tento fakt je otázka,
kde se vliv tohoto smeru projevil nebo lépe receno, kde jsou
7llatelné prilkazy dalšího pronikání agrárního vlivu do prilmyslu, spadajícího do zájmové sféry sloucené již Ceské prilm.
a tlosp. banky. Zdá se mi, že t. zv. porolnicení nedalo se dost
dobre zjištovati u prilmyslového kolosu, jakým jsou Škodovy
závody. Pro mne fakt, že pan senátor Šimonek ocitá se v popredí Škodových závodil, není jasným prilkazem pronikání
agrárního vlivu. Proste ne proto, že správní rada tohoto podniku je z nejvetší cásti odkázána na majoritní veto pana Eugene
Schneidera a všech ostatních rrancouzll, kterí representují -
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nepochybne i dnes - rozhodujícího faktora celé spolecnosti.
Že pan senátor Šimonek je v popredí této spolecnosti, je odvislo od majoritní skupiny, která uvolnila tomuto muži predsednictví proto, ponevadž pravdepodobne dobre zvážila dusledky takového kroku. Je ovšem pochopitelno, že merítkem
pr_ospešnosti této volby byla daná situace politická a mocenská posice agrární strany. V tomto prípade nejde tudíž o cinnost aktivní se strany agrárních kruhu. Není to však ani dusledek systematické práce hospodárské a neznací to ani valné
zvetšení mizivé kapitálové úcasti na podniku, jehož posice
v celém našem hospodárství je tak významná. Tím, že osoby
agrární strane blízké jsou ve správní rade Škodbvých závodll,
aniž by jejich posice byla oprena o kvalifikovaný majetek
akciový, prestává mne tato otázka zajímati jako zjev chara!cterisující pronikání agrárního vlivu do prumyslu. Je to snad
se strany riditelství a pana Schneidera akt oportunity, s níž se
setkáváme u každého dobrého obchodníka.
Snad by bylo zajímavejší, kdyby autor clánku seznámil ctenáre "Prítomnosti" se skutecne aktivní cinností agrárních exponentu ve sloucené Ceské prúmyslové a hospodárské bance.
Nevyhnutelne musil by pri tom dospeti k zaznamenání akcí,
které vedly k rozširování koncernu ústecké rafinerie cukru,
tudíž ve smeru zajištujícím urcitý kontakt prumyslu se zeme- .
delstvím. A pak by nemohlo býti zamlceno, že práve na tomto
poli aktivní cinnosti nedopracovali se agrární representanti takových úspechll, jaké slibovaly veliké plány. Odchod pana senátora Šimonka z Ceské prumyslové a hospodárské banky nebyl - pokud je mi známo - vykládán nikdy jinak, než jako
kapitulace pri zjištení odporu druhé skupiny. Odpor vznikl jmenovite proti plán lim, smerujícím k zajištení vzpomenutého již
užšího kontaktu prumyslu se zemedelstvím. (V konkretním prípade: rozširování surovinové base pro ústeckou rafinerii cukru.) Nebylo by ovšem úplné, kdybych nedodal, že aliance
agrárních representantú s Ceskou prumyslovou bankou doznala uvolnení také rúzností názoru na likvidaci deflacních
ztrát.
Oba prípady, jichž jsem se dotkl, nemohou býti tudíž typickými príklady olnoho pronikání, které by, podepreno jsouc
mohutností kapitálovou, zajištovalo soucasne trvalý vliv. Snad
ješte autor se k veci vrátí. Thema není vycerpáno, zvlášte
když se prihlíží í k povestem, které dnes kolují a které se tocí
kolem skutecného, t. j. kapítálového získání vlivu v jil11ébance
s dosti znacným prumyslovým koncernem, jejíž majoritn až
dosud má zahranicní skupina.
A koneone velmi zajímavým byl by i výklad, proc Živnostenská banka prevzala .od Agrární banky velk,ou položku
vlastních akcií. Jeto znamení nové orientace našeho financnictví? Tato otázka je zároven thematem, k nemuž, jak doufám,
autor zajímavého clánku se ješte vrátí.
Prijmete projev mé dokonalé úcty.
Dr. 1(. 1(.

Nové knihy.
Anglie, její hospodárský a politický
vývoj (vydal ),Orbis« Praha). Autor analysuje souhrn prícin
zavedších Anglii v kritický stav. Vládnoucí ideologie obchodnické: a dobývacné anglosaské rasy prodelává zmeny podmínené
hospodárským ochuzením Evropy a ztráltou její nákupní schopnosti. Anglie, po výtce stát exportní, trpí nejvíc. Tendence anglické
poválecné politiky, Cinitelé britské prosperity, problém populace,
pOlstavení politických stran aj., tvorí obsah knihy. K ceskému
vydání pripojuje W. Steed stat QI zahranicní politice anglické
Marie Calma: Strom pozndní. Básne. Oddíly: Príroda. Obec.
Život. Stral1 I06. Nákl. V. Petra, Praha IL, Liitzowova 27.
André

Siegfried:

Dnešní

sepíše o našich knihách
Kniha li. "Vánocum.
zeni, že kniha (samozrejme dobrá kniha) je nejlepším vám dárkem, opakuje se každý rok v techto dnech a cetné
listy vcnují této veci znacnou pozornost. I my zduraznuheslo - pod stromecek d()brá kniha - a vrele doporucue k následování. Nedostatek místa nás nutí, abychom alen v krátkosti upozornili naše ctenáre na nekterá nakladatel, kde možno smc1e a bez rozmýšlení koupit knihu '- na nadatele, kde pouhé jméno stací a je zárukou literární ceny.
akladatelství Fr. Bor o v ý, Praha 11., Jindrišská hlásí se cevánocním prospektem, pri jehož, ce'tbe sbíhají se milovníknih sliny na jazyku. Je tam krásný soubor 23 svazku
a t v a«. sbírka puvodní ceské beletrie s opravdovým POf''JZením vybraná: Olbracht, K. M. Capek-Chod, krásné veci
esnohlídkovy (Vrba zelená, Poseidon)' prosy R. vVeinera, roany A. M. Tilschové, prosy Mixovy, rozk-;:)šnédílko J. Jahody
flá Terínka), Štechuv známý »Retez« a pekné veci O. Nejedho (Malírovy dojmy z franc. bojište, Ceylonu a Indie). Úpragrafická vzorná, a vezmeme-li si celý soubor vázaný v cervené celO'plátenévazbe - verte, že vaše knihovna (i vy sám)
Dskáte peknou ozdobu. Vázaný soubor stojí neco pres 900 Kc,
:t.1enení tr'eba se lekat: dostanete Žatvu také za 40 Kc, mes.
'Plátky. Kdo má hodnc penez a chce pekn.ý, bibliofilský dárek,
at si VYžádáu téhož nakladatelství seznam bibliofilských vecí,
takový 'T Q ma n v celokožené vazbe je dárkem i pro nejvyspelejšího milcvníka bibliofilských knih. Dobrým a vhodným dárem je i soubor II á I k a nebo sebrané spisy J o k a i e, vesmes
'v krásných puvodních vazbác{J..Kdo má méne pencz na zakoupení knih, a chce dobrou a cenl1:·:mvcc, at si objedná dosud vydaných 8 svazku sebraných spisu francouzského ~vctového romantického romanopisce A. Fr a n c e-h o. Jsou to knížky príjemného formátu. na pekném papíre - a není to drahé: llT5C
Kc brož. Rovncž sebrané spisy K. M. C a p k a-C hod a jsou
dárkem níkoli bezvýznamným. A vše dostanete na splátky, takJaroslav Prošek.
že celý »Ježíšek« nestojí ani tolik penez!
Kladská St1'áž, I I. XII. 1926.
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J. "V.Daneš:

burkum, proti dejinn)'m faktum, proti Vidni a živila v lidu
odboj krve, jenž ve svetové válce stvoril za hranicemi legie atd.
atd. - všecko to je tedy Zlllámo a jasno jako studánka.
Ale bylo to nutno php.)menout. To je svetlá stránka ceské
knihy a velké aktivum tvurce jejiho, ceského spisovatele.
Za ctyi'i roky po smrti Vítezslava Hálka zacal vydávat jehe
spisy Ferd. Schulz u Grégra a Dattla - povrchne, neúplne, jak
jsme mu v Iiterá.rní revoluci 1894 ukázali. Ale i to vydání je
rozebráno. V roce 1904 zacal vydávat s kritickým aparátem Hálbvy spisy v Laichtrových Ceských spisovatelích XIX. století
s radou spolupracovníku Jaroslav Vlcek, vyšlo dosud I I svazku
- o tomto vydání a celém podniku zmíním se pozdeji. Nakladatel Kocí vydal je redakcí prof. Jana Voborníka oku 1906 k žádosti nakladatele melo to být vydání »úplné a presné«, prof.
Vobotrník se skutecne o to snažil, ale tu a tam se prec jen nevyvaroval klopýtnutí. V »Husarovi " n.a pr. p)slední práci Hálkove, po vzoru Ferd. Schulze vyrazil básníkovi pero z ruky po
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Tri léta pri Tichém oceáne.

Oba dva skvele ilustrované díly (470 namnoze celostranných
obrazu podle puvodních fotografických snímku autorských) cítají celkem 1328 + XVI stran formátu 20X24 cm a stojí br'Jž.
Kc 250'-, v puvodní celoplátené vazbe Kc 300'-.
Pred námi leží ukonceno veliké a skvclé cestopisné dílo, jemuž podobného, jak bez chlouby mužeme ríci, nemají ani velká
svctová pL8emnictví. Míníme dílo prof. dra Daneše: Tri léta
pri tichém ':lceáne. Ceský ucenec, když byl od r. I92Q--I922'PObyl jako gen. konsul RCS v SydcrJey,hlavním meste australském,
vypisuje tu souostroví tichomorská a jejich veliké jádro, Australii, nejen po stránce zemepisné, nýbrž též po stránce sociálDí a hospodárské; jak divy prírody. tak i formy sp:)lecenské,
primitivní i moderní, ve 2 dílech, z nichž první má 41, druhý 36
kapitol široce založených, dltkladne propracovaných, lícících
y záveru cestu Kanadskou pacifickou drahou z Vancouveru preE
Skalní horY do Montrealu :l Aneberku. Dílo vede ctenáre z tropických pralestt rovníkových do pustin australských i do ledovci pokrytých hor Nov. Zélandu a Kanady, ·od korálových útesu
souostroví jižního more až k ledovým h·:xám, plujícím pri pobreží Labradoru. Nekolik set krásných vyobrazení, ale puvod.
SDímkuautorových a výrazné obrazy, provedené ve velkém rozmeru na zvláštních listech, zdobí toto slicné a po stránce grar:
fické dokonalé dílo. Pro t o též s p i s o vat e 1 s v ém u n ak Ia dat e I i Fr. Bor o v é m u v pre dmI u v e z v I á š t e
• r e led e k u jez a p é c i, k t e r o u ven o val v Ý p r a v e
to h o t o díl a, k t e r é s e s v Ý m v Ý z n a m e m rad í m eI: díl a n á rod n í a stá t n í dul e žit o s t i a s v <) u ú p r avou mezi nejkrásnejší
ceské
knihy.
UpozorrlUjeme své ctenáre, že IIlQkladatelství Fr. Borového
y Praze II., Jindrišská 13, po ukoncení cestopisu Danešova vydává z pera B. Ženatého novou knihu <) Americe, nazv. Zem e
p r 1. h u a. h v e z d.
Turistický
Obzor C. 12. III. roc.
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J. S. Machar:

Rnb slávy-

Pr ,ím, opakujme si, co se celému národu vtlouká do hlav
a du:1 ve všech školách, olbeenou pocínaje a universitami konce,
CO St· uznává v žurnálech všech stran, kdykoli se mluví o kulture,
O ak~entují slavnostní recníci pri jubilejích a pohrbech »chloub
aároda«, co se tedy stalo už bežnou frásí a zustalo prece vecnou pravdou: ceská kniha to byla, ceská literatura, jež zachráaila naše národní bytí po katastrofe belohorské, ceská kniha
lala spící národní vedomí k životu, a když národ zacal žít politicky a vedci jeho vedoucí i nevedoucí politikové )uznávali
dejinná fakta, která !se nedají oddisputovat a dohodovali se a
~bva1i s Vídní - literatura stála nekompromisne proti Habs-

3. sešit

za Kc 4·80
prá·ve vyšel.

:

U v§ech knihkupcu.

ctvrté kapitole, ackoli Hálek napsal ješte kapitolu pátou, z veršu
mu také uš~o lecc06 - ale mel d0brou vuli, a knihy ty jsou dnes
také rozebj-ány. (K o n e c n e vyd a los p i s y H á I k o v y n akladatelství
F. B'Jrového:
svazecky
k zlíbání
krá s n é, t i s k, pap í r, ú p r a v a j s o u t a k n á d her n é, ž e
by clovek
prál Hálkovi,
aby se jich byl dožil
a
mohl je porovnat
s temi
šedivými
skromnými
k níž e c k a ID i, jež vyd á val z a s v é h o ž i v ota. V d es i t i s vaz c í c h jet u pod á n '.J vše, c o b y ces kýc -t ety knihy
nár z Hálka
znáti
mel - jsem jist, že
d I o u hon a k 111i h k up e c k é ill trh u ne bud ou.
Z Tribuny, Praha 12. XII. 1926.
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JUDr. Jan L o w e 11b ach: )Právo 1wkladatelské«. Vydal Fr.
Borový v Praze, 1926. Stran 65 m. 80, cena Kc 10.-.
Z péra našeho prvotrídního znalce a specialisty v autorském
a nakladatelském právu podán je tu strucný systematický výklad
nového zákona o n<tkladatelské smlouve (ze dne 11. kvetna 1923,
C. 106 Sbírky zák. a nar.)" jejíž doslovný text je na konec
priložen. Jeto
vlastne už druhé vydání, znacne doplnené a
vyhovující dnešnímu stadiu. Trochu historie a velmi pekný
výklad pojmu, práv i povinností nakladatelských ve veci honoráre, smlouvy, jejíh.:> rušení, zániku díla, prevodu práv atd.
Knížecka pro autory a nakladatele dnes nezbytná.
Národní

Politika,

28. 11. 1926.

SPISY ANATOLA
dostávaly

se doposud
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FRANCE

jen kuse a v prekladech

vyniká všemi znaky dokonalé knihy: prvotrídním

namnoze

prekladem,

velmi nedokonalých.

skvelou úpravou a levnou

cenou. Dosud vyšly tyto svazky:
I.
II.
III,
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X,
XI.

První

Pod jilmem .. , . .
. (preJ. Adolf Velhartický) .
Proutená panna. ,
. (prel. Bohumil Šafár) ..
Ametystový prsten
. (prel. Adolf Velhartický) .
Pan Bergeret v Paríži
, (prel. Staša Jílovská)
Baltazar a jiné povídky
. (prel. M. Úlehlová-Tilschová)
Studne sv. Kláry . , . ..
. (prel. Adolf Velhartický) .
Sedm žen Modrovousových (prel. Fr. Jelínek) .• , '
Perlefová skrínka, . .
, (v tisku)
Bohové žíznejí. . . . ..
. (prel. Jindrich Fleischner)
Touhy Jana Serviena '
, (v tisku)
Zlocin Sylv. Bonnarda .
. (prel. Frána Šrámek)

~
~

~ Kc 1250
,.
12'50
15'. brož.
~ ~

,

*

ctyri

díly, tvorící románový cyklus "Historie našich dn"u" vázány
svazku stojí v celoplátené vazbe Kc 60'-, v polokožené Kc

*

v jednom

85'-,

Nakladatelství
Fr. Borový, Praha.
u vše c h k n i h k u pc u,

