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ptávka, musel by v tom býti cert, aby se nesnížily
ceny.
Bohužel nejaký ten cert v tom skutecne byl, protože
ceny jen sesílily svoji stoupající tendenci. Státní zamestnanci již dávno ztratili duveru ve skvelou koalicní
logiku a naríkali proto již predem, že pokus se nepodarí, že nesnesou takového experimentu, že nemohou
sloužiti jak by chteli, mají-li hlad, a tak dále, jak -již to
bývá vždy, kdy mají býti ošizeni. Když pak s,e jejich
obavy skutecne splnily, uznala vláda, že je nutno napraviti chybu, a slíbila jim novelisaci nepodar,eného zákona. Slib sv Lij opakovala v pravidelných asi ctrnáctidenních intervalech a vydržela tak slibovati celá dve
léta, be~em kter)'ch uta.hovali zamestnanci své žaludky.
?ok.azujlce tak, že nekdy k v)'žive stací pouhá nadeje,
je-li dostatecne veliká a sveží. Konecne v prosinci 1924
dostali zákon o vánocní výpomoci a zvláštních odmenách. Meli jsme již jednou príležitost upozorniti, že
dostane-li v~rejný úredník zákon o zvýšení platu, neznamená to ješte, že dostal také peníze. Na teéh 200 až
300 Kc vánocní výpomoci cekal zamestnanec až do
srpna a odmeny v prumerné výši 200 Kc za ctvrt roku
t. j. dve koruny a nekolik haléru denne, byly vyplácen;
se stejnou nepravidelností, již ovšem považuje gážista
po dosavadních zkušenostech za velmi pravidelnou. výpomoc a odmeny nebyly dány ovšem zadarmo.
Byly
kompensací za restrikci. Tato restrikce byla tretí vívisekcní operací.
Restrikcní zákon však uložil také vláde, aby soucasne
SE: snížením
poctu zamestnancu predložila parlamentu
návrh na úpravu hmotných pomeru tech, kterí zbudou.
Zpusob, jakým vláda vyhovela tomuto príkazu, jak jí
v tom pomáhaly jednotlivé strany bývalé koalice a jak
pri tom pochodili zamestnanci, je skutecne typickou
ukázkou osudu neštastníka, 1<:ter5r upadl mezi politiky.
Rekli jsme již, že podle mínení stran a jejich vlády
nemá státní úredník práva mluviti do úpravy svých
platu. Tato zásada byla pri príprave zákona dusledne
uplatnována. Hlavní smernice úpravy vypracoval pan
dr. Kramár. Pod slovem »vypracoval«
nesmíme si
ovšem mysliti, že prinesl nejaký sebeskromnejší elaborát. l~ekl pouze ctyrem úredníkLlm, kterí meli se veci
zabývati, že si predstavuje zrušení nivelisace, znacnejší
pomoc úredníkum ministerským, odstraneníl parity mezí
soudci a profesory, vetší závislost zamestnancovu na
politicích a ješte nejaké povrchní nápady, jak je ríkává
r.a schuzích. Úredníci zachovali se podle daných príkazu a vypracovali návrh skutecne tak presne odpovídající tendencim páne Kramárov)rm,
že pan Svehla,
když jej dostal do ruky a když jím potešil cleny Petky,
uznal naprostou nemožnost ukázati jej zamestnancum.
Každá strana proto jmenovala dva zástupce a takto vytvorená zamestnanecká desítka mela vec projednati.
Tajnost mela býti zajištena cestným závazkem všech
deseti, že 01 návrhu neprozradí nikomu na svete ani
písmenka. Ale stejne jako jiné plány nepodaril se ani
tento.
Každý z clentl desítky rukoudáním sliboval
mlcenlivost a za dvacetctyri hodiny na to predcítal se
1

Zaplacená smenka.
Každý stav má své trápení. Delník naríká nad neza·
estnaností a nad nízkou mzdou továrník veší bez.dnehlavu nad nemožností konk~rence a nad vysokýI mzdami, obuvníky trápí Bata, velkostatkári šediví
po~e~!;ové~~foml.!, a malorolník proklíná ty, kdo· ji
rovadeJI,sedlak nanká na sucho i na mokro krátce
ikomunepadne jeho strevíc presne na nohu a ~ždy hlI
ekdetlací. Ale zdá se, že nejhorší osud stihá ty nerozážli\'ce,kterí se stali úredníky Ceskoslovenské repuliky. Všechny ostatní stavy mají aspon vedomí že
ké trochu na nich záleží, jak se utvárí jejich o~ud
edí!že mohou se brániti, prišlápnout druhého, jsou-Ii
sami primácknuti, a hojiti se na tom druhém kterÝ
asevždy najde nekoho, kdo je ješte slabší. Stát~í úredík,vš~knemá jednak. této možnosti, protože proste již
fl1l nikoho, kdo by Sl to dal líbit, ale vedle toho je jete v trapné situaci cloveka, kterého používaj í jako
morcetek pokusn)rm vivisekcím a kter)r nemLlže nic jiého, než bezmocne pozorovati své rány. Jeho služební
pomernení totiž upravován smlouvou nýbrž zákonem
a naši zákonodárci ustálili se na názdru
že státním~
f

úre~níku do toho nic není, jak ten zák~n bude vypaatl.

~tát~í ú.redník upadl v ruce politikLI. Dusledky projeVUJIse v Jeho hospodársk)'ch pomerech.
Až do druhé poloviny roku 1916 sloužil zamestnanec
státu za predválecný plat. Pak teprve dostal drahotní
prídavekve v)'ši 2S Kc mesícne. Drahota stoupala o sta
procent, ale drahotní prídavek jen o desítky. Po prevratu byly duležitejší veci na starosti, ale konecne
v'ríjnu 1919 dockal se úredník cástecné úpravy pIatú.
Úprava tato dala mu asi 60 procent predválecné hodnoty jeho príjmu, prinesla však radu nesrovnalostí, kriYd
protekce,které' jen nepatrne byly napraveny zákonem
o propocítání let. Na konci roku 1921 dostal se státní
úredník poprvé pod YÍvisekcní nLtž. Deflacní pokus byl
proveden v prvé rade na jeho existenci, jeho plat byl
podstatne snížen s útechou, že se ocekává pronikavý
Foklescen. Pokles se ovšem nepodaril. Mistri deflace
uznali,že je treba ceny ztlaciti, neklesají-li dobrovolne.
rypocítali si, že státní zamestnanec s rodinnými príslušníky representuje asi milion konsumentu, a vyslovili názor, že ceny rozhodne dolu pLljdou, bude-li milion
potrebitelLljísti ješte méne než dosud. Státní zamestnanci meli bídu a ceskoslovenští socialisté, sociální demolraté, lidovci, agrární ci, ba i národní demokracie to
plne 'znávali. Státní zamestnanci žádali proto zvýšení
platll Tento požadavek však již uznán nebyl, naopak
uzná!',)bylo, že jediné východisko z jejich nouze je nOUZlješte vetší. Byl tedy vydán zákon, kterým opet se
nížil. príjmy zamestnancu asi o 16 procent. V duvodové zpráve vysvetlila koalice, že sníží-li se služné,
níží se prirozene i koupechtivost, a je-li menší po-
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návrh na verejné schuzi zamestnancu.
Pan poslanec
Klein vyslovil tehdy podezrení, že zamestnanci to dostali mot á k e m a vrtel hlavou, když mu ríkali, že
motákYIBRsí1ají se snad jen z kriwinállI a ne z výborLl
ceskoslov'enského parlamentu.
.
Pak nastaly tahanice. Zamestnanci vedeli již, co se na
ne pripravuje, a prirozene kriceli. Poslanci a senátori
vedeli zase, že za pul roku jsou volbY,~:jI;proto kriceli
s nimi. Slibovali vše, na co si kdo vzpomnel, a v zamestnanecké desítce svorne zamítali zase vše, co kdokoliv z nich slíbil. Je pravda, nekdy se jim nechtelo,
ale co delat, když ve schLtzi desítky vždy za obema
stranníky sedel clen Petky, pripomínaje jim svojí prítomností volební soud a duvody nízké a necestné. Zatím
však cas ubíhal, volby se kvapem blížily a strany potreJ
bovaly pro své volice dukazy své blahodárné cinnosti.
Každá predložila celou kytici pozadavkLl, jež všechny
mely býti splneny do voleb. Pan Svehla delal co mohl,
ale nakonec prece se mu nepohodli národní demokraté
a sociální demokraté o starousedlíky. Krásná zásada
o dohode byla ta tam. Nezbylo nic jiného. než rozpustiti
parlament. Rozklad prišel ponekud náhle a nevyrízená
osnova o úprave platll hodne desila reditele politichch
stran, pocítající, že státní a samosprávní úredníci, ucitelé, pensisté, jejich rodice, deti a ostatní príbuzní mohou dáti oposici témer milion hlas lI, jestliže se rozlobí
tentokráte doopravdy. Vynalézavý pan Svehla dak nalezl východisko. Svolal si ješte naposled zamestnaneckou desítku, precetl jí velmi pekný projev o pracovitosti,. svedomitosti a obetavosti státních zamestnancu,
rekl Jí, že po volbách, které jiste dopadnou tak, jak si
preje koalice, koalicní vláda zv)'ší zamestnancLlm platy,
požádal ji formálne, aby i v dobe volební pracovala na
osnove, a pak jednotlivé její cleny poslal na volební
schuze dokazovati zamestnancum, že požitkový zákon
dostanou hned po volbách prede všemi zákony ostatními, že mají v rukou smenku, podepsanou všemi stranami koalice a že smenka bude v prosinci zapla.cena,
zkrátka, že zamestnance ceká ráj, ale že si ho musí vykoupiti odevzdáním hlasu pro stranu koalicní.
Zamestnanci jsou podivuhodní lidá. Nikomu se snad
tolik nenaslibovalo bet plnení jako jim, nikdo tolikrát
se nespálil, jako oni, a prece opet uverili. Ve1iká jejich
vet~ina dala své hlasy koalici. Teprve po volbách poznali, jak byli zase ošizeni. Nejdríve se nepracovalo,
protože strany se dohodovaly o složení vlády. Pak se
nepracovalo, protože se nedohodly o predsednictví snemoven. Když se konecne dohodly, nepracovalo se také,
ale pocala se delati demogogie. Desítka zmenila se na
dvanáctku a protože její c].enové nemeli za sebou diktátory s duvody nízkými a necestnými, schvalovali vše,
s cím kdo prišel. Pánové Navrátil, Brodecký, Mazanec,
Pánek, Bergmann a ostatní hlasovali pro pozmenovací
návrhy ve výboru, pánové Dvorácek, Winter, Srámek,
Stríbrný a ostatní hlasovali v ministerské rade zase
proti návrh LImsvých stran a doplnovali se tak opr.avdl1
znamenite. Na jedné zamestnanecké schuzi v pražské
Plodinov·é burse nadšene mluvil pan senátor Karas
o koalici, nemohl nalézti dosti slov uznání pro všechny
koalicní strany, které ve Dvanáctce projevily tolik pochopení pro potreby zamestnancu, a soucasne zle se
oboril na koalicní vládu, že krásné to pochopení marí.
Je to vážný pán a právník, je sám úredníkem zemského výboru a pres to hodinu dokazoval, že strany
by rády pomohly, že to dokázaly v koalicním výboru,
ale že koa.licní vláda nestojí za nic ...

S touto taktikou se vydrželo až do pádu vlády. P
už byla situace jednodušší. Demagogie mela úplne vol
né pole. Strany byly ochotny odhlasovati vše. Bylov'
vlády, aby jim v tom zabráníla. Vše klapalo pbdle
poctu, a.ž najednou prišli agrárníci, národní dem6krat
živnostníci, ludáci a "'emecké obcanské strany a pro
zovali cla a kongruu. Byl to skvelý mejdan demago .
s hrabivostí, v nemž státne zamestnanecká predlo
byla pohazov'ána, z prava do leva a nazpet, jak práv
potreba vyžadovala. Konecne byla schválena s nekoli
zmenami, které v celku nic neznamenají. Bylo vel
poucným divadlem, jak strany hlasovaly pro pozmY
i'íovací návrhy.
N a príklad pánové dr. Matoušek a Navrátil slíbili
vší urcitostí zástupetlm úrednick)/ch nemocenských
kladen, že nebudou hlasovati pro- paragraf 212, jímž'
zakázáno upraviti platy zamestnancu
techto ústavu
lépe, než jsou upraveny platy úredníku státních. Z
dva dny na to cel)' klub i s pány Matouškem a Navrátilem hlasovali pro t i z ruš e n í onoho paragrafu.
Nebo sociální demokraté slíbili železnicním zrízencum
celou radu zmen, pro které v debate také mluvili,ale
proti kterým se vzácnou svorností hlasovali. (;eští ocialisté zavázali se, že nepripustí navrhované znení
o systemisaci, ale hlaso"ali proti všem návrhum, jimiž
by bylo možno splniti jejich slib. Zmínená koalicnídv
r.áctka sama pripravila na ISO pozmei'íovacích návrhu,
ale pak všichni její clenové svorne odhlasovali jejich
zamítnutí. Denne po celou dobu projednávání osnovy
- a trvalo to celý rok! - se trhal pytel slibu a nakonec a n i j e d i n)/ s I i b n e byl v y p 1n e n! Zeptáte-li se dnes státního zamestnance na jeho názor
o zákonodárcích, zamrací se na vás, zrudne zlostí a desíti výrazy ocení vám parlament tak uprímne, že státní zástupce by za to žádal podle zákona na ochranu
republiky nejméne deset let káznice. To jsou dusledky
mravní. Dusledky hospodárské budou se podle tvrzení
státních zamestnancu velmi podobati dusledkum zákona
z roku 1922. Když slyšíte jejich dLIvody, jejich císlice
hospodárského vlivu cel, úhradov)Tch zákol1LI,podpory
sta.vebního ruchu a když uvážíte zkušenosti, jichž zamestnanci až dosud nabyli, uznáte jiste oprávneno t
jejich pesimismu.
Ale státní zamestnanci jsou lidé o p r a v d u podivuhodní. Hubují a budou hubovati, ale nemyslí to tak
vážne. Tonoucí i stébla se chytá. Státní úredník sice
stébla nemá, ale chytá se slibu, jichž má skutecne dosti.
Již pred dvema mesíci mu slíbily všechny strany, že
definitivní úprava, je vlastne úpravou provisorní a že
hned po jejím odhlasování budou se domáhati jejího
zlepšení. Státní úredník ví, že je to švindl, chápe, že
zlepšení melo prijíti pri hlasování, že zákon je skutecne definitivní. Ale, prosím vás, -co má delat? Když je
opravdu zle, i pouhá nadeje stací k výžive. Státní úredník se tedy aspoi'í snaží, aby jeho nadeje byla veliká
a sveží. Máte-Ii trochu zájmu o stát, modlete se, aby
neuvadla ..

Naši fašisté o sobe.
Naši fašisté svými schuzemi neukojili touhu široké ve·
rejnosti, jež by byla ráda zvedela, co vlastne chtejí. Po·
drobná analysa fašistických schuzí ukázala, že se prede.
vším chtejí prát a že tomu dovedou obetovati hodne casu.
Na fašitických schuzích se ukázaly jaksi m e t o d y tohotd
hnutí, fašistický tisk je dokonalým obrazem jejich i d e (j.
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i e, Již pet let vychází »Národní republika«, kterou
Ba více, Budoucí clovek "bude vyzarovati
lásku jako
»majitel, vydavatel a odpovedný
redaktor« Robert
dnes Knut liamsum
v je h o(!) spisech.«
, a není bez zajímavosti prokousati se alespon tím
Pod clánkem E. N. Novohradského
cteme hned výzvu
ední~em rocníkem., který je nejaktuálnejší,
a všim- , "V boj za náš jazyk!«, pri cemž »Národní republika« po, si blíže dokumentu, které o své duchovní Ílrovni
skytuje v každém císle tolik neceskostí,
že jen pro ni
vají fašisté sami. Každá kritika fašismu mohla by
mohla by vycházeti
»Naše rec« pohodlne jako týdenník.
obvinována ze zaujatosti a politické nenávisti. Budiž
Je zajímavo, že jazyk, jakým píše orgán fašismu, je nejen
kritika fašistických projevu tiskem ponechána ctepreplnen germanismy,
ale hreší proti základním pravia budiž zde jen poukázáno na nekteré príspevky
dlum mluvnickým.
Zejména užívání prisvojovacích
záogramu, které fašisté otiskují sami.
,
jmen, interpunkce,
ba i velkých písmen pusobí fašistum
aši fašisté odvolávají se hrde na MussoHniho a jeho
neprekonatelné
obtíže.
Patrne byl Jan Gebauer
dán
'ku silné ruky. Je však zrejmo, že v politice mají
u nich na index, nebot má nemecké jméno a popíral praysl pro detail, ba dokonce, že i kyselá okurka je
vost Rukopisu. (Fašisté, jak známo, zakládají spolecnosti,
ne politickÝm manometrem.
tiIe, tento neuveritelný
Jež mají dokázati pravost Rukopisu Králodvorského
a
ad, jejž »Národní republika« zaznamenala
]2. Ílnora
Zelenohorského.
První taková spolecnost
vznikla v jižních Cechách.)
Po zpusobu nemeckonacionálních
nápisu a la »Deutsche
.Na Žižkove je malý krámek. V tomto krámku je hokynár.
kauft nul' bei Deutschen«, které jsme dríve cítali u kažtohoto krámku prichází jednou týdne stará židovka s tadého nádraží ve znemceném
území,
prohlašují fašisté:
em a koupí jednu kyselou okurku. Prehrabe
celý soudek
»Proto dnes, chci-li bj'rti pravj'rm vlastencem,
nesmím ani
louvá, zaplatí pár haléru a jde. Po fašistických
demollkrejcar dáti utržiti Židu nebo Nemci.«
acích proti nemecké drzosti v· par1amente
židovka pro
rku neprišla, Nu a vidíš, jak se do fašistu dala R e for·
Druhým zavilým neprítelem národa, védle »nemeckoa!.
židovské celádky«, jsou realisté. Pašistický orgán neopomíjí stále ukazovati na realistické zlo a cituje Velenove ješte dobre, že existují geniové, kterí potrou židovského »Prírodní filosofii« (díl II., str. 319):
u provokaci s okurkou. Proto totéž císlo »Národní reliky« vykládá ve clánku nadepsaném
»Genius« svým
"A beda ceskému národu, dostanou-li se v osvobozené
vla'rum, co to vlastne genius je. I docteme se:
sti k veslu realisté, pak úpeti bude pod panstvím židovským,
.Každý genius je neobycejný
clovek, chcete-Ii abnormní,
e je také vždy chorobný? Rozdíl mezi abnormitou
a chorou není vždy presne dodržován.
J e-l i gen i u s a b n o I' m iO u, m u ž e být
i z cel a z d I' a v Ý m, j e - I i v š a k z j ee m c hor o b n Ý m, p a k o vše m j e o s o b o u n e m o,cou, -.

ak krásne, strucne a srozumitelne
je to vysvetleno!
h fašistických schuzí se vznáší nad temito výklady.
isté však nepecují jen o prítomnost, ale venují i mnomísta budoucnosti lidstva, pri cemž jim sice casto dva
pee vedle sebe tištené nesouhlasí,
ale oni pres to
dují, filosofují a kritisují.« »Budoucí lidstvo a fašism«
'tul stejne vznešený jako pod titulek, kterým jsme zacili predešlou vetu. Co tedy ocekává budoucí lidstva
fašistickém svete? Fašisté se domnívají, že clovek je
.Clovek vždy, hledal smrt a znicení druhého, co dnes dodí události v Bulharsku, Syrii a jinde. To je jedna z Iidých prirozeností.«

res to jsou velmi optimistictí
cnosti

a domnívají.

se, že v b~-

.politika bude zbytecná
a omezí se na prátelské
styky
zdvorilostní projevy vuci státum druhým
a vyroste
a
emení se na politiku vecnou.«
,

odle fašistu bude se budoucí clovek »vyznamen:ívati
tnostmi: laskavostí,
shovívavostí
a dobrotou.«
Too poslání budoucího cloveka pripravují fašisté pudu
1 schuzemi, kde
je tolik dobroty a laskavosti nakuže její obeti ocitají se na chirurgických
klinikách.
1ku dovídáme se také, jak bude pohlížeti budoucí
na minulost:
a drívejší lékare

bude budoucí

clovek

pohiÍžeti

jako na

rreslníky, lidské rezníky - na drívejší sociální ochranu
o na švindl, na socialism jako na pohodlnost a lenost.«

bude ožebracen
a znicen hospodársky,
politicky,
sociálne
i mravne. Židé a jich vudci zradí a podplatí vše, takže oslepený a rozeštvaný
národ prodelá nové Lipany než sám sebe
osvobodí z drápLl pokrytcu, kterí v srdci nikdy ceského ducha nemeli a pod rouškou humanity a všelidské snášenlivosti národní nadšení dusili. Sami denne národ zradou nicÍce,
lživou pomluvou,
útoky a spílánÍm zrádcu napadati
budou
nej]epšÍ ceské vlastence,
aby se lid od nich odvrátil. Tak
cinili vždy pred válkou slovem i tiskem. BLIIl nás neopu ti
a chrániti nás bude pred touto nebezpecnou
celádkou.«

Fašistický
orgán píše arci: »pokrytci dusily a cinily«
oboje s tvrdým »y«. (V citátu je obojí opraveno.) Zápas,
který vede fašistický orgán s ceskou mluvnicí, koncí zatím pro fašisty porážkou zdrcující. Jaké dovedné souvislosti umí najíti fašistický orgán, je skutecne pozoruhodné. Píše odmítave o filmu »Devce z Podskalí« a koncí
takto svuj referát:
»Takových
(filmu) mužeme míti z Ameriky denne na tucty
a dvakrát lacineji. A ješte je v nich prídavkem
opravdický
medved. Ten
n a b I b I ý I' e a I i s m u s str k á s v u j n o s
d o n a š e h o f I m u.«

i

i

Tam, kde fašisté hovorí o umení, nabývá celá vec rázu
veselé pohody. Rozhovorí-li
se fašisté o Národním divadle nebo o jednotlivých
umelcích, posuzují-Ii malírství
nebo hudbu, všude jsou neprekonanými
konkurenty
bý\'alého »Nájemníka«. Jsou paradoksní
v tom smyslu, že
jejich naprostá nevtipnost pusobí sama jako dobrý vtip.
Na umeleckém poli jsou vskutku originelní, ryze sví. Zajímá je z umeleckého života tak ledacos. liJe, co se nám
objeví, otitulují-Ii lokálku tak lákave jako je »Jsme zvedavÍ«. Nac jsou zvedavi?
Inu:
"jak dlouho ješte bude ceská umclkyne paní Sedlácková
delat reklamu židovské firme Weisove. Národní uvedomení
nekterých našich herecek je skutecne pod
pse m.(!) U herClI ostatne
jak by smet. Cloveka se c h y t á hnu s a o d por
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cte-li, že clen cinohry Národ. divadla v Praze, pan Roman Tuma, bude úcinkovati pri zábave sovjetských
studentu. No dobré chutnání, pane Tl'tmo! Jiste prijde cas, že takové nedl'tstojnosti se z úrední moci proste zarazí!"

Ve vecech hudebních sice fašisté dosud zahalují rouškou mlcení své plány, lze však prozraditi, že nejsou práteli Mozartovými.
V lokálce »Radiojournal«
v císle z II.
cervna t. r. se dovídáme:
"Vedle císel umelecky vysoce cenných stojí casto vyložený šmejd. - Predevším
nás neotravujte
stále tím nemužným, titerným
Mozartem.
Jeho flašinetárská,
naivní muzika
protiví se prevážné vetšine ceského národa.«

Chudák Mozart stal se flašinetárem
a nejaké tajné hlasování v ceském národe zjistilo nezvratne,
že se jeho
hudba protiví prevážné vetšine. Mel - chudák - v Praze nejvetší úspechy, Praha mu dodala odvahy k další
práci, prc Prahu napsal »Don Juana«, ale nyní je vyvržen fašisty ze sveta a vyrazen
z umení. Jeho místo
má zaujmouti Friml. Sic transit gloria mundi!
Fašisté jsou zastánci Bedricha Smetany. Jakého Smetanu to však zastávají, upozornují-li verejnost, že jí ušlo
»zneuctení Smetanových
oper na Národním divadle ve
výprave
podle židovsko-kubistického
predpisu«.
Tedy
Smetana, jak je provozován
první scénou, je ovlivnen
židy a kubisty. Škoda, že fašisté nedokazují, k t e rým i
židy a k t e rým i kubisty a v cem toto ovlivnení spocívá. Mohli by takovouto
diskusí vzbuditi menší lidové
radovánky.
Tam, kde fašisté se o umení vyjadrují, zpusobují opravdovou
veselost, tam, kde sami umení tvorí,
predstihují svou vážností svetové mistry humoru. V »Národní republice« ukládá svou básnickou žen Rudolf Cíška. Je to patrne básník tendencní, ackoli tu a tam píše
i selanky a básne v próse. Jeho tvorba stojí za nekolik
ukázek. Hle, záver jeho zlomku epopeje nazvané
»Až
svatá Rus ... «:
"á, Cechové, pak
a jako krecek v
pak prestane se
a v celém lidstvu

zmlkne zpupný západ
díre zmizí žid,
bolšoun na svet sápat
bude svatý klid!«

Cížkova
básen »Panu nepríteli!« je takové
dílko, že si nemohu odeprít uvésti ji celou:

kabinetní

"Hlupce, z tvého kriku; "J á chci spravedlnost!"
vidím, že svuj rozum v štestí neovládáš.
Vždyt se ml'tže státi, že náš lid tvé br e k y
uslyší a tobe podá, o co žádáš.
Tri sta trudných rokl't na nás chodíš s knutou,
t u I i pán e, tri sta rokl't Cech se kroutí
pod tvou hrubostí - a dneska, když se Walhall
mení v smetište a Israel se hroutí
budeš ronit smešné slzy z glycerinu
jako automat a knucet: "Kde jsou p r á va,
kde je spravedlnost?«
Kdybys ženského byl
rodu, rekl bych, že myslíš jako krá v a.
Podle práva musel by te národ ceský
zapráhnouti
pred své vozy a te mlátit,
m r s k a taž
bys
z m o d r a I! Povídám ti brac1lu,
musíš si svou nudu lepší prosbou kráti!.,<

Tato poesie je skutecne dustojna stálého odvolávání
se fašistu na ceské spisovatele.
Jakmile Rudolf Cíška
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upadne do tónu lidové
natelný:

poesie,

I

pak je skutecne nepr

"Tahají se na pasece
hovniválci
o kus bobku,
zatím co by za íortovnou
našli hnoje takrka sopku.«

Zdá se, že tato poesie znamená
opravdu nový a zajímavý prínos.

pro naše písem

Z malíru bude uznán ve fašistickém státe jedine.
slulý malír Karel Rélink«, jenž namaloval cyklus »Zr
Židu«, jehož reprodukce
prodává
Ústrední sekret
fašistu po 22 Kc. »Organisacní
hlídka«, v níž se také
vídáme po prvé, že bri Dr. Jirí Braušovský a Ferd.
hrádka »v recech hluboce založených a vedecky pro
covaných
dokázali, že židovsko-bolševická
intem
nála nicí slovanský
živel«, je opravdový záhonek r
maru. Dlouho by se musilo hledat, než by se našli tak
perlicky nezkaleného
humoru jako zde.
Tón, jakým je psána »Národní republika«, vyn'
jiste dostatecne z uvedených
citátu. Jinak se tam
o odpurcích rcení jako že »jim kouká cumel z kalh
že se »žvaní v usmrkané resoluci novorozenat« a
podobne. Tradice mravu revolverových
listu je »Nár
republikou« dustojne zachovávána.
Fašistický tisk dokazuje, co bylo zrejmo na všech
jevech našich fašistu, že jim schází to, co v !talii
hnutí vytvorilo:
individuality.
Fašismus italský, op'
se o tradici rímského imperia, našel v tomto tradici
lismu své poslání. U nás nejen že není tradice imper'
stické, ale není ani smyslu pro diktaturu jakéhok
druhu. Komunisté i fašisté vyrostli z celkové nespok
nosti a jejich programové
pusobení jsou vlastne s
aktuality. Ani komunisté ani fašisté nemají u nás mo'
sti provésti ty dusledky, které pro komunism zna
sovetské
Rusko a pro fašism Italie.
Není u nás
k extremismu.
Naši komunisté predstavují dnes opo
téhož rázu
jako byla oposice sociálne-demokrati
v bývalé ríši. Jsou velmi daleko od hesel, jejichž us
tecnení revolucní Rusko cinilo pravdepodobnými. Sv
vá revoluce
komunistická
nenastane
asi stejne j
svetová revoluce fašistická. Evropa pres pomerne m
rozlohu plošnou je tak rozruznena
jednotlivými nár
a tolika specifickými
problémy politickÝmi protkána,
vylucuje jakoukoliv možnost generalisace.
Komunistum u nás se podarilo soustrediti mnoho
dých umelcu ve své strane a komunistictí intelektuála
skutecne po urcitou dobu meli možnost udávati ráz
strany. Fašisté naproti tomu soustredili lidi vesmes t
tího a dalších rádu, kterí nejsou proste schopni uv
toto hnutí na niveau, které by je mohlo uciniti pred
tem vážné diskuse. Tak, jak jsou, representují se faš'
co spolecnost velmi ruznorodá, jejímž jediným pojítk
je dávka romantické
dobrodružnosti.
Ani vudcové
clenstvo fašistických
organisací
nevedí, co chtejí.
vuli k moci, ale nevedí ani, k cemu by jí použili a ja~
metodou by ji získali. Komunisté i fašisté aplikují c
metody na naše pomery. Ani jednem ani druhým se
podarí vtesnati náš verejný život do cizích formulek. O
strany budou se musit prizpusobovati
pomerum, aby
udržely proste životní schopnost; toto prizpusobování
pak oddálí od puvodních úmys1lt tak, že samy sebe
poznají.
Pokud

beží o fašistickou

taktiku,

zdá se mi, že v
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s takovou kulturní vyspelostí jako je náš nelze prati prostredky tak primitivními, jakfrch používají fa• A práve proto. že jejich myšlenková úroven je velalá, nebot nedosah uje ani zdaleka inteligence pcuého delníka, nemuže se toto hnutí státi nebezpe,:· Nebezpecnéje jen potud, pokud je nebezpecné kažshromáždenívetšího poctu lidí: na schúzích. Toto ncecí není však o nic vetší než je chuze v noci v žižshrch pecích. Proti zbití nezodpovednÝmi živly není
O imunní.Že by však
bití lidí a týrání chodcu se
mohlostáti vážn)'rm hnutím, o tom lze silne pochyati.Konjunktura fašismu zmizÍ, jakmile politické po'. rozvírené predlohou celní a kongruou, se uklidní.
málnÍvývoj demokracie
je nejvetším nebezpecím
emistupravých i levJ'rch. Pro ty, kdož hájí principy
okracie,je komunismus i fašismus poucením o nuti demokratického stredu u nás. extremisté principy
okracieneporazili, ale naopak: potvrdili. U nás se
Í fašisté smíriti s tím, že jsou vedle nich ve státe
munisté,a socialisté musí videti vedle sebe i lidovce.
í myslitelno, že by u nás hospodárské rozvrstvení
da dovolilo vládu jedné skuDiny. energie vynaložena takové utopie je ztracena.
K. R.

Liberátové a zlaté tele.
III.
qo. letech napsal u nás Josef Kaizl, že socialisté
'a 'by se dostali tak ku predu. kdyby se liberálové
i uprímne venovali sociálne reformnímu
dílu. Pone mluví po válce liberálové v Nemecku, bušíce se
'ícnedo prsoll. A neco velmi podobného pravil nyní
oydGeorge, když vykládal príciny svého konfliktu
squithem. Ríká se, že nikdy není pozde na sebenání.Liberalismus má na case uznati, ž,e jeho úkonení antichambrovat v prumyslových a bankovh podnicích a vykonávat pro ne ruzné ideové služy, Zajímavo je, že liberálové ty službicky konaji
'cejnezadarmo, jen ze zásady. Nejtrapnejší je ocitti se ,na scestí ze zásady. Liberalismus, který chce
i opravdovým liberalismem a domnívá se pri tom,
se to kapitalismu nijak netýká. veru netrefil
cerného. Liberálové nežádají si nejakého utopisti'ho more svobody bez brehu a mezí. O tom snít je
rchistické zamestnání, a my to anarchistum rádi
echáme. Svoboda v' rozumném liberálním smyslu
to.co vyjádril Kant svou starou humanitní zásadou:
ek má býti cílem, nikoliv prostredkem. Vezmeme-li
kapitalismus toto merítko, jemuž sotva mllže býti
dhazovánavýstrednost, soud dopadne špatne. Kapi'smuzatím je clovek práve tak málo cílem jako mirismu. Vejdete-li do 'velké továrny, kde tisíce lidí
cujíu stroju, pozorujete-li, podle jakých zásad merí
jimdoba pracovní a mzda, nebo venujete-li nejakou
1 návšteve bursy,
kde miliony šustí nad hlavami
,ocn)'ch, jiste nebude první myšlenkou, která vás
dne spontánne, ž'e procházíte zrízením, v nemž
o cloveka je prvním cílem. Pozorujete, jak všechna
J se upíná k necemu jinému:
to neco jiného j'e
· jinými slovy zlaté' tele. Teprve musí prijíti sofisté
íeivám, že to, co se deje, deje se proto, aby clovek
meldobre. Je-li v tomto velkém a lomozném podnií neco, co chrání a zabezpecuje pracujícího cloveka,
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co zajištuje mu urcitou míru dustojnosti, co získává mu
trochu"klidu a zachranuje jeho síly pred vycerpáním,
mllžete b),ti jisti, že to musilo b~,ti urváno dravému
proudu a že to bylo v)'sledkem obranných snah protikapitalistických.
Podíváte-li' se. co kapitalismus zacal
delati z cloveka prací detí. nocní prací žen, jak zacházel
s tehotnými a šestinedelkami, kolik hodin práce ukládal mužLlm, kter.í zcernali, ztvrdli a sesuroveli v jeho
službách, reknete, že byli už lepší prátelé lidstva a že
temto v)'robním methodám jde o neco jiného než o 'lidskou dustojnost. Zde práve rozcházejí se cesty kapitalismu a liberalismu: 'nebot cílem liberalismu je lidská
dustojnost, kdežto kapitalismus má na pameti predevším zisk. Nutno jej zkrotit v tomto ohledu. Liberalismus nesmí "ríkat: at si ten obr delá co chce, nejde to
zmenit. Jde to zmenit!
Kapitalismus, ponechán sám sobe. stará se o jedince
asi tak málo jako'príroda. Jak ukázal Sombart, je krute
abstraktní. Ve svém spechu nemá casu. aby se zastavil
a podíval se do tváre clovekovy a' spocítrll vrásky n1.
ní, mozoly na dlaních a rány v srdci. Delá z cloveka
hospodárské císlo, \ které stojí na té a té' stránce úcetní
knihy. Je pravda, že kapitalisté kupují obrazy, tu a
tam stavejí university nebo zakládají nemocnice. Ale
to delají, až 'když na jejich dvere zaklepe stárí a oni
chtejí vydati nejaký slušn}' pocet ze svých dnLJ. Ostatne
nemluvíme tu proti jednotlivým kapitalistum: kapitalisté jsou možná tdobrí muži; ale kapitalismus je zlá
bestie. Kapitalismus, pokud muže jíti kudy chce sám,
pramálo se stará o to, cemu se ríká kultura 'nitra. Zavádí vodoV'ody. železnice, staví pohodlné domy, propaguje všude civilisacní vymoženosti,
protože jsou to
vecí, jimiž lze obchodovat. Vedle toho se stejnou cilostí
rozširuje opium, koralku a kanony. Protože to jsou
také veci, jimiž lze obchodovat. Je lhostejný k dobru a
zlu, jež pocházejí' z jeho výrohku. V nekterých letech
se zdálo, že nahnul nad lidstvem roh hojnosti. Ale
v jiných dobách se ukázalo, že neváhá ani' otevríti
skrínku Pandorinu, jde-li o výdelek. Co melo býti mhore, totiž clovek, ocitlo se dole. A zisk, který mel
býti dole, dostane se nahoru. Prosperu je-li továrna
a delníci mají se špatne. jest to asi takový obraz. jako
kdyby kone jezdily po lidech. Kapitál 'Si pocíná v pomeru k cloveku s krutou objektivností prírodních sil.
Ale lidská zrízení nemají býti objektivní v tomto smyslu: nemá jim býti lhastdno, zda prinášejí štestí ci
neštestí. V kapitalismu výrobní methoc1y prestaly b},ti
sluhou cloveka; v mnohých a mnoh~Th prípadech se
staly jeho pánem. Prvním pudem kapitalismu je touh;J.
ovlác1nouti svet, zvetšiti podnik, rozšíriti odbytište,
úspešne konkurovati. Ucí, že není )nic platno cloveku.
kdyby na duši své škodu neutrpel, ale svet nezískal.
Chystá-li se zákonodárství
dotknouti se té >ci 'oné
stránky kapitalismu. strhnou obránci uvnitr hrac1eb
obycejne pokrik: nesahejte na individualismus! což nevíte. jak 'se osobnosti zasloužily o lidstvo? zapomneli
jste. že pokrok vychází z iedincll? Jsme také individualisté. ale individualistické bláznení není nám o nic milejší' než kolektivistické. Jsme pro všechen individualismus, který hýbe lidstvem ku predu a který nedá
cloveku zmalátneti na kolektivistické posteli. Ale jsme
velmi na rozpací,ch. máme-Ii' pripustiti. že kapitalismus
je vtelením individualismu. Pohlédneme-li bez pred:sudkll :na moderní kapitalistický velkopodnik, sotva se
nám bude neodbytne vtírati Jna mysl predstava, že je
kolbištem individualismu. Zajisté, individualismus ma-
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jitele podniku je zde chránen. Ale jak je s individualivolnost nesvedomitým koristníkum, kterí se ohoh
vali nad' hlavami bezmocného lidu. To veru není I
smem jeho zamestnancú?
Individualismus
delníkú
sotva bude nejak ohrožen, prejde-li ohromná továrna,
rální ideál. Každý spolecenský systém posuzuje se
v níž pracují, z rukou soukromých do rukou státních. . ,toho, jak energický odpor dovede klásti špatH~'m.Vi
Horníkove podnikavosti a mužnosti nebude ubrán ani
veci kapitalismus' zcela zklamal. Ukázal se býti kaln'
vodami, v nichž volno loviti komukoliv.
stín, budou-li doly, v jejichž tme pracuje, socialisovány.
Žádné z liberálních zásad nelze se dovolávati k tomu
Nejsme snílky a neveríme, že bychom mohli jíti z
úcelu,- aby doly, hute nebo banky byl'y(majetkem j,edin- proti proudu casu a strhnouti zase vše, co kapitalis
COV)lm.Nebot liberalismus, jak jsme již tolikráte rekli,
vybudoval.
Neprcháme pred dnešním spolecens
:nemuž'e se starati pO'uze O' svobodu a individualismus·
stavem ani dO' leslLljako Thoreau ani k nevedom'
majritele; musí se ohlížeti' i po tom, jak je o tyto príkrestanskému mužíku jako Tolstoj. Civilisacní dílo
vlastky postaráno u jeho zamestnancu. Ostatne novopitalismu musí býti zachováno, ale kapitalismus s'
dobé podnikatelství pocíná býti daleko méne individuamusí býti zkrocen. Musíme s ním udelati 'totéž, co
listické než bylo podnikatelství' starého rázu. Soukromý
láme s rekou, kterou také nechceme shladiti se zem
podnikatel jedinec pomalu mizí ve spleti akciových spoho povrchu: regulovati jej, 'postaviti hráze tam,
lecností. Tam, kde ješte trvá, má nejaká banka 'obycejne
tropí škody, uciniti, jej opravdovým sluhou clov
stejný podíl na jeho podniku jako on sám. Akciové
Nemuže býti pochyby o tom, na které strane je'mí
spolecnosti ovšem už 'nelze tak úspešne vydávati za
liberálu. Jiste ne na strane tichošlápku, kterí se
projev individualismu. Místo jednoho podnikatele zanecím hnout. '1..iberálové nesmejoí z hypochondri
cínají cím dále tím dLlsledneji zaujímati papíry, které
úzkosti pred výstredním kolektivismem báti se op
jsou v rLlzných rukou 'a precházejí z nich - pouhou
dnešního stavu. Výstrední kolektivismus - to je S
smenou na burse - opet do jiný·ch. Tím se tedy zcela
rost až pozítrka. Dnes ješte nikoho netísní.
ztrácí ten velebený soukromopodnikatelský osobní vztah
k podniku. Vetš'Ína akcionáru, kterým podnik patrí, jej
ani nevidela. Koupili jednoho dne na burse' jehO' papíry
A. Katka:
v nadeji na zisk, a až ta nadeje zmizí, bez lítosti je prodají. Moderní prumysloví majitelé j!SOUvelmi' preléŠpatní otcové a špatné deti.
taví ptáci. Nemají nástrojú, nemají budov, nemají ptiBudoucnost národa záleží na zdatnosti lidu; to p
dy, mají v rukou jen pohyblivý 'papír, a vše, co na podve všech státech, a 'tedy tím spíše v demokracii. Mají
niku je zajímá, jest, v jaké povesti je na burse. Nelze
být myšlenky, urcující vývoj národa, dobré, jest nut
tedy jen tak bez kritiky mluviti o rozvíjení individuaaby ti, kdož je tvorí a národu vštepují, správne a
lity cinností a o nenahraditelném osobním styku mactive myslili a jednali. Tedy tyto vLldcí osoby j
jitele s podnikem. Liberalismus· pozoruje, že vec indinejvíce odpovedny za prosperování svého lidu. Ch
vidualismu není už totéž jako vec kapitalismu. Kapita~
lismus, který rozširuje podniky tak, že presahují síly me-li vytvorit národu budoucnost, musíme mu pr
vším vytvorit lepší vLldce. Nejvetší cást takovýchp
jednotlivcovy, není už totožný s výrobním a pracovním
individualismem. Výroba a práce jsou jen jednou ze dáku se rekrutuje prirozene z inteligence, která
v rukou valnou cást politiky, celou stá:tní správu,
složek kapitalismu, a dokonce tou, která je zatlacována
obzvlášte myšlenkový život národa. Zduraznení toh
do pozadí, jak ukazuje W·erner Sombart ve své analyse
faktu nemá být snižování významu ostatních slo'
kapitalismu. V moderním podnikání je výroba a práce
národa,
nýbrž je to realistické konstatování prav
v podrucí finance. Ne už ten, kdo prímo pracuje, ale
nutné pro správný záver. Ten záver pak zní: bud
ten, kdo obchoduje a dává peníze, je vládcem. Bursovní
nost národa muže být jen tehdy dobrá, bude-li mít
disponenti bank rozhodují nad clove em, prací a techbrou inteligenci. Jestliže tedy závisí -budoucnost
nikou. Je tedy v moderním kapitalismu ješte nejlépe
kvalite príští inteligence, jest nutno opravdove uv'
postaráno o svobodu financníkovu, a to je, jak musíme
dnešní myšlenkový stav tech, kdož ji v;budGucnubud
ríci po cetných zkušenostech, které j'sme práve v povátvorit.
lecných letech meli s bursou, nejméne sympatický druh
svobody. Bursa se nám· mnohokráte ukázala jakožto
Je-li konsta:tování ideí, prevládajících v urcité g
zlodejství v mezích 'zákona, a celé národy po válce poraci, vubec úkol velmi obtížný, vzrustá obtíž jiste,jd
cítily, jak težkou botu má svoboda bursiánova. Kapio lidi velmi mla,dé, jejichž duchovní život podléhá~
talismus není už individualismem toho, kdO' pracuje,
stým zmenám jednak proto, ž,e mládí svádí k povr
nýbrž toho, kdo obchoduje s výtežky práce. Liberálové
nosti, jednak proto, že se v mladých letech nabývámn
nesmejí z omylu hájiti svobodu kapitalismu, dO'mníva- hem casteji nových zkušeností, a ty jsou jiste nej
jíce se, že tím hájí svobodu pracujícího.
važnejší prícinou zmeny ve smýšlení. Odvážím·li
pres to pronést úsudek o veci, nemohu se prirozeneo
Kapitalistický individualismus je 'velmi, zfa1šovaný
rat o nejakou statistiku, nýbrž proste o svoji zkušen
individualismus. Neprináší moc tomu, kdo má nadání,
píli a energii, ale tomu, kdO' má peníze.
'
Dnešní studentský dorost není takový, jaký by
Padelá hodnoty, nebot staví navrch vždy boháce.
být: trpí povrchním prijímáním duševního ovzd
Falšuje tím prirozený' a ušlechtilý výber. TalentovanÝ
v nemŽ' se pohybují jeho otcové. Myslívá se, že ch
muž bez penez je trtina vetrem ohýbaná, jak nám ukagenera'Ce s ní do znacné míry vymírají - obávám
zuj'í' osudy chudých vynálezcú. Kapitali'smus neprovádí
že práve budoucnost nás presvedcí, ž'e to není prav
uprímne zásadu :~volnou cestu zdatným!, což jedine
Souhrn názoru jednotlivce, jeho filosofie, se jiste
muže býti liberální zásadou. Má sice všelijaké okrasné
lépe projevuje v jeho 'smýšlení politickém. Muž
theorie, ale v praxi dává volnou cestu predevším penesnad 'ocekávat v príští inteligenti normálního prac
ZL1l'D.
Falšuje' slova jakO' svoboda, individualismus, podníka ve vede i v umení, bojím se však, že se práve t
nikavost. Videli jsme i u· nás po válce, z'e dával plnou
kde bude nejvíce záležet na její mravnosti, totiž v
f
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'tíce, projeví nezdravé myšlenkové i mravní proredí,v nemž se tvorila. Mluvívá se o odbojnosti mlaých; ;lle mladí nejsou odbojní, naopak, spoléhají až
í1iš'rádi na autoritu - i když si pravidelne vybírají
utoritu radikální. Tuto nesamostatnost mladých lidí
hledánívlastního názoru filosofického (a tedy i po'tíckého)mOžno práve v naší dobe zretelne sledovat
jejich politickém nazírání, které vychází z náZOrll
revládajícíchmezi vLldci dneška. A to je práve c.hmuré proroctví do budoucna, že totiž znemravnení
našeho
erejnéhoživota nezmizí vymrením tech, kterí je zpubili, protože dnešní smýšlení jich následníku zcela
nasredcujeslibnému pokracování v téže praxi. Chtel
ychvyburcovat všechny ty, jichž se to dotýká, aby konecneplne pochopili všechna nebezpecenství,' jimž vydávajístát, jejž rídí, aby rozšírili svuj obzor nad svuj
zájem,aby nemyslili, že krise, do nichž nás vrhá jich
goism,jsou chvilkové. Nebot to vše, co dnes vytýkáme politickým profesionálum,
je klidne prijímáno
~namenitoucástí "studující mládeže jako nezmenitelná
samozrejmost.Mluví-Ii se o »idealismu mládeže«, je to
dnesu velké její cásti (nechci generalisovat) rozhodne
omyl.Dnešní mládež je velmi a velmi praktická a velice hovívave a s porozumením POStlZU je ciny svých
otel\.Že si je bere za vzor už dnes, to dokaZL1je známé
tranické rozdelování vLldcích míst ve studentsk}'ch
korporacích. Práve ta samozrejmost, s kterou se celé
10 smutné dedictví nastupuje,
je stínem dneška - a výstražnýmznamením pro zit rek.
Vymanit studentstvo z této mravní ztrnulosti, to je
oršem práce velmi obtížná. Když jsem se asi pred pul
rokemsnažil podnítit mezi studentstvem o veci debatu
a »Prítomnost« mi poskytla místa na sloupecek stesku
(až príliš snad ostrých), došly všeho všudy dve odpo,edi, a i ty se v celku spokojily konstatováním, že muj
pessimismusje premrš,tený; a dost ...
Opakuji, že si
mládežuž až príliš zvykla spoléhat na autoritu, že je
nesamelstatnáa že sdílí demoralisaci naší doby.
Pres to však nejsou jiste tyto rádky psány jen proto,
abybyl konstatován nezmenitelný smutný. fakt. Naopak
- chtejí vyzdvihnout pravdive stav dneška, aby pak na
tomzáklade promluvily o náprave. Není t jiste pochyby,
žez povšechných pozorování svrchu vytcených jsou v)'jímky,a že jich je dost. To dokazuje už znacný pocet
tudentLI,kterí se priklonili k obrodným snahám v našempolitickém živote, ackoli jim z toho prirozene nekynouhmotné výhody ani skvelé karriéry. Jen rozhodující cinitelé nynejších dob jsou odpovedni za stav,
který prijde po nich; mládež je vinna jen povrchností,
s kterou prijímá to, co jí vštepuje okolí. Zdá se mi, že
nastalojisté polepšení od toho okamžiku, kdy se pocali
spojovat lidé, prející obrode. Bude to veliká zásluha,
ukáže-Iise lidem, že ješte existuje možnost poctivosti
ve verejném živote. Je i mnoho nakažených, které by
bylolze vyrvat chorobe. Na to ovšem už nemuže stacit
jednapolitická strana. Všechny by si tu mely uvedomit,
že jest ješte možnost, jak odcinit (alespon cástecne) své
hríchy. Mládež podléhá názorum svých ideologLI, snad
byse tedy dalo ješte mnoho napravit.
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K diskusi o dávce z majetku..
I.
V »N aší Dqbe« zahájil profesor vysoké obchodni
školy v Praze Dr. Josef Macek diskusi .o dávce z majetku a prírustku hodnoty clánkem »Co se stane s majetkovou dávkou?«
V »Lidových
ovinách« dne 23. dubna zabýval se
ministr financí Dr. Engliš námety Dra Macka ve clánku »Miliardový obl10stro j«. N a tento clánek reagoval
o,.pet v Lid o v ý c h
o v i n á c h Dr. Macek a diskusi ukoncil ministr Engliš v témže liste clánkem» Ješte miliardový oh11ostroj, tentokráte dohasnutÍ«.
Clánky mnistra Engliše jsou duležité, ponevadž nepromluvil pouze za sebe; promluvi.1 i jako ministr financí. Oc vlastne jde? Profesor Macek prinesl nesporne nové ná.pady, velmi obratne stylisované a formulované; ale je otázkou, není-Ii zde veliké nebezpecí, že
jeho improvisacemi bude verejnost uvedena v zbytecný
zmatek v nejduležitejší otázce financnÍ. Základní pojmy, které se zdají b}·ti již úplne vžity a o kterých jest
snad opravdu už zbytecno debatovati, stávají se tak
znovu problémy.
Že tomu tak je, dosvedcil clánek
plze11ské »Nové Doby«, kde z clánku profesora Macka
vyvodili závery prímo ohromující, ovšem závery, s kterými Macek sotva souhlasí. Redaktor »N ové Doby«
vzal za vlastní vývody profesora Macka a zmatek do\Tšil tím, že 'bez základních znalostí látky snažil se
závery profesora Dra Macka ješte prekonati a tak došel vlastne k úsudku, že dávkou z majetku byl spáchán
skoro jakýsi zlocin.
O dávce z majetku a prírustku hodnoty bud e nu tn o ješte hovoriti.
K reforme dávky z majetku a prírLIStku došlo již
vlastne zákonem ze dne 23. dubna 1925, kterým byl
zmenen a doplnen,zákon ze dne 14. dubna 1920 o akciové bance cedulové. Reforma tato nebyla jen formální, zmenila i zásady, na nichž byla dávka z majetku vybudována. Podle své reci z 25. února 1919 pokládal
ministr Dr. Rašín za nejduležitejší úkol dávky z majetku »zabrániti, aby všem tem, kterým obvykle se ríká
válecní zbohatlíci. nebyly menovou reformou promelleny bezcenné papírové koruny na koruny dobré a aby
práve velikou dávkou z majetku byla provedena devalvace techto válecn)'ch korun«. Byl toho názoru, že
na veci samé nic nemení, jestli se odkolkují koruny
anebo jestliže se rekne, že nekdo rozmnožil ve válce
své jmení o milion a že je povinen zaplatiti 800.000
techto za války nabytých korun jakožto dávky z majetku, cili, že by byly odkolkovány koruny tohoto zbohatlého na jednu petinu. Ministr RašÍn stál na stanovisku, že naše berní technika musí býti tak dokonalá,
abychom nepotrebovali provádeti odkolkování úplne
mechanicky,
nýbrž abychom dovedli pomocí dávky
z majetku toto odkolkování, tot znehodn.ocení majetku
provésti zpusobem, který by byl individualisován, který
by se rídil podle vel i k o s t i majetku a podle toho,
zda-li majetek byl nabyt pre d v á I k o u nebo ve
v á I c e. Dávka z majetku souvisela ministru Dru Rašínovi úzce s reformou meny a· jak známo, velmi zhusta vyslovoval zásadu, ž'e návrh dávky z majetku nepodává za úcelem krytí nejakých státních výdaju, nýbrž
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jedine a pouze za úcelem nápravy meny. Ministr Rašín videl nejvetší nebezpecí pro náš hospodárský
život
v prevýdeji bankovek cili inflaci a této zabrániti
mela
vedle okolkování
bankovek také dávka z majetku. Podl~ ~ázor~ ministra
Rašína bylo možno všem neprízOlvym zJevlim, které provázely
inflaci, celiti pouze
omezením obehu bankovek 'a jen tímto zpusobem docíliti rozumnejšího
základu pro náš hospodárský
vývoj.

dávka z majetku' tem, kterí v dobe nejnižšího kur
koruny nezaplatili, velmi obtížnou a jak víme z prak
v cetných prípadech nedobytnou.
Dr. Engliš náležel k odpurcum náhlé restrikce obeživa pri kolkování, ponevadž nesouhlasil s deflacní my
šlenkou Rašínovou,
jenž byl vysloveným
zastancem
kvantitní
theorie.
Navrhoval
tenkrát vyložení 5procentní
valutární
zápujcky
k upisování
a sice proto,
Tv~ byl j-eden. z. hlavních
duvodu, proc navrhoval,
aby
ponevadž
nechtel zhodnotiti
peníze
r,edukcí obeživa
Pf! odkolkovam
bankovek bylo zadrženo
jako nucená
cemuž neveril. nýbrž odcerpáním
prebytecného the auzápujcka
50%'. Výslovne
uvádel a zdúrazI10val
slovo
rovaného
'Obeživa. Prebytecným
bylo toto obeživo už
zápujcka,
aby nebyla
V'
tomto opatrení
spatrována
proto, že neodr;ovídalo
soustave tehda platných hospo
žádná konfiskace;
vec mela býti proste nucenou
zádárských
císel a svou kupní silou, pomerne ješte znac
pujckou státu za tím úcelem, aby byl.o sníženo 'Obeživo.
nou, rušive pus'obilo na konsolidaci
našeho hospodár
Proto výslovne dal do zákona o dávce z majetku,
že
ství. Prebytek
kupní síly obeživa byl nebezpecím pro
pen í z e n a n i z a p I a cen é n e j s o u v ý d a jmenu, mohl každou chvíli bez hospodárského
opodstatn é a ž e z t e c h top
,e n e z, k t e r é tím
z p unení rozmnožiti
kupní sílu obyvatelstva
a zvednouti ces o b e m bud o u s taž e n y, nes mís
tát
nic
ny. N ed'Ostarek zboží toto nebezpecí jen zvyšoval. lIup lat i t i, že tyto per6íze mtfsí zustati tfloženy v poselo proto býti umožneno Bankovnímu
úradu, aby sV)'m
kladnách. Tato veta vedla k otázce, »co se stane s madiskontem ovládal podstatnou
cást dokonce již restrinjetkovou dávkou, a k omylum, které vysvetlil ministr
govaného 'obehu a ji úcinne reguloval.
Dr. Engliš.
Co se podle zákona melo státi s ma jetkovou dávkou?
Nízké zúrocení
zápLljcky bylo oduvodneno
pomery
Dávkou
z· majetku
mely se uhradiÚ predevším z ána bankovním
trhu v únoru 1919, kdy byl'o penez dovaz k y pre v z a t é p 'O R a k o u s k o-u her s k é
statek a kdy penežní ústavy vklady odmítaly.
Vudcí
b a n c e. Dále z a drž e n é ba n k o v k y pri o k 01ideou pro zadržení
50 %' pri okolkování
predložených
k o v á ní tech osob, které neplatily
dávku z majetku,
hotovostí
bylo však hlavne
p r á v o každého
platiti
anebo bylo jim zadrženo
více, než platily této dávky.
práve temito zadržen)rmi
cástkami majetkovou
dávku
PrvÝ úkol byl splnen cástecne až na zbytek kolem
jakmile mu bude predepsána.
V)'slovne
prohlásil
mi~
5 miliard Kc, druhý úplne. Jakmile by byl býval i první
nistr Dr. Rašín, že daI1 z majetku má býti jen jin)rrn
úkol splnen, mela dávka z majetku
pLlsobiti další pozpusobem formy devalvace techto zbohatlick)rch
korun.
vlovnou restrikcí
obeživa pomalé, ale stálé zhodnocokteré nemLI že provésti
jinak
než progressivní
daní
vání ceskoslovenské
koruny.
~ majetku. DaI1 z majetku byla provedena
tak, že maKdyž
byla
koruna
zhodnocena
na nynejší v)'ši, bylo
Jetek predválecný
byl postižen
co možno míroe, nazrejmo,
že
další
zhodnocování
Kc
náš hospodársk(žiproti tomu prí.rLlstek válecn)' velmi ostre. Pri tom se
,"ot
nesnese
a
že
pusobení
dávky
z
majetku
koncí. Proto
prihodil vliv'em pomerLl osudn)' a nechtený
omyl. pobyl zákonem 'O akciové bance cedulové zmenen § 1.
klesem kupní síly koruny zpúsobené s t O u pnu t í cen
a hodnot byl,o pokládáno
v rámci zákona za prí r LI- zákona O dávce z ma,jetku, které se nyní cástecne používá i ku splácení
krátkodobých,
,eskonlovateln)'ch
st e k majetku a tak ostre zdanen i majetek predválecbonu.
Již
tenkrát
bylo
namítáno,
že
zmena
tal'o nenáný, který naopak se znehodnotil.
Melo sice u tech, jeleží vlastne do zákona o cedulové bance, že vec mela
jichž jmení se behem války z me n šilo,
b),ti prikrobýti rešena novelou k zákonu o dávce z majetku. aby
ceno k jistému zmenšení sazby, která by jinak platila
bylo
vyhoveno alespon po formální stránce ustanovení
a tím mel býti docílen pocit, že dávka z majetku a prí§ 1. zákona cís. 309/I920, že totiž o použití prebytku
rustku hodnoty jest dávkou spravedlivou.
Toto zmendávky z majetku má rozhodnouti
zvláštní zákon. Tím
šení sazby nebylo však dostatecné.
Dávka z majetku
spíše
mela
se
vec
rešiti
zvláštním
zákonem, ponevadz
nemela býti rozvržena
na 10 až 15 let, ponevadž by to
neš10
o
prebytky,
které
mel
na
mysli
§ 1. zákona cí .
bylo melo za následek
presunování
rocních kvot do
309/r920.
výrobních nákladu a do cen zboží. Ú cel e m d á v k y
Podstata
diskuse o majoetkové dávce s ocívá tedy
z e j men í mel a být i, t e d y p o u z e a j e d iv tom, že Dr. Macek
si predstavuje,
že v 5' n o s
n e n á p r a va men y. Bylo úcelu dosaženo?
á
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Už rozpoctový
výbor Národního
Shromáždení
nek
o
u
stá
t
u,
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t
a
v
u
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e
k
u
p
n
í s í Iu a
mel vnitrní jistoty, že to, c'o se v rozpoctovém
výboru
o než
bud e stá t a
n á rod n Í bo h a t s tví,
vypracovalo,
jest ve všech dtlsledcích správné. Zpráva
n á rod
pri p r a ven
tím,
ž e pen í z e n a m arozpoctového
výboru z dubna 1920 je velmi zajímavou
jetkovou
dávku
splacené
nebudou
znocetbou, cetné pochybnosti
se splnily. naproti t'omu v jiva vyd á n y. Tomuto názoru odporuje - a prárem
ných bodech došlo se k lepším výsledkum.
než se ce- ministr financí Dr. Engliš.
kalo. Cetha techto zpráv privádí k presvedcení.
že maKdyby stát chtel vydati nov)Th 5 miliard bankovek,
jetková dávka nebyla zbytecná, že, treba, nemohla splniti
muže tak uciniti i bez dane z majetku, která byla opavšechny nadeje v ní kladené,
mela radu
príznivých
trením
hlavne protiinflacním.
Vyd á ní no y)- ch
úcinkl1.
sti
miliard
Kc bankovek
byla
by dne
Dávka z majetku koncila
relativním
úspechem
z a k a ž d )- c h 'o k o I n o stí
inflace se všemi svÝ,
netvrdím,
že úspechem absolutním
- také následkem
mi neprízniv)'mi
dLlsledky. Není myslitelno, že by ZV)toho, že kupní síla koruny poklesla a, že bylo tak možšení obeživa o tuto ohromnou
sumu, jakkoliv oduvodnO' zaplatiti
predepsanou
dan stejným poctem korun
I1ované, nemelo vlivu na platební bilanci, na soustavu
sice, avšak zmenšené
nákupní
síly. Jakmile
ovšem
hospodársk)'ch
císel, na výrobní
kalkulaci, na ceny a
v roce 1922 byl kurs koruny v cizine zvýšen, stala s'e
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e by nenastaly zmeny ve smenné relaci vuci zlatu a
tabilisovaným menám.
~Iinistr Engliš dosti obšírne citoyal docela zajímavé
a obratne konstruované
názory profesora
Dra Macka,
nimiž ovšem nesouhlasí
a také souhlasiti
nemuže.
Zcela právem vytýká, že Dr. Mac-ek nerozeznává
stát
jako soukromohospodárský
subjekt a stát jako souhrn
všech obcanu, cili soukromohospodársk~'
zájem státní
a zájem národohospodárskf
Dr. Macek prehlédl,
že
tát má kupní sílu své zásoby papírov~Th
penez j ein e vllci sv~'m obcan lIm. Znicením
této kupní síly
llže utr eti stát jako soukromohospodárský
subjekt
tojící proti veškerenstvu
svého obcanstva
(proti národu), ale nikoli soucasne stát jakožto s-ouhrn obcanu,
jak t\'rdí Dr. 1\Iacek. To mu právem Dr. Engliš vytýká
j"b základní chybu, nebot jinak by Dr. Macek nemohl pap í r o v é pen í z e považovati
za s k u t e cn é, ob j e k t i v n í b 'o h a t s tví,
dokonce
za národní majetek. jehož spálení by se v hospodárských
úcincích rovnalo spálení zlata. Macek tvrdí,
že není
rozdílu mezi tím, kdyby národ potopil zlatý poklad
anebo kdyby spálil bankovky
získané dáYkou z majetku, To prece není správné.
Správne
tvrdí Engliš,
že za zlat~' poklad by mohl národ nakoupiti
v cizine,
co potrebuje a rozmnožiti
tak sVllj blahobyt.
za bankovky. jako takové, nekoupí nic.
Není snad treba vyldádati zásady platebních bilancí.
Otázku, co je úcelnejší,
má-Ii b),ti kvota národního
produktu, ktel:á odpovídá
kupní síle zb~'vající dávky
z majetku. ponechána národu ci má-Ii jí použíti stát
ke sV}'m úcel lIm, lze snadno
z,ódpovedeti.
Vždyt nevydáním penez z majetkové dávky se tato kvota národního produktu ponechává
národu
k volnému
použití
a stát se jen vzdává j.ejího upotrebení
Dr. Macek žádá,
aby se užil,o výnosu majetkové
dávky k zaplacení státních dluhú. Penezi takto vydan~'mi za státní obligace
by se prý sice rozhojnilo
obeživo. ale nemohla by nastati žádná inflace. Proc?
Jak tomuto
názoru
rozumeti, vždyt by nastal typick)"' prípad inflace. Proti
tomu namítá Macek, že majit.elé státních
obligací by
do,tali hotovosti, jež by hledeli vetšinou v.\"'hodne umístiti do soukromého podnikání.
T 4 a -pul miliardy pr)'
bychom ucítili ve sporitelnách
i- bankách, kde by zpusobily snížení úrokové míry, osvežily by náš mrtv)'
tavební ruch, kter5r vázne, protože zdejší cenová úroven není úmerna zdejší úrovni duchodové.
V tom má
pravdu, ale my bychom ty miliardy
ucítili také ve zvý"en)'ch cenách a mzdách a vbrzku by na zahranicních
bursách ár<lc!ní bance naše koruny zrovna pršely a
k tomu všechny titry našich zahranicních
plljcek by
se daly do pohybu smerem d01ll. Vždyt neschází
na
príkladech z nejposlednejší
doby. Není jasno, proc má
Dr. Macek za to, že ustálení cenové úrovne a vyrovnání dúchodoyé úrovne
prekáží
jedine predsudky
a
ol11\'lyo povaze penez a jejich kupní síly. Pr)"' je to
hrllza z »papíru«
a »modloslužebná
úcta k zlatu«.
Peníze ovšem nejsou ani papír ani zlato, TJrý je to
s P o 1e c e n S k á fu n k c eur
cit é h o
s ta t k u,
ter~' slouží k usnadnení
smeny zbO'ží a služeb jako
\'Šeobecné menidlo a platidlo«.
Z jakéhO' materiálu
'!JÍze jsou, na tom pr'~, jejich kupní síla nezáleží. Ta
lúí na tom, zac se peníze vydávají, kolik za ne kdo
rá. a dostává. r~a je však jen velmi všeobecne správ:, v denním živote záleží i na materiálu
penez.
Proc však definO'\'at peníze jako s p o lec e n s k o U
11 n k c i
u r cit é h o s t a t k u? Proc spolecenskou
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funkci? To by muselo býti ješte velmi dukladne vylO'žen'O; mám za to, že definice by zustala kusou, jen cástecne pojem vycerpávající.
Proti tomu budiž mi dovoleno citovati vývody Englišovy: predpokládejme,
že se návrh Dr. Macka uskutecní. Dosavadní
veritel státu bude míti v rukou z a se
dl u h o p i s (vkladní
knížku ci poukázku)
ba n k y,
stát nebude míti dluhu a banka bude míti na úrok hotové peníze. Dejme tomu však, že by stát nemel vubec dávky z majetku,
že by své obligace nechal jako
dosud v obehu a že by natiskl pet miliard, uložil je
u bank anebo si je prímo vypujcoval
na týž úrok, jaký
platí ze svých obligací. Ukáže se, ~e obe tyto alternativy jsou hospodársky
na vlas stejné.
I. Národní
produkt je nedotcen.
2. Veritelé státu mají dále v rukou .obligace (jednou
bankovní, po druhé státní).
3· Banky mají hotové peníze jako vklad.
4· Stát v jednom prípade nemá do výše vydaných
státovek
dluhu, v druhém
prípade stojí proti
dluhu
stejný nárok, což je totéž.
Rozdíl j.e pouze v tom, že téhož úcinku jsme dosáhli
jednou podl-e návrhu Dra Macka
domnel5rm
upotrebením již vybrané dávky z majetku,
podruhé
tiskem
bankovek bez dávky z maj,etku, jakoby by jí vubec nebyl-o.
Avšak této vyložené
inflaci
nelze prece ríkati p a I i t i k a, jak t'O nazývá Dr. Macek, dokonce
však ne u stá len í c ,e n'O v é úro vne
a vy r.o vn á n í úro vne
d u c hod o v é. Pravý opak by byl
výsledkem. máme prece dnes t-olik zkušeností
z posledních let a není vážného duvodu, proc by pro nás mely
platit v~rjimky.

život

a instituce

Dr. Ladislav Procházka:

Právo na život.
Jedná se mi hlavne 'O dve základní otázky: jak staveti se k cene lidského života a jak k lidské bíde.
Život lidsk~' cení se rllzne. Ve válce a v revoluci neplatí skoro nic. Pro jednotlivce
platí ze všeho nejvíce;
pro rodinu relativne už méne, pro celky - obce, zeme,
ríše - tím méne, cím vetší je celek. Platí tím méne,
cím nižší je civilisace a kultura;
jeho cena stoupá až
k sentimentalite
ve vyvinuté civilisaci a kulture. Cena
jeho stoupá s ubývající
osobní statecností.
Stoupá tak,
že klade se nad cest, Boha, víru, pravdu a j-iné vysoké
cíle, jež clovek druhdy cenil více než život - podot~rkáro výslovne, že je ceníval výše, než život v I a s t n í.
Nebot cenení ideálu nad život c i z í se pomerne dobre
uchovalo.
Dospeli jsme k presvedcení,
že cena všech životu lidských je s t e j n á. Není životu drahocenných
a málocenných, všecky drívejší rozdíly padly - at to byly
rozdíly
veku,
národnosti,
náboženství,
nadání
bohatství,
zásluh
nebo i genia:
všecky
životy
jsou
stejne cenné, a od toho mO'mentu, kdy se pocaly, pripadá
nám - to jest jednotlivcllm
i organisacním
sdružením
všeho druhu až po stát - TJovinnost starati se o udržení techto životu. Mají-li všechny životy stejnou cenu,
musí i péce a ne býti stejná. Tam, kde nestací k udržení
životu péce soukromá,
musí nastoupiti péce verejná.
T. zv. sociální péci pripadá úkol umožniti všem lidem
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zachavání živata. Úkal ten není snadn)T. Úmrtnast pasud je velice ruzn,á padle ruzných kast saciálních. Na
príklad úmrtnast detská abnáší u pás ve vrstvách zámažných "Jsi 6% z narazených ded; prllmer prO' Prahu
je už asi 13%, pri cemž predmestí s chudým abyvatelstvem ma}í až ctyrikrát vetší úmrtnast než ctvrti s bahatším abyvatelstvem. Ale v nekterých krajích Slavenska
staupá detská úmrtnast (t. j. úmrtnast detí dO'prvníh:,
raku stárí) až na 40' % a výše. DabrÝ svetavý prumer
je IO-IIo/a.
TatO' úmrtnast se dá umele snížiti prakázaly ta už severské malé státy, Anglie, Nemecka
- a ta jednak pamací saciální, hlavne však pécí hygienickau. Zamyslíme-li se nad temitO' fakty bez predsudkll, demakraticky a spravedlive, O'bnažuje se nám
tu veliká rána na tele spalecnasti: prac díte, narazené
v bahatém byte v Praze II., má míti ctyrnásabnau
pravdepadabnast
zachavání živata než díte narazené
v Kašírích, a desateranásabnau
než díte naraz,ené ve
vesnici v harách u Trencína?
Jiným príkladem je tuberkulasa. Pred lety vzbudila
velikau pazarnast statistika hamburská, jež uvádela pamerná císla anemacnení tuberkulasau padle nekalik:l
kategarií, delený,ch padle príjmu. Cím nižší príjmy,
tím vetší úmrtnO'st tuberkulasau. U nás nemáme padrabné statistiky - ale prece na pr. v Praze je pamer
obdabný, jakO' u detské úmrtnasti. Ríká-li se, že tuberkulasa je nemac saciální, pak ta praste znamená, že bohatý clovek je proti tuberkulase aspan šestkrát chránenejší než clavek chudý. Mne zdá se tatO' neravnast saciální, tatO' bezbrannast chudéhO' claveka prati nejharšímu maru dnešní daby jedním z nejzávažnejších príznakll taha, že dnešní saciální pamery nemahau zllstati
na veky. V zatO' ze širaka znamená tuberkulasa ne charabu saciální, ale prí z n a k hlubaké saciální charaby,
kterau je príliš nízká úraven vetšiny abyvatelstva a prímo nedastatecná saciální péce v nekterých abarech, tuberkulasy znacne se týkajících; hlavne sem spadá nedastatecná péce a O'dpamac katastrafální nauzi bytav,é.
Pri úvaze, jak adpamaci - myslím tu na radikální
nápravu, ne príštipkavání - vidíme pred sebau dvají
práci: léciti základní charabu, tatiž lidskau bídu: ta je
úkalem saciální palitiky. Druhau prací je lécení príznakll - tedy na pr. tuberkulasy. Cesta tatO' je dnes
schudnejší, rychlejší a nadejnejší než prvá. Vše, CO' se
pasud
ná:s prati tuberkulose a ostatním t. zv. saciálním charabám padniká, je kapka dO' mare, je hašení
lesníhO' pažáru detskau stríkackau. A není veci nijak
na praspech, že na jedné strane aficielní saciální péce
padniká mnaha bez lékaru, ba prati nim, na druhé strane že aficielní medicina se staví k t. zv. saciální péci
chladne a padniká radeji zoufalé pakusy s nepatrnými
prastredky, než aby padala pamacnau ruku tem, kterí
sice dadnes ji prehlíželi, ale pri razumném dahavaru
by si jiste dali ríci. Nepujde ta dále, aby se prO' jednu
a tutéž vec v každém malém mestecku neb vetší vsi
zrizavala nekalik institucí: Masarykava liga prati tuberkulase. úradovny a poradny ministerstva saciální
péce, Cervenfr kríž, Ochrana matek a detí a jiné menší
karparace - ta jsau všecka' instituce s jediny'Tffivelkým
spalecným cílem: bajem prati bíde, bajem prati charobám jakažtO' jejím príznakllm. Jsau ta vesmes karparace, zalažené na jednam spalecném principu': zapojiti
spalupllsabení abyvatelstva dO' úrední péce; ameziti
byrakracii v saciální a zdravotní péci na nutné minimum a nahraditi ji na periferii dobravalnými pracavníky; pri tam vyhaveti ješitnasti lidské pri valbe funk1.1

i

cianáru - s tím vedamím, že zdar apravdavé práce závisí vždy a všady na tam, nalezne-li se prO' ni jeden
dabrý a schapný clavek. Instituce ty musí se. ~pojit;
je zaufalá ta akalnast, že nekalik jich castO' del~ltptéž,
aniž se vzájemne darazumí, že razbryndají spaustu pe·
nez zbytecne.
*
Druhý základní pilír saciální péce mela by býti propracavání pajmu lidské bídy, nebO', jak se ted ríká,
»saciálne slabých«. Kdo je ta clavek »saciálne slabý«?
Od kteréhO' stupne zacíná saciální slabast cili aprávnení
žádati pamaci verejné?
Oddelme si predevším skupinu lidí, které prírada sama ucinila apravdu slabými - tatiž nedaprála jim ta·
kavé výpravy telesné a duševní prO' baj živatní, aby
v nem mahli samastatne abstáti. Jsau ta ruzní mrzáci,
slepí, hluchanemí, idiati, lidé s vrazenými nevylécitel
nými charabami; k nim pripacteme lidi, jež charaby a
úrazy ucinily invalidními; a kanecne deti úplne apuštené neb asirelé a bez prastredku k v)Tchave.
TatO' skupina bude vždy tvariti hlavní addíl péce
saciální; stají nejmenší lámání hlavy, prataže u techtO'
asab nejedná se a žádné saciální prablémy, nýbrž praste
a pamac primerenau prípadu; prO' všecky tytO'prípady
jsau pamacné akce bedlive pramyšleny a prapracal'ány,
a je praste atázkau pacetní, máme-li talik penez, abycham všem patrebným pamahli. Jediné nebezpecí leží
v šablanavitasti a byrakratickém úradavání, prataže
nutnO' klásti bedlivý duraz na nekalik akalnastí, z nichž
hlavne uvádím tri:
Predne je treba sprastiti se sentimentality v pasuzování patreby verejné péce a zkaumati bedlive a chladne
každý prípad. Tam, kde a mrzáka neb invalidu starají
se neb mahau se starati radice, príbuzní, dabrí lidé
neb jejich spalky, musí verejná péce adpadnauti. Slepé
neb blbé díte, zustane-li v radine a muže-li mu radina
patrebné minimum péce paskytnauti, je na tam vždy
lépe než v ústavu. V ústavech byla by umístiti jen a jen
ty nejpatrebnejší ne, akalí nebezpecné - na pr. chranické sauchatináre.
Druhý. bad je nutnOst peclivéhO' prazkaumání pracavní schapnasti, zase beze vší sentimentality. Clavek
slepý, hluchanemý, bezruký nevykazuje nikdy roa%
neschapnasti pracavní;
dakazují ta pracavní výkany
v ústavech a neustálý pakrak v abaru práce mrzáku:
pahledte jen na Jedlickuv ústav! Prasté umístení mrzá·
ka neb invalidy v ústavu uspakají sice úrední svedamí,
ale neuspakají mrzáka: ten patrebuje nutne videti aspon
slabý duvad své existence na svete, chce míti pacit, že
spalupracuje, pamáhá, je užitecným.
Tretí duležitý zretel je razhadnutí: ústav ci radina
- týkajíd se hlavne výchavy apuštených detí a umí!stení nekterých trvale invalidních detí i daspelých. Pa
dlauhaletých pazorováních a zkušenastech prišel jsem
k presvedcení, že radinná výchava a rodinné umístení
zaslauží naprasta prednast pred apatrením ústavním,
predpakládaje bedlivý dazar škalených a humannÍch
dazarcu. Rozhadným je tu hlavne mament mravní, ale
velikau rali hrají i ahledy financní. V ústavech dnes
zrizavaných, pri velikých stavebních nákladech a pri
prepjatých pažadavcích adbarníku saciálních i lékar·
ských, náklad vydržavad na asabu a den nemuže klesnouti pad 20' Kc - abycejne je vyšší; kdež,to pri ra·
dinné výchave náklad na jednu asabu je daleka nižší.
Verejné péci uleví se znacne, až vstoupí v živat sociální pajištení, a bude-li ústrední ústav jehO' dabre
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veden po strán-::e sociální a - podtrhuji dvakráte i po stránce é k a r s k é, pak muže se v péci o tuto
skupinuslabých dojíti k úplnému vyrešení, úplnému zaop~trení: viz Nemecko.
I
Daleko horším problémem je otázka všech ostatních
»sociálneslabých«. Nemohl bych se nikdy v úvaze sebe
strucnejší spokojiti s p o i t i c kým
rešením této
otázky,jak si to zjednodušily i naše strany socialistické.
Pro ne jsou sociálne slabými urcité stavy, tvorící jádro
jejichvolicstva: delnictvo, zrízenectvo, úrednictvo, nebo
jejich stranické hospodárské
organisace,
družstva" a
pod. Takovéto zlehcování tak strašne vážné otázky,
jakou je otázka sociální, a premenování jí v otázku socialistickouje vecí svedomí. Vývoji vecí naucí brzo so- :,
cialistické strany zabývati se otázkami sociálními da- -'
lekohloubeji než posud.
Nehodlám a nemohu také ve strucném clánku rozvinouti sociální theorie. Mohu pouze se svého stanoviska
vysloviti SVtlj názor. Já myslím, že lidem pomoci potrebným nepomohou theorie; posavadní theorie sociální
- pocítaje v to i nejúspešnejší, Mar:xovu - mají pro
praktické použití význam pouze rámcový a organisacní.
Pro nutnou pevnou definici »sociální slabosti« n,enajde
se u nich dobré opory; je tu nutne treba další práce
myslitelsko-vedec~é, jež však nemiHe se omeziti pouze
na pole národního hospodárství
a sociální politiky,
n),bržmusí pripojiti i bedlivá badání biologická, demografická a statistická a peclivé práce sociálne-hygienické.
Jedná se tu na pr. o bedlivé studium lidské výživy
se zretelem na kvalitativní i kvantitativní minimum pro
vS'živu,VZrL!st, pracovní energii telesnou i duševní.
Jedná se o vedecký výzkum absolutní potreby a jakosti
odevu, obuvi, bytu, osvetlení a otopu. Jedná se o bedlivé studium pomeru mezi prací telesnou a duševní.
Jedná se o peclivé prozkoumání otázky plodnosti, prípustnosti omezení poroM!, regulaci populace a její kolonisaci.- Jedná se krátce o to, aby veda sociální do~
stala i podklad, abych tak rekl, biologický; nebOl obrácene,aby veda vubec opustila své stanovisko »veda pro
vedu«a pocala se zabÝvati užitkovými problémy každodenního života. Dojde tu k odhalením stejne závažným,
jako je objev nejakého nového bacila nebo radia ci paprsku Rontgenových; jedná se pouze o to, aby veda nezabýv~las~ pouze telem lid~kým, ale aby zabývala se
i lidskou spolecností, okolnostmi, na nichž závisí její
zdraví ci nemoc, a snahou najíti léky pro uzdravení.
Teprve až tato' práce bude podniknuta, bude možno
prikrociti k praktickému rozlišování sociálne slab5'ch
od sociálne silných. Dnes oba tyto pojmy jsou relativní,
bez podkladu, a jsou ovládány casto' v nedostatku ob~
jektivního merítka subjektivní sentimentalitou.
Nemohu si vyr,ešení predstaviti jinak, než že se bedlivými
pracemi dostaneme k urcení jisté životní míry, nutne
potrebné nejen ku zachování života a výchove detí, ale
i k životu veselému a radostnému; že všechny ty, jimž
se této míry bude nedostávati, prohlásíme »sociálne
~labými« (eventuelne pro ne vymyslíme jiný titul) a
ze bude úkolem péce sociální, všem temto lidem zjednati takovou míru životní, jaká byla za minimální 'a
nutnou uznána.
Ba, šel bych Iješte dále. V nekolika posledních letech
Iladl pojem »dobrocinnosti«i v opovržení, a nahražen
byl pojmem »sociální péce«. To nijak nevadí. Prišlo-li
nové slovo do lmódy a zpLlsobuje-li rychlejší .var a
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ochotnejší pomoc - oj, budiž vítáno, slovo blahodárné!
Ale není to ješte to pravé. vývoj vecí musí'p'0kracovati
tak, aby i toto sldvo padlo a stalo se zastaHl1ým \a op~
uzeným;
sociální' péci bude treba nahraodítí s o c i á.lní ID p r á ve m.
Je to veliký úkol pro právníky; meli by vubec míti
velikou ra<wst už z toho, že se 'jim objevuje nejaký nový problém, cekající vyrešení: posud provádelí jen
ozdobné rezby na starých slonových kostech .. Ale odpustte tu skepsi, máte-li lepší mínení - nevidím pro
tuto práci posud ani základy; 'predne musí jí dllkladná
práce biologická, statistická, fysiologicko-experímentální a sociálne-hygienická pripraviti predpoklady. Za
druhé nevidím ani mezi dnešními právníky, ?ani mezi
dnešními lékari hlav a hlavne - srdcí pro tuto velikou, duležitou, obtížnou, ale' nejvýše vdecnou práci.
Vidím bystré hlavy právnické v politických stranách
socialistických, pokracujících tam ve své praxi advokátní;
vidím lékare zamestnané
v sociální práci
s pohledem upreným na kus chleba, který jim
tato práce dává, a ne na myšlenky, tvorící základy této
práce, jejichž rozvoj po stránce lécebné a"lékarské mel
by býti v jejich rukou. Vidím stojaté vody politického
socialismu, truchlivý rybník, v 'nemž inteligenti delají
kapry, protože delat štiky je riskantní. Vidím university zapadající po bradu do byrokratismu, v nejlepším
prípadu' do ucitelství, bez vánku svobodného badání,
bez plodu samosta,tné vedecké práce, bez styku s lidem
a jeho potrebami, obklícené cínskými zdmi kastov.níctví
vysoké vedy a predsudku' proti jejímu znesvecení p~
užitím prod enní potrebu. Vidím ucené spolecnosti a
akademie, luštící s dLlležitou tvárí otázku cizopasníku
ve strevech nejakého brasilského brouka nebo luštící
nápisy na destickách z Mezopotamie, alenemající potuchy o tom, jak žije lid za Palac~ého mostem, natož
od Bechovic na východ, a nestarající se naprosto o to,
ceho by ten lid od vedy potreboval.
Je - tak to nepujde. Bud se tyto veci zmení, a pak
uverím, že slov~ telem ucineno bude: to slovo je socialismus, a telo ~ príští spravedlivá spolecnost, príští
sociálne poctivý stát.' Anebo pokracujme, hrajme si dále
na tichou, poslušnou vedu austrijsko-byrokraticko-buržoasní, a cekejme, až tuto práci udelají jinde. .

Literatura
M, Dormoy:

a umení'

Mesta budoucnosti.
Z nemecké revue "Das vVerk« prekládáme referát o Corbusierove
knize
o "Urbanismu«,
T. zv. urbanistického
hnutí je Corbusier, jenL již u nás našel
mnoho nadšených žáku mezi mladými
architekty,
predním zástupcem. Clánek
podává, jak doufáme, dobrÝ obraz toho,
co jest rozumcti urbanismem.

Corbusier
objevil urbanismus
na svých dlouhých cestách a
pri cetbe »Stadtebau« od Camil1a Sittea. Použil ho poprvé, když
vystavoval v Podzimním
Salone r. 1922 plány mesta s 3,000.000
obyvatel, nebot jedine velkomesto muže dáti vzniknouti archi·
tekture odpovídaj ící dnešn:ímu životu.
Mesta dríve byla navrhována
náhodne, bez; celkové myšlenky"
bez predvídavosti
pro budoucnost.
Jen Rímané dovedli na·
vrhnouti plán, ar již to bylo mesto práce nebo mesto radosti.
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V moderních dobách se projevil Ludvík XIV. jako první urbanista, když vytvoril Versailles. On znovu použil prímé linky,
na kterou zapomnel stredovek,
a která vítezila až do tretí
republiky ve všech pracích, které byly podniknuty v tom období.
A každý ví, že Corbusier
je horlivým prukopníkem
prímé
linky.
Na zacátku své knihy se Corbusier zabývá více architekturou
než, urbanisrnem, a nalézáme tu množst.ví aforismu, které jsme
cetli již ve "Vers une architecture«.
Zajímavé na zacátku knihy
jest to, co nazývá Le. Corbusier svou estetickou teorií: Krásná
mechanika jest pouhý rozum, a to souhlasí s tím, co ríká dále
o citu a intuici. Ale prece jen musí doznati, že pouhý rozum
nestací k vytvorení krásy, ale že musí být oplodnen vášní, a
zasáhne-li tato, že dodá umeleckému dílu rozmery a rytmus. Jí
vdecíme za díla, která zpívají, jak by rekl Paul Valéry.
Corbusier pristupuje
k otázce urbanismu až v páté kapitole.
Podle neho bylo mesto až dosud jen náhodným
seskupením
bunck. Nikdy nikoho nenapadlo je urovnati,
nebot mesta se
tvorila pomalu, podle náhodné situace politické i jiné. V budoucnosti, a to budoucnosti velmi blízké, budou mesta vznikat
najednou, a tak se dojde k sporádanému
a promyšlenému
pláml,
jako to kdysi delali Rímané.
Mesta mají duši. New York dráždí, vysiluje, podnecuje síly,
Stambul odpoCívá. New York je pozemské peklo, Stambul ráj.
New York je barbarský, Stambul klasický. Na zajímavém schemate, na kterém se projevuje všechna jeho jemnost pozorování
a ducha, nám ukazuje Corbusier
Sienu, zároven peklo i ráj;
Rím geometrický, organisovaný,
vojenský, s neúprosným porádkem; Stambul rozkošnický
a kouzelný, ale orientálne
nepromenlivý; Péru živou, cilou, pracovitou.
Mesto je telo, které má ústrojí a krivku vývoje. To telo se
skládá z nekonecného
množství
bunek, jichž podstata
tvorí
podstatu mesta. Kdysi
mela mcsta
jednotnost:
boží domy
byly z kamene, lidské domy byly ze zdiva nebo ze dreva. To
jsou schránky
téhož složení, jakéhO' užívala všechna staletí.
Nyní zacíná nové obdohí. SpO'jené Státy postavily mrakodrapy,
a lze veriti, že jejich príkladu bude následovati
Evropa. Ale
clovek zustává vždy týž, jeho vzhled jest skO'[o týž jako jehd
predku. Ale nová mesta budou nepO'memá. Aby jim dodal nutné
spojitosti, navrhuje
Corbusier sázení stromu. Tak ztratí velko"
mesto svuj stísnený vzhled, bude opet zdra.vejší.
Mesta se tvorí dvema zpusoby: bud pomalým seskupováním,
nebo podle presné vule. Tímto druhým zpusobem byl utvoren
Péking, nekterá renaissancní mesta a rímská kolO'nisacni mesta.
Ve Francii bylo jen nekolik- zárodku urbanismu:
la Place des
Vosges, Versailles, l'Ile Saint Louis, Le Champ de Mars, l'Etoile,
práce Haussmannovy.
Ale všechno, co je kolem techto jednO't1ivých pokusu, zustává dílem náhody.
Prvním

úkolem

urbanismu

jest

odebrati

nával

od

stredu

mest, kde jest konstrukce vetšinou stoletá a neprizpusobuje
se
soucasným potrebám;
a úkolem urbanismu jest udržeti stejný
pohyb ve všech cástech mesta.
Až do XX. století jsou mesta budována na programu vojenské obhajoby. Vniká se do nich hradebními branami. V XIX.
stol. je prístup nádražími,
umístenými
vetšinou ve stredu. To
zavinuje pretížení stredu. A není možno umístiti nádraží na
obV;ddu, když každého
mestských vlakt'!.

rána

vystupují

ohromné

davy

z pred-

Automobil prišel tak rychle, že pmn nebylo nic pripraveno.
Množí se tak rychle, že se ulice za nekO'lik wkú, ba za nekolik
mcsÍcu staly príliš úzkými. Melo, by se snad pristoupiti k visutým ulicím? Tuto myšlenku navrhl kdysi A. Peret v prvním
plánu poschodových mest.

Predevším

24.

jest

nutno

miti

program.

cervna

Ve Francii

1926.

jej meli

Ludvík XIV. i Napoleon; jejich zásluhou máme Place. Vendó·
me, ulici Rivoli. Dnes nemáme žádného a prece, které utopie
by sc nedaly uskutecniti
pri bohatství prostredku, které ovlá·
dáme?
V druhé cásti knihy mluví Corbusier o meste soucasného
typu, s 3,000.000 0byvatel, a hlavne vysvetluje plány, které byly
vystaveny v Podzimním
Salone r. 1922. Staví se na ideální stanovisko. Puda mesta je rovná, reka je nepmtíná, ale obtéká,
a užívá se jí jako nádraží pro zboží a serazování. Obyvatelstvo
se skládá ze trí tríd: meštané, kterí bydlí ve stredu, pred·
mestské obyvatelstvo, které pracuje v predmestských továrnách,
smíšené obyvatelstvo, které bydlí v predmestí a pracuje ve meste. Jest treba predevším zvýšiti hustotu obyvatel stredu mest.
Ale zároven se musí rozšíriti obydlený povrch a zmenšiti po.
trebné vzdálenosti.
Ulice musí býti mnohem širší než naše
dnešní ulice; kanaJisace musí být prístupná v kteroukoliv dobu.
Cirkulace se musí zorganisovati,
a toho lze docíliti jen tím, že
se jí cesty prizpusobí. Vyrovná se ve trech ulicích ležících nad
sebou. V podzemí težké náklady, v úrovni domu dopravní vozy.
nahore omnibl1sy na dopravu
mimo mesto, všechno jedním
smerem. Uliee budou od sebe vzdáleny ~si 400 metru, aby se
zabránilo castému, vždy nebezpecnému krížcní. Na kolejích již
nebude povozú.
Ve stredu mesta nádraží,
a to nádraží bude podzemní.
stavu pro aeroplány.

kde budou konciti všechny linky,
Jeho strechy se použije jako prí·

Stred mesta se bude skládati z dvacetictyr mrakodrapu vy.
hražených kancelárím, hoteltlm atd., do kterých se vejde 400.000
až 600.000 obyvatf'1. Kolem se budou tjciti obytl!é domy ,e
stupnovitými
prucelími,
oddelené
velkými
plochami, prizpusobenými tak, aby každý mohl provozovati sport u svého domu,
Ne bez duvodu odsuzuje Corbusier
byty, jaké jsou dne,
totiž neobydlitelné.
Pravým
vzorem -- alespon pro neho jest zarízená vila, jejíž
plány byly také vystaveny r, 1922.
Každá zarízená vila obsahuje 600 místností. V prízemí: zásobárna, restaurant,
byty pro služebnictvo', prádelna, vše, co roz·
reší krisi služebnictva.
V budoucím

meste

nesmí

zastavený

povrch

presahovati

15%,

a osázeného povrchu má hý~i 85 %, a to pri hustote obyvatel·
stva dnešní Paríže.
Ten návrh jest uskutecnitelný,
ujištuje
Corbusier, nebot byl již kdysi uskutecnen na Place des Vosges
a Place Vendome. Dosáhne se toho snadno, budou-li se staveti
domy, jichž prucelí budou meriti 200 až 400 metru do délky,
budou stupnovitá, a pocet poschodí se zvýší.
Zábavnou cástí knihy jest strucný prehled dejin Paríže od
XVI. století až po naše doby. Corbusier se d0volává príkladu
Colberta, Ludvíka XlV.,
-apoleona., Gabriela, Haussmanna. Chce
uskutecniti své pojetí moderního mesta v Paríži a zvýšiti hustotu ctvrtí ve stredu z 800 na 3500. Nad starými zbouranými
ctvrtemi se budou tyciti mrakodrapy,
do nichž se vejde 20,000
až 40.000 úredníku.
Staré ctvrti budou zrušeny, s výjimkou
starých kostelu. 5% bude zastaveno domy, 'Ostatní osázeno stromy, starých budov bude užito jako knihoven, museí atd.
Není nic svudnejšího
nad sny Corbusierovy,
nebot prozatím
jsou to sny, trebaže je autor hájí a do,k1ádá císly. Ale po.
chybujeme, že ty sny, nebo snad ty plány spatríme vubec kdy
uskutecncny.
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Doba

a lidé

Zdenek Sm.etácek:

Bojište.
Jsem z lidí, kterí znají válku jen z novin, knih, obrázkll a vypravování. Nyní, kdy jsem shlédl Remeš a kus
jejího okolí, znám ji také ze stop, jež vtiskla zemi. Stací
to k tomu, abych s'e mohl odvážit 'o ní neco napsat,
treba toho bylo sebe méne? 'Videl jsem malý úsek francouzského bojište. Na obe strany od tohoto úseku po
ctlé délce fronty je mnoho jiných, stejne duležitých a
duležitejších. Mimo francouzské jest pO' Evrope rada
jin)'Chbojišt, stejne památných. Jest vubec možno, aby
se v jedné mysli lidské vytvorila primerená pr'edstava
onoho gigantického zápasu, jemuž ríkáme svetová válka? My, kterí j'sme ji neprožili na bojišti, této predstavy rozhodne nemáme. Chováme ve své mysli radu
úryvku, poruznu sebraných. Cas od casu pribude nový,
který prispeje k zdokonalení
naší matné pr'edstavy.
Správná predstava se tvorí pomalu a težce, nebot se
dovídáme o vecech, k nimž nemáme obdoby ve své
vlastní zkušenosti, a jež proto nesnadno chápeme v jejich plné pravdivosti a hruze. Uvidet místa, kde se válka odehrávala, znamená priblížiti svou predstavu o hezk}'kus skutecnosti,
Remeš je dnes již z prevážné cásti obnovena. Na
troskách vyrustá nové, bílé mesto. Jen ocadlé steny a
slepá okna divadla, sem tam trcící zbytky domu a
ovšem kathedrála napovídají neco o událostech, jež se
tu odehrály, Kathedrálu prohlíží cizinec nejdéle a nejpozorneji. V prucelí je ,opredena lešením, nad hlavní
lodí se pne nová klenba, ssutiny odklizeny na zemi poruznu balvany a kvádry, kus nové dlažby, po stranách
vyspravené sloupy a O'blouky. Zvenku, poodstoupíme-Ii, uvidíme krov' nové strechy. Je tr'eba pozorovati
detaily, abychom pochopili, jaká zkáza potkala krehkou
krásu tohoto stavitelského veledíla. Dívám se na jednu
z veží. Je 'Ošlehána, omleta·, ohlodána až na kost. Jakoby se pres ni po desítky let valil nejaký dravý proud,
nesoucí a vrhající na ni celé príboje kamení. Kvádry,
objevivší se za otlucenými sochami, mají teplou, sienovou barvu. Jsou jako okrvavelé kosti, s nichž bylo strháno maso, tvorící krásu cloveka. Místo kr,ehkého, krystalického povrchu gotické stavby zírá na nás jen beztvará, težká dren. Bylo treba války k tomu, aby ji obnažila, stejne jako k tomu, aby odkryla hrubou pudovou dren lidské bytosti.
Prímá, rovná silnice vede nás na severo-západ od
Remeše smerem k Laonu. Nedaleko za mestem ji za
války pretínaly zákopy frllncouzské, 'O kus dále nemecké. Dnes z nich zbývají sotva znatelné valy a dolíky
a zdené úkryty kulometu. Míjíme les krížu, pod nimiž
odpocívá deset tisíc Francouzu. Potom malý, krásne
upravený hrbitov anglický. Mohutný betonový kryt pro
delo povestné linie Hindenburgovy.
Krajina je mírne
zvlnena, silnice se ustavicne zvedá do povlovných svalitI a zase klesá. Konecne zastavujeme v Berry-au-Bac,
resnici, do posledka' smetené válkou a dnes znovu vystavené, a vystupujeme na nízký pahorek, nad ní položený - kotu 108. Nápis na velké tabuli vyzývá prích-otího, aby šetril techto míst, kde mnoho vojáku zemrelo
pro Francii. Nemecké a francouzské zákopy byly tu od
sebe na nekolik set metru, aniž se pohnuly, skoro po
.celou dobu války. Zde bylo doslova bojováno o každou
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píd zeme. SJýchal-li jsem dríve slovo útok, míval· jsem
asi následující predstavu: širá plán, po níž v rade, na
kus od sebe, beží vojáci s puškami v rukou proti neprátelským posicím, jež jsou daleko pred nimi, a odkud se
na ne strílí; cas od casu nekterý padne, druzí beží dál,
rady a tlumy rídnou; konecne dobíhají, spouští se do
neprátelských zákopu, probodávají jejich obránce a jiné
zajímají; posice jsou dobyty. Nuže, to, co jsem videl na
kote 108, mi onu predstavu nadobro vyvrátilo. Kdysi
tu prý bývala pole. Dnes je to utlucená, hrudnatá, bílá
a neplodná zeme, na níž se ani kopriva neuchytila; je
zryta, zprevracena, preházena,
plná dolíku, žump a
hrbu; jakoby ji nejaké obrovité ruchadlo rozoralo bez
ladu a skladu; jakoby ji všecky živly nebe a zeme rozmetaly ve zbesilém rádení. Kus od vrcholu kopce se
otvírá kráter do hloubky petatriceti metru a do šírky
stopadesáti, stopa po výbuchu nemeckého podkopu, kter)- pohrbil dve ste francouzských vojáku. Zde, zdá se,
nebojovali lidé mezi sebou, nýbrž rvali se zurive se
zemí. Vytrhali její vnitrnosti a promísili žel'ezem. Nechali propadnouti povrch a vyhoditi nitro. ProhrabaE
se až k jejímu jádru, aby je roztrhali ekrasitem. Vzhled
tohoto kusu pudy sl1geruje obraz jakéhosi vzteklého,
krecovitého besnení, jež se tu prevalilo a zanechalo za
sebou zmetené spousty; jakési apokalyptické zkázy, žeohnivého
krupobití, rádení.,
plame~u~
zlezného
hlubin azeme;
nesmyslného
~o, vyrážejí~
nemuže být zastaveno.
Za touto vsí kraj zpustl. Po obou stranách silnice
místo polí daleká 'Plán, divoce zarostlá; místo lesu ohor'elá dreva, trcící nad novým, zeleným podrostem. Po
celé délce silnice nezbyl z aleje, která tu kdysi hývala,
ani jediný strom. Pred námi se strou svahy Chemin
des Dames, kam za nedlouho dorazíme.
Projíždíme nekolika vesnicem~, válkou shlazených
s povrchu zeme. Francouz, chce-li naznaciti, jak naprostá jest jejich zkáza, rád rekne »complement rasés«,
t. j. oholeny. Výraz dobre vystihuje skutecnost, nebot
steny domku jsou rozmetány
až' po samé základy.
Z celé selské usedlosti nezbylo nic....nežhromada kamení, zarustající pomalu trním a koprivami, takže oko
z dálky ani newzezná, že tu kdysi bývala stavení. Nová
ves se casto ani nebuduje na techto truchlivých rozvalinách, nýbrž zakládá se o kus dál. Fotografie nás poucí, jak tato místa, na nichž osm mírových let zahladilo mnoho st0'P nicení, vypadala bezprostredne po
válce. Byla to divoká zmet kamení, trcících trámtl a
nejruznejších predmetu, j,ež' vídáme v domácnostech.
Dává to dojem, podobný tomu, jaký máme, díváme-Ii
se, jak kalný príval, strhnuv za povodne kdesi nekolik
usedlostí, odnáší v divo~é smesici nábytek, pokrývky,
periny, náradí. Jsme zvyklí na to, že temto predmetum
jest v našich príbytcích vykázáno urcité místo; že jsou
úcelne usporádány; že nekteré z nich patrí k sobe a
jiné nikoli; že jsou seskupeny tak, jak to vyžadují lidské potreby a stará, osvedcená zkušenost. Všude, kde
tento starý rád je porušen, j'sme hluboce deprimov~i.
Nevíme si s tím proste rady, nemáme ceho se zachytit.
Ztratili jsme souvislost s minulostí a je treba" abychom
zacali znova, ·docela znova; abychom budovali svuj' život od nejprimitivnejších, nejsamozrejmejších základu.
A lidská ruka, jakmile prešlo první te~ké zoufalství,
zacíná. Tu vytáhne kus dreva, tam 'objeví starou lopatu, tam zase složí cihly, jichž ješte bude možno užít.
A z rumu a trosek pomalu vytvárí nový svet k obrazu
a podobenství
,ému...
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S návrší

Chemin

des Dames

se nám atvírá

razhled.

Vidíme dO' údolí a na pratejší stráne, které b~valy kdysi z cásti lesy, z cásti palmi, a které jsou dnd) razrytou
a znicenóu'Jj:Júdau, 'zarostlau
kaprivami
práve jakO' místa, na nichž stajíme. Kudy jd,eme, táhly se nemecké
zákapy. Cdý kapec je provrtán
chodbami a tunely dO'
hlaubky mnaha metru jakO' obrovská
krtina. V nevelkých
vzdálenastech
nalézáme
zpala
padzemí.
Pa zemi raztraušeny
zbytky zasut~(ústí
nek'(H~jších anaha
baju:
strepiny
granátu,
patrany,
kulky ze šrapnelu,
helma,
zreza'velá
hlaven pušky, obratel,
žebra,
palní lahevJ
hnát, bata, z níž vycuhuje tríska halenní kasti, úlomek
bajanetu,
astnatý drát, hlavicka lulky. Kus dál tatéž,
tam, kam již jsme nedašli, tatéž, pa celé délce francauzské franty a pa všech svetoOvých bajištích
stále a stále
totéž. Komu se kdy padarí zachytit a vyslavit hruzu
oné symfanie
smrti, která tehdy zvucela nad svetem?
Zdá se vám, že žádná lidská mysl k tamu nebude dast
široká, žádné ·o:;1ovaa' žádná hudba dasti silné. Není ta
nápadné, že všecky tytO', otrásající
událoOsti nalezly tak
mála príméhO' ohlasu v literature
a umení, že se zdá,
jakoby si jich lidé ani plne nebyli uvedamili?
O 11Llsitských vajskách si mLlžeme vypravavat,
že pad jejich
kraky dunela zeme, a že neprítel se dával na útek pred
jujich zpev,em. MLlžeme císti lícení jejich slavných vítezství v PalackéhO' »Dejinách«
nebO' paslauchati
Smetanuv »T,ábar«. Co však rekneme a svetavé válce, jež
-celá se adehrála
bez tahato
pathasu
staradávnéha
hrdinství?
Jejíž hrdinství
spacívala
spíše ve snášení
hrozných utrpení než ve spantánní
útacnosti
a bravui'ním celení nebezpecenství?
V níž lidská tela byla trhána až dO' pasledního
nervu? V níž spausty lidí mizely,
jakaby je zeme pahUila? V níž! se clovek zdál být krehkau hríckau
jakýchsi nadprirazených
sil, jejichž baurení presahavala
meze jehO' chápavasti?
Není to príznacné, že v tétO' válce se mluví více a mucednících
než
a hrdi11;ech?
Že každá konvencní
fráze o válecném
hrdinství?
Jejíž hrdinství
spacívala
spíše v snášení
nemahla býti cloveka, který by byl predvídal,
dO' jakých
abludných rozmeru se zahájený baj razraste. Tato válka se stala nccím, cO' bylo nad lidmi; necím, co se jim
vymkla z rukau a vládla jimi; cemu nedavedli postavit
hráze;
cemu abetavali
živaty,
nechápajíoe
snad ani'
presne.pr,ac.
Byla tragedií.
_A

'I

Povolání

a záliby.

Bohdan Chudoba:

Kopaná nebo rugby?
v republice se zacíná hrát rugby. Zacátek byl ucinen
v Brne, pak prišla Bratislava
a napasled Pardubice.
Praha letas saustredila
pazarnast
na Slet a ztratila ti.m
iniciativu ve všem astatním. Vrátily se na cas pamery
zacátecníku.
Pamery daleka težší než ty, které prekanávali na kanci minuléhO' staletí prukapníci kapané. Ti phnesli navau kalektivní
hru a meli valné pale. Mahli daplnit telesnau výchavu nárada, ale pakazili ji. Pakazila JÍ
nejen válka, a,,- : pestitelé hry svau neschapnastí.
Inteligence se s paharšením
advrátila a ta ješte zharšila situaci, dO' které se nekalik lidí adhadlala
uvést rugby.
Exatickau hru, damnelé eldarada suravastí, kde není razdelení mužstva pa cástech pale, kde se hraje rukama
i nahama, kde hrác skládá prativníka
na zem, kde kaž-
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dau chvíli se na hríšti utvarí hramada až dvaceti hrácu.
Krátce recena, byl z taha paplach, a na prvním brnenském zápase byla palicistu jen a trachu méne než obecens\~a. Pravda však se abjevila, kdY~1 na rugby SllfOvastí nebyla, kdežtO' na faatbalavém
predzápase mel
saudce více než dvacetkrát
príležitast
zakraciti. Zkouška tedy dapadla dabre. Krátce patam si red. Sekara pozval dO' Brna zkušený rugbavý team Amateure z Vídne
aMar.
Slavia k velkému prekvapení
dahrála zápas nerozhadne 12 : 12.
Obrátil jsem se na pana Adamse, nejlepšíhO' z angli·
ckých studentu, kterí tvarili jádra tearnu Amateure, a po
krátkém razhavaru
a chybách a kvalite hrácu Mar. Sla·
vie tázal jsem se ha, cO' saudí a budaucnasti
rugby u ná~.
Odpavedel
velice pessimisticky.
lira prý nemá ani nej·
menší nadeje na ablibu ani v Ceskaslavensku,
ani v Rakausku. Srtad bude jen privilegiem
nekalika bahatých
atnatéru, ale dO' verejnasti
nepranikne.
Také krátká sezana, která znesnadnuje
zimní training, zabranuje 1lrý
dakanalému
výcviku. A na dadatecnau
atázku, zda je5t
mažna, aby rugby zaujala místa kapané, adpavedel p.
Adams ravnež záporne a uvedl prO' ta duvad, který prekvapí. Jest prý ta hra príliš tvrdá.
Kdybycham
Adamsavy
úsudky
brali autaritativne,
znamenala by ta, že se vzdáváme
veškerých nadejí. Ale
není treba prísahati
na slova ucitelava,
zvlášte ucitde
takavéha,
který žije v avzduší vídenském, sportov!le
mála vynikajícím,
a který nezná našich pameru. Ta 111U
chybí k hadnasti praraka, nebat ceskaslavenské
a vídenské rugby se padstatne velice liší. V ideách, prastredcích
i hrácích. Nerozhadný výsledek v zápase teamu s trírocním výcvikem prati teamu s traíningem trímesícním za·
ráží a vzbuzujtf padezrení,
že u rakauských
rugbymellu
není nadšení. Skutecne
není zde príciny pro nadšellÍ,
když team se skládá z príslušníku vetšinau harejších deseti tisíc, které abycejne
nemají patriatismu.
Jedine
Adams, Daniels a Caak, všichni Anglicané, uplatnují se
v zápase se zápalem apravdu spartavním.
Také jejich
druh, saudce Sandersan,
prajevaval
vetší vervu než nemectí hráci mužstva. Z tech i papulární faatbalavý brankár Lahtmann nebyl tím Lahrmannem
v gaalu. Snad vlivem astatních
clenu teamu, kterým se rugby zdá být
malým vypraštením
z nudy. Neprekresluii
já sám, je to
i úsudek Adamsuv, který je trainuje. ZatO' apak je u teamu ceskéhO', vlastne u ctyr mužstev, která dnes v Brr.e
jsau. Jsau nadšeni hrau, caž adparuje slavum Adamsovým.
Vratme se k zajímavému
jehO' výraku
a neahlibe
rugby prO' tvrdost hry. P. Adams ta nevztahaval na diváky. Ta by byla velkým prec~nením našehO' predmestskéhO' abecenstva,
mezi kteo'rm mají suravasti nejvetší
papularitu.
NebO' by takavý l1sudek ukazaval na nezna·
last pameru jak rakauských,
tak ceskaslavenských.
Ale
p. Adams zcela správne tak mluvil a hrácích. U nich nenalézá pachapení prO' spartavní baj, prO' prímé sauperení
sil. A tvrdí, že v tam na evrapském
kantinentu není ná·
pravy. Z velké cásti má pravdu. Naši sportavci nedovedau, až na nekolik výjimek, provádet tvrdý spart s takavau inteligencí jakO' hrají tenis. Delíme ješte sparty na
akademické
a neakademické.
Rozumej:
akademické
sparty jsau takavé, pri kterých se slabí, ahnutí a nedokrevní inteligenti neumažau a kterým jest možnO' za peníze naucit se u ucitele. Neakademické
sparty jsau pro
lUZll, na ty se inteligence
chadí jen dívat. Jen atletika
se dnes panekud asvabadila
ad takavé nedemakraticno-
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Tento stav jest zavmen ztrnulou vojenskou výchoou telocvicných jednot, která prímo diktuje rozvrstvení
a kasty. Sport je zatím v Cechách velkou vetšinou jen
lovem,stojícím pod neprímou, tajnou, ale tvrdou vráou starých institucí, ovládajících úplne inteligenci a c'áecnei delnictvo.
Sport ve své podstate se ovšem nedá obrátit a Hm
éne znicit, ale duše sportovcu mohou klesnouti hodne
uboko,jak -u nás dobre pozorujeme. Demokracie se na
mtopoli velice málo uplatnuje. Meštáci si obnovují anu a nekolik židu v hodnostech mezinárodních sekf~ru vlácí ostatní vrstvy, které se zajímají o sport, sem
tam k prospechu své kapsy.
Rugby zacalo u studentu, kterí tvorí jediný živel, na
ejžse skládají nadeje. Místo studentu není v samostatých vysokoškolských klubech, které se mohou uplatitijen tehdy, až bude studentský sport zpopularisovaný.
ejichúkolem jest hlásání demokracie a osvetová cinost. Ovšem jest otázka, jak jsou studenti a školy sami
svíceni;rugby na to vrhne mnoho svetla.
ti.

Poznámky
Toje neco jiného. Od té doby, co se vyskytl fašismus,
~árodní listy« se cítí na koni, »Národní listy« vyávají rozkazy,» árodní listy« proklínají jménem národa, » árodní listy« štedre rozdávají poucení. Pohledme,jak vypadá jedno z techto poucení. Je adreso\'áno našim socialistum a »N árodní listy« prinesly
je v úvodníku týž clen, kdy otiskly pametihodnou rec
p. Fr. Síse, kterou generální sekretár národní demokracie prihlásil svou stranu s uznání hodnou 'Otevreností k fašismu. Toto poucení zní:
"Celní sazebník byl pi"ijat vetšinou 47hlasovou. Juste et
recte. Parlamentní majoritou,
jež arcit nelíbí se so~ialistickým skupinám, ponevadž je jiná, nežli byla vetšina dOlSud.
Kdo však chce ústavnost, kdo chce parlamentarismus,
kdo
chce demokracii, musí se podrobiti prvnímu a hlavnímu zákonu jich, že ~ozhoduje docasná majorita. Nejakou vetšinu
chtíti petrifikovati, a nepodarí-li se to, každou jinou ochromovat, rozRíjet a nicit, anebo vykrikovat
jako diktát a
tyranii - mohou ciniti jen lidé slabí, neprozíraví, nedutkliví,
ješitní a marniví, domnívajíce
se, že bez nich zastaví se
parlamentní )"troj a prestane se tociti svet. N etoliko socia.listé v našem státe, všechny strany musí se nauciti a zvyknouti pocítati se zmenou ve skupenství stran.«

To jsou rozumná slova, ale v ústech, která je pronášejí, není ~o než faleš a pokrytectví. Uvedomme 'Si,
že ta nová vetšina, kterou »N árodní listy« radí klidne
prijmouti, je vetšina ceskonemecká, a, ta bývalá vetVina,o které se vyjadrují se znatelným despektem, byla
t. T, všenárodní vláda. N árúdní demokracie ve spolku
se -"tními ceskými obcanskými stranami i()dsunula všenáTlJní koalici a nahradila ji vetšinou Ceskonemeckou.
POli' vadž to ciní národn7Gemokracie,
je to slušné,
POCI vé, rozumné
a vlastenecké a kdo se nad tím rozciluF, je ješita, marnivec, slaboch, nedt'ttklivec a tak
dále, Národní demokracie má však podezrení, že také

383

socialisté by mohli míti chut opustiti všenárodní koalici a zaríditi se nejakou ceskonemeckou vetšinu, ve
které by však - oy.ha - nebyli národní J~emokrati.
V zhledem k této hypotetické vetšine »N árodní listy«
nedoponlcu jí již ony trpelivé a zdrželivé obcanské
ctnosti, které se jim zdají žádoucími, pokud jde o jejich
vetšinu. N aópak, k té druhé cesl<Jonemecké vetšine by
bylo na míste neco jiného, neco mezi bitím a, lámáním
údu až po vraždu. Jak známo, vydává se na národne
demokratických sch{hích heslo: »Nemci do vlády (rozumej do vlády, ve které my nebudeme), my do revoluce«, a o jediný sloupec dále, než bylo otišteno poucení, námi citované, stojí v reci p. Fr. Síse:
»Fo svém návratu pred tremi lety z Francie ... prohlásil
jsem na schuzi v Ostí nad Labem, že úcast Nemcu na vláde
byla by povelem k fašismu. A prohlásil
jsem, že v tom
okamžiku tento fašismus budu delat. (Hruza nás obcházÍ.
Fozn. redakce.) ... Za to, že má být opoušten systém národní vlárly jedine schopné národní stát budovat, to jest
vec, na kterou jest na míste jediná odpoved - odpoved
fašistická.«

Tak, prosíme, mluví ti, kdož vydatne pomáhali opouštet »systém národní vlády, jedine ~h~
- národní
stát budovat«. Tak mluví ti, kdož se nyní s de~ktem vyjadrují o všenárodní koalici jako o necem p~~
konaném. To je neco jiného. Uskutecnit ceskonemeckou
vetšinu je dovoleno pouze nejvetším nacionalistum. Je
to faleš a pokrytectví, a nejde tU' o žádné zájmy národního státu, ale o zájmy partaje, která zhubenela a
chce zase ztloustnout. Socialistická ceskonemecká vetšin:v je zatím neco j,ako straky na vrbe. Socialisté nemají dosti sil, aby jí uskutecnili, i kdyby ji chteli. Jediná ceskonemecká vetšina, jež je reální možností, je
ta, v které sedí v-elmi spokojene nápodní -.-'demokrati.
Proto by se mohl dáti pokoj 'S demagogií proti nejaké
neexistují-cí ceskonemecké vetšine, jež ješte není ani na
obzoru. Sice bychom byli nuceni jednou opsati nekolik
rádek z »N ároc1tiích listu« a ríci: byla by to parlamentní majorita, jež arcit nelíbí se národní demokracii, protože jest jiná, než byla vetšina dosud; kdo
však chce ústavnost, kdo chce parlamentarismus,
kdo
chce demokracii, musí se podrobiti prvnímu a hlavnímu zákonu jejich, že rozhoduje docasná majorita; nejakou vetšinu chtít petrifikovat a nepodarí-Ii se to,
každou jinou ochromovat, rozbíjet a nicit, anebo vykrikovat jako diktát a tyranii - bo mohou ciniti jen
lidé slabí, neprozíraví, nedutkliví, ješitní a marniví,
domnívajke se, že bez nich zastaví se parlamentní stroj
a prestane se tocit svet; netoliko socialisti v našem
státe, všechny strany musí se nauciti a zvyknouti pocítati se zmenou ve skupenství stran. - Snacl není pr'ehnaný požada,vek, aby »N árodní listy« verily aspon
samy sobe.
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Dopisy
Slované a sport.
Pane redaktore!
I kdyby pan Adlof ve svém clánku "Slované a sport« nenapsal: "necht rozhodne ctenár«, byla by nutno razhodnout. Pan
AdlaÍ sravnává »hru« slovanskou a hru-sport anglický. Ta slovanská "hra« se mu nelíbí - není divu" nebOl nevšiml si, že Slované si "hrát« nemohou. Proc?
Protože
ne m a j í žádnou
»magnu chartu libertatum
už od nejakéha
trinátého
století!«
A v tom je ten velký rozdíl: Anglicané si mohou "hrát« _
Slované se musí snažit, aby meli magnu chartu libertatum. Národ starý národ mladý. »Záleží - prý - jen
n a vul i
~chtení hrát tu ci anu hru« ... nezáleží na vuli, nýbrž predevší~
na maž n a s ti! Slované nemeli dosud takové možnosti musili »hrát hru revalucní«, a to proto, aby "nad Slovany« ~ebyJa
»vždy nejaká vláda, ve Slovanstvu nejaký vládce«, proti nemuž
byla nu t n o hrát! - »Spartem jmenujeme
zhruba tu cinnast,
která nás baví, tešÍ.« Štastní Anglicané, kterí se ma h a u zabývati tím, ca b a v í, teš í! My, Slované - prý »místo abychom
si hráli, rad e j i se vychováváme.«
Ne radej i., ale protože m us í m e. A tu práve pan Adlof se mel zamyslit nad Sokolem a
ne práve - jak on ucinil - naopak: nechal Sokal stranou!
Prac? Což práve v prvé rade není nutnol o nem mluvit?
Pan Adlof klade si »lagické« otázky:
muže nekda, kdo se
neucí hrát, také vyhrát??
Sllavanská mládež avšem jaka celek je neca velmi težko predstavitelného
(prato se tak »dobre«
o tom píše ,),
predstavitelnejší
je cást té mládeže, která s~'
ucila hrát, která se »vychovávala«
- která to také vyhrála;
ale pan Adlof nechal "Sokol« stranou, nechal stranau význam
sokolské organisacní výchavy a celého ducha pro osvobozenskou
akci, pra legie, pro tu "hru«, která se vyhrála, nechal stranou
ten t 'O príklad pro astatní "slavanskou
mládež«, aby se takto
»ucila vyhrávat,<. .Na Slavany hledí pan Adlof a vidí, že "sedí
a myslí, myslí a sedí«, nemají vule ... Nemají vule jiste k tamu, aby. vylezli na ten tajemný vrchol Mant Everestu, p r 0'taž e ved í, že tam žádné tajemství,
žádný »smysl života«
nenajdou.« Anglicané však nedovedou sedet, a lezou i tam, kde,
nic nenajdou, "a c ved í«, že nic nenajdou. Štastní Anglicané!
Nic pilnejšíha, nic duležitejšího
nemají, než sléza~ Alpy, vrcholy
v Africe, v Americe i jinde, Mont Everest, jak je to krásné,
nemít ca delat, pohodlne žít - a pro ukrácení chvíle lézt tam
kde nic se nenajde. " Obdivovaní Anglicané, kterí »nedovedo~
sedet« - jaká ctnost - obdivovana tím spíš, když se pan Adlof
neptá: pro c Anglicané nedavedou sedet? Pan Adlof se vysmívá "slavanským dušickám«, které se ptaj í: "p rac tam lezou na
ten Mont Everest?« - ty prý nebudou mít deti (byli ta mladí
manželé), které by lezly na hory, kde by jim mohly amrznout
ruce. .. Snad nepolezou! Možná, že tomu mladému muži taky
nekdy amrzaly ruce, možná, že taky lezl na hOTY, ale ne proto,
aby na ne vylezl, ale aby, je prelezl - a šel dál, mel cíl, vedel,
p r ac mu ruce amrzaj í! Ta pan Adlof nevidí - on "videl za
války dost omrzlých rukou«, ale nejkrásnejší
byly ty, které
omTzly Anglicantlm z VÝpravy Bruce-ovy. Jiste jSOll také hodny
podivu, ale srovnáme-li
ruce ty s jinÝmi, s temi, jež omrzly
pri rozvedkách
na Sibiri poznáme rozdíl:
anglické
ruc~
omrzají ze sportu, pro »slávu anglické vlajky«, ceské. slavanské
ruce omrzaly pro svob~
národa. »Anglický kapitán Scott nesedel a nehloubal, ale šel do zeme ledu a snehu.« Jest obdivován panem Adlafem. Že jest také »generfl1«, který sedel a hloubal a t a k é šel dOl zeme ledu a snehu - o takovém »generálu«
pan Adlof neví. Byla by možno psát dál - ale snad dasti napovedeno:
ted stací precíst si celý clánek znovu, a poznáme,
že nikaliv pan Adlof "s nad trefil vedle, s nad že je to jinak«,
nýbrž že docela urcite trefil vedle, že je to docela jinak. . .
Bdll.

24. cervna
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Nové knihy.
René Bo)'!esve: j edlloho vecera jsem po vás t'atoHžil. Erotic
ramán autora, který k nám již pred lcty byl úspešne uved
v "Knihavne
dobrých autoríi«. Preložil A. Režábek. Obálka
výprava C. Boudy. Vyšla jako 13. svazek »Kruhu cetby zába
a vzdelavací« nákl. A. Srdce v Praze. Za Kc 12.--.
F. J. Havelka: Sibir. Infonnativ.ní
studie, lIL prepracov
a doplnené vydání s mnoha obrázky, 96 stran, cena Kc 12.
Nákladem
Plamja,
Praha II., Jecná 3. Zajímavým doplnke
je sta! o jenisejském
šamanismu,
ale nejcennejší
jest
a prírodním bohatství Sibi-re, vším právem zvané "zemÍ bu
doucnosti«. Revoluce a pak obcanská válka zadržely rychlý V)1;'
Sibire, ale zdá se, že až nastanou sporádancjší
pomery v rus
veleríši, dohoní Sibir, ca bylo zamcškán0.
E. M. F01"ster: Cesta do Indie. Preložil Karel Kraus. Romá
nové knihovny »Proud« svazek 31. Kc 40.50. Vydal "Cin", ti
a nak1. družstvo csl. legionáru v Praze II., Vojtešská 14. E.
Forster
je chlouba, mladší literární
generace anglické. Je
jméno ucinil v celém dnešním anglo-saském
svete proslul'
jeha velký ramán "Cesta do Indie«, v nemž vylícil všech
nesnáze, nedorozumení,
spory a hluboké nenávisti, vyveraj'
z antagonismu
mezi potlacenými
a potlacovat.eli. Autor pr
niká k prícinám
konfliktu
a odhaluje urážlivou pánovitost
tupou byrokratickou
mechanicnost
angloindických úredníku,
také povahová a rozumová omezení indické inteligence, kt
ciní neúspcšným
její boj proti Anglicantlm i úsilí o doh
s nimi.
Adolf 11ofmeister:
Cambridge-Praha.
FellilJetony, epigram
karikatury.
Z obsahu: V Cambridge
na universite. Angli
student. \Valeský princ. Boty <1 umenÍ. Promoce. Pražská p
miéra atd. Karikatury
J. IJilberta,
J- Kodícka, F_ X. Sal
bratrí Capku, O. Fischera, F. Zavrela, E. Konráda, H. Jelí
M. Rutteha, F. Langra, K. Dostáb,
F. Peroutky, K. Teige
V. Nezvala, J. Seiferta, J. Bartoše. N ákl. AI. Srdce. Za 12
Gerha1't Hauptmann:
Fantom.
Zápisky bývalého trest
Preložil Em. Moravec. \'ydal "Cin«. Hauptmannuv
"Fantom«
historie viny, trestu a smírení. Mladý magistrát ní písarícek vra
slavský reaguje rozumove
i citove na hlllch);, bezútešný íi
kolem sebe normálním pokorným zpi'tsobem, dokud mu neo
jeho ohyzdnost intnice krásy. Jen psychologickému umení
subtilnímu, jako je Hanptmao1l10vo, bylo možno vniknouti
zdánlive
všední pavrch duše malého cloveka a sledovati
pri vzestupu.
s takovou pozorností na cestách ke hríchu
Alexcj
Tolstoj:
Modravá me~·ta. Yypravování 11 porevol
ního Ruska. Preložil
Karel. Horvát.
S doslovem o autor
od B. Mathesia,. Kc 5.50. Knihovnicky
»Plamja", Praha I
J ccná 32. Autar
lící zde typickou porevolucní krisi, citové
mravní kolise., jimž propadávají
revolucioná1"i, precházejíce
horecky baju za svuj ideál k denní skutecnosti.
"Tylovy vecery«, dlouha ohlašovaný jubiiejní výbor uká
z dIV. her, pO"ldek, básní a dopisu pra celov;::c~n:í Dt.edy s
slovem, životopisem,
obrázky a poznámkami.
Upravil pr
1'1ant. Kocourek, vynikaj icí znatel Tylova významu. »Tyl
vecery« je rádce pro porádání veceru ci besedy o Tylovi.
sahuje úplný materiál. Možna padle neho zaríditi vecer na
kém jevišti ci v prírode, ve mestech i na nej 1l1,~fjšívesnici, k
není jevište,
ani hercu.
Vecer slavnostní
i prostou be
školní nebo rodinnau,
ci v továrnách
a kasárnách. Cela
Nákladem F. Topice Praha 1., Národní tr. II.
H. Traub: Naše politické dejiny v 19. století. Obsah:
pred breznová. Pacátek polit. práce národa csl. Cechové na
ním sneme. Bachuv absotutism. Obnovená ústa,va a zápas stá
právní. Dualismus a trpný odpor ceský. Aktivní cinnost za
dení strany národní. Parlament.
cinnost za vedení strany
bodomyslné. Stran 156 za Kc. 7"50. Státní nakladatelství P
11., Ostrovní 24.
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osepíše o našich kniJtách

VITAMIMOL "M EDle A"
dle prof. Dr. A. Velicha a doc. Dr. A. Kroulíka

II I

n a S a šek:
Vzpomínky.
Pametí
literárních
vzpomívydává
tr. Ces, akademie v. a u. redakcí prof. Hýska,
I. Nakl. Fr. Borový v Praze 1925. Stran 570. - Cena
ích vzpomínek, zachycujících
události, potom i myšlenky,
osli, charakteristiky
osob, svéživotopis
a treba i konfese,
uznane pro kulturu celku nesmírná, bohužel u nás dosud
'. Skoda, že Akademie
zacíná s Knihovnou
literárních
etí teprve nyní. Už jsme jich mohli m~ti ~r~snou k~i~ovnu,
by jen sami clenové tohoto
sboru byh JImI zachytll~ svou
u, pusobnost a styky. Nicméne: i_pozde je prece. a ~.Ihovna
árních pamelí nad to byla zahájena velmi dusloJne, rozi obsahem a velmi zajímave jak osobou autorovou, tak
formou i ~halostí
záznamu. Vážná cihla do základu nové
li v memoárovém
oboru. A. Stašek prožil dlouhý vek

III.

Práve vyslo!
Nakladatel
Spisovatel
Výtvarník
Skladatel
Právník

precte si

Ve všech lékárnách a drogeriích.
Hlavni sklad: Lékárna :oU bílého andelac v Praze II., Na Porínl.

sopisech, vlastne jen tri jsou tu nové, o Eil11ovl, z Ruska a ze
snemovny, mnohé ze starších byly pozmeneny a doplneny v duchu prevratu, hlavne tam, kde se bývalo treba o Vídni a dynastii naplno nevyznávat. Ponevadž byly vzpomínky psány pod
»ruzným sluncem« života, cítí Ise ponekud nejednotnost,
i jistá
rozdrobenost. Ale to je 'práve milé. Luh je vítanejší, když obsahuje všecky barvy a všec;ky vune. Protože jako literát byl Stašek
epik, objektivní
jsou i jeho memoáry
podávajíce prostredí a
méne jeho. Jakkoli vyznává, že »nemel schopnosti býti výhradním straníkem;
proto mel v živote málo prátel; kdo hledá své
vlastní cesty, potkává málo soudruhu,«
prece jen rada jeho
prátel, inspirátoru,
známých a druhu zabrala v osobním rej·
stríku šest stran. Zastupují zároven rejstrík vecný, nebot jsou
tam jména historická, pod jejichž vlivem a smerem rostl nebo
od nichž se ucil. Jak receno, všechny clánky vzpomínkové jsou
o sobe samostatné a jest jich 26. Obrázky, zachycující
autora
a jeho soukromí, doprovázejí na vhodných místech text.
Unív. prof. Dr. jur. J. Kapras, Ceská revue XIX. 2.

00 by méZ cisti každý pQk1'okový clovek.
Prátelum
litera,tury vzpomínkové .doporucuji
V zpom ínky
A n t a a S t a š k a, v techto dnech vyšlé u Borového. Stašek
licí v nich svoje mládí, kr~ný,
divoký, jarními bouremi znející rok 1848, kdy lidé vítali svobodu, i léta pozdejší, když
jim ji zase brali, kdy cetníci s bodly stavení od stavení slídili
po Havlíckových spisech, jako kdysi po Bílé Hore lichtenšteinŠtÍ
dragouni po kacírských
knihách. 'Lící, jak se naucil nenávidet
cetníÍcy, otrocké duše rakušáckých
kantoru, panovacné pátery,
pronásledující
pokrokové a cesky cítící ucitele. Staškovo rodné
Podkrkonoší je živo v této knize s veškerou svou bídou, se vším
krutým národnostním
i sociálním útlakem, ale také ve svém
krásném
vzdoru, mužné nenávisti
a nepoddajnosti.
V konci
knihy jdeme s autorem do Prahy let sedmdesátých;
poznáváme
s ním literární stul u Ježíška, kde sedali Neruda, Smetana,
Sabina" Eim, Arbes a jiní, kterí tehdy v Cechách znamenali
pokrok. Kniha vzácná, cteníhoJná, ukazující mladšímu pokolení
nespokojencu
jak težce se kdysi žilo, jak težce se bojovalo za
každou píd, i jak je treba vážit si toho, co máme dnes. Triaosmdesátiletý
kmet, Starocech
Stašek, dokázal svou knihou
vzpomínek, jak zustal duchovne mlád.

I
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NAKtADA1EtSKE
Napsal

Dr. Jan LDwenbacb
Rozbor a výklad zákona ze dne 11. kvetna
1923 o nakladatelské smlouve C. 106. Sb.
z. a nar.
Stran 65.
Za Kc 10'-

*

U všech

vzbuzuje chuC k: jllIlu, postlujo telo, oživuje
pfepracované nervJ.

knihkupcu

a v

nakladatelství

Fr. Borový,
Jindrišská

Praha II.,
13,

imo stredisko politických a literárních snah, mimo Prahu, málo
jich úcastne. Za to si všech pilne .. všímal, patrne i mnoho
znamenával pripojuje své glosy, kntlky a nesouhlasy. Proto
je jeho kniha velmi pes.tní..'.•~uto:uv. ~orn~ úhel.~ .odst~pu nezkalený vlivy koterií a sllnejslch md.lvldualt:, zvlaste take.proto,
e si autor vždy a všude hledal sve vlastm cesty a cestlcky a
po nich vždycky krácel ku predu, za pokrokem, vetším dílem
dikálne. Rodák podkrkonošský
ssal dech horské volnosti už
domove, v rodném Sta nove, takže to, c jako útlý hoch slýchal
svobode od Havlicka, když doma dOo}elí ~ítávali a. rozjí~ali
o clánky, našel ve veku zralém ku podIVU slavne splneno:
ry, po nichž krácel jeho duch, jež volila je?o s.naha a t~ha,
vedly k cíli národ i jeho. Radosti z toho dá va pruchod v Preduvc kde dotýkaje se stati o Masarykovi,
napsané k r. 1910
M~sarykova sborníku, muže r. 1925 se zadostiucinením
konlovati že se naplnila jeho predpoved.
Masaryk svých úctu
o roku 1910 nedokoncil. Velká vetšina vzpomínek, pojatých
o knily, byla v posledních triceti letech tištena poruznu v ca-

Z. C., Havlícek,

Praha,

15· 4. 1926.

Spisy
Vítezslava
llálka,
vycházející
v Borového
knižnici
»Pantheon«, byly ukonceny svazkem o 400 stranách textu, který
obsáhl Hálkovy clánky literární.
Kompletní
spisy predstavují
nyní 10 svazku o více jak 4000 stranách a prece tu není ješte
všechno. Vydavatel Karel MHd v doslovu, v nemž podle nejlepších studií podává obraz doby Hálkovy a kreslí literární
i lidský portrét Vítezslava Hálka samého, vykládá, proc do svého
vydání nepojal veliké rady ruzných clánku básníkových a slibuje, že tuto mezeru, zavinenou technickými
duvody (bylo by
bývalo nutno vypsati novou 'subskripci, ponevadž predem stanovený rortsah byl by býval prekrocen), vypln~ samostatným vel:
kým svazkem feuilletonu, dosud knižne nevydaných nebo aspon
jejich výborem. A tu se primlouvám
vrele za to. aby tyto
clánky byly vydány všechny proste z toho duvodu, že nové
vydání Hálkových spisu i s nekolika doplnky zustane jiste na
diouhou dobu bez 'Soupere a že tudíž požadavek co možná nejvetší úplnosti rozumí se již jaksi sám sebou. Vydání Hiklovo
zasluhuje
však pochvaly i po stránce vnejší. Nak.!adatel Fr.
Borový yenoval knihám péci skutecne
vzornou, jak co do
c~nu
úpravy,
tak pokud se týká mater~ál,u ~ c vyk~l~uloval
(I2S Kc) tak nízko', aby toto vydam SpISU Vltezslava
H~lka
mohlo proniknouti
do nejširších vrstev ctenárských. Nová jeho
knihovna »Pantheon«
v níž mají vycházeti vzorná vydání spiocvatelu domácích i ~izích, uvedla se vskutku znamenite.
J. O. Novvtl!.Ý,
Cesb, ,. V. 192G.

~Jrj, držím pohár ve své dlani,
mé srdce, které pretéká."

Red
45 lety, dne 19. cervna 1881 se narodil František Gellner,
básník, malír, karikaturista, satirik a novinár. Byl tím vším, protože videl své místo na všech frontách, kde mohl nésti vpred prapor
své lásky k lidem a životu a pri tom ohlušit smutek nad marností
velkých nadejí. Horkost z vlastních bolestí nemohla mu oslabiti
vedomí, že bolestí cizích je víc; byl z rodu velkých básníku, kterí
musí zustati i bojovníky: liJe nutno v živote úcast mít, k nekteré
pridat se strane - a svoje srdce nastavit dobre mírené ráne ... "
Považovali ,jsme za jednu z nejvetších povinností ceského
písemnictví vydati literární pozustalost Františka Gellnera tak, jak
jeho význam zasluhuje. Tento dluh bude nyní splacen.

SPISY
FRANT.

GELLNERA
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vyjdou ve dvou silných svazcích knihovny Pantheon. První díl
již vyšel a obsahuje na 464 stranách veškerý básnický jeho odkaz
i s poznámkami vydavatele prof. dr. Mil. Hýska. Jsou tu kriticky
vydány jeho sbírky básní "Po nás at prijde potopa", "Radosti
života", "Nové verše", "Don Juan", dosud knižne nevydané
básne epické i lyrické a velký soubor kousavých satir a krásných
prekladu. Kniha je tištena dvema barvami ve slicné úprave
A. Chlebeckana tenkém papíre knihovny Pantheon. Jest opatrena
tremi vlastními portréty autorovýlni, z nichž jeden jest proveden
trojbarevným tiskem. Dokonale vypravená kniha s tríbarevnou
obálkou se do 31. cervence prodává v subskripcní cene za
Kc 36·-. Druhý díl jenž je v tisku, obsáhne práce dramatické
a prósu.

NAI{LADATELSTVÍ

FR. BOROVÝ, PRAHA
jINDR/ŠSI{Á
U vlech knihkupc~

II.)

13.
U vlech knihkupcu.

