ZA Kc 2'-

V PRAZE 23. zárí 1926

uciní Švehla
'ho Stríbrného sláva a pád
vysoko-nízkém stavu
urucenství pokrokove

hospodárské

bursovního zákulisí
de hledati kulturní tradici

positivismu

v. MATHESIUS

Prítomnost-.,
nezávislý týdeník'
vychází

ve ctvrtek dopoledttte
v nakladatelstvi fy. fr. Borový v Praze-II.,
Jindrišská ul. 13, tel. *295-41, 312-34.

Ptedplatné
na rok Kc 100"-, napulrokuKe
na ctvrt roku Kc 26·Jednotlivá

"

o

SBERITELO

I

,

KNIHOVNII
--------nabízíme

cenné rocníky
casopisu:

CERVEN
60·-,

císla po Ke 2·-

Za redakci odpovídá

Ferdinand Peroutka

Roc. III. 1920-21. Roc. IV. 1921. Zimní cís. 19

CESKÉ DIVADLO
Roc. II. (V.) 1922

JEViŠTE
Roc. I. 1920. Roc. II. 1921. Roc. 111.1922

Tiskne Edvard Leschinger Praha II., 624

KMEN
Roc. II. 1919. Roc. IV. 1921. Ro:. V. 1

LÍPA
NEVÁHEJTE koupIli
dobrou ceskou knihu!
v

ST ASEK: Vzpominky .. Kc 60·-

,

léta . . . . . . . .

SOLC: Spisy

PREHLED
Roc. III. 1905. Roc. IV. 1905-6. Roc. V. 19Q6.;
Roc. VI. 1907-8. Roc. VII. 1908·9. Roc.
1909-10. Roc. IX. 1910-11. Roc. XII. 1914.

RUCH FILOSOFICK

KALAL: Palackého mladá
v

Roc. II. 1919.

"48',,3()0-

TO MAN: Stoletý kalen-

Roc. II. 1922.

ŠIBENICKY
Roc. II. 1919-20. Roc. III. 1920-21.

dár . . . . . . . ,,48°-

*

GELLNER: Spisy I . . . ,,36·Vyžádejte si seznam

HILAR: Boje proti vce,,75"-

rejšku

*
U všech knihkupcu

a v

nakladatelství Fr. Borový, Praha.

s obsahem

a cenami

Predplatitelum "PrÍtomnosti"
výhody.

Nakladatelství Fr. Borový
Praha.

PfítomnosL
V PRAZE

Politika
Co uciní Švehla?
Patrne bychom se my všichni, kterí deláme politiku,
eli aspon trochu stydet, že ta politika nevypadá jiak. Kdo není vinen prímo zlou vulí, je snad vinen
labostí nebo tím, že nebyl dosti chytrý, aby omezil
10. L.idodevzdává stát politikttm, aby jej vedli; oni jej
vracejí lidu rozdráždený jako vosí hnízdo. Nedá se
mluvit, že je to špatná práce. Ti, kdož mají uvádet
eci do porádku, tropí neporádek. Skoro se zdá, že by
klid byl lépe zachován, kdyby nebylo opatrovníku klidu. Každý zajisté najde nejakou omluvu pro sebe. Ale
at jsme sebe bohatší na výmluvy
a omluvy, výsledek
zustává, a je trapno, že jsme nesvedli neco jiného.
Každý uzná, že poslední dva mesíce byly címsi nebýval)'m.Nikdy ješte nebylo nenávisti tolik a nikdy se
ješte tak volne nevyžívala. Netreba zvlášte vylicovati
to, co každý zná. V podstate je to vše zase jen následek toho, co jsme na naší politice vždy kritisovali:
prepiatého a zurivého stranictví. Strany jsou podráždeny, protože každá má o ,sebe starost. V celé té velko-malé vojne nebyl v sázce žádný podstatný státní
zájem. Bojovalo se o stranické prospechy. Byla to
atmosféra, jakou známe z predvolebních dob. Tolik
j me se už naucili vedet o našich politick:)'ch stranách,
že necouvnou pred žádnou brutalitou a že každá sebe
samu pokládá za nejvyšší statek národa. Odtud ta lehkost, s níž kopají do všech hodnot. Bylo to pravda
v dobe, kdy existovala národní koalice, a z.ttstalo to
pravdou, i když jí už není: nejvetší nebezpecí hrozí od
slepého, nekulturního stranictví.
V této dobe se také, tušíme, dostatecne prokázala
marnost a neúcinnost morálních ponaucení. Pracovati
morálkou v této situaci je jako stríleti hráškem na
hroší kuži. Domlouvati na pr. národní demokracii je
jako domlouvati býku v behu. Jediný výsledek morálních ponaucení byl, že se jich naucili užívat i nicemové
a práve orli vystupovali potom v roli obhájetl morálky.
Klepari si hráli na Zolu a ti, ktedm by žaloba nejlépe
slušela, volali z plna hrdla: žaluji! Lidé jsou už. tak
chytrí, že si nedají na SVtlj dum nápis: tady sídlí nemorálnost, - a v politice chodí práve nevestky upiaty
až ke krku. S hlásáním morálky tedy patrne zatím
mnoho neporídíme. Ovšem musíme pusobit i v morálním smeru, ale to je jaksi jen vedlejší útok a pomalejší.
Chceme-li vykonati neco podstatného, musíme znáti
prí my dnešního rozvratu a snažiti se aspon neco
z n'( 1. odstraniti.
se díváme na veci jak chceme, hlavní prícinou
dner 'ch pomeru, které už i velmi otužilí lidé nazývají ,eutešenými, je ta okolnost, že se bývalá koalice
roze'.a. Konec koalice nemusil by ovšem míti takové
následky, kdyby strany byly jiné než jsou. Ponevad·ž
znárr·eoblíbený zptlsob polemiky proti nám, konstatu-
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jeme zase, že jsme nebyli proti koalici, nýbrž proti
mravum koalice, a že ten, kdo nesouhlasil s pocínáním
nekterých lidí už v koalici, nemuže býti cinen odpovedným za to, že mimo koalici: docela zvlcili.
Když se koalice rozešla, ocitly se ceskoslovenské
strany proti sobe poprvé bez formálních závazku, a
brzy ukázaly, co dovedou'. Hledíce na to, jsme nuceni
priznati koalici hodnotu retezu.
I na tuto relativní
hodnotu se musí pamatovati tam, kde jde o bytosti,
které potrebují retezu, jak se zrejme vy jevilo. Dnes
bychom mohli ríci, že jsme se celkem zbytecne tak giganticky zlobili kdysi na Hebbela za to, že nás nazval
ježatými karyatidami, nebot bylo to celkem nevinné
proti tomu, co dnes dovedou ríkati Ceši o Ceších. Náš
nacionální tisk se casto rozhorloval, co si nemecké líOviny dovolují proti Cechum. Ale nikdy nedovede Nemec Cecha tak sepsouti jako Cech Cecha, a kdyby nemectí žurnalisté sebrali jen polovinu toho, co ctou v ceských novinách o ceských lidech a o ceských stranách,
a kdyby z toho porídili charakteristiku ceského národa, byl by teprve ohei'í na streše.
Ceskoslovenské strany odvodily pro sebe z rozkladu
koalice právo divokosti. V cele jde ovšem národní demokracie. Charakterisovali jsme její roli v nových pomerech už tolikráte že je zbytecno se opakovati. Divokost pomeru jest aspoi'í ze trí ctvrtin dílem národne
demokratického fašismu, jednak tím, co sám dovede,
jednak tím, že nekterí, jako klerikálové, by se neradi
dali predstihnouti, a konecne prirozene i tím, že z lesa
se tak ozývá, jak se do neho volá. Pan Sís rekl jménem
národní demokracie krátce pred prázdninami velmi
otevrene, že nacionálnímu hnutí vše je dovoleno. TotO
slovo jako by vypadlo z úst Leninovi nebo Džeržinskému. Za krátkou dobu meli jsme dosti príležitosti poznati, co to konkrétne znamená, a každý, kdo se diví
národne demokratickému pocínání, musí míti na pameti, že oni mají už i v theorii, že je jim všechno dovoleno. Jsou-li pan Sís a pan Hlavácek presvedceni,
že mohou všechno, pak opravdu mohou všechno. Ctí
hotová fakta a jsou toho názoru, že žádné vítezství
nesmrdí, je-li dokonáno. V politice jest snad nejtež,ší
vecí odvrátiti stranu od cesty, o níž je presvedcena, že
je pro ní cestou vítezství. Národní demokracie od té
doby, co si opatrila fašismus, mne si ruce a pocíná si
jako clovek, jenž je pevne presvedcen, že je na koni a
že se mu dobre jede. Musíme se tedy nepochybne smíriti s tím, že jeden zarytý kazimír bude mezi náGli ješte po delší dobu. Ale jen slabá spolecnost se dá pEvésti jedním kazimírem do rozvratu. Nejdrí ,;e je tr~l:>a
ovšem presvedciti ostatní obcanské stran}; že musí
svou vec oddeliti od veci kazimírovy. Zde, myslíme, už
brzká doba udelí poucení. Nepodarí-li se panu Švehlovi obnoviti starou koalicní vládu, a dle všeho se mu
tú nepodarí, nezbude nic jiného, než udelati vládu
s Nemci. Tuto skutecnost bude možno ná venek zakrývati za ruznými zásterami a dekoracemi, jako je
tato úrednická vláda,
nebo nejaká reorganisovaná
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úrednická vláda ci konecne minoritní kabinet. Jádro
pudla bude vláda s Nemci. Strany pravice - mimo
agrárníky, kterí jsou realistictejší a mlcí O tom -,
kdykoliv prijde rec na tyto veci, libují si v tvrzení, že
Nemci za své hlasování pro stát nic nedostanou. Duležito ovšem je, zda si s Nemci tohle už vyjednaly.
Líbí-li se jim ujištovati nás, že Nemci budou hlasovati
pro státní nezbytnosti jen z ceskoslovenského zápalu
a z pouhého státotvorného
pudu, který prý je jim
vrozen a kterého se nemohou zbaviti, jak nás nedávno
ujištovala »Role«, pak mohou tak uciniti jen dokud
termíny jsou ješte daleko. Tento stát je ceskoslovensk)'
stát, ale ješte jsme nevideli, aby nekterá ceskoslovenská strana pro neco hlasovala zadarmo. Ted prý se
stane ten div, že se už bude. hlasovat zadarmo, ale neprovedou jej Ceši, nýbrž dokonce Nemci. Jak každému
známo, mají Nemci v programu promeniti tento stát
ve stát národnostní. Nyní jsme ujištováni, že Nemci,
když jim poprvé situace dala do ruky moc, aby ileco
podnikli pro svou ideu, této moci nevyužijí, ale budou
pomáhati udržovati tento stát ve stavu národním. A
jako vzor této príkladné a pohnut!ivé nesobeckosti lící
nám Nemce najednou ti, kterí nám je až dosud lícili
jako chladné a brutální násilníky a usurpátory. Tvrzení
by zde tedy už bylo, ted ješte nalézti ty, kterí mu uverí. Kdyby
emci opravdu z niceho nic 'zacali zadarmo doplnovat vetšinu v par1amente, pak bychom veru
musili verit, že politika už prestává b),t politikou. Neveríme ovšem v zázraky. Bude-li vláda s Nemci, at
jakkoliv zastrená a maskovaná, pak se to bude dít za
národnostní koncesse, at jakkoliv zastrené a maskované. A od toho, do jaké míry se podarí tyto koncesse
zastrít, závisí nepochybne, co bude dále delati národní
demokracie. Pestovat fašismus a sedet pri tom ve vláde, která první zacne NemcLlm vycházet vstríc, nebylo
by veru žádné pohodlí; fašisti, tato nadeje strany, by
se mohli rozutíkat. Tu pak národní demokracie bude
musit vrhat kostky: bud dát pokoj s fašismem nebo jít
z vlády. Bude-li její srdce ješte tak sevreno úzkostí
o osud strany jako nyní, zachová nepochybne radeji
vernost fašismu. A není snad príliš žádati na agrárnících a lidovcích, aby se dívali tak daleko, kdy mohou
dobrodiní fašismu pocítit na vlastní kuži.
Má-li nekdo takové vyhlídky, má všechnu prícinu,
aby se k fašisml.l choval opatrne. Nekteré kruhy
v agrární a lidové strane snad chovají nadeji, že by
fašismus mohl být spolecným nástrojem. Ale behem
doby poznají, pred kým jedine tento psík prívetive
vrtí chvostem. Agrám íei a lidovci nemohou zaplatiti
Zá. obnovení národní
koalice tu cenu, jakou socialisté
by žádali: anulování svého jarního vítezství v otázce
celní a kongruové. Nezbývá jim, než s tím spojencem,
s kterým vítezství dobyli, hledet vítezství i udržet.
\' tom prípade se mohou dockati, že p. Hlavácek a
p. Sís povedou fašisty i proti nim. Pan Svehla je prozíravý muž, a nutno duvodne pochybovati, že by mu
tc.,to možnost neprišla ani na mysl. Vl~ldci agrární
strany je možno vytýkati, že mluví málo; ale nikdo
mu nemtHe vytýkati, že by za posledních osm let byl
neco rekl ukvapene. A ucinil-li na podzim svuj známý výrok, že do vládních lavic mají Nemci jako Ceši
stejne daleko, ucinil jej jiste po dobré rozvaze! S tímto výrokem ovšem dLlsledne koliduje národne demokratické heslo: Nemci do vlády, my do revoluce! Mezi vlastnosti páne Svehlovy patrí také ta, že si jen
nerad dá líbit víc, než je naprosto nutno. Bude jiste
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uvažovati, je-li nutno snášeti národne-demokratic
hrozby v tom prípade, kde by se stala nutnou ta ev
tualita, kterou už na podzim predpovídal a jíž s .
v)'rokem urovnával cestu. Pokud možno pozoro
jeho vliv neutrpel dloupou neprítomností. Je-li u •
Eekdo, komu by se podarilo fašismus politicky iso
vati, je to v první rade p. Svehla. Záleží na tom, b
de-li .chtít. Budto je fašismus hracka, kterou p. K
már na požádání p. Svehly muže klidne strcit do ka
sy; nebo nemá té moci ci nechce ji mít, a pak
predvídati chvíli, kdy fašismus dostane se do konfli
s agrární stranou, která i v ceskonemecké koalicibu
hrát vudcovskou roli. V tom prípade se Švehla poku
hracku z ruky svého národne demokratického kolegy
vyrazit.
Na p. Svehlu se nyní vubec upírá mnoho opráv
nené pozornosti. Myslíme, že neco dl1ležitého se v na
politice nemlJže bez neho státi. Na nem nyní mnoh
záleží, jakou cestou pujdou príští události. Vid
j~me, jak vedl a zavedl v jeho neprítomnosti veci
Hodža, a pochybujeme, že by Svehla chtel jíti dá
tímto smerem. Byl vždy prvním advokátem staré koa,licní politiky. Patril koalici skoro pLáve tak jako sv
strane. Není dnes v moci samotného p. Švehly vzbu
cliti národní koalici k novému životu. Ale i bez n~
rodní koalice je' možno vésti veci tak, aby mezi cesk
slovenskými stranami nebyla vykopána propast neprek lenutelná. V Lldcové obcanských stran, když zde p
Svehla nebyl, nepracovali tímto umírneným smerem.
Myslíme. že p. Svehla stojí pred jedním z nejvetší
úkolt\ pred jakým kdy stál. Jde o to zachovat, i když
už koalice není, aspon jakýsi pocit národní jednoty.J
možno, aby i za tohoto stavu ceskoslovenské strany
~e sešly a vyrídily si mezi sebou urcité otázky. Máme
dojem, že p. Svehla by si mohl vysloužiti vdecnost.
Cajdova aféra na pr. by se pod obezretn)'m vedením
dala brzy vyríditi. Úrednická vláda v té veci se provinila tím, že vllbec nevedla. Tendence p. Švehlovadá
Sé snad pochopiti z toho, že od té chvíle, co se ujal
vyjednávání, nastalo prece jen jakési uklidncní. Už
i p. Sís píše clánky pod titulem »Od afér ke klidu a
práci«, a potrvá-li sugestivní vliv Švehlova ducha dál
muže se státi, že i p. Hlavácek proti své prirazeno ti
napíše nejaký takový clánek.
Pozorovali jsme, že nekterí ve své horlivosti pro
Masaryka zacházejí tak daleko, že obvinu jí Švehlu
z intrik proti presidentovi. Velmi litujeme, že se taková podezrení pronášejí bez dokladl!.
aše víra
v Masaryka a Beneše nesmí býti tak mystická, abycbom s lehkým srdcem házeli všechny ostatní na
smetí. Kdyby u nás mimo Masaryka a Beneše už ni·
kdo za nic nestál, ani oni dva by nám nepomohli. Nestavme proto tak ochotne Švehlu v protiklad proti
Masarykovi. Tam by ho chtelo míti mnoho l\Iasarykov)'ch neprátel. Nesmí se jim v tom pomáhat ani
lehkomyslnými recmi. Zejména za nespravedlivé a
neslušné pokládáme, je-li Švehla podezírán, jakoby
chtel hráti nejakou temnou a úskocnou roli v presi·
dentských volbách. Opakujeme: nesmirujme se tak
lehce s mínením, že lidé jsou špatní, a i když pevne
stojíme pri Masarykovi, nevzdávejme se ochotnc slu··
posti jiných a nepredstavujme si, že slušnost jednoho
ci dvou lidí, byt sebe významnejších, stací na všechno.
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PrItom
Jirího Stríbrného sláva a pád.
Malír, který opatruje karikatury pro Ces k é S 1 0I ani netušil, jak presne charakterisoval
poslance
ího Stríbrného, když pod jeho obrázek kdysI napsal,
je to veliký h a z a r d é r. Tenkrát byl StríbrnÝ na
holu své moci a slávy. V ranním Ces k é m S 1 0rozhodoval verný K ahá n e k, Vecerník vedl odÝ Schwarz, Stríbrný
sám byl clenem petky a suvením pánem poslaneckého klubu i výkonného výru. Titul který tehdy dostal ve vlastním liste, lze
to povaŽovati za titul cestný, vyjadh.1jící povinný
iv vudcových schopností, za jakýsi druh pochleb~ní. Pan StríbrnÝ se jiste usmíval, když to cetl. A prebylo to nejpriléhavejší oznacení jeho povahy i jeho
nu. Až dosud celý jeho život byl hazardní hrou.
Hazardní sklony v politice nejsou vzácností. N aak je velmi málo politiku, kterí pracují s jistotou a
patrností. Pan dr. Švehla jiste neskoncí
jako pan
tríbrný. Ale je nemnoho takových mužu u nás. Mnom více je tech, kterí mají sklony ke hre riskantní,
iž proto že možno v ní rychle nabýti, i když je také
ebezpeci rychlé ztráty. Poslanec Jirí StríbrnÝ je tym hazardního hráce o politickou moc.
V dobách predválecných nemel mnoho príležitos~i
politické hre. Byl hazardérem, ale pouze v soukroml.
e verejném živote nemel dosti trumfu, trebas získáznacne vlivu svojí houževnatostí
a nespornými
hopnostmi organisacními.
Skutecne skvelý dl1kaz
rganisacního talentu podal po afére Švihov~, kdy vedl
olby v bývalém Švihove okresu. Ostuda ŠVlhova byla
ehdy tak veliká, že v doplnovací volbe ocekávala se
drcující porážka pro národne-sociální
stranu... v.,e
hvÍli nejvetší nouze bylo velení ve volebním bOJI sveeno Stríbrnému, který pracoval tak, že kandidát jeho
$trany, nástupce Švihl1v, obdržel témer tri ctvrtiny
'šech odevzdaných hlasl1.
Na pocátku války poprvé uznal, že opatrnost je ma~a moudrosti, a hledel se zajistiti pred frontou shbem že Ces k é S lov o bude delati dobrotu. Tenkrát
10 ~všem o život a ostatne v zákopech nedalo se nic
vyhráti. Behem války sloužil na vojne, ale ke kon~i
zacal rychle získávati dobré karty, stal se dokonce zastupcem Klofácovým v Národní rade, takže již v Kramárove vláde byl jmenován ministrem pošt a telegrafu
a v prvé vláde Tusarove ministrem železnic. Dovedl
mnoho pracovati a získal si brzy povest v~lmi užitecného clena vlády. Ale hazard je jako opmm. NevydeJ, politika mu již nestacila .. P.otreb~)Val vzruše~í
'hry, a' když mu je nedala admlnlstrahva,
hledal Je
v kartách. Hrálo se v pražském Obecním dome s tehdejším ministrem Práškem a jinými kolegy, ale hrálo
se i s pokladníkem Mestské sporitelny pražské a to
vedJo ke katastrofe, když v pokladne se zjistil sch.odek více než 300.000 Kc. Karbanická
aféra zpLlsob:l~
tehdy veliký rozruch a byla skoncena teprve demiSI
ministra Stríbrného. Demise byla prijata tímto listem:
Y

I

V Praze 9· zárí 1919.
Pane ministre!
T ,kuji Vám za Vaše rozhodnutí, jímž j,ste vláde a státu
pr" hal znacnou službu. Doufám, že Váš odchod z 0'ficie! .ího života politického je docasný, a ztrácím Vás nerad.
Ale uznávám za daných pomert\ oprávnenost Vašeho
pos~upu.
S pozdravem
T. G" Masaryk.

nos t
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Rl1zne se tenkráte vykládalo, že dopis není spolupodepsán mi~.i?terským. pr:d.sedou, a t~rdilo. s.~, ž,e demise byla pn]ata proh vuh Tusarove. Oflclalnl korespondence však vysvetlila, že jde pouze o nedopatrení.
Odchod Stríbrného z vlády byl skutecne jen docasný. Verejný život byl v zime roku 1919 a 1920 príliš
rychlý a lidé snadno zapomínali. Strana ceskosloven~
ských socialistl1 dosáhla již té ;nravní .. ú;ovne" ktera
umožnovala jí zisky za okolnostI, kdy l:l;e h~utI ztr~tilo by nezbytne pl1du pod nohama. Stnbr~y J?r?hral
-- podle mínení Ces k é h o ~ 1 ~ v a == sve ,mlnl~terské kreslo v kartách, rozhodne vsak neprohral sve posice ve strane. Klofác byl postupne odstranen, stal se
»monstrancí
která o svátcích se ukazuje lidu«, jak
ríkával Stríbrný, jenž prevzal za neho politické ye~ení
strany. Proto již v druhé Tusarove vláde obs~dll jako
faktický vl1dce strany opet ministerstvo žele:iinlc.
Za úrednické vlády zastupoval StríbrnÝ svoji stranu
v petce a stal se skutecným diktátorem svým bratrím.
Za vlády Švehlovy (opet jako ministr železnic) byl na
vrcholu moci a slávy. Casopis »Mladé Proudy« v nedávném svém útoku na býv.alého vudce praví o této
ére:
»Stríbrný premohl stranu, infiko~al ji jedem malomeštáctví, zavedl a d0'pustil vegetaci p0'litiky nemorálních
kreténu a z e st t a n y u cin i 1 s i s 1u ž k u pro s v é
ne u k o j i tel n é a m b id e, jež
z a b fd n Iý žal d
mel a p r á y o s 1o \l žit a mlc e t.«

»Mladé Proudy« narážejí zde pravdepodobne na veliké penežní prostredky, jež strv~ne Strí~rný vp?s~<yt?val. Stríbrnému skutecne podanlo se presvedclh vykonný výbor, jehož vetšina byla ostatne na n~m závislá politicky a casto i existencne, že bez úcash v koalici strana se financne neudrží. Za techto okolností
bylo celkem snadno pomocí zákona na ochranu republiky, zákona o tisku, zákona o úredním tajemství:
konfiskacní praxí a podobnými prostredky opevnovah
politickou petku nejen za úcasti strany ceskoslovenských socialistLI, ale i prímo za iniciativy jejího v~dce.
Velký hazardér vyhrával témer nekrestansky. Ohgarchii petky prenesl i do strany. Strana byla opravdu jen
služkou. StríbrnÝ sám o ní ríkával, že je »obehraným
verglem«.
Je pochopitelno, jak težce nesl volební porá~ku koalice. Každý jiný vládní systém znamenal nejen nezbytnost deliti se o moc, ale i nebezpecí, že jiní budou
nahlížeti do karet. Bojoval pro koalici s odvahou i methodami Macchiaveliho. Rroti národní strane práce
vymáhal zmenu volebního rádu, nespokojeným úredníkum vyhrožoval odnetím volebního práva,
napínal
všechny financní síly, jež mel k disposici, nepI:acoval
pro stranu, ale pro systém a - podlehl. Koaltce zachránila sice vnejší zdání, pribravši
živnostenskou
stranu, ale vnitrní její síla, která spocívala v její neodpovednosti a na které Stríbrnému
nejvíce záleželo,
zmizela. Parlamentní nesnáze, jež se tím vyvolaly, dávaly sice ministru Stríbrnému jisté nadeje. Snažil se
dokazovati nemožnost vlády bez obnovení »parlamentního výboru koalovan)Tch stran« a všech jeho práv, ale
odpor verejného mínení a odpor jeho vlastních straníHl to znemožnil. Ve vlastní strane vYrLlstal mu zatím
neprítel mnohem vetší, nepomerne nebezpecnejší: Klofác. A zakriknutí straníci pocali uplatnovati právo na
vlastní rozum. Ale Stríbrný toho nepozoroval. N etu-
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šil, že by »starý vergl« byl schopen se pohnouti bez
je~o vule.
i Karbaník
vždy doufá, že mu padne nejaký dobrý'
tW,mf, který mu pomuže rozbíti''bank. Ale každý hazardér je nervosni. a nedockavý. Jirí Stríbrný rozhodl
se vsaditi všechno na jednu kartu. Objevilo se hnutí,
jež phlo na demokracil a uctívalo oligarchy a diktátory, hnutí, které nemelo predsudku a v jehož methoclách a cílech nalezl zalíbení. Dohodli se snadno, snadno se nalezl generál stejných tužeb, a získati ostatní
dustojníky a poddustojníky, zdálo se min i str u N árod n í U b ran y úkolem celkem jednoduchým. Hazardní povaha a neohranicené ambice Jirího Stríbrného dávaly tušiti, že demokracie je opravdu v nebezpecÍ velmi vážném. Snad jen onemocnení Svehlovo
náhodne zabránilo nebývalým nesnázím. Svehla odjel,
vláda podala demisi a Jirí Stríbrný nebyl již mm istrem Nárpdní Obrany.
Naopak jeho místo zaujal
muž, který pramálo toužil po domácí válce.
To bylo více, než Jirí '~tríbrný mohl snésti. Moc
mnohem vetší, než jakou kdy míval, byla na dosah
ruky a on po ní sáhl - pozde. Rozhorcení a zklamání
znicilo mu nervy. Poslední energii vylil v dopise, jejž
zaslal ministerskému
predsedovI Cernému, v dopise
neslýchaného tónu, a odjel léciti své srdce, provázeje
svuj odjezd ciny, jež musely vyvolávati obavy o jeho
zdraví.
Praha zacala klepariti. Klepu pribývalo stále více a
nabývaly stále urC1tejší formy, až konecne ve všech
kavárnách nemluvilo se o Stríbrném jinak než jako
o paranoikovi. Starý Klofác snad pod vlivem techto
recí, snad pod vlivem vlastního podezrení vyžádal si
od dra Trýba dopis, pomocÍ nehož mela býti rodina
Stríbrného presvedcena o nezbytnosti lékarského vyšetrení zdravotního stavu poslance Stríbrného. Avšak
Stríbrný, který se zatím vrátil a byl si jist, že paralysou stižen není, vrhl se znovu do náruce hazardu. Využil dopisu Trýbova k tvrzení, že mel býti zavren do
blázince, oboril se na Klofáce, získal podpory nekterých svých prátel z bývalé petky a vyvolal aféru, jaké
opravdu u nás ješte nebylo. Konflikt mezi Klofáéem
a Stríbrným mohl b),ti rozhodnut jedine úplnou porážkou jednoho nebo druhého. Stríbrný, stále ješte nechápající, že »starý obehraný vergl« byl by schopen cinu,
pevne'veril, že mužem, který padne, bude V. ]. Klofác.
ti
Ale Klofác se bránil. Pomohl si znacne nešikovností
Stríbrného prátel, kterí chteli si ohráti také vlastní
polévku a proto zatáhh do aféry jméno dra Beneše,
jméno velmi populární u ceskoslovenských socialistu a
representující demokratického ducha, pod jehož vlajkou odpurci Stríbrného vytáhli do boje. Tento duch
získal organisace i duverníky, získal výkonný výbor
i predsednictvo. Presvedcil stranníky, že nelze veriti
muži, který proti vlastní strane informuje a popouzí
stranu lid0.v0u a fašisty. Sjezd, který se v nedeli sešel,
aby schváhl sobotní vyloucení poslance Jirího Stríbrného ze strany, byl jen formálním záverem. Stríbrný
hrál a prohrál. Stejne jako prohrál pred šesti léty po~ladní~.Mests~~ sp~~itel~y pražské. Pokladník prohrál
cest a ZIVOt.Jm Stnbrny prohrál politickou moc.
Ceskoslovenští socialisté vysvetlují, že usnesení sjezdu zastupitelstva ocistilo stranu od korupcních vlivu.
M~~e ?bavu, ž~ to není pravda. Je pravda, že Jirí
Stnbrny byl obvmen z mnohých cinu korupcního rázu,
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je jisto, že o korupcních zjevech vedel a že je nepr
zil, ale nebyl to on, který vtiskl strane ráz úplatkár
spolecnosti. Byli to jiní lidé, kterí k01iupcí drželi str
i sebe,' a ti nebyli 'vylouceni. Snad pád Stríbrného
zarazil, snad budou opatrnejší.
Muž, který odešel, nezdržoval ~e bežnou koru
Jeho ambice byly vyšší a také i jeho prostredky by
odvážnejší. V Italii ci ve Spanelsku byl by asi di
torem. U nás padl, protože ceští lidé nemilují diktá
tory. Ani ne tak ze závisti. Ale z jakéhosi podved
mého pudu, který bývalé poddané chrání pred nov'
nevolnictvím.

-di-

o

vysoko-nízkém

stavu.

Roku 1917, v dobe mezi první a drtlhou revolu
kdy agitace stran dostoupila yrcholu, napsal Maxi
Gorký o ruských novinách, že je to koš sycících a roz
lézajících se jedovatých hadu. Máme-li tento obr
nemusíme vymýšlet žádný jiný pro naši žurnalist
z posledních dvou mesícu. Všechno, co se za tu do
dálo v politice špatného, bylo provádeno prostre
ctvím novin. Po zkušenostech, které jsme meli, m
síme ríci, že není podlosti tak velké, aby se nevešlad
novin. Zejména v »N árodnÍch listech« nemusí nikdy;
bourat dvére, vezou-li tam novou hanebnost.
Každý, kdo má prícinu lichotit žurnalistum, re
o nich obycejne, že jsou zástupci nové velmoci. Vskut
ku, tisk je velmocí v jistém smyslu, v tom totiž, že
vetší vliv na· mysl lidí než cokoliv jiného. Co neo
v novinách, není v živote; a co stojí v novinách, i kdy
to není pravda, existuje jako skutecnost v predstavách
abonentu, kterí to cetli a nemají možnost se presve~
cit o jiném. V tom smyslu je žurnalistika pánem
skutecností. Ovšem, tisk je velmoc, která nepodepsala
žádnou konvenci o vedení války. Bojuje jedovatÝIDl
kulkami i otravováním studní.
V aférách poslední doby vyskytla se také otázka, ja
kou vinu na tom nesou žurnalisté. V žurnalistove
stavení jest dnes neco vysokého i nízkého. Je to pán
I sluha. Jeho pero má moc. Ale nekdo mu vede ruku.
1\1 uže premluviti
mnoho lidí. Ale mLlže je premluvit
jen k tomu, k cemu premlouvati mu bylo nakázáno
V zpomene-li si zamestnavatel tropit ostudy, skandalisovat, podrývat, pomlouvat, je redaktoru težko zustati gentlemanem.
I tady se musí ríci, co se právem ríká o vetšine otázek, že otázka totiž není jednoduchá. Chtíti
prosaditi pravidlo, že každý- jednotlivý žurnalista i
m~že psáti do novin co chce, bylo by bíti hlavou do
z~1. Taková svoboda pro žurnalisty nikdy ani nebyla,
mimo pro ty ovšem, kterí mají svuj vlastní list. Dnešní velké noviny jsou obycejne majetkem politické strany, a jsou prirozene zavázány zastupovat mínení této
strany. Odhodlá-li se nejaká organisace vydávat denní
list, ciní tak proto, aby dosáhla urcitých cíILI,ne aby
?okazovala, že žurnalisté jsou bytosti svobodné, a aby
Jen pro tuto svobodu poskytla rejdište. Politický list je
k v t~mu, aby vyjadroval mínení strany, ne osobní mínem redaktoru. Nemají-li dnes poslanci volnost vuci
strane, je prirozeno, že není dána ani žurnalistum.
S tím se musíme smírit, a pokud známe vetšinu žurnalistu, radili bychom každému, aby ani nebyl zvlášte
zvedav na jejich osobní mínení. Nekterí jsou rozeni
k tomu býti gramofonem. List tedy vyjadruje náhledy
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redaktori hrají roli jakýchsi advokátu, zazájmy svého klienta. Jsou ovšem nekterí
. kterí j ou fanatickými stran íky; ti si pak
dné násilí, bijí-Ii se za svou stranu, nebot jeí se shoduje s mínením jejím, a jsou to murí se bijí za svou myšlenku. Problémem jsou
I rž ti - advokáti. Ti jsou obycejne pri vŠech
h kouscích. Jako pred soudy, také zde jsou
lušní a neslušní. I když žurnalista musí za· vou stranu, záleží mnoho na zpusobu, jakým
I v samotných » J árodních listech« lze ješte
• tón lidí slušn~rch od tónu lidí neslušných. Ve
trany jsou ruzné práce, a není nic špatného
ti program strany. Ale muž, který na sebe
I, nesmí se dáti zjednati pro nejšpinavejší právšak nekterí lidé, kterí v tom, beda, hleda jí
slávu a nikdy špinavou
práci neprovádejí
ne. Teší se, dostane-li se jejich jméno ve znárejnosti aspon jako jméno špatného cloveka,
vají prednost tomu býti známým nicemou než
ým dobrákem. Pokláda jí už za pomerný úspech
jsou v jiných novinách verejne a pod plným
nazváni oslem. Pripomínají
onoho mladého
2 Cechovovy povídky, který prišel nadšene domll
novin, v nemž stálo. že v tavu podnapilém
sane a byl odveden na komisarství. Není
jenž hy byl tak ke všemu odhodlán, jako žurnahož ješitnost je neukojena.
y také redaktori nemusili jíst a nechteJí mít
íl na užívání života, musili by si zamestnavaejen své špatnosti vetšinou psát sami. Takto
je v žllrnalistické obci jistý pohyblivý živel netnan~'Ch, kterí jsou ochotni uspokojiti kažc10u
· Je jim celkem lhostejno, jakou vec hájí, a
pším prípade dávají si pri tom pozor jen na
Byli-Ii nuceni zmenit pána. hájí dnes to, co vcera
i, s týmž tónem hlubokého presvedcení. Ohrame se posledne proti tomu, že »Venkov« prohláanice proti Masarykovi za známku svobodných
, a rekli jsme, že víme, jak to s tou svobodou vya že každý kdo má peníze a chce neco podnikmuže míti tucet takových svobodných mužu na
prstc. Nato jsme cetli ve »Veceru« jakomi
, s kým prý se stýkáme a odkud cerpáme své
osti. Nemáme rádi takový pochybovacný t6n
I, kterí by o veci mohli veru neco vedet, a j;;me
ochotni sdeliti »Veceru« aspon cást tech zl·mšejež se týkají žurnalistLl agrární strany. Jest na
ad jeden žurnalista, který zacal svou novinársko'l
u v Jiste, o nemž predpokládal, že stojí pod praI
vlivem prumyslníku. Pricinlive lopotil se ten·,
už, aby snesl na prumyslníky všechnu chválu.
o srdci hárala však jedna nenávist, jež si žádala.
drení: proti agrárníkum. Kam jen mohl, vsunul
'vé poznámky o nich. Sedlák mu byl pytlem špat. n,íkalo se, že mel se sedláky nejaké špatné •.~sobšenosti za války, když u nich shánel potravu pro
u. Aby jim to splatil, bil do agrární strany. Stalo
" ,že onen muž byl nucen zmeniti pusobište: cevedla do agrárního listu. Pres noc se zmenil
atele agrární strany. Zajíkaje se pohnutím, lícil,
dívka z agrárního dorostu podala panu miniJdržalovi kytici. NynÍ, kde muže, rýpne prLlmyslpod žebra. Mužové z »Vecera«, je to svoboda? Nechcete-li, jiný obraz ze života: jak známo, jsou (po
" Dve likvidaci vlastne byly) u nás tri agrární
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smery: pravoverny agrární, pak národne demokratická
rolnická jednota, konecne Práškovi odpadlíci. Tyto tri
smery potírají se navzájem se zurivostí indiánských
kmenu a predhazují ;Sinejvetší hanebnosti. Kruté rozdíly mezi nimi mizí však pred vyjasneným duchem
žurnalisty, který klidne proputoval už všechny ty tri
smery, pro každý z nich po nejakou dobu bOloval,
všem trem pánum už lichotil a všem trerpr už nadával.
To na pr. jsou tedy ti svobodní mužové, jichž je tucet
na každý prst. - Nebo jiný prípad, tentokráte ne už
agrární: žurnalista, který je dnes úcasten jednak s detskou, jednak s vypocítavou horlivostí boju krajní pravice proti hradu a jako onen mladík z Cechovovy povídky pokaždé prijde do extase, když se pri tom dostane jeho jméno do novin. Tomuto muži ješte nedávno nedovolovala cest voliti nekoho jiného než komunisty. Dnes, ponevadž po jistém bloudení a urcitých
zklamáních nenašel jinde umístení než ve vyzvedacskoútocné družine monsignora Šrámka, a ponevadž toto
remeslo se nedá provozov~ti bez jistého paprsku svatosti a dýka musí býti aspon požehnána, pocítil tento
muž, byv ostatne upozornen na nutnost toho, že v jeho
srdci znovu se zdvihá víra detských let a opet prijal
svátost krtu, kterou na pocátku mužných let zavrhl
dopisem okresní politické správe. Zde je treba ostatne
více se diviti církvi než jemu: církev, dbalá 'své dustojnosti, musila by hledati svou cest ne v prijímání,
ale v odmítání takov)'ch krtu, které mají puvod v historickém materialismu. Kdyby se u nás vydával mohamedánsk~r casopis, také by se našli žurnalisté, kterí
by prestoupili na mohamedánskou víru.' Musí se tedy
v žurnalisticl<ém povolání vždycky pocítati s takovýmito individui, kterí pána a ideu mení stejne snadno
jc!ko žoldnéri v minulÝch dobách. Od tech zacínati nápravu by bylo ovšem marno.
Zdálo by se, že to, co se píše a tiskne, musí byt
raravne a obsahem lepší než to, co se jen tak leckdes
mluví, a že písmo má vetší nárok na dustojnost než
~:Jovo. Ve skutecnosti není dnes žurnalistika
lepší,
nýbrž spíše horší než reci lidu. .T e rozcilenejší a chce
svésti lid k své rozcilenosti; je drzejší a nemá jiného
prání, než svésti i lid k drzosti. Bývá i hloupejší. Nelichotí už pouze vášním a predsuclkum davu. Snaží
se v nem vyvolat nové vášne a nové predsudky. Dávno
už není jejím úkolem objasnovat veci. V castejších'
prípadech je jí uloženo je zatemnovati. úkol objektivní informace splnuje jen málo listu. Informace se
stala prostredkem boje, a je podle potreby barvena a
l1pravována, skutecnost v ní obsažená je natahována
nebo zkracována. Národním demokratum
na pr. je
lehko bojovati proti Masarvkovi a lehko nad ním
ti nekterých lidí víteziti. Nebot ctenári »Národních
listLl« neznají Masaryka jak je ve skutecnosti; dozvedí se o nem tolik, kolik redakce uzná za vhodno o nem
k vedení predložit; co se z jeho životn ího díla zdefrauduje, nad tím se voda zavrela. To jsou lehké boje.
S tím pak, co je na pr. ve skutecnosti dr. Beneš, hrají
si národne demokratictí
žurn::111sti zcela jako kocka
s myší. Zamlcíte-li polovinu necích cinu a nahradíte-li
je skutky, kterých nikdy neudelal, mužete vzbuditi
proti komukoliv nenávist v mysli tech, kterí se živí
duchovne jen tím, co jim dáte na talír. Tento zpusob
vedení války vyjádril jeden ze žurnalistu t::1kto: nám
vyvracení neuškodí. protože to naši lidé nectou.
Vídenský Karl Kraus napsal, že žurnalistika znamená vpád agenta do duchovního života. Naši žurna-
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listé vetšinou úplne už ztratili schopnost skutecného
vudcovství. Všude, kde se neco deje, tlací se, lžou,
podvádejí a obtežují tito agenti politických stran. Je'
to vítezství politického agenta nad kulturou. Kdokoliv
si mLlže otevrít hubu na cokoliv a žádné hodnoty neplatí. Nejjasneji se to ukázalo v pomeru urcité cásti
žurnalistiky k Masarykovi.
Celkem všichni se shodujeme v tom, že by bylo treba neco proti tomu podniknouti. Ale v praxi je náprava
težká a její cesty krivolaké. Myslíme, že by bylo marno zacínati s nápravou u žurnalistu samých. Ti jsou
konec koncll následek, ne prícina. Zdá se, že reforma
by mela zacít od zamestnavatelu. Bude-li na pr. napravena hlava prímo monsignoru Šrámkovi, on sám už
ji lehko napraví svým podrízen)Tm. A dilemma s 1 u šn o s t - nes 1 uš n o s t existuje u redaktoru »Národních listu« jen potud, pokud existuje také u dra
Kramáre. O cem m::tjitelé firmy nesní, to agenti nevykrikují. V tomto smyslu nekrivdí zákon príliš žurnalistum, zarazuje-li je pouze mezi obchodní pomocníky. Nekterí optimisté si myslili, že by mohla nastati
jakási náprava, kdyby už zacala fungovati vysoká
škola žurnalistická. Musíme bohužel ríci, že žádná vysoká žurnalistická škola nezmuže nic proti politickým
stranám, a že ony, ne ona budou i dále udávati v novinách tón. Žádná vysoká škola nic nepomuže, nezavrou-li politictí reditelé liStll svou vlastní tvrdou a
0všem nevysokou školu. Chce-li generální tajemník
p. Hlavácek neco po svém provésti, nedá se veru'
zdržovati tím, co se jeho redaktori naucili na vysoké
škole žurnalistické. Naše noviny mohou býti pochopeny jen v pomeru k politickým stranám, které nemají pro SVLljboj mnohem více prostredku než tisk.
Proto každá špatnost, která se vyskytne v politice,
musí se objeviti i nekde v novinách. Ostatne udelali
jsme již nekolikráte zkušenost, že nejhorší veci nenosí
do novin žurnalisté, ale vetší páni. Ne redaktori »N árodních listu« nebo »Ceského slova«, ale pp. Sís a
StríbrnÝ prinesli pred volbami do novin ty pomluvy
o ruzných lidech, které nyní jejich redaktori musí za
ne odvolávat. Farizejský clánek do »Venkova« o presidentovi nepsal také žurnalista, ani onech 141 skonfiskovan)'ch rádek do »N árodních listu«.
Cinily se také jakési pokusy, aby syndikát žurnaliStLl zarucil slušný zpLlsob boje v novinách. Ale syndikát v té veci už dávno nemllže uciniti nic jiného než
poukázati nekolika zdvorilými a všeobecnými slovy
na svou bezmocnost, a jsou marny pokusy, povzbuditi
jej k nejakému dobrodružství odvahy.
Sluší se zakonciti každou úvahu nejakou praktickou
radou. Zde jsme, pokud se týká té praktické rady, ponekud na rozpacích. Máme tušení, že k náprave žurnalistiky není treba nic menšího než zmeny našich politických mravu vubec. To není ovšem práce ze dne
na den. Do té doby aspon oddelujme slušné od neslušn)'ch a se špatn)Tmi nedelejme kompromisu.
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Karel J. Beneš:

Beneš a problémy slovanské politiky.
Cíle expansivní ruské politiky, preneseného s Balkánu a od Cerného more na Dáln)T Východ, nebylo
dosaženo. Ztroskotal porážkou Ruska v rusko-japonské válce. Slovanské hnutí odtud cerpalo nadeji, že
Rusku nezbude, než se vrátit k staré balkánské poli··
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tice a stocit pozornost zase do Evropy. Krome t('ho
v Rusku v dusledku prohrané války vypukla revoluce,
jež si vymohla proklamaci jakés takés ústavy. Pocátkem roku 1906 sešla se poprvé Duma, zvolená na podklade všeobecného, rovného a prímého práva hiasovacího. Vliv toho objevil se prirozene hned na poli národnostních otázek. Vynoril se v nové intensite stary
problém polský, ale také maloruský, beloruský, litevský
atd. Slovem, bylo to skoro všeobecné volání po autonomii a federalismu. To ovšem byly veci, jež se vládním kruhum hodily co nejméne do rozpoctu; a v)'sledek byl: rozpuštení Dumy, zmena volebního rádu a
pritužení reakce za Stolypina.
Jak videti, byla tato puda velmi zpusobilá, aby
schnoucí rostlinu slovanského hnutí napojila nov)'mi
štavami. A skutecne po roce 1905 objevuje se slovanské hnutí v nové forme; je to n o vos lov a n s tví
(neoslavismus),
za jehož iniciatory a do jisté mír)'
i representanty lze pokládati dra K r a m á r e a generála Vol o d i m i r o v a.
.
Novoslovanství, jež zaniklo ve vrave svetové války
a jež bylo již dusledkem presunutí težiska hnutí slovanského z Ruska na západ, nehrálo vynikající úlohy
již proto, že ideove neprineslo nic nového; zvlášte
Svatkovského novoslovanství bylo jen umírneným a
maskovaným panslavismem. Kramár sice pokusil se
jej s pocátku postaviti na podklad západní demokracie, ale pozdeji, když nastal rozklad novoslovanství,
objevilo se zase jeho pravé jádro v slavjanofilském
panslavismu. Masaryk v »Rusku a Evrope« upozornuje, že zde dlužno hledati hlaynÍ prícinu jeho, jak on
ríká, f i a s k a.
Beneš charakterisuje

novoslovanstvÍ

takto:

"Proti hrozive vzrustající
politické, hospodárské, vojenské a kulturní síle Nemecka dlužno postaviti hráz. Nemecko
usiluje zmocniti se Strední Evropy, Prední Asie, Turecka;
Rakousko-Uhersko
je bezmocným ná,strojem v celé politíce
tmjspolku.
Je nutno pracovati positivne k postupnému zesílení politickému
a hospodárskému
Slova!nu v RakouskoUhersku a tím zde vyvolati vnitrní zrneny ve smyslu federalismu, jenž jim dá vetšinu a prevahu; nato bude možno
odpoutat Rakousko-Uhcrsko
od Nemecka, rozbíti trospolek
a na míste neho vytvoriti pak dohodu Rakousko-Uherska
s Ruskem, zastaviti tak Nemecku cestu na východ umožnit
volný rozvoj nakonec také balkánským
Slovani'lffi za vzá·
jemné spolupráce Ruska a Rakousko-Uherska.«
<L

Prvním konkrétním plánem novoslovanství byl slovanský kongres. Stanoveno svolat sjezd do Prahy na
cervenec roku 1908.
Bylo tím povážlivé, že kolem krystalisujícího teprve
hnutí hned od pocátku kupily se také živly konservativní, ba vyložene reakcní. Skutecne také tyto živly se
za jediný rok hnutí úplne zmocnily.
Po stránce politické byly na kongresu dLlležitétri
body: smír mezi slovanskými národy, specielne smír
rusko-polský, který byl základním predpokladem budoucnosti celého hnutí; s tím souviselo odmítnutí starého slavjanofilství
s jeho ruským mesianismem.
Ovšem novoslovanstvÍ se za nedlouho dostalo do vleku
zrovna tech idejí, jichž se zreklo, a Kramár dnes, jak
se zdá, pluje již zase plnými plachtami v jakýchsi vodách panslavistických. Druhým duležitým bodem byla
více méne jasná tendence protinemecká, tretím pak
Kramárova
myšlenka o existenci jednotného orga-

Prítomnost
u slovanského ve smyslu spolecenství
ulturního.

národního

ejduležitejší, protože pro celé hnutí nejd{'tsažnejší
lost kongresu byla, že jak dr. Kramár, tak Polák
owski se docela otevrene prihlásili
k státum,
nimž patrili, první k Rakousku, druhý k Rusku. Už
tomto zbytecném prohlášení byl zárodek konce nolovanství. Treba si totiž uvedomit, že novoslovan'm. jak se projevilo na sjezdu vlivem politické kone Kramárovy (a Dmowského), balkán vtí Slované
li dáni takrka na pospas rakouské expansi, protože
hoda rusko-rakouská, s níž jejich politika pocítala
oli dohoda daleko nebyla ješte uskutecnena), move sv~'chdLlsledcích Jihoslovany jen ohroziti tím,
by z nich byla ucinila míc, pohazovaný z ruky do
. Proto také zejména v Srbsku bylo novoslovaní prijímáno s nejvetší neduverou, zvlášte když pri
'Iostech, jež po pražském kongresu v Evrope náslevaly, se objevila naprostá politická bezmocnost a
radnost tohoto hnuti.
Za techto okolností výsledky kongresu (i ty kon'tní a kladné) musely se sesypati pri prvním kontu halkánských Slovanu bud s Rakouskem nebo
Ruskem. A vskutku se tak stalo pri anexi Bosny :l
rcegovlIlY·
Leta po pražském kongresu až do svetové války jsou
Inena rychlým rozkladem novoslovanského
hnutí
proto. že další politické události v Evrope mu ubíly plldu pocl nohama. Novoslované nejen nedovedli
ralysovat reakcní politiku ruskou proti Polákum,
dokonce jejich pravé krídlo ji schvalovalo. Pres
ky »slzy dojetí težce zkoušených politiku«, jak
es dr. Kramár píše, spor rusko-polský znovu prokl a Poláky neoslavismu prirozene odcizil. Pak náovala anexe, jež nejen zneprátelila Rusko a Rau ko, ale také zase Srby odcizila neoslavismu, tím
••e. že dr. Kramár s cástí delegace ceské a jihosloké pro anexi hlasoval a Aehrenthalovu politiku
uho hájil. Tu všude novoslovanství zklamalo. N e10 však ani rozhodujícího vlivu na oficiální politiku
v stnen)'ch státu, ackoli na ní prímo
stavelo.
Pres to roku 1910 došlo ješte k Sofijskému sjezdu.
ramár ve sv)'ch »Peti prednášk~cl1« ovšem charak. uje sjezd jako jednu z »velkých událostí« a jeho
pech videl v tom, »že nepochybne utvrdil sblížení
i Srby a Bulhary«. Pokud mel na mysli vnejší
pech, jako dojetí, slzy, prí pitky a reci (u Kramáre,
se zdá, tohle vždycky nejvíce platí, to je mu reální
vanskoll politikou), mel ovšem pravdu. Ale ve skuv osti vypadaly veci takto:
Poláci se sjezdu již ofine vubec nezúcastnili, z pokrokových Rusu také již
do neprišel. Ukrajinci opet neprišli a ofiCIální B'JIr ko e sjezdu vyhnulo. Že už tento fakt cinil sblíž~rbsko-blllharské pochybným, Kramár dodnes 11(',]0e pochopit. Jaké to sblížení bylo, videli jsme však
v blllharsko-srbském válecném konfliktu, který
za svetové války opakoval.
Po sjezdu jevila se situace takto:
Odmítave se k novoslovanství chovali Poláci, Ukraci v Rusku a Rusíni v Halici, pokrokoví Rusové a
Vi(Masaryk se od novoslovanství odloucil hned na
žském sjezdu); nespokojeni a upjati byli: Srbové,
tolictí Slovinci a Chorváti - jakož vubec u Jihovanu hnutí to nikdy nemelo pevné pudy z prícin už
acených.
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Beneš shrnuje svou kritiku novoslovanství

takto:

»Z celého hnutí zuStalo jen nepresné, všeobecné mluvemí
o slovanské vzájemnosti. Praktické clánky programu (smír
Slovanu, spolupráce kulturní, hospodárská) se neprovedly,
predpoklady politické (dohoda rusko-rakousko-uherská bez
Nemecka nebo proti nemu, pokroková, demokratická vnitrní
politika v otázkách polských v Rusku a v ceskoslovenských
a srbochorvatských v Rakdusku··Uhersku) nemely vtlbec
žádného sO'lidního, reálního podkladu, hlavní zásady novuslovaJlství (že není politické a nechce se vmešovati do vnitrních vccí daných státtt) byly nesprávné, vedouce nakonec
k záverum protislovanským nebo sloužÍCe cílum obráceným
proti opravdolvé politice slovanské, která nikdy nemohla
spocívati v nicem jiném, nežli v docílemí samostatnosti a
národního sjednocení každého z národu slovanských.«

VIII.
Zbývá nyní v tomto historickém prehledu podívati
se, jak dr. Beneš hodnotí úlohu, již hrálo slovanství a
Slované za svetové války.
Tu Beneš predevším striktne odmítá tvrzení, jež 'Oe
vyskytuje jak na strane nemecké (na pr. BethmanllHolweg), tak na strane slovanské (Kramár), jakoby
svetová válka byla b0jem Germánll proti SlovanttnJ.
Toto tvrzení poHádá za stejné prehánení jako podezírání. že válka byla vyvolána slovanskou expansiv.flí
politikou. Slovanské hnutí nikdy nehrálo v evrop~ké
politice tak rozhodující úlohy, aby mohlo b)/ti pokLídáno za prícinu a za smysl svetové války.
Duležité je, jak Beneš odllvodl1uje, proc svetovou
válku nelze pojímati jako boj slovansko-germánský.
Dllvody jsou tyto:
I. Války se sice úcastnili Slované i Germáni, ale
krome nich také Románi, Anglosasové, Madari, Turci, Cí11ané a Japonci. Krome toho ne všichni Slované
bojovali proti Nemecku; nehlede k rakouským Slovanum, byli to zejména Bulhari, kterí se pridali na stranu centrálních mocností, které však také zase nerepresentovaly jen živel germánský, protožé s nimi, nehlede
k Madarum, šli také Turci. Svetová válka, trebaže
byla vyprovokována sporem rakousko-ruským
o vliv
na Balkáne a rakouskou expansí proti Srbsku (ale
také proti Turecku), v zápetí nabyla charakteru rnnohem širšího - práve svetového.
2. Ve válce sice šlo o otázky slovanské, alé ty byly
jen cástí problému, kolem nichž se válka tocih, nehlede ani k tomu, že jejich duležito t a tedy nutnost
jejich rešení vystoupily do popredí teprve behem války predevším zásluhou našeho zahranicního odboje,
jednak aktivní úcastí legionáru ve válce, jednak clipl'1matickým jednáním Masarykovým.
Byl tu problénl
sjednocení Italie, problém alsasko-Iotrinský,
dánskošlesvický, nemeckých kolonií, nemeckých cílu na Dálném Východe, problém Dardanel, Mesopotamie, Arabie, Palestiny a Syrie, sjednocení Rumunska, pripojení
Rakouska k Nemecku (pozdeji ovšem), problém Al1Janie, EgYRj:.a, Irska, Šantungu krome rady jiných, podružnejších otázek. To znamená, že válkou rešiio se
mnohem více otázek neslovanských než slovanských,
znamená to, že se rešily otázky vše svetové, nastrádané
vývojem celých staletí. Prirozene, že slovanské otázky
byly cástí celého tohoto komplexu, - ale také ne' více.
A dodejme znovu, že bez našeho prispení, bez zahranicní revoluce, ani by se nebyly rešily v tom rozsahu,
jak prišly na mírovou konferenci.
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»Je tudíž boj Slovanú s Nemci (a 'MadarYh, plse
Beneš, »jen menším výsekem celé svetové vfllky. Zdúraznuji ostatne opet, že uvedený názor o podstate svetové' války není vúbec sdílen mezinároclní verejnoó:tí.
Forancouzum, A ng l'v
o
I ta 10um 'tf.'oy se to z d'a10 pnv,
lcanum,
mo bizarním, smešným. Je šíren u nás, u nacionalistických NemcLI a Madarú, nebo tu a tam v nekterých kruzích .jihos]ovanských a ruských. V ostatní
Evrope nikdo vážne se u názoru toho ani nezastavil.«
Za války nebylo jednotné politiky slovanské. Pád
novoslovanstvÍ je tu ostatne argumentem ad oculos.
Naprosto jí nebylo u Rusu, Poláku a Bulharu. Jediné,
a to Beneš dobre podtrhává. u Cechu a Jihoslovanu
existovala alespon jist~ jednotící
idea slovanská.
V naší zahranicní revoluci tato urcitá linie slovanské
politiky byla na bÍJedni a to je p r á v e vec, na
niž dne s j i stá c á s t n a š Í ve r e j n o s t i ú p ln e z a p o mne I a a n e b o ú mys 1n e c h c e z ap o m e n o u t i. Z a p o m í n á n a n i pre d e vší m
dr. K r a má r. Kramár za v.álky ukázal, jak to vlastne s neoslavismem myslil: vrátil se k sv~mu rusofilství, k ruskému mesianismu, dokázav tím, že Masaryk už dávno novoslovanstvÍ dobre rozpoznal jako moclérneii natrený slavjanofilský panslavismus. Na výzvu Masarykovu. aby za ním prchl za hranice, odpovedel dr. Kramár. že nepu ideo protože ceskoslovenskou
otázku definitivne rozreší Rusové sami. Ukázalo se
však, že Masaryk mel pravdu. když na Rusko nespoléhal, otázku slovanských národLI rozvíril na západe a
dosáhl, že spojenci tyto požadavky prijali za své. To
znamená ovšem, že Kramár svou slovanskou politiku
prohrál.

Národni

hospodár

Sourucenstvi pokrokove hospodárské.
Aby z toho sýckové nevytloukali kapitál, je treba
ríci predem, že toto sourucenstvÍ ve skutecnosti neexistuje. Je sourucenstvím i d e o v Ý m, každému však
kdo sleduje vývoj soucasných pomeru, jsou jeho obryS) patrny.
Není zapotrebí zvlášt dokazovat, proc otázky ho~podárské stalI' se stredem pozornosti a ,proc cinnost
politická musí v prvé rade obrátit zretel k rešení hospodárských aktualit. Názory na zpúsob rešení hospodárské krise a další po~tup, pokud jde o hospodárské
otázky, stávají se delítkem mezi skupinami, jež nejsou
však ni iak ohranicovány mezníky dosavadních politických táboru. Bylo by jen dobre, kdyby trídení pokracovalo a kdyby urcitá otázka hospodárská zásadního
rázu a celostátního významu dovedla umožnit rozestoupení se národa na tábory s presne vyhraneným základem. To by byla také první a možná i smrtelná rána žabomyšímu politikarení. Nemíním tím nikterak
zápas ve forme prudkých útokú, nýbrž vecnou diskussi
a zápolení o provedení dúkazu o postupu prospešném
celku.
Zacal bych tedy konkretne s tím, že ocituii projev
výkonného výboru cs. sociální demokracie o hospodárské krisi; praví se v nem: Z hor š e n í o b c h o dn í bil a n c e vyd á v á s ved e c tví,
žen
a še
n á rod n í h o s pod á r s tví
u pad á. V d ú 1ežitých
výrobních
odvetvích
panuje
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tež k á k r i s e, k t e ráz
v 1á š t e ci o 1é h á n a
S loven
s k o. Je s tne
bez pec Í, že ten to
s t a v t Í s n e bud e s e z hor š o vat a žen a·
š e hospodárství zachváceno bude všeobecnou težkou
krisÍ. Ve státech, s nimiž naše výroba na svetovém
trhu musí zápasiti, patrna je n a h a p o zle vne·
ní produkce
úcelnou
organisací
výrob y a jiných zrízení, zatím co majitelé výrobních prq,:
stredku u nás znají jedinou cestu k udržení konkurencní schbpnosti, t. j. snižování delnických mezd a
úsilí o snížení sociálne politick)'ch dávek. - Dále se
praví: Ne n Í-l i na š e pod 11 i k a tel s t vos c h o pe
no vytvoriti
velký
hospodárský
plán
výr o b n Í. musí k tomu býti donuceno bojem delnické trídy. Žádáme, aby verejná moc parlament, vláda,
správa státu došla konecne k s y sté m u h o s pod á r s k é po 1i t i k y, prizpLIsobené k situaci státu,
odkázaného na vývoz.
Z celého projevu je patrno, zvlášte pak z clánku Bechynových v P r á v u Lid u, jež jsou jakýmsi komentárem, že v sociální demokracii uplatnuje se velmi
silnÝ proud pro onu hospodárskou politiku, která bez
ohledu na dogmata chápe situace tak, jak skutecne je,
bere ze života ony zpúsoby rešení, které se úspešne jin·
de provádejí a jež správne byly nazvány jakýmsi hospodárským humanismem. Sociální demokraté, vyplnivše SVLljaktuální program socialistický, chápou, že
by to bylo pro široké vrstvy jen Pyrrhovo vítezství,
kdyby n y n í nezabývali se velmi intensivne výrobou
se.mou, jejími problémy, aby tak dostali do rovnováhy
vymoženosti sociální s výškou produkce. Svedcí to jen
o pružnosti hnutí, jestliže dovede pochopit vcas význam dnešní situace pro další hospodárství celku a pro
široké vrstvy konsumentské zvlášte. Jez a jím a·
v o, žen a stá vát u j a k á s i z jev nás p o Iup r á c e ste
m i pod n i k a tel i, k t e r Í p o Iožil i s i j a k o ú k o 1 s I u ž b u v e r e 11 o s t i,
pro vád e n Í k o n s u m e n t s k é p o 1i t i k y; d e In i c k é v r s t v Y tu r Í k a jí, že bud o u po dporovat
výrobní
politiku
onech
moder n Í c h typ u pod n i k a tel s k Ý c h, tech podnikatelu, kterí nejenom hodlají vydelávat, ale vidí své
poslání výš a k t e r Í d o v e d o u h led a t i c esty,
j s o u-I i v nes n á z í c h tím,
že 11 e pom á haj Í jen
s obe,
a I e i s v é m u del n ic t v u, z a m e s t n a n c tj mat a k é k o n s u m e 11t U.
Také odborová centrála csl. socialistu nenechala verejnost v domnení, jako by tam pro otázky samotné
v)'roby nebylo dostatek pochopení. Po s\. TucnÝ na
brnenském sjezdu csl. strany socialistické prohlásil:
oS

i

"Znovu se vracím k základu ozdravení naší výroby prumyslové. (> nemž jl;em už mluvil na sjezdu posledním
v roce 1924. To jest:
úcelná

orgacrl!isace

výroby.

Žel, že ackoliv jest naprostá nutnost její všeobecne uznávána jako jediný spolehlivý a trvalý pr05tredek odpomoci
budoucím težkým otresum výroby, nikdo se nechápe iniciativy, aby s touto organisací u nás zacal. Kdybychom zacali s organisací,
rízenou ohledem illa 5 základních podmínek výrobních, t. j.: I. na domácí spotrebu, 2. na mož·
nost odbytu za hranicemi státu, 3. na stav svetové výroby,
4. na vzdálenost konkurencních
státu, 5. na kO'l1kurencnl
schopnosti, zjistilo by se, kterým úsekem prumyslové výroby
jsme prekrveni, které odvetví už bychom ozdravovali beznadejne, kolik je zaostalosti v našem podnikání, jež nás
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hopnými konkurence a které moderní
methody
treba u nás zavésti, abychom schopnými byli.
uji znovu
príkaz
presidenta
našeho
u: t\'yužitkovat
všecky'1J'okroky
a vyenostPvedya
poznání
musí
být heslem
I národní
prakse.«

za tupitelstva Ces k o s loven
sk é Obce
nárské
praví ve svém projevu o nyneJSl
f ké krisi: Prícinu techto chmurných zjevu ve
trukture našeho státu spatrujeme
jednak
, sestavbe hospodárské, j e dna k v n e v š ít i a I h o s t e j n o s t i ma j i tel u v ýh pro s tre d k u k r e for m e a k reor-

i

, výrobních
ež projev

plánu.

ústredního výkonného výboru nátrany práce zdllraznuje:
V z r u s tne
z ana n o s t i, vzestup cen, klesání aktiva naší obI bilance,politický neklid, to vše jsou tak závažnty, které musí vést k v y t v ore n í p r od í n e j u ž š í s p o I u p r á c e vše c h h 0á r s k y v ý z nac n Ý c h cin i tel u a sice
dklade cíl e ved o m é, pro p r a c o van é,
O rys é programové
hospodárské
politiky ve
zvedání životní úrovne všech (a nikoliv jen
li ých) vrstev obyvatelstva; v této práci shleplnení tradic našeho boje za vlastní st?t a jeho
Inost ke všem. - V projevu volá se proto po
t resp. znovuvybudování
takových
institucí,
navrhují, umožnují a podporují svou cinností
ví úcelnou ekonomisaci soukromého
i verejného
árství, aby docílena tak co nejrychlejší náprasavadní neplánovité, politikarením ovlivnované
árské politiky.
ní tisk, pokud není ve službách politických klik,
význam snah po úcelné úprave výrobního pláuplatnení racionalisace ve výrobe, chápe výzhospodárnení predevším verejné správy a vidí
ahách moderního technického hospodárství neja snad i jedinou cestu k zlepšení dnešního stavu.
erický ministr Her ber t Ho o v e r ve svém
, zaslaném letos na jare' generálnímu sekretaMezinárodního komité pro vedeckou organisaci,
I:
.Znatelný pokrok, který byl uci~en v Americe od války
smeru zvýšení produktivity
a s t o u pnu tíž
ivot n í
rovne
jest
1i.reba
pripsati
ve velké
m'íre
loupajícímu
porozumení
pro význam
vedy
pod n i k á n í. Zpráva o ztrátách v prumyslu vypracovamá
r. 1921 položila hlavní duraz na tuto potrebu
a pak
pot r e b u od p o ved n o s t i vedoucích cinitelu pru,slu za odstranení ztrát v hospodárství.
Poznání
této
tecnosti vedlo k lepší organisaci v prumyslu - a paIs
"cm pokrok ukázal se ve zlepšených metodách, ve vetší
pore zamest'nanosti, ve v y š š í c h m zdá c h a vy š š í

i

votn

í

úro

V'

n i.«

je také cíl t. zv. hospodárského humanismu, jak
, celý ten široký komplex otázek s hlediska moího sociálního inženýrství.
dojmem techto novodobých názorti na práci,
výrobu, distribuci, pod dojmem dobrých, úspešvýsledku úcelné kooperace institucí vedeckých
hy praktickými vytvorilo se i u nás svého casu
') 1. zv. P r a c o v n í s o u ruc e n s tví o d b 0-
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r o v Ý c h, tec hni c k Ý c h a h o s pod á r s k ý c h
o r g a n i s a c í, jež vzalo si za úkol propagovati a
prakticky uplatnovati výše uvedené zásady. V programových smernicích t6hoto Pracovního Sourucensty~
cteme: I. Základem cinnosti je?t P r, á c e. 2. Práce ta
musí být úcelná, cílevedomá. 3. Cílevedomá práce musí mít program. 4. Program muže být sjednán dohodou. 5. Proto musíme pracovati k vytvofení ovzduší
do hod y. 6. Není boje mezi kapitálem a prací. Kapitál je akkumulovanou prací. 7. Kapitál nesmí být monopoiem. Chceme t v ore ní kapitálu úcelnou prací.
8. Kapitál tvorený sporivostí a racionálním hospodárstvím vede k bohatství národnímu. 9· Proto musíme
podporovati myšlenku pro g r a m o v é práce, pokud
jde o hospodárskou, sociální a kulturní obnovu na nov{'ch základech. TO. Sdružíme tak všechny elementy,
j~ž chtejí pracovat k ozdravení našeho hospodárského,
sociálního a kulturního života. - Dále tam cteme:
Prihlížíme-li k temto zásadám, podepreným nutností
zhospodárnení veškeré cinnosti, pak shledáváme, že ve
smernicích úcelného vedení práce, jako soucásti tohoto
smeru, ;est: Príprava reformy verejné správy, co nejrychlejší její provádení a sice tak že zjistí se. vady,
ztráty a stanoví se cesty, které vedou k jich rychlému
a úcelném odstranení. Soucasne ;est však treba pracovati k definitivní úprave verejné správy, ;ež by odpovídala novým pomerum ve státe. Sem patrí v prvé rade požadavek z m e n š e n í poc t u min i s t e rs t e v, zmenšení zbytecných úradu a úcelná technická
výprava administrativy.
Necht vstoupí v cinnost príslušná komise, jež, složena jsouc ze všech interesovan,)Tchsložek, prozkoumá dnešní stav a predloží konkrétní návrhy na nápravu. Ne c h t zrí z e n a je s t
jako
v Anglii
a Americe
komise
pro
s t u d i u m výr ob n í c h pod mí n e k a trh u.
která
by na základe
objektivních
dat
pomohla seriosne (nikoliv jednostranne) rešiti aktuální bolesti hospodárské a p o m ohl a vy p r a c o v ati hospodárský
program
celostátní.
Bylo by úcelno, aby obe tyto komise úzce kooperovaly,
prípadne aby spojeny byly spolecným pracovním V,)Tborem v zájmu pracovní kontinuity. St á t ní
ú rad s t a t i s t i c k ý bud i ž s v Ý m v y p r a v ením a p r a c o v ním pro g r a m e m temto novodobým požadavkum prizpusoben. Doporucuje se pracovati na rychl~m zrízení úst a v u pro st 11 d i'u m
k o n jun k t u r y a instituci pro
h o s pod á r s k é
z p r a vod a j s tví (souvisí s plánovitým hospodárstvím a potrebou objektivních,
nikoliv jednostranných hospodárských
informací).
Ponevadž jedine
p lán o v i t á p r á c e mMe dostatecne rychle dojíti
k dobrým výsledkóm, ,jest treba plánu na'š í h 0spodárské
politiky,
do
nehož
ihned
v p r v é rad e zarazeny budtež tyto aktuality:
a) stavba ci úprava komunikací (si I nic e, vodní
cesty, dráhy),
b) uvolnení obchodu - úprava celního tarifu,
c) další snižování cen nutných životních potreb a to
jednak úpravou cel (obchodními smlouvami), jednak
úpravou výrobních nákladó;
d) rozbor dnešní úverové politiky;
e) rešení bytové otázky a stavebního ruchu;
f) úprava daní;
g) úprava dopravních tarifll; obe poslední s ohledem na požadovanou reformu verejné správy.
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Tyto aktuality treba rešiti již s ohledem na potrebu
pe v n Ýc h h o s pod á r s k ý c h s mel' nic do budoucnosti, urcen5'ch d o hod o u v Ýz n a cn Ýc h h os pod á r s k ý c h s I o ž e k jednotlivÝch politických
stran i odborových, odborných, vedeckých korporací;
dle techto smernic bude pak v jednotlivostech pokracováno. V popredí zájmu stojí dnes otázky hospodárské
a socální. Jejich programové rešení muže se díti uplatnením techto hlavních, základních principu: I. principu analysy, 2. principu ekonomisace, 3. principu kooperace. Proto Pracovní sourucenství bude fungovat
jako orgán usmernující,
stmelující, vyrovnávající.
Chtelo by býti základem pro ideovou i praktickou hospodárskou a sociální tvorbu nové doby. Tolik
programové smernice Pracovního
sourucenství,
na
nemž pracovala rada odborných organisací s technicko-hospodárskými
pracovníky.
Tyto smernice zpracovány byly v léte a na podzim
minulého roku, a proto není zapotrebí žádných dalších
c1oplií.ku slovních, aby každý pochopil, pokud pomery
daly temto smernicím za pravdu. Jestliže dnes k zá-.
sadám takto postaveným hlásí se v té ci oné forme
další organisacní celky, jejichž nekteré projevy jsme
vpredu citovaly, je to jen dalším dukazem správného
pochopení situace se strany vudcu širokých vrstev a
tím blížíme se pomerne rychle k zjednodušení názorových útvarll v našem hospodárském (tudíž i politickém) živote vubec.
Také instituce vedecké, které zabývají se at teoreticky at prakticky otázkami organisace práce a výroby, mohou být spokojeny dosavadním vývojem vecí,
nebot nastává cas, kdy budou povolány, aby spolupracovaly.
Dob a vyžádala si nového zpusobu rešení hospodárských potíží i nesnází, vyžádá si nových lidí a tot
se ví, i nových organisacních
forem, pokud pujde
o provádení.
V tom práve vidíme nové radení šikll nikoliv bojovných, ale p I' fl C o v n í c h, a tu vidíme ony obrysy s o up o k I' o k o v e h o s pod á r s k é h o.
l' U C e n s tví

-r. n.-

Z bursovního zákulisí.
Kursovní lístek vypráví sice o bursovním obchode
»drtivou mluvou císlic«, ale prece casto jen kuse, neslozumitelne a nekdy i zcela nepravdive. Je toho za
posledního plll roku dost fantasticky trudného, dost
beznadejne zklamaného, dost nenapravitelne zkaženého, dost hloupe klamného.
Není nikoho, kdo by ovládal celou bursu. Pomery
jsou tak chudé, že i velká konsortia stací jen na nekolik
papíru a víc nic. Jest pravda, že ti kapitálove nejmocnejší se o bursu témer vubec nestarají. Lec to je spíše
následek než prícina. Nechtejí proste dávat kapitál do
mrtvých obchodu, a velké bohatství, které nashromáždila válka a inflace, se rozplynulo jako pára. Proto
pražská
bursa
s t a c í k a pit á lov e jen
na
m a I Ý v ý s e k cel é h o trh u, muže se venovati
vždy jen zcela omezenému obchodu s nekolika papíry
a ostatní musí zanedbávat, cili musí provozovat racionelní intensivní hospodárství i pri spekulaci. J akmile zacne ze široka, brzy ji opustí síly.
Trh byl zúžen i tím, že kontremina byla z neho vy-

23. zárí

tlacena po opatreních m1111sterstva financí proti
Stalo se tak pro pohodlí vedoucích reditelu. Bylo tre
vzhledem ke stabilisacním bilancím zhodnotiti nekt
težké akcie. Aby se tak mohlo státi pohodlne a po
možno v nejužším kroužku patronance, musila dr
ná kontremina - dnes jsou to ubohé zbytky kd
mocné místní spekulace - s trhu. Uvážíme-Ii si
obou skupÍ'n, na jedné strane nejvetší banky s prostr
ky témer neomezenými, a na druhé strane nekol
lidí ovšem nepomerne cilejších a chytrejších, kterí'
velmi težce shánejí nekolik kusu na podporu svý
posic, vidíme, že baissovní spekulace byla jen straV
kem a její odstranování bylo skoro smešné. Osvetlu
to však dobre jednu vlastnost pražské bursy, totiž'
m a I Ý s mys I pro o b c h o ci a velký sklon udv
z bursy »autoritativní ourad«.
Stalo se. A když se v srpnu vyzurila zhodnocov
haussa, vrátil se starý Kocourkov. Kdo chtel na bu
neco vydelat, šel už do Vídne a hlavne do Berlína.
ti, kterí zde zbyli, toužebne š i Ihaj í p
nejen to:
Ví dni i Ber I í n e, aby, když se nedelají kursy z
se delaly asp0l1 tam; zde se budou psát E3 jejich
rity. Tak dopadl velký sen o pražské burse, jež
vede ve strední Evrope. Dnes se na to nikdo neodv'
ani vzpomenout, dnes je každý rád, dodá-li nám Ví
nebo Berlín parity!

I

Z domácího obecenstva nezbyl na burse také nik
Každého vyhnaly nejen ztráty v létech 1922-1924,
i naprostá n e h y b n o s t trh u. Tak se episody,jež
za jiných okolností mohly státi slavnými, scvrkly .
na bursovní historky. To jsou kllstky, z nichž ži
zbytek bursovní spekulace. Jen tak si lze vysvet
proc dosud akcie P r v n í Brn e n s k é str ojí I' n
nebyly vyrazeny z kulisy. Je to jediná zajímavost
burse a cvicný králík pro kontreminu. Akcie, o nic
již kde kdo vypocítal, že nemají žádné ceny, klesají'
po stupíncích. Kulisier cvicí trpelive hanící se bai
sovní spekulaci a dokonce si nekdy zahraje Vas
z Pro d a n é n e v e sty a ohlásí, že nemá zboží. T
se vybíjí vtip na pražské burse.
Nutno priznati, že jedna vec se podarila. Není si
ješte u konce, ale má již v annálech bursy své cestn
místo. Jsou to m a r k o v é p r i o r i t y Státní dráh
Z,de pražské kontremine, jíž byla odnata puda pod n
hama, všechna cest. Vypozorovala, že kde kdo na pol
úrední prohlášení o bezcennosti priorit je bianco pr
dává. Obrátila ve vhodné chvíli, a pocala divoká ho
ba po tech, kterí v kontremine zustali. Známé bu
sovní nosy vycichaly kde který volný kus, na kte
pak útocily tak dlouho, až baissisté musili krýti sv
posice za každou cenu. Snad ani v Brnostroiích nebyl
tolik poražených jako v markových prioritách. A
bezcennÝ papír, jehož osud je dosud temný, stoupl
550 Kc!

I

to je charakteristické pro pražskou bursu a zaj'
mavé pro psychologii spekulanta vubec: miluje n
jisté papíry, kde mllže hodne vydelat a ješte více zt
tit, ale solidní papír, který však neskrývá fantastický
prekvapení, si nekoupí.
eheth
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Carver:

Americký hospodárský ideál.
Tento clánek je výnatkem
z jedné
kapitoly z knihy »The present economic revolution in United Sta.tes«. Je
v nem krátce
shl"ruut zpusob, jímž
Amerika se hodlá dostati k sociálnímu
ideálu. Tolik je jisto, že americkým
delníki'1m s'e vede bez socialismu lépe
než evropským
se !socialismem.
Nemužeme ovšem chtíti americké pomery
presazovati beze všeho k nám. Každá
methoda nese individuelní ráz pomeru,
v nichž vznikla. Americký
blahobyt
širokých vrstev není ovšem také ZPllsoben neduverou k socialismu,
nýbrž
docela specielními VÝrobními podmínkami zeme. Nespustíme-li
toto s pameti, mužeme se snažiti sledQvati arrl@rický príklad ve všem, v cem Il1lám
muže prinésti prospech.
ávno jcdcn populární ameTÍcký biskup prý rekl, že
edinou zemí, která jde za ,nejakým ideálem. Bylo
pující a zlé, kdyby to byla pravda, ale tento výrok
it mezi ony, jimž jde o vzbuzení pozornosti, nikoli
presné informace.

Rusko
by to
nutno
o po_

I zvláštního dllvodu, proc nejaký krestansk'ý biskup by se
vyznati v neznabožských a materialistických
spisech marxiého socialismu. Ale ríci, že Rusko je jedinou zemí, která
za ideálem, to už -je trochu mnoho. Mohl by spon rozumeti
u, co sc deje v jcho zemi. To fe skutecne zeme, která má
. urcitý a praktický a pr,i tom velmi krásný ideál pred
- ideál, který je daleko jemnejší, správnejší,
spravedlia pri tom daleko snáze dosaž1telný, než jakýk,oli, o nemž
Ý socialista kdy
snil. Jdouce za tímto ideálem, dokonápráve v této zemi hospodárskou
revoluci, která ve skum slova smyslu je presným provedením zásady: »Ten, kdo:
chtel být velikým mezi vámi, at je vaším služebníkem.«
o lidí ani neví, že se deje nejaká zmena, až náhle zji&tí,
lijI v novém svete. Spisovatelé, kterí se snaží po~ati takovou
u, casto se utekou k tomu ZPllsobu, že nechají nekoho procele-u zmenu, jako to ucinjl Rip Van vVinkle.*) Až se
dl, jeho zmatek dá ctenáril tušit velikost nastalé zmeny.
uže, co se deje v Americe v nyncjší dobe? Bohatství nejen
le vzn'tstá, ale mzdy tcch, kterých j~me dríve litovali,
jí, delníci se stávají kapitali&ty, a blahobyt se rozlévá
šírky stále vetší. Blížíme se rovnosti blahobytu rychleji, než
ina lidí tuší. A co je stejne významné, provádíme toto rozní blahobytu pro všechny trídy;, aniž bychom pri tom
šteli zásady svobody, která je vtelena v moderních demo'ckých institucích.
uže, co my~líme hospodárskou
rovností?
Nejobecnejší
a
nejpraktictejší výklad tohoto pojmu je rovnost blahobytu
jednotlivých povoláních. V urcitém povolání samotném mobýti veliké rozdíly úspechu,' vyplývající z rozdílu v pricintI, osobní zdatností, inteligenci nebo cviku. Umí-li jeden
Ik položiti za den dvakrát více cihel, než druhý, nebylo by
I\ip Van Win~le je hrdinou oblíbené americké povídky,
Washmgton Irving. Rip, jeden z obyvatelu malé
u reky Hudsonu, zabloudí v horách, usne a pr~spí tam
c:t let. Když se vrátí do své obce, je jako ve videní. Tam,
dríve na hOsplldce visel obraz krále Jirího III., je nYlllí
~IS
nápisem Gen e r á I Wa s h ing t o n, obcanstvo koná
avy k volbám .- zatím co Rip spal v horách, vznikly
,ené státy. (Pozn. prekl.)
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to rovností, kdyby oba dos,távali za den touž mzdu. Jeden by
dostával dvakrát tolik, co druhý za jednotku práce.
Onen druh rovnosti, k nemuž spejeme velmi rychle v této
zemi, je rOV'Jjost mezi povoláními, nikoli rovno&t duchodu kažMho príf';lušníka jednoho a ·téhož povolání. Mzdy manuálních
delníku jsou vysoké a stoupají. Mezi manuálními druhy povoJimí a mezi druhy zamestnání
})s bílým Hmeckem« stredního
c1ruhu už prakticky
je rovnost. Ve skutecnosti nekterí z pracovr;,íku })s bilým límeckem« už klesli na nižší úroven blahobytu, než nekterí z delníku manuálních,
ale spravedlivý pochod
vyrovnání už je zahájen. Nebude dlOUhO trvat, vezme-li se vše
v úvahu, a manuální zame~tnání budou asi tak výhodná, jako
<1uŠevní. Mezi povoláním manuálních
pracovníku
a pracovníku
"S bílým Hmeckem«
na jedné strane a: kariérou
nezávislých
foQdnikatelu na drnhé strane je mnohem méne nerovnosti, než
se nekdy zdá pri povrchním pozorování.
Patrnc ncjriskantnejši
ze všech zamestnání je zamestnání nezávislého podnikatele,
at už jde o podnikatele
v zemedelství,
obchodu, prumyslu nebo doprave. Srovnáme-li
povolání nezávislého podnikatele
v kterémkoli
oboru se zamestnáním
toho,
jenž dOlStává pravidelný plat nebo mzdu, mužeme shledati pri
pcclivém rozboru, že je daleko vetší možnost rovnosti mezi nimi,
než jsme puvodne ocek~vali, zvlášte když jsme pri svém puvoddm srGvltávání ncmeli na mysli risiko nezdaru v podnikání.
J sou skutecné
nerovnosti
mezi jednotlivými
druhy zamestnáni, ale tyto nt.l'ovnosti jSOll vetšinou
zavineny preplnením
nekterých zamestnání nebo nadbytkem lidí v nich a nedostatkem
lidí v jiných zamcstnáních.
Po ctyricet let pred svetovou válkou
jsme' dováželi delníky, v pravém slova smyslu po milionech.
Nedováželi jsme nijak zvlášt veliký pocet zamestnavatelu
nebo
kapitalistu. To samo už smerovalo ke zvýšení souteže v manuálních oborech l,rarcvních
a zlepšovalo podmínky
zamestnavatelll, Jlebot dostávali levné delníky .
Všechny tyto cinitele jeiSt vzíti v úvahu pri pokusu stanovení,
jelli skutecne rovnust blahobytu mezi ruznými druhy povolání,
a pri tom jiste vždy bude rozdíl v názorech, existuje-li taková
rovnost ci nikoli. 1'\ c-lze však pochybovat, že taková rovnost je,
žádoucí, lze-li jí :'rsáhnouti.
Bylo to vždy snem skutecných
Americanu,
ahychom dosáhli tohoto druhu rovnosti.
Doufali
jsme a 'Ocekávali, že v této zemi každý pracovník, af už jakéhokoli zamestnání, hude se míti dobre, bude-Ii umet konat dobré
dílo ve svém zamelstnání. Necekali jsme, že v témž zamestnání
schopný a ne:~chopný, pi'icinlivý a lenoch, samostatný
a závislý
budou míti stejný stupen blahobytu. Pocítili jsme vždy starostlivý neklid, když iar'r.ári
byli chudí, kdežto meŠtané bohatí,
nebo obrácene, když delníci byli chudí, kdežto zamestnavatelé
byli bohatí, když l1citrlé, jako trída, byli nedostatecne
placeni.,
kdežto jiná trída, nikoli zás~užnejší, byla preplácena. Mela to
býti zeme stejll}'ch mož:,cf,ti pro každého, zeme, kde každý
rnohl dostoupit stejne vysoko ve vláde, v podnikáJIllí a v sociá1dm živote, jak to dovolovala jeho povaha a jeho schopnosti.
Jeho úspech mcl býti omezen jen jeho vhodností a snahou. Cesta
z drevené chyše (:0 Bilé-ho domu mela být práve tak otevrena,
jako cesta:: palácll do ]-tíl{·ho (lomu. Díte delníkovo melo míti
tytéž možnosti vzdelání jako díte nejakého obchodního k'11Jžete.
Uskutecnení
tohoto plánu mohlo snad kulhati za ideálem, ale
ideál byl svatý, vážné kroky se staly k jeho provedení. A tyto
kroky dosáhly jistého stupne úspechu.
V hlavních rys~ch se politika vlády postupne prizpusobovala
tomuto vznešenému ideálu. Vývoj [laší verejné pozemkové politiky je jednim príkladem.
Naše soustava volného lidového
vyucování je druhým príkladem. A nad to ješte tento ideál se
vtelil do osob našich nejoblíbenejších
vudcll. Jen t!'i vynikající
jména je nutno uvésti: Jeffersolli, Clay a Lincoln. V celé této
dobe lid veril, že každý American je schopen starati se sám
o sebe a, že nepotrebuje otcoyské pomoci. Výsledky této politiky
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potvrzují, jak se zdá, tuto víru. Pazdeji prišly daby, kdy tato
víra v jednatlivce byla ponekud atresena. Nastaly takavé podmínky, za nichž se zdálo, že tisíce ba miliany jednotlivcu nej,sou schapny postarat se a sebe úspešlne. Muži a ženy malé
víry zacali zaufati nad svabodau a prahlašavali, že naše vychvalovaná svabada príliš castO' znamená jen svabadu zemrít.
Trochu více správnéhO' postrehu by je bylo poucila, že svaboda
je vždy nebezpecná vec. Má' své stinné stránky, ale stojí za ne.
Safisté zacali si hráti se slavícky, ,Lby dokázali, že svabada nezoomená to, Co' skutecne znamená - osvobození od úrední maci
a kantroly jiných lidských bytostí, nýbrž že znací valnast od
danucujících okcJnastí. NikohO' nikdy nenapadlo, že svoboda by
znacila uniknutí okalnostem a jejich vlivu. Jiní tvrdili, že tOl
znamená asvabození od chudoby, a neznajíce hospodárských zásad. domnívali se, že je nejaký protiklad mezi volností od úrední
moci a volností od chudaby, a že 'tedy musíme volit mezi temito dvema formami tak' zvané svobody, ponevadž nemužeme
mít abe. Starším americkým ideálem bylo, že bychom mahli mít
abe. A nyní klltecne zacínáme mít obe.
ekterí spisovatelé za doby chudaby davu vždy znovu zacínali ujištovat, že starší individualistický ideál musí ustaupit
[1ovejšímu sociálnímu ideálu, zapamínajíce, že tak zvaný sociální ideál byl starý a opotrebovaný dríve, než individualistický
ideál vLlbec ovládl. Rádi ukazovali na .spousty chudákt'l mezi
pristehovalci práve prišlými, kterí se ješte nevzpamatavali, a
dovozovali z taho, že naše vychvalovaná svaboda od úrední moci
je omylem a že úrady musí zasáhnaut, aby pamahly tem davum,
které se samy nemohau postarat o sobe, k' urcitému stupni blahabytu. Nemahli videti, že ta byl mdbytek pracavních sil na
trhu práce, zpl':tsobelllÝdovozem miliornu laciných delníku, který
byl hlavním cinitelem v této nesnázi. Nemohli videti, kdyby tentO'
rušivý cinitel byl vyraden, že by se apet ukázala schopnast
prumernéhO' amerického obcana postarati se a sebe sama, že pak
soustava našeho vyucavání, dávající každému mladému cloveku talik vzdelání, kolik muže chápat, a panechávající mu
volnou valbu povalárn1í,aby umažnila. abecné pamíjení špatne
placených zamestnání a vyhledávání povolání dobre placených,
a že by se tak obyvatelstvo postupne razvrstvilo na ruzná zamestnání a vytvorilo pamernou rovnast blahabytu v nich všech.
Nemohli videti, že In1eúspechbyl zavinen skutecností, že miliony delníku k nám pricházely bez možnosti valné valby
povalání.

ji ani nechceme mít. Musíme se tedy spokojit s t
umeními a zábavami, které muže pestovat i lid zamestnanf.
Jeden byl3trý pazorovatel nedávno rekl: Už dávno clt!
hlavním príspevkem SpOjených státu k pokroku bylo
rozšírení toho, cO' by bylo mažna nazvati »dabrými vecmi
živat«. Cím více poznáváme staré civilisace, shledává
Egyptané, BabyloDané, Rekové a Rímané žili bohate,
hluboce a pestovali nejlepší veci, jež život dává. Totiž ~
kolik málo jich to delalo. Davy lidu byly v beznad~
atroctví a jejich údel nebyl o mnaha lepší, než údel
zvírat. Ve Spojených státech ucíme. že dvére príležitosti
atevreny všem.
Navštívíme-Ii dnes musea a díváme-Ii se na veci
pred více než tisíci l.éty, stydíme pe, sravnávajíce je se
maderními továrními výrobky. Teprve pri další myšlence,
si vzpomeneme, že pred nekalika sty léty jen králové se
z prepychu, který je dnes obecnou potrebou, zachvívámese
tím, co dokázalo dvacáté staletí.
vývoj valné a demakratické formy vládní, která byla
zena v této zemi, by málo znamenal, kdyby nebyl pr
zlepšením životní úra'vne. Snahou vctšiny americkýchvýra
vyrábeti výrobky, jichž by se užívala všude -- delati veci
dobré a tak levné, že by jejich místa byla v bždém d
Ta je demokratická tauha.
l'\aši výrobci neÍJnserulí »Dodavatelé Jeho Velicenstva.,
je výzvou snobu a také Výzvou vYlucující. Americké hesla
»Užívá se v každém dome« a »Milian spokojených majitel6
V žádné jiné zemi obchodníci" a výrobci se nechopili
myšlenky, ponevadž jejich »trhy« jsou vymezeny staletým
lením pajmLl dvma královského nebo vyšších tríd. Ve Spoj
státech je trh obyvate1stvo, každá lidská bytost se poklád
možnéhO' zákazníka. Motlerním ideálem je vysaká jak
levná cena. Americtí výrobci dokazují, že je to mOLné
výrobou a prodejem - nabízením dobrých vecí každém
ucením každéhO', aby dobré vcci chtel.

Za posledních šest let, co jsme se zbavili tohO' rušivého cinitele nebo aspa,n jej silne omezili, - totiž. dovozu ohromnéhd
poctu neschopných pracovníku - pdstupne js~e také odklidili
preplnení jednotlivých zamestnání, jímž jsme trpeli aspon po
dve generace. Od ,té doby, co Jsme svrhli totO' bremeno, zacínáme zase dokazovat, že za svobody, to jest svobody od úr'adu
jejich zásahu, a za volných možnastí lidé pravidelne a ze své
vlastní vule vyhnou se zamestnáním špatne placeným a vyhledávají zamestnání dobre placená. Pokud se vyhýbají zamestB1amm špatne placeným, vyvolávaj í nedostatek praco·vníkLI
v techto obolrech a tím pusobí zvýšení mezd. To tedy smeruje:
k rozšírení blahobytu mezi všechny tHdy. Od omezení pristehovalectví jsme zase pokrocili dosti daleko, abychom už trochu
videli pred námi Oživení 6tarého, zdravého a mužného amerického individualismu. Nekterí už pocínají býti presvedceni, že
mužeme míti svobodu od úrední moci i svobodu od chudoby a
že nej.sme nuceni volit si jenom jednu z nich. >
Vedeme všechny jiné zeme v tomto smeru. Je ovšem žalostné,
Le nemužeme v témž ca6e delati radu jiných vecí. Autor by si
prál, abychom mohli také vésti Jiné zeme v umeních. Ale i když
jsme pozadu v techto\ umeních, která pestuje vetšinou nepracující trída a která vyžadu-jí. pro své pestení takové trídy, mužeme býti ponekud hrdi na to, že nemáme nepracující trídy a že

Heslovitá slova o temném stredoveku si vtisku
jako klapky na oci, abychom se nemuseli zal>)"vat
ty. Myslíme, že úcta k Husovi nás zavazuje odsuz
všecko, proti cemu stáli Husité. Tím nejen si zn
nujeme správné hodnocení stredoveku, nýhrž uhý
se tak nemilé pravde, že husitství melo ve své bi
vedle skvelých aktiv i bolestná pasiva. Stredovek,
jména ve své druhé cásti od Ir. století, byla veliká
turnÍ doba. Dobre dostál své dejinné úloze, aby
krestanšteným dedictvím Ríma zcivilisoval harbar
národy Evropy, a ješte mu zbylo dosti sil k v
kulturní tvorbe. Vytvoril novou kulturu tnests
university a parlament. Vedle nádherné výtvarné
románské a gotické vyrostla v nem bohatá úroda
poli krásné literatury. Jen ten, kdo se zacte do bo
literatury starofrancouzské,
do stredovek~'ch 1
sk)'ch hymnu a vagantských písní, do nemeckého
nictvÍ rytírského, do Danta a do Chaucera, do
zmeriti celou škálu citových, myšlenkových a
leckých možností, jimiž vládl stredovek. Je pravda,
hierarchie i nižší knežstvo byly na konci stredo
rozežrány svetskou panství chtivostí a svetsk~'m po
kárstvÍm, a že Hus povstal proti temto symptom
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Kde hledati kulturnf tradici.

Pfítomnost
dku ve jménu vyšší mravnosti a vyššího nábožen'. Ale posuzovati stredovek jenom podle techto a
obn)'chstínu by bylo stejne nesprávné jako -rlOdnodobu od francouzské revoluce pouze podle hruz
"'tovéválky. Kdo dovede hledati, najde ve stredou velké mravní hodnoty. Obrozování reholního žistredovekého od reformy kluniacké až k svatému
tišku z Assisi prýštilo se ze stejných nábožen'ch a mravních zdroju jako novoveká hnutí sektár, ve svete anglosaském, kolektivního ducha stredoého se právem dovolávají nekterí moderní sociaté, hlubokou lidskost, která v stredoveku tak casto
kala ze živné pudy procíteného krestanství, ukáže
treba jen srovnání toho, jak o postavách z lidu
uví stredoveký Chaucer a renesancní Shakespeare,
netykavková svrchovanost moderních státu primela
dávno anglického historika k prání,
aby dnešní
delaný svet stejne cítil naléhavost jednotící myšlenmravní jako zeme patrící k latinskému krestanství
vrcholné dobe stredoveku.
Husitství bylo hnutí daleko více stredoveke než neborník tuší - a Hus byl pred casem po právu na'án clovekem gotick)'m. Ale husitské hnutí bylo relucí a jako každá revoluce melo svou nespravedlivou
nostrannost a svou divokou nicivost, a to oboje se
ritánsky obrátilo práve proti tomu, co kypelo v streoveké kulture radostnou tvorivostí. Trebaže v odboj:,
usitském se rdely ranní cerv[l11ky nové doby, nová
ba prece ješte jím nenadešla. Zacala se jím pro nás
nová perioda stredoveku, originálne vypjatá po
ránce nábožensko-mravní, ale ochuzená
po všech
tatních stránkách stredoveké kultury. A to je pasívní
ložka v bilanci husitského hnutí. Nebot ochuzení to
dešlo dríve, než se stredoveká kultura u nás vycholila. Jaké zárodky dalšího v~rvoje byly husitstvím
dupány, dovíme se teprve až podrobne bude prozkouán stav kulturního života v Cechách ve století ctrnáém, a to se stanoviska stredoveké tradice, nikoli se
anoviska husitské kritiky. Srovnání s vývojem liteatury stredoanglické dává jen tušit, že i u nás mohla
adejít doba pro básníka velikosti Chaucerovy, kdyby
ceské hnutí reformacní bylo trochu opozdilo.
Konstatovati toto všecko neznamená dávati koncilu
pravdu proti Husovi. Je však nutno ríci, že velice
raho jsme zaplatili to, že jsme spor s papežstvím rei1irevolucne a nikoli evolucne. Práve Anglie tu zase
skytuje poucnou paralelu. Anglie shodou okolností
vakrát odrazila pokus o reformaci predcasne revocní. Lolardství, pro menší zápalnost zjevu Wycliffosamo sebou slabší než husitství a mimo to neposiloané nacionalismem, bylo udupáno na pocátku století
.tnáctého a reformace kalvínská byla v polovici stol.
estnáctého nastoupením Mariiným a pak Alžbetiným
tlacena do pozadí skoro na sto let. Tím nejdríve byla
ána Anglii možnost, aby plne vyžila kulturu stredoekou, a potom jí bylo dopráno casu k rozvití bohaté
ultury renesancnÍ. Když v sedmnáctém století poléze prišla puritánstvím skutecná náboženská revouce, nebyla už dosti silná, aby mohla bohate rozvitou
ulturu udusiti podle svého jednostranného prání. Tak
poždením radikální reformélce a odkázáním myšlenky
eformacní na dráhu spíše evolucní než revolucní nayla Anglie možnosti vytvoriti neobycejne bohatou :J. :~
erušenoll tradici kulturní, aniž vývoj náboženský byl Ji
ní zarúen. Nebot nikdo nepopre. že svet anglosaský.;:!
je dnes ze zemí civi1isace západoevropské
nábožensky ti
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nejtvorivejšÍ. Ceský náboženský suchopár se s ním
pres rannost a revolucnost ceské reformace ani zdaleka
nemlI že merit.
Pri tom anglické vyžití stredoveké
kultury
melo
zv láštní význam i pro bohatost anglické renesance
a tím pro moderní anglickou tradici kulturní vubec,
kdežto naopak nedožití stredoveké kultury v Cechách
je v prícinném spojení s chudostí ceské renesance. Tento vztah mezi stredovekem a renesancí si zaslouží bedlivého zkoumánÍ. Zdá se, že ušel pozornosti fakt, že
ze zemí, kam byly myšlenky renesancní z Italie preneseny, jenom ve dvou, v Anglii a ve Španelsku, vznikla
bohatá a životná literatura renesancní, projevující se
zejména také tvorbou dramatickou, a že práve v techto
prolínala
dvou zemích
nahromadenou
renesance kulturu
bez násilného
stredovekou:
prelomu Francie/
zvolna
naproti tomu, která v renesanci hned usilovala
tvorení nové tradice od stredoveku o.dpo
e, našla
teprve v druhé polovici sedmnáctého století dosti sil,
aby toto své úsilí real.i.soda.
Proti renesancní literature anglické. jest renesancní literatura francouzská
práve piofO pokusná a nedefinitivní. Projevuje se to
predevším v tech dvou typech literárních, v nichž je
jadrná životnost literárního tvorení nejdllrazneji patrna, v epice a v dramatu.
J ebudu zde dokazovat
podrobne duležitost stredovekých prvku v anglické renesanci. Stací, prÍpomenu-li, že životná složitost shakespearovského dramatu je stredoveká, a že Spenserova
Krá lov n a v i 1, druhý úhelný kámen anglické renesancní kultury, je z dobré polovice vybudována na
tradici stredoveké.
Jak šetrná k staré tradici byla sama anglická reformace, ukazuje fakt, ~e Book of Common Prayer, vedle
bible nejdllležitejší kniha anglické církve, která vznikla
v polovici šestnáctého století, vykazuje ve své genesi
duležitý vliv katolického brevíre redakce španelské. Je
možno ríci, že v dusledku techto a podobných faktll
koreny stredoveké tradice i dnes ješte pronikají posledními svými vlákénky anglickou kulturu.
Husitství nebylo bohužel jedinou revolucí v ceském
kulturním vývoji. Poslední z ran jím zasazených se
jak se zdá práve zacelovaly, když v pobelohorské reformaci prišla po dvou stech letech revoluce druhá,
strašnejší a osudnejší, nebot její nespravedlivá jednostrannost a její nicivé besnení nebyly vyvažovány žádnou kladnou hodnotou vyšší mravnosti a vyššího náboženství. Jestliže jsme revoluci husitskou odpykali
predcasným pretetím ceské kulturní tradice stredoveké a chudostí ceské renesance, prinesla nám revoluce
proti reformacní na konci století sedmnáctého a v první
polovici století osmnáctého takovou kulturní spoušt,
že z ní prímo zoufalství jímá každého, kdo ví, co ty
doby znamenaly v zemích západních. Je veru div, že
jsme proti reformacním besnením zcela nevykrváceli a
že nám zbylo dosti sil, abychom po dalších dvou stech
letech pocali budovati novou ceskou kulturní tradici.
Je to po staletích zase pocátek kultury nNísnené
žádnou jednostranností,
zabírající postupne
všecky
projevy úsilí duševního. Její koreny na rozdíl od kultury anglické tkvejí v posledních stopadesáti letech.
Vedomí drívejších zápasu náboženských muže sice zesíliti duležitou a originálne zabarvující notu v její
symfonii, ale pres svou duležitost je to jen jedna nota
v bohatém mnohohlasí, a toto mnohohlasí je dílem
doby nové. Záruka naší bucloucnosti jest v úspešném
úsilí o to, abychom tuto kulturní tradici národa vzkrÍ-
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šeného intensivne zesilovali. Musíme si uvedomovati
její rust a organicky tvoriti dál. Proto ceské snažení
kulturní v puldruhém stu let, od konce osmnáctého
století, musí predevším být stredem našeho zájmu kritického a vedeckého a základem humanitní ceské výchovy.

Filosofie

•

Zdenek Smetácek:

Odvrat od positivismu.
Chci tímto clánkem upozorniti na knihu, o níž se
domnívám, že napríšte bude clánkem ceské filosofické
tr8.dice. Je to Rádlova »Moderní veda«.
Tento spis je prvním systematickým projevem od~~

ceského populární
myšlení filosofií.
od positiv,ismu,
který až do války b~ší
Zpusobu
onoho odklonu
ovšem Tím
bylo spíše
~
nelze všem
povídati
budoucnost.
i1h1tno
-ríci, predproc
zpl'tsob Rádluv zdá se ukazovati pravou cestu~
Rekl jsem, že positivism byl do války naší populární filosofií. Tato pravda nám jasne vysvitne, jestliže si na pr. uvedomíme, jak veliký vliv mel positivistický básník Machar. Ale vysvitne nám také, vzpo-·
rr:eneme-li osud II filosofie Masarykovy. Byla chápána
jen pO"sV)'Tchpositivistických stránkách. Tomu, co v ní
bylo nepositivistické, nebylo rozumeno.
Studie dra
Frant. Fajfra nám ukázaly, že vliv positivismu na
Masaryka byl velký. Pokud se tedy uplatnoval tento
vliv, potud byla Masarykova filosofie chápána a prijímána. Nebylo však chápáno, že jest také kritikou
positivismu a že smeruje k jeho prekonání. Ve verejném živote ocital se Masaryk casto s positivisty v jedné fronte. Bylo na pr. politickým dusledkem positivistického názoru na náboženství bojovati proti klerikalismu, proti nemuž i Masaryk ostre vystupoval.
Rozdíl však byl v pohnutkách.
Masaryk proti nemu
bojoval positivne, t. j. ve jménu lepšího náboženství,
kdežto positivisté negativne, zavrhlljíce náboženství
vtlbec. Takových rozdílll ve shode by se nalezlo více.
Na pr. Masarykova castá shoda se sociálními demokraty. Tito i on zdl'traznovali nutnost spolecenské reformy; ale sociální demokraté ji oduvodnovali marxisticky, Masaryk mravne.
Rádi navazuje na Masarykovu kritiku positivismu.
Že práve na Masarykovu a ne na pr. na Bergsonovu,
má SVllj význam. Umožnuje mu to podržeti, co na positivismu jest správného a co se namnoze stalo obecn)'m majetkem v ceském myšlení, predevším víru ve
vedu. Rádlova kniha tuto víru nejen neohrožuje,
nýbrž naopak ji pozvedá, zatím co jiní odpurci positivismu upadávají do opacného extrému a zavrhlljí
positivistickou vedeckost vl'tbec, na pr. Bergson. Rádi
ovšem hájí proti positivistum jiné pojetí vedy, hlavní
vec však jest, že vedu vllbec hájí.
Otázka prekonání positivismu v ceské filosofii byla
tím težší, že positivism nabyl velikého vlivu, že urcité
požadavky, z neho plynoucí, staly še nezbytn)Tmi v našem myšlení. Hlavní z nich Rádi formuluje a prijímá:
»nahraditi presností a vecností starý mythus a zavésti
vedecké myšlení do všech oboru života.« To je také
základní požadavek ceského realismu, u nás tak zakorenený, že smery, podrývající víru ve vedecké myšle-
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ní, nenalézají u nás vetšího ohlasu. Nedockal se ho
Bergson, nenalezla ho ani domácí poprevratová reakce
protipositivistická, koncící v mysticismu. Problém soucasné ceské filosofie jest, jak prekonati positivism a
udržeti pri tom víru ve vedu. Rádi si také prímo klade
za· cíl ukázati »že odpor k positivismu jako filosofie
ckému vyznání se dá slouciti s respektem k nejpositivnej~í vede.« Záleží tedy predevším na pojetí vedy. Je
jasno, že u filosofa, positivismu odporujícího, ale majícího k vede úctu, bude se toto pojetí od positivistického lišiti.
Positivism žádal, aby veda se omezovala jenom na
popis smyslových jevu a na hledání vztahu mezi nimi.
V zorem vedy, založené na studiu vztahu, jest matematika. Odtud úsilí o matematisaci ostatních ved a
odtud také názor, že positivní veda sahá jenom potud,
pokud jest tato matematisace možna. Kdyby tohoto
názoru bylo prísne dbáno, scvrkla by se ovšem veda
na matematiku a necelou fysiku, ponevadž dále ona
matematisace není dosud dusledne provedena. Positivisté, nemohouce všecky ostatní vedy proste popríti,
pomáhali si alespon nadejí, že i ony budou jednou
zmatematisovány.
Ty vedy pak, jež se této snaze
zrejme vymykají, jako psychologie, sociologie, dejepis,
jarykoveda, nepevažovali za vedy ve vlastním smyslu.
Nicméne i do nich byly matematické metody zhusta
prenášeny. Positivistické pojetí vedy bylo tedy velmi
úzké; omezovalo se prakticky na vedy prírodní. Proti
nemu staví Rádi tuto širokou definici vedy:
»Veda v širokém smyslu jest úsilí
o metodické
p o zná n í veš ker é s k u tec n o s ti; v tomto smyslu
jest vedou studium rostliny jako theologie, klassická filologie jako zverolékarstvÍ,
studium železobetonu jako etika.«

V kapitole o metodách doplnuje pak tuto definici je.
jich výctem a rozširuje tak úzkou metodickou výzbroj
positivistickou.
Rádi se obrací nejen proti positivismu v úzkém smyslu, nýbrž proti celému novodobému názoru na svet,
jednostranne založenému na prírodních, presneji re·
ceno na fysikálne-chemických
vedách. Svetové dení
není podle tohoto názoru nicím, než kaleidoskopickým
preskupováním kvantit; duševní život, cílevedoméjednání pak jen odleskem nebo prl'tvodním zjevem tohoto
preskupování. Názor ten jest zhusta až dosud vydáván
za jedine vedecký, ackoli ve skutecnosti jest jen smelou hypotesou. Padá vlastne v tom ókamžiku, kdy p0známe, že vedy fysikálne-chemické nemají neomezen~
platnosti a že svými metodami nestací na výklad veškeré skutecnosti. Nevystacíme s ním tam, kde je
I)utno prícinnost doplniti úcelností, jako ve svete živocišném a duchovním. Tu totiž již nelze pochopiti
jednotlivé celky, at organismy, duševní pochody, rec
ci kulturní produkty, z jejich cástí, jež možno zjistiti
smyslovou zkušeností, nýbrž je nutno prihlížeti k jejich »smyslu« (cíli, úcelu). Bude to práve tento pojem,
j{'hož pochopení se u lidí, navykl)Tch mysliti positivisticky, setká s nesnázemi i odporem. Objasneme si jej
príkladem. Chemickou slouceninu jsme úplne vyložili,
jtstliže jsme stanovili, v jakých kvantitativních pomerech jsou v ní obsaženy urcité prvky. Prectenou knihu
jsme však vubec nevyložili, jestliže jsme podali výcet
jejích kapitol nebo pocet slov. At to, co je na knize
prístupno smyslové zkušenosti, zjištujeme jakkoli podrobne a podáváme v jak)Tchkoli kombinacích, nikdy
knihy nepochopíme, dokud nepostihneme její »smys!«.

Pf/tom
. není datem smyslové zkušenosti a pro nejž jsou
otlivá slova, v knize obsažená, jen vyjadrovacím
tredkem. Zajisté lze v razení slov objeviti nejazá~onnost, ale tu lze pochopiti zase jen tím, že ji
uJemena onen smysl díla. Tu nelze pochopiti cez cástí, nýbrž cásti z celku, jehož smysl není prÍn bezprostrední smyslové zkušenosti. Toto pomá velký význam pro vedy duchové, jimž prispeje
mu, aby si jasneji uvedomily metody sobe vlastní,
hž pomocí se teprve mOQou státi skutecnými vei. Stejne je ovšem jasno, že prostým dosazením
orie úcelnosti není úkol filosofie skoncen. Bude
vypracovat, zvlášte pro vedy duchové, teorii poí. v níž by ono postihování smyslu vecí a duševmohutnosti, jež jej umožnují, byly podrobne vyy.

iž z celkového rázu Rádlova spisu je na snade, že
o autor neuznává pro vedu positivistické zápovedi
fysiky. Cím dále tím více nabývá pLldy názor,
mezi vedou a metafysikou není oné nesmiritelnosti,
ou videl a žádal positivism a patrne pod jeho vliješte Bergson. Nejen že se metafysika již nechápe
o jakási nezarucená nadstavba vedy, jak ji pripoui nekterí filosofové positivisticky
orlentoyaní,
brž naopak se upevl1uje poznání, že jest ve vede
'ma obsažena. V tomto smyslu píše i RádI: »... saúsilí. poznati pravou, poslední a jistojistou podtu vecí, jest cistým a oprávneným projevem vede'ho ducha.« Metafysika tedy nikterak není tak pore!j"mzamestnáním, aby se jí pocestný vedec nee\ zabj"vati.
Vytkl jsem v tomto clánku z Rádlova spisu jen nelik bodu, kde jeho stanovisko nejostreji kontrastuje
positivistickým. Jeho argumentace
ovšem není
dy vedena tak daleko, aby s positivistické
strany
yly již možné námitky. Paragraf o antropomormu poskytl by na pr. positivistovi jiste operný bod.
jinde jsou otázky jen formulovány a udána smernice
v ní, ne definitivní
odpoved. Autor sám si musí být
dom, že jeho spis není konecným rešením, nýbrž
íše ukazatelem cesty v dobe myšlenkove prechodné.
Položme na konec jako citát záverecná slova spisu,
ychom videli, kam by spelo domyšlení Rádlových
povedí:
»Postavme tedy nal konec techt0' úvah Hegelovo ucení, že
celý svet má /Smysl .- nikoli jako poznatek, od nehož jest
nám vycházeti (jak to myslil Hegel), nýbrž jako vyzvání
k vedcum: kde jest ve svete hranice mezi tím, co má smysl,
co lze pochopiti, co jest prostredkem
pro cíl, co ukazuje
na neco vyššího, a mezi tím, co lze pouze smysly uzmati
a vyhledávati toho príciny a vzájemné
souvislosti?
Dáti
tuto otázku, jest pokládati filosofii od dob Baoonových a
Galileových, s Descartesem,
Lockem, Humem
i Kantem
i celou 1. zv. moderní vedu za prekonánu a klepati na brány
filosofie nové, v níž 0'pet, jako u Platona
a Aristotela
a jako u scholastiku, podstata vcci se Sl ává základem badání, ovšem pouceného kritickou prací filosofie nové doby.«

Poznámky
Proc ne ministr spravedlnosti sám? Tyto dny prošla
ovinami nepatrná osobní zpráva. Nevyvolala-Ii náitek, ,vedcí to o tom, že žurnalisti se ne vždy zaj"šlejínad vecmi, které dávají verejnosti ve známost.
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Bylo sdeleno, že ministr sociální péce v zastoupení ministra spravedlnosti jmenoval
bývalého notáre Dra
Maxe Brabce notárem pro Litomericko. Nechceme vecný obsah tohoto jmenování podrobiti rozhovoru, ackoliv by bylo zajÍmavo dozvedeti se, proc je pan Dr.
Brabec notárem »bývalým«. 'Jsme presvedceni, že by
takový rozbor nedopadl príznive pro ministerstvo spravedlnosti. Avšak co nás zajímá, je formální stránka
oné zprávicky. Ministr sociální péce jmenuje verejného
funkcionáre v zastoupení ministra spravedlnosti! Jak
to? Proc? Kdo dal ministru sociální péce plnou moc
k jmenování' soudního
personálu,
spadajícího
pod
vrchní pravomoc ministerstva spravedlnosti?
Jestliže
tuto plnou moc dal ministru sociální péce ministr
spravedlnosti, dopustili se oba porušení ústavy, i ten,
který pravomoc dal, i ten, který ji prijal. Naše ústava
nemá žádného místa pro substituci jednotlivých ministru mezi sebou v jejich resortních úkonec
SIdent republiky stanoví, který z CIcHU va y vede to
které ministerstvo, a žádn~inistr
není oprávnen poveriti jiného ministra úredním úkonem svého resortu.
Jedine pi'edSéda vlády má námestka, který ho zastupuje. O zástupci jednotlivých ministrLI nemá ústava
žádného predpisu, a § 71., kter)'ž mluví o námestku
predsedovu, vynucuje si výklad, že ostatní ministri
záclného námestka nemají a míti nemohou. Po našem
názoru je tedy jmenování pana Dra Brabce notárem
v Litomericích ne n I a t n é, ponevadž není provedeno
jedine prípustným ústavním cinitelem. Vzhledem k ná~
padnosti tohoto prípadu je ministerstvo spravedlnostI
povinno vysvetliti, proc bylo zde jednáno protiústavne,
a proc jmenování to neprovádí ministr spravedlnosti
sám. K prípadné námitce, že vedouCÍ úredníci v jednotlivých ministerstvech casto podpisují úrední akta,
podotýkáme hned, že se tak deje v zastoupení 111 i n is t e r s t v a, nikoli však min i str a. Strážcové zákonu mají zejména dbáti zákonu, aby naucili i obcanstvo jich dbáti.
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Dopisy
Jak proti fašismu?
Místek

dne 13. zárí

1926.

Pane redaktore,
casto jste v »Prítomnosti«
ukazovali na škody, kterých
delal divoký protiklerikalismus.
Smel bych Vás upozorniti,
exi(stuje nebezpecí divokého protifašismu?

na:
že

Pan president uznal ve své rozmluve s Dr. Rychnovským,
že
je ve fašismu mizivé procento idealistu, kterí verí, že se celé
hnutí zakládá v pravde na boji proti korrupci a pro zvelebení
národT,1Í myšlenky.
Takových
idealistických
fašistu
je snad
v Praze málo. Ale na venkove se skoro! celé hnutí fašistické
skládá pouze z nich. Jsou to starí »poctiví vlastenci«, lidé
naivní, lehkoverní a, chcete-Ii, i nemyslící. Bylo by však hríchem ríkati 0' nich, že jsou nepoctiví a že hledají osobní
úspech.
Jdou za každým lesklým a líbivým heslem. Pred peti lety
byli by šli do ohne za »tatícka Masaryka« a Inemyslili pri tom
(I nic víc, než jdou-li dnes do' ohne za fašismus.
J sou tak rádi, že našli hnutí, kterém.u se mohou oddati.
Náboženství
jim pohokári
vzali (bylo by jim hanba jít do
kostela), idea »tatícka Masaryka« nebyla nicím živena a proto
se zoufale chytají krásných
hesel, jež jim šikovní fašistictí

Prítomnost
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agitátori s velkým gestem prednášejí. - M;yslit mnoho nedovedou, potrebují však k nekomu oddane prilnout a nekoho celou
bytastí nenávidet.

Zapomínají
pri tom, že je slabošstvím, cekat co život z
udelá, že skutecní inteligentní, duševne silný a svobodný
si život sám popadne do rukau a ,sám si jej vytvárí. \'ždyf

Nikdo nemohl prokázati fašismu vetší službu než socialistictí
tajemníci,
když rozbíjeli
fašistické
schi'lze. Lehkoverní
uverí
tak rádi, že ten tajemník má strach o svoje teplé místecko (na
které se "PO z~dech svých spoludelníku vyšplhal«), že je za to
placen židovsko-nemeckými
penezi) a mají predmet
pro
SVOl1nenávist. A zrovna tak neuverí takový clo,vek Vám, když
nekolikrát po sobe pr'Ohlásíte, že »je jeden smer, s kterým nemužeme sjednávati
kompramisy;
fašismus«.
Dotvrzujete
mu
tím, co mu jeho recníci ríkají: že Vám nejde' o ideu, ale o lidi,
kterí jsou Vám osobne [.epohodlní.

vetším umením jest býti umelcem svého života.
Nedovedu si predstavit mladého, zdravého cloveka tak n
ného a bez touhy vytvorit neco svým životem, uskutecnit
idee. Zdálo by se prece, že mládeži jest nejbližší heslo: »ba
se tím, že pracuji«, a že nepracuje pouze proto, aby se u .

Napsali jste v témže clánku, že co svct svetem bude, budou
lhári lhát a hloupí lidé jim budau sedat na lep. Budiž. Na lep
sedají hej li, a ti to nedelají z nepoctivosti.
Hejlové
nejsou
llz:íhadné a skandální existence«.
.----------:-~~~f~šistické
z takovych

lehkoverný~

hnutí sese baj
s~ládá
80%,
nevede
proti~ vícv.než
fqSISl11.Upo-

je záhadnáse
aucová'llJm.
skandální Pastavilo
existence, ,se-- pravidlD:--kd(J'"'
a teprve tímto e...jašista,
tVl)ením zatrpcují
dobrí lidé venkovští,
o kterých jsem psal, -- a zase: rotifašisté naháncjí svým »divokým« bojem cleny do fašistickýcl1
organisací.
Verím, že nervy, kterých by k slušnému boji s neslušnými
v{'ldci fašismu bylo zapotrebí, by musily být ze železa. Ale
mely by' být!
V úcte Váš

VI. K.

Pri diskusi o idealismu bývá vždy nadhozena otázka
rielních podmínek života. Ale ovšem že 'tatO' otázka tu jest.
rtom snílkové, pohybující se v nadpozemských výšinách, by
k ní mahli stavet slepými; ale clovek, který ví, co chce,
chce žít, co c:hce tvorit, ten si práve tuto otázku rozlušti
l\Iejlépe. Ostatne skeptikové jsou nejméne schopni otázku c
rešiti.
Ješte o té velké dobe. Tem, kteríž po, ní vzdychají, d
klidne tvrdím, že ji mají. Chtejí-li ji totiž opravdu míti.
at se zahledí do rozvírenosti
života v naší republice a kol
Chvílemi jest až príliš bourlivý. Zda se jich nezmocní pri
touha premýšlet o dnešním lig'stvu, porozumet všemu, usm
ten kvas, zvládnout jej svými myšlenkami a urcit mu cestu?
Krátce; naše mládd,
se svým skepticismem a pasivnosti,
ješte neosvojil,! tu drobnou, positivní, radostnou tVllrcí práci,
I
.
ná,s ucí Masaryk.
Myslím, pane redaktme, že jest naprosto správnou výtka
lSivního chápání idealismu, ktewuž ciníte mládeži. Jest vG
mnoho pasivního v povaze našehO' studentstva. Dllkaz toho
zcela snadný. Pokuste se jen prijíti mezi' naše studenty s
jakou myšlenkou, s vulí neco vytvorit, pracovat urcitým
rem. Ye velké vetšine prípadt't se setkáte s úplnou net
nápadne brzkým ochabnulím po zacátcích. Pak
anebO'
jest prirozené, mluví-li se ,o anarchii inteligence. Taková
dnešní mládež, která se tvMí, jakoby ji mrzelo, že je vG
na svete.
1>

CP o z n. r e d a k c e. Veríme, že máte pravdu, stavíte-li prípríslušníky
fašismu na venkove do lepšíhO' svetla než pražské
strújce. Ale pochybujeme,
že ohled na tyto hodné, ale zmatené
lidi by mel zabrániti tamu, aby se poctive reklo, co fašismus jest.
V hnutí se posuzují vždy cíle vúdetl, proto'že materiál sám cílu
nemá a beží za vším, co mu vudce ukáže. Kdyby hodní lidé
nebyli vlastne trochu hloupi,
nedali by :se vést nehodnými.
Ovšem, souhlasíme
s Vámi,
že se má hledati cesta k tem
hodným lidem a že se nemá zapomínat na poucování a že se
má bojovat hlavne poucováním.
Velmi však pochybujeme,
že
by k osvetlení mysli dobrých pomohlo, kdybycham delali kompromisy se špatnými. Nerozhodnost
neosvetluje,
ale zatemnuje.
A pokud se toho razbíjení schúzí týká, je v tom s hodnými
lidmi zvláštní obtíž. Nepravíme,
že schvalujeme
to razbíjení
fašistických
sch{'lZí, ale pochybujeme,
že nerozbíjeti
fašistické
sch{'lze by mclo na mysl onech hodných lepší vliv než rozbíjeti
je. Ti hodní lidé jsou totiž zvláštní patroni. Když videli jak
fašisté wzbíjejí
cizí schuze, rekli .si; ten fašismus pa:neck~ je
znamenité hnutí, ten: davede se vším docela jinak ~atocit ne'ž ti
nerozhodní demokrati.
Když však videli, že socialisté a legionári rozbíjejí
'Oplátkou fašistické
schúze, rekli si zase; ten
fašismus je znamenité a opravdové hnutí, protože se proti nemu
musí užívat násilí. Obáváme se, aby ti hodní lidé nebyli tak
hodní, že se s nimi nedá nic delat. Píšete velmi správne
že k boji proti fašismu by bylo treba železných nervú. Al~
byli bychom rádi, kdybyste
nám napsal také nekolik rádek
o tom, jakým tedy zpusobem na ony hodné lidi a idealisty.)

Oprava.
Vážený

pane redaktore!

Do posledního méhO' clánku v Prítomnosti »lJvod k s
vlO'udilo se nekoHk chyb - nej en pravopisných, ale i vecn'
které porušují
úplne smysldbsahu.
Tak na pr.; na str.
v dolejším odstavci »sociální vývO'j, když byl prošel lllZll'
frázcemi« - má býti fázemi - na str. 574 ke konci pr
odstavce má býti; »V této dobe divadlu naskytá se opet vzá
príležitost k obnove politického citu, citu politeje ... « - V
sledním odstavci má býti místo Sezment Serment.
~rosím, abyste do príštího císla Prítomnosti dal vytisk
opravu a poroucím se Vlm
Váš

Nové knihy.
Mládí a idealismus.
V Dijone

J erome

15. zárí 1926.

Vážený pane redaktore!
Dovolte mi ješte nekolik slov k: diskusi o idealismu. Je. cosi
nezdravého,
neprirozeného
ve skepci naší moderní
mládeže.
Mnozí z ní, Od{'IVodnujíce svuj odklon od idealismu, si naríkají,
že nyní není velké daby, v níž by mohli svuj idealismus nejakým hrdinským cinem prokázati. Jsou to ti, kterí se založen.ýma rukama
cekají
stále, co jim život prinese, kdy je
po)';taví do velké doby, kdy jim predstaví
nejaký zázrak;
jsouc pasivní,
chyb! j:im tvurcí
schopnosti,
pevná vule,
a pravdepodobne
jim uniká
i radost
z práce, z tvorení.

Klapka· J erome : Jalové myšlenky
Nový preklad z ,anglického autora, který se stal i u nás
morem svých »Trí mužt'l ve clunu krome psa« velmi
lárním. Z obsahu: O prázdné kapse. O svetobolu. O marnivoe
O lenošení. O zamilovanosti.
O kockách a psech. O de
O jídle a pití atd. Nákl. AI. Srdce, Praha II. Spálená ul'
Za Kc 13.50.
Milan Boubela: Sudte!
Obhajoba
a odsouzených v známém benzinovém

jednoho z obžalovan
procese. N ákl. autor

Václav Lacina: K rysa na hrídeli. PalfOdie, ironie &
Výber prací mladého autora z'rlámého z »Trnu«. Vyšlo jako
svazek knihovny »Mladí autori«. Nákl. F. Svobody, Nusle

J

epíše o našich knihách

s rcnaisancní plností Shakespearova slovníku nemiluje Štepánek
Sládkových eufemismu, jež bývaly casto príliš úzkostlivé a nadbytecné. Naopak jde za smyslem puvodním a podává veci tak,
jak jsou.
Nekde arci shledáváme poptavení slov, jež vypadá trochu
násilne; ale to jest prípad velmi výjimecný. Pri eventuelním
užití praktickém dá se velmi lehce opraviti pouhým prestavením
slov, j;ež ani v nej menším neporuší textu prekladového. V prekladech Sládkových bývaly takové nápravy daleko nákladnejší
a rušivejší.
Tedy: nový preklad "Hamleta" vítáme práve pro jeho nesporné hodnoty slovesné i dratnatické. Uznáváme cenu starších
prekladu, i životního díla Sládkova, avšak dáváme plne prednost
prekladu Stepánkovu. Prejeme stejného zdaru i dalším prekladum ze Shakespeara.
Nakladatelství Fr. Borového podle návestí hodlá vydávati
všechna dramata W. Shakespeara. Jako druhý svazek hlásí se
zmínený Fischeruv preklad "Maebetha« .
Borového sbírka »PantheQn« má krásnou úpravu na jemném
a lehkém papíre. Drevorytová výzdoba>prispívá k uhlazené forme
vydání, které i formátem snaží se o cenu nejen úcelnou, nýbrž
i o cenu bibliofilskou. Vydání celého Shakespeara v této úprave
bude znamenitým cinem naldadatelským i literárním.

I

l'IoyÝ

preklad Hamleta.

.Hamlet«. Prel. Bohumil Stepánek. Dramata W.
I. Sbírka »Pantheon« kniha 22. Vydal Fr. Borový
v Praze r. 1926. (Za Kc IO.~)

IoQskémprovedeni Shakespearova »Macbetha« ve Vinodivadle poznali jsme prakticky preklad Otokara Fi·
V referátu ocenili jsme hodnoty nového prekladu a vyjsme dojem, že shakespearovské preklady budou obnoveny
Sládkova píle a nadšení, jímž lumírovský básník uvedl
témer celé dílo Shakespearovo (malou cást po Sládkove
'preložilKlášterský), mají svuj tradicní význam v dejinách
'ibakespearovskéliteratury, avšak duch jeho prekladu, jiste
• a elegantní, pocituje se dnecs dosti cize, zvlášte v nedramaticky vypiatých dílech.
to pocit není ostatne dnešního data. Již dríve objevovaly
a tam poznámky k d~avadním prekladum shake.spearovUvádím na pr. jen Baudišovu stat k jubilejnímu roku
(v »Casopisepro moderní filologii a Iiteraturu«), kde
enu srovnána nekterá místa prekladu Sládkova i pre-
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detí. Jebo obrazem
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zdatma na ukázku administrace Studentho Casopisu, Praha II., Jindrišská 13.

u starších (Kolár, Celakovský, Malý), nebo drobnejší' úvahy
fJlkovy (v »Kritice), v nichž všude konstatováno, že dosa·
ceské preklady ze Shakespeaúa nemohou býti pokládány
definitivní, že mají sice relativne a strídave dobré stránky,
celkem málo vystihují originál, meníce obcas celého ducha
základní tonalitu hry. Zvlášte zajímavé jest, že Sládkovy
ady, nejnovejší a nepopíratelne záslužné, vyvolávají práve
jvfce námitek a pochyb u tech, kdož studují z pramenu oriních.
Po Fischerove prekladu "Macbetha« (dríve již vyšel Fencluv
lad .Kupce benátského«) objevuje se nový preklad "Hamc prací Bohumila Štepánka.
Stepánkuvpreklad vyznacuje se pri srovnání s prekladem Sládnekolika hlavními rysy, jež stojí nekde v príkrém protiu s prekladatelským zpusobem starším. Pri výkladu textu
máhal tu R. Wellek, jenž, jak již výše bylo poznamenáno,
býval se cástecne kritikou Sládkových prekladu.
'vádím jenom nejmarkantnejší známky nového prekladu. Štek v rozmeru sporí tam, kde Sládek rozvádí verše proti ori'Dá u. Proto jest nový preklad daleko urcitejší,
neztrácí se
~ech, casto širokých u SUdka. Tato péce nového preklaa.teI vede ke koncisnímu výrazu, který vystihuje dramatick)'
'z rušivých vsuvek, jež zamlcovaly preklady starší. Sládkuv
vosled mnohdy znamenal v praktickém smyslu obtíže velmi
váž1ivév kroužení bohatých period, jichž hlavní linie dovedla
to uniknouti. Štepánek mluví prirozene, vymycuje prílišné
básnické licence Sládkovy a jeho mnohomluvnost. V souhlase

Sjc., Lidové listy, 21. S. 1926.

Dilo VácI. ~olce. (Nákladem Fr. Borového v Praze 1926.
Str. 394.) Jako 21. SV. známé knihovny ~PantheonU<l:vyšlo celé
básnické dílo básníka Václava Šo!ce. jemuž ješte hodne dluží
literární historie. Trebaže studie Arne Nováka pred lety ukázala
"elmi presvedcive a nadšene na básnické hodnoty tohoto polozapomenutého básníka, prece ješte dlouho nemáme kritické monografie ani kritického vydání celého básníkova díla" které plne
zaslouží, aby bylo prístupno co nejširšímu obecenstvu.
Rodák sobotecký, básník a bohém Václav Šok, byl v literature naší Wava typická, svérázná i samorost1á, trebas jen zanechal slibné zlomky díla, trebas mu zákerná nemoc bohému
nedala dokonciti dílo, k nemuž zrál.
Kritické vydání celého jeho díla bylo nejen povinností, ale
myslím, že pro mnohé bude objevem., kolik básnických schopností a hodnot odešlo predcasne s Václavem Šo!cem.
Vydání v Pantheonu, jež porídil kriticky dr. Bedrich Vencovský, je jako všecky svazky vypraveno v úprave Chlebeckove
jemne, vkusne, je v nem videt prím.o pietu a lásku, s jakou
je porízeno.
Ze Šolce vybíraly casto naše výbory školské jen veci, jež
snesly pohled censoruv pro školy, ale Šo!c musí býti teprve
studován a docenen, a to jak lyrik, jemné elegické a písnové
noty, a,le i epik osobité vazby a vždy ideového zanícení. Jeho
poe:5ie je na blik proniknuta ideou slovanského bratrství, že
mocne zapusobila i na Svatopluka Cecha. Šok je jeho predchudcem. Zaslouží proto plne dodatecné i láskyplné naší pozornosti.
S. Dustojnické ·Listy, 20. V. 1926.
Paliva, oleje, tuky /Jr() moto1"ová vozidla. Prof. dr. J. Formá ne k a ing. dr. J. Ž d á r s k ý. Automob. knihovny sv. I.
Nakl. Fr. Borový v Praze. Str. 287 s cetnými i11ustr. - Oba
autori, známí odborníci, zabývají se ve spisu tomto podrobne
otázkou paliva oleju pro spalovací motory, j,ež v dnešní dobe
rozvoje automobilismu jest již závažným hospodárským problémem nejen celého státu a príslušného prumyslu, nýbrž i všech
jednotlivcu, kterí používají motorových vozidel jako nejvýhodnejšího dopravního prostredku, u nehož ~potreba a jakost p<>honných hmot rozhoduje o nakladech celého provozu. Dílo psáno
jest snadno srozumitelným zpusobem, prístupno i neodborníku
a doporucujeme proto knihu tuto všem, kdož o automobi1ism
jakýmkoliv zpusobem se zajímají.
Národní Politika, 8. 3. 1926.
Sebraných spisu K. M. Capka-Choda vyšlo dosud II svazku
nákladem Fr. Borového v Praze II., Jindrišská 13, jehož ná·
kladem vyjdou též všechny další svazky.
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== práve vyšlo.

Chcete rozumet jeho problémum?
Jste desorientován novými cestami soucasn
divadla?
Zajímá Vás vše,
co predchází jevištní
realisaci dramatu?

~§

Stredoškoláci
mohou právem
ríkati, že ~s,C.« je znamenitou
štikou mezi nimi, která je vybízí
k soutežení na polích ducha a
nedá jim ani na chvíli pokoje.
Vedou tedy ve sloupcích ~S. é.c
velmi svižné -a velmi zarputilé
polemiky.
Josef Kopta.

Rocní ptedplatné Kc 20·-.

Ctete

knIh)';

K.• H.• HlhJfn,
UII AD

šéf Divadla
c!nohry vNárodnf
Praze:

BOJE PROTI l'éEREJIKD.
Výbor clánku a essayí z let 1905-1925. Za Kc75·

FERDINAND

PUJMA

Žádejte císlo na ukázku

operní režisér Národního Divadla v Praze:

v administraci
Praha II.,
Jindrišská 13.

Za Kc 21'-,

OSUDNICE lÁSKY.

POZNÁMKY
O DRAMATURCII SMETANOyfCH OPI.
Za Kc8'-,
SIIETANOVSKf BREy/A.

Práve vyllo!

Práve vJllo!

Za Kc6'-.

JAROMÍR K. DOLEŽAL:

Dr. J. KARÁSEK.
111I11I1111I11I111111I1111I1111I11I11I11I11I111111I111111I11I11I1111I111I111I11I11I11I11I11I111111I111111I11I1101111111111I1111

K desátému výrocí jeho úmrtl.

o základech dIvadla dllétete se v knlbM:

V.K. BLARNíKA:

Dli.

SHYSI A PODSTAT/l DIVADELNíHO

Za Kc 18'-.

*
Do životopisného rámce vložil autor v chronologickém poradí rozbory filologických a literárních
prací zapomínaného ceského 'slavisty a vídenského
~echa, Rozsáhlá, láskyplne a do podrobností vypracovaná monografie,

DIVADlO NA YENKOYE.

Za Kc 18.-.

196 stran' na krásném papíre s krídovými obrazovými prílohami za Kc 15'- u všech knihkupcft
a v nakladatelství

PRAHA,

Jindrišská ,13..

.

~'
:.
•..

*
Fr. Borový,

K. SC8EINPFtUCA:

U všech knihkupcu

a v naklaciatelstvf

J'R.BOROvt
PRAHAIl~ JINDAIŠaKAUL/Cll •

