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Politika
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Politické strany a jejich recníci.
ké recnické školy rídily se prý pravidlem, že
nascitur - orator fit. Verím rád všemu, co hivypráví o starém Rímu, ale neverím, že Rím mel
du organisované a silné politické strany, mohl-li
vážne taková tvrzení. Je velmi pravdepodobno, že
, kdo nešišlá a nekoktá, naucí se umení recnickéle to rozhodne neplatí pro recníky p o I i t i c k é.
lk politick)' je zcela zvláštní odrudou v rádu clorecnícího. K tomuto oboru je treba zvláštní
kajíc nátury. Nejlépe to poznáte na praktickém
du. Pan Dr. B e ne š je nesporne dobrý politik.
e muže býti považován za dobrého recníka. Jdete
na nekterou z jeho prednášek o zahranicní revoposlechnete si ho pak na volební schuzi. kde doje, že máte voliti stranu ceskoslovenských sociaPri své prednášce je jen recníkem, ve volební
i je však recníkem po lit i c kým. V obou príh mluví se stejnou vážností, r,ec jeho zaujme poce v prednášce i na volební schuzi, tady i tam
idé stejne uprímne zaHeskají, ale i clovek nezkupozná, že pri agitacní schuzi mu neco schází, že
ní již ten recnický elán, s jakým mluvil o zahra'm odboji, že jeho uprímnost není v tomto smeru
tecná, zkrátka, že nemá prirozených sklonu k toaby s dostatecnou vervou a bez nádechu rozpacivám rekl: »Volte císlo dvacetjedna!«
vník musí veriti tomu, co povídá. Tento predponení však na agitacní schuzi vecí tak jednoou. Je-li nekdo pouhým recníkem, mluví proste
O tom, cemu rozumí a cemu verí, takže recnické
í nedotýká se již tolik obsahu jako spíše formy
esu, které je snad možno dosáhnouti kratším ci
'm cvikem. Ale chce-li býti recníkem politickým,
í umet mluviti o všem, i o veoech, jež jsou mu špaou vesnicí, musí mluviti tak, jak káže zájem a seriát strany, docela bez ohledu na svou víru vlastmusí míti prirozený sklon k opravdové a poctivé
gogii. Primitivní demagogie politických augurll
nestací. Je treba delati demagogii, ale je nutno
" že to demagogie není, ze je to skutecne, takové,
O povídám. Chce-li pan Jirí St r í br n Ý býti mirským predsedou a mluví-li soucasne o nutnosti
ovati se pro stát a v zájmu národa i tak nevdecfunkci prevzíti, reknete si ,:>rekvapene: »Ale,
!«.
když pan S trí b r n Ý je skvelým recníkem,
, že vám chce neco namluviti. Poznáte proste; že
jde o k~eslo i když mluví O obetavosti. Avšak když
dr. K i" a m á r bolestne zasneným hlasem mluví
litické Petce, vypráví o nevdecnosti
buržoasie,
, opouští jeho jedinou státotvornou a národní stranebo když truchlí nad starousedlíky, že mohli, ale
emohou vydelávati na obecním statku, podléháte
ecne jeho bolesti a jste nakloneni bráti vážne, co
ríká. On skutecne verí ve velikost a zásluhu
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P,etky. P,uvodne se hneval jen proto, že prestal být jedmm z vladcu, ale hneval se tak uprímne, že nalezl i du.vo~~ P!oti ,zrušení Petkl a že jim .sá~ uveril. Opravdu
1 ven, ze zakon o obecmm statku je treba novehsovati
ne proto, že národní demokracie dostala za návrh no~
velisa:ev nekolik milionll z fondu Rolnické Jednoty, ale
skl;ltecne proto, že starousedlíkum stala se krivda. Je
nejen dobrým recníkem, ale je soucasne prímo vzorem
recníka politického. Má absolutní schopnost veriti všemu, co povídá. Umí rozplakati sám sebe, když mluví
o svých ,z~sl~~1ách a, o nevd~cnosti volicu. K tomu je
nutno ml ti pnrozene vlohy, jež nemají nic spolecného
s ?bycejným recnictvím. Je to zcela zvláštní, samostatny a nenahraditelný talent k p o 1 i t i c k é m u r e cnic tví.
Dr. Kramár je dokonalým politick)rm recníkem také
proto, že se dovede vcas a na pravém míste rozciliti.
Souvisí to s onou schopností veriti svým vlastním slovum. Sebe delší recnická prakse nedokáže tolik co tyto
prirozené vlohy. Ceskosocialistický senátor Rudolf P án e k mluvil již na mnoha a mnoha politických schuzích a prece dodnes toho nedovede. Veškeré pokusy-nahraditi víru praksí u neho zklamaly. Na jakési schuzi
na Smíchove mluvil o úrednick)rch vecech. Na schuzi
mu však prišli oficianti, jimž tak dlouho sliboval, až
se na konec podrekl, že se jim nic nedá. Nadelali mu
ovšem za to hluku více než ocekával. Pokusil' se fingovati rozcilení a rozkrikl se: »To jste úredníci? Když
vás vidím, stydím se, že jsem takéúredníkem!«.
výsledek byl až nebezpecne žalostný. Pan senátor musel
odvolávat, prosit o prominutí, že se unáhlil, jen aby
vúbec se mohl dostati k svému referátu. Pan Švehla
zažil cosi podobného v parlamente pri výkladu o lihové
korupci. Rozcilil se v nevhodném okamžiku a v rozcilení mluvil o tom, jak je zbytecno uklízeti v pondelí,
muže-li se úklid odložiti na sobotu, jak naše ceskoslovenská korupce není vlastne nic mimorádného, když
prece korupce je zjevem svetovým, a uvedl ješte nekolik podobných názoru, jež vesmes nám pak získaly
svetovou popularitu.
Opravdu dobrých politických recníktt je málo. Politická strana potrebuje však neobycejné množství referentu. Národní strana práce již po trech týdnech
svého trvání dostala se do volebního zápasu, v nemž
behem jediného mesíce usporádala na 1600 verejných
schuzí. A to byla strana nejmladší a ješte nezavedená.
Ceští socialisté, kt,erí zvlášt si potrpí na recnení, meli
za jedinou nedeli 8. listopadu 1925 takových schuzí
1400! Ohromná spotreba recníkú v dobách volebních
znemožnuje výb~. Na schuzích pak mluví lidé, kterí
nejen že p o lit i c kým i recníky nikdy nebyli a nebudou, ale kterí nemají také o recnictví vubec ani ponetí.
Žalostný pohled na takového potícího se obcana, který
plete páté pres deváté, nerozumí nicemu a neumí to ani
ríci, je pak jednou z hlavních prícin, proc slušní lidé dívají se na politického agitátora s despektem. Úpadek
politických recí je jiste jedním z duvodu krise demokracie. Lidé nemají proste duvery k vecem, o nichž se
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vená, témer vždy prudce útocná. Charakterisována'
mluví tak hloupe. Politi,cké strany se proto snaží aspon
zvlášte tím, že útoky na osob!.}I jspu vždy bezohledn
v dobá~h mírových o jakýsi výber a k pomoci diletantu
a vždy pr!p1o vedené. Podobá t'f~v mnahém vášniv'
sahají jen z nouze. Recníci jsou zarazeni do ruzných
~ v
R aSfnQvym.
v,1
,
recem
_,
kategorií podle schopností a podle popularity a vysílají
Základním
rysem
recí
ceskosocialistických je fráz
se na schuze do, tech míst, jež svým významem jejich
Avšak
zatím
co
u
pana
K
I o f á c e a jiných národníc
kategorii odpovídají. Není vinou vedení strany, nýbrž
socialistu je to fráze strhující k souhlasu, protože'
jejich místních organisací, jestliže se tento systém neméne promyšlená, ale za to uprímnejší, u pana St r 1
udržuje dusledne. Místní organisace snaží se pomocí
br
n é h a vrže a skrípá. Dissonanci mezi úmyslem
své arganisacní cinnosti, naléháním, aby strana vyslala
praj'ev,em cítíte tu z každé vety. Klofác je stále ješt
jim na schuzi svéhO' nejlepšího recníka. Pri tom však
starým n á rod ním
s o c i a I i s t a u, zachovává s
neposuzují schopnosti recníkovy podle recnického umenárodnesociální
idealismus
i predválecný svu i bomba
ní, nýbrž podle stupne stranického žebrícku. Pan dr.
a, - je-Ii jednou na tribune - ríká vše, jak si práv
Kramár musel by míti po celý rok aspon dve schuze
myslí. Mnohó nesnází si nadelal, když v jedné takov
denne, kdyby mel vyhoveti požadavkum všech míst,
ráži rozkrikl se v senáte hezky od plic, že koalice .
které touží ho slyšeti. Nepadá vubec na váhu, že pan
švindl a systém vzájemného napalování. Naproti tom
dr. Kramár by jim nic nového nerekl, že by jen opaje pan Stríbrný ces k o s I a ven s kým
s o c i a Ii
koval svO'ji rec, uvdejnenou již dvacetkrát v N á r o ds tou. Kariéra, moc a la1ciná pochval a jsou jeho cíle
n í c hLi s t ,ec h. Rozhodující je, že na dra Kramáre
Z dob národnesociálních zustala mu jenom kštice. Jeh
by se prišlo jako na atrakci podívati celé mestecko a
rec je tvrdá, bezohledná k tomu, kdo prekáží, ale úli
schuze mela by 'Ohromný úspech. Úspech politické schuná vuci tem, kdož mohou pomoci. Rozdíl i rozpor mez
ze se totiž posuzuje v prvé rade podle poctu posluKlofácem a Stríbrným je presn)'m obrazem rozdílu
chacu.
mezi národním a ceskoslovenským socialistou.
Vedle kategorií, do nichž jsou recníci zarazeni podle
Komunistictí recníci jsou zajímavým zj,evem. Jejich
svého významu, jsou ješte dve hlavní skupiny: recníci
»r« v každé- zmínce a revoluci, proletariátu, jednotné
prof.esionální a recníci príležitostní.
Recníkem profefronte atd. rachotí jako strojní puška, jejich hlasový
sionálním není jen politický sekretár. Do této skupiny
orgán zdá se býti nevycerpatelným a hrmí jako vln
patrí ješte rada pododborll, jako nekterí poslanci, nekterí žurnalisté a množství jiných lidí s dobr)'m 'Orgá- r,evoluce. Jejich reci jsou onomatopoetické. Jejich V)J..
razy jsou vždy presné. Je dokonce prí jemno poslechnem, závislých ruzne na politické strane. Není také presnouti, jak neostýchave dovedou vše nazvati priléhav)'m
ného rozdílu mezi profesionály a amatéry. Je mnoho
jménem. Zlodejství je vždy v jejich ústech zlodejstvím.
tajemníku, kterí jako recníci vystupují jen príležitostsvinstvo vždy svinstvem, al,e policie je pro ne »smeckou
ne a naopak. Ovšem nejcastejším zjevem recnického
profesionála je s,ekretár. Verejnost je však casto uvá:- hlídacích psu kapitalistické spolecnosti«, státotvorní socialisté jsou socialisty erárními, sedlák agrárním vydena v 'Omyl ruznými tituly, jež strana svým profesiodriduchem a republikánská strana stranou švagra hdnálltm dává. Národní demokracie na príklad nehezky
šidí verejnost panem profesorem
Srbou. Pan Srba
stivarského zlodeje Krecmery. P'0sluchac má skoro radost nad tau ulicnickou neamaleností. Snad proto 'nejbýval pred dávnými casy »profesorem«. Ucil totiž mládež i dospelé hráti na ruzné hudební nástroje. Pak se
víoe
si všichni Slyšel
podobni
vejce
však stal placeným zamestnancem
strany, jíž slouží
vejci. strhují
Jen S mdav.
e r aJI ou
je výjimkou.
jsem jako
ho nekolija~o recník-profesionál. N árodnedemokratické
listy mu
kráte a vždy mi pripadalo, že je vke c;eským sociali·
stou než komunistickým revalucionárem.
dusledne ríkají pan profesor, na schuzích vystupuje
jako pan profesor, mluví o sobe jako 'O profesoru, aby
Národní strana práce má nekolik dQbrých recníku.
se vyhnul zaujatosti, kterau má verejnost k profesionaPozoruhodné je, že nemá vubec recníku profesionállismu v politice. V minulých volbách byl pridelen na
ních.
její sekretári mluví spíše jako amatéri. Nejlepschuze dra Jaroslava Stránského. Jezdil za ním od meším jejím recníkem je dr. Jaraslav Str á n s k ý. Jeho
sta k mestu a n'a schuzích dirigoval orchestrální konimprovisace jsou strhující, jeho pripravené reci však
certy píštal, trumpetek a hrd~1 sezvaných národních , prozrazují, jak peclive si uvážil každé slovo, jak opademokratu a fašistu. Starých odborných znalostí dotrne mluví na místech, kde má podati výklad o úmyvedl použíti i v' novém povolání. Každá velká strana
slech strany; preplnený obsah každého jeho projevu
má nekolik takových Srbu.
dává tušiti, jak dlouho rozvažoval a tom, co má ríci.
Recníci príležitostní jsou rozhodne zjevem zajímaRozdíl mezi pripravenou recí a improvisací byl u neho
vejším, protože nejsou tak uniformováni. Témer každý
nejlépe patrný na schuzích volebních. Hlavní referát
z nich zachoval si svoji individualitu. Jen u sociálních
strhoval sice vždy svojí formou, ale unavil témer rozsahem svého obsahu. Príliš mnoho ríkal najednou a
demokratu a komunistu jsou si politictí príležitostní
recníci naprosto podobni. Typem sociálne demokratiposluchaci byli nuoeni velmi peclive sl,edovati jeho slockého rev íka staré školy je dr. František S o u k u p.
va, aby jim nic neuniklo. Za to pri replice na oposicní
Ríká se o nem, že svého casu byl vedle belgického Vanútoky posluchace prímo rozvášnil. Svým vždy neobydervelda nejlepším recníkem sociálnedemokratické
incejne recnicky i obsahove vystupnovan)'m záverem vyternacionály. Mluví pomalu, velmi hlasite, s durazem
hrál každou schuzi. Videl jsem, jak starší, usedlá a na
na každém slove, vždy po nekolika slovech uciní dlou'pohled velmi rozvážná dáma byla by natloukla svému
hou pomlcku (zvyk z táboru pod širým nebem) a na
ousedu, kdyby jí v tom nebylo zabráneno. A to jen
konci každého odstavce své reci dá posluchacum príprato, že anen soused vykrikl nejakou poznámku. Reclehtost k potlesku vyhrocením své pointy a sesílenÍm
nický obor pusobnosti dra J arosláva Stránského je
hlasu. A stejne mluví všichni starí sociálnedemakrav obrane proti útoku. Naproti tomu jeho otec dr.
tictí recníci. Novou recnickou generaci vede Rudolf
A d o I f Str á n s k Ý je v prvé rade útacný. Jeho
B ech y n e. Jeho rec je plynná, pfesne logicky staútok, provázený vždy nejakou priléhavou- anekdotou,
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yl svého casu bez konkurence. Ale i nyní ve svých
I letech je na volební schuzi ješte velmi nebezpecným
perem. Eduard H a ude k je starý praktik. Nerecí, nestrhuje silou hlasu, ale razpráví s poslucha~stvem,
eré dovede zaujmouti svÝm zvláštníÍn,' nezvyklým
pusobemprednesu. Dr. Ladisl!w P. Pro c h á z k a otvsky poucuje své posluchace. Mívá málo oposice na
huzích. Politictí recníci nejsou zvyklí na zpusob jeha
ci, která neútocí, nedává místa, na nichž by se apo'ce mohla zachytiti, ale presvedcuje a získává. Politictí
cnÍci bojí se na tuto neznámou pudu a zustávají bezdni. Dr. Jan Her b e n není politickým recníkem.
eho oborem jsou kulturní prednášky. I na politick)'ch
MzÍch prednáší. Ani on nemívá oposici. Jeho mírný,
píše poucující než polemisující prednes a množství ci'tu, jimiž dokazuje svá tvrzení, pusobí na oposicní recíky stejne jako .otcovská rozprava dra Procházky.
r. Václav B o u c e k má zato oposici na každé verejné
Mzi. Je velmi zlý na své odpuroe. Vycte jim jejich
ríchy s takovO'u otevreností, že rudnou vztekem a príhají pomstu. Mluví-li dr. Boucek, máte dojem, ž,e
:hodí po hranicích paragrafu. Je témer neuveritelné,
e se ješte do žádnéhO' nezamotal. Dr. Václav Ve r uá c je propagátorem vedeckého rízení práce a jako
obr)' apoštol zacíná sám u sebe. Prímo vedecky orgaisuje svoji prednášku. Shrne na posluchace talik faktu
spojí je tak logicky, že posluchaci dávají mu sponanne za pravdu, libujíce si, jak porozumeli složitým
tázkám hospodársko-technickým.
Miroslav G r é g r
nejmladším clenem výkannéhO' výboru, ale dokazuje,
má schopnosti k politickému recnictví. Má k tamu
0, co jsme nazvali náturou. Mluví a všem, verí všemu,
mluví, svým príjemným, jakoby sametovým hlasem
ladí a soucasne presvedcuje prítomné, aby je hned
at~ ulekal divakým útakem na politického adpt'hce.
eho rec j'e tak plynná a - dokud .nemluví o národích demokratech nebo ceských socialistech - tak jediotná, že budí dojem, jakoby si jí byl napr~d napsal
a naucil nazpamet .
Národní strana práce dává politickým schuzím navý
áz. Je to cinnast jiste záslužná. Jednotvárnost ptofeionálního recníka a nesmysly recníku náhodných v dov volební kampane unavily již obcanstvo
a pomáhaly
ypuzovati verejnost z politických zál·ežitostí. Politické
ecnictví upadla, jako upadne každé umení, stane-li se
meslem.Politické strany mely by uvážiti, že není nádným zjevem, prijde-li na schllzi poslance Lukavého sedm lidí, nebo mluví-li bývalýr ministr TucnÝ
15 posluchacum. Politických schuzí je mnoho a jsou
k nudne stejné, že prestaly již dávno zajímati. Veejné mínení upozonluje, že jich má již dost. Politické
rany mely by si uvedomiti, že verejné mínení je moc,
terá stací i na sekretariáty.
IIInCS

Murphy:

ašistická tyranie.
Anglický publicista,
výborný
znalec ital·
ských pomeru, byl za války vyslán italskou
vládou do Londýna, aby tam rídil italskou
tiskovou
propagandu.
Když se dostali
k moci fašisté, vrátil se do ltalie jako dopi·
sovatel angl. tisku. Pro nepríznivou kritiku
italské politiky byl nucen opustiti ltalii.
'rišel jsem do ltalie pred tremi lety, abych sledoval osudy
l!'mu, jenž tehdy byl na vrcholu své popularity a moci. Zeme
vírou 'v nové hnutí. Každý si zpíval
yla vzrušena nadejemi
<lJ
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nebo bzucel nebo pohvizdoval Gio'vinezza.
Já sám jsem se
jakýmsi tajemným
pusobením davové psychologie cítil strhován
týmž citem, když jsem prekrocil Alpy a vcházel do zeme slunecní záre. Ve Vecném meste jsem našel své staré prátele plné
víry a duvery v osud nového režimu. Fašismus byl sluncem
politické budoucnosti.
Verna své dejinné tradici prišla ltalie
znovu ua pomoc Evrope v hodine jejího smrtelného zápasu a
pohromy. Objevila novou politíckou formuli, rešící záhadu, nad
níž si lámali hlavu evropští státníci od té chvíle, co byly v roce
19 8 zhašeny táborové ohne.
Rozcarování.
Není smutnejší
a špinavejší
kapitoly v novejších dejinách Evropy. Ani jedna vláda z poslední doby nemela
tak skvelé príležitosti jako vláda Mussoliniova. V listopadu 1922
mel za sebou celou ltalii a úcinnou sympatii sousedních státit
Zástupcove všech velkých ústavních stran - liberálové, lidovci
i demokraté - vstoupili do jeho kabinetu. Tisk techto stran mu
poskytoval loyální a velkomyslnou podporu. Slavní státníci starého režimu, jako Giolitti, Salandra a Orlando, dali mu k disposici své politické schopnosti a zkušenosti.
Vatikán dal pokyn
všem biskupum v zemi, aby podporovali novou vládu. Ba ani
socialisté se mu nestaveli v cestu, nebat vudc«vé jako Turati,
Treves a D'Aragona prohlásili výslovne, že poskytnou fašismu
príležitosti, aby provedl svtlÍ program prestavby a obnovy.
Jaký je dnešní stav vecí? Ani jediný nefašistický státník nebo
politický vudce není dnes ve spojení s režimem Mussoliniho. Liberálové, lidovci i demokraté odešli z kabinetu. Giolitti, Orlando
a Salandra prešli definitivne k oposici; aj ministri stojící mimo
strany, gen. Diaz, gen. di Giorgio a admirál Thaon di Revel také
desertovali. Všechny významné listy zeme šly za nimi; ani j ediný význacnejší
žurnál nepodporuje
dnes fašismus, jenž má
jen listy, která sám financuje a ovládá. ,Mussolini je nejenom
ministerským
predsedou, nýbrž i ministrem
vecí zahranicních,
války, námornictví,
vzduchoplavby
a tak dále. A je tím vším
zároven ne snad proto, že by toužil míti všecku moc v svých
rukou, nýbrž predevším a jedine proto, že žádný muž znamenitejších schopností a verejné reputace nedá se primeti, aby prijal
portefeuil1e ve fašistickém
kabinete.
Když nejenom
význacní
cestující, nýbrž i úredne poverení dustojníci opouštejí svá místa
a utíkadí se dO' záchranných
clunu, nechávajíce
samozvaného
kapitána na mustku samotného, musí býti neco špatného v metodách, jimiž je státní lod rízena. Tato fáze v italské politické
situaci bije dnes ze všeho nejvíce do ocí.
Jak k ní došlo? Které jsou její bezprostrední príciny?
J

Jest težkO' pochopiti pochybenou
politiku, jii se Mussolini
tvrdošíj ne rídil od prvních mesícu 1923. Jeto
problém spíše
psychopathický než politický. Proto se jej zde neodvažuji rešiti.
Historická
fakta jsou tato; Po nekolik prvních mesícu potom,
00 se Mussolini zmocnil zákonodárné
moci, byl hotov pripustit,
aby se italskému národu vládlo zpusobem zákO'nným a ústavním.
Ale než uplynulo jaro 1923, vriátil se diktátor k svým starým
ideám násilí a prijal soucinnost nckolika podezrelých satelitu.
s nimiž býval kdysi ve spojení v Miláne. Presné datum, kdy tito
pochopové pocali pusobiti jako oficielní orgány vládní, nelze
dobre zjistiti. Ale nepochybíme, položíme-Ii je k dobe prvního
útoku na bývalého fašistického poslance Misuriho z 29. kvetna
1923. Když Misuri dokoncil ve snemovne rec, kritisující zpusob
fašistického vládnutí, pohrozil mu' Mussolini, že ho ztrestá. Útok
se stal témer ihned potom. Misuri prohlásil v tisku, že rozkaz
k tomuto prepadení dal M ussolini, a toto tvrzení nebylo nikým,
vyvráceno. Prípad Misuriho je první cin, jímž se pocíná uplatnovati Ceka jakožto vládní org,ín. Nikdy nepochopíme dnešní
stav vecí v Jtalii, budeme-Ii stále pricítati takovéto
skutky,
jako útoky na Misuriho,
Amendolu,
Farniho
atd. obecnému
duchu násilí, jenž charakterisuje
fašismus jako lidové hnutí od
saméhO' jeho pocátku. Tyto prípady, jakož i temnejší
zlociny,

260

Plltomnost

o nichž· budeme mluviti pozdej i, nema] 1 nic spolecného s fašismem jakožto lidovým hnutím. Jsou spousty dukazu proto,
že jsou to oficielní akty oficielní Ceky. Nesmejí se proto smešovati s výbuchy násilnictví, které se cas od casu v zemi objevují a které vyplývají z místních nevraživostí uebo ze stretání
místních osobních zájmu.
Pochopení toho, co Ceka jest, jak byla založena a jak pusobí,
je nezbytnou podmínkou k poctivému studiu fašistického režimu.
Historie toho, jak byla Ceka založena a zorganisována,
cte se
v prísežné výpovedi, sepsané signorem Finzim, podtajemníkem
ministerstva
vnitra. Ten sepsal svuj dokument hned po zavraždení Matteottiho,
když mel prícinu se obávat, že z neho bude
ucinen obetní beránek. Tento dokument predložil trem váženým osobnostem stojícím blízko vúdcum oposice. Celá ta historie
se vypravuje
autoritativne
v obžalovacím spise, sepsaném proti
generálovi de BODovi a predloženém senátu dr. Donatim, vydavatelem listu liP
o p 010. Donatiova obžaloba je historický
dokument, vrhající vítané svetlo na nekteré temné skvrny dneš·ních italských dejin. V své slavnostní obžalove píše dr. Donati
o Cece toto:
»Toto zlocinné sdružení - neboli Ceka, jak je obycejne jmenováno, svedlo ve spolek, mající úcelem vzájemnou a spolecnou
zlocinnou cinnost, nejvyšší vudce fašismu (Rossiho, Marinelliho
atd.), remeslné zlosyny (Duminiho, Volpiho atd.) a neoficiální
atd.). Jejich
pomocníky (C o r r i e r e I t a 1 i a 11 o, Fillipelliho
sídlem je vládní budova Viminal, kde má také svou filiálku
senátor de Bono jakožto vrchní policejní reditel a šéf milice.
Ceka, jež už predtím existovala v embryonální
forme, dostala
sv0r~é
zrú;ení na. schuzi, konané v soukromém obydlí
ministerského predsedy. Mezi prítomnými
byl generál de Bono,
jenž už byl ustanoven vrchním policejním
reditelem a šéfem
milice. VÝslovná zmínka o této schuzce je v prísežné výpovedi,
sepsané Finzim a odevzdané trem váženým osobnostem, jež mohou o jejím obsahu vydati svedectví. Ceka tudíž predstavovala
ústavní orgán fašistické
strany a fašistické vlády. Ceka byla
poverena dvojím úkolem:
1. Stopovati pozorne všecka hnutí
politických stran a osob, stavících se proti fašismu, jakož i
vlažných prátel a zrejmých odpadlíku.
2. Potlacovati
nebezpecnejší protivníky
»stylovým« násilím pod lstivou ochranou,
jež zajištovala zlosyntlm a jejich patronum
beztrestnost.
Exekutiva Ceky je totožná s vrchním velitelstvím
milice, jež najímalo vrahy, dávalo jim hmotné i penežní prostredky, osnovalo
plány, shromaždQvalo informace, opatrovalo - skrze Tiskovou
kancelár min. predsedy »zpracovávání«
verejného mínení a
sjednávalo s policejními úrady opatrení na beztrestnost
prímých
viníku. Ceka byla pokládána
za nástroj
»nezbytný pro vládu
v zemi«, podle výrazu, jehož užil Finzi v své výpovedi. Této
organisaci musíme pripsati na vrub známé násilné ciny, spáchané na poslancích Mazzolanim,
Misurim,
Buffonim, Amendolovi, Fornim, Cirianim,
Bergaminim,
Nittim a na žurnalistovi Giannir:im; také vraždu otce Giovanniho v Argente, zavraždení delníka Antonia Picciniho,
socialistického
kandidáta
v Reggio Emilia, a zavraždení Jakuba Matteottiho.«
Tvrzení tato byla posílena memorandem Rossiho a Fi1Iipelliho,
prísežnými výpovedmi,
uverejnenými
bývalými fašisty, listem
generála Balboa, týkajícím
se zavraždení
~1inzoniho, jež se
projednávalo
soudne loni, a nekolika svedky, kterí už vydali
své svedectví pred vrchním prokurátorem
v souvislosti s nastávajícím soudem nad vrahy Matteottiho.
Krome toho, ackoli vy_
šetrující komise senátní rozhodla, že dr. Donati nepodal dukazu
dostacujících
k trestnímu
stihání de Bona jakožto hlavního
spoluvinníka pri zavraždení Matteottiho,
nepoprela hlavní thesi
dr. Donatiho. Pripustila
dokonce existenci Ceky, nebot o ní
mluv' v rozsudku jako o »výboru, jenž byl organisován
proli
neprá telum fašismu«.

6. kvetna

1926.

Vylícil jsem okolnosti, týkaj ící se Ceky, ponekud obšírneji,
proste proto, že poskytují
klíc k celé situaci dnešní Italie.
Zrízením Ceky bylo všecko predstírán~ ústavní vlády hozeno
do vetru. Když loni 3. ledna prišla otá~~ Ceky .~ jejích zlocinu
~áklade \ Iuverej
l)ení memoranda Rossiho, rekl
pred parlament g~;1
)n
~1ussolini: »Prohlašuji
pred cel);m italským národem, že prejímám mravní, politickou i historickým odpovednost za všechno,
co se stalo.« Toto nepokryté prizn.áJlí zpusobilo odchod všech
nefašistických
ministru z kabinetu a také prestoupení Salandry,
GiolittihOl, a Orlanda k oposici. Fašistický
ministr spravedlnosti
resignoval
rovnež. Zjevným
motivem
této hromadné
deserce
odpovedných
státníku
bylo, že nemohli setrvati
ve spojení
s vládou, jež dala nepokryte schválení zlocinné organisaci jakožto k normálnímu
orgánu verejnéhO' rádu.
Než prikrocím k dalšímu stopování širokého a složitého rozvetvení Ceky a k výkladu její cinn06ti, musím v obšírnejší
vložce odhaliti jistá historická fakta, jež nutnO' míti na pameT!,
máme-Ii pochopiti, jak je možná, aby byl takovýto režim trpen
v monarchii,
jež prísahala, že bude zachovávati
ústavu. l~e.
mahli-li státníci jako Giolitti, Salandra a Orlando setrvati ve
vláde s Mussolinim proto, že jeho vládní metody jsou neústavní,
jakož i proto, že nepokryte uznal zlocin za nástroj vlády, proc
ho kr,ál ihned nevyzval, aby se vzdal svého úradu? Všichni,
kdož jsou verni ústave, tvrdí, že ta bylo jeho svatou povinností.
Ale Viktor Emanuel se nekloní k tomuto názoru; ba naopak,
nedávnO' dal pri nejedné príležitosti najevo, že Mussolini požívá
prízne a duvery svého suveréna. Cím to vysvetlit? Opakuji výklad bežný v zasvecených politických kruzích italských. Mohu
ruciti za pravdivost podávaných historických fakt; neodvažuji se
však tvrditi, zdali tato fakta dostatecne vysvetlu i{ nynejší chování krále Viktora Emanuela III.
Musíme se vrátiti
k episode »pochodu na lžím«. Fašistictí
propagátori zahalují obycejne tuto událost ve vQjenskou výstroj,
zastiilující
svým leskem tažení Velké armády NapoleQnovy na
Moskvu. Mussdlini si v poslední dobe zvykl reciíovat o trech
tisících mrtvých, které nechali ležet cestou. Soucasné historické
badání však definitivne zjistilo fakt, že na tomto pochodu pod.
lehl jeden hoch únave - to je celá listina ztrát velké fašistické
anabase. Propagandisté
mluví také o trech stech tisících cernokošilácu, kterí byli tehdy pripraveni k boji; pripouštejí ovšem,
že jich do Ríma prišla jenom padesát tisíc. Pravda však je, že
se pochodu na rUm zúcastnilo
jen osm tisíc cernokoši1atých.
Byli špatne vyzbrojeni
a nemeli náležite zorganisované
zásobování. Jej ich shromaždištem
v sousedství
Ríma byl Monterotondo. Generál BadogliO', jenž byl tehdy šéfem armádního vý'
zvedného oddelení, ujištoval vládu, že rozpráší tu sebranku jedním plukem vojáku za nekolik hodin. Dne 27. ríjna vyzval král
vládu, aby vyhlásila válecný stav, a vyhlášení
bylo sjednáno
v ministcrsíé ra9e téhož dne vecer. Nazejtrí
b~lo plakátováno
pa celé zemi a místní fašistické organisace pocaly táti jako sníh
na slunci. Na Monterotondo
nastala panika. Což když se plán
nezdarí?
.
Byl zde totiž plán, jenž zarucoval cernokošilatým
klidný vstup
dO' Vecného mesta. Na schuzce, konané nejaký cas predtím ve
Florencii,
jíž se úcastnili fašistictí delegáti, nekolik generálu
a nekolik clenu národne imperialistické
strany, bylo smluveno,
že se uciní pokus o pochod na Rím. Vedení bylo nabídnuto
dAnnunziovi,
ale ten odmítl. Pak byl požádán generál Peppino
Garibaldi, aby se postavil v celo fašistických
rad, ale i ten
se zrekl této cti. Potom už nežádali nikoho a fašisté zustali bez
vudce, který by byl mel nejakou fl.loc nebo vážnost. Na florencké schuzce bylO' smluveno, že by zasáhl vévoda z Aosty,
kdyby snad vláda použila zbraní k odražení cernokošilatých
a
kdyby mezi obema stranami došlo k vážnému boji. Vévodu by
poslechlo vojsko i fašisté; nebot prý je velmi oblíben ve vajen.
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'ch kruzích.
Jeho intervence
by ovšem mela za následek
dikaci krále Viktora E:manuela a jmenování vévody z Aosty,
entem. Nutno po prtLvde ríci, že tento plán byl velmi poechný a že závisel na mnoha oki;>lnóstech. Dne 24. ríjna se
onala velká schlize fašistu v eapoli. Vévoda z Aosty se uchýlil
Spoleta, odkud mohl zakrátko dorazit automobilem do Ríma.

Také v oboru policejním a soudním hrade dnes teka duležitou
úlohu. Police musí od ní prijímati rozkazy. Musi prohlížet soukromé byty a zavírat klidné obcany, kterí se nedopustili niceho
protizákonného.
Nekolik dokladu: Loni v cervnu byl zatcen a
uveznen v Masse hrabe Cesare Conti, p~otožc dal ve výrocní
den úmrtí dr. Matteottiho sloužit rekviem v své soukromé kapli.

dyž se fašisté shromáždili
v Neapoli v divadle San Carlo,
"šel z Ríma tento telegram:
»Prijdte.
Jídlo je hotovo, stoly,
streny. Nezbýv:á, než abyste k nim zasedli.« Schuze byla
erušena a pochod na Rím se zacal. Ale Mussolini odjel do
i1ána a tam cekal, jak bitva dopadne.
Když prišel min.' predseda Facta dne 28. ríj na ráno ke králi
o podpis dekretu o válecném stavu, odeprel jej Viktor Emael podepsati. Co se stalo v noci ze 27. na 28. ríjna, že se
álovo smýšlení tak zmenilo? 28. ríjna v casných hodinách
nnich navštívila ho v jeho rodinném
sídle na okraji Ríma
upina nacionálních imperialistu. Rekli mu, že vévoda z Aosty
ve Spoletu s osmdesáti tisíci ozbrojených
fašistu a že se
ýšlí zmocniti koruny. Prohlásili také, že armáda neuposlechne
lových rozkazu. Byla to celkem lichá povídacka, nebot véa z Aosty nemel ve Spoletu jediného vojáka. Ale král jí
jme uveril a obrátil. Odmítl podepsati dekret o válecném
vu. Pak zahájil s Mussolinim vyjednávání
skrze milánského
efekta a nabídl MU3solinimu ministerské
predsednictví.
MusJini postrehl príležitost a chopil se jí. Král udelal Mussoiho a Mussolini zachránil krále. Nyní se tvrdí, že tento
"'tecní pakt je hlavním duvodem, proc král stále ješte udržuje
ussoliniho pri moci. Po mém soude je toto vysvetlení jenom
stecné. Uvidíme ješte.

Je dosud ve vezení a sdílí celu se sprostými
zlocinci. Uebyl
vubec postaven pred soud. Prof. Salvemini byl loni v léte zatcen
a uveznen ve Florencii, protaže se v jeho byte ,našla nejaká protifašistická literatura.
V Italii neexistuje nic, co by se podobalo
predbežnému
výslechu obžalovaného. Mužete být vsazen do vezení, aniž proti vám bylo vzneseno nejaké obvinení;
mužete
si tam pobýt celé mesíce a potom být propušten, aniž se vám
dostalo slova omluvy. A to jest jeden z duvodu, pro který
tolik neprátel fášismu musí dnes v Italii hráti úlohu zbabelcu.
U soudu vidíme pusobit týž systém. Je-li postaven pred soud
nejaký fašista, objeví se obycejne v soudní síni tlupa príslušníku milice. Ti zastrašují svedky a advokáty. Za takových okolností je ovšem málo nadeje, že by se od soudce nebo poroty
c!c"Sáhlo rozsudku nestranného.
Bylo by zbytecné razvádeti toto
téma, Není dne, abyste nenašli v italských' listech zprávy o ta.
kových prípadech, o jakých jsem se zmínil. A témer každý týdm cteme protesty právnických
sdružení proti tomuto :tnásiliíování spravedlnosti ve velkém ..
Prehlédne-li
ctenár celkove situaci, již jsem vylícil, bude asi
naklonen ptáti se, jak je možné, aby civilisovaný národ snášel
takovýto
režim uprostred
všech tech evropských
národu, jež
obetovaly své poklady, svou krev i své slzy na zacnrárrení své
svobody od hrozby útlaku, který< by se jiste nebyl ukázal nesnesitelnejším
než tento fašismus. Odpovedí
na tuto otázku je
mnoho. Zde se mohu dotknouti jenom nekolika.
Predevším vezmeme negativní stránku. Italie požívá dnes takové nezávislosti, jaké dosud nikdy nemela. Rakousko bylo zniceno. Kdyby Rakousko drželo své staré posice na Alpách a kdyby
dosud existovala habsburská
ríše, byl by fašismus v Italii nemožný. Od Francie nehrozí nebezpecí žádné. Ackoli je v této
zemi více než milion Italu, z, nichž mnozí jsou uprchlíky z fašistického útlaku, hovoi'í jenom neurcite o sebrání vojenských sil,
jež by prešly Alpy a osvobodily rodnou zemi od úchvatu vnitrního tyrana, jako ji kdysi francouzské
voje pomáhaly osvoboditi z cizího jha. Velmi známý clen rodiny Garibaldil\
je
opet ve Francii a mohutné sdružení, zvané »legií Garibaldiho«,
vzmáhá se na svobodné pude francouzské
republiky. Ale casy
se zmenily. Evropa je syta válek. Cizí národové jsou ochotni
snésti sebe vetší míru Mus=,oliniovy svereposti, protože se v této
chvíli bojí rozdmychati
jakoukoli
vážnou mezinárodní
otázku.
Pokud jde o italskou závislost hospodárskou,
je otázka mnohem vážnejší: Italie nemá celkem žádné suroviny pro svuj prumysl, nebOt nemá ani železnou rudu ani uhlí. Není s to vypestovati dostatek plodin, aby vyživila své obyvatelstvo.
Proto musí
mnoho dovážeti z ciziny. Rocní diference mezi dovozem a vývozem ciní dnes asi tri' s,ta m iIion II dola.ru. Ta znamená, že
!talie musí usilovati o získání velkomyslného
úveru v cizine <!
že se této prízne muže nadíti jenom potud, pokud požívá dllvery a blahovule národu, s nimiž obchoduje. A protože hlavním
predmetem jejího vývozu jsou pracovní síly, je pro ni absolutní
nezbytností,
aby její .obcané byli v cizine vítáni. Proto se
fašisté snaží vší mocí udržeti v cizine duveru a dobrou vuli,
zvlášte v kruzích bankovních a velkoobchodních.
Z té príciny
zorganisovali
systém propagandy,
který má cizince presvedcovati, že se hospodárský
a financní stav zeme pod fašistickou
vládou neustále zlepšuje. Aby vnukli cizine toto mínení, dali
do verejnosti
státní rozpocet, který nemá vubec nic nebo jen
málo spolecného se skutecným
financním
stavem. 'Nepronášel
bych takového tvrzení, kdybych nebyl s to podati o tom dukaz.
Vezmeme rozpocet Stefaniho na rok 1923-24. Na ten rok shle-

'"

Vrafme se k Cece. Vyzvedacská
soustava je nejmocnejSlm
vctvÍm témto organisace. Pocátkem
roku 1925. byli vysláni
isari, aby špehovali mezi státním, provincním
i mestským
'ednictvem po celé zemi. Jejich úkolem je podávati zprávy
smýšlení úredníku. Kdyby neštastný úredník pronesl na pr.
zory nepríznivé fašismu, podají o tom hned zprávu do svého
avního stanu. Nekdy se takovému cloveku ihned pošle roZkaz,
erým se prekládá do nejakého odlehlého místa. Je-li ten clovek
odou otcem rodiny, je zruinován;
nebot pri ubohém platu,
ejž dostává s.tátní úredník, je pro nej stehování težkou ranou.
láda však poznala, že tento zpusob trestu není dosti drastický.
roto vydala nový zákon, jenž ustanovuje,
že každý verejný
redník mlIže býti propušten na ctyriadvacetihodinovou
výpoved,
dí-li jeho chování podezrení,
že není prívržencem
režimu.
ento zákon se týká i soudcu.
Vyzvédacský systém je zaveden i ve velkých podnicích, které
podléhají státnímu dozoru, zvlášte v bankách, akciových spo"Dostech a velkých korporacích.
O jednáních mezi bankami a
chodními podniky se referuje
hlavnímu stanu. Je-li nejaký
Dik náhodou mimo ()kruh fašistických zájmu, vyzve se banka
ed, aby mu neposkytovala
financních prostredku.
A banka
uže neposlechnout, protože výnosy, vydané od té doby, ca se
I signor Volpi financním
ministrem,
uvedly banky úplne
podrucí ministerstva financí. Jsou ted zákonem vázány podáti o svých transakcích denne zprávy ministerstva
financí.
Jiné zajímavé dozorcí oddelení pusobí na poštách. Oznámí-li
Cece jméno cloveka, který nesympatisuje
s fašismem, vydá
rozkaz, aby se zadržovaly všechny dopisy adresované tomuto
oveku, at je cizinec ci italský poddaný, zvlášte má-li co cinit
ž nalismem nebo s politikou. Zde mohu mluvit z vlastní zkuo ti, nebot i mne byla pošta zachycována, a šeky, které mi
ly sílány za práce, uverejnené v cizine, byly mi konfiskoDY· 'té veci jsem nabyl dvojnásobné jistoty, Po svém odchodu
Ital jsem poslal sám sobe nekolik dopisu na obvyklou adresu;
e a!. jeden z ních nebyl odevzdán. Všechny se týkaly smyšle'cb ~lánku, uverejnených v cizine.
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dávám pod jedním jediným titulem výdej ctrnácti miliard lir,
z nichž jediný centesim není uveden jako výdajová položka
v státním rozpoctu. Tento
výdej byl však oficielne ohlášen
Figuruje
v úctech ministerstva
financI,
v Ú r e dní m i ste.
ale je peclive držen mimo rozpocet, jenž byl publikován. Tato
suma by vlastne sama o sobe pohltila celý výnos z daní za týž
rok. Proto mel rozpocet Stefaniho mnohem vetší schodek nez.
rozpocty jeho predchudcu, i když tento schodek omezíme jenom
na uvedený výdej a nevšímáme si jiných dluhu, jež na se f:nancní správa uvalila. Aby se všechny takové veci udržely pod
poklickou, za::páva;jí se tisku ústa a cizí žurnalisté jsou streženi
a pronásledováni,
aby se neopovážili strkati nos do italských
financí. Takovýmito
prostredky a vynakládáním
ohmmných sum
na propagandu v cizine myslí fašisté, že oddálí den, kdy by snad
cizí bar-kéri a ::izí prumyslníci
mohli poznati jejich skutecnou
hospodárskou a financní situaci.

I

"'

Tolik: o negativní stránce odpovedi. Po stránce positivní lze
formulovati
otázku takto: Jaké trvalé síly jsou za fašismem?
Musí prece existovati
nejaká mocná a dobre zorganisovaná
zájmová skupina, jejíž politice a prospechu
fašismus slouží.
Které zájmy jsou to? Odpoved je prostá. Je to monarchie a
plutokracie.
Vezmeme nejprve, monarchii. Uvedl jsem už nekteré príciny,
proc je král osobne prízniv Mussolinimu. Ale mluve zde o monarchii, nemám na mysli jenom krále, nýbrž celou dynastickou
kliku s jejími leníky a obrocníky.
Ti se nesmejí smešovati
s aristokracií.
Nebot trebaže jsou cástí aristokracie,
zahrnuje
- ~b"e;risto'h;ci;PÍ'e-;;~
jenom mnohem širší a neurcitejší
trídu, Mužeme je proto nazvati dvorskou stran:)u.
Nic neukazuje na to, že by tato strana mela nejaké prátelské
city pro fašisty nebo že by sympatisovala
s fašistickou vulgárností a násilnictvím.
Pracuj e však pod rouškou
fašistického
teroru k premene italských zákonu a italské ústavy, takže zanedlouho ani ony ani tato nebudou už míti demokratickou
pecet;
pracuje k odstranení
celé demokratické
spodní stavby, aby na
jejím míste vybudovala, systém plánem poekud podobný staJrému režimu pruskému. Dvorská strana by v nem mela místo,
srovnávající
se s postavením pruských junkéru. Byla by privilegovanou vládnoucí
trídou, kryjící
se za hradbami
koruny.
Tatd dvorská strana je zastoupena v kabmetu Mussoliniho
imperialisty
Federzonim
a Roccou, ministrem
s'pravedlnosti.
Z tohoto zdroje vyplynula vetšina novejších
zákonu, jež zotrocují tisk, zatracují tvorení takových spolecností, jakou jsou svobodní zednári, a vydávají úrednictvo a. soudce na milost a nemilost vláde. Myšlenka vytvoriti velkou státní a obecní byrokracii, která by byla verným hlídacím psem monarchie a její
privilegované kasty - u každého stolu v každém státním úrade,
za každou katedrou v škole obecné, strední nebo na urtiversite
a na každé radnici ve všech tech 9200 mestech, v než je italský
národ obcansky seskupen. Jinými slovy, dvorská strana by mela
vládu nade všemi podrízenými
silami, jež vytvárejí a rídí verejné mínení. Aby dovedla veci k tomuto stavu, koná dnes Ceka
své nepríjemné dílo. Jakmile však bude tato nepríjemná
práce
hotova, bude Ceka zrušena, práve tak, jako zvítezivší generál
propouští své špehy.....iakmile premožený neprítel vydal zbran.
Plutokracie
pracuje ruku v ruce s dvorskou
stranou, aby
udržela fašistickou vládu po dobu prechodu. Abychom pochopili,
co znamená plutokracie, musíme si uvedomiti, že italský kapitalismus má ráz a slo'žení vlastní jen této zemi. Není zde trídy
bohácu, Lidé neinvestují
své peníze prímo do velkých obchodních nebo prumyslových podnikl! .- ukládají je jake; úspory do
bamk. Banky zase financuj í a orvládaj í obchodní a prumyslové
podniky. Takové je obecné pravidlo, jež má ovšem své výjimky.
Proto máte v Halii príživnickou
plutokracii
zvláštního
typu.
Není dosti pOCetná, aby tvorila trídu, ale je to velmi mocná
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klika.. Financuje
fašistickou stranu a fašistický tisk. Za to do·
stává výsady, jež konsolidují její posict. Tak na príklad fiskálni
politika fašismu znacne zmenšila danová bremena vrstev boha·
tých a prenesla je na proletariát.
Potraviny
jsou nyni zdaneny
do posledního bramburku a do poslední hlávky zelí, jež se sklidí
na poli nebo na zahrade. Ale dan z dedictví byla zrušena a take
daJn ze zisku, shrabo.va11Jých velkými spolecnostmi. Jiná náhrada,
jíž se' dostává velkým bankovním skupinám za jejich podporu,
záleží v státních koncesích, monopolech a verejných kontraktech,
Tyto kontrakty se už nesjednávají
cestou verejné souteže, nýbrž
jsou soukrome sjednávány vládou, Toto období je však jenom
prechodné. Až budou bankovní skupiny míti stát úplne v svých
rukou a až jejich nezadatelné zájmy budou pevne spjaty s pro·
speritou státu, budou se ohlížeti po hospodárnejších
a schopnejších správcích státu než jsou fašisté. Až prijde tato chvíle,
uderí poslední hodina fašismu; nebot dnes fašismus úplne zá;
visí na fondech, jež mu plynou od plutokracie.
Proto musí fa.
šismus jednou zmizet.
Jaké to bude mít následky pro italský národ? Celkem vzato,
myslím, že fašismus prinesl s sebou alespon jeden prospech.
Bude pro itaJský lid trpkou lekcí. Obyvatelstvo
této zeme se
dosud nezajímalo o verejné veci své zeme s takovou vážností,
jakou vidíme jinde. Prostý italský lid byl dosud rozdelen ale·
spon v dvacet politických sekt a nemcl dosud opravdové poli·
tické strany. Až se probudí z fašismu, shledá, že mu zatím byla
ukradena politická práva. Proti nemu budou státi orga.'lisované
pevné zájmy plutokracie a privilegované kasty, sešikované v ne·
rozborném šiku kolem monarchie. Tato privilegovaná kasta bude
míti své prívržence ve všech vládních posicich po celé zemi v tisku, ve školách, v armáde, policii, soudnictví, v samospráve,
v státní byrokracii. Bude tvoriti jednotnou frontu a proti té bude
možný boj toliko jednotnou frontou.
Tlak chudoby tíha života a nerovné bremeno dani 'prinutí lid,
aby 6e váŽJne zajímalo
verejné veci. Tehdy budete svedky zá·
niku všech sekticek pravých a levých liberálu, giolittiovských
liberálu a nittiovských demO'kratll, populistu a republikánu, komu.
nistu, maximalistu
a. reformních socialistu a cetných jiných poli.
tických drkvicek,
jež až posud tvorily zmatenou mosaiku ital·
ského politického života. Jsou již známky slucování všech techta
živlu v jediný nacionální blok, jak jsme nedávno' videli v sicil·
ských obecních volbách. Tento blok bude patrne protimon.
al'chický a bude míti proti sobe dvorskou stranu. Tak se vy.
tvorí dve strany
asi téhož rázu,
jako. liberálové
a toryové
V.
Anglii za nejklasictejšího
období britského parlamentárního
života. Nebude to špatná vec pro Halii a možná, že povede
prímo k období míru a blahobytu. Alespon v to doufám'.

Národní
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Fair play na burse.
Otiskujeme
dva clánky o prípadu První
brnenské strojírny, který v posledních dnech
vyvolal mnoho zlé pozornosti. Siroká verejnost bývá v hospodárských aférách bezbranná,
ponevadž se obycejne podarí zavaliti ji spoustou odbomých podrobností, jimž nerozumí a
které ji zmatou. V našem hosp. živote udála
se již rada velmi podivuhodných
prípadu,
které se od sebe liší detaily, ale shodují se
v tom, že berou publiku peníze z kapsy, Sou·
díme, že rádná prísnost je tu velmi na míste.

1.

Žádnou skrupulosní poctivost, to se pro kulantní ži·
vat obchodní nehodí, jenom slušnost. Ba ani žádnou
vynikající slušnost, žádné úzkostlivé ohledy, jen takové
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ledy a tak maÍou slušnost, aby se na první pohled
usilo ríci: privilegované' zlodejství, zde na burse
okrádají lidé za bílého dne pod dohledem vybraných
stUPCllpenežnictví a vládního komisare!
Obchod spocívá jen na duvere~J-Všechny zákony bez
very selžou. A bursa jest vrchol duvery v obchodm svete. Je prísná a žárlivá na tuto duveru, která
á ,chrániti st~tky jí 'Sverené. Nikdo, kdo této duvery
1, ho?en, mkdo,
na koho by padl jen stín pochybti o Jeho obchodní morálce, neprojde prísnou radou
hraných zástupcu penežnictví, vládního komisare a
rn)'ch strážcu vrat pursovních. Tak cistá a prísná je
rsa! ~o se provalí casem shnilého) to již tam bylo,
to lllkdo nemllže, a slušnosti se rozumí tak že se
cí, pokrcí rameny a hledají se omluvy. Vžd;t se ti
'ni všichni znají, vždyt všichni byli pocteni duverou
dit nejzodpovednejší trh v republice, a vystoupiti
ho zakrociti proti postiženému kolegovi, to by bylo
ruše~í slušnosti a pak jaksi blamáž, že to ve
hranem sboru neklape. Proto se ceká, až vred prasksám a hnis se vyvalí, až se shroutí kurs skvelých
rnostroju, nejlepšího speciálního strojarského podu v republice, vedeného nejodborneji generálním reelem Paukerem. Pak se zmení bursovní sál za 10y u Primasu, a honorésní tituly na geniální reditele
chní i centrální, jako: lumpové, zlodeji atd., jen prší:
ak bylo pred týdnem v Praze i v·e Vídni.
Nicméne po prvních tup)Tch ranách, které ostatne
lí jen bijící, jest treba podržeti t a k t i k u. Zkušenost
pet poválecných let ukázala, že nejlepší taktikou jest
nktátorská. A proto se rekne: Ano, již dlouho, veli dlouho a mnoho vecí je shnilých v ~ávodech První
nenské strojírny, ale dosud se neví, jak mnoho je
nilého. Tedy neztrácet hlavu a nervy a vytrvat. Po
ou, po trch dnech se rekne cosi jako omluva: Pan
nerální reditel byl výbornÝ' technik, ale žádný komercialista. Veril slepe svému úcetnímu, jenž vedl záody 42 roky, a reditelé bank, které tam daly desítky
ilion.ll,verili slepe kapacite pana generálního "reditele,
nž Sl ostatne nedal foukat do kaše. A hle, všichni na
onec verili slepému, nebot si pan úcetní nemohl prý
vyknouti na rozdíly mezi predválecnými a poválecnými
orunami, mezi ceskými a rakouskými a madarskými.
ebozí dllVeriví slepci. Ješte ž,e neztratili
ci·ch!
tomto ohledu' se j\m matka príroda revanchovala.
álku skoncila První brnenská strojírna akciovým ka'tálem 7,400.000 Kc. Bylo treba doplnovat 'a rozširo. Kapitál se zvHil' ješte v roce 1918 na 10 mil. Kc,
k na to na 20 mil. a v roce 1920 se provedla nostriace a kapitál se zvýšil na 40 mil. Kc a za rok na 80
il. Kc. V roce 1924 se provedlá fuse se strojírnou
rand a Shullier v Brne a kapitál se opet zvýšil na
mil. Kc. A z tohoto emissního šílenství nemely zády ani halére zisku! Utvorílo se e ID i s sní- k o nO rci u m z pánu
reditelu závodu i financujících
stavu a to prev~o mladé akcie, jd se mu úctovaly
rakouských korunách. Samo je prodávalo za ceské.
ežli se všechny transakce provedly, závodní pokladny
ckalya hodnota rakouské koruny od roku 1918 do
4 se zmenšila jen - více než deseUisíckrát. Vyovalo se ovšem vše na halér a také revisori shledali
správným. Hodnotu shráblo emissní konsorcium a
pírové nominale Brne'nská strojírna. Byl to elegantní
usek, který potvrdil výdelecný vehlas »nemecké zlaté
ládeže« 'V ·emisním konsortiu, byla to vskutku fair
y,
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Bývalí akcionári Brand a Shuil1ier zkoumali si,ce bilanci, ale byli elegancí pana generálního reditele úplne
odzbrojeni. Vrchol všeho však, touto elegancí, touto
fair play byli odzbrojeni i duverníci new-yorkské bankérské firmy J. ]. Lismann et comp., která lani pujcila
136 mil. Kc), aby zaplatila
spolecnosti 4 mil. dolart'i
své dluhy u pražských a vídenských bank, jež zatím
dosáhly výše 200 milionll Kc. Tito duverníci byli tak
oslneni, že nevideli, že odrezky železa se úctují za miliony Kc, ani nevideli, že rakouské a madarské koruny
jsou bezcenné položky, ba závody nemely a'ni dubiosních pohledávek ani odpisu! Pujcili tedy poprvé težké
dolary ceskoslovenskému (ovšem nemeckému) podniku
na doporucení dolnorakouské Eskontky, nebot Brnostroje byly prima primissima. Jak se spolecnost J. J.
Lismann et comp. pJdekovala dolnorakouské Eskontce
za doporucení, panu generálnímu rediteli Dru Paukerovi a clenu správní rady Dru Feilchenfeldovi za fair
play, není dosud známo.
"
Akcionári se podekovali prozatím silnými výrazy a
hledají úcinnejší methody, jakmile jen bude znám konecný stav bilance. Prozatím pocítají, co ztratili. Nehledí ani k nejvyšším kursllm, který byl v roce 1923 a
1924 765 Kc, vycházejí jen z tak zv. bilancního kursu
z konce minulého roku, jenž byl a mel vyjadrovat skutecnou hodnotu akcií. V pondelí byly tyto akcie
ve vetším množství za 183 Kc neprodejné. To je tedy
pri 440.000 kusech z t r á ta 132 m i I i ony K C. Ty
praskly a zmizely jako mýdlová bublinka. Pro akcionáre to není fair play, nýbrž ztráta celý,ch jmení, pro
zúcastnené banky je to ztráta duvery v jejich emisse
a pro celý 'náš zahranicní úver je to prekážka v dohledné dobe neodstranitelná.
Avšak ani clenové správní rady nemohou z této veci
jen tak elegantne ven, druhý den se hezky umýt, ucesat a napudrovat jako po nezdareném salamandru. Za
buršácké kousky se dnes zodpovídá. Kdo mel tolik
financní kapacity, že dovedl arbitrovat na rakouské
koruny a spekulovat na jejich pokles, kdo v bilanci vykazoval proti tomu rakouské a madarské koruny jako
plnohodnotné, kdo delal príznivé bilance proto, aby se
mohl pochlubiti bezdllvodne vysokými dividendami a
má za to tucné tantiemy, kdo vedel, co je to zisk
z emissí a dov·edl jej shrábnout a kdo pri tom neduveroval ceské korune, ten nemohl jednat bona fide, jak
by se honem dvorne vymlouval, a ten také rozhodne
nekonal svých povinností jako clen správní rady, ackoli byl za to placen, at to byli pánové Dr. Franz Pauker, generální reditel spolecnosti nebo predseda Marcus Rotter, nebo Dr. Guo Feilchenfeld.
když ztráty
t:trpela skoro jen nemecká klientela a nemecké banky
(Ceská Eskontní,
Ceská Union,
Ceská Komercní,
pražská a vídenská Linderbanka
a vídenská Mercurbank), prece jen ztráta 132 milionu Kc postihla národní jmení.
Bude zajímavo také vedeti, kdo tyto akcie více než
rok již vyprodával a kolik jich zbylo panu generálnímu
rediteli Paukeroví a Dru Feilchenfeldovi. Takováto
fair play není pro bursu.
- Cheth -

(=

I

II.
V posledních dnech byla verejnost zneklidnena prudkým poklesem kursu akcií První brnenské strojírny. Více než sto milionu Kc ztratili oni majitelé akcií, kterí nebyli na podniku
interesováni at již jako clenové správní rady nebo patronisující banky. Bursovní rubriky a prehledy všech listu byly v ne·
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deli dne 25. brezna 1926 plny úvah o této události, která nespornc znamená znacnou ránu našemu hospodárskému
životu.
Po úpadcích bank, tech zjevných i tech známými bankovními
zákony zadržellých,~ pricházíi'nyní
na radu jeden z nejsilnejších
a v cizine nejz!'ámcjších
našich podniku prllmyslových.
Dnes je tedy jisto, že První brnenská
strojírna
nebude
platiti nejen za rok 1925 žádné dividendy, ale i na príšte pro
radu let dividenda odpadne a majitelé akcií mohou je na nekolik let pridati ke svým non valeun1m, kterých vykazuje kursovní lístek pražské bursy již celou radu.
Je zcela správno, že verejnost 'a zejména žurnalistika
venovala pl'ípadu svou pozornost. Bylo by mnohem správnejší, kdyby
dosazena byla vyšetruj ící komise, která by dokonale vyšetrila
duvody této kalamity. Takové duvody nemusí býti vyloženými
trestními ciny, na které by byl zrovna ušit ten ci onen para·
graf trestního zákoníku. Trestní soudce nemá zpravidla tolik
zkušeností, aby prohlédl splet transakcí, které podobné úpadky
predcházejí.
Vyšetrující
komise by musela míti ovšem dobrou
vllli vec vyšetriti a nesmcla by si voliti predsedu, který by ji
vubec nesvolal, jak se u nás stává.
Akciový kapitál První brnenské strojírny
ciní .80,000.000 Kc
a rovnež tolik asi ciní bankovní dluh. Nás zajímá, jakým zpusobem tento vysoký akciový kapitál povstal a proc bankovní
dluh nebyl emisemi nových akcií zaplacen, nýbrž zustal existovati v pi'lvodní výši. Vysvetlení jest zcela jednoduché. Vedoucí
cinitelé První brnenské strojírny
vzali si tak trochu príklad
z inflacních národohospodáru
nemeckých a rakouských
a provozovali emisemi tohoto výborného
podniku
obchody, velmi
'ýnosné-site
Pffi-interesenty
stojící v cele závodu, jak bude dále
vyloženo, velmi škodlivé však závodu samému, ponevadž ani
tak dobre fundovaný závod, jako byla- První brnenská strojírna
pred válkou a zejména po roce 1918, jich neunesla. Dockáme se
toho, že i v tomto prípade bude vo,lán na pomoc stát, že pohroma bude svalována na vysoké dane a jako s hlavním di'lvodem prijde se opet s deflacní politikou. Nechci zde unavovati
císly, ale První brnenská strojírna byla predne spolecnost, která
velmi štedre platila své správní rady a zejména svého generálního reditele. Jak se casem ukáže, byli správní radové První
brnenské strojírny velmi ochotnými schvalovateli
návrhu generálního reditele spolecnosti, který odmenoval jej ich duveru neZVykle vysokými tantiémamí.
Dojde-Ii k vyšetrování,
zjistí se,
že žádný ze správních radu o nicem nevedel.
Emisse' akcií První brnenské strojírny
byly vydávány
po
roce 1918 za r a k o u s k é k o run y, ackoliv spolecnost hospo·
darila v Kc. Spolecnost odevzdávala nove emitované své <!kcie
konsorciu,
které tvoril pan generální
reditel, nekterí clenové
správní rady a patronisuj ící banky, za r a k o u '3 k é k o run y,
které nebyly ihned placeny, nýbrž byly proste pripsány spolecnosti k dob r u.
Poklesem rakouských
korun znehodnocovaly se tyto položky
u spolecnosti
a tak, když došlo
k vyrovnání
dluhu za akcie, zaplatilo
konsorcium
v rakouských
korunách
pocetne stejný
pocet korun i s úroky,
v
ceských
korunách
však
dostala
První
b r n e n s k á z a a k c i i e m i t o van o u v n o m. cen e
K C, v k u r s o v n í cen e a s i c t y r set. K C, s o t v a
se do rukou
j e dnu
K C. Tak se stalo, že akcie prestehovaly
konsorcia, že z akciového kapitálu 80,000.000
Kc. získalo tak
konsorcium polovicku za sumu vel m i s m v v n o u a bankovní
dluh spolecnosti zustal stále nezaplacen, ponevadž nepatrnými
výnosy zaplacen býti nemohl.
O celé této transakci rekne ,se dnes ve zpráve velmi dobromyslne: »Spolecnost utrpela ztráty na rakouské korunc,« nebude
se však pátrati po tom, kdO' tyto ztráty zptlsobil, cím byly tyto
ztráty zpusobeny a netcžili·li jiní cinitelé z transakcí, které byly
temito ztrátami podmíneny.
Ze stanoviska
trestního
soudce jsou tyto transakce
úplne
korektní. Zodpovednými
za ne nemohou býti cineno ani naše
200
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ministerstvo
vnitra, ani financí, ponevadž
spolecnost nebyla
dlouho u nás nostrifikována
a veškeré tyto transakce prová·
dely se ve Vídni. Byla to ješte SOl!Oií.stka hospodársk€ ofensi"y
Vídne protgrlímJ a proto zní nárky 'zazníva~'Ící dnes z vídenské
bursy, která je takG'f.' vJ'ltmi postižena,
trochu
komicky. Ye
\'ídni meli pro podobné transakce vždy velmi mnoho srnyIu.
\'ýsledek
je, že Ceskoslovensku
zustane nyní zruinovaný zá·
vcd v úplné desorganisaci
s nezamestnanými
delníky a úred·
níky, kdežto puvodci techto zhoubných
emissí budou sedeti
na svých velkostatcích
ve Styrsku a klidne žíti z výtežku mi·
lionu, které si z Ceskoslovenska
odnesli. Za akcie, které platil
po poklesu rakouské koruny sotva jednou ceskoslovenskou korunou, dostává ješte dnes takový dobre informovaný akcionár
206 Kc, dostával však i 600 Kc a mimo to bral 7. této kOlUnové akcie rocne 40 Kc dividendy,
Že tuto politiku nemohl
ani takov)' dobrý závod, jako je První brnenská strojírna
unésti, je zrejmo.
Vec, která mela podle názoru
vedoucích
cinitelll První
brnenskou strojírnu
zachrániti a která byla již predem eskon·
tcvána, ac výsledek nebyl jistým, byla s velikou reklamou ohla·
šovaná nová parní turbina. Než i tu nebylo postupováno seriosne
a poušteny do sveta zprávy, které nepomerne prehánely výhody
tohoto nového stroje a zvelicovaly jeho úcinky i úspory páry.
Spolecnost doufala, že na j e d n é turbine vydelá za slibované
\'ýkony 2,000.000 Kc nad normální CCIJJUa také tak stroje ofe.
rovala. Prirozene,
kdyby tato kalkulace byla bývala správnou,
byla by spolecnost v krátké dobe zaplatila svuj bankovní dluh,
ale tak, jak bylO' postupováno
neseriosne obchodne a financnc,
tak bylo postupováno
neseriosne
í zde. V brzku se ukázalo,
že výkonnost parní turbiny První brncnské strojírny není o nic
vetší než v)'konnost
parní turbiny Skodových
závodu a že
rozdíl je pouze v tom, že parní tUrbina Skodových závodu je
pcmcrne levnejší. Zde patrí sl0'vO technikum.
Tento technický neúspech, který byl výsledkem jakéhosi sou.
boje mezi První brnenskou
strojírnou
a Skodovými závody
a v nemž 5kodovy závody zustaly vítezem, zpecetil definitivne
hospodársk)'
osud První brnenské
strojírny,
která pristoupila
ke spolecnostem,
které jsou velkou starostí státu a kde velmi
težko se najde záchrana.
Byl moment, kdy PIvní brnenská strojírna
~e mohla zachrániti a sice fusí s Ceskomoravskou-Kolben,
Jednání bylo však
sotva zahájeno,
a opet prerušeno,
ponevadž
vedoucí cinitelé
První brnenské strO'jírny nechteli zahájiti
akci s otevrenými
kartami a domnívali se, že se jim opet podarí obchod, který
bude v první rade k jejich prospechu, Nemeli ani zde na zreteli zájem spolecnosti. Tak, jal{ situace vypadá dnes je zrejmo,
že i takový podnik jako je Ceskomoravská-Koiben
by nebyl
mohl prevzíti podnik nacházející
se v rozpadu jako je První
brnenská strojírna jinak, než s velkými obetmi se strany akci.
onáru i patronisujících
bank. A k temto obetem by tito byli
snad ochotni nyní, nebyli však k tomu ochotni pred dvema

léty.
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Nakladatelé hledají východisko.
Byla to poslední leta války a první doba poprevra·
tová, kdy skladište nakladatelu se do té míry vyprázdlJila, že bylo je možno vybíliti. Kniha zprvu laciná, za
starých podmínek vyrobená, stala se nekde až predmetem lichvy. Vyškrabané ceny 'na knihách našich knihoven jsou toho dokladem. Doba zdála se pro odbyt knih
tak príznivou, že spekulanti zacali považovati papír, po-
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tisknutý prostou cerní, za ukládaCÍ hodnotu. Bežný
stavují pozaruhodné celky. Oproti mladším, kterí jdou
za nejmodernejší prekladovou literaturou, verí tvrdoomyl,který se brzy vysvetlil. Knižní trh zLlstal nadále
v rukou velkých starých firem, avšak i ty probudily se šíjne v puvodní ceskou tvorbu. U neho zakotvili se
ze sna k mrazivé skutecnosti, že vyrábet nové knihy
svým dílem K. M. Capek-Chod, Šrámek, Toman, Hora,
prestává být zábavnou idylou. ,Špatný a drahý papír a Olbracht. »Pantheonem«, který se rozrustá v knižnici
vysoké mzdy zdražují výrobek. K tomu dostavuje se klasiku puvodních i preložených, staví vzor edice dokrise odbytová, a kde ješte dá se zájem o knihu zjistit,
konalé a pri tom laciné. »Cin«, legicmárské spolecenstvo, dostává se dobrým vedením velmi rychle z kalenvolá se po laciné knize.
dárového a památkového podnikání a štastnou rukou
To jest vystrízlivení z velkého opojení, to jsou chvívybírá ze svetové literatury. Nebojí se ani tlustých
le, ve kter)'ch starí, t. zv. oficielní nakladatelé ztrácejí
svazku, jichž cena zdá se pro trh katastrofální. Dostáorientaci, nenalézají pomer k dobe a odmítají úkoly,
vá se mu na pul s »Orbisem« skvelého daru: vydává
které se jim staví. Kde dríve rostlo dílo organicky,
presidentovu »Svetovou revoluci« a nejnoveji i Spisy
'l1astávápo velkém výpradeji zmatená výroba za každou
T. G. Masaryka. Obojí je ko'ncese, která »Cin« do bucenu. Nekolik populárních tahákll, zachycených ve spedoucna nejen zajištuje, ale i zavazuje.
chu, bez rozmyslu a spojitosti se svetovau tvorbou, zaRychlý vzrust »Aventina« založen je na úspechu
niká v seriové vÝrobe již po desetiletí vyzkoušenéhO'
literárního zboží.
knih bratrí Capku. Jejich adbytem získal Ot. ŠtorchMarien klienteL!, která prijímá dnes i ostatní jeho
A tak skoro rázem obrací se pozornost kulturních
produkci,
velmi pestrau a ruznoradou. Cesta Karla
lidí na nekolik umných diletantu, z nichž nekterí již
('apka od francouzské k a'nglické kulture odráží se znadelší dobu zabývají se výrabou knihy jako duchovním,
telne v tomto podniku a jeho majitel, ac je srdcem ve
umeleckým, výtvaflným a remeslným problémem náfrancouzských barech, putuje kajícne k Ha'rdymu a
rodní kultury. Zpravidla ez výdelecný'ch úmyslu, z po\iVel1sovým »Dejinám sveta«. Což mu pujde k duhu,
hnutek nejruznejších, jdou s holýma rukama do této
nebot tak rozšírí kruh svých odberatelu lépe, než pro
práce, která jim bývá casto pouze vedlejším zamestnánás zbytecnou adaptaCÍ Oxenstjernova cestopisu Swen
ním. Brzy však propadají své vášni a - dluhum, a to
Hedinem. Karásek, Sova a Šalda doplnují podnik Štar-jest chvíle, kdy ze soukromého nakladatele stává se
chuv. Naproti tomu p. Fromek soustredil nejmladší
profesionál, trebas ješte koncesovanými odborníky neuznávaný. Znalci literatury, autori, prekladatelé, vÝ'- z mladých, tož komunisty, cfevetsiláky, konstruktéry,
fotomontéry a jiné roztocené osvobozence, naivní, mitvarníci a typografové soustredují se kolem nich z práloucké a provokativní, jimž musí práti každý nakladatelského zájmu. Výber díla je v tomto stadiu veden
tel, který má peníze. Vancura je nesporným kladem
snahou po kuriosite. Bibliofilská hlediska prevládají.
»OdeonLt«. Jiste však jím nebude c'elé dílo Marcella
Na trhu neznamenají tito nakladatelé velkých položek,
Prousta, do kterého se chystá. Zde stacil výber dvou
jejich význam je však výchovný a obrodný, což ostatne
knih. Kdo 'chc,e císt celé dílo, precte si je v originále.
dostacuje jejich ctižádasti. Sami jsou obycejne sberateli
Na vetších základech postavili SVllj ladý závod
a když proti ocekávání vydelají Ineco penez, odnášejí
Kvasnicka a Hampl. Jsou odvážní a
než cilí.
ie antikvárum a poradatelum aukcí. Knihkupci nejsou
Mnoho riskují a to jim umožnilo, že hned napoprvé
jim nakloneni, nebot soukromí nakladatelé zvlášte v zazakousli se do trí oficielních nakladatelu a v nejkratcátcích své cinnosti nechtejí uznávat nekteré císelné
ším case vydali Nerudu, Dostojevského a Sienkiewicze.
zákony, ode dávna vžité v knihkupecké
branži.
Li nich nejvíce uplatnují se nové prodejní metody a
Jsouce pouceni, prizPllsobí se brzo a docílí tím, že ješirší agitacní rozmer, zdá se, že s úspechem. -Václav
jich knihu'aspon o Vánocích knihkupci na požádání
Petr, nakladatel díla Jirího Wolkera, vdecí tomuto
predloŽÍ obecenstvu. Tisknou proto malé náklady a
autoravi za možnast dalšího podnikání.
Na nekteré
hledaií pro své knihy adbyt sami, at subskripcemi ci
autory (Chesterton) spojuje se s Ladislavem Kuncíosobními styky. Každý z nich vytvorí si obec odberarem, který po pokusech k samostatnému podniku ve
telt'ta pro tu vydává další svazky.
Zlatém klasu a s Družstvem prátel Studia našel zaTrebas by v jednotlivostech neodpovídal, bude se
kotvení v útocné katolické rote R o z m ach u. Autori
tento popis zhruba hodit na Janského Hyperion, Arkatolické tendence vycház'ejí zde s Imprimatur církevní
tura Nováka a Symposion dra Škeríka. };jich dílo
vrchnosti. Což je dobré pro odbyt na farách, líbeznost
je již dnes predmetem sberatelského zájmu, jak nový
pak, mnohdy smyslnost a konecne vysoká hodnota
katalog Zinkovy aukce ukazuje. Jestliže programem
francouzských a anglických katolíku znamená zájem
techto trí je vetšinou krásná kuriosita, nemela Kamila
vzdelaného obecenstva.
Neumannová nikdy pro tento smer výlucný zájem,
To jsou s Manesem, Štencem, Umeleckou besedou
sledujíc tím prísneji výber. B. M. Klika vydal za
a DružsteV'ní Prací témer všichni, kdo pod symbolisedm let 100 knih, sám, bez jakéhokoliv perscmálu. Hry
ckým titulem »Kmene« chtejí na svých vecech praShawovy a Molierovy, nekolik knih Hamsuna a j. je
covat spol·ecne. Postrádáme-li mezi nimi nekoho, je to
ovoce jeho pracovitosti, jež mu z malých prostredklt
staroríšský Josef Florian, bezdecný ucitel dobré trenaplnila skladište. Knihar L. Bradác príliš dlouho vátiny z vy jmenovaných. Mel by být prvním cestným
zal cizí knihy, než aby nebyl zatoužil vázat SVllÍ vlastní
clenem, trebaže tuto poctu odmítne s pripojením
nákLid.Škoda, že jeho nakladatelství nedostalo se pevnejší redakce, jež by byla brzdila príchut sensaC't1osti bloyovské nadávky. Ale vlldcovství mu pr'ece na
dlouho zustane.
a hon" za lechtivým dílem, které ruší obraz jehO' jinak
Co je základním znakem tétO' spolecnosti, která zasympatické práce. Knihkupec A. Srdce, nejobratnejší
ložením »Kmene« staví v'edle »Svazu« vlastní klub?
pražský prodavac moderní literatury, mohl by vyviJe to jen ochota jíti s novými svetovými myšlenkovými
nout dlleko intensivneji své nakladatelství. Neciní-li tak,
zdá se, ž'e predvídá lépe než druzí. krisi prodeje knih. .. proudy, ke kterým se aficielní nakladatelé staví netecFr. Borový zakládá velké edice, které jiŽ' dnes pred- r. ne? Nebo je to snaha dát s,tarší puvodní literature ko1/
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necnou kritickou podobu v úprave osvobozené od ecesní príteže, pripomínající,
casto více než dílo samo,
jeho stárí? Ci jsou to pokladny radostne vítající nové
lidi do svých zásuvek? Ano, to vše, však mezi rádky
doctete se, že »Kmen« sdružila
opravdová starost
o príští osud ceské knihy. Mnozí z jmenovaných rtakladatelu dobre cítí, že okamžitý úspech nemiHe jim
dáti spolehlivé záruky do budoucna. Není tajemstvím,
že vetšina knihkupcu prodá dobré literatury velmi málo, šeatné daleko více. Pan Hynek by jiste doznal, že
uzavrel kontrakt s Hamsunem ne pro výdelek nýbrž
jako pláštík, kterým chce zakrýt stud nad m~ohými
kolportážními hrLlzami svého skladu.
Prospektové akce jsou drahé a ješte dražší jsou reklamní casopisy, jichž po vzoru Aventi'na vyrostlo nad
spotrebu. Dobrý,ch agentu je málo, nikdo nemá trpelivost je vychovat. Knihkupci místo aby do prodeje
vložili aspon tolik úsilí jako nakladatelé, resignují brzo
a prodávají s oblibou obrazy v rámech, pera a trebas
i jablonecké zboží. Jsou-li výjimky, mluví O <nich nakladatelé s úctou a povolují jim nejvyšší sIevy. Této
odbytové krisi brání se mladí nakladatelé malým nákladem. Což jest totéž, jakO bránit se proti hladu odpíráním jídla. Kniha je stáIe drahá a prodává se ješte
pomaleji. Není penežní rovnováhy, kterou nakladateli
poskytuje lukrativní sklad.
Zdá se nám proto z techto príznaku, že »Kmert«
znamenal by prímo revoluci, kdyby ku správným teoriím, jimiž chce rídit v)Tobu knih.y, priradil nové metody prodeje. Jsou zde ješte prostredky,
jak oživit
zájem o knihu, jsou však složité a jednotlivcum málo
dostupné. Z prostredku hospodárské
svépomoci jedincu, táhnoucích za jeden provaz, dalo by se pohnouti
i tak težkým balvanem, jakým je ospalý, zdánlive již
retecný, a málo rozlišující ceský ctenár.
J. A. Rogers:

J a z z.
J. A. Rogers, autor clánku, který
pr'ekládáme,
je cernoch a žurnalista.
Ve svých statích háji svou rasu a žádá
zlepšení její situace spolecenské. Tento
clánek je z knihy »The NelY Negro«.
Jazz jest I:.ekvapuj ícím paradoxem:
príliš základne lidský,
alespon pokud prichází naše moderní lidskost v úvahu, než aby
byl typicky rasový, príliš mezinárodní,
než aby byl charakteristicky .národní, príliš doma v celém svete, než aby mel vlastní
domov. A prece jest jazz jedním dílem americký a tremi díly
cernošsko-americký,
a byl puvodne nevlastním dítetem prístavních nábreží v Novém
Orléansu a nejhorších
predmetských
koutu. Jazz jest presazenou exotickou rostlinou - pripustme, že
velmi odolnou - ve svete, v kterém není nudy, j~t sportem
sofistu a má ve skutecnosti prece jen koreny ve skromné pude
své vlasti, kde jest moderní, nesofistický
cernoch
ždy štastný
a zpívá a tancí podle své nálady. Z toho vyplývá, že jest jazz
více doma v Harlemu
než v Paríži,
ackoli to vypadá skoro
neuveritelne pri vzhledu a hluku jistých parížských ctvrtí. Jenom
epidemická nákaza jazzu zpusobuje, že zasahuje jako spalnicky
celé ctvrti. Nekdo jej však prece musel míti nejdríve:
to byl
cernoch.
Co jest tedy vlastne tato nová vec, kterou jisté kruhy proklínají, jiné nadšene vítají, a která lhostejne postupuje, takže dnes
platí s filmem a dolarem za nejtypictejší
americkou vec? Jazz
není pouze hudba, jest to duch. Pravým duchem jazzu jest veselá
vzpoura proti konvenci, zvyku, autorite, nude, ba dokonce i proti
zármutku - proti všemu, CO' zadržuje a. brání lidské duši tanciti
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·•.e veselých oblacích. Cernoši, kterí jej vymyslili, nazývali své
písne »blues« - (zasmušilá nálada) - a ti nebyli schopni satyry
a klamu. Jazz byl jejich výbnšným pokusem odvrhnouti »blues«
a býti šfasten - bezstarm;tne šeasten, i uprostred kalu a zármutku. A proto se stal jazz takovým balsámem pro moderní
nudu a zároveii pojistn);m ventilem pro naši moderní, mechanismem utýranou a konvencí spoutanou spolecnost. Jest revolucí citu
proti potlacení.
Vypráví se o obratné skupine jazwvých
specialistu. kter4
vznikla v buh ví jakých vzdálených koutech, spojila se s posledními plody new-yorkského
umení a dala se posléze svésti bez·
starostným
bohémstvím
Paríže. V malém kabarete na Montmartru bavili až do ranních hodin okouzlenou spolecnost a vy·
sokou šlechtu a byli za to ovšem také královsky odmenováni.
Pak, když byla zábava u konce a hosté 'Odešli, bavili se sami
svými nejlepšími výkony - to se deje vždy necekane a jest to
nejlepší, co dovedou. To jest ja,z;z.
Své základy si jazz vždy uchoval. Jest v nem indiánský válecný tanee »Highland· mng«, irský »jig«, kozácký tanec, španelské fandango, brazilský maxixe, tanec dervišu, »hula-hula«
obyvatelel jižních ostrovu, orientální
brišní tanec, carmagnola
francouzské revoluce, zvuky cikánské hudby a cernošský »ragtime«. Ale jazz, vlastní jazz jest ncco více než to vše. Jest
uvolnením všech potlacených citu najednou, jakýmsi výbuchem
príklopu. Jest to veselí, které se tvárí jako paudemonium, jest to
hudební ohnostroj.
Bezprostredním
predchudcem
jazzu byl »Rag-Time<<. Jest nepochybno, že oba jsou starobylébo
afrického puvodu; musí se
jen rozeznáva;ti, do jaké míry. V jeho barbarských
rytmech a
jeho divokosti jest neco z »bambuly«, divokého, nevázaného
tance obyvatelu západní Afriky a cernochu na Haiti. Ale takt
jazzu jest rychlejší a složitejší než africká hudba. Se svými kravskými zvonci, automobilovými
houkackami,
klapackami, gongy,
kuehyt'ískými
hrnci, cimbály, krikem, chrestotem,
rinkotem a
jednotvárným
rytmem projevuje všechny znaky nervy rvoucí, bolest· pusobící, mechanisující
civi1isace. Jazz pochází z moderní
džungle, z lidmi stvorené džungle.
Prvními skladateli jazzu byli potulní pianisti, kterí táhli nahoru i dolu podél Mississippi bd krcmy ke krcme, od hospody
k hospode. Když sedeli u klavíru s bezstarostným
výrazem,
který by jim mohl král závidet, a jejich ctvercove strižený
kabát visel pres židli, polovicní cylindr vražený do ocí, doutník .
trcel v úhlu 4S stupt'íu do vzduchu, pak uhodili prudce do kláves
a vyloudili z nich bájecné kadence, skryté, živé, veselé myšlenky.
a vzbudili ve svých posluchacích takové nadšení, že byli nakonec
skoro udušeni potleskem a whisky. Casto naprostí analfabeti, ale
s mozkovými
prihrádkami
jako fotografickými
prístroji, naslouchali tito skromní
trubaduri,
kterí nevedeli nic o psané
hudbe nebo komposlci, improvisacím
prístavních
a železnicních
delníku a vyjadrovali
je dále svou vlastní recí, ve které se odrážely dokonale city a touhy techto malých lidí. lmprovisované
kapely u cernošských tancu na jihu nebo malí kluci s foukacími
harmonikami, s nimiž nejruzncji
zacház.eli, hráli pri rozvoji také
nemalou úlohu.
J. A. J ackson praví v '»Bil1board«: »Chudoba je nutila improvisovati si nástroje.
Plechové konve a drevené nádoby, jichž
všech bylo užito v moderní hudbe, byly u drívejších cernochu
pouze výsledkem nutnosti; když nemeli ani tyto po ruce, musilo
staciti tleskání rukou a dupání nohama.«
Puvod dnešního jazzu a jeho bláznivosti jest zajímavý. Více
mest chtelo platiti za jeho rodište, než pri sporu o puvod Homéruv. New Orléans, San Franciska,
Memfis, Chicago, všechna
tvrdila, že jim náleŽÍ ta cest. Ale zdá se, že dnešní jazz prišel
ve 'skutecnosti na svet takto: cernoch W. C. Handy, který si
zapamatoval
melodie potulných hudebníku,
napsal první »klasické dílo«, »Memphis Blues«. Pak prišel Jasbo Brown, divoký
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bník z cernoš~kého kabaretu v Chicagu, který hrál ten neb
blues a vkládal do nich vlastni vÝstrední nálady a odvážné
retace, napil-li se pred tím dostatecne sladké koralky. Aby
více zduraznil své zastrené hudební náznaky, dal »mluviti«
nÍlm, na jejichž trouby zavešoval svuj cylindr a pozdeji
ový hrnec. Nadšení jXJ6luchaci 'lolali pak: »J ešte, J '15bo,
• Jas, je~te!« A tak vzniklo jméno.
'yní co e tÝce jazzového tance: v téžc dobe vymyslil She1ton
k!o, cernošsk); komik,
nový »strut«, který pojmenoval »\Valthe Dog«, J asbovy anarchistické
melodie nalezly v tomto
du~evního príbuzného a jako bezprostrední v);sledek jejich
~euí objevil se »Tex'15 Tomy«, to nejlepší ze všeho, co bylo
až dosud vymyšleno v jazzovém tanci co do charakterisého provedení a obratné práce nohama. Posledním z techto
jest char1eston, který uvedl nové myšlenky do umení taního. Charleston požaduje, aby celé telo spolu tancilo. Chateristické jsou fantastické obraty od boku dolu. Tanec koncí
rou, známou pod jménem »velbloudí krok«, ve skutecnosti
bnou klopýtání gorily, a vede k podivnému
skoku, který
oby byl vzat z indiánského válecného tance. Predstavte
si
oba, kdo trpí rytmickou zimnicí - to se asi podobá tomu,
je ve skutecnosti charlesto'11.
ejobratncjšími tanecníky char1estonu j sou snad ulicníci, petistiletí kluci, kterí pobíhají po ulicích Harlemu a provozují
umcnÍ jednoduše podle rytmu tleskání rukou pred obdivui zástupy. Ale prenesete-Ii tento tanec na vhodne upravené
'štc a predstavíte si, jak jej tancí sbor ostríhaných
hlak. docílíte efektu, který pripomíná tance furií. A tak studuje
d\\'ay Har1em. Ne všichni návštevníci dvaceti nebo více vyaných kabaretu Harlemu
jsou nicemové
nebo pochybné
y. ~rnozí
nich jsou prední umelci, herci a divadelní relé, kterí hledají neco nového, nový nápad, který príliš casto
vá presazen v rozredené
forme
na svetlo a pod hvezdy
adwaye.
euto fakt ztcžuje zodpovedení otázky, je-Ii jazz chahrakteris. pro cernochy nebo pro soucasnou Ameriku. Jak již bylo
no, pochází puvodem od cernochu, kterí náležejí k americu prostredí. Jest cernošsko-americký.
Ale vl",stní jazz jest
'ornem, rytmickým,
hudebním a pantomimickým,
který je
prosto americko-cerno~ský. Jest to duševní obraz jeho smešné
ánky, stejne jako jsou »Spirituals«
obrazem jeho tragické
ránky. Ty oba jsou protipóly, ale jazzem
e naprosto nqsmí
hrdati, nebot jest stejne charakteristick);l
lodem osobitého
ký cernech Jej
zajímavého života cernochu v Americe. 1.
á a Kavkazan by jej nikdy nemohl vymysliti. Když již byl
nou vynalezen, stal se všeobecným majetkem
a pohltil záen národního ducha, toho premáhajícího
dtrha odvahy, ~erity, nedostatku konvence, a jest dobromyslne
hlucný, chaeristický pro Americana, ar jest bílý nebo cerný, postaví-li
proti ncmu chladná formální povaha Anglicana nebo Nemce.
cco \'šak jest v jazzu, co dovedlo pochopiti jen málo bílých
elcÍl, pochopil-Ii to vubec nekterý. Cernoch jest samozrejme
jlepším jazzovým hudebníkem. Toto podivuhodné neco nazvu,
tože mi lepší výraz nenapadá, cernošským rytmem. Prumerný
noch, hlavnc z nižších tríd, vkládá do všeho, co delá, jistý
us, ar již cistí boty nebo nese na hlavc koš do trhu, jako
delají ženy na Jamaice. Pred nekolika lety jsem na svých
tulkách v Cincinnati potkal náhodou cernošskou
missi, která
've došla k nejvyššímu bodu svých duševních cvicení. Vetšina
tornných byly ženy, mnohé z nich bílé. Pod vlivem »svatého
cha« vystoupily sestry a tancily - jazz pronikne do mnohých
ru, kde bychom jej nejméne hledali! Cernošky tancily správný
zatím co bílé ženy klopýtaly kolem kulhave a prkel1J11e.
entýž nedostatek puvodnosti 'lze nalézti
do jistého stupne
U kultivovaného a tedy stísneného
cernocha.
Ve své hudební technice jest jazz zárovetl puvodní a prvotní.
rovedení cernošských hudebníku se casto napodobuje, ale málo-
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kdy dostihuje. Porucík Europe, kapelník slavné vojenské kapely
XV. newyorkského 'pluku, vypravuje, že kapelník »Garde Republicaine«, který se divil jazzovým
efektttm jeho kapely, neuveril bez dttkazu, že kapela neužívá zvláštních nástroju.
Jazz jest podmínen virtuosní technikou, která jest docela svérázná. Nejlepší hudebníci, zpeváci a hráci ji pozvednou vysoko
nad úroven ciste mechanického
úCinktt. A. B. Mitchel1, Ethel
\\'aters,
Florence },fil1s, zpeváci bluestt, Clara, Mamie a Bessy
Smith, Eurbie Blake, pianista, Buddy Gilmore, bubeník, a Bili
Robinson, pantomimický
tanecník - jmenuji jen nekolik vynikajících talentu - jsou umelci, kterí mají dar vynalézavosti a
improvisace, jíž nelze napodobiti. A ti, kterí znaj Í dokonale svou
práci, privádejí svoji svéráznost bez výjimky zpet k rasovým
korenttm svého umení.
Hudebne má jazz velkou budoucnost. Rychle se zjemnuje. Ve
slavných jazzových orchestrech, jako je orchestr Willa, Marion
Cooka, Paul Whitemana,
Sis'sle and Blakea, Sam Stewarta,
Fletcher Hendersona,
Vincent Lopeza a Cld Clubu, není hrubostí a drsností priliš castých laciných napodobitelu. Prukopnou
práci v umeleckém rozvoji jazzu vykonávají
cernošští hudebníci, tak zvané synkopující
orchestry
Teyra a WiJla, Marion
Cooka, z nichž první hrál pro slavný tanecní pár Castle a druhý
porádal koncertní turné po Americe i Evrope. Z nedostatku financního zajištení ztratily tyto výborné spolecnosti pudu proti
bílým orchestr:tm
typu Paula \Vhitemana
a Vincenze Lopeza,
které dnes predvádejí
jemnejší možnosti jazzové hudby.
Jový
kapelník bostonského
symfonického
orchestru
Sergej Koussevitzy praví: »Jazz jest duležitý príspevek k moderní hudební
literature. Má epochální význam - není povrchní, ale základní.
Jazz pochází ze zeme, kde má všechna hudba svuj pocátek.«
A Leopold Stoko\l\'ski, kapelník filadelfického
symfonického orchestru, se vyjedruje podrobncji:
»Jazz se objevil a zustane jako
výraz doby, bezdeché, energické, nadaktivní doby, v níž žijeme,
a jest nesmyslem brániti se proti nemu. Již dnes se pocíná projevovati tato nová vitalita, tato nová horlivost. Americký príspcvek k hudbe minulosti docílí téhož osvežujícího
úcinku jako
vstríknutí
nové a v nejširším
slova smyslu vulgární krve do
žil umírající
aristokracie.
Pak bude hudba v nejlepším slova
smyslu zvulgarisována
a bude vždy vÍCe a více vnikati do denního lidského života. Cernošští hudebníci v Americe hrají pri
této zmcne velikou ulohu. Jsou vnímaví a nepredpojatí.
Ani
tradice ani konvence jim nestojí v ceste a svými novými myšlenkami a stálými pokusy vlévají do žil hudby novou krev.
Jazzoví hudebníci delají se svými nástroji docela nové veci, kterým se vyucený hudebník úzkostlive vyhýbá. J son vudci do nových neznámých oblastí.«
A tak se stalo, že vážná moderní hudba a hudebníci, a hlavne
a uznane moderní Francouzi jako Auric Satie a Darius Milhaud
se stali dlužníky americké cernošské hudby. S touž lehkovážností, s kterou opustil jazz prístavy a doupata nepravostí, aby
skoro pres noc získal svet a dostal se do nejvetších salonu, zacíná nyní dobývati i hudební parnas.
Ar jest konecný výsledek pokusu, dQlStati jazz z lidové úrovne,
kde vznikl, jakýkoli, jeho pravou vlastí jest ješte stále jeho
puvodní kolébka, ne príliš uznávan); kabaret. A zde se projevuje také druhá stránka. Zde lze nalézti mnoho z kouzla bohémy, ale také ješte více demoralisující
nepra.vosti. Zde panuje
duch vyjádrený v Grayovc populární písni »Runnin' Wild«:
»Runnin' \Nild; lost control,
Runnin' Wild; mighty bold,
Feeling gay and reckless too,
Carefree '111the time; never blue,
don't know where,
Always goin'
don't care,
/\lways showin' that
Don't love nohody, it ain't worth while,

I

Al1 alone ~ Runnin'

I

wild.«

P'ltomnost

268

Jazz dosáhl vrcholného bodu své obliby, když bolely hlavy od
bd\zy a napetí války. Lidstvo jej vítalo, protože lidé nalézali
v jeho svcží drzosti obcas zapomenuti, které bylo daleko méne
škodlivé než narkot1k'a a' alUbhol. To jest jeden z dllvodu, proc
dnes ovládá záb\ivní život Ameriky.
-ikdo rozumný nemuže
schvalovati jeho pFehánení nebo prehlížeti jeho spol~censké nebezpecí, není-li pod dozorem; všechna kultura jest postavena na
omezování a kontrole. Jest jen pochybno, zda by naši jazzem
posedlí bližní, chudí nebo bohati, u'žili vtlbec lépe svého casu.
Podle vší pravdepodobnosti by nalezl jejich vkus stejne nezdravý a uvolnující ventil. Není treba zdllraznovati, že jazz bude
vždy pro pilné osvežením, pro frivolni plýtváním sil, pro silné
dráždidlem a pro slabé jedem
Pro cernochy samy jest jazz zároven vÍCe a méne nebezpecný než pro belochy - méne, protože jsou nervove nan vÍCe
{laladeni, více, protože cernochova prumerná úroven a jeho
hospodárský vývoj jest vystaven vlivum spolecenských nerestí.
Kabaret lepšího typu poskytuje inteligentnímu cernochovi _
zámožnému umelci jisté bohemské ovzduší. Ale prumeru jest
príliš náhražkou za »saloon« a nejnižší krcmu. Unavený nosic,
služka a chudý liftboy, nalézají na své cest~ za osvežením místo
jazzu jako léku pro unavené nervy a svaly mnohem casteji prodavace koralky, profesionálního hráce a prostitutku, kterí hledají obeti a v techto úkrytech ujdou zraku policie.
Ples svou dnešní nerestnost a vulgárnost, pres svého mravne-o
anarchistického ducha musí jazz prece jen vyplniti své populární
poslání. Radost má konecne fysickou základnu. Kdo se smeje
a tancí a zpívá, je i ve své neresti lépe na tom, než ten, který
tak neciní. Mimo to jest ja,rzz se svým posmevavým pohrdáním
formalitou vyrovnatelem a podporovatelem demokracie. Duch
jazzu jest primitivní a vyžaduje otevrenosti a pocestnosti. Stejne
jako to již ucinil v umení a hudbe, bude jiste míti úspech také
v ohledu na ciste lidské vztahy a spolecenské zvyky. Vnese do
života více skutecnosti tím, že vyloucí zbytecné vyumelkovanosti;
nebot prirozenost shledává vyumelkované smešným. »Cervantes
se vysmíval rytírskosti Spanelska,« praví Byron, a tak i tento
nový duch radosti a bezprostrednosti bude hráti úlohu reformátora. Vulgarisuje-li dnes, muže pri zdravejším rozvoji v budoucnosti demokratisovat. V každém prípade jest jazz omlazují<;í, jest to nabití civilisace novou primitivní energií. Zustane,
a dojista jsou moudrí tí, kterí, místo aby proti nemu protestovali, se pokoušejí zjemniti jej a zavésti --.ušlechtilejší cesty.

Psychologie
Sajda:

Nové stadium psychoánalysy.
Když koncem minulého století - v letech devadesátých - Freud zakládal a poprvé verejne formuloval
své principy, byl spontánní odpor, ba hluboké mravní
rozhorcení odborné i laické verejnosti jedinou reakcí
spolecnosti na jeho objev. Odtud pak po plných dvacet let až do války byla psychoanalysa predmetem prudkého a pohnutého boje, za jehož trvání se kolem
Freuda
zvolna seskupoval kruh oddaných
žáku:
vznikla psychoanalytická škola.
Psychoanalysa svými zacátky sahá až do doby, kdy
Freud studoval v Paríži u Charcota neurotické zjevy.
Kdežto však filosoficky a idealisticky založený J anet
(vyšedší rovnež od Charcota) dospel spíše k jakémusi
spiritualismu, prírodovedec a positivista Freud vybudoval psychologii »Ínaterialistickou«.
Snad i v dvojznacnosti slova »materialism« tkví jedna z prícin zmíneného odporu vuci psychoanalyse (ac hlavní prícinou

jiste jsou potIacené pohlavní kompleksy, práve on
jež odkrývá psychoanalysa). F(eud sám leckde zd{h
J1uje tento svuj prírodovedecký
a skoro protifilo
fický (ovsefX Ctlm_gréll)0 salis!) charakter, na pr. v
slední své knize »Hemmung, Symptom und Ang t
kde staví se proti »svetovému názoru«, šírenému
kterými psychoanalytiky, o slabosti rozumového živ
VLICidémonickému podvedomí. Praví:
»Nejsem vl1bec pro fabrikaci svetových náwru. Tu •
nechme filosofum, kterí zcela doznane pokládají za neus
tecnitelnou životní cestu bez takovéhoto baedekera, o vš
informujícího. Podrobme se pokorne pohrdání, s nímž na
shlížejí filosofové se stanoviska své vyšší potrebnosti. J
kož však ani my nechceme zapríti své narcistické hrdos
utešme se pomyšlením, že všichni tito »vudci živote
rychle stárnou, že práve naší krátkozrakou omezenou dr
nou prací vzniká nutnost stále nových jejich vydání, a •
i nejmodernejší z techto baedekeru jsou pokusy o náhra
starého, tolik osvedceného a tak úplného katechismu..
Víme dobre, jak málo svetla mohla doposud veda rozpr
stríti po záhadách sveta; avšak všechno hrmocení filoso
nemuže na tom nic zmeniti, nebot zmena (k lepšímu) m"
zvolna vzejíti jedine trpelivým pokracováním v práci, •
podrizující požadavku jistoty. Zpívá-li si poutník v temnot
zapírá tím sice svoji bázlivost, avšak proto nevidí ješte a
trochu jasneji.«

Bylo již namítnuto (Fritz Wittels) této vete,
kterí poutníci zpívali velmi pekne a dali svetu
melodie a mnoho útechy.
Doby se zmenily. Davy odpurcu prorídly, voj sto
pencu zmohutnel a rozlil se po celém svete (v. na pr,
jen spolupracovníky
»Internationale
Zeitschrift fiir
Psychoanalyse«).
Už i nejvážnejší odpurci vyjadruj
se o Freudovi a psychoanalyse velmi uznale (na pr
Dr. E. Kretschmer: Medizinische Psychologie, str. 4'
»To platí ... (že jest mladou a žive se vyvíjející vedou) .. ' zvlášte o prudce potírané psychoanalytické
škole, jejíchž velikolepých výkonu nemuže pominouti
žádný lékarský psycholog ... «). Ostatne f,lení již daleka
budoucnost, jež prinese všeobecné uznání psychoanalyse, bez níž napríšte
nebude psychologie možna.
Psychoanalysa jest pro psychologii' tím, cím jest elektronika (a vubec elektrika) pro fysiku. Tím ovšem stává se nezbytnou a z nejdLlležitejších soucástí moderního svetového názoru, - což nemusí býti ve sporu
s predchozím Freudovým výrokem, nebot mnohý odborný fysik a psycholog prokázal filosofii cennejších
služeb než leckterý odborný filosof z povolání. Rovnež
rozsáhlé pole jest pro budoucnost vyhrazeno technickým aplikacím psychoanalysy (v. již dnes na pr.
psychoanalytická .výchova v sovetském Rusku.)
Za techto okolností není divu, že dnes veškeren
vzdelaný svet s pozorností
sleduje .každý projev
geniálního
fysika
lidské duše, a že jest pro
všechny událostí, když Freud
opet promll1vil.*)
Událostí tím spíše, že nejnovejší jeho slova v leccems
se liší od drívejších. Bylo by lze odvolati se na citovaný Kretschmeruv vÝrok, že psychologie jest velmi
mladá (mající teprve ctvrt století veku) a žive se vyvíjející veda, címž jest ovšem mínena skutecná moderní
psychGlogie dynamická, analytická, do hloubi jdoucí,
tedy skutecná prírodoveda,
na rozdíl od klasické
*) Vyšla nová kniha Freudova: »Hemmung, Symptom und
Angst«. (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien 1926.)

Pf/tom
ologie statické, deskriptivní, na povrchu ulpívající
fické discipliny. Zd!'t se, jakoby pred námi byl nenový, trochu jinýJ~ vyvinutejší Fr,eud. Vskutku
trí let - ne-li d1éle - pocíná se YttYq~Freudovi
období. Jeho první náznaky: :lze vysledovati již
seits des Lustprinzips« (1920) a v »Massenologie und Ich-Analyse«. A však zcela evidentne
á se toto nové období spisem »Das Ich und das
(1923). Odpurci psycho::malysy vytýkali jí dosud,
zab)'vá jen spodními temnými vrstvami duše,
sídlí bestie, vášne, neresti a ovšem ta nemravná
vnost, a že vedomá ()sobnost cl'Uveka - patrne
st pouhým vedlejším, nezajímavým a více méne
ežitým následkem a výsledkem podvedomého
. Analysou osobnosti, rozborem vztahu vedomí,
edomí a podvedomí, dochází Freud k diferenciaci
nosti v nJ á« a »0 n 0«, a dále pak v »N ad- J á«
Já). Že teprve nyní dochází v psychoanalyse na
, sféry osobnosti, je zcela prirozeno, a je to jen
Ý dusledek vedecké metody:
Freud budu je {)d záI nikoli od strechy. Vystaviv sklepy, podzemí a
í, dospívá nyní k vrchním patrum. Sám o tom
í (Das Ich und das Es«:

I

»Bylo p,ychoanalyse nescetnekráte
vytýkáno, že s~ nerá o vyššÍ, mravné, nadosobní v cloveku. Tato výcitka
la dvojnásob nesprávna, historicky
i metodicky. Historicky
to, že hned od pocátku byl morálním a estetickým tencím v J á prircen popud k potlacení (Verdrangung).
Meicky proto, že (odpurci) nechteli uznati, že psychoanaické badánÍ nemiHe vystoupiti
jako nejaký filosofický
tém s úplnou a hotovou budovou nauky, nýbrž že si
borem jak normálních
tak abnormálních
zjeviI musí
'ti krok za krokem cestu k porozumení
duševním komacím.«

ychoanalyticky lze odvoditi i takové - za vysoké
pokládané - sociální pr{)dukty, jako náboženství
u, mravní ideály a kolektiyní cítení.
ito nekolika prípomínkami má býti
ukázáno,
vá fáze ve vývoji psychoanalysy zce
,lrganicky
tá z dosavadních jejích f'Urem, že s lými koreny
již v samotných základech psychoanalysy. Ovšem
se Freud mýlil nebo dríve nesprávne ci nedosti
e tvrdil neco, o cem nyní má, dokonalejší a provanejší názor, tam bez ostychu to priznává. Tato
:va postihuje dosavadní
výklad pomeru nervosní
" (Angst) k potlacení (Verdraengung).
V drívejvých spisech Freud ucil, že bázen vzniká bezproe premenou potlaceného libida, takže potlacení
rícinou bázne. To ovšem vedlo k urcité nedusled(již si také Freud uvedomoval), že bylo treba
kládati alespon dva druhy bázne: neurotickou a
í. Analysou a rozdelením osobnosti dospel k názo" oblastí libida jest podvedomé O n o, kdežto
u bázne jest vnímající
a motilitu ovládající
Odtud pak logicky plyne, že bázen zpusobuje
"ní, bázen že jest prícinou
potlacení, a ninaopak. Psychický mechanism jest pak tako: zpozoruje-li systém vnímacího vedomí (J á)
oli ebezpecí, at už vnejší nebo vnitr<ní (pu), v. 'á nelibý signál bázne. Reakcí na tento
'1 - .' TIŽ vedomé J á dá urcité míry ovládá podé O í' o - jest mimovolný útek pred (vnejším)
pecín nebo automatické potlacení pudového po• (vndního nebezpecí), vždycky tedy útek pred
pecím. Mohlo by se zdáti, že Freud není tu zcela
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dusledným, pripouští-li, že pomerne slabé T á tak do
konale ovládá O n o - z nehož na pr. stoupá nebezpecí v podobe príliš silného pohlavního pudu. O jejich
vzájemné síle jakýsi náz'Ur muže dátj prirovnání již
z »Das Ich und das Es«: »V pomeru k (PQdvedomému)
O n o podobá se J á jezdci, jenž má držeti na uzde silného (mnohem silnejšího než on sám) bujného kone, s tím rozdílem ovšem, že jezdec se o to snaží vlastními silami, .kdežto Já silami vypujcenými.« Ostatne
i jezdec používá vypujcených »sil«, totiž bolesti, již
zpusobuje koni uzdou a ostruhami.
V »Hemmung,
Symptom und Angst« Freud ilustruje pomer Já
k O n o ješte srozumitelnejším
príkladem: »Predpokládejme, že v nejakém státe vzpouzí se urcitá klika
proti opatrení, jež by vyhovovalo potrebám a sklonum
massy (velké vetšiny). Tu se tedy tato menšina zmocní tisku (casopisectva), zpracuje jím suverénní »verejné mínení« a prosadí tak, že projektované opatrení se
neuskutecní.« Stejne Já, vzpouzející se nejakému pudovému dení v podvedomém O n o, vydá pouze signál
nelibosti (bázne), jímž získá pomoc témer všemocné
instance principu slasti (Lustprinzip),
a tím neprímo
ovládne Ono.
Neurosa, tento chorobný projev bázne, vyznaCUjlCl
se nadmernou reakcí na vjem nebezpecí, jest privilegiem lidského pokolení. Freud shledává jakožto prícinu její existence a možnosti jejího vzniku tri cinitele: biologického, fylogenetického a psychologického.
Biologickým cinitelem
jest dlouho trvající slabost,
bezbrannost a bezmocnost lidského mládete, odkázaného na pomoc a záštitu dospelých, predevším matky.
Trvání nitrodeložního
života cloveka jest pomerne
kratší než u vetšiny zvírat, clovek jest vysazen do sveta
mnohem nehotovejší, címž se jen sesiluje vliv reálního
vnejšího sveta, urychluje rozdelení .T á od O n o, zvetšuje význam nebezpecenství vnejšího sveta a pak se
precenuje hodnota objektu, jenž jedine chrání pred nebezpecím a muže nahraditi ztracený štastný život nitrodeložný. - Fylogenetický cinitel neurosy jeví se odchylným vývojem lidské Ebido. U vetšiny zvírat:
(zvlášte cloveku blízkých ssavcLl) jest vývojová cára
pohlavního pudu od narození až k dospelosti a skonu
plynulá, spojitá, nepretržitá. Naproti t'Umu u cloveka
nastává po prvních peti letech normálního
prubehu
energické a dosti náhlé prerušení. S pocátkem puberty
znova pak navazuje na svuj infantilní úvod, a vystavuje se ovšem nebezpecí, že bude zatlacen, alespon cástecne. Infantilní J á vidí totiž v l1árocích pohlavního
pudu nebezpecí, jimž se brání útekem-potlacením. Konecne psychologickým cinitelem neurO$y jest nedokonalost našeho vlastního duševního aparátu. jež souvisí
práve s rozdelením osobnosti v O n o a Já. Nebezpecenství reality zpusobuje konflikt s urcitými pudy
- jež J á poklá,dá rovnež za nebezpecenství -, jimž
se však (potlacením) nemuže tak úcinne brániti jako
cizí realite, nebot Já je spojeno s O n o, neznatelne v ne
prechází. Potlacivši urcité pudové hnutí, poškodilo
sice J á do urcité míry Ono, avšak tím zároven omezilo svoji' vlastní organisaci, vzdalo se cásti své suverenity. Na druhé strane dalo do podvedomí zatlacenému hnutí urcitou dávku neodvislosti (jako cloveku
vyobcovanému ze spolecnosti), takže 'Ono se nyní samo
rídí zákony platnými pro podvedomí (princip slasti).
Náhradou za potlacené pudové hnutí vzniká pak
symptom, znamení chorobných procesu v duši.
Freudovy myšlenky nebudtež tu již dále rozvíjeny
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(jakož ani dosavadní
cást neciní nijakého nároku na
úplnost). Jest obtížno podati výtah ze spisu, jenž sám
se již jeví jakoby extraktem,
jestit Freuduv
styl pri
své vnejší skvelosti také vnitrne nesmírne
hutný. Konecne nemuže býti úkolem referátu
o Freudove
spise,
aby nahradil samo studium.
Tady musi všichni - odpurci i stoupenci - sami s~ propracovati
jeho dílem.
Zde jest ad occulus demonstrována
stoická pravda, že
moudrost
je ctnost. Vedení o cloveku, o sobe samém,
dává opravdovou
volnost, svobdnou vlili, mravní svobodu. Je-Ii sokratovské
»poznej sebe sama« predpokladem mravnosti,
pak jest psychoanalysa
naukou sokratovskou. Lidé nedopouštejí
se za volne, o své svobodné
vlili, nýbrž nevedome
ríkal Sokrates,
podvedome
ríká Freud.
»Ctnost jest naucitelna«
znamená
v psychoanalytické
reci: v rámci urcitého
spolecenského rádu bude možna výchova, jež zabrání
vzniku
nectnosti.
Vytýkají-li
Freudove
psychoanalyse
cynism,
mají více pravdy než snad i tuší: ovšem pravdy filosofické, že teprve psychoanalysa
umožnu je uskutecnení
cíle kynosargetsk:)'Ch
gymnasistu
(kynikli)
a jejich nástupcu stoikll - obojích to následovatelll
Sokratových
-, totiž uskutecnení
snahy po ctnostném živote. Stejne
hluboce pravdivo
jest i to. co je míneno
jako krutá
výtka: » ... nové evangelium
pohlavní svobody« (prof.
Dr. E. RádI): psychoanalysa
zajisté jest eu angelion
osvobození z pout pohlaví, v nichž se marne a bolestne zmítali naši: rodicové . Pokládáme-Ii
pohlavnost
za
nemravnou,
nebo jen i problematickou,
nehnevejme
se
na psychoanalysu,
že ji v nás objevuje, l1)'brž na svého
boha, že ji do nás vložil.

Povolání

a záliby.

Jan Byl?:

Hudba automobil"""~ch závodu.
Není potrebí ríkat, že jde o :1-<0.. od motorových
vozidel
na silnici Zbraslav-Jílovišti::.
Ale než se venujeme tomuto tématu, budiž dovolen podivný úvod o »hudbe«.
Veru nemohu presne ríci, co to je hudba; neucil jsem se
její definici. Mám však hudbu rád a jsem vdecen tem,
kdo ji tvorí a reprodukují,
kdo našli prostredek
a moc
seskupením tónu mluvit o všech fázích života materiálního i duševního, vyjádrit je hned tiše, melancholicky,
hned s plnou, bojovnou energií orchestru. Bylo by podivné mluvit tu o hudbe klasické, moderní. nebo o poválecném
zjevu rytmu jazz-bandu.
Nemohu se však
ubrániti, abych v preneseném
slova smyslu nehledal
hudbu na té silnici jí!ovišfské a abych nerekl, že jí nejlépe odpovídá
rytmus jazzu. Pokusíme-li
se definovat
hudbu jako systém tónu, vedený myšlenkou, nemužeme
se ubrániti dojmu, že hudba zní všude v živote, že ji
dokonce zretelne 'provozuje i výbušný motor. Zdá se, že
technici jsou proto tak málo známí a znalí v hudbe, že
se ucí naslouchat a tvorit tu obecnou hudbu života.
Pyšnete
se proto, technici, tím, že rytmus váš netlí
méne zajímavý
a že našel sluchu u desetitisícu
teGh,
kterí pricházejí na zbraslavský
závod. Letos 9. kvetna,
na bílém, stromy lemovaném
pásu silnice zazní akordy
a celé písne spalovacích
motoru.
Startér s praporkem
na zbraslavském
námestí stojí
u chronometru
jako kapelník. A pred ním motocykl, si-'
decar, automobil ruzného druhu "Iadí« v poslední chvíli,

6. kvetna

I

aby na startérovo
mávnutí vpadl ihned v prudké tem
písne svého života. Jestliže lehké stroje, zpívající jed
duše
a mekce o energii zápalných
benzinových
v tesné komui'ce válcu, bez hruzy vyprávejí o pevn
ocelových rámu, které je nesou, o pružnosti per a
trpelivosti pneumatik, vymáhají si težké stroje bezoh
ne nejvetší obdiv a pozornost.
Na startérovo
"Vpre
poskocí celý vuz. Kola se oprou a odhodí couvající pr
a kaménky a se stálým zrychlením
nesou auto a jé
posádku krátkou rovinkou ke kopci na konci Zbrasla
Motor, který po startu mel náladu k monotonní písni,
poprvé zatrese, prolétnuv zatácku, a hned nabírá dec
aby prekonal nejvetší stoupání (9%), zmírnující se u
zv. Špejcharu,
kde ceká závodníka
témer prímá
mírne stoupající, na níž se písen motoru šine do vyšší
poloh se vzrustajícími
otáckami hrídele. A pak to
chveje celým telesem. Ruka ridice, který je ted neo
mezeným a prece i poslušným pánem, zachytí páky, je
nohy sešlápnou pedály a rytmus se celý. mení. Pr
kolá hledají další cestu vpred, zadek vozu se srny
k príkopu na vnejšku ošemetné otácky; vuz jakoby
zavInil. Ale již znovu zazní bojovný ryk motorového b
ku, doprovázený
mohutným
rachotem
výfukové rou
Pred tremi lety tam také tak zpíval jeden stroj, doz
val ódu své síly a zakoncil akordem smrti. To je osu
to musí být; bez tech obetí nešlo by se vpred. Tu
jel pred 3 léty ridic Žák a zde skocilo mu kolo do p
kopu. Jak, proc? - kdoví. Marne se stroj škrábal
škarpy na silnici. Rytmus života byl porušen, stroj
obrátil a s ním skonal Žák, obef Zbraslavi. Je to ne
losrdné, ale je to zákon. Po Žákovi zbyla "Žákova
tácka«. Na této trati byl Žák dosud jedinou obetí,
jel na ní kdysi muž také predurcenÝ smrti. Snad to b
Vestfálec, ten slavný liieronymus,
ale rozhodne to
muž odvahy a silných nervu. Roku 1911 jel tu s voz
Laurin a Klement rekordní cas závodníku.
Jezdil i
válce; až, kdesi u Riesu, na štýrských
hranicích v tr
ningu pred závodem skoncil svoji dráhu, definitivne
p'roste. To jsou jen dva z tech hrdinu šílených rychlos
jichž po Ascarim, skonavším ve Prancii pri Grand P
pred 3 léty, následovala
rada, mající na posledním mí
hrabete
Massetiho,
amatérský
fenomén volantu, kte
sotva pred mesícem naposledy sedl do Delageova stro
na závode Targa Plorio, na SiciIii. Nebyl posledním. Zn
vu a znovu k cíli se poženou noví muži, opájení div
kou písní stakilometrových
rychlostí.
Ze Žákovy zatácky stoupá traf zbraslavsko-jílovi
ského závodu k obci Bane v prímce, na níž se letí
vuz nejen konsoliduje, ale již zase se pripravuje k pru
kému zatocení v Metalurgické
zatácce. A diváci s chv
ním slyší supot motoru, svištení gum a skrípání pís
pak ten drsný zvuk sešoupnutého
páru zadních kol, p
spívajících tak k absolvování
dráhy v kratším case, n
kdyby vuz zmÍrniv hodne rychlost, projel zatácku no~
málním zpusobem. Vuz projel; odolaly gumy a konstru
ce, osvedcilo se umení ridice, zní potlesk diváku, ale t
komu patrí, jej neslyší. Již letí druhou zatáckou me
domky, na 'jejichž strechách, na žebrících, na primitivní
tribunkách ze sudu a beden, na plotech a v zahrádká
jej obdivuje spousta ocí. Motor rve ílsilím vpred, sk
pají brzdy a hrká to v prevodové skríni - auto se vr
do nejnebezpecnejší
cásti závodu, po silnici tvorené
v podobe velkého "S«. Náhle se objeví zrakum davu
"Velitelském pahorku« a již se vrhá na poslední kus ces
na prímku položenou v hlubokém lese. Nastává ted kU
nejší honba casu. Lidé i hmota se tu mohou zcela
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, svému prání, být brzo u cíle. Zurivé výbuchy plyé smesi, dráždené dríve zatáckami, mení se v bouri
azem mezi stromy, která prechází ve víteznou písen.
lední kopec je zdolán. Prední kola tisknou letem pás
elektrickÝm kontaktem, který automaticky zaznamená
v nemž vuz prekonal závodní dráhu dlouhou 5'6 km,
'ící prumerné stoupání 3'5%, maximálnJ: 9%.
Tak jako jeden, tak celé desítky motorových vozidel
delávají podobný výkon, plný možnosti pro indivilní schopnosti. Všechny mají jedinÝ cíl, sledují stejná
ní a mají stejné touhy. Ciní to, z ceho jsou; jejich
ot, jejich pohyb je harmonickým souzvukem mYšlen, energie a hmoty.
Letos bude Zbraslav-Jí1ovište dokonce malou slavstí. Je to po desáté, co oživne trat závodu. Poprvé
brezna 1908 sešli se tu konkurenti, pak roku 1911,
13, 1914 a válkou prerušená rada pOkracúje zas pravine od roku 1921. Deset závodu není nezvyklý pocet
cizine; pro nás je ta rada rekordem, uváží-li se naše
mery. Automobilismus ceský, cestne ve starém Rausku representovaný Laurin-Klementem, automobilkou
Ml. Boleslavi, nemel tehdy mnoho prátel, tím méne
nez. Za války bylo všude mrtvo a po válce jsme se
stali do težké konkurence znacne handicapováni. Proto
ní náš tradicní závod do vrchu za Zbraslaví jen okaitou zábavou, ale Autoklub RCs. (jako poradatel) uka'e v nem životaschopnost cs. automobilismu. Dává tím
jen možnost merení sil jednotlivých znacek, ale velice
prospel k zlepšení pomeru mezi automobilisty a vejností a k propagaci automobilových snah. Trat závoje blízko Prahy, silnice vhodná, obsazování startu
obré, a nelze se divit, že závod stal Q tak klasickým
• závodem do vrchu, jedním z mála c
Jtomobilových
etingu, Je již tradicní soucástí jarní pražské sezony,
erá bez neho byla by znacne chudá. Je to podnik meárodní; nedivme se, že v nem cizina zaznamenává
ké své úspechy, zejména v závodní ~_ategorii. Bude
zaznamenávat tak dlouho, dokud domácí továrny se
okojí obsazováním jen bežných tríd a témer úplnou (až
Waltera) absencí v tríde závodních automobilu, v níž
cházíme mezi rekordmany jen úspech Laurin-Klentova vozu z roku 1911 (cas 3 min. 45'2). Tato znacka
ruje ješte v témž roce mezi automobily cestovními
ondrichovým rekordem 4 min. 30'2 v1.), pak v prvnim
níku závodu mezi sidec;ary (ridic Picek, cas 7 min.
'6 vt. a v stejném roce i mezi motocykly Eliška, 4 min.
'4 vt.). Krome ní cteme již mezi rekordmany rocníku
n jednou Walteruv motocykl r. 1914 (Novotný 4 min.
'8 vt.). Ovšem velmi pocetná a cenná jsou vítezí domácích znacek v kategoriích, které nemohou prío konkurovati specielne staveným strojum. Taková
tezství nejJépe doporucují výrobek a rádi se jimi polubíme, Ale aby chlouba byla celá, rádi by cs. autoobilisté videli i vítezství ciste závodních typu. Není
zajímavé, uvésti pred nedelním závodem lonské casy
Id. Mezi motocykly utvoril loni nový rekord kpt. Kuka na Brough Superioru (pres 500 cm3) za 3 min. 10'2;
'decar téže znacky (do 1100 cm3) vyjel Vajnhara také
rekordu 4:15'8. Cyclecary loni nejely a platí cas z roku
24 Za rekord (Dietz, Salmson do 1100 cm, 4:04'3). V ceovním automobilu Austro Daimler jel loni Wetzka trat
3:49'-1. ale rekord má Kinský na Steyeru z roku 1924
3:42'1 V tríde závodních vozu prekonal loni Divo stacasy 1Ji6rnera, Benz 200 tiP, 3:28'8, z roku 1914 Izera 'la 2 litrovém Mercedesu z roku 1924, 3: 14'4)
priblížil se limite 3 minut casem 3 min. 1'1 vt. Je to
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neilepší cas vubec dosažený na této trati, ale vydrží
také 10 let, jako rekord tI6rneruv? Sotva, pri dnešním
stálém rozvoji technickém a pri stoupajícím umení a odvaze ridicu.

Poznámky
Socialistický a buržoasnÍ blok? U nás se zase jednou
moc mluví, což bývá podstatou dobré poloviny našich
politických problému, Stalo se v národohospodárském
výboru senátu, že pri hlasování o Donátove návrhu
o zemedelských clech setkaly se na jedné strane ruku
v ruce ceské i nemecké meštanské stra'ny a proti nim
ceští i nemectí socialisté. Výsledek hlasování byl I 1:6
pro strany meštanské. To charakterisuje dosti jasne
povolební ústup socialistické moci v parlamente. Po
tomto hlasování rozpredla se v novinách náramná debata o tom, co se ukazuje na obzoru: prý cesko-'llemecká meštanská koalice, proti níž budou v oposici
státi ceští i nemectí socialisté. Tato náramná debata
není zatím nic jiného než mlácení prázdné slámy. Ve
skutecnosti se neukazuje na obzoru vllbec nic, a to je
prícinou prozatímního dobrého zdraví úrednické vlády.
Do nejakého pravého nebo' levého ceskonemeckého
bloku je u nás stále ješte velmi daleko, a onomu senátnímu hlasování naprosto nelze pripisovati takový dosah, ceské a 'nemecké strany meštanské se sdružily
v hlasování, aby daly šií.upku socialistum, což obcas
ciní s rozkoší meštanské strany všech národu. Ale to
ješte neznamená, že nejaký blok je pripraven a že je
možný. Puda národnostní dohody je ješte neobdela'ná
a nacionalistictí divoši rvou stále na obou stranách.
Je možno veriti o agrárnících, že by velmi klidne šií
do nejaké ceskonemecké vlády, která by mohla prosadit jejich požadavky. Snad také katolíci obou stra'u
by se sešli, vzhledem k tomú, že horí nekteré spolecné
katolické požadavky. Ale tady to koncí a na vládu je
toho málo. Nemectí nacionálové nemohou do vlády,
nechtejí-li si uchystati pohreb pri príštích volbách. Táké národní demokracie by se ovšem neobycej'ne znectila, kdyby vstoupila do takové nejaké vlády, když
byla proti ní po osm let kázala den co den. Socialistick)'
blok je pak pocetne tak sláb, že nemuže vubec pomýšlet na prevzetí vlády. Mimo to, nelze ocekávati od
komunistu, že by uprímne sedeli se sociálními patrioty
pod jedním kloboukem. S komunisty nelze pocítat ani
pro socialistickou koalici jakožto s' vládním živlem. Ale
ani dorozumení mezi sociálními demokraty a ceskoslovenskými socialisty není práve znamenité. »Nová
Evropa«, týdeník csl. socialistu, který, jak známo,
oznamuje verejnosti mí'není pana poslance Stríbrného
proti jeho vuli a jen proto, že v poslední chvíli není
možno zastaviti tisk císla, udelal k myšlence socialisíÍockého bloku nekolik velmi kyselých poznámek. Píše,
že »spolupráce socialistick)'ch stran vyplynula z taktické a ne programové potreby. Mluvíme-li výhradne
o spolupráci a o žádném trvalém 'nebO' pevném bloku
s jednotn)'1TI vedením, myslíme, že jsme blíže pravde.«
Praví-li
socialistický týdeník, že spolupráce socialistických stran vyplynula z taktické, ne programové
potreby, je z toho patrno, jak hluboké jsou osobní rozpory mezi obema stranami. Není tedy ani na té a'ni
na oné strane žádné reální vyhlídky na ceskonemeck)'
blok. Co vidíme, jsou jen orientacní zmatky, které se
daly predvídat po pádu koalice. Koalicní krise se musí
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vyžít, a vyžije se pod zištitou úrednické vlády. Jsme
uprímnými stoupenci· ceskonemecké dohody, ale neslibovali bychom si nic dobrého od toho, kdyby bylo nutno vzíti Nemce do vlády v dobe, kdy bezmoc ceskonemecké vetšiny je ocividna. To by melo neblahý vliv
na sebevedomí Nemcu. Takov) vstup Nemcu do vlády, který by neškodil našim vnitrním pomerum, muže
býti jen výsledkem cílevedomé politiky, odstranující
kus po kuse príciny národnostního nedorozumení,
nesmí býti následkem pouhého rozkladu ceské vládní
vetšiny. Meli bychom ovšem radu poznámek o ceskonemecké koalici meštanských stran a o tom, bylo-li by
moudrou politikou vylucovati socialismus a delnictvo
z podílu na vláde a odsunovati nekteré konstruktivní
tendence socialismu do oposice. Ponevadž však ceskonemecký buržoasní blok nepokládáme za techto pomerll ješte za reální možnost, zdržíme se zatím i polemiky proti nemu.
Ci

Dopisy
Amerikanismus.
V Praze

dne 30. dubna

1926.

V ážcný pane redaktore,
dovolte mi, ahych k clánku Karla Capká o Amerikanismu
pripsal nekoJ.iI<..poznámek.
Capkov
:>va jsou bojem proti Amerikanismu,
odsouzením
jeho pro .lC...ropu a chválou Europeismu.
Co je Amerikanismu
v Capkove clánku vytýkáno? Spech, rychlost, touha po úspechu
a výchova k nemu, nakonec pak uctívání kvantity, která mnohde
zastupuje
našI" zaujetí estetické.
Tauha
po dolaru, jíž se.
Capek v posledních rádkách jen tak letmo datýká, mllže být
pokládána za zhuštenou formu všeho, co Americe je vytýkáno.
A naproti tomu cteme o vlastnostech
»evropské reservace«,
které maj í zustat nedotceny: idylická pomalost, smysl prO' »casu
dost«, obetování životní energie úkolum bez ohledu na úspech
a z tohO' vyplývaj ící možnost velkých kulturních cinll.
Predevším budiž mi dovolenO', abych pripomenul, že podabne,
jako se dívá Capek na Amerikanismus,
dívá se na príklad Ind
TagO're, Orientalcc, na Europeismus
-. Tagore vytýká Evrope
ve své knize ),Nacionalismus«
prílišný chvat (totéž co Capek'
Americe), touhu po vyniknutí, pa genialite, originálnosti
(podobné výtky ciní Americe Capek) a nehoráznou touhu po mnoHosti (opet podoba).
Zato velebí indický, japonský
a vubec
orientalský
smysl pro dlouhé ticho, zahloubání,
pro naprOlSté
vyloucení
casu
(chvatu),
neúcelnost,
poetickost
denního
pocínání a tvorentÍ tradicní
hluboké
moudrosti.
Kdybychom
Capkova slova ctli nekriticky,
byli bychom uchváceni krásou
Europeismu
a získáni pro odboj proti amerikanisaci
naší »reservace<<. Ale práve tak bychom si práli, ctouce nekriticky
Tagoruv
»Nacionalismus«,
aby Evropa zanechala
neštastných
civilisacních snah v Oriente a dala se zaplavit poesií východu.
Jak Capkuv tak Tagoruv
názor je treba podrobiti kritice
už proto, že jev
obou taková zvláštní príbuznost
ve vecech
namítaných
a ·ochranavaných.
Oba se bojí ;veliké rychlosti
svých »sousedu« a pokládají ji za nebezpecnou. Tagorovi muže
namítnout Capck, že by nám byla orientalisace
pekelným darém, ale práve to snad bude moci ríci Capkovi nejaký básník
American, který na té »šílene uhánející káre« žije a tvorí.
Amerika J1ám muže prinést mnoho užitecného. Rychlá výroba
zpusobí zásobení nejšírších
vrstev a zevšeobecnení
výrobkll
i zkrácení pracovní
doby. Kvantitu
~merickO'u prijímat
nemusíme a nemužeme. Je proporcionální
americkým
pomerum.
Touha po úspcchu je zpusobena tlakem a je jiste docela zdravá.

6. kvetna

1926.

Není v Evrope vzácnejší než v Americe. Jiste však je u nás
kultivovat1ejší
uebo i kšeftáctejší,
u Americanu prumyslovejší
nebo dolarovejší.
'
Naucíme-li
se 'od Americanú
rychle pracovat a nehledati ve
všednich vecech poesie. kter~ v nich není, a preneseme-li svuj
smysl pro nechvátavé
zrání na pole jiné, úrodnejší než jsou
veci š~.blonovité, neuškodíme si nikterak. Najde-li si zedník jiné
potešení než klábosení mezi prací a vydelá-li si za rychlou práci
úmerne víc, bude rád. Poesii ve vecech všedních nevidí ten zed·
ník, nýbrž básník, který se na neho dívá. Vyloucení povídání
z práce neochudí básníky;
vytvorí i báseií. z práce bez recí.
Touha po dolaru, zhuštená podaba Amerikanismu,
je vzbuzena tlakem
»neobmezenou
možností«,.
psychologií
dnešních
obyvatelú Ameriky. U nás není treba se jí obávati potud, pokud pro ni nenastanou vhodné podmínky. Lec to je vec hospodárská.
Práve tak jako z Ameriky mužeme prijmout
da,r z Orientu.
V tom snad je veliké plus Evropy: Musí se orientovat, musí na
své malé plošine zhustit hodnO'ty a v podobe extraktu je zase
odevzdávat
ostatním. Je zemí nej napechovanej ší, zemí. nejvetších rozparll, prevratú
a boju, ale i zemí nejvetších vítezství.
Špatné prejímání
amerických
method je jen docasné. :Rada
velmi spolehlivých
Evropanu
pracuje
na kritickém
prenesení
poznatkú a zdravé aklimatisaci
jich u nás. Podobne veci vypadají s orientalisací.
Jenže prenášení
poznatkú amerických je
provádeno inženýry a poznatku orientálních
filosofy a básníky.
Ze zacátku bylo (na pr. v Ncmecku ješte pred osmi lety) natropeno mnoho chyb s chválou orientu. Dnes již jsou i poznatky
z orientu prejímány mnO'hem kriticteji.
Orientalismu,
Meli bychom prícinu bát se Amerikanismu
kdyby Evropa nebyla v jádre zdravá. Pres všechny její veliké
výkyvy verím v její zdraví a tedy í v ta, že zllstane Evropou,
ale naucí se tomu, co umejí dobre v Americe a v Orientu.

i

S výrazem

úcty
K. lvI. Pokorný.

Nové. knihy.
Paul Morand:
Galamtní Evropa. Kronika dvacátého století.
Nový pl'eklad z mladého francauzského
navelisty, nejopravdovejšího kosmopality
mezi mladými.
TatO' Morandova
kniha,
jako ostatní téhož autora studuje povahu moderní lásky. Kniha
ciste moderní sensibility. V studii, která je pripojena ke knize,
nazývá K. H. Hilar pro tuto sensibilitu
l\foranda »rejnokem
elektrickým<<. PredO'žila Pavla Stehnová. Nákl. Dr. štorchaMariena, Praha-Žižkov
1307. Za. Kc 18'--.
G. Masaryk:
Sebevražda
hromadným
.ievem spolecenmodel'ní osvety »Spisu T. G. Masaryka«
svazek 1. Kc
39'-, váz. Kc 51'-. »Sebevraždou« zahajuje nakladatelství
»Cin« sauborné vydání Masarykových
spisú ( redakcí V. K.
Škracha). Redakce odúvodnene
zaradila »Sebevraždu« jako spis
zahajující,
nebot nebeží o publikaci urcenou nekolika odbornÍkúm: každý, kdo chce porozumet Masarykovu dílu a osobnosti,
musí sáhnouti po jeho první obšírnejší kn~ze, která je v mnohém
klícem k celé jeho živatní práci. Bez »Sebevraždy« nelze dobre
porozumeti
Masarykove
filosofii svetové války ve »Svetové
revoluci, v níž se této své knihy na nekolika místech dovolává.
»Spisy T. G. Masaryka«
budou vycházeti ve volných lhutách
(formát a úprava válecných pametí »Svetové revoluce«) a vyjdou v nich postupne všechny práce T. G. Masaryka, v prvé
rade ty, které jsou rozebrány. Druhý svazek »Tri stati z dejin
fiksofie« je v tisku, tretím budou »Literární
prvotiny«.
Francois iYjauriac: Pouš! lásky. Román. Z francouzštiny prel.
Miroslav Treyba1. 6. svazek »Modrých knih«, jež vydává Bohu·mír Treybal, Praha n., Vád. nám. 64. Za Kc 27.-.
T.
ským

se píše o ·našich knihách
K. H. Hilar vybral z divach programt'!,novin a revuí své cJ<í.nky,které pri ruzných
itostech napsal behem posledních desíti let a usporádal je
jemnou knihu »Boje proti vcerejšku« (stran 296, nák!. Fr.
!Vého
\' Praze, za 60 Kc). Obsah rmdelil málem jako klasické
: na pet cástí, kde exposici tvorí })Volná dogmata«, po
ná,leduje zápletka ve »Filosofii režie« a vystupnování deje
amaturgických excgesích«, aby »Historií a zásadami« a
usemi« zll tal dej otevren a jeho celý smysl byl shrnut
erecném>,Resumé«. Divadelník se tedy nezaprel již v této
ci svých verejných projevu. A prihlédneme-li blíže k jejich
ení v jednotlivých oddílech, pozorujeme, že osvedcil zde
ce v praxi kus svého kreda režisérského - svuj smysl
rytmus. pro hru ensemblovou, neméne jako pro poucení,
. mu kdysi otevrel oci zesnulý režisér Zavrel: že s reži-

il4rovy "Boje proti vcerejšk1!«.

NENfiRíKE]TE, že jsou

knihy drahé. 519 stran
má román Fedora 8010guba SLflDŠÍ NEŽ ]ED

a stojí Kc 15'- v nakladatelství Fr. Borový a
u všech knihkupcu.
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a poznámkami

opatril

Dr. Bedrich Vencovský.
S podobiznou autora, v barevné obálce, s dvoubarevným titulem, v úprave A. CHLEBECKA
vytisklana biblovém papíre Prumyslová tiskárna.

*
Objemný svazek o 400 str. prodává se do
30. cervna t. r. za subskripcní cenu Kc 24'v nakladatelství

FR. BOROVÝ,

PRAHA

a u všech knihkupcu.

m musí Jíti ruku v ruce dramaturg, upravující text, vyVtejfcípartie, které by prekážely celkové souhre. Pozorujeme
m zároven, že na pr. v nejobsáhlejším oddílu tretím se~í clánku ruzných dat do historického obrazce vývoje dratické produkce vyhovuje snad zamýšlenému úsilí o rytmi. celku, nikoli však historické pravde. Ac správne ukazují
Hilarovu prupravu jeho clánek a polemický doslov o Mario" prec nepovažujeme je za šf"astný vstup tam, kde jde
rozvíjeni pásma kampaní, které by melo »boje se vcerejškem«
et1iti vývojove. Také pol-adí Hilarových »opomíjených Shapeari'I«podává tu skoky od konce k zacátkum: Cori.olantonius a Kleopatra-Romeq a Julie-Boure. Je sice velmi postrídání dobových nálad, z nichž interpretace jmenovaných
vycházela,ale s hlediska historikova byl zde na míste postup
ORologický.S lohoto hlediska nás uspokojuje jiná zastávka
:Jdivadlastoletí«, kde tri jména,: Krasinski - Verhaeren llandobsahují v malém celý Hilaruv vývoj. Zato v obráceném
osvetlují jej »Dramatikové ticha«: Duhamel, Vildrac
Lerberghe. Dotýkáme se tohoto radeni proto, ponevadž autor,

který mel samozrejme k nemu plné právo, neusnadnil jinak
(udáním dat jednotlivých clánku) pro duležité období našellO
divadla, spojené ,s jeho jménem, orientaci ctenárum, kterí v bu-'
doucnosti sáhnou po jeho knize jako po historickém dokumentu.
Historickým dokumentem jsou nám jeho »Boje proti vcerejšku« již dnes. Jeto
retrospektiva, která v jednotlivostech
znamená šírení obzoru naší divadelní kultury pomocí projevu,
mínených vetšinou jako obhajoby režisérova pocínání a souvisejících tedy tesne s chvílemi, kdy Hilarovy režie byly aktuální.
Není to kniha konfesí zkušeného divadelníka, nýbrž z velké
cásti kniha bojovná" kniha vývoje divadelníka, který od prípadu k prípadu zkušeností se teprve ucí. Naznacuje to tiul, ale
ne zcela jasne. Ty »boje proti vcerejšku jsou míneny proti
divadelní reakci, af již kritiku ci publika vubec.
Antonín Veselý v Ceskoslovenské republice 14. 3. 26.
K pametem Antala Staška. Ceská literatura vzpomínková není
bohatá. Proto každý príspevek na tomto úhoru jest vítán. V poslední dobe vycházejí pameti Josefa Holecka (Péro) - velmi
zajímavé a cenné - hlášeny j\Sou pameti Augustina Sedlácka
a tyto dny vyšel první svazek pametí AntaJa Staška (dra Zemana) nákladem Fr. Borového v Praze. (Vydává JII. tr. Ceské
akademie). Objemná kniha bezmála o 600 stranách, venovaná
neteri autorove Anince J etisové-Schonfeldové, prináší ra.du pozoruhodných príspevku, jimiž budou z cásti dokresleny portréty
Jana Nerudy, Svatopluka Cecha, T. G. Masaryka, Jos. Baráka,
Havlícka, Sabiny, Elišky Krásnohorské, Gustava Eima a jiných.
Antal Stašek vypravuje sveže a žive a nikdo by nepoznal, že
autor knihy má již pomalu osmdesátku na krku. Antal Stašek
jest nejen literát, ale i politik; prestoupil svého casu do mladoceského klubu, kde setrval až do pocátku roku 1895, tl-ebas že
tam nemel na ružích ustláno, a že mu dr. Engel casto hrozil,
že strana pocne vejackou vymetati ty, kdo tam nepatrí. Snad
nebude nezajímavé uvésti z knihy Staškovy nekolik ukázek,
jimiž karakterisuje tehdejší dobu. Tak píše na pf o pomerech,
jaké panovaly v letech šedesátých v Praze, toto:
»Na pocátku let 60. predešlého století tonula naše Praha ješte
v rakousko-nemeckých tmách. Její radnici zdobil sice nápis
»caput regni (hlava království), ale jazyk hlavy té bvl nemecký,
v nejlepším prípade »utrakv'Í'stický«. Tak se totiž ríkalo tehdy
školám, v nichž k nemcine primícháno trochu ceštiny. Také lidé
mluvíce, brebtali obema jazyky naj ednou: v jedné vete nekolik
slov po nemecku, nekolik po cesku. Byl to hrozný jazyk! A mluvili tak i ti, o jejichž ceském srdci nemohlo býti pochybnosti.
Takovou slátaninou hovorilo a rokovaJo se i v »Mešfanské
pražské besede«, kde »smetánka« ceské spolecnosti sedávala pri
pive, pri klepech, pri kartách a pri politice u džbánku. »Smetánka« ta byla hodne ... hodne šosácká. Ješte roku 1868 v dobe
táboru, kdy se celý národ zmohl mohutným projevum proti
Vídni, slyšel jsem tam, jak jeden pražský obchodník vyprável,
že byl v Holandsku. S hru.zou vykládal, že cestou tou nebyl
potešen, ponevadž tam o nás povídaj í hrozné veci: »dass in
Prag die Revolution ausgebrochen ist... Takhle nás špiní cizina. '. Dem miissen wir Einhalt tun... To si m1lJSímezakázat.«
Když mu spolubesedující pri svedcili a rec prešla na jiné predmety, vypravoval jiný soused, jak videl (nepamatuji již kde),
že kterýsi ucitel v hostinci dvakráte ·vecerel. S nevolí doložil
k zpráve té: »dass kann UI11.Serer
einer nicht ... tohle si našinec
nemuže dovolit.« - Takhle se tenkrát v pražských meštanských
kruzích sm);šlelo, takhle se mluvilo; a to verejne i doma
v rodinách.«
Tato slova jsou duležita pro ceskožidovské hnutí. Když byly
takové pomery v nežidovském tábore, oc težší byly mezi židy.
Rozvoj 23· 4. 26.
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Pojedete
do
ZNHLOST
STROJE
H PO.•
,
I
HONNYCH LflTEK, pri-

Francie!

Kupte si na cestu knihu

Otokara Nejedlého

speje Vám k vítezství. Stu ..
dujte jen osvedcená, odborná díla, cetba špatných príruce}{ je ztracený cas,
Vydali jsme od prof. dra
Formánka: PHLIVH, oleje,
tuky pro motorová vozidla,
za Kc 30'-, a od prof. Ing.
Cermáka: MOTOCYKL, za
Kc 60·-. S mnoha obrázky
v textu, v tuhé kartonáži,
zasílá nakl. Fr. Borový
v Praze a každý knihkupec.
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Od téhož autora v II. v,dánl
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Malírovy
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304 strany s obrázkem autorovým

28'-

za Kl

.'.

it-

V nakladatelství FR. BOROVÝ
a u knihkupcu,
"V"

DO HOR

DO LESU

NEZAPOMENTE
Romány:
Ades, Goha prostácek • 24'Benešová, Clovek, 2 sv, 45'Hennerová, Pod krídly. 27'}{isch, Pasák holek, ,20'Lnkavský, Komedianti,
Olbracht, Podivné prátelství berce Jesenia 30'- Žalár nejtemnejší • 10'Pbili),pe, Bubu z Montparnassu ..
Przybyszewski, S Bn Ý
clovek , , , . , ,
}{opšin, Kun vraný,
10'- To, cebo nebylo , ,10'-

8'-

,,4'6'-

K MORI

NA DOBROU CETBU!

Saudek, Diplomati , ,36'- John, Tátovy povídacky 15'Sologub, Sladší než jed 15'- - Vecery na slamníku 25'Tilschová, Vykoupení,
Kolman-Casius, Povídky
2 díly ,
....,
42'pro Faiéky , , . , 16' - Dedicové , . , , . 33'- Mixa, Námluvy , , , ,27'Volnyj, Povídka o dnech
- Na pi'elomu , , , ,20'mého života. • • .
Nové ruské povídky ,
Polácek, Povídky pana
Kockodana , , , . 14'Knihy povídek:
Scheinpflug, Perly v octe 2'Bus, Prípad císla 128lS'- Soyová, Podnebesí . . 14'Durych, Tri 1ronÍcky, S'- Trýb, Opuštenou stei:kou 24'France An., Baltazar
12'50 Vášolá, HolcicI..J'ajejiclJ
svet '. . , , . ,18'Jahoda, Bílá Tel'inka , 30'- Ctyri léta. . . • • 12'- Weiner, Netecný divák

Na sklade u každého rádnétq

8'-

Causerie Z cest:
Guth, Babí léto

9'-

FR. BOROVÝ,

6'-

Verše:

S'-

knihkupce a v nakladatelství

..,

Broj, podivné jitro • 24·Francouzská poesie nové
20'doby •••.•••
Gellner, Nové verlle. , 4'Hánek, Obne pod snehem 6'Heine, Nemecko , , • 8'Huchová, Písne lásky 5'Krupicka, Zlatá kotu 19'Kríž, Evangelium, . ,21'Laichter, Berlín . , . 6'-

Praha II., Jindrišská 13.

