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Politika
Vyh1id~y.
ybyse bylo zac~tkem letošního roku reklo, že oteIádyv tomto státe má prevzíti trvalá ceskonemecká
. a, byli by se toho patrne lekli i ti, kdož to dnese pripravují. Ale cas je náramný politický kuchar,
konemeckérízení našic,h osudu nás již dle všeho
. e. Za první cesl~onemeckou vetšinou v tomta stár4 prosazoval,a agrární cla a kongruu, byl sotva
, politický plán na delší dobu. Hlavní myšlenka,
u meli její puvodci stran budoucnosti, nebyla asi
než že nejak bylo, nejak bude. Pan Hodža a pan
ekusuzovali, že jsou dve možnosti: budto nebude
'listický hnev trvat déle než psí kulhání, a socialiažpustí dosti slov do vzduchu a prolejí dosti cerni
papíre,dají nám zase príležitost, abychom predstoupredvlastenecké obecenstvo s všenárodní
koalicí;
se hnev sodalistu ukáže býti celkem opravdový, a
n prípade žádný mistr nedá všenárodní koalici doady; ale ani pak netreba nemírne zoufati, stát se
ozenepro takovou malickost nerozejde a nejaká
sevždycky najde, jako se až dosud vždy našla ve
hstátech na svete; nebudeme snad míti tolik príleli do'volá:vatse vlasteneckých citu, ale mužeme jedpresedlati zase na ore hospodárských zájmu" který
koneckoncu také nekam donese. Parlament šel na.
dninyv této nevyjasnené situaci. Zatím se ukázalo,
socialistéto míní se svým hnevem vážneji, než se
u cekalo. A tak pomalu vyplývalo ze všeho, že ne· á než pokracoyati smerem
jednou zapocatým a
žsereklo aj ríci také b. Docasná ceskonemecká vetprovyrízení nekterých zákonu prevážne hospodár•povahy,to bylo a. Trvalá ceskonemecká vetšina po· á, to bude b. Na obzoru není videti jiné možmosti,
kulisami se pracuje jedine tímto smerem. Tajné
by,vedoucí od ceských agrárníku k nemeckým a od
ýchklerikálu k nemeckým, jsou oživeny posly, kterí
átaj\ se vzkazy. Agrární, klerikální a živnostenský
vykonává zatím ideologické prípravné práce pro
zimní zasedání.
Vykládá, že spolupráce Nemcu
<e!níkoalici znamená ten radostný fakt, že nejvýnejší nemecké strany konecne uznaly existenci too státu, vyslovuje pres-vedcení, že »puda naší ústajest dosti veliká, aby se na ní sejíti mohly nejen
hny strany, ale i národnosti v celé republice«, a
vedcujesvé ctenáre, že na spolupráci Cechu s Nemdlužnopohlížeti ne jako na paktování andelu s dáI nýbrž jako na: reální dohodu mezi úctyhodnými
ži,kterí spolecnými zájmy byli privedeni k spolecnázorum. Agrárníci, klerikálové a žiVlnostníci jsou
y, které vedí, co chtejí, a udelaly logický záver ze
ace. Vedle nich poskakuje strana, která neví, co
: to jest národní demokracie. Jarní parlamentní
ní pr,Qdelala jako prílepek .celne-kongruové vetšiny,
uck ní poqtána zejména tím, cemu ríká individuali. kýsvetový názor. Sedela v ceskonemecké koalici, neYj
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ustávajíc se ani na chvíli prohlašovat za úhlavního neprítele ceskonemecké vlády. Posiední slovo, které jsme
od ní slyšeli pred rqzchoderp parlamentu, !bylo, že nepripustí jinou vl*du než vládu všenárodní kO,al~ce;
úcast Nemcu ve vláde prohlašuje pro sebe z,,!-duvod
k revO'luci. Národní demokracie si pocíná jako clovek,
který prohlašuje, že nepripustí to, co jedine je možné,
za to však z celé duše si preje toho, co je nemožné. Pokaždé mus-í vzejíti pochybnosti o uprímnosti takového
muže. Ani národní demokracie nemiHe nevideti, že
podmínky pro všenárodní koalici j ou pro tuto dobu
ztraceny; nemuže dokonce ani prehlížeti, že sama horlive se úcastnila, ba nekdy šla v cele pri odstranování
techtO! podmínek. Vše, co delala od brezna letošního
roku, bylo proti duchu bývalé koalice; žádá-li pres to
její návrat, je to jakoby nekdo tvrdil, že opravuje dum,
podkopávaje jeho základy. Vše, co nár,odní demokracie
ríká v této situaci, je agitacní tríšt, bez významu pro
skutecné pomery, a zaslu1)uje t,o rychlého zapomneni,
Musíme býti však spravedlivi i k této strane a pripustiti, že si snad opravdu nepreje ceskonemecké vlády.
COI pocíti s nekým, kdo, maje pred sebou dve možnosti,
jednu zavrhuje a druhou znemožnuje? Zdá se, že je
IT,ožno pouze jediné: nedbati ho. To patrne ceká i národní demokracii. Snad se spokojí po nejakou dobu
tOutol mlí politické naivky. Nemuže dosud zapomenouti
na dojem 'onoho mrazu, který jí bežel po zádech, když
se spocítaly hlasy v lonských volbách. Predpokládá, že
je jejím dobrým právem mysliti nyní v prvé rade na
se'be a na ztracené deseti tisíce volicu. Neverí, že by jí
vážná politická práce mohla rychle pomoci k získání
ztracených posic. Hledá nejakoU' možnost pronikavé
agitace, která vede k cíli snadno a rychle: zatím sází na
kartu fašismu. Je však težko hráti si v ceskooemecké
vláde na fašistu, totiž 'na cervenobílou podstatu pod
cernou košilí. To je nejméne vhodné prostredí pro tuto
heroickou komedii. To by bylo neco takového, jako
kdyby u hlasatele abstinence byl nalezen dukladný sklad
lihovin. Tato. okolnost brání národní demokracii, abY
vyvodila jediný logický záver ze situace, kterou s jínými pripravovala. Je presvedcena, že volnost ke kozacinám všeho druhu jí pujde nejlépe k duhu. Musíme
pocítati s tím, že budeme míti po nejakou dobu co delati
se stranou, která je odhodlána k divokému koristnictvi,
tak trochU' po komunistickém zpusobu. V posledních
t)'dnech veru již nelenila. Divoké a nebývalé rozeštvání
ceského verejného života je prvním plodem nové orientace této strany. Dr. Kramár po volbách konstatoval
nekolikráte, to že mají za to, že se obetovali pro koalici.
Ne, oni se už pro žádnoU' koalici neobetují. Oni se neobetují už pro nic, docel~J.tpro nic.
At se na poslední události díváme jakkoliv, na sblížení Cechu s Nemci, které se poprvé projevilo v celnekongruové vetšine, žehrati nemusíme.
když snad nebude dlouho zachováno, pocátek byl ucinen, a práve pocátek je vždy nejtežší. 'Príšte se už budou dvere mezi
Cechy a Nemci.lehc,eji otvírat. Nebudeme se zde s nikým hádat o to, že považujeme takový pocátek za žádoucí. To jsou veci sporné už jen nekolika obzvlášte
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tvrdohlav}'m národním demokratum, kterí nemají dosti
fantasie, aby s,i predstavili, jak pravdepodobne pujde
v§voj v budoucnosti. Dusledné neprátelství mezi dvema národy státu nelze veru pokládati za normální stav.
Ackoliv Cešj a Nemci v této zemi v praktickém živote
na sebe narážejí pri každém kroku, poJiticky se až dosud tvárili, jakoby se nevideli.
To byly dozvuky
výjimecných pomeru poválecných. Vecne s tím nelze
vystaciti. První ceskonemecká koalice nebyla ovšem
postavena na základech ideových, a to bude asi jej'í slabina i pro budoucnost. KaždéhO' dne budou míti režiséri
ceskanemecké vetšiny príležitost poznati, o kolika duležitých otázkách se nedohodli. Na každém kroku l1:mdou klopýtat o veci, které zasluhovaly rešení. Idealisté
mezi námi se domnívali, že ceskonemeckého dorozumení
bude docíleno z toho dúvodu, že jsme národ, který
uprímne verí v novou EvropU' a chce si pomery ve svém.
dome zaríditi podle nových zásad, jichž nutnost byla
potvrzena katastrofami svetové války. Ti idealisté mezi
námi tomu ríkali, že udeláme z Ceskoslovenska druhé
Švýcarsko. Ale ukázalo se, že k tomu chybí hlavní vcc:
Švýcari. Nalezlo se málo švýcarskosti jak na ceské, tak
na nemecké strane. Idealisté popsali mnoho papíru, ale
vecí ku predu nehnuli. Nevysmíváme se temito rádky
onem až dosud bezmocným idealistúm, nebot se pocítáme mezi ne. Ríkáme jen, co je pravda. První ceskonemecká dohoda neprijela po idealistických kolejích.
Ukázalo se zase jednou, že cesta k politickému prátelství vede žaludkem. Ceské a nemecké skupiny se clohodly o svých hospodárských zájmech a šly pres hlavy
ostatních. O národnostních
vecech si ukládaly velké
mlcení. Dokonce se stalo, že nemecké celní strany hlasovaly proti interpelaci, která chtela prinésti na pretres
národnostní záležitosti. Tomu se ríká loyalita.
To bylo, ale nebude. Ceskonemecká koalice na podzim
už nevydrží perpetuum sÍ'1entium o národnostních otázkách. Je možno, že nedá každou záležitost na buben,
ale za kulisami bude rešiti mnohO!vecí via facti. N árod.ním demokratum, budou-li hráti zase prílepek oné koalice, dá mnoho lámání hlavy, jak se k tomu mají tvárit.
Podzimní koalice bude v jiné situaci než jarní, která
mela presne vymezený úkol vyríditi cla a kongruu. Za
hlasování pro tyto zákony nebylo veru treba nemeckým
agrárníkum a klerikálúm dávati nejakou náhradu: hlasovali pro to, ceho si sami vehni vrele práli, a kdo by je
chtel za to ješte odmenovat, !byl by marnotratník. Proto
meli národní demokraté tenkráte pravdu, když se dušovali, že za hlasování pro cla a kongrUl~ nemecké strany
nic nedostanou. Jenže národní demokraté si videli jen
na špicku nosu a ani o nekolik týdnu do predu. Hodža a
Šrámek byli nepochybne prozíravejší a chápali, že nemecký úlw), není skoncen, ponevadž socialisté vypráhli.
N a podzim se už nestací s pouhou hospodárskou vetšinou, bude treba vetšiny politické, nebot je-li možno
'Odkládat mnoho vecí, rozpocet se musí vyrídit. Od nemeckých stran se tedy bude žádat, aby hlasovaly pro
rozpocet. Nemectí agrárníci a klerikálové se už v oposici vyznají a na odhlasování rozpoctu nemají práve
prvohdý zájem. Znamenalo by nehorázne podcenovat
jejich politickou inteligenci, kdybychom pochybovali,
že si dllkladne uvedomí výhody svého postavení. Budou
míti své ceské kole'!y na nejakou chvíli tak ríkajíc
v hrsti. Výkonný výbor lidové strany ve svém provolání, v nemž vyzýval Nemce k další spolupráci, projevil
ocekávání, že Nemci za své hlasování nebudou žádat
národnostních ústupku. To j,e cirý illusionismus. Ne-

víme, je-li tato nadeje lidové strany tak uprímne
nena, jak byla vyslovena. Byla-li to uprímná nadeje,
je jí souzeno, aby byla nemilosrdne zklamána. Dr.
na na sjezdu nemeckých agrárníku, na nemž dal
schváliti svou jarní politiku, pra-vílf že cílem nemeck
aktivismu je národnostní stát. Jeho iatímní ceští k
gové se tvárili, jak6by to !byli preslechli. Nedelají
bre. Musí míti stále na pameti tento velmi uprímný
rok, sice budou na podzim co chvíli nemeckými prán'
prekvapováni. Problémy, které bude musit podzi
ceskonemecká koalice rešit, nebudou se už tak príje
dotýkat kapes aktivistických nemeckých stran. Bu
to veci, bez nichž by se nemecká politika v tomto s
zarízená na oposici (jarní intermezzo mohlo by se
padne ukázat jako pouhý výlet z této oposice), k
koncu dobre obešla. Cílem opooice je dobýti úspechu.
nikdo na svete se nevzdá oposice zadarmo. Predp
dat, že Nemci v tak výborné pro sebe situaci ne
niknou nic, aby pohnuli národnostními záležito tmi
smeru svých prání, je bud neslušná míra duveriv
nebo faleš. Tedy abychom se neklamali: ceskoneme
vetšina na podzim zacne pracovat na národnostním
blému tohoto státu. Nebo ceskanemecká vetšina nebu
Jádro situace je v tom, že musí být. Socialisté(as
sociální demokraté) nevrátí se tak hned na svá mís
A ponevadž nacionální fronta, kterou jsme drželi
sedm a pul roku, se zmeni,la ve frontu hospodárskou,
možno porozumet, že si obcanské strany ani jejich
vratu zatím príliš horo,ucne neprejí. Agrárníci ude
zkušenost, že jejich prání nejsou v buržoasní koalici
kládána za nestoudná, za jaké je až dosud vždy po
dala socialistická cást všenárodní koali'ce. Každá str
prirozene hledá místo nejmenšího, odporu, a agrární
chovají v dobré pameti príjemnosti obcanské koo.li
Klerikálové za této koalice dostali, o cem by se jim
staré koalice ani nesmelo zdát, a pochopili, že zde
jim vede lépe než tam. Oni nebudau nikterak vášn'
bojovat o návrat všenárodní koalice, která s nimi
zacházela tak laskave. Živnostníci sice nebyli prí
úcastni na clech ani kongrue, ale nemus:íme pochybova
o tom, že i oni se chystají obcanskou vetšinu dllklad
podojit. Všenárodní koalice by tedy otevrela mnoh
starou ránu a zklamala mnohou nadeji: tt) je - v
socialistického odporu - hlavní prekážka, stojící J
v ceste.
V zpomínáme, že poslanec Bechyne už v úno
r. 1919 O!hlašoval )}konec sociální idyly«. Všenáro
koalice, která vyrovnávala trídní a hospodárské proti
pokud možno uvnitr, ne na ocích verejnosti, maskov
sociální idylu jakž takž až do lOl11skéhoroku. Tep
pád všenárodní koalice a ceskonemecká vetšina o
canská jsou opravdový konec sociální idyly. Sociali
jsou od návratu do všenárodní koalice zdržováni t
dllVody taktickými. R'ekl je otevrene v »Právl1 lidu
poslanec Stiv-in: byli bychom blázni, kdybychom sv
úcastí na všenárodní
koalici umožnovali klerikálum
hráti roli strany sociálne spravedlivé a chlubiti se tím
co my jsme vybojovali; a byli bychom blázni, kdyby
chom všenárodní koalicí dávali národním demokrat'
možnost pestovati fašismus; at to zkusí s fašis
v ceskonemeckékoalíci.
Tolik musí býti spravedli
uznáno, že socialisté s fašismem v jédné koalici sede
nemohou. Jen o panu poslanci Stríbrném není známo
zda by se mu protivilo sedeti s fašisty u jednoho stolu.
PravÝ blok stojí pred námi velmi zretelne. Levý na
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. tomu nevyšel ješte ze stadia mlhoviny. Není ješte
ého dorozumení mezi ceskými a nemeckými sQími demokraty/ baJ ani meZÍ' ceskoslovenskými so'sty a ceskými ~R'1iálními demokraty. O levém blO'Iyšímestále jen jakési náp9v~di. Snad si jej podí parlamentní události vynutí. Pak bude na kažz nás, aby uvažoval, na které strane chce státi.
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Nový nacionalismus.
erspektiva,s'oucasné Evropy nepodává O'braz prave
ý, a pozomý pozorovatel shledává, ž,e se tak zvaevropský klid na nekolika místech
nebezpecne
vá. Ptíklad Benita Mussoliniho uchvátiL :1'0ské Španelsko a zápasí o uznání práve v Portuku, v Bulharsku kabinet Ljapcevuv vystrídává potnou vládu Cankovovu, v Recku generál Pangalos
a podivuhodných pruvodních zjevu volen presidenrepubliky, Kemal paša vládne rázne pomocí šiie nad svými poslanci, a francouzští fašisté konají
've kongres na polích u Remeše za predsednictví
a Georges Valois, hodlajíce nepochybne pomoci
i na ozdravení franku nápodobou Mussolini'ova taí na Mm. Madarský nacionalism privržencu Horho vyvrcholil ve francouzské a.fére a hakenkreuztví v sousedním Nemecku je dále pestovánO' s obu skutecne zajímavou. N ac~onaJEsmus' fy Evrope
se tedy hnutím, jehož reakce na sociální tendence
álecné je do té míry silná, že je nutnO' si vážnc
unnouti jeho prícin i dusledktl.
Dnešní nacionalism má jiný charakter než nacionapred válkou. Predválecný naciona1ism mel silnou
·ku sociální: proti útisku. Ceský nacionalism šel
ti bývalé ríši, nacionalism dohodových státu proti
perialismu Nemecka, naciO'nalism byl proud smeruj k zachránení základních svobod lidských. N acionadneška ztratil tento osvobozující charakter a jeho
a po diktature r.aprosto nepokryte vyslovO'vaná,
ázala jeho rozpínavost v jasném a urcitém svetl<e.
Mussolini se netajil vulí postoupiti za Brenner,
Horthy nepopírá, ž,e dlem Mada,rska je anektoti Slovensko a Sedmihradsko, Kemal paša se neažuje proti tvrzením tisku o jeho vuli koncentrace
ohamedánu v silný jednotný celek. Tedy ne touha
oboditelská, ale touha ovládati, imperialistická myka provází dnešní nacionalism.
Nacionalismje hnutí, které vždy pocítá s nervy a niIiv s mozkem. Státnické problémy roeší tím, že prošuje svrchovanost národa, hospodárské krise oheuvá tím, že národu imputuje jeho velikost a tím mu
ává falešné jistoty o jeho hospodárské bezpecnosti.
vot státu je odrazem života individua,. Myslím, že
omu, kdo je hodne zadlužen, nepomtJže od dluhi.i
·jaké hnutí, ale vytrvalá práce, a že hrdost individua
bude se opírat o jeho pouhou jsoucnost, nýbrž o to,
kladnéhoprodukuje a co je prospešno vývoji celku.
aeionalism neprináší léktl na choroby hospodárské,
chceje léciti tím, že je pr'0ste prehlíží.
Prostredky, jimiž se nacionalism dostává k vláde,
rojevují práve jeho smysl pro demokracii. Demoie v politickém vývoji Evropy znamená rozhodne
ojový stupen vyšší než diktatura. Vrací-li se nanalism k diktature, je to zásadní krok zpet. Žádné
utí, které popírá nebo znevažuje ideály lidství, ner:ná
áva dovolávati se sympatií celku pro sebe. jrestllž,e
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dnešní naciona:lism
vystupuje proti humanite jako
proti slabosti, je v t'om jeho nejvetší slabost. Idea humanitní je silná proto, ž(t spocívá na sebeobmezení a
sebeovládání." Dáti volnost pudum není program, j,enž
by mohl osvoboditi lidstvo. Rabindranath Thákur, kt,erý jiste nemuže být vinen z neprátelství vuci vlastnímu
národu, na psal velmi jasne:
»Národ dlouho vzkvétal na zmrzaceném lidstvÍ. Lidé, nej·
krásncjší tvorové boží, vycházeli z továrny Národa ve velkém pactu jakO' loutky, které delají válku a peníze, smešne
marniví na svau ubahou dakonalost
mechanismu.
Lidská
spolecnost se stávala stále více loutkovým divadlem, kde se
byrokrati
na
pohybovali
politikO'vé, vojáci,
továrníci
drátcích podivuhodné výkonnosti.«
<J.

Jakmile se naóonalism ve forme diktatury stane systémem státním, veškeré jeho slabosti se rázem projeví.
Predevším: nekontrUilovatelnost. Každý systém diktatury bere obcanu možnost, která je zarucena j'eho lidskými právy: mOožn'Ostkontroly státní administrativy.
Tím se stává, že politický smer se ocittt v nebezpecné
blízkosti toho, cemu se ríká fanatismus. Prijímat nauku,
aniž je dovoleno 00 ní pr,emýšlet, prijímat these, aniž je
dovoleno je zkoumat, prijoímat systém, aniž je dovoleno
j,ej kontrofovat. Smer, který verejne se hlásí k temto
skutecnostem, pocítá toedy s necím jiným, nd s' rozumem. Politika nacionalismu není racionální, ale citová, nikoliv pocítající se skutecnostmi, ale ideologická,
a protože politiku samu definujeme co uvedomelé snažení po dosažení nejvyšší možné životní úrovne celku
(a to je prec snažení n~,zumove podložené), musíme
ríci, že politické úspec1).y nacionalismu jsou úspechy
náladové, že jeho moc je potud trvalou, pokud neochladne nadšení a pokud s,e nepocne systematid::y premýšlet. Nacionalistická vlna proto zasáhla nejdríve ty
národy, kde stránka, citová úplne prevládá nad rozumO'vou. Fašismus se rozlil po jihu Evropy a románská rasa s onou nemennou romantickou príchutí, kterou se vyznacuje, byla nejblíže tendencím jeho politickéhOoprogramu. Nebezpecí naci,onalismu je nebezpecím oslepnutí príliš intensivním
osvetlením.
Cituji
Thákura:
»J ak vzrustá
moc Národa, vzrustá prevážne jeho kult
sebezbožno'vánlÍ; a jednotlivec vozí ochotne Národ na zádech jako .oslík; a tu dochází k anoma.1íi, která má nenešfastné následky, že tO'tiž jednotlivec uctívá všemi obetmi
boha, který je mravne níže než on sám. A to by nebyla
nikdy mO'žné, kdyby buh byl tak skutecný jakO' clovek.«

Je zajímavo, jak nacionalism tam, kde je hnutím
odboje, je nábožensky snášelivý a kterak se rázem stává hnutím rasove i nábož,ensky nesnášelivým, Jakmile
se dostane k moci. Románský fašism a indický' nacionalism by tu zasloužily podrobného srovnání. Evropský fašism je protižidovský a, zrejme se priklání ke kat'o.Iicismu (románské
zeme samy jsou témer výlucne
katolické).
Protižidovský ve smyslu rasovém i náboženském. Naproti tomu nacionalism indický je nábožensky tolerantní, protože mu beží predevším a soustredení veš ker Ý c h národních sil k 'Odboji. Gandhi
v reci pronesené 3. prosince 1919 a kalifátu rekl:
»A at jsme již I-IlUdu, Parsové, kresfané nebo Židé, chceme-li tvoriti je den n á r.(l d, zájmy jednohO' musí býti
zájmy všcch. -- Mluvíme o u n i i Hindu-Musulmanské.«

N acionalism, dokud stojí v odboji proti nadvláde,
vyznacuje se rysy sympatickými. Je tolerantní nábo-

468

-

PFítomnost

I

5. srpna.

žensky a je zaujat sociálními problémy, protože národfašistické farme m~ní po,prením, aJe práve naopak,d
ní útisk je sociální otázkou celku. Jakmile nabude
kaz'em pasitivním. A v tam smyslu není treba 10
moci, stává se nesnášelivým, imperialistický'm a antirukama nad Evropou. Zdravý razum muže býti vž
sociálním. Je založen na kultu individuality, nemllže
na cas prekricen, ale nikoliv umlcen. Politika kaž
míti pochopení pro. prumer. Nacionalistická filosofie
denního života je nejpresvedcivejší. P'o.Jitikapráce
je solipsistická, filosofie demokracie je humanitní. Tháúcinnejší. Jeden vedecký abjev, jedna umeleckédí
kur byl zde uveden úmyslne dvema citáty, aby na nem
jedna ramánová epopej, jež se dostane do sveta,
byl demonstrován rozdíl v nazírání humanitním mezi
vetší politický cin, než tisíce politických schuzí. P
v)'chodem a západem, rozdíl v pochopení demokracie
tisování neprinese nápravu. Jediná politika pro pri
jako. státního. systému. Thákur je filasaf humanity, ale generace, která se asvedcí, je výchova k práci. ,\
této skutecnosti nezmení nic jakákaliv ideologie st
pra,ktické využití systému je mu cizí. Nebezpecí státu
K. R.
vidí v mechanisování živata,. Bají se stroi~l, bajÍ se nická.
ekanamisace pracavní, jeho, humanita
úzce sauvisÍ
s budhismem, který chce splynutí s nekanecnem, s MirOscar A. H. Schmitz:
vanou. Masarykuv humanism je praktický. Vzdeláním,
avládn utím technicky-produktivních
sil, tvarivau prací
Clovek politický.
kulturní chce dasáhnouti predpakladCt pro. demakracii.
Tri druhy lidí jsou oznacováni
za politiky: státník, stran
Není pochyby, že Masaql<,oiVa humanita je tvarivejšÍ
a nejnoveji dokonce
utopista.
Není možno mluviti o tech
a že má širší dusah po.litický než Thákurova, jež zu- trech druzích tak, aby o každém bylo pojednáno zvlášt, na
stává uzavrena vlastne jen na poli filasofickém. Hu,
bude nutno pri výkladu o jednom vždy zase poukazovati
manita nevylucuje u abau vlastenectví (a jakými vla,.. druhého, jelikož teprve srovnáním protikladu vynikne urc
stenci aba jsou!), ale t'ma vlast,enectví je chápáno ve zjev dokonale plasticky. Ano, práve tato zásada kontr
smyslu p r á c e pro. vlast a nikaliv palitickéha systému
opravnuje
zarazení
utopistovo
do tohoto pozorování, ne
diktatury strany. Masa,ryk nedávno. rekl:
utopista sám je vlastne vyložene nepolitický clovek.
»Dnes prece ve vlastním státe každý obcan musí býti
vlasteneckým;
ale ovšem stejný stupen lásky k národu a
vii:\sti nevylucuje ruznost politického programu - tu treb'\
tolerance a vecné diskuse a nemaskovat stranickost vlastenectvim.«

Pro. demakracii je každá vláda jedné strany v)'zvau
k baji. At jde vlIle k diktature z prava nebo. z leva, je
nutno. v zájmu vyššího stupne palitickéha vývoj't státi
proti tamu, co. je na stupni nižším. Lécení diktaturou
je padobno eteravé injekci, pada,né pa zastavení s'rdce:
je bezúcelné. Je zajímava, že nacionalism používá nyní
metody diktatury, prati níž za komunistického. prevratu v Rusku nacionalisté Evrapy svorne bojavali. Je to
vysvctlitelna práve programovau pružnastí nacianalismu, jenž nemaje uvedomclé taktiky nemá ani jasno
a svých cílech. Organisace spalecnasti speje stále k
vyšším jednatkám. Daba pa válce zamenila jednotku
»nárad« za jednotku )}lidstvo« a zdála se, že tento. vývoj je tak samozrejmým, že nemllže býti zarážen prekážkami. Historie, pohybující se ustavicne ve vlnavkách, zplIsabila pokles ideje všelidské a vyzdvihuje ideu
nacionální. Je jista, že tento zdvih deje se napas ledy,
nebot saubežne s fašistickými diktaturami, na jihu pastupuje abrada ve smyslu Herderavském
na severu.
Zdá se, že daba, v níž lidé premýšlející jsou odvrhaváni co. zrádci vlasti, je na sklanku a že konecne prece
uvedamelá a pragramová práoe bude uznána za duležitejší než la.ciné kacírování, které patrí k tomu nejlehcímu, co. si lze pad pojmem palitické metady mysliti.
U nás práve prajev, který nacionalisté reklamo.vali
pro. sebe a který nemohl být abvinaván z nevlastenectví
(Sakalský slet), stal se jedinau demonstrací pro presidentuv palitický program: pro. demokra'cii. Ukázalo se,
že demakracie a vlast nejsau dve veci neslucitelné, ale
naopak, ž,e demakracie jalm,žta palitická metoda je daleka lépe uzpusabena k služební funkci vlasti nd jKlkáko.liv diktatura. Vlna nacianalismu se u nás vzdula, aby
dala za pravdu ideálu humanitnímu. Vlastenectví práce, jak je chtel Havlícek, ukázalo svou prevahu nad
ylastenectvím frází. Pro demokracii nacianalism i ve

Utopista filosofuje o politice a to je ne-Ii nesmysl, ted~'.
jednání naprosto
nepolitické.
Je totiž zcela rozdílné, vy
duje-li nekdo svetový
názor anebo politický systém. Vybu
vání svetového
názoru je pri nejmenším nenebezpecné, ne
svetové dení se podle toho nerídí, snad obsahuje ale tako
systém urcité pravdy;
proto spocívají veliké systémy svet
vých názoru, jež známe, na urcitém vecném podkladu, kt
je všem spolecný, a nikoliv na ncpreklenute!ných
rozdílech
zorových.
Laotse a mistr Eckharl, Kristus a Buddha a ste
jako tito i Kant mohou jednotlivci velmi prospeti tím, že
pomohou upevniti jeho vlastní názor. Tady je tedy znate
priblíženi cloveka k pravde ve forme pro neho práve neiv
nejší. Jinak je tomu pri politických systémech od Tomáše M
až po Lenina; musí býti nesprávné,
nebof je nemožno nale
intelektuální
cestou schema, kterému by se byf i jen vctš\
mnohotvárného
a stále promenlivého
života prizpusobila. I.:
nintlv systém neprináší ani slíbeného štestí ani svobody
a' to prece byly cíle nikoliv nejvyšší. filosofický systém je
votem vždy predhonen
a tak každý hrubší omyl rychle ko
gován skutecností
anebo celý systém zapadne jako prízrak
hlubin zapomenutí.
Politický
systém chce skutecnost te
stvorit, procež se utopisté
domnívají, že jsou lidé obzvlá
tvoriví.
To však, co ciní, je pravý opak tvorivosti. Ucpávaji prá
svými teoretickými
požadavky
prameny života a zamezují
plodnost. Nic neznamená,
že se pak pokoušejí opet vzbud
tvorivé síly na jíné strane, treba podporou umení a vedy.
vcelím nebo mravencím
státe není tvorivý duch možný p
to, že se nekolika trubcum postaví atelier a jiní se zamest
jako profesori. Predpokladem
tvorení jest, že život sám pr
tehdy, když reakcní vr
dál, a to je docela dobre možno
potlacuje urcité soucásti života. Rímské imperium, ba car
ponechávalo
tomu, kdo práve neohrožoval trun, daleko ve
osobní svobodu než to ciní dnešní svobodná Amerika, kde vI
ne verejné mínení, nebo tak zvaný sociální stát, kde vlád
neindividuelní predpisy a zákony.

i

i

i

Je nejpodivuhodnejší
vnitrn í skutecností, že u nekterého
veka myšlení sedí jako cizí teleso v úplne jinak utvárené
chologii. To vysvetluje
zjev, že intelektuální utopista v ied
tlivostech
jedná politicky. Tak se setkáme ve strane sociál
demokratické
s mnohými lidmi, kterí pevne verí ve stát
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sti, ale prece mají v rámci své strany velmi dobre
utý smysl pro skutecnost.
Dokonce se takoví lidé vyI i ve službách urcitého státnického
systému.
Jsou-Ii
systémem neseni, mohou nekdy imponovati
sami co
, aniž by jimi ovšem byli. Takoví lidé se casto vyskyAnglii. Clovek je casto velmi zklamán, dá-Ii se s nimi
voru. Ocekávali bychom od nich rozmyslné
státnické
vání, a nacházíme toliko chytré jednání prípad od pría dobrý, byr i casto povrchní smysl pro poznání lidí.
~k žasne nad nedostatkem
porozumení
pro vlastní síly,
hýbou dcjinami a urcují osudy lidí. TakOVÍ politikové se
mohou vyskytovati všude a všude se uplatní. V sociálne
kratickém volebním sdružení zilstanou malými lidmi, ve
ách velké politické skutecnosti
imponují jako skutecní
IcI. Rozhodne jsou to lidé pontictí. Vynikající typ tohoto
u byl zesnulý nemecký president Ebert, který jiste nikdy
I státníkem. Byl sotva politikem, ale vyloženým
politiclovekem.
zdálili jsme se tím príliš od utopistu, nebof utopistou Ebert
nikdy nebyl. Skutecnost, že se tak dobre osvedcíl vcele
u, který byl tak vzdálen ideálu státu budoucnosti,
jejž si
trana vysnila, lze si vysvetliti tím, že u neho jako u vetroli.
politických lidí myšlení nehraje príliš samostatnou
h hlavní silou je cin. Myslí ovšem také, ale myšlenkami,
ré prejímají hotové z okolí; nepocifují potreby cas od casu
o myšlenky zrevidovati. Tak se jiste Ebert pokládal až dp
!IIceza cestného sociálního demokrata,
ale protože na neho
lenky vubec nikdy silne nepusobily,
rušily politické nájeho cinnost ve funkci ríšského presidenta
stejne málo
o kdyby byl veril na theorii o svetovém
ledu. - Daleko
plikovanejší je ten prípad u mužu jako Lenin. Tady je
lmo rozdvojení osobnosti, jaké ar ci není v dejinách a náenstvÍch vzácné. Spocívá v tom, že myšlení, jež nemá soulosti se skutecností a mimo to se vyznacuje
primitivními
ky, je dokonalým ovládáním svetských
prostredku
úplne
ceno svetu. To je prípad fanatika s politickým
nadáním.
Ýciti tu hranici mezi ním a velikým mužem je velmi težko.
dstone byl takový vysoce nadaný fanatik. Za své doby byl
ýván "the great old man«, ale dejiny byly ochotny mu tento
edikát opet vzíti a prirknouti jej jeho odpurci, opravdovému
tniku Disraelimu. Vzdálíme-Ii se však s území, kde se vytuj( prechody, najdeme mnoho velmi nadaných
fanatiku,
nichž je dnes již jasno, zda byli velkými muži ci nikoliv.
Ilo sám není fanatikem, neprizná
velikosti Robespierrovi,
zatím
Cromwellova velikost je mimo diskussi pres to, že pro
fanatism jej nelze pokládati za pravého
státníka;
jeho
atismus byl však v okamžiku projevu dejinne nutný a mohl
lne vyrvati Anglii ze zmatku revoluce. A tak dal ostrovní
pevný podklad, na ncmž se pak ono pravé velké britské
tnictví, vzdálené všeho fanatismu, vyvinulo. Nejsilnejší reesentanti tohoto státnictví byli oba Pittové a Disraeli, u nichž
politické myšlení krylo s politickými ciny.
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politika, jak jen bylo možno, ale prece je u techto lidí pomerne nejvíce dcjinného a politického vzdelání. Prirozene
nalézti nejakou' smernici pro to, co by se melo stát a co se
nestalo, je težko. Kdo však si promlUVÍ s pruským konservativcem bez predsud ku, rekne si: Ti lidé jsou docela rozumní.
Najde se U nich velmi zdravé státnické
smýšlení, ale vzhledem k spolecenské
uzavrenosti
techto tríd, což ovšem není
v Anglii, schází jim onen politický takt v jednání i mluvení,
který mel treba Ebert pro vnitrní politiku v dostatecné
míre.
Mezi temito prímými ještc s pudou srostlými muži dobré vLde
a znacného vzdelání by se byl leckterý našel, jenž by byl mel
vhodné vlastnosti
k rízení nemecké státní lodicky; škoda, že
žádný z nich nemel v koneccích prstu ten takt, jemuž Francouzi ríkají "le doigté« a který dovoluje Anglicanovi, aby byl
uvnitr aristokratem
a zevne demokratem
a kterýžto
typ se
darí všude jen v Nemecku ne.
Bytost politického
cloveka se prizpusobuje
svetu tak, jaký
tento je. To je ovšem velmi usnadneno tam, kde je urcitá prostrednost
povahy i ducha. Lze pak proto tak dobre rozumeti
druhým, že je clovek stejný jako oni, jen ponekud extensivnejší,
to jest clovek není jednostranným
typem, má v sobe ze všeho
normálního neco, ale niceho príliš mnoho. Clovek myslí jasne,
ale nikoliv puvodne, rozumí soucasne významu citu. Také pro
hodnoty
fantasie
je prístupen.
Tak si získá snadný
prístup ke všem a každý se cítí býti jím potvrzen. V. takovém
cloveku není nÍC, co by nebylo i v ostatních, je to jen trochu
bohatší a tak usporádané.
že se to vedle sebe snáší. Predevším
nesmí nejaká vlastnost príliš silne postoupiti do popredí, nebof
pak by rušila onu harmonii, která pusobí tak uklidnujícím dojmem, a podnecovala
by výboje smerem na zevnejšek. Takoví
lidé reknou vždy instinktivne
to, co druzí chtejí slyšeti. Jejich
pak pribanalita a všeobecnost
muže býti prímo monumentální,
padají své dobe jako velcí muži.. Tento typ je velmi hojný
v Americe, a jeho ovšem ne úplne cistým exemplárem je Roosevelt. Byl jen o nekolik stupnu prudší než bylo treba.

Toto šfastné splynutí je stejne vzácné jako je naproti tomu
olným zjevem, že politický utopista je naprosto
ne politický
ovek. To práve tak sesmešnilo nemeckou
revoluci, ba proenilo dobu mnichovské vlády rad ve skutecný
masopust.
Isler, Toller, M Uhsam a Landauer
byli sice velmi rozdílní
é. ale byli stejní v tom, že jakožto
naprostí
nepolitikové,
politictí v myšlení i v jednání se dostali do politiky. Taková
c se ovšem mohla prihodit jen tak nepolitickému
lidu jako je
iavorích, který teprve ponenáhlu zacíná chápat, co to po~a vlastne je.

Ale tuto vnejší prizpusobivost
musí míti i pravý státník, jinak
mu i nejlepší politické zásady nejsou nic platny. U Anglicanu je
to casto dílo výchovy, která prirozene
je odvislá od celé spolecenské struktury
zeme. Pri sportu, v živote spolecenském
a par!amentárním
se hledí prizpusobiti
i ten, kdo byl prirozeným založením myslitelem,
ba snílkem. V Nemecku je tomu
naopak. Všechny tyto výchovné
možnosti scházejí a tam, kde
prece neco takového
je, nemá to žádOUCÍ úrovne.
Ostatne
v Nemecku nestojí doopravdy
vznešeným
za to, aby se prizpusobovali
problematickým
formám nemeckého
sociálního života; a tak zustává myslitel od sveta odlouceným
snílkem, a
muž spblecnosU a sveta si za casté priv!astnuje
formy, jejichž
umelost bije do ocí. V Nemecku se musí vždy pLlvod z predních spolecenských
vrstev
slouciti s genialitou,
aby vznikl
státník, a práve toto sloucení je, jak zkušenost UCÍ, velmi vzácné. Bylo tomu tak u trí nemeckých
státníku novoveku:
Bedricha Velkého, pana von Stein a Bismarcka.
V zemích, kde má
spolecenský
život urcitou kulturu, není k státnictvÍ
zapotrebí
ani genia ani vznešeného
puvodu. Nikdo neupre muži jako sir
Robert Peel státnický
smysl. A prece' to nebyl ani genius ani
nepocházel z rodiny vznešené, nýbrž ze stredních mešfanskÝch
vrstev.
Naproti tomu nevím, zda by se v Nemecku dovedl
muž pocházející
z mešfanského
milieu, který by nemel vyložených rysu geniality, uplatniti - a co je duležitejší: vžíti do
urcitého duchovního sveta, a obrácene, zda by nekdo zrozený
mimo toto prostredí
dovedl bez geniality nalézti porozumení
a ovládání formy, jež je pro státníka nezbytnou.

Ješte nejlépe jsou v Nemecku politicky uvedomelé ty vrstvy,
teré prakticky nejvíce selhaly - konservativci.
Navazuje se
:t Bismarcka, kterému
se prirozene, pokud žil, ztežovala
jeho

V Anglii a Francii najde ponekud nadaný clovek jak ideje tak
i životní formu na ulici beze vší námahy, na schuzi, v divadle,
v salonu.

470

Prítom

Proto Nemecku zavedení demokracie, jež je v tomto okamžiku samozrejmou nutností a od níž není možno zásadne
ustoupiti, politicky samo nepomuže. V jejím rámci se vyvíjí sice
bohatá fauna stranických politiku, obojího pohlaví. Tento tretí
politický typ je však od pravého státnictví stejne vzdálen
jako utopista. Prirozene, chce-Ii se dostati ku predu, musí míti
více nebo méne ono nadání, projevující se v recích i cinech,
o nemž byla pred tím rec. Bez neho nenajde prívržencu a když
jeho banalita dostoupí monumentality, pak to muž-e i on dotáhnout daleko, ba dokonce i na místo, které prísluší jen státn,íku. Jmenovali jsme již Roosevelta a nepochybuji,
že se
v brzku setkáme s týmiž zjevy. Tito velkorysí ploskolebci,
kterí mohou dosáhnouti svetového vlivu, vycházejí obycejne
z nejaké stranické politiky. Je podivuhodn'é, jak žena v nesouladu se svou povahou musí v tomto vývoji páchati sama na
sobe násilí, chce-li se uplatniti. Všimneme si treba, co paní X.
z Mag-deburku ríká shromáždení studentt't v Dpsale nebo co
Mrs. Y. z Philadelphie vykládá skautum v Lipsku. Je to tát
g-ramofonová deska, která se tocí ve více nebo méne obstarožních gramofonech. Tyto myšlenky byl" recníky nejak vteleny,
ovládají celý duševní prostor, jsou tak vytrvale naráženy na
totéž, ai beží o pobyt na mori nebo vysokých horách. Stranictí lidé jsou totožni se shromáždišti, neboi zatím co normálního
cloveka nejaký nový popud nebo poznání obohatí, tito lidé
merí svou výši poctem volebních hlasu nebo poctem demonstrantu, kterí se práve dostavili k táboru lidu. - Ze toto pocínání nemá nic spolecného se státnictvím. není treba podotýkati. Puvodne bylo stranictví arci neco jiného. Když se ang-lický parlament podobal iešte klubu g-entlemanu - a tomu tak
Ir\,lo až do devadesátých Jet - bylo vtldcovství strany a státnictví totožno. Nikdo tehdy nepokládal svou stranu za neco
absolutne platného a svého protivníka za neprítele, nýbrž každý
vedel. že státnická politika je výslednicí mnoha protiproudtl,
z nichž jeden byl ten, v nemž jednotlivec. vlivem ruzných
okolností, plul. Politik videl pres svou stranu také celek a výrazy jako »blaho národa" nebo »vlast" se z urcité dávky cudnosti neužívaly, protože oznacovaly tehdy hodnoty samozrejmé
a vznešené. Teprve od doby, kdy se vyvinula jednostranná
stranická politika na úkor celku, musí býti tyto hodnoty
stále znovu zduraznovány.
Nemluví již spolu gentlemani,
kterí ac ruzným zpusobem prece chteli dobro celku, nýbrž
mluví se z oken k tem, na než státnické názory nepusobí nejmenším dojmem, protože nevzbuzují vášne, nýbrž pusobí na
intelekt. Proto je v dnešní forme demokracie státnictví vlastne
nemožné.
Na konec budiž ješte na neco upozorneno, ac nepolitický
lid stále zapomíná, že totiž státnictví patrí k nejvyšším výrazum lidství. Myslí se, že státník je lleco podobného jako obchodník, a fantasté materialistického svetového názoru - a ti
jsou ostatne nejhorší ze všech - požadují stále, aby se politika vložila do rukou obchodníkum. Zatím jsme videli, jak tak
vynikající obchodník jako tIUgO Stinnes úplne selhal pri jednání
s Francouzi. Pokud beží o Rathenaua, nebyl povolán jakožto
obchodník, nýbrž jako clovek duchovní, který rozumel obchodu.
Státník je typ více duchovní, intuitivní, jehož pohled však
patrí svetu, tvurce, který své ideje nebére z intelektu a z obchodní prakse, ale z nejhlubšího podvedomí jako básník, umelec a mudrec, ano ve velkých básnících jako Shakespeare a
Goethe, ve velkých mudrcích jako Buddha a Marc Aurel tkví
neco ze státnického smyslu, zatím co velcí státníci jako Caesar
a Napoleon mají rysy umelecké a prudkou vuli k moudrosti.
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Chudá Evropa a náš prumysl.
Jedna miliarda korun, o kterou je pololetní výkaz
našeho letošního vývozu chudší než loiiského rokUj
obrátila rázem pozornost k naší obchodní politi
S nemocí nalezli se i lékari, kterí nezapomínají ve SV}'c
dobre mínených radách v prvé rade na sebe. Neuply
nul týden, a bylo by možno z hlasu tisku sestaviti j'
velmi peknou publikaci, ve které by nechybelo ani hlas6
oficie1ních, upozornujících, že to všechno není tak zl~
že nezáleží na tom, zda pacient umrel, ale hlavne na
tom, mel-li správnou dietu. Byla obvinena naše obchod
ní politika ze zásadních chyb a omylu, aniž dány ná
vrhy, jakým zpusolbem se má polepšiti. Bylo velmina
léhave upozorneno na pochybnou podporu exportu
zvýšením dopravních a telefonních sazeb, voláno posní
žení daní, poukazováno na sociální bremena a konecne
s resignujícím gestem vysvetlen úpadek exportu všeobecným poklesem cen na svetovém trhu, poklesem
franku a souteží Francie, malou kupní schopností sousedních státu a vzrustající souteží Nemecka.
V ážný nemecký národohospodár
vytkl Ceskoslovensku preprumysl.není. Máme príliš mnoho prumyslu,
zdedili jsme jej pa Rakousku a: vybudovali si ješte
k tomu navý, máme prumyslu vke' než je slušno a proto
musíme trpeti. V zpamínáme pri této príležitosti pa
mátných slov jednoho z vudcu naší obchodní politiky,
že »pOllovina našeho prLlmyslu musí chcípnout, aby
druhá moWa pracovat. « A je nám divné, že se po trech
letech setkáváme s týmž názorem, který se zdál již
býti jednou pro vždy pochován. Ale heslo preindustrialisace má - jak se zdá - dobrý zvuk a tuhý život'
Je nutno vyporádati se s ním a! .není vhodnejší príleži·
tosti nad tuto - nad okamžik, kdy se truchlí nad naší
obchodní bil~ncí.
Prebytek prumyslu muže býti absolutní a relativní.
O absolutním není a nebude reci pa nekalik ješte století, -nelhot ve svetovém hospodárství znamenal by prebytek prumyslu preplnení trhu prumyslovými výrobky,
na než není za' ž á dno u 'C e n u kupce. Saturování
trhu. Relativní prebytek znací, že z a d a n Ý c h o k o In o stí není pro prumyslové výrobky odbytu, a príciny
mohou býti ruzné. Evropa prestala bý6 továrnou sveta, prumysl vzniká i v koncinách, které až do nedávna
byly dejištem dobrodružných
románu, a tyto zeme,
kdysi' ochO'tne konsumujkí všechen brak evropských továren, zarizují se samy na okrádání lwnsumenlll, bez
anglické, nemecké nebO' naší pomoci. Mám pri ruce
»Commerce Reports« Spojených státu, a data jsou beze
sporu zajímavá. Ukazují, že a pr. Cína mela v roce
1919 1,619.000 vreten, v roce 1924 již 3,000.000, cili
že se pocet prádelen zdvojnásobil za pet let. V roce
1921 vyvezla také Cína! prumyslových
výrobku za
3,724.813 taelu, v roce 1924 již za 18,810.291. A to
je jenom Cína, která je v pocátcích industrialisace,
kdežto Japonsko, Australie, Jižní Afrika pracují plnou
parau na dO'bytí svého trhu.
Že se nové prumysly uzavírají vysokou celní hrad·
bou, kdož by se divil? Ciní totéž, co jsme cinili a ciní·
me my, cemu se ostatne nevyhnula do roku 1844 klasickí zeme volnéhO' .obchodu, Anglie. Poptávka po
evropském zboží tedy klesá?

PJítom n os t
nikoli!Starý zákon o vzrustající životní míre platí
deplatit i nadále. Nedomnívejme. se, že industria-.
ná Cína:je ztracena pro náš export. Cím více prulu budemíti zeme dosud agrární
nebo dokonce zedivošská,tím více zboží spotr4uje.
I,ndustrialisace
ená kultivaci a s kulturou stoupá životní míra.
oupá rychleji než domácí prumysl mLlže staciti.
vskémukmenu stací bavlnené látky nejhrubší kva, Rolník chce již látku dobrou, prLlmyslový úredobchodníkhledá kvalitu. A žádný nový prumysl
úže pres noc dosáhnouti úrovne staré prumyslové
by,budované na staletých zkušenostech, na paten, jež j Ou továrním tajemstvím, a konecne na delbe
, která predpokládá opet velikost. Nebot delba
- tajemství amerického úspechu - je v prímém
ern s rozsahem výrdby.
ení tedy nedostatku poptávky po zboží vubec není zájmu o na š e zboží. Naše zboží je drahé.
zdraženoochrannými cly importujících státLI, zdradopravou, která je z vnitrozemí nepomerne drahá
i dopravenámorní, a je konecne zdraženo vlastními
ok~mivÝrobními náklady. Stydím se již opakovati
desáté,že jsme se nedovedli ješte prizpLlsobiti poavkllmmodemí prLlmyslové výroby, že nestudujeme
't v prllmyslu, jako to ciní Amerika, že nerídíme vývedecky,že nepracujeme seriove, že prípad Batuv,
rý mel býti príkladem, zLlstává ojedinelý. Naše ulratio je sní žen í mez d, zatím co Amerika
cuje obráoene, vedouc, že delník je nejvetším konntem. A zde jsme u vlastního problemu - preustrialisacei obchodní bil:a:nce.
E Vf o p a je c h udá!
Je tak chudá, že si nemuže
piti zboží, kterého potrebuje, je tak chudá, že musí
'žovati svoji životní míru, musí šetriti. A šetrení
tihnevždy v prvé rade prLlmysl a to prLlmysl nejonalejší.Šetriti zacneme u potrel\) nejméne nutných,
predmetuprepychových, které vyrábejí vždy továrny
'dokonalejší.Místo »pravých anglických látek« z Lie si koupíme jen bavlnenou imita'ci. Nejpozdeji buzasazeno zemedelství, nebot vyrábí potreby nené.

Jakje Evropa chudá, ukáže techto pár císel:
V Nemecku ciní mesícní spotreba ctyrclenné rodiny
, sk r o m n é m zpusobu života asi 300 Mk. Mzdy a
ty však se pohybují u delnictva od 100-1S0 Mk,
obchodnkh pomocníku I SO-2 so Mk a jen u 1:. zv.
ššÍchpovolání, to jest u vedoucích obchodníku, inýru atd. 300-700 Mk.
V Italii pri potrebe 1800-2000 lil' ciní platy u remeíku 800-1200 lil', u obch. -pomocníku 800-1800 lil'.
V Rakousku pri potrelbe 300-400 šilinku u delníldl
da 175-200, u obch. pomocníkLI 200-300, ve vyš'
h povoláních 400-600 šilinkú.
V Ceskoslovensku je potreba
asi IS00-2000 Kc,
da delníktl 700-800
Kc, obch. pomocníkú až
Kc, remeslníku 9°0-1000
Kc, u samostatných
Všíchpovolání 2000-25°0 Kc.
Horší pomery než zde vytcené jsou v Polsku, Marku, Jugoslavii Rumunsku, Francii a Belgii (zvlášte
za. inflace), lepší jedine v zemích bývalých neuú, ve Švýcarích, Švédsku, Norsku, Dánsku, Rolanda v Anglii. Anglie neprichází pro nás tak mnoho
úvahu,zeme neutrální mají svúj prúmysl a jsou pocobyvatelstva slabé. Zbývají státy pw náš export
ladové
zeme
strední
Evropy,
kt~ré
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k u p o vat
n e m o h o u,
pro tož e
nemají
pen e z.
B. Say formuloval pr.ed sto lety hospodárský záMm odbytový, který nám nepraví nic jiného, než že
ochuzení jedné vrstvy obyvatelstva má za následek chudobu všech. Chudý delník - chudý továrník. Tvorí-li
témer polovinu ceskoslovenského obyvatelstva rodiny
delníku, je prirozené, že cím nižší mzdy bude míti tato
vrstva, tím méne bude se prodávati. Domnívati se, že
vykoupíme blahobyt velkým vývozem na úkor mezd,
je základní chYba v kalkulaci.
Ve Spojených státech ciní potreba rodiny mesícne
90-200 dolarL!. Platy a mzdy však se pohybují u delnictva mezi 60-150 do,lary, u remeslníku mezi 80 až
300 dol., u obch. pomocníkú 7S-200 doL, u svob. povol·ání mezi 100-600 dol. Pri tom nelze a n i zd aI e k a srovnávati potrebu americké rodiny s naší, nebot
to 'co u nás platí za prepych ve vrstvách zámožn~'ch automobil, vlastní domek ,o 4-6 místnostech, telefon
- je zde standard of life každého slušnejšího delníka.
Amerika ovšem nemá našich sociálních bremen a také
ne našich vysok)'ch daní. Ale americký prLlmyslník také
nepracuje s 13 Yo %: úver-em, neciní presentu bankám,
které s-e bud sanují samy nebo padnou, nechce pri malém obratu vydelávaÚ 20%, ale stací mu pri velkém
obratu S% a dovede svuj podnik organisovati. A predevším velmi dobre platí svého delníka, od nehož také
vyžaduje celé práce. Spoléhá rozhodne více na svuj
vlastní rozum než na státní podporu.
A zde jsme u naší preindustrialisace. Máme mnoho,
prumyslu - pravda, ale nemáme ho príliš mnoho pro
skutecnou potrebu Evropy, nebot Evropa není dosud ani zdaleka! nasycena zbožím, Evropa žije v odríkání až stydném; máme však mnoho p r LImys lov Ý c h
zá vod lI, špatne organisovaných a potírajících se vzájemne, máme na míste jednoho velkého prLunyslu tucet
-fušerú. Stálo by za zkoumání, jakých pracovních metod
používá náš domácký prLlmysl jablonecký, který je néC
stejném stupni vývoje jako pred dvaceti lety a kde se
proste fatalisticky konstatuje - »jinak se to delat nedá«.
Nemecko nás utlonká krok za krokem. Velká tabula
rasa prumyslového zadlužení, umytá inflací, levný ná-,
kup moderních stroju v této dobe, miliardové investice
za vdovin groš je postavily do první rady mezi pru- myslovými ·státy. Prumysly rostou zde jako houby po
dešti a prece se nevzdychá o preprumyslovení.
Skvelá zpravodajs;<á organisace obchodní informuje
O svetové situa'ci dríve, než naše konsuláty
sestríhají
»h1asy tisku« a slepí z nich raport, který nikdo z prumyslníkú a obchodníkú nedostane do ruky - címž konecne nic neztratí.
.
Obchodní politika, jak se jí U' nás rozumí, znamená
jednání
obchodní smlouvy. Ale opravdovou obchodní
politikou by byla reorganisace našeho prumyslu, snížení úrokových sazeb delbetních, fusionování zbytecných
bank a zlevnení jejich administrativy zjednodušením,
zjednodušení státního aparátu a snížení nákladu na nej,
snížení horentních cel na prumyslové výrobky o prinucení prumyslu k ekonomisaci výroby, protekce koncentracních snah, pokud je jejich úcelem snížení výrobních nákladú ...
Ceskoslovensko je vývozním státem. To je, myslím,
uznaná vec. Ale v takovém státe je ob c hod n í p o I it i k a .i' e d i n o u p ° I i t i k o u v ú b e c a vše ostatní musí se jí podríditi. Miliony delníkLI pracují na ex-
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portním zboží. Tisíce továr,en je vyrábejí. Nebude-li exportu, zavreme továrny, propustíme delnictvo a mužeme zavríti další desítky továren, pracujících pro domácí odbyt a propustiti další delnictvo a! tak dO' nekonecna. Vlastne nikoliv do nekanecna, protože mez je
dána nosností státu. A že je tatO' nos'nost velmi malá,
o tom nás presvedcila deHacní perioda let 1922-23 a
její dusledky pro blahobyt státu. Jsme príliš malí pro
r:.áš prumysl. Jsme stá tecek s prumyslem velmoci. A
mužeme v Evrope hráti roli
p. r 1926
u mys lov é ve l1926
1925
'.. cásti. též bavlny):
(z
malé
m o c i, naucíme-li se Hodnota
pracovati
ve velkých
rysech a systematicky. Dáme--li chudé Evrope levné zboží, nemusíme mluviti ,() preindustrialisaci.
A že je to možné,
bylo u nás dokázánol. Máme prumyslový závod - netreba snad jmenov-ati - který pracuje levneji než padesát jeho konkurentu, který pri tom platí vyšší mzdy
než všichni jeho konkurenti, který nepotrebuje ochranných cel, který prodává ne.jencelé chudé Evrope, ale
celtri:m svetu a jehož jediným zázrakem je dobrá organisace výroby.

-Pokles vývozu a mezinár-odni kramárstvi.
Zatímní výkaz o vývozu v cervnu, který vydal Státní
statistický úrad 2V. cervence, vzbudil tentokráte mimorádnou pozornost verejnosti. Asi hlavní prícinou této
pozornosti je okolnost, že pokles hodnoty vývozu za
první pololetí letošního roku proti prvnímu pololetí lonského roku je vyjádren císlicí velmi okrouhlou a pritom
velmi vysokou, totiž císlicí jedné miliardy. Ze zkušenosti
je známo, že takovéto okrouhlé císlice strhnou na sebe
daleko snáze pozornost než presné statistické výpocty,
a tato zkušenost se potvrdila i tentokráte. Místopredseda
Státního sta'tist-ického úradu uznal za vhodno hned druhý
den po uverejnení statistiky v denních listech podati
jakýsi uklidnující výkla:d, že nelze statistiku zahranicního
obchodu posuzovati v celku, nýbrž že je nutno hledeti
k podrobnostem a ke všem vlivum, které pro vývoj vývózu v jednotlivých oborech mají význam. Tímto výkladem snažil se pouze varovati pred ukvapeným vyvozováním dusledku, ale o prícinách 'poklesu vývozu
prirozene niceho nerekl, nebot to také néní úkolem statistického úradu.
Mifrarda ceskoslovenských korun, o kterou je hodnota letošního vývozu za pul roku menší, než byla loni,
si ~aslouží podrobnejší pozornosti už proto, že je to
'osudnou známkou s hlediska tech tisícu pracujících lidí,
kterí meli "O príslušnou kvotu méne zamestnání. Za miliardu korun je jiste hodne zboží, a klesne~li vývoz
o tuto miliardu, znamená to zhruba také, že bylo nutno
vyrobit také o tolik méne zboží, nebo že to zboží se sice
vyrobilo, ale 'nenašlo odbytu, což ve svých dusledcích
je takrká. stejné. Pravíme zhruba, ponevadž v té miliarde
vývozní hodnoty jsou nejen výrobky, nýbrž také su'roviny a polotvary, na nichž práce domácího delnictva
není tolik
. . zúcastnena.
Poukážeme na tlekolik hlavních vývozních položek, jak
se jeví v prvním pololetí posledních trí let. prihlížíme pri
tom pot.r'zek hodnote vÝvozu, ponevadž ,pouze vyjádrením hodnoty zboží v penezích dostáváme srovnatelná statistická data; -k množství vyvezeného zboží lze prihlížet
jen v urcitých prípadech, nebot u nekterých ·položek je
.vederlO mnoÚtví l?oCtleváhy, li jiných pak, jako napríkrad u dobyfka, 'nektérých vozidel, hodin a pod. podle
,

kusu.

Hodnota celkového vývozu všeho druhu za první
'loletí posÍedhích tfí let byla podle vy-kázu Státníhos
tistického úradu táto:
':J/lJI
1924 ..
1925.
.
1926.
.

.
.

. 7832 milionu Kc
»
. 8920
. 7906
»
»

:' '.
. .

tlodhota vývozu cukru jeví se v techto trech obdob
takto:
» 1924
1217
milionu
Kc
1228
1066
1203
1495
níilionu
.
1168
bavlneného
zboží
vývozu
1924 .

Hodnota vývozu vlny, vlnené príze a vlneného zbo
1924 .

781 milionu Kc

1925'.

. . • . . . .' . 819

1926.

.

.

.

.

.

.

.

.

»
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Iiodnota vývozu skla a skleneného zboží:
1924 .
1925.
1926.

. .
. .

. . .
. . .

. . .
. . .

597 milionu Kc
»
619
595
»

Hodnota vývozu železa a želeZného zboží:,
1924 .562
1925.
. . . . . . . .
1926.
. . . . . . . .

milionu Kc
579
611

»

Hodnota vývozu uhlí a dríví:
1924 .
l925 ...
1926.
.

.

,
.

..
. .

1176 milionu Kc
1005
»
649

Z toholo srovnávacího prehledu nejduležitejších
vozních položek je patrno, že p'ok'lesem hodnoty výv
o jednu miliardu Kc dostal se náš vývoz zhruba na
ven, kterou 'mel v prvním 'Pololetí 1924. Tato skutecn
jeSt dosti smutná, uvážíme-li, že v r. 1924 se ceskosl
ven-ská výroba teprve jakž takž propracovala z težk
následku deflacní krise a že teprve rok 1925 bylo m
nazvati rokem !'epším. Z vy jmenovaných nejduležitejšl
di'uhu zboží vývozního udrželo se jen železo a že
zboží nad úrovní z r. 1924, are práve v nejposled
dobe je vývoj vývozu železa a železného zboží tak
uspokojivý, že je jisté, že nad touto Ílrovní dlouho
bude. vývoz textilií je v oboru 'bavlnárském zhru
steÍÍtý jako v r. 1924, v oboru 'y'lnarském znacne ho
Iiodnota vývozu skla klesla asi na úroven z r. 1
avšak hodnota vývozu uhlí a dríví vykazuje pokl
velmi silný, ponevadž jak tihe'1nén'lutak drevarské
vývozu se dnes vede ve'rmi špa'tne.
Dostavá-li se ceskoslbv'ens'ky vývoz '!ta úroven z a
po deflacní krisi, má to velmi vážné príciny. Je
z cásti 'krise odbytu 'nebo krise cen, ale hlavne jsou
dusledky neprozíravé obchoCln( politIky. 'Rok 1925p
nesl ve vetšine státu, do nichž -Ceskoslovenská republ
vyvaží, znacné zvYšovaní cel. Bylo to Nemecko,
kousko, Polsko, Jugoslavie, lRumunsko, Madarsko a o
'rada jiných státu.Ceskoslciven~ká 'obchodní pblitíka
vyvodila z toho vcas dusledky; nepripravila se v
k jednání o nové obchodní sm'louvy a tím se stalo,

Plltom
dnes nemame obchodní smlouvy s temito státy obeny a prizpusobeny
novému stavu vecí. Mezi.nání obchod je dnes ve znamení skutecného
mezináího kramárství. Každý stát zvyšuje takrka každým
m cla na dovoz i vývoz zbožÍ a slevy z techto cel
dosáhnouti jen úporným
jednáním
o obchodní
ouvu, ve které se dává sleva za slevu. Je to práve
, lako když kramár, pocítající na smlouvání,
hodne
cení své zboží, ponevadž predem vÍ, že bude muset
vovat. Státy ohražují se dnes vysokými celními hradi, ponevadž vedí, že v obchodních
smlouvách
je
tno celní sazby slevovat, má-li se urvat za to zase
aká sleva pro vývoz. vlastních výrobku. Pro príklad
ádíme: Madarsko zavede vysoká cla na dovoz železbó zboží. Chce-li Ceskoslovensko
vyvážet
železné
fí do Madarska, musí za to Madarsku navzájem zase
volit slevy z ceskoslovenských
cel pro zboži, né\.jehož
vozu má zase Madarsko zájem.
Celá obchodní politika se tocí dnes kolem tohoto pretého celního ochranárství.
Nelze proti nemu bojovat
ak než dohodOu mezinárodní, a ta se idá zatím stále
te hudbou budoucnosti.
Ceskoslovenská
republika,
koli jako stát vývozní
by vlastne mela býti proti
hranárské politice, prihlásila se k ní velmi horlive už
roce 1921 a štedrovecerním
vládním narízením
zala vysoká ochranná cla prumyslová.
Od té doby
olní státy napodobily ucelive ceskoslovenský
príklad,
trochu jej zdokonalily.
Zavedly si celou
cel n í
o u s t a v u a nikoli jen cástecnou, jako se stalo v Ceoslovensku, kde sice byla stará rakouská prumyslová
a zvýšena na úroven deseti a dvacetinásobnou,
ba
nekterých prípadech ješte vyšší, ale zemedelská
cla
nezavedla. Tím 'se stalo, že ceskoslovenská
republika
ti jednání se zemedelskÝmi ,;táty nemela z ceho slevat pro dovoz zemedelských
výrobku,
chtela-li
sáhnout u cizích státu
slev
pro vývoz
svých
yslových výrobku.
Jeto
velmi
paradoxní
a
tecne také velmi hloupé,
bojovat
proti
vysoclum vysokými cly. Ale stav vecí je' už jedu dnes lakový, a Ceskosloven~ko
samo nemuže na
m nic zmenit. Proto už v roce 1925 proniklo precení, že bez zemedelských
cel v obchodní politice
nepujde a po experimentu se cly klouzavými došlo se
ecne v léte 1926 k zavedení pevných zemedelských
v dobe z cenových duvodu pramálo vhodné, v dobe
lených cen a duchodu, ackoli zemedelská
cla mohla
zavedena už dávno v roce 1921, kdy jejioh dusledky
llebyly daleko tak nebezpecné jako nyní.
Olouhá nejistota o zemedelských
clech zpusobila, že
e nejednalo skoro se žádným z tech státu, které cla
roce 1925 zvýšily. Cesk:oslovens'ké
zboží proto melo
onech cizích státech špatné odbytové
podmínky,
na
rých trzích ceskoslovenských
se usadila ponenáhlu
utež italská a francouzská, mimorádne ješte podporoaná poklesem franku a liry, a nyní vidíme, že se speem se zahajuje obchodne politické jednání s Nemecem, s Mada'rskem, má se zahájit s Jugoslavií
atd.
Nemecku bylo naznaceno, že by snad stacila zatímní
louva, ponevadž se vidí, že vývoz jecmene, okurek
ovoce by už co nejdríve potreboval
nejakých úlev,
Nemecko velmi zdvorile odpovídá, že o prozatímní
louvu nestojí. Je úplne zbytecné
videt v tom snad
Iliakou politickou zaujatost Nemecka. V obycejné reci
mecká odpoved proste znamená:
když vy jste dríve
meli casu na jednání o obchodní smlouvu, nevíme,
oc b~rchom práve my nyní s 'lakovým spechem meli

nos t
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povolovat
zvláštní slevy a výhody pro vaše okurky,
ovoce a ]ecmen.
Nemecko má na obchodní smlouve
s Ceskoslovenskem
tak silný zájem jako Ceskoslovensko. Ceskoslovensko
patrí mezi jeho nejduležitejší odberatele. Ale Nemecko ovšem nemá žádného duvodu, aby
pro letní dobu poskytovalo
Ceskoslovensku
zvláštních
vJ'rhod, nedostane-li
se jich také jemu.
Pro parlamentní
tahanice a potíže propásla ceskoslovenská obchodní politika velmi dlouhou dobu. Dnes už
nebehají spotrebitelé
za dodavatelem,
nýbrž dodavatel
musí behat za spotrebitelem.
Ponevadž
ta doba, která
se v obchodní politice propásla,
nedá se tak snadno
nahradit, je nutno pocítat s tím, že pri tomto poklesu
vývozu nezustane,
a že prijde ješte pokles další. Bylo
by už nejvýš treba, aby obchodní politika postupovala
podle nejakého plánu a nikoli jen tak ze dne na den,
jako tomu bylo dosud. Je sice smutné, že místo volného
obchodu vládne dnes mezinárodní
kramárství,
ale dovede-li se tomu prizpusobit
obchodní
politika jiných
státu,
pak se musí prizpusobit
také obchodní politika
ceskoslovenská,
nebo bude s ceskoslovenským
vývozem
stále hure.
D. K•.

Literatura

o jednom

a umení
ruském filmu.

fu=----'

Stále je u nás jen zcela málo lidí, kterí spatrt11
sko po revoluci v roce 1917, a ackoliv už dávno je klid
a dny bojt! a hruzy staly se historií, Rusko je dasud zemí div ne abstraktní,
ponevadž je o nem tak málo živých skutecných
a bezprostredních
pO'znatku. Zpravují
nás o Rusku jen knihy a fotografie,
ale to je málo proti
informacím,
které máme o kulturním
dení jinde, v zemích stejne dalekých.
V Nemecku meli už více štestí
videti necO' z tohO' mnohého, co se tam dálo. V Berlíne
svého casu usporádali
celou velkou prehlídku
ruského
umení výtvarného,
jeho retrolspektivu
i soucasný vývoj, nabitý odvážlivým
i beznadejným
experimentováním, vývoj dravý, jdoucí po všech cestách zcela po rusku až na samé hranice možností,
videli nekteré nové
scénické pokusy Tairo,va a ted tam mají zase ruský
'film, () nemž Ihylo se možnO' docísti i, v ceských novináJch, »Križník
Potemkin«,
film jenž rázem vzbudil
opravdový zájem, nadšení a také odpor nemeckých 'llacionálu, kterí dosáhli zákazu promítání
tohoto kinematografickéhO' díla, ale ne na dlouho. Nyní, znovu censurován a vystríhán,
pobeží plátny nemeckých kin.
»Križník
PO'temkin«,
prvý nO'vý ruský film, který
jsme mahli spatrit, probudil právem ten vel,iký zájem a
respekt, zracící se v sloupcích nemeck)rch deníku mu
venovanÝ'ch.
Nebolt je to film opravdu nový a skvelý
príklad opravdového
a cistého umení kinografického,
film, který uvede snad i evropskou
i americkou
filmovou tvorbu na nové cesty. Již dlouhou dabu byli jsme
svedky velké a pronikavé
krise, kterO'u prodelával film
americký a evropskST s ním, a byli jsme svedky pokusu,
byt rídce se vyskytujících,
dostali toto svetelné umení
z krise, jež mela príciny jako hospodárské
tak i rekneme umelecké. Není pOlchyb o tom, že uvedomele zacala
prvý film delat Amerika,
nezkažená evropskými
estetickými názory a precJsudky. Zatím co filmoví pracavníci v Evrope porád chápali kina jako nemé divadlo,
aniž dovedli videti, natož využíti nové ho.dnoty a mož-
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nosti kinematografie, zatím co v Evrope se Ikalo, že ustálá akce. Pohledy ze všech stran, Kontrasty.
taily.
film zcela zabije divadlo a zatím co se vedly diskuse
»Kino ci divadlo?« a je-Ii film' umením, zatím co meli
Vzedmuté vlny rozboureného 'more. Ztrnulá,
jej v Evrope ucinit umením divadelní režiséri, kterí ho i hybná, kotvící válecná lod v temnu noci. Spáci v
palubí. Unavená nahá tela námorníku v sítích visí
divadelniIi, zatím co jej chteli na umení povýšit tím,
že filmovali slavná dramata a populární romány za
se stropú a kolébajících se. Vzdorné tváre, úžasne pr
divé v težkém ,spánku. šarže na inspekci. Po je'
pomoci hercu velkých divadel, - v Americe vyrábeli
nesmyslné a jenom ve filmu možné grotesky, plné úžasodchodu se podpalubí probouzí, z gest nahých m
ných a veselých situací zcela absurdních, pri nichž dimluví nespokojenost. A pak ráno, Na palube lodi.
váci plakali smíchem, aniž by cetli slthko textu, fosté tvary architektury korábu. Bílí námmníci, mus
tografoiVali ztreštené jízdy aut, cowboye na prérii, vlakomíny, stežne, hlavne del. Konflikt mužstva s velí
ky, lokomotivy, zápasící muže, akroiJ:Jacii, aeroplany,
Prtpravuje se jim k obedu hnijící maso. Pohled za
more a lodi. To byla vskutku cesta k opravdovému filhledem na námorníky na všech místech lodi. Nes
mu, z nehož Amerika ucinila velikou podívanou na
jenost se už zjevne hýbe. Tvár 10dníhOtlékare, vou
spousty vecí a deju. Americané vzali kino do ruky dutého, dllležitého zakrslíka, je"nž rozhoduje, že maso
kladne a delali film už tím, že snažili se poskytnout
dá jíst. Rada detailú: prípravy obeda. Skvele se st
dající pohledy. Mužové v bí.J.ýchuniformách s pohy
podívanou co nejvetší. Pochopili, že dobrou vec uciní
ukáznených stroju pOtI<ládajína ráz stejne a presne
dobrou prací, pochopili, že neco nového muže vyrust
z využití všech tec hni c k Ý c h možností, z dokonajenské misky na kolébající se prkna zavešená retí
lého materiálu, z presnosti, z ci'Sté práce. Umení, to!
na strope.Pres celé plátno vroucí voda a pára.
racka míchající v kotli. Tvár kucharova. Lodní nád
umení zacházeti s prostredky, které jsou vlastní tomu
s vodou. Stále nové perspektivy a hra temnot se sv
kterému oboru. Zdokonalili tedy fotografii,
zlepšili
osvetlování, vymýšleli nové a nové triky. Léta tuhé svítlem. Každá podrobnost využita, aby dala vždy •
kvapující obrazy. Kuchar hlásící, že je obed hot
zelné a drahé práce prinesla výsledky. Chaplin, Pickfordová, Fairbanks" Griffith, Frigo, Harold Lloyd.
fotografován osvetlený sluncem padajícím nan ste
Ale na dlouho se s tím nevystacilo, Byl to systém fils množstvím kulatých direk. Je temnou hmotou, p
mový'ch hvezd, na nidlž byl :americký film vyráben,
videlne posetou bílými kroužky. Všeho je využito: v
ných koutú lodní kuchyne, nástroju v pohybu, tvárí
jenž prvý ukázal, že to nepujde takhle dlouhol. Sytili
plátne kina nezvyklých typu svou živostí, lesku d
tedy obecenstvo celé zemekoule novými a novými hvezdami doufajíce, že vždy znovu bude vzbuzen zájem.
stojnického nádobí. Posádka lode, jeden muž po d
Ale krise (ne obchodní) trvala. Zatím v Nemecku se hém, jde ke kulatému okénku pro menáž,
pustila velmi methodicky do práce rada filmových režiTedy nic než obrazy podrobnosti neustále se mení
séru, docela inteligentních, a úsilí velmi dobrých poJe to nevypoveditelné, je to fotografická básen o v
zorných a myslivých francouzských estetiku, D e II U' c a cech - o pohybu.
a E pst e i n a zacalo nést ovoce v Nemecku dríve,
Paluba na prídi, fo,tografována témer s ptací
než ve Francii, kde Delluc jen málo príležitosti dostal
spektivy. Dve dela vybíhající z obou dolních rohu '
k prolvedení svých zámyslll a pokusu o opravdové umena vzhuru, sbíhajících se nahoToe perspektivou ob'
ní kina, a to ješte' mel možnost pra,covat v atelierech
tivu, tvorí rámec výjev.u na' paluiJ:Jezaplavené bíl
spolecností teprve druhého rádu. Amerika, seznávající
capkami námorníku, rovnajících se v šik. Šarže. O
nutnost dáti se na nové cesty, engažovala nekterého
ceje dústojníkú pohrdavé a mlcící. Velitel lode,
z nejslavnejších režiséru, jemuž se tam dostalo možností
stolupivší z podpalubí. Nohy srážející se patama k
vskutku amerických. Ale pres všechno úsilí podarilo se v pozoru. Objektiv prelétne pohledem radou nehybné
nám uvideti ve filmu sice mnohé dokonalé a krásné
mužstva. A výzva, aby, kdo je spokojen s jídlem,
detaily, cisté fotogenické pusobivosti, dosud ne však
stoupil vpred. Nohy. Krok vpred. Podle kalhot je
celý film, který se nedo,vede 9.0 této chvíle ani v Evrope
že vystOiupili dústojníci. Z posádky jen dva tri. Po
ani v Americe zbaviti tíhy libreta, aby se vyjadroval
dy dustojnického sboru na velitele. Rada oblicejtl chl
jen rodnou recí fotografie v pohybu.
ných a vzdorných, mužstva ke všemu odhodlané
Prvým takovým filmem je onen »K r i žní k P 0- Rozkaz. Námorníci, videní s hury, beží k pancér
tem k i n«. Ovšem prvým u nás. Toto velké dílo ki- veži. Jen jeden hloucek je zadržen a zahnán zpet
nematografické jiste má za sebou radu VýbOjll, pokusu
stojí vyckávave a ro,zpacite osamocený na prídi.
a už provedených filmu, nebot není v nem již nic, co
tmave uniformovaných námorníku pribíhajících s
by selhávalo. Je to jiste jen clánek té práce, která se
škami. Kordon. Zmatek v mužstvu. Uštepacná gri
v Rusku v kinematografii dokázala. Jeho režie vydává
masa šarží, spokoljen)"ch nastávajícím trestem. Pus
svedectví o tolika zkušenostech (to oiVšem nemusí být
rázem zvednuté ze zeme a pripravené v pohotovosti
vždy osobní zkušenosti režiséra), že nen'í možno, než Dva mužové prinášejí velikou plachtu a ctyri ruce
aby byl tento hlm jeden z mnoha.
rozbalují na zemi. Plachta letí vzhuru, dopadá na hl
cek a prikrývá deset mužu cekajících na vykonání
Jak je delán. Libretem »IGizníku
Potemkina« je
pravy. K líci zbran. Plachta se zavIní. Massa, kter
vlastne suchá a strucná zpráva novin, telegram zpraprikrývá, se zapotácí a shrbí. Je videt nohy, couhají
vodaje, j'aký cteme denne ve svých žurnálech. Themaz pod plachty a jedny klekají na zem pod tíhou stra
tem je udá los t, prostá, byt byla vzbourením, výchu. P'CJihledobjektivu jede vzhltru od hladiny more
jevy bez zápletek, intrik zamilovanosti dvou lidí, diostré prídi korábu, fotografované en face, utkví
vadelních ci' detektivních úkladu a' luštení s prekvapucarském orlu, ukáže se hlaven dela, ztrnulá ruka lruba
jícím výsledkem. Film nemá: vlastne osob hercu, kol
v poz'oru s trubkou a mezi krásnou lodní architekturou
nichž by s,e tocil dej. Je jen bezprostrední podívanou,
holou a konstruktivní, opravdu moderní chute, se o
prurezem událostí, živoucím oorazem, dramatem pojeví typický ruský pop, jenž žehná. Vyjevená posá
hybu, hrou cerné a bílé, dramatem lidí a hmot. Ne-

Plíto'mnost
popa spokojene si pohrávající krížkem. Jeden
pripravené ke strelbe sklání hlavu.
lIJ
k poprave Mdošlo. ceta odeprela strílet;, r'0zvine
acka, tahanic<t o pušky, námo,rníci se ozbrojují.
na hladine more. Dustojník zastrelil vudce
ry.

.
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stojnický sbor se zachrání, válecný križník se
reným mužstvem dopluje dOl Odesy. Noc, strašne
á. !\fore se vlní. Tichý temný prístav, napríc plátletí zvolna pták. Zabitý námorník v pustém prí" pod stanem. Pod skríženýma rukama s papírem
"en)'m na telo, s nápisem: »Jeden za všechny.«
se probouzí a zvídá co se stal-o. Proudy lidí jdou
prístavu. Po ulicích, mostech, na molu, nábrežích,
ncelárí, dílen. Nekolik minut defiluje na plátne
, cerný mnohatisícový dav. A!. zase pohledy ukaci podrobne skupiny, tváre. Precházejí kolem stajdou z mesta po dlouhých schodech, ,do prístavu.
než že jdou a jdou, a prece je to pohled dramati tak mocné a živ(),tné. Recníci. Lkající ženy.
a uslzenáje jako samo trpíc'í Rusko. Jásot na lodi.
rníci, ze všech míst vlající šátky a capky. Roj.
tnic, ženoucích se k vzbourencum. Ruce podávana koráb potraviny. Jásot na nábreží. Delníci, dárybári, meštané. Jeden každý oblecen presne tak,
chodilo v roce 1905. A pak prijde vojsko. Tocící
lunecníkdámy, prosvítavý sluncem, pojednou klesabyukázal strílející korodon. Úprk davu. Schovávání
Ranení. Plác a vztek. Odevzdání a nadeje, že vojvyhoví pros'bám. Beh davu po dlouhém a dlouhém
išti k prístavu. Dlažba a stíny rovné kolony v'ojs puškami.Kour a zase nohy, krácející odmereným
hodem disciplinovaných vojáku.
Ranená matka
"ti z rukou detský kocárek, který skákave sjíždí
do hloubky po schodech. Kola kocárku otácející se
kakující po hranách schodu, strídají se s obrazy
'cího detátka.
zas. Noc na vzbourené lodi. Spící námorníci na
h místech. Ciferníky manometru v klidu. Reflektor
ybující se ve svém ložisku a hledající kol dOl kola.
svetla na vlnách. Rej bílých tecek. Ráno. Admiké lodstvona obzoru. Troubení na poplach. Všechno
na svá místa. Kotle. Písty parního kotle pres celé
o v pohybu. Cerí,cí se voda. Komín, z nehož stoucerný hustý dým. Dustojník cizího lodstva, POZO'ci »Potemkina« dalekohledem. Dela oživují a jejich
nismus jimi pohybuje jako by to byla strašná žeá zvírata. Písty stroje pracují plnou rychlostí Ruce
ávají granáty a kladou je na plachtu u del. Stroje
peti, lidé v napetí. Lodi na dostrel. Signalisuje se:
ipojte se k nám.« A »Potemkin«, poe:dravován ná" íky admirálského lodstva, bez jediného výstrelu
louvá do Rumunska.
of vše. Film »Križník Potemkin« nemá herct"t
rém slova smyslu, je bez filmových hvezd. A pres
že vystupují v nem davy, nelze ho nazvat davovým
. Tešte žádný film dosud nebyl tak cirou fotoicko~ podívanou, ješte v žádném, ani v Evrope
v Americe, nebylo pracováno s prostredky tak cii. methodou tak ryze kinematografickou.
Není to
divadlo, ani literatura. Je to opravdový, elemení film. Nevím, dá-li se nazvati revolucním. N e" hýt revolucí v kinematografii proto, ponevadž je
V) m f i 1m e m hra n Ý m. Nelze tu už vypocívšechny jeho prednosti. Komposici obrazu, dokou fotografii, rhytmus strídání se deju. Lze jej oce-
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niti opravdu jen jediným slovem: Zralá fotogenická
básen.
Doufejme, že naše úraqjy' neprojeví tolik úzkoprsosti,
jež je jim mnohdy pricítána, a že censura volne propustí tento film. Pripravily by mnoho lidí o krásnou
podívanou a ceský film o velký príklad a poucení.
O.M.'

Nová

Evropa

Dosti tekáni po východe!
Díky casu, horecka: východni~ká prevalila se již pres
Evropu. Neporádky ve státních pokladnách a zásobárnách zaútociÍy i na ;nozky lidské a zp,usobily vetší
chaos myšlenkový, než jak se jeví chaos ve valutách.
Znehodnocení penez dostalo zvláštní ozvenu ve znehodnocení myšlenek. Již se zdálo, že Evropané chystají
se zlikvidovat starý k,ontinent at že se rozejdou do sveta. Knihy. poválecných let, ješte do minulého roku, živí
se pesimismem a touhou po nové myšlenkové náplni, po
obrode ve východních naukách. Hle, tam je opravdu
svetlo, volali všichni, a nemect,í odchovanci staré školy
prispechali hned s praktickými aplikacemi budhismu
nebo konfucionismu n:al kiestanství
nebo židovství.
Avšak Pavel Valéry svojí dnes Již klasi~kou studií
o duševní krisi posunul celé hnutí do správných kolejí.
V obrysech nacrtl pevnou konstrukci evropskéhQj~cha
a postavil ji jako zrcadlo všem maloverným i skep 1,ckým. Valéryho nácrt evropského ducha byl opravdu
moudrý cin a historie ješte ocení jeho dobovou hodnotu. Druhý cin byl ješte vÝzn:amnejší, a jeho tvurcem
byl franc. ucenec Sylvain Lévi svojí knížkou »Indie a
Svet«. Sylvain Lévi, je.den z nejlepších znalcu orientálních dejin i nauk, ve svém spise široce rozvedl myšlenku humanismu jako symbol evropského myšlení a
ukázal, jak by si Evropané meli vážit svých kulturních
hodnot: »Západní vedy jsou za jedno se západním humanismem, jsou jím vytvoreny, vzrostly jim a jsou
jím prosyceny a neodtržitelny od neho: ve všech oborech jest to stále stejné stanovisko ducha ,k otázkám
rozlicných sfér.« Evropská veda vrátila Indii je.dnoho
z nejvetších jejích krált"t Asoka, práve tak jak,o jeden
z nejvetších indických poetu Asvagoša jest zcela výtežkem západnické erudice. Zda bychom mohli vylícit
starou Galii tak podrobne, kdyby nám Rímané nebyli
zanechali o ní vedomosti? Co bychom byli bez Reku,
bez jejich nekonecné zvídavosti? -A co bychom byli my,
moderní lidé, bez znalosti jazyka latinského neb reckého, kde by byla naše: literatura, kde naše veda? To
všechno má býti jen proto, :abychom temito vymoženostmi, vy dobytými vlastními silami, neskromne pohrdli, abychom se stydeli za dary štesteny a hnali se za
preludem?
Kipling s·e kdysi vyjádril, že západ je západ a vychod je východ a oba se nikdy nesetkají. Jak tom\.! dluž'no rozumet? Thákur to velmi pekne vyjádril nedávno
v llíme' pri jedné rozmluve: »J sem stále ješte toho mínení, že asijská i evropská kultura mají býti udržovány
zcela vedle sebe, že však se mají harmonicky vzájemne
doplnit a vyrovnat. V Asii jsme príliš od sebe odtrže7
ni a vtlaceni do zemí, ras i náboženství rozlicného puv.odu. Vy v Evrope. pres vaše boje a spory, vytvorili
jste prece po dlouhém úsilí neco jako jednotu a tato
j'ednota hranicí až se zrakem, zvlášte na poli organi-
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sace a spolupráce vedeckého poznavall1. Tato jednota
má práve proto ohromný význam.« Na dotaz žurnalisty, zda by mohla pomoci Amerika k obnove Evropy,
odvetil moudre Thákur: »Nikúliv, Amerika je príliš
stranou ai také príliš ve spárech téhož zla, které priv.odilo Evrope nemoc, príliš obírající se pozemskými sta:tky a jejich získáváním. Na Ameriku lze adresovat Kristova slova: Spíše velbloud projde uchem jehly, nez
jeden bohatec do nebe. A dNve než by vám Amerika
mohla pomoci, anebo vás inspirovati, musela by nejprve proj,ít práve touto hlubokou propastí neštestí. A
pak: Amerika není volná. Vezte, že my v Indii žij'eme
pod cizí vládúu, ale jsme svobodnejšími 'lidmi než Americané - tím chci ríci d u šev n e s v o b 'O d n i.«
Thákur dal tedy radu tuto: važte si Evropané, co
jste vyzískali dosud dej,inami: svobody myšlení, cítení
i jednání, úcty k porádku a touhy po zvídavosti, záliby
v logické konstrukci. Sražte se do jedné fronty proti
zlu války a jiným prekážkám nejširšího lidství .. Važte
si predevším evropské kultury, tak jako pohlížíte s respektem na kulturu východní. Jdete do Orientu, toužíte-li po snu, splynutí s prírodou. štestí v zapomnení a
smíru ve vecné radosti ale neutíkejte, jako rrinozí, do
Cíny nebo Indie, abyste tam našli království
ducha,
protože duch je ve vás a vás provází, a nenajdete-Ii ho
v Evrope, neobjevíte ho nikde na tomto svete! Cokoliv
nestvurného má Evropa:aJ její materialistická civilisace,
prece jen její kultura je založena na duchu" prin~ipu
cinnosti celého sveta. A Thákur dal 'V Ríme také výchouní radu všem nespokojencum: »Dnes mnoho lidí
verí, že pravý život tkví v protikladu vnejška s nitrem
a s vnitrním bojem o ideje, city a bolesti. To je ovšem
nebezpecný omyl. Ideální život nespocívá ve vecném
sporu s námi" nebo jinými slovy: pravý život musí
nám prinésti harmonii. musí rozširovat mír a jednotu
nad svetem.« A ve Vídni pravil Thákur: »V každém
z nás ži je zvíre se svými brutálními a primitivními
pudy i žádostmi. Avšak ušlechtilost musí být v nás
silnejší.« Tot pojem mravnosti jakožto zjemnelé, osvícené prírody. A tato mravnost evropské kulture chybí
nejvíce, jakkoliv o ni evropský duch zápasí již po nekolik set let.
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nadšenci.

Obycejne cestují po dvou. Mohou to být manželské párky
nebo príbuzní. Obycejne jsou to dve sestry, které již prešly
první kvet mládí a vyhojily se z jeho pošetilostí, které zustaly
svobodny »ze zásady«. ;Nejsou nikdy prJliš zámožné, ale mají
nejaké odvislé a slušné spíše než výnosné povolání, a ukládají si peníze celý rok na ·svou cestu.
Pohrdají tím, co je blí2iké a obvyklé. Musí to být opravdová
cesta s nepríjemným
cestováním
železnicí, celnicemi,
cizími
recmi a cizími kraji. Jedou tak daleko, jak jim to dovolí jejich prostredky - do Norska, Skotska nebo lta1ie. Jejich snem
je dostat se nekdy do Afriky, Indie a Japonska, ale nemají
na to nikdy dost dloluhou dovolenou. Vyjma. této touhy po cizích krajích to mohou být docela obycejní a všední lidé ucitelky, úrednice, úcetní. Ale jejich skromný zevnejšek ~krývá

nos t

5. srpna
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touhy, rúmantická
srdce, toužíva po bohatších životnich
šenostech. Nekdy se po léta pripravova!y na tuto zvláštní
stu. Ucily se švédsky nebo italsky nebo' francouzsky, a to
nejlepších metod. Chodily do Berlitzovy škúly, braly hodiny k
versace u príslušníka národa, který chtejí navštívit, a porá
prátelské kroužky, ve kterých se hovorilo cizím jazykem. U
se zpameti každému bežnému dialogu: na dráze, v hotelu,
nákupech, v umelecké galerii, literatura, architektura, nábož
,ství, divadlo, hudba, sport. Cetly duležitá díla o zemi, kte
chtejí navštívit, a studovaly pruvodce, až znají nazpamet j
dlouho pred tím, než je videly ve skutecnosti, plány všech m
a jména všech zajímavých míst, která hodlají navštívit. Nauw
se cítit se docela jako doma v Ríme, Florencii nebo Lond
nebo Avignonu nebo Kristianii,
dríve než opustily svuj dom
Konecne se skutecne
vypraví. N emaj í zbytecných za
zadel, ale jsou bohate zásobeny pruvodci a slovnícky. V
mžiku. kdy se pohne vlak, prestávají
být príslušnicemi sv
nárooa.
Stanou se Anglicankami,
Švédkami nebo it,ll'nm
SnaH se zapomenout na svou rodnou: rec. Dve sestry, které
nikdy od sebe neodloucily nebo nikdy Illebyly mimo své rodil
zacnou pcjednou mluvit spolu italsky. Zacházejí jedna s d
hou, jakoby hyly cizinky, a shledávají to nesmírne zábavu'
Usmívají se na své spolucestující,
jaJkoby na nich videly n"
podivného a zábavného. Stali se z· nich lidé mezinárodní, kosm
politictí, mluvící cizím jazykem.
Taková výprava je opojnou zkušeností. Cestují, abych
rekl, do své pravé vbsti.
Sní o tom, co uvidí. Opakují
všechny dojmy, které zažijí. Opravdu prožily vždy znovu
znovu svou cestu v predstavách dríve, než vyjely. Konecne
jedou na místo urcení. Program zacíná. Všechno je skvclé.
jsou nikdy zklamány.
Nebot se radují z vlastního nad"
které není závislé na skutecnosti. Ano, ony vedí vše o cesto
Nejdou do turistického
hotelu, nýbrž bydlí prímo mezi lid
Ah, ten lid, to je tO' pravé! Lid jest to, 00 prišly videt! Tam
jdete pravý ráz zeme! Spolecnost je všude stejná; je me
rodní a standardní. Ale lid - ah, to je neco jiného!
Tak vnikají tyto cestovatelky smele do dílen a domác
Lekají pocestné proletáre, obracejí se k nim se zdvorilými
'nejvýš nesrozumitelnými
vetami. Uzavírají prátelství s de
dárky centesimu a bonbónu a tak pricházejí do styku s n
ženou duší zeme. Ah, duše zeme - to je tO' pravé! To je
sob, jak skutecne poznat zemi.
Záhy rozšírí svuj slovník. Stanou se italštejší než Italové
skotštejší
než Skotové.
Kupují si místní kostýmy, nem"
klobouky, šály a šaty. Privedou své zažívání z rovnováhy
zími jídly a opisují si recepty. Poitalští si i svá jména.
chen ostatní svet vyjma místo, které navštíi1y, zmizí z jeji
vedomí. Nedostávají
dopisy z domova, takže jejich nový ži
není zakalen nudnými myšlenkami a starostmi. Ale posílajf
sta pohlednic každému známému, na kterého si vzpomenou.
trebaže príjemce nezná treba ani slabiky italsky, píší své
zdravy tímto jazykem.
Takoví cestovate1ští nadšenci sbírají kvétiny, fotografie
oblásky. Kupují všemožné trety pro své prátele doma Ilebo
okrášlení svého skromného príbytku, až se zase vrátí do v"
ního sveta. Nebof konecne se musí vrátit do toho nezajíma
starého kruhu, kde již nic takového nepocítí.
A opravdu se vrátí docela zmeneny. Prinášejí takrka s 3C
Italii. Zustávají
Italkami až do príští cesty - na príklad
Švédska. Pak se z nich sta>oou Švédky'. Až do té doby dela
pokusy s italskou kuchyní, až je jejich kuchyn nasákli oli
výrr olejem a cesnekem. Nemluví mezi sebou a s~ svými p
teli a nicem jiném než o Italii. Sedí ve svém malém spole
ském kroužku stranou, oddeleny svou velkou zkušeností.
Duje mezi nimi jakési zednárské dorozumení: »Pamatuješ s'

Prítomnost

477

~"ješte?« Nikdo jiný se nedostane

do jejich

vyš-

ivota.
<',í
ázejí se ulicemi'.' svého rodného mesta v italských slar•
kloboucích a vyšívaných selských bluzách z nejaké zaalpské vesnice. Tu a tam musí hleda,t v pameti nejaké
ké slovo, které zapomnely. Cas' ztrácí význam.
Jejich
ní cesta je vcerejší zkušeností.
Zahrnují
nejvzdálenejší
é dlouhými výklady o svých dobrodružstvích.
Mluví stáje
, mezi nímž tak duverne žily a jehož naivní duši studoCitují Danta do ohlušení a duchem neprítomny
zpívají
le mio({,TG trvá rok nebO' dva. I ak jedou do Skotska,
ci se co ryzí Skotky.
jich nemilovat,
Naši

jako

všechny

opravdwé

nad·

za hranicemi.

ycejne je to starší párek, jehož synové jsou již samostatní
y provJállY. Nebo cestují
s nejstarší
dceruškou, kterou
• 5 sebou bez ohledu na výlohy, protože
nemužete nikdy
- mamá vidí vyhlídky: slEad dokonce hrabete s autem.
t nekolik zpusobu, jak rozeznat takové turisty. Predevším
verují nákladnímu vozu a berou si všechna zavazadla do
Obycejne jsou to koše z japonské slámy, stažené remeny.
jsou velmi praktické
a úspO'l'né, protože sko'ro nic neváží
nc se do rnch vejde. Papá muže jezdit ctyri týdny po
rích s jedním takovým malým košem.
Ale mají také
o jiných rucních zavazadel - pytlíky všeho druhu a kose zásobami, jakoby nebyly nádražní restaurace a jídelní
na svete, Ke všem ostatním zavazadlum
má dceruška lH
lé kytice, které chodí chvílemi pokropit do umývárny,
a
cky se zacervená, 'když prelézá kolena pána sedícího na. ní.

cpopíratelne je nejlepší cástí cesty doba, kterou tráví ve
. Venku je ceka. nekonecná rada nepohodlí a sporu. Ah,
holel! To nekonecné zp'l'opitné! Zpropitné je nocní murou
lakových cestujících. Rve jim nervy, pokazí každé jídlo,
šl ve spaniÍ. Hlavne to spaní: marná nesnt.se cizí postele.
ví, kdo v ní vcera spal? Možná, že nejaký nemocný. A
tvrdé polštáre! Maminka nosí vždy s sebou vlastní polštár.
ncho by byla ztracena. Dceruška je vždy plachá v C1Zlm
u. Zamyká vecer opatrne dvere, zavešuje klícovou dirku
ccrvená se pri svlékání.
stávají casne, jak mohou neJcasneJl,
protože musí užít
la. CestovániÍ stojí tolik penez! Vyjdou casne, aby probrali
hny vyhlídky a pr,omenády. pápá cte v: Baedekeru, a dcea k tomu pridá neeoo ze svých ško.Jsk);ch vedomostí. Papá
jména ho'!', ale obycejne si splete sever s jihem a poplete
• zemcpis. Zatím mamá s rukama klidne vpredu složenýma
míná, že je dnes doma týdenní trh, a uvažuje, jak je to
jemné, když se nemusí starat o to, cO' má nakoupit a varit
bedu. Dceruška se cervená a, klopí oci, když jdou mimo dva
·nci. Vzpomíná vítezne na své prítelkyne,
které nikdy neI
aly cizince.
le nejšfastnejší okamžik dne nastane, když si jdou pro
u. NebOl at jsou jakkoli vzdáleni domova, zustává jim
ov vždy hlavním zájmem. Když prijdou dopisy, zapomínají
vše ostatní. Zastaví se již pred poštou, aby nahlédli dc
'su; zaplat Pánbu, deti psaly! Papá cte nahlas, a pod paždí
ese drahocenný poklad - domácí noviny.
'. cte tatínek své noviny, a maminka s dceruškou hovorí:
jí prinést dom!", známým?
Kdo jim prijde na nádraží
i? Bude bYit v porádku? Co jestli má kucharka milého
I si ho do kuchyne? Co budou mít k obedu první nedeli,
s-. vrát'Í?
e:ou cestu se chveje ustavicne
'ich myšlenek: Proc

nezodpovedená

otázka v hloubi

cest ut í? .Je prece lépe doma, kde maj í

vctší pohodlí a lepší jídlo. Cestování
bení, haštereni. Proc cestuj í?

znamená

odríkání,

zlo-

,
Sn

O'

b o v é n a c e stá

c h.

Casto je to mladý manželský párek, ale obvykieji jen mladý
muž - bud povalec, který zdedil malé jmení, nebo cestující
mladý obchodník. Predevším poznáte snoba po zavazadlech. Má
jich mnoho a všechna nákladná. Než vyjel, nakoupil si celou
výbavu v modním obchode. A prece jsou snobové doma vetšinou živi strídme a s.kromne, jedí na poskvrneném
ubruse a
ohrívaná jídla k obedu.
Je-li to mladý párek a nt;muže si poprát sluhy, nosí s sebou
dáma svéhO' psíka, pán nOllí monokl a cas,to se podepisuje
prijatým
vznešene znejícím
jménem
v hotelu. Nerad se setkává s lidmi, které "má, ale užívá vš.emO'žných lstí, aby na
sebe upoutal pozO'rnost cizincu. Najme si soukr-omý motorový
clun na výlet, na který ti nejzámožnejší
lidé jezdí obycejným
parníkem.
Najme auto, když by docela stacil viak. V tom
prípade nechá vuz cekat pred hotelem jak nejdéle možnO', a pak
vstoupí do Mercedes, jakoby to byl zvyklý delat denne. JehO'
živO'tní formou je blaseovanost.
Cestující SIlJob nežije pro sebe, ale pro své okolí. Dává vysoké
zpropitné, ne že by byl štedrý, ale aby úslužnost personálu delala
dojem na ostatní hosty. Všechna jeho štestí je soustredeno
v mínení druhých. Nicí O'bdiv mu není lhostejný. Trese se
pi'ed 1.5udkefil lif1.boye, a v hloubi svéhO"Srdce touií po úcte
vrchníhO' (gníka.
- .......-""Cestuje proto, aby mohl ríci, že tam byl. lta1ie, Švýcary
nebo Belgie mu již llest-ojí za pozornost.: musí jet do Egypta,
•
na Kanárské
ostrovy, do Recka: nebo clice-=n
na výši doby, do Ameriky. DO'jem, jakým na neho místo pusobí, není dti1ežitý; duležitý je dojem, jakým on pusobí na
ostatní. Pohrdá
Baedekrem
a své místní informace
prijímá
od vrátného v hotelu. Když se vrátí, vypravuje
nejpodivuhodnejší dobrodružství.
Je zkrátka otrokem marnivO'sti.
Prirózene že tako,ví lidé cestují první trídou a navazují známost se svými spO'lucestujícími. Ale málO'kdy potkají nekoho,
kdo by stál za seznámení. Ale prece se ce,sta .>/yplatí, když
a nekolik mesícu pozdeji dostanou pohlednici z Krimu s pozdravem od hrabete M.
Pot

u I ní

r h a p s o d o v é.

Poznáte je podle tlumoku a turistických
dresu. Jsou to obycejne mladíci nebo starší muži, ti casto obt.loiustlí. Niebo jsO'u
to staré panny nejruznejšího
ve1d1, ale málokdy panicky. Manželstvím ženy zpohodlní a ztloustnou.
V tlumoku

mají

zásoby,

thermos

a nekolik

léku na otlacené

nohy a pr'Oti úžehu. V ruce mají dobrou hul s kovovou špicí
na konci. Tak vypraveni opouštejí domov ješte zal šera a jedou
tretí trídou v turistickém vlaku,. Je ..to hrozne nepohodl~
_ ale
ta radost z cestování!
Idealisti nalézají tajné kouzlo a dobrodružství i v nemožnQ\Sti spaní. Ba, buh cestovatelu rozprostrel
kouzelnau mlhu kolem techto štastlivcu, kterou se mení všechny
veci v jeJ)ch ocích. Jsou práteli celéhU' sveta. Zdraví srdecne
každého, kdo jde mima ne. Navazují hovor s domorodci. Dekují nájemci, který je ubyto,va1:v podkroví, hospodyni, která
je obsloužila studenou polévkpu; a vrátnému,
který jim dukladne namastil boty.
'
Vypracovali
si ohromný program. Mají málokdy príležitost
cestovat, a musí toho využít. Ale nenávidí železnice, a jakmile
opustí vlak, upadnou v nadšení nadl chuzÍ. 2ádné nepohodlí jim
nevadí. Vmyslili se dO' predsta,VY, že to je jediný možný život.
Mají O'tlacené nohy, ramena porezaná remeny t.lumoku, tváre
spálené sluncem; ale jsou zárive štastni Jsou to šfastní otroci
ideálu, mucedníci :viry.
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Hhapsodové se poznávají navzájem na první pohled. Tlumaky
mají prítažlivou moc. Jejich nositelé si prísahají vecné prátelství na vrcholcích Alp a zamilují se dO' sehe na lagunách.
Tak jsou jejich cesty casto zkrášleny neocekávalloU romantikou.
Život se stává básní: štastní cestovatelé dupají pres Piázzettu
svými težce okovanými botami a jejich težké kroky se rozléhají po DO'žecím paláci. Jejich duše json tak plny harmonických melodií, že si docela neuvedomují teleslllÝ nesouzvuk,
který bije do ocí v takovém okalí.
Tito tnristi lse vracejí domu obohaceni na duchu i na tele.
Jsou pružnej ší, lehcí, krev jim proudí rychlej i v žilách. Ackoli
se musí nyní opet spokojit malými výlety do' okolí, i tu je
každá stezka uvede do nadšenÍ. Tlumok a turtstická hul visí
nad jejích postelí. Pri zvlášt slavnostních príležitostech vytáhnou a prohlížejí své okavané boty, a pri tom se jejich
malý pokojík.-LOZŠ.irujev celý svet bezmezných rozhledu.
StamotárL
Nikdy nemluví. Když je oslavíte, mlcí chvíli, aby, si vymyslili nejakoru vyhýbavou odpoved. Vstaupí do vlaku na nejaké temné stanici, bez hluku a: vážne. KdO' ta jsou? Lidé /Se
zmareným živatem? Vyhnanci? Výstredníci? Básníci? Vidíte je
v každém hotelu. Jedí stranou u maléhO' stolku a dávaj í štedré
zpropitné, aby zllstali sami. Patkáváte je na osamelých lavickách, na horských cestách, u bublajících potucku, ale spechají
odtud jako divá zver, j'\kmile slyší blížit se kroky.
Mladé dívky se do ~
;bYCejrr;leDeznadejne zamilují. Panicky na ne pohlížejí s materlskou shovívavostí. Mladé dámy
je zamyšlene studují. Ale nejsou tak oblíbeni u mužu, kterí
l1ech'\verují a neríávídí nespalecenskost. Ale na tom všem docela
'r,e'záleží turistovi, který se drží opodál i tech nekolika lidí,
s kterými musí mluvit, aby si zaopatril denní patreby.
Ve vlaku se zahradí knihou nebO' se ponoH v pozorování krajiny. Obycejne je zámožný. Samota je prepych, dvojí prepych;
vyžaduje penez a, ~l1iteligence. Tihle samotári cestují," když
ostatní lidé zustávaj í doma. Jezdí na j ih v léte, na ho~y na
jar,e, a pa mari v zime. Jeto zjemnelý požitkár.
Neduverujte mu. Mlcení je klamné. Nebor kdo je to? Clovek
se zmareným životem? Vyhnanec? Výstredník? Básník? Ano,
snad je ta bá'sník. Tichý básrnk, pawl("ující svet ze své osamelosti a píšící zlomyslnou knihu a neškodných, milých, bezbranných tvorech, jakými jsou lidé.

Poznámky
Když dva ciní totéž, není to totéž. Ruská komunistická
strana odstranila - zde možno také ríci svrhlaz Politbyra, t. j. svého ústredního vedení, Zinoveva,
jednoho ze zakladatelu bolševického Ruska. Zinovev je
dosud predsedou komunistické internacionály, funkce
moc e n s k y podradnejší než každá význacná funkce
v sovetské soustave nebo v r ti s k é komunistické strane
sovety ovládající, ale i d e o v e významnejší. Prícina
konfliktu je Zinovevova oposice proti politické linii ruské
komunistické strany. Ten konflikt zde nemužeme spravedlive posoudit, není dost informací a dost znalosti
ruských a specielne sovetských pomeru. Zdá se, že Zinovevovo merítko je víc theoretické a programové, merítko ruské komuny praktictejší a politictejší. Zinovevuv
pád rozhodne nemá. významu jako domnelá ukázka rozkladu sovetského Ruska, - to už bylo správne zduraz-
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neno v »Lid. Novinách«. Prípad Trockého také pouc
že politické exily a karantény jsou v Rusku jen docas
IP že postiženému hení odpírána rehabilitace, podrídí

s~. Co frfine na projevu ústredníliR)',yýkonného výbo
komunistické stranYd,..,Flášte
zaJ1malo, jest vycíta
zjištení, že
»všecky
nitky techto frakcnÍch
kroku oposice ved
k aparátu, výkonného
výboru komunistické interna
nály, v jehož cele stojí clen Politbyra, soudruh ZiDove

»Rudé Právo« si ten celý projev otisklo a politb
ces k é komunistické strany k nemu pridalo svuj,
kterém bezvýhradne souhlasí s opatrením politbyra
ústredního výkollllého výboru strany r tl s k é. Je
když dva ciní totéž, není to totéž, a v tomto prípade
rozdíl toho dvoiího »téhož« až rozmarne nápa
Ústrednímu vedení ceské komunistické strany se r
hodný krok ruské komunistické strany, nešetrící
hlavního predstavitele tretí internacionály, zrejme I
Stejne zrejmé však je, že nepostihuje, v cem je j
hlavní význam a smysl. Ruská komunistická strana br
energicky své akcní a organisacní nezávislosti na j
koliv direktive, která není direktivou jejího vlastníhoV
dení, jak ji vetšina urcila, a na jakýchkoli vlivecha au
ritách organisacne se vymykajících vuli a moci té V
šiny. Líbí se mi, že se to ceské komunistické str
líbí. Líbilo by se mi ješte více, kdyby v tom dove
ruskou komunistickou stranu napodobit. Zdá se mi,
by 2. tohoto prípadu musila ceská komunistická str
spravedlive vy težit znamenitý vzrust své akcní voln
v republice, jaký by jí dovolil aspon trochu se zarizo
podle zdejších politických pomeru a podle zdejšíchd
nických zájmu, a že by se také ona mohla tím zpúsob
zbavit nitek, které vedou k aparátu výkonného výbo
kominterny v otázkách tak ceských a ceskoslovenský
že jim žádná internacionála nemuže rozumet. A ie
v téhle veci mnoho vážných lidí v ceské komunistic
strane, zejména pan dr. Smeral, se mnou v duchu nes
hlasí, at se nejmenuji
Jaroslav Stránský.
Pan Douglas Fairbanks a jeho žena Mary Picklordo
prijeli do Prahy. Pan Fairbanks jest vskutku m
znamenitým a jiste už milionum lidí poskytl ve sv
filmech vzpružující, veselou a statecností a jarou m
naplnenou podívanou. V temných sálech kin všech
sveta dokázal vyburcovati lidi všech barev z netecno
zpusobil, že delníci továrenští, cernošští sluhové,pí
sicky, fabricky, prírucí z obchodu, posluhovacky a uc
níci mohli alespon po nekolik chvil oživiti jím své hr
ské sny. Fairbanks, tot Zorro, pružný a bujarý msti
krivd, udelaný z chuti k životu, moderního zdraví a o
mistického humoru. Také Mary Pickfordová je milov
nikoliv jako uslzená hrdinka sentimentálních filmu,
vlecená do historických kostÝmu nebo toilet dam vz
šeného sveta Broadwaye. Když se rekne Mary Pickfo
vzpomíná se na ucouranou, neposednou, koketní,
vou ulicnici, tak hodnounkou, uprímnou a cistou,k
, znamenite dovede prizpusobovat se všem okolnost
života bídné temné špinavé ctvrti New-Yorkské a
vede se nejen statecne bít s osudem, ale dovede se
prát s kluky, jako trpelive nést celou tu tíhu života
chudších. Rozesmeje a dá nadeji, ukáže, že celkemvš
'se najdou moc hodní a srdecní lidé. Temihle rádkyis
chteli ukázat, že, nemáme vubec nic ani proti panuf
banksovi, jehož príkladu, jdouce z jeho filmu, byli is
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následovat a lézt rozkurážene
treba na kandea delat nevím co, že nemáme nic ani proti paní
ordové, která nás tak dojímala v smíchu. To byli
jen Pražáci a nekteré pražské listy, kterí udelali
návštevy dýdU' filmových hvezd neco, proti cemu
tno se velmi ostre a rozhodne vyslovit. Praha je
, kde lidi hrozne rádi civí. Clovek div neporážející
em lidi na chodníku je velmi ochoten se ihned za~ je-li nekde hloucek, a najednou má dost casu civet
hodinu, i když neví vlastne na co. Rozhodne jsou
e zvedaví lidé, miluiící všechny mimorádnosti,
ale
by se prerazil
zvedavostí.
Návšteva
Fairva a Pickfordové ukázala zas znovu, jak málo je
smyslu pro skutecnou dustojnost, což je vada objfcí se snad ve všech verejných
pocinech, v novi, politice a ukázala také hystericnost
pražské ulice.
vYvádejí Pražáci pri podobných príležitostech,
to by
vedcovalo, že žijí už civilisovaným
životem. Když
rili nekde v centrální Africe primitivní Negri poprvé
U tvár, nemohlo to být vetší sensací
než je treba tato
teva pro zdejší malomešfáky.
Tyto výjevy
byly
nechutné i proto, že ciší z nich zrejme velký nedok smyslu pro vlastní dílo a pro skutecnou práci;,
ti i z nedostatku taktu a z malinké úcty k cloveku a
soukromí. Toto obtežující vejrání a bezohledná tIae vždy následující, je hodno divochu a ne mužu a
dam. (Tak zvané pražské dámy jsou pri podobných
kcích bezmála životu nebezpecny
- viz návštevu
aesovu.) A ješte na neco bychom rádi ukázali. Že
a vtíravá a bezohledná
zvedavost'
Pražáka
má
dy motivy opravdové úcty a lásky. Jsou to jenom
y, které ji ciní tak nesnesitelnou.
Je to zase jiná
o níž chceme mluviti: Pan president
Masaryk
a
ská ulice. Je to pochopitelné, že v prvních dobách,
ai-ii se na ulici, byl president
pozdravován
a sleán. Ale pri tom z tech nadšencu si žádný neuvedomil,
to musí být trapný pocit mít za sebou stále a stále
lidí, táhnouCÍ se zvedave všude, kam se pan presit hne, a všude se s ním zastavující. Dík tomu všemu
u~azuje se už president
na chodnících,
a ponevadž
le všechno nesnesou déle nervy cloveka, zdá se jakopresident žil, isolovane. A jsme presvedceni,
že by
1 tak šfasten, kdyby mohl jít· procházkou
ulicemi jako
, dívat se do výkladu jako my, sednout si na lavicku
nábreží nebo Vypít si šálek kávy se známými v kae, jako to deláme my tak rádi. Pražáci si mohou jen
cltat, že svého presidenta pripravili o kousek lidského
ti. Pan president rád ríká ruzná úsloví, definující
okracii. My, co chcem ríci, reknem po jeho zpusobu:
mokracie, tof také úcta k lidskému soukromí.«
M.
Fašismus a, Ústrední svaz csl. prumyslníku
sblížily se
poslední dobe spolecenstvím
osob. Není jedné schuze
iate fašistického charakteru,
aby ú. S. C. P. nebyl
ní representován alespon jedním svým sekretárem,
aiícím úlohu vášnivého obhajce fašistické pravdy. Pre'um O. S. C. P. muže ovšem hned vzápetí
konstaati, že jde o osobní záležitost toho kterého sekretáre
Je s tím nemá niceho spolecného. Takové vysvetlení
tane ovšem oficielním názorem presidia, které - jak
o - nerado vystupuje
ze stínu, národne
demotického praporu. Jiného názoru je cást clenstva, která
již syta ustavicného plýtvání
drahou
sekretárskou
gii ve službách blouznivých akcí. exponují-li se páni
etári ú. S. C. P. za pana Gajdu, neexponuje
se

479

ovšem oficielne ústrední organisace cs!. prumyslu. 'Avšak
tím, že presidium trpí, aby prumyslem zamestnávaní
sekl etári hledali štestí v tak pochybne vzedmutých vlnách
lecjaké aféry, stává se 'mimodek spoluúcastníkem
ve
'hre, kterou pro príšte, jak jsme ujišfováni, nemíní velká
.-a.
cást prumyslu trpet.

Dopisy
Mládež a idealismus.
V Praze, 24. cervence J926.
Vázený pan~ redaktore,
dovolte mi, ahych napsal nekolik rádek k diskusi »Mláder.
a idealism«. Neverím naprosto v idealism dneška. Jak jest také
možno veriti v dobe. kdy svetavá válka, totO' naprosté poprení
idealismu a výsmech lidství, která jest mu dosud v príliš cerstvé pameti, zanechala hlubaké a hrozivé stopy. Jak muže býti
idealistou nekdo, kdo prodelal tuto válku at už jako díte v zázemí, nebo jakd muž ve fronte. Jak jest možno veriti idealismu
dnes, v dobe stávek, výluk a bídy. pH pohledu na hmatarení politických -stran a na nízké niveau - zrcadla verejnosti - tisku,
jenž beze studu ciní pusté a hrubé výpady prati každému, kdo se
mu nehodí? Jak muže b~í
clóvek; úcastník mravníhO'
a haspodárského rozvratu sveta, ješte idealistou?
Idealismus spojený s heroismem žádá velké doby. Té nyní
není. To vše, co vidíme kolem sebe, jest n<:jrirozenejším .:Z;~bijákem jakéhokoliv snažení no necem vyšším. Lldstva
one_
v hmote. Mezi novou mladou generací jsou' jedinými idealisty,
mladí lidé nanejvýše do 20 let. A to ješte studují-li nebo žijí-li
v hmotne zabezpecených pomerech. Jakmile mladý clovek
vstoupí do skutecnéhO' života, má rozhodne po ideálech, nebat
jest nucen vyplýtvati své síly na cooi nižšího a úroven také
pro nej mnohem duležitejšíhO' - na uhájení existence. A toto
uhájení existence jest cistým idealismem vylucujícím hm0tarstvím. Jsou ovšem idealisté i mezi staršími. Avšak to jsou
pouze cest'hé výjimky. Generace nová, don'tstající, jest ne-li
úplne, tedy z 99% naprosto materialistickou. A rodice dneška
pomáhají ve vetšine prípadu bráti svý~ detem ideály, sotva že
:si nejaké utvarí. Jak mohou být deti, vyroot1é rekneme u matky,
zatím CO'atec žije odloucene s jinou, jak mohou býti tyto deti
idealisty? A takových prípadu není mála!
Vše ta, a cem jest psána v posledním a tomto predmete
uverejneném dopise, jest mažna oznaciti dvema slovy: hospodárský determinismus. To jest heslem veškerého dnešního podnikání, at už má náter jakýkoliv. Maluje-li nekdo obraz, staví-li
katedrálu nebO' sije-li, neciní 1:.0 zajisté z idealismu, nýbrž proto.
aby mohl býti z výtežku: své práce živ: a: eventuelne, je-li umelec.,
slaven a znám.
Za tohata systému jest idealism vecí mprosto vylaucenou,
nebot jest neproduktivním. A t:a necp, co' není schopno je uživiti, nedostává se dnešnímu lidstvu casu.
Ani nacianalism není formCJlt1idealismu. Bude zapotrebí velkého a dukladného prevratu, ar už sociálního nebo jakéhokaliv
jiného, aby byl Ideál dooazen na místo, jež mu náleží. Bude
zapotrebí, aby clovek spatroval v dnthu cloveka a ne delníka,
reditele, Nemce nebo Tatara. A tato doba, totO' pravé vítezství
idealismu, nenajdete tak brzy. lidstvo bude nuceno projíti nejdrívé trpkou školou materialismu, aby mohlo býti dosti zralým
pro skutecné Velké Ideály.
, . ,

Jirí Langstein.
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Nezamestnaní muži a zamestnané ženy.
Pane redaktO're!
Pan Jirí' Beneš razepsal se v 29. císle t. I. a katastrafální
nezamestnanosti inteligence a došel k záveru, že tato situace se
prO' nynejší generaci snad ani rešiti nedá, pO'nevadž prý spacívá
nejen v celé hospO'dárské krisi paválecné a specielne prumyslavé
krisi ceskO'slO'venské, nýbrž i v navé saustave výrobní, t. j.
v problému stwju a: lidí. Nejaká preventivní apatrení, O' nichž
autar clánku se blíže nezmii'iuje, by sna.d prece byla mO'žná.
Davalu.ji si tímtO' podati SVtJj sO'ukrO'mý názar, vyplývající
z vlastní zkušenasti.
Zajímavá je statistika sO'ukramých za.mestnancu, pO'kud se
týce pohlaví. Pred válkau pripadla na: každých 6 pn"tmyslavých
a abchodních zamestnancu (úredníku a zrízencu) 1'5 ženy,
kdežtO' dnes pripadaj í n;lJkaždých 6 mužských sil skO'ro 2. ženy!
císlicích vyjádrena máme z celkavéhO' pO'ctu 270'.0'0'0' saukrO'mýCllZa:rrrestRaqcu 180'.0'0'0' mu.Ut a 90'.0'0'0' žen, kdežtO' pred váJIkau byla z celkavéhO' poctu as 230'.0'0'0' zamestnanc'u 172.50'0'
mužu a jen 57,50'0' žen. Pribyla tedy behem pasledníha' desítiletí 33.50'0' žen v isaukrO'mém zamestnání pri špatnejš'í zamestnanosti prumyslu, caž se sta,IO'jedine na úkor mužu! Nejsem
nikterak zaujat prO'ti zamestnáná žen v prumyslavém a O'bchodním podnikání, ale pripouštím jejich práva jen pO'tud, pakud
vyhavují všem padmínkám kladeným n.il odbarnau kvalifikaci,
a jen patud, pakud emancipace žen specielne v tamta pavalání
nepredstavuje nebezpecnO'u kO'nkurenci mužum-živitelum rodin.
Jakmile tatO' emancipace prekrocí meze své hranice, prestává
býti prablémem ciste prumyslO'vým a stává se prO'blémem státním, a o takový problém se zde skutecne jedná. Státu nemuže
býti pr,ece lhastejno, trpí-li mužská' inteligence nezamestnanastí
na strane jedné a je-Ii celá tretina míst v prumyslO'vém a obchadním podnikání obsazena ženami, ve vetšine prípadu dívkami ve stárí O'd 16 dO'25 let! Vniknutí ženy dO'pavolání mužu
na,stala hned po vypuknutí svetO'vé války, kdy byl veliký nedostatek mužských sil ve všech oborech lidské práce vubec, takže
nebyla snad nikde dívky, která by nebyla. nejak výdelecne zamestnána:. Tento moment mel na celO'u povahu ženy velmi závažný psychalagický vliv, jemuž podlehla celá mladší generace
žen praživších válku a vyrustající v,e válce jako samostatne vý_
delecne cinná armáda žen. Pa válce nejen že velká vetšina žen
ve výdelecném povalání zustala; ale další armáda absolventek
meštanských a O'bchodníchškO'Iv dO'benejvetší prumyslO'vé konjunktury O'bsadila úrednkká místa v prumyslu a O'bchodu, zatím cO'muži, ponejvíce ti mladší ve stárí O'd 20-35 let, zustali
v mabilisavané armáde až dO' konce raku 1920', kdy nastal nástup prvních ceskaslavenských novácku! Behem této, pomerne
krátké daby, staly se ženské síly jak v pTumyslavém a obchodním podnikáni tak i pro státní správu takrka nepostradatelnými
a výsledek byl,' že prO' vracející se muže z vojenské služby ne~,
bylo pomalu místa ani v saukromém podnikání ani ve státní
(samosprávné) službe a tím' nasta:IO'nutne to, co nastati musila:
n e z d r a v á k O'n k u r e n c emu ž u pro t i muž u m! Pravím výslO'vne pro t i muž u m, nebO{ se ženami konkurOiVati
byla,apravdu težko! Nechci mzebírati všechny príciny nesnadné
kankurence se ženami, obzvlášte ve státní správe, ale chci jen
uvésti nejhla,vnejší duvad t. j. nároky
obou
sO'uperu
na p I a t! Spakojila-li se žena-úrednice s mesíC1;1Ímplatem
Kc 50'0', nemahl se prirazene muž-úredník do takO'vé kankurence pO'uštet,tím méne, uplati'ioval-li se skaro všude stereotypní,
dttvad nepostradatelnasti a zapracovanosti a v neposlední rade
nechuc zamestnavatelu proti mužum-vojákum vrátivším se
z války!
Ta by byla. jedna prícina: neza'mestnanosti inteligence. Druhá
prícina je taktéž dosti známá, ale málo ocei'iována se stanoviska
sociálníhO' ethickéha. Tím, ž~ se mladým ženám a dívkám
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v dusledku svetavé války naskytla príležitost k :výdelecné•.
nasti a tím i ~aciální neodvislosti, nastal u nich nutne i
v pojímání svéhO' poslání jako ženy a matky, krátce reo
nastal abrat v spolecenském ,rádu. Žena výdelecne o.
není adkázána za zaapatrení v manželství nebO' na blah
svých rodicu a prato si pocíná i samastatrieji. Tato s
statnast v pacínání projevila. se zejména y prizpuso
živataspráve. To, co si dríve musela dívka ad radicu na záb
a na ošacení vyprositi, to si dn~ muže papráti v takové.
v jaké jí stací plat. To platí o dívkách majetných rodicu.Dí
nemajetná má plné právo na výdelecnau cinnost i l1aI ovoce
pactivé práce, která jí mnohdy musí nahraditi manželstvía
din!lÝ krb. Bylo-li pred válkou výjimkau, aby dcera meš
nebO' úredníka vstoupila do služby, byf i jejímu vzdelání
merené, není dnes výjimkau skutecnost, že dnes skaro 2/1
dívek je zamestnáno bud v: prumyslovém podnikání nebov s
ní administrative jako úrednice. CO', bylo pred válkau nevítan'
výchadiskem z neblahých pO'meru radinných, to se stalo be
pasledního desetiletí pravidlem. Znám sám nekolik rodin úr
nických a selských, kde i jediná! dcera sedí jako úrednices Ji(
mem Kc 80'0-150'0' mesícne, zatím co synek absalvent od
nebo strední škaly ceká rok i déle na nejaké zacátecnickémí
Obzvlášte dcery ralníku jsou ve vetší ,míre zastaupenyv
mYislovémzamestnání, ackoliv by ta naprostO' nemely zapolr
nebO't O'tec-ralník by je mO'hl dacela dobre uživiti a pri dom
a polní práci, na kterou si musí cizí pracovní síly nají
V, prumyslavém kancelári je taková pracovnice vítanou sil
a: stalo se už i to, že jich byl nedostatek pri dnešní hrozivé
zamestnanosti. Jistá firma dala nedávnO' inserát do novin,
hledá 3-4 písarky a stenografky s platem Kc 300' mesícne.
tento inserát se hlásila j e dna a ta se ješte omlauvala, žesi
na stroji psáti da'bre neumí, ale že se behem nejkratší doby
pracuje! Ježtozmínená firma takové
síly nutne potrebo
nezbývalo jí nic jiného než akceptovati úplné zacátecnices
šCanko)u,které bude nekolik mesícu cviciti, aby se daly vu
k nejaké práci upotrebiti.
Tvrdím, že by se ihned uvolnilo 40'.0'0'0 míst v prumyslu
chadu prO' nezamestnané muže-inteligenty, kdyby ylád:IJvy
preventivní narízení v tam smyslu, že sem u s í dát i mu
ským silám
pred ženskými
prednost
v tom pr
pade,
nejde-li
výslov,ne
o živitelku
rodin
n e b a s a m o s t a t n a u žen u, O'd k á z a n O'u v ý hra dn
n a s vou p r á ci! Dejte mužum zamestnání a pafi teprve
mohou ženiti a za.kládati rodiny. O státních úradech se necli
šíriti, padatýkám jen" že bude brzy pravidlem, že muž i ž
budO'u ve státní službe a budou dama ve volném case studova
služební pragmatiku a požitkový zákan spolecne a snad
prece najdau nejaké východisko z dnešní trapné situace verej
ných i saukromých zamestnancu. PravÍm výslovne, že bu
nezamestnanO'st tak dlouho, dokud budau všichni zamestnáni
Preventivním apatrením, jak jej navrhuji, by se zabily
mouchy jed11lOuranou! Predne by se oostraJnila nezamestna
inteligence a: za, druhé vrátila žena tam, kam pctile svýchsch
ností a vloh patrí: do damácnasti. Uyažujte o tom, pane
daktare.
Zdraví Vás
zcela oddaný
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»Po\'

klubu Omladináru-Devadesátníku« prednesli: praf. D. Michal"
dr. M. Murko, dr. Marian Szyjkowski, dr. E. Spektors'
Fra,nt. Táborský a dr. Ant. Hajn. Striln 50'. Nákl. »Po1.kl
Omladináru- Devadesatníku «.

epíše o našich knihách
Dno Václava Šolce.
telstvo "Pantheonu« (nakl. Fr. BorovÝ) zaslouží díku,
vydání desítisvazkového díla Hálkova odhodlalo splatiti
é jeho soucasníku, nadanému
a neštasttlému
básníku
ek. Václavu Šokovi (1838-1871).
Je to ctvrté, kritické
Za rok bude tomu šedesát iet, co vyšlo první vydání
ek. (na podzim 1868). Druhé, rozmnožené vydání vyšlo
po smrti básníkove (na podzim 1871). Od té dopy nese po cclých 34 let nikdo .vydati- znovu cenné torso
díla, až. r. 1905 otiskl L. Quis »Prvosenky« ve »Sveihovne«. Za dvacet let bylo' ovšem í toto vydání rozea také nevyhovovalo,
nebot
neobsahovalo
Šó1cových
"ech. Kritickým jest teprve vydání »Pantheonu«, které
dr. BedI-ich Vencovský .. Quisovo vydání bylo Vencov-'
tu i tam i vzorem. Celkem lze vydání Vencovského poti za doplnené a opravené vydání Quisovo. Shoduje se
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Nakladatelství

Fr. Borový
'a knihkupci
mbty v lícení života básníkova, v hodnocení díla i v uspoí chronologického prehledu básní na konci knihy. VenÝ opravuje
na nekolika místech datum vzniku jednotlibásní. Hlavni pokrok vydání Vencovského
je v tom, žc
ší vše, co z péra Šo1cova známe, at to bylo otišteno v doních edicích nebo nebylo, a že se vrací ke znení puvodnímu,
je známe z otištení v casopisech. Jsou zde i básne, které
ivota So1cova otišteny nebyly (na pr. zlomek "Boží boj ovC, známý z "I( vetu«
r. 1890), z prvotin jsou zde otišteny
ní kvety«, Až podruhý, Vetrník a »Písne o bledé dívce«,
vyšly v "Poetických besedách Máje«, a také prósa "Poy ze starého zpevníku«.
Rozumí se, že plivodní ideová
•mální podoba "Prvosenrk«
je tím na nekolika místech
ena.
ncovskému š10 o to, aby podal nejen širšímu clenárstvu
ukou znovu cenné a polo zapomenuté dílo básnické, ~de aby
ké pi'ipravil literární historii, která je mu dlužna definiUJodnocenl a vrazení ve vývoj ceského písemnictví
let
desátých a osmdel'átých. Sondy, kterých se odvážil Venký ve stati "Šolcliv život a jeho dílo« na konci své edice
. 3.j.j-3iZ), nelze však považovati za správné. Spojení s gecí "i{uchu« a "Máje« není dosti presvedcivé.
Vencovský

príliš zduraznuje
osamocenoot
Šo1covu mezi soudobými
básníky, aniž spravedlive
ocenuje jeho prukopnický
vliv na vlasteneckou a slovanskou poesii školy ",národní«. O vlivu života
básníkova a formy bérangerovske
chansony nebo ghazelu na
jeho tvorbu lze rovnež souditi jinak než vydavatel. Po stránce
praktické lze ríci, že vedle chronologického
prehledu vyhovel
by pri orientaci v knize dobre obsah.
Temito výtkami nehodláme nikterak zmenšovati význam pekného a záslužného vydání Vencovského, kterým do rukou ctenárstva prichází básnické dílo pres padesát let staré, ale ku
podivu sveží, mladé, ba rruxierní jak myšlenkovým a citovým
obsahem, tak formou a dikcí.
ejen literární
dejepisec, ale
i ctenár odloží tuto knihu s presvedcením,
že Šo!c byl básník
opravdu nevšední a že jeho predcasnou
smrtí stihla tehdejší
ceské písemnictví
ztráta opravdu veliká.
Šte pán

Jel,

Tribuna,

13. 6. 1926.

"Vzpomínky" A.ntala Staška.
Autal Stašek nezapomnel
v abnovené své literární cinnosti
z posledního období pestovati vedle románu a povídek též memoiry. Zej mena leta válecná a poválecná p06kytla mu casto
príležitost k vzpomínkO'Vým návratum do minulosti, jimiž mohl
postupne dopli1ovati nekteré príležitostné
nábehy z let predválecných. Tak vyrostla objemná k,l.1iha jeho» Vzpomínek«, jíž
byla práve zahájena zvtáštní knihovna. literárních
vzpomínek,
l'azvaná "Pamcti« a vydávaná tretí trídou Ceské Akademie ved
a umení redakcí Miloslava
Hýska
(nákladem
Fr. Borového
v Praze, str. 572). Serazením poruznu v ruzných casových intervalech publikovaných
clánku a doplnením clánky ješte netištenými rozvinul se v této knize souhrnný obraz autorava života
a s ním zároven dosti úplný prehled doby, kterou tento živat
zabral svým podílem na práci literár!1JÍ a verejné, na vývoji naší
otázky národnostní a vedle ní pronikající otázky sociální. Aniž
Stašek psal své vzpomínky
dle soustavného
plánu, mohl prec
z nich složiti jakÝsi mosaikový nárys svého vlastního životopisu" jehož jednotlivé kapitoly, ackoliv mají daty svého vzniku
rozpetí vetší než triceti let, vyhovely pri svém nejednotném
nazírání autorovi aspon v tom: že se mu v nich - jak napsal
v predmluve podarilo podat méne sebe a více prostredí,
v nemž žil.
Nutno však hned poznamenati
k tomuto skromnému
a prec
pro pametní literaturu nárocnému požadavku autorovu, že práve
v intensite, s jakou zachytil prostredí
svého živata, zrací se
jeho pronikavá osabnost,
že látka dobová, kterou zde nashromáždil, je v pooledním smyslu rozšírením
jehO' bytosti, tvárným materiálem jeho charakteru. Puvod dal tomutO' charakteru
základ, na kterém budO'Vala daba. Mužeme zde od zacátku stopovati významné sauvislosti
jedincovy s prootredím. Podkrkonošský rodák vyvinuje v sobe postupne zárodky protirakouské
vzpaUry svého kraje. Tento kraj vidíme stále za ním jako
strážce ryzosti jeho cítení, at jde O' otázku národnostní
ci
sociální. Doba vede jej záhy dO' školy slovanstvi. Zde tradice
Havlíckova, která je opet složkou jeho rodného prostredí, posiluje v ncm odpO'r k carismu a kritické nazírání na Rusko,
k nemuž bylo dobrou prupravou seznání palského prostredí na
studiích
v Krakove.
Jednorocní
pobyt v Rusku pozdeji dokoncuje tutO' škalu slovanství, jejíž absalvování ciní ze Staška
jednaho
z nejlépe poucených kritiktl slovanství.
V srovnání
s Holeckem v tomto smeru pochopíme nejlépe, jakou duležitou
rdi v Staškove vývoji hraje práve jeho padkrkonošský
puvod.
Ciní z neho jednoho z prvních prukopníku realismu, navazujících pHmo na Havlícka, staví jej tále blíže k životu, kde jeho
obcanské povolání venkovskéhO' advokáta privádí jej v tesný
sty1k 's lidem, bystrí Jeho smysl pro probouzející
se sociální
hnutí a nutí jej k osvedcování hlásaných zásad v praxi. V nových paprvé zde otištených vzpomínkách
ze života politického
rozvádí Stašek do podrobností
své zkušenosti ze své episody
cinného politika (1889 až 1895), kterých se dotkl letmo již ve
své stati o Masarykovi, psané k jeho šedesátinám. Cteme-Ii zde
jeho rec, kterou proslovil jako kandidát za stranu staroceskou
zachytiv;í
r. 1889, chápeme,
návaly že
jehonemohl
nadšení
jinaka vzpoury
mluviti muž,
od roku
vyrootlý
osmactyriz !jdu,
cátého pi"e<;vzrušené chvíle divadelní slavnosti r. 1868 a následujícího období táboru, clovek, jenž stále videl z blízka utrpení
delníkli v továrnách prumyslových
magnátu svého kraje. V této
reci je souhrn jeho zažitku, které vylícil ve zvláštních cláncích
prítomné knihy. Po.važujeme
j i za podtržení rllStU Staškovy
osobnosti. Pro umístení této osabnosti v našem kulturním vývaji nen, bez významu zmínená již staí o Masarykovi,
která
práve, protože je psána pred válkau, nemLIŽe klamati svým výrazem velkého> obdivu a uprímné osobní úcty. Nebo( je tO' projev; osvetlující nám do základli Staška samého, ducha, bezdeky
strhovaného
tím živlem revolucním,
který u svého mladšího
druha obdivoval, osobnO'sti, sdílející nejeden rys s osobností
Masarykovou.
(Dokc~llcení.)
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Elns/eln Alberl: Theorie relativity specielní

i obecná. (Se zvláštní

predmluvou autorovou k ceskému vydání). Stran 103 Kc
Flschel' Josef Ludvlk: Arthur Schopenhauer. Genese díla. Str. 157 ~
8/1al' 8ugo K.: Boje proti vcerejšku. Essaye o divadle. Str. 279 ~
Chalupnj Emanuel: Josef Václav Sládek a lumírovská doba ceské
literatury. Drevoryty Fr. Bílka. Stran 142, dfevorytu 6 )
Janá4ek Leoš: Pohled do života a díla. Usporádal a vydal Adolf
Veselý. Stran 201 s mnoha obrázky. Vázané v hedvábí )
Vázané v kuži s vlastnor. podpisem mistra Janácka .. )
Kllnebel'ger Bohdan, JUDr.: Náboženský cit. Rozbor hodnoty
náboženstvÍ. Stran 448 '"
. . . . . . . . . . . . »
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125'-

250'-

)

15'20'-

»

4'50

Mladým lidem. Sto let cekánÍ. Stran 68 . . . . »
na lepším papíre )
tenln Nlkola/: Stát a revoluce. Stran 147 . . . . . . . . . . . . »
na lepším papíre »
Ma/j Rudolf J., Dr.: Svet v bohu. (N. Malebranche). Tendencní
monografie. Stran 167
»
Ne/edlj Zdenlk, Dr..' Dr. Kramár: Rozbor politického zjevu.
Stran 65
»

4'80

Klosse Anlonln, Dr.: Myšlenka a síla v dení sociálním. Stran 100
Kropolkln Pelr: .Anarchistická morálka, komunism a anarchie,

velká revoluce. Stran 137.

. . . . . . . . . . . . . .

Neumann SI. K.: At žije život. Volné úvahy o novém umenÍ.

7'20
6'60
10'-

24'3'90

Novák Arne, Dr.: Problémy moravské literatury. Stran 15 . ..
O/brachl Ivan: Obrazy ze soudobého Ruska. 3 díly ....
'.
Perou/ka Ferdinand.' Boje o dnešek. Politické stati. Stran 288 .

»

21'11'-

»

13'20

»

24'-

Procházka Arnošl: Rozhovory s knihami, obrazy a lidmi. Str. 219
Suares AndrA: Dostojevský. Stran 64
Ša/da F. L: Básnická osobnost Dantova. Stran 31. . . . . . . .

»

8'-

»

12'60

»

18'-

Ya/lauer Em., Dr.: Kališníky a ceskými bratry k socialismu. Str. 58

»

4'20

Lidská duše. Všeobecné zákony duševního proJevu. Stran 195 . . . . . . . . . . . . . . . ..
Revoluce a diktatura proletariátu. Stran 93 ..

»

27'-

»

7'20

Stran 247 . . . . . . . . . . . . .

*
Na mesícní splátky
dodá nakladatelství

FR. BORO vÝ, PRAI!A
a každý knihkupec.
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