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Politika
Politické cíle levého bloku.
posledním císle odpovedeli jsme již krátce na do, jak to, že my, kterí jsme nescetnekrát doporucovali
litiku stredu, pojednou ocitáme se nebo hodláme se
itnoutv jakémsi levém bloku. V dopise byl'a, vy jádrestarost o naše chvalitebné zásady. Vec stojí za to,
by byla šíre rozvedena.
Napsali jsme již sto polemik proti radikalismu a je
bytecno, abychom psali stou prvou. Stací ríci, že
'-eh sto polemik hanebne neopouštíme a že puvaby
dikalismu nás jako dríve nechávají chladnými. Má-li tyto názory a není-l'i treba zahodit je v den pri. tí clenství v levém bloku, je to možno jen tak, že
onoskupení, kterému se ríká levý blok, nemá význacne
radikálníchcíll1. Jeho smyslem je udržeti ten smer ceskoslovensképolitiky, který u nás trval od r. 1918 až
do letošního jara. To za radikalismus ovšem nepokláV

dáme.

V politice je' lépe starati se o podstatu
vecí než
smery. Pecuj abys správne pochopil záležitost, která
je ti predkládána, abys o ní utvoril úsudek, a pak ti
mužebýti celkem jedno, stojíš-li se svým mínením napravo nebo nalevo. Jen pro slabé povahy je umístení
duvodem rozhodujícím. Má-li nekdo své presvedcení
a pevne za ním stoj,í, muže se s ním - aniž by sám se
hýbal- prece octnout jednou nalevo a jindy napravo.
To v tom prípade, pohybuje-ti se jeho okolí. Stojíme-li
dnes nalevo, nemusí tO' býti; následek toho, že jsme
rozvinuli plachtu a jrali se krížit rybník naší politiky
horlive levým smerem. Mohlo se to státi i tak, že nekterí jiní naopak pustili, se plnými plachtami napravo.
Dejme príklad: zásada delnického pojištení by1'a až dosud oficielní politikou koalice; stáli za ní všichni ministerští predsedové od Kramáre pres Tusara až k Švehlovi a Cernému. V té dobe nepredstavovalo sociální
pojištení nic obzvlášte levého. Byla to zás'ada, na níž
se shodl celý stred naší politiky. Jestliže však nekteré
obcanskéstrany, bývalí clenové koalice, vybocivše, zahájily v poslední dobe útok proti tomuto zákonu, jestliže jej považují za »chybu ucinenou«, jltŽ musí býti
napravena, a píší ve svých novinách, že »rolník a remeslník má úplne darmo platit na celed a ucne«, pak
ten, kdo nyní jako dríve tohoto pojištení se drží, stává
(' pres noc a bez vlastního pricinení levým živlem.
Jen proto, že jiní se stali živlem pravým. Nebo jiný
I)ríklad: všechny koalicní vlády stály na programu denokracie a nikdo se neodvažoval demokracii prohlašo..at za vec levice. V poslední dobe skoro celá národní
demokracie a nekteré kruhy v agrární a lidové strane
omrzeny demokratickou nutností kompromisu, podporují fašismus a povyšují jej nad demokracii. V takovém prípade ten, kdo i nadále zase jen demokracii vyznává, opet se bez vlastní viny stává levým živlem. Ne
O
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proto, že si ušil nový prapor, ale proto, že nekoho jiného napadlo nový prapor si ušít. Nebo do trdice: jíti
za Masarykem bylo dlouho pokládáno za cest pro celou
naši politiku a za nic levého; jestliže však se houfne
množí lidé v obcanských stranách, kterí kde co mohou
špatného Mas'arykovi provedou, s »tajemnými schuzkami v Lánech« velké pozdvižení tropí a masarykovský program o své vuli za levicácký prohlašují, pak
opet, svého místa nemeníce, pojednou v levý blok vrazeny se vidíme a nic jiného si ani neprejeme. Kdo nejakým takovým zpusobem, jal~ýi jsme zde vylícili, se
stal bez vlastního pricinení levým živlem, nic si z toho
nedelej. Byli-li jsme odstrceni nalevo s programem demokracie, liberálního ohledu na zájmy všech stavu a
se zásadami, jimiž byl veden náš zahranicní odboj (a
to a nic jiného je programem levého bloku), není to
naše hanba.
Historie posledních mesícu nesmí býti lícena falešne: nebyl podniknut žádný výpad levého bloku a situace dospela tam, kde je, z toho dllvodu, že by byly
strany levice bažily po nadvláde. Nejdríve se, to je
obecne známo, podle pripraveného plánu zformoval a
uderil blok pravý. Kdo nechtel poslušne klusat za vozem agrárních Icel a kongruy, byl vyhozen z rady a
ocitl se jaksi automaticky nalevo, nikterak toho nezamýŠleje. Teprve za hezkou chvíli potom, když už pravice byla pánem v dome, zacalo se mluvit také o levém
bloku. Pravda je, že ani dnes ješte formálne neexistuje.
Jeho cílem není útok, ale obran'a. A to, co brání, pokládáme za svrchovane hodno obrany. Název 1e v Ý
b 10 k nevystihuje vec presne. Bylo by lépe mluviti
ot demokratickém
bloku, nebdt obhajoba demokrat ických rádu je tu pojítkem, nikoliv touha pustiti se
kamsi daleko levým smerem. Název 1e v Ý b 1o k byl
onomu skupení už od zacátku spíše vnucován pány
z pr'avice, kterí tímto zpusdbem pouštejí na lid hruzu.
Ale žádný Hanibal nestojí pred branami. Musíme vydati svedectví, že dve ceské socialistické strany, které
se mají státi základem demokratickéhO' bloku, nepocínají si ve sv)'ich nadejích 'nerozumne a neoženily se
se s Pantasií. Uvedomují si dobre, že na tak dlouhou
dobu, 'pokud vubec j,en trochu lze predvídatli, vláda
cisté levice je vyloucena a že naše generace nenapije se
už nezredeného vína le~ch. Až, Idosud všechny ceskoslovenské vlády byly vládami stredu, a budou takové
musit být i vlády budoucí. Socialisté si uvedomují, že
zejména proti sedlákllm není možnq v· tomto' státJe
vládriout. Vedí-li tedy dobre, že nem'ají nadejí dostati
se k vláde, jaký muže býti jejich skutecný politický cíl?
Podle vlastních poctu nemohou více dosáhnouti než
obnovení vlády stredu, která nyní byla zatlacena, protože obcanské strany neodolaly pokušení vlády pravice.
Myslím, že levý blok prestal by existovati, jakmile by
se zas'e ukázala možnost 'vlády centra. (Abychom rekli,
jak se vždy snažíme, celou pravdu: možná, že i pak by
sociální demokraté trochu rozvažovali, nebylo-li by pro
ne lépe z duvodu str'anické taktiky setrvati po nejakou
dobu v oposici. Ale ani oni by nepochybne dlouho neodmítali príležitost.)
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Sociální demokraté oznámili nedávno verejnosti svuj
akcní program. Prohlédnete jej krížem krážem: jiste
nebudete moci z neho usouditi, že tato strana bude zatahovati demokratický blok do sféry nepokojného 'a nepredlož,eného radikalismu. 'Program opsahuje tyto požadavky: boj proti podnikatelské zaostalosti 'a: pohodl·
nosti; majitelé výrobních prostredku mají býti privedeni k tomu, aby hledali konkurencní schopnost s cizinou ne pouze jednostranne v snižování mezd; nutpost
'velkého plánu výrobníhO'; systém hospodárské politiky,
prizpusobené k situaci státu, adkázaného
na vývoz.
Poslanec Bechyne napsal k tomu do »Práva lidu«
glossy tohoto absahu: sociální demokracie prikracuje
od staré sociální politiky k modernímu pojdí politiky
výrobní; sociálne pol.itic1<iý;
pragram delnid<:ého hnutí
je témer splnen; musíme hledat nové cesty, a mužeme
je nalézt jen na poli výroby; zájem delnictva musí se
nyní obrátiti k podmínkám výroby, souteživosti a prosperity; musíme tlacit majitele saukramých výrobních
prostredkll k zhospodárnení výroby a vdejné správy.
- Rádi bychom znali uprímného prívržence politiky
stredu, který by se abával zdvihnouti ruku pro tento
pragram. K dobru sociální demokracie treba uznati,
že ani v oposici nepouští se státnické roz'vahy. Této
str'any se tedy politika stredu báti nemusí.
N a tom, že s,e náš politický život rozestaupil v pravý
a levý tábor, lze zatím težko co meniti. Pan Švehla,
obecne pokládaný za jediného muž'e, který by mohl uciniti takový pokus, jak rozhnevaný' Achilles zatím neopouští svuj stan a velmi pecuje o to, aby nerekl neco,
z ceho by se daly delati nejaké závery. Snad se pokusí
o smír, snad ne a snad by se mu to podarilo snad
ne. DO' té doby, než budeme mít o tom jasno,
musíme pocítat
s pravým
a levým blokem
a
chceme-Jí delat aktivní polibku, musíme se prihlásit
k té nebo oné str'ane. Snad by bylo možno i prodlévati
o samote uprostred 've stejné vzdálenosti ad obou skupin a ríkati tomu, že deláme politiku stredu.
To by
. ovšem bylo jen theoretické gesto a neco takového jako
kdyiby nekdO' sedel na zemi a trval na tom, že vlastne
jede na koni, protože 'až ten kM prijde, on si na nej
hned sedne. Zcela tak je delati politiku stredu bez toho
k tamu nutného stredu. Politickým cílem levého bloku
není nic jiného než donutiti obcanské strany opet k politice centra. Jsou-li zásady levého bloku vecne správné, nemllŽti nám vadit, že j,sau oznacovány za levé.
Nebáli jsme se slova »naprav'o«' a nebudeme se bát ani
slova »nalevo«. Pod slovy musíte videti vec. Rozhodujicí pro nás jest, že zásady levého bloku zatím více od··
povídají politice stredu než z~sady pravice, která plna
oóekávání ucinila první kroky na zcela nové ceste. Je to
pravice, jež baží po ve,cech nových. Ctete-li její tisk,
pozorujete že se pokouší zavádet náladu u nás neb)rvalou.
Co svet svetem bude, lhári budou lhát, žvanilové
žvanit a hloupí lidé jim budou sltdat na lep. Vyskytl se
velmi zlovolný žvast, že strany levice usilují o diktaturu. Ponevadž tento výmysl rozširují lidé blízcí generálu Gajdovi, poskytuje to takový obr'az, jako' kdyby
nekdo, kdo se už se si rkou v ruoe blížil stodole, chytil
nekoho jiného, kdo k tamu náhodau priše1', za ruku a
zacal ho abviI10vat ze žhárství. Politické cíle demokratického bloku, jak jsme je vyložili, nikdo nemuže ,vinit
z plíepiatosti. A nejakých tajných zásuvek s j,in')'mi plány demokratický blok nemá. Je ovšem jeden smer,
s kterým nemúž·eme sjednávat! nejaké kompromisy: fa-
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slsmus. Ten musí zmizet a 's ním i ti, kdo jej vodí na
r,tteze. To je požadavek ocisty, ad nehož demokrati<:ký
blok neustoupí. Jako až dosud žádný komunista nesedel
ve vláde, nesmí se do ní dostat ani žádný fašista, a
str'ana, která bude podporovati tento záludný smer, nemá ve vláde stredu co pohledávat. Fašismus se musí
vrátit tam, odkud vyšel: do spolecenského prítmí, kam
patrí jako všechny záhadné a skandální existence.
Demokratický blak není žádné spiknutí. Nejvydatnejší strójci jeho jsau ti páni na pravici" které opouští
rozvaha. Nekterým kruhllm pravice otevrely se v ceskonemecké koalici oci nad nebývalými vyhlídkami a
ony pocítaj,í, ž'e bude mOžno nyní jíti zcela jinou cestau, než se až dosud po asm let šlo. Doufají, že nyní
se budou moci bez ohledó zcela podle svého sobectví
zaríditi, staré úcty si spravit 'a: leccos, co bylo vykonáno, zase v nevykonané zvrátit. Tyto nadeje musí se
vyžít a musí být zklamány, než se zase prikrocí k obnove politiky stredu. Nám pak budiž odpušteno, že na
této strane niceho pohledávati, nechceme 'a že radeji na
druhém brehu vyckáme, až se horké hlavy zas schladí.
Pány z pravice pak vúbec prosíme, aby Marxovi,
kterého z duše nenávidí, cd§m svým pocínáním tolik
za pravdu nedávali. Tvrdil Mia'rx, že ideje jsou 'jen jakousi, okrasnou nadstavbou nad hospodárskými zájmy.
Kdo by chtel, mohl by to z politické historie posledních
mesícll dostatecne doložiti. Za tu dobu prokazovaly
strany pravice svou ideologií 'všechnu cest Marxovu
dllmyslu. V jejich boji proti Benešovi a pro Gajdu nebylo nic objektivního, dakonce i dóvody pouze s nechutí shledávaly a stálie)jen svou holou vl'th do popredí
vystrkovaly: Bend at jde a Gajda at zllstane! Jednotná
franta pr'avice v té veci byla založena na podráždení
hmotn~ch zájmó. Jediné Gajdovo slovo platilo pro ne
více než oelá osmiletá cinnost Benešova. Zcela instink·
ti vne pridávaly se na stranu generálovu. Ta proto, že
Beneš jim byl sym'bolem socialismu a Gajda symbolem
obcanského rádu. Kde j,e takové zaujetí, tam málo
platí dóvody .
Úvaha tato budiž shrnuta v strucnou formuli: levý
blok nebude delati levou politiku, nýbrž politiku stfedu.
Karel J. Beneš:

.

Beneš a problémy slovanské politiky.
I.

Uplynulo o málo více než rok od té doby, co pocala
ve »Slovanském prehledu« vycházeti obsáhlá Benešova
studie o problémech slO'vanské politiky. Sotva kdo tehdy
predvídal onen déšt strel, jejž vidíme za techto smutných dnl't snášeti se se všech stran na muže, který se
o zásluhy a tento stát s Masarykem prímo delí. Mezi
mnohými výsledky této strelecké souteže je však jeden,
který se dostavuje proti vuli závodníku. Nebol ti, jimžse
podarilo zachrániti z této potopy špíny smysl pro pravdu,
klidnou hlavu, prirozene se ptají, jaká je vlastne ta Benešova politika, když je tak špatná, že je prohlašována
prímo za státu nebezpecnou, ackoli ti, kterí tak ciní,ji
dosud vždy v zahranicním výboru schvalovali? Na jakých základech tedy vlastne spocívá?
Všimnete si, o s o b a Benešova byla již rozrezána na
operacním stole onohO' tisku tak, že pomalu už nebude
kam ríznout; cetl však už nekdo z nás klidnou a vážnou,
nerku-li objektivní kritiku jeho p o i t i k y? Nemýlím-li
se, jsou to zrovna O'dpurci, kterí jsou tím už sami sobe
nejvíce povinni.
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všem, muže se mi namítnouti, že pokusy o kritiku
šovy politiky se strany odpurcu se skutecne dejí.
o nich. Spocívají v tom, že urcitá cást tisku, inspianá osobami, jež mají dobré duvody se Beneše báti
nan nevražiti, jako na príklad pp. !iodža, Kramár,
rný, B1aváCek,oznacuje jeho politiku jako »germaskou« a »protislovanskou«; k tomu fašisté zpravidla
ávají citát z úvodu Velenovského »Prírodní filasoe: »Abeda ceskému národu, dostanou-li se v osvobo• vlasti k veslu realisté, pak úpeti bude pod panstvím
vským, bude ožebracen a znicen hospodársky, poliky, sociálne i mravne ... « a tak dále. Pochybuji sice,
by bylo možno to pokládati za kritiku a dokonce za
žnoua objektivní kritiku. Jenže vtip spocívá v tom, že
ové termíny se razí jen pro ulici, pro jakýsi blíže
definovatelný dav, jehož rozum je zcela závislý na raovanosti agitátoru a tím ovšem na vrtkavosti nálady;
ová nic neríkající, ale mnoho napovídající a práve
oto zápalná slova jsou urcena onem zbožným lidem,
erí pri nnní káve odbývají si své politické svaté priání, polykajíce s tlukoucím srdcem všecky lži, jež
jejich žurnál predkládá. Jsem presvedcen, že techto
í je víc, než se pripouští, a že urcití spekulanti jsou
. toho dobre vedomi. Kdyby tomu tak nebylo, nebylo
y ani oné tak nízké úrovne urcitého našeho tisku a
ebylo by takových spekulantu.
»Benešova politika je germanofilská a protislovanská!«
lIlásá se dvakrát denne v listech ne práve nevlivných.
e je to kritika bez dukazu? Ale kdo, u všech bohu, by
staralo dukazy? Vždyt jich nikdo z jejich ctenáru
tni nežádá, stejne jako nepozoruje, že práve ti, kdož se
.na Beneše vrhají nejzuriveji, zcela zapomneli vyložiti,
jak si vlastne tu s vou slovanskou zahranicní politiku
predstavují. Ti pak, jimž to neušlo, marne se nemáhají
vypácit z nich jinou odpoved, než zdvojenou zurivost
útoku. Bylo by však chybou podcenovati tyto proudy,
jež již drahnou dobu otravují ne bez úspechu ver~jné
mínení.
'.
:Ij
I,
Po mém soudu vzhledem k systematickým útokum'
stala se nejduležitejší odpoved na otázku:
Je Benešova politika opravdu protislovanská?
Cili: Jak se Beneš dívá na problémy slovanské politiky
jakožto ministr zahranicních vecí, tedy jako muž, jejž
jeho úrad prece proste nutí delat nejakou politiku slovanskou (treba i protislovansky slovanskou)?
Odpoved na tuto otázku dal nám Beneš zmínenou již
studií ješte mnohem dríve, než se stala tolik aktuální.
A vidím jednu z nejvetších perfidností celého protibenešovského komplotu práve v tom, že jeho tisk nejen se
ani nepokusil vážne se jeho prací zabývati, ale že ji
vubec ignoroval a její existenci pred verejností proste
zamlcel. Pri malé rozšírenosti »Slovanského prehledu«,
politické revui vydávané Csl. obcí legionárskou, v širších vrstvách obecenstva nebylo zajisté nic snazšího, ale
také nic pruhlednejšího. Nemohu však ani tisk druhé strany ušetriti výtky, že se touto tak duležitou studií tak
má"Jzabýval.
.
II.

O, dob Kollárových, kdy se pocll1a u nás moderní
slovIfIství, toto hnutí vykazuje radu odstínu, ba prodelává cetné programové zmeny - ale to jsou príliš známé veci, abych se musel u nich zvlášt zdržovati. Jak
dnes situace vypadá, máme u nás dve rozhodující
koncepce slovanství, byt ovšem rozhodující nestejne
pro svou nápadne ruznou hodnotu, Je to realisti-
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cká koncepce Masarykova
a romantická koncepce
Kramárova. Jsou dány nejmarkantneji Masarykovým dílem »Rusko a Evropa« a Kramárovou »Ruskou krisÍ«.
(Podrobné vedecké srovnání techto dvou duležitých prací byl by úkol nejen velmi vdecnÝ, ale pomalu i velmI
naléhavý)! Obe koncepce vycházejí, jak prirozeno, z téhož bodu: od Kollára; ale prija vše již z neho základy
zcela rozdílné, rozcházejí se pak dokonale. Mezi Kollárem a Masarykem na jedné strane a mezi Kollárem a
Kramárem na strane druhé leží však celá historie ceského slovanství ve všech jeho fásích a Beneš nebyl by
Benešem, to jest Masarykovým žákem, kdyby svých
názoru na problémy slovanské politiky nebudoval práve
na podklade této historie. Benešovi tedy jde predevším
o zjištcní onech historických složek slovanského problému, jež byly do té míry silné, že mohly platne prispeti k vývoji dnešního vedomí slovanského spolecenství, které jest faktem.':') Rozeznává ve vývoji slovanské myšlenky celkem sedm takových cinitelu a jejich
rozborem dospívá ke koncepci slovanství celkem shodné s koncepcí Masarykovou, z níž pak odvozuje zásady praktické politiky slovanské, j a k ji pro vád í sám
a jak podle jeho názoru by ji musel za dnešních pomeru
provádeti každý jiný ceskoslovenský zahranicní ministr .
Zmínení cinitelé jsou tito:
1. Literární projevy o vedomí slovanského spolecenství.
2. Pravoslaví a boj proti Turkum, duležité zejména
pro pomer Rusu k Jihoslovanum.
3. Kolláruv slavismus.
4. Ruské sla vjanofilství.
5. Panslavismus a panrusismus.
6. Neoslavismus.
7. Svetová válka.
Chceme-li porozumeti Benešovým základum praktické
slovanské politiky, je nezbytné, alespon strucne zde uvésti, jak Beneš hodnotí tyto jednotlivé zjevy.

III.
Zacíná-li se literárními projevy v jednotlivých slovanských literaturách, deje se tak spíše pro úplnost a uspokojení vedecké presnosti. Prece však není bez zajímavosti všimnouti si chronologického poradí, v nemž se objevují první tuchy vzájemné rasové príbuznosti slovanských národu. Primát mají v tom smeru Poláci, u nichž
první takové projevy lze zaznamenati ve XII. století.
U nás pocátky toho spadají na rozhraní století XIII. a
XIV., ac ovšem plným právem lze mluviti o slovanství
až od století XVIII., u Jihoslovanu od století XVI. Naposled - a to je jiste velmi príznacné - pricházejí Rusové. Faktické a významné doklady máme u Rusu teprve z pocátku XIX. století! Bylo by ovšem zcela pochybené a nespravedlivé, kdybychom to chteli Rusum
vycítati; není to nic jiného, než jeden z dokladu psychologie velkého národa, jehož stát predstavuje svetovou
velmoc. Jen u národu malých, politicky slabších nebo
vubec nesvobodných byla slovanská myšlenka vnitrní
potrebou a proto také u nich tak brzy vznikla a vyrostla
(ale ovšem i se rozrostla do tak romantických, ba fanta,,) Vskutku, instinktivní vedomí rassové príbuznosti je u slovanských
národu znatelne silnejší, než na pr. u národu románských. Ale ten fakt sám o s obe prakticky a zejména politicky znamená velmi málo, jak dále ješte uvidíme. Také bylo
by osudnou chybou jen na nem budovati nejakou slovanskou
filosoficky politickou koncepci.

548

Plítomnost

stických rozmeru).
To jsou ostatne známé veci (nebo
mely by býti) - Masaryk je nekolikráte
podrobne vyi.
ložil.
Beneš ve své studii venuje velkou pozornost historii
ruské e'Xpanse na jih a jihozápad. Jde mu prirozene o to,
aby zjistil, kdy a do jaké míry pocaly se uplatnovati
v této cire mocenské
politice ideje slovanství,
urcitý
slovanský program vzhledem k balkánským
Slovanum.
Za takový trIezník pokládá Beneš sedmdesátá
léta minulého století, kdy dochází k první, ješte nejasné formulaci
slovanské politiky (rozumej oficiální) Ruska na Balkáne.
Duraz je tu na pojmu o f i c i á I n í p o I i t i k a. To je duležité si uvedomit,
protože jinak by mohlo vzniknouti
nedorozumení
(ostatne romantikové
ho vydatne využívají). Treba totiž zejména v této souvislosti úzkostlive
lišiti oficiální politiku ruské vlády od tendencí nekterých
politicky revolucních
kruhu ruských, tedy od smýšlení
urcitého výseku ruské verejnosti a obé zase od idejí nekterých literárne vedeckých skupin, s nimiž zejména my
jsme meli živé styky, které vyvolaly tolik nadejí, ale i tolik
zklamání. Všem temto proudum byla vládní politika ruská neprátelská, jejich slovanské ideje pokládala za soucást oné cinnosti, která byla v jejích ocích revolucní a
státu nebezpecná.
Tak už dekabristé
prece hlásali slovanský federalismus,
ale dekabristé
byli povstalci. Nejinak bylo se slavjanofiIstvím,
které se v té dobe stává
duležitým hnutím, ale je zase oficiálním Ruskem persekvováno,
protože i v nem vetrilo revolucní
nebezpecí.
Ostatne hned nato následovalo
veliké zklamání u nesvobodných Slovanu (u nás známá reakce u Palackého
a
liavlícka),
vyvolané
protislovanskou
politikou ruskou
roku 1848; a Beneš právem poznamenává,
že zrovna tato
politika »se v ruzných
obmenách stala tradicí ve vecech slovanských
až do doby nejnovejší.« Poucný v tom
smeru je rok 1867. Beneš v té prícine jen suše (aniž ji
cituje) odkazuje na knihu dra Kazbundy »Pouf Cechu do
Moskvy 1867 a rakouská diplomacie«, v níž se prý naleznou autentické zprávy, jak prijalo oficiální Rusko Palackého a Riegrovu návštevu národopisné výstavy v Moskve.
Kniha Kazbundova
veru si zasluhuje pozornosti zejména proto, že zase jasne ukazuje na rozdíl mezi smýšlením urcité '(nemalé) cásti ruské verejnosti
a smýšlením
ruské vlády o vecech slovanských.
Také plne odkrývá
nefair hru nekterých
našich všeslovanu,
kterí ve výpadech proti realistické
koncepci slovanství
vydatne užívali a užívají zrovna téhle historické pouti, odvolávajíce se nejvíce na cara, který prý pri adienci mluvil k slovanské deputaci o »slovanských
bratrech«. Dr. Kazbunda
dokonale odhaluje vzdušnost
techto zámku; nemohu si
odepríti, abych necitoval
alespon Kazbundovu
zprávu
o nástupní audienci rytíre Albina Vetsery, povereného
agendou vyslanectví
po odvolání hrabete Revertery
(r.

1868).
"Pri nástupní audienci,« zní zpráva Kazbundova, ccrpaná z tajných rakouských archivu, jež nám otevrel 93.
clánek St. Oermainské smlouvy, rozvedený pak zvláštní
smlouvou mezi obema republikami roku 1920, "privedl car
s otevreností sobe vlastní rec na všecky stíny, jež ležely
na pomeru rusko-rakouském, a rozhovoril se zvlášte o panslavismu, o nemž napsal kdysi Revertera, že moc panslavismu postavila se nebezpecne mezi obe ríše a pracuje
slepe a vášnive ke znicení dobrých styku. Tehdy domníval
se car, že treba se dotknouti chyb, jež se staly na obojí
strane, pravil však: "Co se minulosti tÝce, jest m o je
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svedomí vuci císari rakouskému cisté; mám veru zato,
jsem nezavdal príciny k nicemu, co by mi muselobýti
pušteno.« Když nato Vetsera ucinil narážku na rozpa
jež zpusobila vídenské vláde moskevská pout, odvetil
"Máte asi na riJysli Cechy? Jest pravda, jsou tu sympa
lec císar rakouský nemuže snad nikdy mysliti, že bych
chtel odlouditi jeho podané. Pout a všecky tyto dem
strace se mi prící, neprispel jsem k tomu nicím,lituiijlc
O neco pozdeji mluvil stejne caruv pobocník, generál
valov: »Nikdy nemelo Rusko a predevším zvlášte ofici
osobnosti podporovati myšlenky panslavistické a licho
tak nápadne onem ceským pánum, kterí podniklicestu
Rus, aby tyto myšlenky šírili. V této otázce není to
nejvetší bezpráví na naší strane, ale bylo od nás zcela
politické, že jsme k tomu dali podnet."
Tato episoda v ceskoruských
stycích, jež na obou st
nách (na naší ovšem nepomerne více) vyvolala tako
nadšení, politicky tehdy neprorazila
a jak dnes vím
proraziti vubec nemohla. Nicméne její tehdejší vliv v š
rokých vrstvách
nebylo by správné podcenovati. Sv
úlohu hrál tu ostatne i vývoj
národního uvcdome
v ostatní Evrope, v Rusku pak slavjanofilství a rus
panslavismus.
Fakt je, že již ve válce roku 1877-78 prvek slovan
stává se i v ruské politice nikoli bezvýznamným cinit
lem a že jeho síla od té doby stoupá až do svetové v'
ky, kdy hraje již svou úlohu, do jisté míry duležitou, a
daleko ne rozhodující.
Treba miti stále na pameti, že
Rusko svou polohou, velikostí, historií, slovem vším tím,
co konec koncu formuje oficiální politiku, státní, necítilo
nikdy nutnosti opírati se o ostatní slovanské národy
staralo se o ne jen potud, pokud to bylo na prospech
jeho vlastní
mocenské
politice;
naproti tomu pomel"
ostatních
slovanských
národu k Rusku byl z nejve
cásti práve opacný z duvodu, které jsou na snade.
Proto muže Beneš (upozornuji na shodu s Masary
kem) právem pronésti tento výsledný soud o Rusku a
jeho slovanské politice:
».... Pro Rusko jako velmoc nestal se (rozumej: slovanský prvek) ani tehdy (1877-78), ani v dobách následujících rozhodujícím, ani prevážným; nebyl rozhodneceJ..
kovým programovým prvkem tehdejší oficiální ruské p0litiky. Opakuji, co jsem již rekl: není to výtka, je to prost6
konstatování. Pokládal bych ostatne za neporozumenivývoji i poslání Ruska v dobe tehdejší, dnes i v budoucnoti,
kdybychom chteli zužovati a zmenšovati cíle a posláni
Ruska jen t. zv. slovanským chápáním úkolu Ruska a
ruského národa v dejinách .Evropy a sveta. Rámec,ve
kterém Rusko koná a bude konati své dejinné posláni,le
daleko širší. Verím, že Rusko i ostatní státy slovanské
budou a musí delati politiku, již bežne zoveme slovanskou.
Ale pro Rusko to byl a v budoucnosti vždy bude prirozene
jen malý výsek jeho politického poslání a politika vedleill
linie. Rusko oficielní i v poslední válce (svetové) užívalo
stejne tak jako v letech 1877-78 nálady a citu slovanských jako spolucinitele a spolusíly k dosažení svých politických cílu ruských, k posílení svého vlivu u národU
slovanských a k zachováni svého mocenského postaveni
na Bal káne ; skutecného plánu slovanského, založenéhona
promyšlené koncepci slovansky uvedomelé politiky celkové, však nemelo. Nelze však nevideti vlivu, který na
vývoj ideje slovanství mel prostý fakt expanse Ruska na
Byzanc-Carihrad a na Balkán, at již z duvodu církevne
náboženských, nebo politicko mocenských.«

Pr/tomnost
pochyby: celá historie ctyr století dokazuje
enost tohoto s9udu. Je ovšem velmi možné, ,že ti,
za zvláštní charakteristikon
slovanské politiky~ projejí citový podklad (ackoli nic více neodporuje
thesi jako práve politika ruská i ve svetové válce),
videti v tomto soudu príliš mnoho tvrdého rozQ,ežaby
mohlize prijmouti
nebo o nem jim
alespon
títi. že vyjej
tryskl
zdravé slovanskosti;
totiž
ová slovanskost je contradictio in adjecto. To jsou
lidé, proti jejichž fantasiím sebe historictejší fakta
tojí. procež není možno se s nimi dorozumet. U Bejak v jeho praktické politice, tak v jeho politických
fch ovšem »cit« nikdy nehraje takové úlohy, že by
val rozumu a strhoval jej; címž však ješte není re,že se u neho vubec nevyskytá. U státníka, myslím,
prednost prímo nedocenitelná. Že ovšem jeho rozvé, ved c c k é založení nedovede ho premluviti ke
tování s vášnemi ulice, - to je zase jiná vec a ti,
ž z našich politiku práve na ulici jsou ve svém živlu,
dou této okolnosti proti nemu 'znamenite
využíti.
eckost státníkova je jehó silou mezi sobe rovnými,
Achilovou patou mezi demagogy.

Národní

hospodár

Zeme starých zvyku.
(S t u di e t é mer

h i s t o r i c k á.)

riznávám se, že mi je Anglie velmi sympatická.
Priala mne - který jel poznati její hospodárskou
struku - jako zeme historických
reminiscencí.
Nebot
Anglii je zachována ješte živá historie prumyslového
hospodárského rozmachu devatenáctého
století a jméjako Darlington, Clyde, Rochedale
a Lanark mluví
Dámrecí daleko srozumitelnejší,
než velká bojište· konentální Evropy. A když jsem stál na nádraží v Dargtonu, kde práve pred sto lety - 1825 - jela první
ephensonova lokomotiva, když jsem stál pred touto
Imitivní, monstrosní »Locomotion Nro 1.<<<<,
která zde
ní na žulovém piedestalu jako pomník stoletého výje železnic, když kolem proletel rychlostí
110 km
Iying Scotsman«, bylo mi tak, jak asi' mohlo býti poutum v Betleme. Stál jsem u kolébky dnešní technické
Itury, té kultury, proti níž casto ženeme útokem, ale
erou milujeme a nemužeme, nechceme a nevymeníme
žádnou jinou.
A taková je Anglie. V Glasgowe uvidíte 'místo, 'kde
amcs Watt postavil první parní stroj, pitvorné konstruke, ohromný, s pákami, jimž bylo nutno provrtati otvory
a pudu. V Greenocku na Clyde jezdil první Belluv par, v Lanarku zkoušel svoje družstevní
experimenty
divuhodnÝ milionár-socialista
(a dnes bychom rekli
mer komunista)
Owen,
v Rochedale
vzpomenete
pion~lru« družstevnictví,
v Nottinghamu Ludditu a pruyslové revoluce, v Manchestru
Cobdena a Brighta ...
ívá historie - opravdu živá, ne mramorove
ztrnulá a
ouchnivející, jako na lagunách nebo na foru Romanu.
Zdá se témer samozrejmé, že v tomto prostredí musí
dé dbáti tradice, musí ctít minulost, a paruka soudce,
remoniel pri nastoupení
lordmayora
a pri zahájení
r!amentu, práve jako »old fashioned inus« z doby pana
ickwicka patrí nerozlucne do rámce této zeme.
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Anglie je apostrofována
jako zeme naprosté osobní svobody. Není to sice doslovne tak, ale pres to vidíme, že
individualita
zde není zatlacena stádem, že je každému
možno mysliti a mluviti naprosto volne, nebot klassická
zeme liberalismu
nemá jiných zákonu, než ty, které si
dala sama spolecnost. Výborný karikaturista
Beerbohm
pred dvema roky vystavil karikaturu prince Walleského
- milácka Anglie. ŽádnÝ soudce nezakrocil, nikdo nenarídil odstranení - lec spolecnost shledala, že je to neslušné a vynutila si sama boykotem odstranení obrazu.
Lonského roku si stežovali nájemníci v Brightonu, že jejich sousedka chodí nahá po zahrade. S~udce ji osvobodil, protože ve svém dome si muže delat každý co chce.
A prípad Shawuv je príznacný.
Vliv spolecnosti ostatne
cítí ješte dnes práve tak Byron jako Wilde, o nichž se
v Anglii proste - nemluví.
Tato individuelní svoboda ovšem musela se sraziti se
sociálním úkolem státu. Zvláštní, nám zcela nepochopitelné kastovnictví
anglické spolecnosti vedlo k vytvorení životnÍCh forem, jež by našinec považoval
za nesnesitelné. Úžasné bohatství
a na odiv stavený prepych
šlechtických
rodin kontrastuje
s bídou chudých proletárských ctvrtí, bídou nezamestnaných,
jimž není zaru~
cena žádná sociální ochrana. Bylo to sice práve v Anglii,
kde se Owen více než pred sto léty zasazoval o desítihodinovÝ pracovní den (pracovaly
i deti až 18 hodin) a
sám ho ve svých závodech zavedl, ale dnes ješte nemá
Anglie uzákonené
osmihodinové
pracovní
doby. Anglické školství .... Prál bych Vám videti takový Oxford,
kde studují príští lordi, ministri a guvernéri, kde stojí jen
kolejní poplatky asi 60.000 Kc rocne. Ovšem - vyniknouti muže každý - ale sledujeme-li
dejiny Anglie dejiny nejnovejší - vidíme, že její representati
politictí,
její národohospodári
i umelci se rekrutují
daleko více
z vyšších tríd spolecenských,
než kdekoli jinde.
Nebot Anglie lpí na své tradici i tam, kde je to nesmyslné, kde je to zhoubné. Její parlamentarismus,
který dala celému svetu kdysi, je dnes nemožný se svým
volebním rádem, umožnujícím menšine ovládati vetšinu.
Všude jinde by výsledek takových voleb, jako byly poslední anglické, musel míti za následek zmenu ústavy - .
která je v Anglii velmi lehká, ježto stací jednoduchý zákon. Ale ne - zde úcta k tradici udusí hlasy, jež po
reforme volají. Všude jinde by šest let trvající prumyslová krise s témer dvema miliony nezamestnaných
musela zpusobiti ne-li revoluci, tedy alespon zradikalisování
davu; v Anglii však je komunistická
strana omezena na
pár poslancu.
Je treba uvedomiti si tyto skutecnosti,
abychom bez
prílišného údivu pochopili další. 'Abychom pochopili predevším podivný systém anglického pozemkového
vlastnictví, který je jednou z prícin permanentní
zemedelské
krise, vedl ku zproletarisování
venkovského
obyvatelstva, prispel k vylidnení venkova a ZPllsobuje bytovou'
krisi ve velkých mestech. Anglické zemedelství
ztratilo
za posledních 50 let 20% veškeré své orné pudy a pestování obilí kleslo o celou polovinu. Venkov ztratil
za tu dobu pres 300.000 zemedelský'ch
delníku (což jest
asi 30% dnešního stavu). Celá Anglie je jediným krásným parkem širokých luk a háju, v nichž na míle neuvidíte polícka. Zemedelství
se nerentuje.
Je známo, že nejvýnosnejším
je statek strední velikosti. Nuže, v Anglii z celého výmeru vzdelané pudy pripadá na drobná hospodárství
do 2 ha jen 1 %, ac zde
bylo z celkového poctu závodu vÍCe než 20%, kdežto na
velkostatky
pres 120 ha pripadají jen 3% závodu, ale té-
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mer 30%' pudy. A v tom nejsou cítány lesy a pastviny!
Více než % veškeré pudy platí 3% všech zemedelcu.
Latifundia
nejsou však obdelávána
majiteli, nýbrž nájemci, od nichž je žádán vysoký padlt. Hospodarení
je
jim prenecháno
na vuli a není div, že se hospodarí po
továrnicku, bez onoho intimního vztahu k pude, který je
príznacný hospodarení
stredoevropskému.
Anglie nezná
selského hospodárství,
zde - jako v prumyslu - je zamestnán . pouze delník, ~eho 'Zamestnavatel
sám pak je
pouze podnikatel.
A lze-li snad všechen prumysl automatisovat, není to možné v zemedelství,
které je, svojí
podstatou odkáz2cno na naprosto jiný zpúsob práce.
Kolik bylo již v Anglii návrhú pozemkové
reformy!
Od velkého Chamberlaina
(1885) až po nejnovejší agitaci
Lloyd Georgeovu
témer pred každými volbami zdvihne
nekdo prapor agrární reformy, aby ho po volbách opet
uklidil. Zdá se, že je anglické zemedelství,
zasažené ve
svém životním nervu freetradeismem
a umírající od roku
1844, kdy bylo hozeno v obet prumyslu, odsouzeno k tomu, vykoupiti za cenu své existence
velikost anglické
industrie. I kdyby na krásne podarilo se reformu provésti, Anglie nestací zásobiti svuj vlastní konsum a její
výrobní náklady budou vždy daleko vyšší než svetová
cena. Zde je jeden z korenú anglické krise.
Ale nejen venkovská
puda patrí nekolika rodinám,
patri jim i celé mestské ctvrti, ba celá mesta! Nebot
anglické pomery pachtu stavebních
parcel jsou Evropanu necím naprosto nepochopitelným.
V Anglii platí dve
zásady starého rímského
práva, u nás již dávno opuštené: zásada prvorozenství
v právu dedickém a zásada »superficies
solo cedit« v pachtu.
Každý témer
anglický dum - 'zejména ve mestech - stojí na cizím
pozemku. Pozemek
je pronajat na 99 let. Po uplynutí
této doby pripadne dum majiteli pudy. Nebot jedine on
je »freeholder« - vlastník plného práva, jedine on muže
disponovati neomezene svým jmením, vázán pouze zmínenou zásadou prvorozenství,
zanechati svúj reálný majetek svému nejstaršímu
synovi.
Predstavme
si prirozené
dusledky této situace, která
je ješte zastrena tím, že freeholder muže zakázati jakékoli prestavby
na dome. Staví se mizerne. - práve na
sto let. Stavitel hledí si svuj stavební náklad i padlt vynahradit v této dobe a ježto ho tíží i vysoké dane, stanoví
vysoké nájemné. A v Londýne
representuje
nájemné,
placené z nekterých
obchodu, témer 30% prodejní ceny
výrobku.
Preeholder
neplatí témer žádných daní. Pozemky, ležící ladem, jsou zdaneny - trebas i ve stredu
mesta - jako zemedelská
puda, totiž podle ideálního
prúmerného
výnosu na akr.*) V dokumentech
liberální
strany k agitaci pro reformu pachtovního
práva nacházíme vysvetlení,
proc jsou i hlavní tepny velkých anglických mest tak úžasne úzké, že by našim obecním politikum križujícím se pri pohledu na Ulici 28. ríjna, stávaly
vlasy na hlave. Anglie zná jen velmi omezený expropriacní zákon - a co žádají freeholders
za postoupení
své pudy k rozšírení ulice, presahuje i nepopíratelne
vysokou možnost londýnské mestské rady. Lichve s pozemky je ponechána úplná volnost.
Myslím dokonce, že typický znak anglických mest malé rodinné domky - nemá svuj puvod pouze ve známém anglickém kultu rodiny a vlastního
domu, nýbrž
v techto nemožných pomerech tradicního pachtu staveb,:,)Pri stavbe podzemní dráhy v Edgware bylo zaplaceno za
pozemek, zdanovaný jako by mel cenu 81 liber - 50.000 liber!!

ních parcel. A je to opravdu zvláštní, opet nám, Stred
cvropanum,
nepochopitelné:
stokráte bylo hnáno pr
tomuto zlorádu íltokem. Vždyt okrádaných jsou mili
kdežto štastných
majitelu pudy je jen nekolik des{
tisíc. Nepomel', bijící do ocí. A prece nebylo hnuto nicí
ílcta k tradici zvítezila.
Soukromé
vlastnictví je
dotknutelné.
A ani tolik nebylo ucineno, aby ales
spravedlivým
zdanením spekulacních objektu byla
stranena bytová krise.
Rekl jsem, že se v Anglii staví mizerne. Staví se v
také neslušne šeredne. Na jedné strane pompésní, k
lavý kýc falešné renaissance ci antiky -- taková Geor
HalI v Liverpoolu, Town-IialI v Birminghamu, které js
vzornými
kopiemi reckých chrámu - na druhé kasá
nické baráky z cihel, nekonecné, smutné, ocazené, I
kavé mlhou, vzbuzující myšlenky na sebevraždu i v to
kdo není zrozen v zemi spleenu. Dvouhodinová proch
ka delnickými ctvrtemi Edinburghu, mesta, vychvalo
ného pro svoji krásu (jež je soustredena v jedné uli
sesmutnela
mne tak, že jsem hledal nejbližší cestu
vlak, abych ujel do skotských hor a jezer, kde se ho
1(1111 ješte
docela nepodarilo zkazit krajinu. A IiuB, Ne
castle, Glasgow, Manchester,
Birmingham ... mužete
kracovati
ve vypocítávání
všech tech továrních m
jsou si podobny jako vejce vejci, takže dnes už si jen
nejasne vzpomínám
na lokální kolorit, spocívající s
jedine v tom, že 'Liverpool
je cítit slanecky, kde
Glasgow koksem.
Prumyslový
rozmach devatenáctého
století, horec
vzrust továren, kontoru a obchodu nedal anglickým m
stúm cas k vývoji. Vyrostlo prekotne v hroznou srn
fabrik, ulic, skladišt a nádraží, mezi nimiž - jako
bol - truní obvyklá nemocnice v tudorském stylu.
domnívejme se, že tyto okolnosti nemají v hospodárs
významu! Vysvetlují ledacos, co by jinak bylo nep
pitelné - vysvetlují také, proc Anglican tráví svuj ft
doma nebo v klubu. Choditi Londýnem (a ten je ješte
hezcí), není rozhodne zábavou - jako na pr. prochá
Paríží nebo Prahou.
Delnické ctvrti anglické
vypadají
odpudive. J
v Port Sunlight jsem nalezl skvelou delnickou kolonii
ba vi11ovou ctvrt - kde je radostí bydleti. Kolonii,
by prenesenQu z Haarlemu nebo Sandvoortu v Hola
sku, s cistými domky, zahradami, s úplným komfort
Je pravda, že snahou anglického delníka je vlastni
mek. Ale k štastným, kterí tohoto ideálu dosahnou, pa
jen pevne zamestnaní,
ponejvíce textilníci a žele
strojníci, mající dobré postavení. Proletariát - vlas
fluktující reservní armáda, bydlí špatne a ješte hure by
pariové spolecnosti - nezamestnaní. Charakteristické
že se nikde tak nežebrá na ulicích, jako práve v An
Podívejme se nyní - alespon zbežne - na prúmysl
dopravu. Zacneme železnicemi, v nichž Anglie vynl
které stojí vysoko nad ubohým evropským prumer
Ale jsou úžasne drahé - patrí k nejdražším na sv
Tretí trída rychlovlakem
z Edinburghu do Londýna p
CarIisle (asi 400 mil) stojí v našich penezích asi 400
Táž vzdálenost u nás 97 Kc. Ovšem, že u nás potreb
na tuto vzdálenost prímým rychlovlakem (Bohuminrešva) ctrnáct hodin, v Anglii '8X až 10 hodin. T
trída je vzorná, plyšové podušky, zrcadla, vlastni jld
vuz, na toiIette teplá i studená voda...
ale 400 Kc
prece jen trochu mnoho.
Kde jsou príciny?
Nedávno cetl jsem v chica
»Railway Review«, že ve Spojených Státech ciní ka

i

Prítomnost
investice na jednu míli trati 75.392 dolaru, kdežto
Iii 277.463 dolaru. Témer
ctyrikráte
tolik! Což
cf, že musí anglická železnice vynésti na jeden prof kilometr trikráte vetší úrok, trikráte vetší amortif kvotu a nad to také zisk. Ctyri anglické železnicní
lecnosti zápasí mezi sebou ne cenami - o tech se
odly a tak z Londýna do Birminghamu
mužete jeti
tratemi za tutéž cenu ale pohodlím, které
tu.iícímunabízejí. Na každém anglickém nádraží vás
Javí prospekty, vetšinou knihami o 100-200
stránh s mapami a i1lustracemi, jimiž zvou k jízde. Napište
do Londýna - a dostanete
zdarma celý balík prucu, jízdních rádu a prospektu. Železnice inserují. Na
cadilly dominovala loni kolosální svetelná
reklama
ndon-Midland and Scottish Railway, která stála denne
fce. O pohodlí ve vlaku jsem mluvil, ale pohodlí je znam železnic i mimo vlak, na nádražích,
v hotelech,
ré spolecnostem patrí, v autobusech,
jimiž rozvážejí
tující po meste i v doprave zavazadel,
kterou samy
starají.

i

Ovšem - v Anglii slouží železnice
témer výhradne
obní doprave, nebot doprava zboží se deje po vode mori i pruplavech - a je tedy daleko levnejší, jako
dní doprava vubec. A kde je nákladová doprava železcf nezbytná, tam jde vetšinou ve vlastních vozech jedt1ivých'firem. Proto dopravní sazby nehrají v kalkuci c~n takovou roli, jako u nás, protože nejduležitejší
hodní centra - Londýn, Liverpool, Newcastle, Bristol,
asgow leží prímo u more, Manchestr, Birmingham pak
u s ním spojeny pruplavy,
O tom, jak úžasné sumy byly anglickými železnicemi
yhozeny za konkurecní zápas až do doby, kdy došlo
amalgamaci ve ctyri skupiny, podává zprávy »Labour
esearch DepartemenÍ«. Na 300 milionu bylo vyplýtváno
a soudních sporech, odstupném
za rayonování,
podbízením konkurencními
sazbami
atd. Byly železnice,
eré udržovaly »prestižní dopravu«, s nízkými cenami,
na které ztrácely miliony liber rocne, jen aby vytlacily
soutežící podnik. Dnes jsou pomery ponekud lepší, ale
pres to nezdravé. Dividendy spolecností stále stoupají, za
desíti1etí 1914-24 se zvýšily prumerne trojnásobne.
Není divu,' že se volá proto po sestátnení
železnic a
delnická strana má tento požadavek
ve svém programu.
Jaké jsou pomery v prumyslu?
Typickým znakem je
kumulace kapitálu v jednech
rukou. Anglická forma
akciové spolecnosti umožnuje velmi dobre soustredení
majority u nekolika vudcích osob. Prumysl vznikl v dobe, kdy kapitálové formy dnešní nebyly vžity - pokud
vubec byly obvyklé a zákonem regulované.
Osobní firmy velkých anglických prumyslových
podniku jsou nejen historickou upomínkou, nýbrž z velké cásti skutecností. Douglas Vickers, predseda
»Vickers Ltd« (kapitál
ao mil. liber!) je pravnukem
zakladatele
firmy, G'eorge
Taylora. Do rukou Vickeru se dostala firma roku 1829 a
od té doby strídají se v predsednictvu
spolecnosti otec,
syn, bratr ... Zustanme chvíli u této spolecnosti, která je
"íi\ladem za mnohé podobné. Vidíme na ní nejlépe polyvité rozrustání, jež 'je práve tak príznacné
u Armt )nga, General Electric, Beardmoore
atd. Roku 1863
v., tavela firma v Sheffieldu »River Don Works«
na
pI ,e 8 ha (dnes zabírají plochu 25 ha). R. 1888 objednala
ac .liralita první dela a spolecnost se rozhodla staveti
JOlli.R. 1897 kupuje v Barrow-in-Furness
»Naval Construction &. Armaments Co«, na to dochází k fu si »MaximNordenfeldt Guns Co« s továrnami
v Birminghamu
a
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spolecnost získává m o n o p o I s t a v byv á lec n Ý c h
10 dí (v Anglii za viktoriánské
éry!!). Objednávky
pricházejí však i ze zahranicí, spolecnost staví i torpedové
cluny a od r. 1900 i ponorky. Vrhá se na stavby létadel
a dosahuje toho, že na pocátku války zásobuje jimi armádu. Za války spolecnost nezchudla. Dodala 201.720 tun
válecných
lodí; sheffieldská
továrna
sama vyrobila
9078 del, dve jiné továrny firmy dodaly 75.095 rucnic a
21,600.000 náboju a bomb. Ale to ješte daleko, daleko není
vše. »Wolseley Co«, známá automobilka patrí Vickersovi
práve tak jako »Metropolitan
Carriage«,
která dodává
tisíce vagonu železnicím celého sveta. Vedle vlastní výroby lokomotiv, jerábu, kotlu, hospodár.
stroju, turbin,
elektromotru
a celých elektráren,
staví železnice od kolejí až po signální zvonky s celým provozním parkem a
kontroluje ješte pet spolecností, mezi nimi »Metropolitan
Vickers Electrical« s kapitálem 4 miliony liber.
A nyní si predstavme,
že vetšina akcií se soustreduje
v rukou nekolika lidí. Ne bank, jako u nás - které jsou
ostatne v Anglii opet v soukromých
rukou. Záleží tedy
celý vývoj ohromného koncernu, existence milionu delníku na rozvaze, zkušenosti a obchodním smyslu nekolika osob. Jestliže u techto vudcu není pochopení pro národohospodárskou
a sociální funkci p rtlnwsl u, jestliže se
provádí pouze dividendová
politika - a provádí se -pak není divu, že nejsou konány investice na nové stroje,
nezavádejí se moderní pracovní metody, nekontroluje
se
práce vedecky, nevychází
se delníkovi vstríc úpravou
mezd. Stagnaci, která nastala v poslední dobe, necelí se
reorganisací
(která by znamenala
okamžité obeti kapitálové), nýbrž propuštením
delnictva a snížením mezd.
Ješte horší pomery jsou v prumyslu dulním. zejména
v težbe uhlí. 3129 dolu náleží 1800 vlastníkum. Delnictva
je zamestnáno
okrouhle 1'5 milionu. Krise uhelného prumyslu je po válce permanentní
a zdá se, že z ní pro zatím
- na desíti1etí - n e ní v y v á z n u t í. Nebot její príciny leží mim o Anglii. Od let šedesátých,
kdy Anglie
diktovala ceny uhlí, nebot zásobovala
ze 30%' svetový
trh, do dnešního dne, kdy jsou ceny diktovány jí a její
podíl na zásobování
sveta klesl na 7 %, zmenily se pomery radikálne. VZrtlSt težby v nových dolech Spojených
státu, moderní metody težební v Porurí, Saarské pánvi a
Horním Slezsku, elektrisace,
soutež naftových mototu a
konecne i svetová výrobní krise mely za následek, že
dnešní vývoz uhlí z Anglie ciní jen 68%' vývozu predválecného, pri cemž i vnitrní spotreba se zmenšila.
Proto je rešení uhelné otázky problemem
stále akutním, proto již v roce 1921 vyvolalo stávku a privodilo
i stávku letošní. Mzdové pomery jsou ovšem nepríznivé.
Pri nadprodukci
uhlí klesla cena z 64 sh. za tunu (prumer) v roce 1920 na 14 sh. -v roce 1926. Delnictvo drŽÍ
však svoje mzdy s napetím posledních sil, nebot se sotva
vyrovnají
cenové hladine. Podpory
v nezamestnanosti,
které ciní 15 až 20 shi!., nemohou dostaciti pri minimální
spotrebe 40-45 sh. Indexní císlo cen v drobném je stále
VYššÍ než indexní císlo mzdy. A u horníku - zejména ve
Wal1esu - je reální mzda proti roku 1914 o 16%' nižší,
Dukladná revise težebních
metod umožnila by snad
Anglii zvýšenou soutež na svetovém trhu a pri nízkých
cenách mohla by Anglie zamestnati svoje delnictvo. Zde
však vidíme totéž, co jsme pozorovali všude jinde: vrozený konservatism
Anglicana, tak príjemný v jeho spolecenském živote, je neprátelský
každému pronikavejšímu
zásahu do obvyklého chodu vecí. Verejnost vÍ, že platí
drahé uhlí pres to, že delnictvo má hladové mzdy, protože podnikatelé,
ztrativší smysl pro zásadu, že prumysl
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není jen mojí nebo tvojí záležitostí, nýbrž záležitostí celku, protože tito podnikatelé, podnikaví jen pokud jde o dividendy, nepodnikají mceho, aby zamezili rabování dolu
prostredky, obvyklými snad pred šedesáti léty, kdy meli
uhelný monopol sveta ve svých rukou.
Anglie má permanentne
1 % milionu nezamestnaných.
Anglie je prelidnena. Její postavení ve svetovém obchodu naprosto! neodpovídá
její výrobní kapacite.
Ztráta
trhu je pro ni strašnou ranou. Zchudlá Evropa odebírá
jen 70% predválecného
vývozu, dominia, zarizující se
samostatne,
rovnež -jen 70%, což je tím tragictejší,
uvážíme-li, že se vzrustající
industrialisací
mel by vzrustati
i export! Anglie zkrátka ztratila svoje dominující postavení a nemuže ho nikdy nabýti zpet, ani za ceny ochranárské celní politiky, ku které, jak se zdá, se pod vedením konservativcu
nyní vrací - po 80 létech svobodné
tržby.
Anglie potrebuje
nezbytne návrat normálních pomeru
v Evrope. Potrebuje
silné Rusko a Nemecko, bohatou
strední Evropu, Francii a Halii. Dokud životní úroven
celé Evropy je pod predválecným
normálem - a ani
tehdy nebyla vysoká - dotud bude zmítána krisemi.
Doufejme, že se vrátí »normální pomery« - to jest pomery, kdy ochuzená Evropa bude míti možnost opet kupovati v cizine více, než nejnutnejší predmety denní potreby. Cekáme sami na tuto chvíli. Ale ani pak nebude
postavení
Anglie lehké, neprovede-li
nekteré
zásadní
zmeny, zasahující hluboko do tradicního hospodárského
systemu, zmeny, nutné v souteži ekonomické
výroby
Ameriky a Nemecka.
Tyto zmeny
obšírneji) :

jsou pak -

(shrnuji,

co bylo výše receno

Pozemková
reforma a rozrešení agrární krise, koloni;sace vylidnené pudy venkovské
a tím i rešení populacního problemu.
Reforma vlastnictví
Sestátnení železnic.
Reorganisace
uhlí.
Vybudování
peria.

mestské

pracovních
celního

pudy.
metod

systemu

v prumyslu

ve smyslu

a težbe

britského
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Zdá se mi, že nic není méne pravdepodobné,
než revolucní hnutí v Anglii - v této zemi klidného vývoje,
která si svoje revoluce odbyla již pred stoletími. A prece
je práve zde nakupeno tolik výbušných
látek, tolik extrému se protíná, že se zdá mnohdy naprosto nepochopitelné, jak je vubec možno udržeti ješte klid. K pochopení tohoto nepochopitelného
museli bychom však býti
Anglicany. Tito chlapíci s modrýma
ocima, neskonale
nudní a vynikající
'podprumerným
vzdeláním,
mají
zvláštní dar od boha: dovedou podmanova1. Dovedou se
zmocniti sveta, zatím co my budeme uvažovati o metodách. A dovedou se ho zmocniti s otevreností,
která je
ohromující. Right or wrong - my country!

Jedno potrebné.
Kdyby mely naše noviny dve rubriky, pekne znatelne
oddelené, Í'ednu pro vŠ'echny otázky 1. zv. polHické a
druhou pro hospodárství,
byl by jejich vzájemný pomer
asi tak 10: 1. Možná, že nekde dokonce by politika mela
ješte vetší prevahu, jinde zase menší, ale prumer by byl

n OS t

9. zárí

asi takový. Je to pomer zdravý u národa, jehož stát
státem prumyslovým
par excellence a u nehož tedy p
politikQu, na níž závi'sí prosperirta státního celku, je
litika obchodní? Všimneme si jen, jak mnoho se PS
o výsledku naší obchodní bilance v prvním pololetí toh
roku, který svými' dusledky daleko prevYšuje význ
vetšiny našich politických
aktualit: objevilo se nek
výstražných
clánku - a dost. Po nekolika dnech z
zapadl, jakoby temil nekolika úvahami bylo vše odb
- a prece, jak široké pole nechává ona miliarda, o k
rou byla hodnota vývozu letos nižší než loni, k vecn
úvahám a hledání prícin našeho neúspechu v cizine! A
se na druhé strane popíše denne novinárského pap!
nejruznejšími
politickými
výklady
a vYrizováním ma
licherných osobních sporu, které by mohly býti dalek
rychleji skoncovány mezi, ctyrma ocima!
V našem živote je ovšem prevaha politické výchoVJ'
nad výchovou hospodárskou
již jakousi tradicí, nebo
pred válkou delali jsme sil jen politiku sami, kdež
o hospodárské
problémy jsme se starat príliš nemu :n.
ty za nás rešili jiní. Tato tradice - jedna z tech má!
které máme - udržela se doposud, ba naopak, zájem
o 'polirtiku se prenesl po válce a v novém státe i do
vrstev, které se dríve o takové veci vubec nestaraly:
kdežto zájem o problémy hospodárské nevzrostl ani takt
aby byl udr~en aspon predválecný
pomer.
Tento jednostranný
smer naší výchovy stává se však
povážlivým
nebezpecím, nebot zp'usobuje, že nejen pre·
zírá se studium hospodárských
otázek ve prospech po.
litickÝch, ale ciní se i mezi obema temito obory zby·
tecne veliká hranice, které ve skutecnosti nenÍ. Vyn\
stají nám odborníci v politice a odborníci národohosPGdárští, ale máme až hruza málo dobrých politiku, kteff
by byli také dobrými národohospodári,
a dobrých ná·
rodohospodáru,
Nterí' by rozumeH politice. Zapomíná se
totiž pri tom, že politika sice postací k životní' kariére,
že však sama není nicím více, než zpusobem boje o moc
ve státe, kdežto základy státu samého stojí jen na pud!
hospodárské
a že tedy ten, kdo chce rozhodovati o tom,
jak má býti stát rízen, musí predevším vedeti, co to stát
je. A tento premírný
zájem o politiku projevuje se
všude, prenáší se s vetších problemu na problemy men·
ší, v jeho jménu vede se politika státní, zemská, okresnf
a obecní.
v nejmenších
obcích odehrávají se volební
zápasy ne pod heslem stavby školy, opravY silnice,
nebo jakýchkoli otázek, na nichž má každý z obyvatel
bezprostrední
hmotný zájem, nýbrž pod nejruznejšími
theoretickými
hesly,
jkhž
dosahu rozumí zpravidla
práve tak málo ten, kdo pod nimi kandiduje, jako ten,
kdo pro ne hlasuje. A dusledek toho? V malém vidíme
jej ve vycerpaných
obecních pokladnách, v nichž nen!
možno sjednati rovnováhu
ani stanovením horentních
prirážek ke státním daním a ve velkém podává o ncm
smutný a zároven výstražný
obraz ona miliarda, o kterou byla hodnota našeho vývozu letos menší, než Ion:'
Uvážíme-li k tomu ješte, že i celkové aktivum naší obchodní bilance s výjimkou práve uplynulého roku každým rokem klesá, dospejeme snadno k presvedcení, že
to tak trvale nepujde.
Je treba prestati s jednostrannou
politickou výchovou
a zacíti s výchovou hospodárskou.
A to všude, kde je
to jen možno. Hlavní úkol náleží školám, kde je namnoze
venováno
ruzným
záktadním
hospodárským
otázkám velmi málo místa a z ruchž proto vYcházeil
mnozí mladí lidé, kterí už prodelali »politickou kariéru«
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nekolikastranách, ale které bychom uvedli do
rozpaku, kdybychom se jich zeptali, kolik se
v republiceuhlí nebO' jaká je naše obchodní biCo platí o školách, platí 'O všech lidovýchovných
lávacích institucích, které zteží mohou prokázati
vetší službu než tím, že naucí nekO'lik jehO' obospodársky myslet. Nebo>! myslit hospodársky,
myslit rozumne a kankrétne. Hospodárská vÝvede ševce k tamu, aby uvažaval, jak delat lepší
sta, aby bádal nad ruznými politickými praa obchodníka k tamu, aby prodával levné a
zboží a nemusil pátrati, ke které strane náleží
jehO'klientu, aby si mahl opatriti také její legi1-;:

'.:

rve až bude každý švec hrdý na to, že delá dobré
a každý abchodník bude si zakládati vÍCe na svojí
ní solidnasti a zdatnasti, než na své funkci v pastrane, zmizí u nás lecjaké nepríjemné zjeVy a
snad také ana miliarda, o kterou se zmenšila
našehO'vývazu, pratože jedine nárad, který dahospadársky myslet, davede delat také dabrau
ní politiku.
ta daba prijde, nevíme. Víme jen že cím dríve
de, tím lépe prO'nás, panevadž tak j~k ta jde dnes
cne nepujde.
J. K. '

Filosofie
Vodsedálek:

V co verí mladá generace.
1.
elmi zhruba lze ríci, že veliká vetšina dnešních mla,lidí stojí (yetšinou 'Ovšem neuvedomele) asi tak
hze pragmatIsmu. Pl'atí prO' ni ani ne tak Pro ta?va heslo:}>Mírou yšech vecí je clovek«, jako spíše:
lem v s e haJ
e d n á ním
á být i c I 0k«! ~namená, ~~ asi tolik: i tam, kde J ames a jeho
pencl se uchybb o pomoc k transcendentnu, i tam
anscendentno pouhým pro s tre d k e m k lidskéživotu a nikoli sama sohe cílem. A tak aíespon cást
'dealistické«mládeže dnešní generace nlá tento nový
'I - vír u v c I 'OV e k a a vír 11 V P o k r o k 1i dé k ul t u r y. Strucne hychom mohli ríci, že kredem
dé generace je schem ltisovan~" SchiIler;'tv h C 111 jsm

t1

s.

ení treba choditi daleh pro doklady. Prímo typipríkladem je rozšírení
idejí socialistických
i dnešní mládeží. Je velmi mnoho oclstínLl ale premají všechny stycný bod - jej i c h v.j c hod Íem i cílem
je clovek.
Vedle tohoto výhradného zájmu o cloveka exisLtje
íra v neustálý pokrok, která se mnohdy n? venek
() vuje tím, že je schválena vše, co je nové, a sou~ e prehlíží minulost. Všimneme si jen, co na'Chnickýreferent »Studentského casopisu« o mo1 cloveku:
,

» . drŽÍv ruce radeji pádlo, nebo raketu, než bibli, je spokc,jený,že si muže obléci smoking, že muže sledovati živou
ba dí velkomesta, být sportsmanem, romantikem
nového
stylu (vždyt De Pinedilv let do Australie a Japonska ho zajlmá více, 'než dobývání Bastily) - - -«
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Kdyby se dnes nekd'O odvážil pochybovati o cene naší
kultury, byl by ptavdepodobne
kwcerován se všech
stran, hla,vne ze rad této cásti mládeže. Odpoved takovému skeptikovi j,e stále stejná: Podívejte se jen kolem sebe, což nevidíte ten neustálý pokrok? Snil'O se
nekdy lidem, že>se budou pohybovati stokilometr'Úvými
rychlostmi v hodine, že budO'u slyšeti na dál)~u - a
což televise? Nevidíte, jak (blahobyt stoupá, jak je
usnadnen'O vzdelání i hospodársky nejslabším?
Musím však prizn'ati, že jsou ješte horší skeptikové,
kterým ani ideál kulturníhO' pokroku se nechce bezvýhradne líbiti. Námitek mají nekolik. Clovek zciviliso:vaný ješte zdaleka nemusí býti clovekem kulturním a
pokr'Úk civilisace, v našem prípade konkretne technic1<'Ý'Ch
ved, nemusí vždy znamenati zvýšení kultury.
CiviIisO'v'anost jest jen slupka, která má: dobré nebO'
špatné jádro. Tisícikilometrové
rychl'Ústi neumejí zajistiti lidstvu spokojenost. Obdivuji se nádherným štíhlým tvarum letadel, ale jejich cena se pro mne ihned
stává problematickou, uvedomím-Ii si, že dnes ci zítra
se m'Ohou zmeniti v prostredky smrti a zkázy. To je
jedna námitka. Na druhé strane ukazují titO' kad.ri, že
problém lidské spok'Ojenosti - a o tu se prece jedná není jen hospodárský a sociologický, krátce receno, že
se nejedná jen o otázky materielní, ale z vetší cástí
spíše 'O prO'blém psych'Ologický.
Je naivní domní,vati se, že lidé kterí meli odvahu vysmáti se bO'hu, vecnosti, odpO'vednosti pred metafysickou autoritou a...\T.ubec celélD11..inventári idealistické
filasofie, pocnou se nyní na rozkaz klaneti heslum, jako
jsou - pokrok, lidstvo, kolektivum, zodpmle.~
generacemi, atd. Byla-li již jednou cesta destrukce zapocata, není tak sn'adn'O j,i zastaviti.
Není naprostO' mým úmyslem delati zatrpklého skeptika, jenž zaryte na všechny návrhy odpovídá pohrdlivým úsmevem. Naopak vše, co zde píši, je popis hledání cesty »lepšíha«; chci jen upozorniti, že »vychO'vatelská« metoda vudcu bývá leckdy hodne pochybená.
J'akoby byli zaspali. Pripomíná to nekdy mentalitu komunistu; nejdríve všeobecne platné heslo: »Militarismus je tisícihlavá hydra, jež musí býti vyhubena 1« - a
potom nesmelé 'Omezení: )}- O'všem až na militarismus
SSSR., který je velmi dobrý«, atd. Cím vyšší a zdánlive nedotknutelnejší
a pevnejší
stavbu vystavíme, tím strašnejší je její pád, práve proto,
že je necekaný. Skoro by se melo zacít premýšleti o fi10sO'fickéekonomii a uprímnO'sti. Tak, jako na mostech
je napsáno: »Povolené zatížení ... «, tak by mela býti
oznacována i nosnost každé ideje. Nebylo by pak tolik
zklamání, tolik roztrpcenosti a neduvery. André Maurois vystihl situaci d'Obrým prirovnáním: lidstvo s námahou šplhalO' na vysokou horu, dychtk odkrýti'tajemství sveta a získati klid a jasný pohled; místo toho
však nalezlo na vrcholku - telefon ...
Nacrtl jsem neutešený obraz. Což není skutecne východiska? Pomocí starých metO'd ne. Rekl bych, že
stárím ztratily svoji pusobivost. Kdysi vykonaly svoji
úlohu - nelze se' jim posmívati.
Ti mladí, kterí by dnes chteli pO'ctive oznaciti svuj
duševní stav, nebojíce se silnéhO' slO'va, došli by k j.eclinecnému záveru: ni h i I i s m u s. TeO'retik, jenž by
podle techto úvah chtel hodnO'titi naši generaci, d'Ošel
by k smu.tným záverum. Avš'ak podivná vec - prihlédneme-Ii 'blíže, nelze prece o mladé generaci ríci, že
by byla jen špatná, neplodná a úpadková. }e z toho vi-
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deti, že starého pOjmu nelze užíti v noyé dobe v plné
jeho platnosti.
Nihilismus dnešní generace má zcela jin)' ráz, než
nihilismus predválecný.
Všichni máme ješte v dobré pameti malátnou a zoufalou postavu Alferiho z Dykovy sbírky »Hucí jez«.
Alferi se tocil v zacarovaném kruhu metafysiky - buh
- žena - bLlh - determinismus; ztratil své vlastní
j~, ztratil dLlVeru v absolutno, 'a byl zklamán i ideami
lidskými, jež videl stelesneny v živote politické~. Prohlédl podvodnost velikých hesel a zhnusen se chystal
k odc~odu. A na kanec mu nezbylo ani talik odvahy.
aby stIskl spaušt revolv,eru. Kde nihilismus Alferiho
vyzní'vá v mekk,ý, dekadentní tón lyrického rázu, tam
u Gelnera se objevuje drásavá disharmonie, cynický,
hrubý pasmešek a - což je nejtajímavejší - i tauha po
lepším živote. Alferi toužil po smrti, Gelner chtel reformovat a žít. Ironie osudu spocívá pak v tom, že fiktivní
Alferi »zLlstal na ži vu«, kdežto skutecný Gelner zeillrel.
Tedy takový byl nihilismus predválecný. Byli to lidé
logiky, lidé poctiví, kterí každou ideu a každé pravidlo'
~rali se smrtelnou prísností. Aplikujíce metody ideahsmu n'a skutecný život, ztráceli rozvahu a chut z žití
když se jim práce rozsypávala pod rukou. V jejich zá~
verech není nelogicnosti - staveli proste ideu a skutecnost proti sobe, a rozpar je zabíjel. Byli obetmi logicnosti a duslednosti.
Svým ideálum zustali verni do poslední chvíle - byla to skutecnost, která je
odpuzovala, nikoliv idea.
Dnes když je dohráno, mltžeme celon tuto tragikome~ii ozn'a~iti jako neblahé nedorozumení. Její herci
byh podobm pannám, které mnoho i;tou, slyší a teor'etisují o lásce, cekají na prince ve stríbrném brnení a
jsou potom hluboce zklamány, musí-Ii se provdat' za
magistrátního úredníka.
.
Idealismus podobá se Prokrustovi, který mel jedinon
postel pro všechny pocestné. Byla-Ii nekomu krátká,
use!<1mu hlavu, byla-Ii príliš dlouhá, natáhl ha. Nebyli
to Jen jedinci z pr'edválecné generace, kterí krvave odnesli svaji snahu vtesnati skutecný život do této idealistické postele.
Veda hýv5. casto obvdíována, že nicí ideály a hrubou
rukou strháv~ »krásné závoje«. Z tohoto stanoviska
'byl by tedy vinen positivismus a nikoliv idealismus.
Avšak krátká úvaha, s dostaci telnou pr,esností nám pomLlže v téta otázce: »Kdo je více vinen smrtí srítivšího
se turisty - srázná, neschLldná stezka, nebo »PrLlvodce«, v nemž bylo napsáno: Pohodlná, mírne stoupající
cesta ... ?
Cestu metafysick'~'d1 a mravnkh zmatku 'a rozporl'I
predstavy se skutecností zahájily objevy Newtonovy,
Koperníkovy a Galileovy, Nejdokonalejší mezi všemi
tvory, vládce prírody, stal se náhle malick)'m obyvatelem malické obežnicky. 'A mebyl'a: to poskdníl rána,
kterou musela vytrpeti lidská ješitnost. Iluse za ilusí se
rítila pri kritickém vedeckém rozboru a behem nedlouhé
doby nezbylo z hrdé idealistické stavby na tomto svete
témer ani stopy. Lidstvo rozestoupilo se do dvou táboru. Jedni radeji popreli reálnou existenci tohoto sveta než aby se vzdali svých predstav, druzí se priklonili
k novým smerLlm a snažili se vybudovati nový životní
názor. I positivní veda vybudovala si urcité hodnoty,
jimž mlcky pripisovala a b s a lu t n í platnost. Poslední gener'ac'e pak byly svedky pádu i mnohých z techto
»positivnkh« hodnot. Z toho snad vyplynula volání po

vzkríšení ideaIismu a dnešní smery, které toto vz
št:ní skutecne provádejí, a odtud konecnc \'ypl
i vrchalný skepticismus. relativismus a kondicion
mus. ztežující si, že nic není »absolutního«, ze
kde se zachytit.
N ihilismus, jemuž v logickém postupu by teoret
bylo težko co 'Vytknouti, dopustil se té chyby - a t()
vlastne udelalo i nihilismem - že aplikoval požada
idealistické na skutecný život. Jeho v)'chodiskem
tedy filosofie idealistická. Tím, že v lidu byla tato
sofie otresena, vyskytuje se dnes takto definovaný
hilismus již jen zrídka.
»Destruktivním«
smerem n'aší generace byl r e
t i v ~s m u s, který na rozdíl od nihilismu se vy .
kritikou kriticnasti z n i h i I i s m u. Stává se ve
tecném živote prízrakem, »nemorálním ucením« a
sobí nesporne záporne na duševní život jedincllv.o
tehdy, je-Ii pojat tak. jak se to obycejne deje. R
vano st nad heslem »všechno je jen re1ativní««objeví
teprve tenkráte, s l' ú v n á me-l i tu to r e Ia t I
nost
s jakýmsi
myšl,e'ným
absolutn
Ponevadž však dle samotného rdativismu to t o
s o 1u t n o n e e x i s t u j e, j e e o i p s o t a
véto
srovnávání
a hodnocení
ne
s lem. Morfinistovi po probuzení ze skvelých.opoj
snu, musí pripadati skutecný život šedivý, fádní a u
h)'. Co bychom mu však rekli, kdyby chtel z to
srovnání odvozovati dusledky? Sen sám o sobe
nebezpecný; ani »hrubá« skutecnost nemá zhoubn
vlivu na duševní život -- teprve styk obou vede
krisím.
Relativismus prestává býti príšerou a stává
ci méne dokázanou hypotesou, ruzným zpllsohem
užite1nou jak ve vede ~ filosofii, tak i v bežném živ
Vyskytují se již príznaky, že metafysická bolest
bolela, a že veliká rada mladých se dopracovalak
dobnému pojetí relativismu.
Dnešní mládež ve své vetšine j-e tedy skutecnen
listická:, ovšem v tom smyslu,. ž,e neverí v existenci
solutních hodnot, [aij-e relativistická, nebot se n
domysliti kritiku ved. Osten nebezpecí, kter~' v t
tkvel, byl ,však zlomen - vetšinou nevedomky, nV
silou zvyku - jen v)rjimecne pochodem logick~m,K
by život nebyl nicím, jak to lící Calderon ve hre lt
vot je sen«, byla by orientace velmi usnadnena.
cilo by pak ríci s vynikajícím 0esk~'m kritikem, kt
protože'
u príležitosti jejího provedení napsal:
nou podstatou svet3J je nic, má jedin'~"smysl v živ
hrdinství, vernost, mekkost
a laskavé odpušte
Ovšem život není nic, život je fiealita a sice na r
od pojetí idealistického i naivne positivistickéhll jeví
nám býti' r e a I i t o u n e k o n e c n éro z m a nit
sti. To je jeden z duležit)'ch poznatklt relativismu.
objektivní mnohost vecí z vet š u j e sej e
subjektivní
rLlzností
hledisek.
VeCÍ>to ota sveta se nám již nejeví ani jako »jedn
ani jako »mnohé«, ani jako »souvislost«: les, který n
z dáli pripadal jakO' jednolitá hmota, rozpadl se
priblížení n'a' tisí'ce' stromLl, prísne individuelne r
šených, ruzne se kryjících, rLlzne osvetlených a r
s,c promítajících na cerném pozadí kopel1. Naproti
mu jsme 'abj-evili pO'kracování a kontinuitu potoka,
rý se nám zdánlive ztrácel v krovinách, dokud jsme
prišli až k nemu.
Zprvu by s,e nám zdálo, že jakákoliv orientace v t
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letišti' relativismu je úplne vyloucena. Je sice pr'avže jediného jednotícího
hlediska, jakého používá
lismus i pravý positivismus,
bychom marne hlea že tedy v teorii musíme' pripustiti
nekonecnou
anito t, je však také nesporné,
že v pr'aksi by
nejen nemožností, ale i naivností chtít zmerit výšeže na mikrony. Cili jinými slovy: jsme si vedomi
Ivnosti a mnohosti všech jevLl, nedajících
se zaIkovat dO'nejduchaplnejšího
schematu, avšak tam,
tyto vlastnasti jsou rázu podradnejšího,
užíváme
tivnÍch merítek tak, j a k o b y byl a a b s o I u tZm~'líme-li se na nekolika kilametrech
o nekolik
timetrll, jiste nás nad tím hl'ava bO'let nemusí. Jedli
ovšem o jev individuální,
pak tétO' relativpasti
mime zapomenauti, ba na razdíl ad pojetí idealistiho ji musíme co nejvíce zduradÍ:O'vati.
NebO' nak: platí-li Euklidava ravinná geametrie
n'a malém
li kulové plachy s vdikau približnastí,
nesmíme
at, aby platila na kouli celé.
Toto rozdvojení hledisek, které na první palúed vydá znacne zmatene, je astatne v praksi již dávnO' znáa s úspechem paužívána.
V právu pa príklad <e:xije jednak hadnatící. jen velmi približné
schéma ve
e ókonLl, pak prukaznast
v)'pavedí
svedeck)'ch,
orálnÍ stanavisko urcité daby, a kanecne valné uváí soudcovo.
S pojetím sveta' jakO' strojecku,
kde zoubek zapaclá
ekne do zoubku, kde VŠ'e' lze uvésti fY chad jedin)'m
at m ruky, se již musíme razlauciti.
Ocitli-li jsme se
e vratké lodce na razbaureném
mari, je zbytecna uvao\"at o v}'hodách pevné zeme a je neskonale užitecnejší
ríditi si své prístraje tak, aby kymácením
co nejméne
ptI)' - krátce udelati se »jako doma«.
Tedy cástecne plyne z tahoto názoru i j,istá vyravnaost, která tak lehce nemltže býti vyšinuta
z kolejí.
líslcdn)' relativista nemuže býti rozrušen
pádem ne. kéha zákona, nebat si uvedomuje ohromnou
pestrost
prírocly a hledisek, a kanecne si je jist pouhau približností našich zákanLI. Uvedomuje
si také, že saudícím
subjektem je vždy clavek, a že tedy naše výr a k y
opravde
m'a,jí jen lidskou
platnas.t.
Tím
dochází také k lidskému pajmu správnosti,
a nesprávnosti, Z tohO' samo sebau plyne, že jehO' marálka bude
ciste lid ká, že to bude schéma, které pri j,ednotlivých
prípadech bude muset být korigaváno
zretelem k jednotlivci. Nebude žádati absalutní
správnosti,
n)'brž
bude se snažit vyšetrit, pakud urcité individuum
za dall)'ch podmínek se tamuta
pojdí
mahla priblížiti
tím, že bude shovívavým k jiným mínením
a kritick)'
k mínení vlastnímu,
bude i laskavý,
družnÝ, altruitický; komu nestací toto logické aduvodnen í této etiky, mllže si ji odvoditi i utilitaristicky.
Od pragmatismu
liší se toto »liberalistické«
pojetí
tím. že nevyzdvihuje
u p O'tre bit e I n a s t jako jedjné kriterium pravdivasti,
al<e dívá se n'a, ni jakO' na
jedno z mnohých rovnocenných,
a konecne i tím, že
a1]"f)lutní ideje pokládá prO'ti pragmatismu
za ideje
"ojsecné a životu nebezpecné.
TutO' myšlenku
vystih je i Panl Valéry v clánku »Krise ducha« v minulém
r' ~íkn Prí tom 11 'U S t i, mluve 'U svetové válce:
_
»Tolik hruzy by nebylo bývalo možno bez tolika cností.
Bylo bezpochyby treba mnoho vedy, aby bylo zabito tolik
lidí - - - a bylo ne méne treba vl<IJstností mravndch.
Vcdení a Povinnosti, jste prece podezrelé?«
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Takto po.r-.tý relativista
srastl se svým kalísa'Vým a
neavládnutelným
domeckem,
kterému se ríká svet, a
který mu pripravuje
stále nová a nová necekaná prekvapení.
Není úkolem techto rádek vystihnauti
etické a lagické dusledky tohoto pojetí, dnes tak razšírenéha
byla by ta i nad mé síly. Pakusil jsem se pauze o výklad
toho podivnéhO' zvratu živatní negace v životní klad.

Veda

,

a prace

V. Ventnác:

Co jest racionalisace, ekonomisace
a organisace.
II.

K a n k r é t n e.
Rekli

jsme,

že ekonomisace

soukramého

i verejného

hospodárství
jest otázkou aktuální. Co to konkrétne znamená? To znamená, aby: jak v s o u k r o mém tak ve
n ten s i vne
v e r e j n é m hospodárství
hledaly
se
vše c h n y c e sty, jak veškeru cinnast lze nejúcelnejším zpusobem upraviti a sice maximum ítcinu dosáhnouti minimem prastredku
(námahy). V s o u k r o mém
hospadárství
je na tisíce možností. JSOII te možnosti rázu
technicko-výrobníha
(zamezení
odjJadku, využitkování
odpadku, hospodárné
využití paliv, maz:iCletlJumocrrYCfÍ
látek atd.) a možnosti rázu organisacníha
(též psychalogicky-fysiologického):
delba práce,
zjednodušování
tvaru, pridelování pracovníka
dle jeho vlastností do pracovního procesu, vhodná úprava pracovní doby, úprava
pracovního prostredí, umažnení zvýšené výkonnosti ruznými strojními opatreními,
automatisací
a p. Podobne
ve verejné správe a ve verejném hospodárství.
Abych
mluvil hodne konkretne
tedy príklad: V jednom pražském predmestí asfaltují ulice. Dríve než pokrývají
silnici k tomu úcelu pripravenou
látkau, smetají lidé (celá
ceta) písek a pozdeji tento písek zase rozhazují; tito lidé
jsou placeni pravdepodobne
denne, nikoliv za výkon.
A podle toho to také vypadá. Díval jsem se na ne j a k
pracují. Dvakrát škrábne koštetem, pak se zastaví, ten
druhý rovnež a dají se do havoru, pri cemž mají v ústech
nezbytnou faifku. Pak si odplivnou,
dvakrát silnici pohladí a celé divadla zacne znova. Tof se ví, že nenechají
nikoho prajít, aby neudelali nejaký špatný vtip a tak vidíte v pravém slova smyslu ve století techniky pracovní
idylu. To je jen malá ukázka. Ale s takovými a abdobnými, kriklavejšími
prípady setkáte se velmi casto. Vypravoval mi jeden z tech, kterí byli postiženi stavební
horeckou a dali se do budování svého hnízda (na což

i

jiste nikdy, až do své smrti nezapomenou):
Jeden ze
zedníku v nestrežené
chvíli se priznal, že by byl s to,
postaviti ješte jednou tolik, ale práci si musí šetrit, ponevadž pan stavitel mu cihly tak rychle k ruce nemuže
dodat. Ten zedník byl placen denne, a kdo to zaplatí?
Ovšem, že ten stavebník. Takových prípadu vám rekne

•
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inženýr z praxe na sta. Tedy: nemusíme zatím myslet
na iádný taylorismus,
v prvé rade jde o to, aby v takovýchto prípadech nehrešilo se pro t i z á k I a dní m z ás a dám dob r é h o h o s pod á r s tví:
budeš placen
za to, co vykonáš, pri cemž zamestnavatel,
je-li porádný,
postará se' o to, aby práce provádena
byla rovnež podle
pravidel dobrého hospodárství.
V tom lze také již spatriti velikost myšlenky delby práce a specialisace pri hromadné výrobe, kde takovéto prípady nejsou možny.
Jet o vel i k Ý o myl,
d o m n í vat i s e, žer
acionalisace
jest
necím
specielním
pro
p r u mys lov ý z á vod
n e bob c hod n í pod n i k.
Máme prec dobré príklady
racionalisace
v domácím
hospodárství,
v zemedelství
(puda, která musí být sdelávána ve stadiu urcité vlhkosti, jest lépe a rychleji priPl avena laciným a dostupným
traktorem
než pomalým
potahem),
nemluve o doprave.
K až dÝ v okr uhu
s v é p u s o b n o s t i m u ž e pri s pet i k s h o s p odá r n e n í, j e-I i s i ved o m dul e žit o s t i to h o.
Cím intensivnejší
je pokrok,
tím méne snese jakékoliv
stagnace v techto opatreních.
Na pro s t o nes mys I n á jen á m i t k a, co se stane, když také konkurenti prikrocí ješte k vetší racionalisací. Stane se asi to, co by se nestalo, kdyby všichni
lidé na svete spali aneb se dohodli že budou lenošit: zvítezí ten, kdo je schopnejší
a kdo má príznivejší
podmínky. A o to jde. Potrebuje-li
konsument laciné a dobré zboží, nepotrebuje
se ptát na to, má-li prodávající
modré neb cerné ocí. Námitka ta skutecne byla položena
v jednom našem denním liste a presvedcuje
me, že i tam,
kde by clovek predpokládal
urcitou znalost techto vecí,
bohužel jí není. Co~ pak mužeme v u b e c v ž i v o t e
mluvit o nejaké stagnaci?
Když boj mezi vážnými konkurenty dostoupí urcitého stupne, zpravidla se dohodnou
o delbe práce a mají-li na zreteli službu verejnosti, nic
se nestane. Nemají-li, pomuže jim prozatím tretí k tomuto pochopení.
b r u h Ý t r a g i c k ý o myl j e s t ten, ž e k d o
c h cer
a c i o n a I i s a c i pro v é s t, pot r e b u j e
prý k tom u hod n e k a pit á I u. Mám dojem, že ani
tak kapitálu, jako v prvé rade zdravý rozum a smysl
pro porádek.
Kapitál až na druhém míste a nikoliv
vždycky.
Jsou lidé, kterí od narození
pro Porádek
a
organisaci nikdy pochopení nemeli a mít nebudou. Ti ale
nemají být podnikateli neb vedoucími podniku. Tak jako
vyhodil by podnikatel delníka, který jest dobrým krejcím
a neosvedcil by se v lakýrnictví, tak nemuže být podnikatelem každý komu Pánbu neb nekdo jiný z rodiny po":
mohl k penezum, továrne ci obchodu. K tomu je zapotrebí u r cit Ý c h v I a s t n o stí, jako urcité vlastnosti
musí míti kterýkoliv jiný pracovník,
mám-li ho postavit
na urcité místo v pracovním neb výrobním procesu. To
je také jeden požadavek
racionalisace.
' .
Tre t í vel min e p e k n Ý o myl jest míti za to, že
v k a ž d é m prípade znamená racionalisace
snížení poctu
zamestnancu.
Ti, kterí s takovýmto
duvodem chodí na
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svetlo boží, bud jakživi podnik nevideli aneb myslí t
pem let devadesátých.
Racionalisace muže znamenat
tenkrát propouštení
zamestnancu,
je-li podnik na š
ných základech. Pak ale takovému podniku není pom
zvlášte nikoliv tímto zpusobem, t. j. udržováním do
vadního
stavu.
Racionalisace
zdravého podniku .
zpravidla
provádena
postupne,
takže ihned zlepse
výrobou, prípadne
rozšírenou
výrobou kryji okam
neb v krátké dobe dusledky, prvým zákrokem racion
sacním vzniklé.
Ostatne je známo, že rozvojem prumyslu neb výro
jednoho odvetví pri dobré hospodárské organisaci
stává rozkvet odvetví druhých (závislých), címž p
zene ti, kterí vypadnou z pracovního ci výrobního
cesu jednoho, jsou umístováni v druhém. Jedine tak
postupovat, ponevadž jedine tak znamená to celé ho
dárské soukolí roztocit a tím umožnit ten cilý ži
který si vstrebává
a saturuje jak potrebuje. Jedine tak
zamezit strach pred nezamestnaností,
ponevadž jen v
práci a v cilém pohybu tohoto soukolí jest taková oba
privedena
na minimum; je tu možnost vetšího vý
v zamestnání, dle záliby, dle vlastností a schopností p
covníka.
A tu pricházím
k zaznamenání
j e š t e j e dno h
o myl u: demoralisacní
stránka dusledného automa'
vání delníka a snížení jeho intelektuálních kvalit v
vis los ti s tím. Predevším
pri racionalisaci nejedná
o automatisování
delníka. Taková racionalisace nenl
cionalisací, nýbrž špatne pochopenou myšlenkou o de
práce. Ž á d n Ý p r a c o v n í k, který jest k práci dán
práci si vybére dle svých vlastností a schopnosti, n
automatem, má-li vubec chut k práci (je-li k práci d
nován). Nikdy nepujde delba práce až do takových
tailu, aby se stala pro pracovníka oprávnene monoto
ponevadž
pak by se tato cinnost stala urcite nera
nální a drahou; jinak jest cinnost vždy tak uzpusobe
že umožnuje tem, kdo chtejí pracovní ci výrobní pr
ovlivnit svým intelektem, aby tak ucinili, a ti, kterí c
pracovat pohodlneji, I více fysicky než duševnc, aby
ujali v pracovním
procesu místo dle techto vlastn
Je to pevné presvedcení
rady praktiku, že cím ra
nalisace bude hloubeji provedena, tím více lidí bude
kojeno.
. Nechápu proto, jak mohou dnešní representanti výro
a obchodu mluviti o pre h á n e n í a gen e r a I S
v á n í techto myšlenek specielne pokud se tÝce vedec
organisace
(viz rec predsedy Ústredny obchodních
mor. A. Grossmanna
na plenární schuzi v Bái'lské B
strici), když je každému jasno, že všechny ty požadav
které stejným dechem, soucasne, obycejne na schuzf
prednášejí
(po snížení daní, snížení tarifu, snížení ú
kové míry) mohou být rešeny úcelne jen tenkrát, k
ta racionalisace
všude pujde co nejhloubeji. Každý pr
ví, že dane nemohou být nižší dotud, dokud je verej
správa
drahá, staromodne
vedená. Pri tom zase
chceme, aby verejná správa vykonávala všechny úko
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a r Ý c h 1e, úcelne, rychle, jak vyžaduje tempa
ního života. ProtO' se musí hledat nejúcelnejší zPUrešenÍ, TÍ~ se I avšem nenajde, rekne-li se): my
e snížení,daní a tarifu,tale »nemužeme aplikavat
kou organisaci na všechny abary«. Ta jsau ty
uvy, které musí být avšem asudné prO' naše
~árstvÍ, když jsou brány jakO' aficielnÍ prajevy lidí
sokýchverejných a tím také vysace zadpavedných
h postavených.
vedl-Iitloover - dle výra cní zprávy americkéhO'
terstva obchodu - svým vlivem a pamací kanfe(docíliti harmonie a koaperace mezi jednatlivými
ami, mezi drahami a pavaznÍky v tam smeru, že
1dopravuje se velmi rychle a levne, davedl-li dále
ti spolupráci všech složek 'zúcastnených na stavebruchu, dovedl-li povzbuditi k stavbe elektrických
ál a využitkovánÍ vodních taku, címž ušetrila se bekrátké doby 56 milionu tun uhlí, dave dl-li svým
em a ustavicným zduraznaváním principu kaaperace
nšovati (simplifikace) pacet druhu secích straju, plulopat,nádob na mléka, umývadel atd. - nejsau ta vše
elé výsledky praktické racianalisace?
pakujiznovu: k a ž d ý, pravím k a ž dýmá mažnast
své cinnosti hledati a nalézti lepší a dakanalejšÍ pa, at je to podnikatel ci delník, úredník, abchadník,
v domácnosti, konduktér na dráze, na elektrice, ral- krátce všude lze zlepšavat, zdakanalavat
ve
ru racionalisace. K aŽ dým u,ž e pri s pet dle
é ho. Dle tohO' pozná se vyspelast, davednast, pavosí. Že k tomu musíme mít také trachu j i n a u v ýo v u než dosud, ta je již kapitala zase jiná.

Poznámky
si kdo ustele, tak si lehne. Tem naSlm ceským
anám, které dríve byly Ve vláde a ted jsou v apO'j, povstala specielní trápení:
strany vetšiny je zají nutit, aby uprázdnily všechna místa" která obsaty jakO'strany kO'alicní, cili aby jejich lidé vzdali :se
h funkcí v haspadárském a financním svete, na než
dostali jakO' lidé vládní a jichž se nyní opO'sicnastí
ou stali nehadnými. TakO'vO'u rec vedau zejménra: nerí nenasytO'vév agrárních nO'vinách. Pa panu KlO'covi se dokonce žádá, aby prestal být predsedau setu. Potrefené strany, sociální demakraté aceskaslaští socialisté, se prirO'zene razhorcene bránÍ, Je nám
0, že v tétO' ved nemužeme s vyhazO'vanými príliš
I1atisovati. Ta neznamená, že sdílíme stanavisko
hazujícÍich.Ale zdá s'e, že vyhalOvaní sklízejí jen
ocevlastní viny, a nelze ani ríci, že by nebyli casta~
át{ varová:ni. Strany pravice snaží se v té veci SQlist. m dukladne na: oci privésti, že chléb opasice jest
rký, a nejhlavnejším jejich mativem je zlamyslnast.
e,'by'·li správný ten systém, jaký kO'alice zahájila a
cho\ lvala pri obsazování funkcí ve verejném živate,
k b) se musila ríci, že strany pravice mají pravdu
svém nynejším pacínání a že jen dusledne pakrají v tom smeru, a který také sacialisté se pricinili.
Jak
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Syst-ém ten spacíval v tam, že kaalice obsazorvala sviými lidmi všechny verejné funkce, na které jen trachu
b710 možr:O' strciti P?lit.ika. Žádná funkce nebyla Rred,
bm bezpecna. Pad zammkau kO'ntroly obsadila kaa)ice
svými lidmi skara všechha místa v kulturním admi~
nistrativním a haspodárském svete a vysadila' odbarníky pred dvere. Místa s'e neabsazovala na základe
schopností a znalO'stí, nýbrž padle stranické ,l€gitimace.
Snad nejvíce dO' nebe valala násilné a škadlivé zpalitisavání vedO'ucích míst fY' 'penežních
ústavech
které
kaalice pro všechny prípady pravedla krátce pfed val·
bami. Pojem stranickéhO' klíce nabyl v tech dabáJch n'eblahé proslulasti. Kdo nepatril k nekteré vládní strane, nemel nadejí. Strany pravi.ce dusledne nyní obracejí
tentO' system na zmeneuLpom~ry:
kdO' nen'
a e,
at nemá žádné lunkce, la panev'adL sacialisté už ve· vláde nejsau, at se vzdají svých funkcí. Sacialisté, aby se
uhájili, musí prati tamu užívati duvadu, jimiž proti
kaalicní praxi dávnO' už aperavala samastatné verejné
mínení. V Americe zajisté vždy, kdykaliv se demokrat~ pa republikánech dostanau k vláde, vyházejí republIkány ze všech verejných míst a absadí všechna,
až pa saudcovski místa, svymi l~dmi. Totéž uciní prirazene i republikáni demakratllm, dá-li jim k tamu
výsledek valeb mac. My, kterí vytrvale adparujeme
dabrým stránkám amerikanismu,
nemusíme se tak
achatne chytat jehO' stránek nejhorších. Je-li už obsazavání všech verejných míst politickými ciniteli sama
a sabe zlem, pak je strídání a výmena tohatO' zla ješte
harší zla. když palitictí funkcianári pricházejí na svá
navá místa beL kvalifikace, prece lze dO'ufat, že kanec
kancu prece pecenemu fiOlubu, ,který jim· dO' úst
priletel, nejak parazumejí, tatiž ž~~
za nejakau dobu okaukají a abeznámí s patrebami
svéhO' úradu. Kdyby však pokaždé pri zmene vlády
meli, býti ti, kterí byli V'e vláde· a už nejsou, s hanbau
vyhnáni se svých míst a nahraženi navácky ješte úplnejšími, znamenala by ta jen zharšení diletantismu a
palitisavání verejnéhO' živata ve smyslu ješte náhadnejšÍm a nestálejším. Musíce v politice' abycejne voTliti
mezi dvema zly, rO'zhadne zvalíme radeji zlo menší.
Sacialisté necht pamatují, že treba jim naríkati i na
sebe. Daufejme, že nyní naucí se lépe razumeti a veriti
odpO'ru proti duslednému palitisování všeho, cO' je na
dosah ruky, a že, až se zase dO' vlády 'vrátí, i ná jiné
ten O'hled budau míti, který nyní pro sebe vyz1aduji.
Kanec kancu jsme také nárad a ne j'en nekalik pO'litickiýichstran.

I

Dopisy
Mládež a idealismus.
1.
Vážen'ý pane redaktOore,
domnívám se, že jsem se ve svém prvém dOopisevyslovil poonekud nejasne a pr'iznávám se zárOoven, že jsem, pokud se
týce utO'pistickéhOonazírání na prevrat, který musí dosaditi
ideál na náležej ící mu mí.sta, panekud prestrelil. Jest však podle
mého náioru nejprve nutno si ujasniti, co to vlastne ideál jest.
Ideál neznamená chtít neco, nýbrž ve!riti v ,tlIeco,v neco ušlechtilé a vznešené, coo by melo býti v nás - ideál jest jakýmsi
bohem - a použít tahoto boha ke svÝm živOotním úcelum a
zámerum, udelat si z nej plán pro život, zpraktikoyat jej zna-
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mená znesvetiti a zhmotniti jej. Dovolte, prosím, abych opravil
chtejí prispet ze svého! na jejich výhody. Shodujeme se
nia,lé osobní nedoTQozumení.Nejsem student, nýhrž clovek, jenž'
v tom, že výhodnejší postavení jednoho stavu má za n
již od 16 let byl nucen - ne-li .starati se o sebe - tedy vzdezhoršení postavení druhého? Jeto pouhá obrana proti
láyati se a pracovati ve veku, kdy se ffinQZí ješte priprayují
tectv(a chytráct:v:í"které dráždí tím, ~e svoje eve kryje
slovem.
pro život. Piodelal jsem válku jako nedospelý clovek - témer
díte, prodelal jsem hruzy, hladu a penežního nedostatku, rodinBojíte se, že oci mladých nevidí dále než na talír. Není
ného rozvra>Íll atd. Jsem príliš osobním, vím, avšak kolik dneš'
tak zlé. Mladí chtejí videt - i ten talír. Ci snad je ta spri
ních mladých lidí nepr:<Ydelalototéž 00 já?
aby mladý clovek byl smešný snílek? Nebo snad má být
Píšete': 'Idealism má svuj význam práve"
dobe hruzy a
podobne idealisticlcá: jak,b hrdina Gonc.aroV'Ovy»Oby
nebezpecí. Dobrá! Tato slova platí však tem, kterí už tyto! hi!i,torie«? Na tento druh idealismu nemá opravdu mladý'
který se má Uživit, cas.
ideály mají a ne tem v tomto prípade nám mladým, kterí jsme
si je tehdy teprve JXlca,libudovat. A reknete sám, pane redPripouštíte, že mnohem kladnejší služby idealismuprok
akftore, jest možno - abych užil poetickéhO' O'bratu - vzbuti, kdož se starají o chleba pro sebe i pro jiné. Což mladým
diti k životu predcasne vyspelý kvet, jenž byl sežehnut mrazem?
nedovoleno býti idealisty tohoto zdravejšího druhu? Vina.
Dnes jest tedy situace nás mladých taková: mravne a v dosti
dých je v tO'm, že se nedovedli priléhave vyslovit.
príp;ulech -i.... telesne utreseni vyšli jsme z velkéhO' vraždení a
Pišete, že nechápete, jak je možno být socialistoua
z velkého spolecenského prevmtu do života. Nestudujeme-li,
idealistou, když k socialismu vedou hlavne cesty ideálnf.
nebo nedostudovali-li jsme, jsme nuceni pracovati jiným zpuKaždému snad mladému, který dospel k poznání, že nemá
sobem at už telesne ci duševne, a v boji o existenci nezbývá
spolecného s odpurci socialismu a hájil ideál socialistický
jednoduše mí:sta na ideály.
N'ení správné, dO'mníváte-li se
jeho odpurcum, se stalo, že se mu jako poslední argument
o dnešní mládeži, že jest krátkozraká tak, že nedohlédne dále
tklo, že podporuje materialism proti idealismu. Není prir
než na talír, jest ovšem naopak z cela v porádku, doznáváte-li,
že socialisticky smýšlející mládež vyhlásila válku tomutO' s
že neJXlmuže, vZÍt na mládež-IiUt;- Holí pomáhat ideálum na
které je štítem všemu možnému?
své místo? Nikoliv. Jej;t nutnol jíti hloubeji ke lwrentlm prícin
J e mn~ho mladých/ kterí vedí, co chtejí a nejsau J
a v tomto prípade jsou tyto koreny - oeterum autem censeO'u cesty«(. Není treba n~d nimi zoufat. Idealismusse nesde1f
hledati v uplynulé válce.
chanickým opakoyáním tohoto slova.
ChybO'u dnešní mládeže ovšem jest, že neholduje prehnane
Prijmete shovívave tuto moji obranu, vážený panere
sportu, jest prespríliš zpolitisována, ~ cemž by ovšem bY,IOl
možnO' hleda,ti práve pohnutky ideální. Avšak prihlédneme-li
Vám odd;m:ý
blíže, shledáme, že i zde tomu v prevážné vetšine prípadll nenÍ.
P:dhlédneme jen na mladé fašisty. Není prece mO'žno hledati
III.
idealism v hnutí, které smeiuje k tomu dO/stati se druhému
na kobylku, shoditi nekoho rasove ci politicky nepphodlného a
Vážený pane red:;tktore,
nepríjemného do škarpy a sám jít po silnici. Ješte nejvíce ideapromluvil jste zde nedávno s nekolika mládencia pa
lismu by bylo mO'žno nalézti mezi mládeží komunistickou. Zde!
o idealismu naší generace a, rekl jste jim, co je ta vlastn!
však pracuje v mire dosti znacné žaludek.
idealismus.
Nevím, pane redaktore, jak Vy si predstavujete idealism,
píšete-li, že »bez idealismu nevyrešíme ani otázku chleba«,
V tom prípade by j;e zde jedna>lo o jakÝsi praktický, t. j.
materialistický idealism, který prec konec koncu vubec idealismem nenÍ. Idealismem jest podle mého mínení na pr. prospet
veškerenstvu bez ohledu na materialistické pohnutky a cíle a
bez ohledu na to, prospeje-li jedinci tento idealismus cili nic.
Duševní život nás mladých má také své ja~né stránky, také
~

~votní
nejsou cistým
zájmy,
hmotarstvím.
které pres to,
I my
že nejsou
hledíme idealismem,
pres ten krajíc'
prece
chleba ponekud dále - ale mohu-li mluviti za mnohé - idealismu postrádáme ne proto, že bychom jej snad dobrovolne
zahazovali, nýbrž proto, že>v zárodku již byl" nás udušen.
S veškerou úctou
Jirí Langstein.

II.
Vážený pane redaktore!
Procetl jsem clánek »Mládež a idealismus« a: nabyl jsem presvedcení, že príliš cernc vylicujel'e mládež. Jak pesimisticky,
vyznela Vaše )SIO'va:»Nejhorší je, že to není pasa. Je to naopak za,tracene uprímne cítenO'.« A prece myslim, že je to!
namnoze posa. Ci jaké stanovisko má zaujmout mládež k barnumskému omílání tohoto slova, kdykoli se jedná nekterým
vrstvám o získání tech nejmaterialistictejších výhod pred ostatními? O príklady tuší~ není nouze dnes, kdy se celne kongruová:
vetšina ohání tímto slovem desetkrát denne ve svém tisku a
své politické odpurce vyhlašuje za pusté materialisty, když ne-

Naše generace není pr'osta idealismu. Svému idealis.
podkládáme ani ženský výklad, abychom verili necemu,to
že neveríme, a stejne dalecí jsm,e výkladu vskutku muž
abychom chteli neco, protože nic nechceme. Naopakschází
víra v neco a odhodlanost chtít new! Náš idealismuszn
neduverU a vztek na hlupství v národe, v nemž stan
mezi námi' chtejí je kolportovati. Stydíme se <\anaši
noblesu, s níž jsme odsouzeni dýchat spolecný dusný
Náš ~ztek a naŠe neduvera v nynejší národní velicinyv
v nás naprostou 'lhostejnost! Tak je nám zde jedno, co sev
šem« nát:ode deje! Necekáme zde ani neštestí ani jW
zraky! Jsme velmi praktictí a prozíraví a protO'radeji h
ucíme anglictine, fralIlcouzštine a jiným jazykum. Nestar
zde o národní slavnosti, ale také plným právem chceme,
nár,od, který má na svém jednom konci fašism a na druhéla
munism, nás nechal žíti v klidu a nenudil nás svýmifr
r.ebof nám verte na: tom všem málo záleží.
Jsme si dobre vedomi toho, že dáváme národu dO'b
nosti pramálo nadeje a, útechy. Jest nám však zcelalh
w si q nás myslí na pf. taková celní Iwalice. Chtejl
duveru a víru v budoucnost národní ~eci lidé, kterí svými
nás o ni okradli. Zasili v nás bouri a vztek, a protO'n
než aby tyto dve hezké veci mezi námi sklízeli. NaIe
stejnost ke všemu, col se v:edle nás deje, má své dt\vodt.
duvody mají své koreny už ve svetoiVéválce. Nechali j_te
drazí pánové, plných šest let voj:n~, kterou pripravila
nerace, rusti jako stromy v lese, a proto se nedivtednes,
sklízíte plody z pesteného a ošetrovaného stromku, ale
a trpká plánata'. Opoušteli jste nás, když jsme byli j

Príto/nnost
idealismu, který byl »mužský« a ríkal: chci lJleco! Poe však, že tent/) idealismus, který mluví tak rozumne
ŽU a otcu zkušených,
chtel tak dlouho ncco, až se
chttní vyklubala svetová vojna. Sem jsme došli s vámi
me !oes vámi rozešli. Po tomto trpkém rozchodu naucili
tarati sami o sebe. Žili jsme v tichu rodiny a její
klid prerušovali jsme jen výpravou hladu a bídy na
láku, kde kradli jsme brambory.
Byli jsme pri tom
ech výcitek. Náš hlad a nákaza. z nemocí nevyhodila
našeho domácího štestí a porádku. K tomu, aby se tak
bylo nutno, aby v naší ro'dinu prišel kdosi neznámý na
a pocínal si tu vl'kutku »jako doma«! To byly chvíle,
nám rekly, že vlastne máme také otce! Neznali jsme
cizího clovcka. Vedeli jsme jen" že se ted postaví mezi
naši matku. To prišel, aby náš dvacetiletý život dirigoval
ázcje se po svetnici vykládal o tom, jak krvácel za
národn. Nemohli jsme pochopiti jeho krvácení, které vetfeba v jeho malícku, když kdesi na Rusi v zajateckém táokrajoval brambory a ocima zavesil se na suknc ženy, své
souložnice.

o bylo doma. Za dvermi domovnJmi v národe osvobozenebylo lépe! Slyšeli jsme krásná slova a za nimi hned
apatrili jsme bahno a korupci. V národe stala se ctností
ciace a špiclovství. Když jsme si vyšli na procházku do
barev národních, nalezli jsme tam hodne bláta a hodne
ciantství.
ovt byly naše výpravy 'a taková naše poznání idealismu,
- se nám pripravovala recnická cvicení. Odpustte nám, že
se vzdali tohoto idealismu, a že máme-li jaký, že je to
"dealismus, prav)' opak vašeho, znamenající
v prvé rade
veru, opovržcrú, vztek a lhostejnost
ke všemu, co dríváš idealismus kolem nás postavil. Náš idealismus znanetecnost ke kolemjdoucím a zustane asi zase jen idea• jemuž se bude vytýkat zbabelost. Nerozumíme
vám a
míme sami sob~. Víme jen, že kdybychom meli o nem
(uviti ponckud blíže, že bychom k tomu nemeli ani volné
ny. Nebo! i Vy, pane redaktore, byste si dO'bre rozmYplil
ti naše konf esse.
dej te tento vzkaz dále.
Karel Cerný.

*
o zná m k are d a k c e. Rozmýšleli
jsme se delší dobu,
e-li to, co je zde nazýváno vzkazem, dáti skutecne dále.
-n<-tnk ciníme, domnívajíce se, že tento dokument pomuže
a..~pollnckoho zburcovat. Autor dopisu je velmi dusledný
vém neidealismu. Na mládeži je, aby posoudila, chce-li žíti
bem zde vylíceným. Podle našehO' názoru národ, který by
takovou mladou gel:eraci, jaká zde byla vylícena, by byl
ý toho. aby byl sklonen pod jho tatarské.
Nic nechci, nic
'rím, vše je mi jedno - s tím se samozrejme
nedá pole/S
žádnou chorobolI.
Jen
vlt.jako se nedá polemisovat
o bychom chteli: aby nebylo pochybovánp
o tom, že ty
'tné zkušenosti mládeže jsou skutecné. V)'mluvné je, jak
ho mladých odneslo si z rodinného rozvratu rány, které se
jí. Pisatel má pravdu v jedné vete: jaké jste si nás udelali,
ové nás máte. Nad tím ,oby meli více premýšleti istarí než
í. - K dopisu p. Langsteina chteli bychom ješte pozna"t, že naprosto nemužeme porozumet
jeho pojetí ideau, které odmítá všechnu praktickO'u úcinnost ideálu. Ideály
, pro život - pro co jiného? Muže býti idealistou jen tert.
nic nedelá a jen za mesícku krásne vzdychá? Musí v nás
tecne opadnout všechny ideály, jakmile ruku k dílu priloe? Je ideál jen tklivý soudruh našeho nicnedelání? Tady rekl
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Masaryk dobre, že kdyby hodní a dobrí lidé vlastne
noši, ziých a špatných by už nebylo.)

nebyli l<?-

Anglická literatura a my.
Vážený

pane redaktore,

rád byeh poznamenal nekolik slov k clánku p. Hance v, c. 33.
o pomeru anglického knižního trhu k naší literární tvorbe. Pro
A'lUglii je charakteristický
systém pujcoven knih od ohromné
Mudies, která nekdy skoupí skoro celý náklad knihy, až po
všudyprítomného
Smitha na nádraží, který vám pujcí knihu do
vlaku. Tak sleduje Anglican nejnovejší
literaturu z techto »cir.
culating libraries« a kupuje casto jen klasiky a své zvlášt oblíbené spisovatele. Psychologie
tisíetl predplatiletLI techto knihoven J}<'\dátedy velmi na váhu. Že v ctenárské obci mají romány
daleko vetší oblibu než povídky, je zjev vše~n;;;-ja
c by
dosvedcil i kaZcIý cesKÝ' nakladatel. Platí to bohužel i o takových perlách jako jsou treba Capkovy »Trapné povídky«. I americký nakladatelský
agent, vyptávaje
se na pl-íležitostné ceské
knihy, predem vylO'ucil »short story«, ac kolébkou této moderní
formy literární je vlastne Amerika. V tom je naše velká nevýhoda: máme sice nekteré skvele. -Jl:Ovídky stací uvésti
Capka-Choda
nebo Langera
ale nemáme ani Bojera ani
Ibaneza. Ostatne myslím, že se ted prekládá dost. Co pak se
pj-ekládá z nemciny? Brzo dojde i na Chelcického, Palackého,
Havlícka
a Jiráska.
Že nemáme zatím svetový román jako
Rusko nebo
Torsko, ,s tím se nutno' smíriti. Nejsme v tom
sami, a máme treba zas jiné pekné vCci. Sobestacnost ohromné
a bohaté anglické literatury
je ovšem velmi nepríznivá prekladllm, jde vždy spíše o kuriositu než o skutecnou potrebu;.
tím se velmi liší anglická..-».ntlecnost« od prekladatelské
horecky
u nás nebo v Nemecku. Mnoho se dá Q' ekávati od sprostredkující cinnosti klubu P. E. N., () níž se p. FIatnc n zmHu1.je.
Tento svetový klub rozesílá všem svým odbockám seznam knih
vhodných k prekladu
a obrací na ne pozornost
nakladatelu.
Pokud se týce prekladatelu,
znám celou radu spolehlivých sil
a jejich pocet stále poroste, nebot slovanská škola pri lon.dýnské
universite se slibne vyvíjí (v príštím škO'lním roce bude aspon
u osved24 hodin ceštiny :týdne!). Bohužel nacházíme nekdy
cených prekladattlLI z ceštiny strašlivé »boty«. Žasl jsem kdysi
rad touto ledabylostí, dO'kud jsem se z rozboru nekterých prekladLI z a1'Jglictiny do ceštiny nepresvedcil, že naši prekladatelé
bývají nekdy práve tak nedbali nebo ješt~-pEets to,
že mají za sebou jistou tradici a po ruce velký Junguv slovník.
Tu se dostáváme k hlavnímu bodu. Nejde o nedostatek pr.e.
ldadatelll, jak by se zdálo z clánku p. Hance. Tech je dost mezi
Anglicany (a jiste i v Americe) a nekdy velmi nadaných. Ale
jde o to, že cOGud neexistuje dobrý ces k o - a nig I i c k ý slovník (který by ovšem udával i slo'vesné vidy a nutné koncovky).
Stacil by ,slavistovi i vysvetlující
slovník jen ces k Ý jako je
Petit Larousse nebo Fowler·Fowler,
ale ani ten nám ješte naši
ceštinári nedali. Není težko si predstavit,
jaké obtíže chová
preklad z ceštiny bez potrebných pomllcek, nežije ·Ii prekladatel
v ceském prootredí a je-Ii odkázán sám na sebe. Za takového
stavu vecí lze spolehlivý preklad uskutecniti jen kooperací s rodilým Cechem. - Pokud se týce objemu romár,u, nezná práve
tato literární
forma zákonu - krásne psal o románu Percy
Lt;bbock - ale je jisto, že se ustálila jistá norma. Srovnáme-li
na pr. pocet stránek Swinnertonova
»N okturua« s Bennetovou
»Babskou povídackou«, vidíme, že jsou i v tom znacné rozdíly
a ,netroufal bych si predpisovat
našim literátllm pocet stran
nebo slov. Jen kdyby nám nekdo napsalo legiích takovou )}VO'jnu
a mír«! Spíš záleží na délce pri povídkách do magazinu, ale do
známých magazinu pronikne jen eizí autor zvucného jména a
zde snad by bylo nutno ješte více než kde jinde se: prizpusobit<
vkusu ctenárstva
této lehké literatury.
Tedy nic mor b i d,

i
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s o rdi d, g 1 O'O'm y, s m u t t y a nic beztvárného,
experimentálníhO'.
Nejlepším a jediným klícem k srdci, anglickéhO' a americkéhO'
publika vubec je císt a studuvat
nejlepší moderní anglickou
prosu. Tomu chce napomáhati "Aventinum«
svou Standard Library. Nezapomínejme,
že O'ba nejvetšÍ naši klasikové 19. století, B. Nemcová a J. Neruda, považ0'vali anglickou beletrii za
nejlepší na svete a její cetbu doporucovali.
V d0'k0'nalé úcte
O. Vocadlo.
Lundýn,

v zárí

1926.

Kritika kritiku kritiky.
Pane ledaktore,
v-»Pfítomnust~te
k clánku p. A. C. Nora "Kriticnost kritiky« napsal mezi jin)'m: "mel by se nalézti nekdO', kdo by náležite vylícil tentO' kolobeh ješitnosti,
ctižádosti
a snobství.«
Poznámka
je vtipná a ironická už proto, že pan A. C. Nor
~náležite
vylícil tento kolobeh ješitnosti,
ctižád0'sti a snobství,
ale sá.m u 13ebe. Myslím, že ješte žádný autQr na svete nebyl
spokojen s kritikou
a že kat2ý více méne má d0'jem, že je.
nep0'chopen, aJe p. Norovi zusta.ne zásluha, že prichází verejnosti žalovat, jak na nem kritika sedí a jak težký je jehO' život.
Mluve všeobecne o kritice a jejich spádech, myslí p. Nur
specielne svíij prípad. Píše o svém smutném mládí, kdy cetl
romány a' kdy se divil, jak je možné, že jeden kritik neco
chválí a druh), zavrhuje. K tomutO' hroznému problému promlouval latinsky asi takto: kde je centrum secmitatis? A tO' se
opakovalo, když p. Nor zacal romány psát sám. Všichni mladí
kritici se jednou odpoledne smluvili, že dO' p. Nora budou
rezat, ironisovat, špiekuvat, zavrhovat, rýpat pod žebra. P. Nora
zaráží fakt, že "kritik není prustý ctenár, ale že pitvá, hloubá,
pochybuje, zkrátka analysuje«.
A nejvíc se p. Nurovi ubližuje tvrzením, že stojí pod necím
vlivem, dejme tomu p. Vrby. Jeden kritik prý to rekne a 2S
jiných to po nem Ipapouškuje.
Podle této teorie se budu ude
dneška bát tvrdit, že se zeme tocí kolem slunce, abych nepapouškoval p\) p. Koperníkovi.
Zaráželo-li p. Nora, že se kritici
v.e svých kritikách nhní, dalo se ocekávat, že bude mít hroznuu
radost, když se O' necem shodnou, ale v tom zas vidí papouškování. Pokud vím, upozornovala
kritika pana Nora, že je na
nejlepší ceste k p. Vrb.oIvi, pokud se týce abnormální
psavé
~A

pot~e.
na kQnec p. Nor oduvodnujé svou vlastní kritickou cinnost
tím, že »jako clovek, jenž též píše a tvorí, muže posoudit stejný
proces, eventuelne jeho výsledky u jiného«. Tahla toporná veta
~e dá lehce preložit do ceštiny asi takto: odstrelte kritiky a my
autori budeme psát sami kritiky a nastane v literárních luzích
literární pohoda, rušená jen zvuneckem berana.
Na omluvu celéhO' clánku lze uvésti auto,rovu rafinovanou
vetu, že ucené stati o kritice, o jejich podmínkách, požadavcích
a 'nutnostech jsou zbytecné. Tím je vysvetlena
ona k smrti
populární úroven clánku.
Proc vubec píšu odpoved. Neisem literátem, nejsem kritikem
a lnepatrím k žádné kamarádské
klice. Ale myslím, že u nás
,žádný mladý autur si nemuže príliš stežovat na kritiku, nejméne p. Nor, který by ji mohl být vdecným za to, že hO' udelala
pres noc geniem. Kdo necO! umí, ten se neztratí, a koho bolí
ruka od psaní, at zas chvíli odpocívá a prO' zmenu myslí. Rozhodne není vkusné žalovat v casopise a vyrovnávati
privátní
úcty pod firmou utlacO'vaného. Ostatne porád doufám, že onen
clánek nepsal p. Nor, ale starší \Slecna p0'vadlých puvabu, a že
p. Nor se proti autorství vážne ohradí.
V Brne, v zárí.
Jaroslav Pribík.

9·

Knihy a standardisace.
Pane redaktore,
jsem si:-vedoIDJ že dnešním dopisem prekracuji znacne
své kompetence;
prijmete jej tedy jako mínení laikovo,
ostatne nemusí být nesprávné, protože je laické.
Už delší dobu mne napadá, proc v naší knižní výrobe
po technické stránce taková anarchie. Skoro každý
pe~tuje odlišné formáty,
odlišný tisk a odlišné obálky.
F'l'ancii a Anglii jsou tytO! veci velmi ustáleny bez ohl
firmy. Ohromná vetšina francouzské beletrie vychází ve f
12X 19 cm, který je velmi praktický (dá se na pr. 7~1sun
kapsy). Rádky jsou krátké, písmo není na stránkách na
a proto se cte rychle a! pohodlne. U nás se, nevím z jlk
vodu, tiskne mnoh0' knih ve formátu skoro ctvercovém s
hými, neprehlednými
rádky.
Druhá vec, nad níž dokonce, jak :se mi zdá, vládne 11
jakási hrdost, jest záplava t. zv. umeleckých obálek. Nakl
který by vyáal román bez »umelecké« obálky, snad už bY
nebyl pokládán za slušnéhO' nakladatele. »Umelecká,' ob
stala prímo povinností. Nu, nekdy se to povede, ale castf
Zdá se mi, že prostá typografická
úprava obálky je
vkusnejší, protože knižnejší. Priznám se, že ceské knihy
kupuji, hlavne pro ty umelecké obálky. Dokonce se ob'
s temito obálkami i spisy vedecké a e$ayistické, což je,
vrchol nevkusu. Jsou-li ty obrázky pusobivou atrakcí pro
mohly by se snad tisknout [Ja papírové obaly, které by se
s knihy strhnout. Kdyby se netiskly vubec, pravdcpodob
I'e výroba knihy zlevnila. Kdyby byly jednotnejší íarm
jednotnejší
úprava, mohly by být i jed:lOtnejšÍ ceny (viz
Framcii).
Myslím., pane redaktore,
že tentO'
obecném volání pa standardisaci.
Jsem Vám oddaný

Co rekl pan senátor I{roiher.
Pane redaktore!
Správne Jste napsal, že nejpohodlnejší
zpusob polem
vyvraceti to, cal odpurce nerekl a nenapsal. Dodal bych: '1
nechati to co rekk
Mne se st<:\lo cosi podobného. Na
lidu v Borova!1ech jsem mluvil pro demokracii, to jest
vetšiny, ~ vyslovil se ostre prO'ti diktature at zprava
zleva.
Dikmturu menšiny jsme meli v Rakousku. Kdyb
však meli voliti mezi diktaturami, pak by mi byla milejší
tma treba Schwarzenbergova
než tech, kterí jsou tak I
jim práce padá z rukou a k t e r í o t á z k u o p o s c e r
s t a ven Í m k e zdi. Každý z posluchacu tomu rozumel,
.vyslovuji
proti diktature
fašistické jakO' proti komums'
My.slil jsem, že mluvím jasne a. že o adresátech není
nosti. Zatím to vzal na sebe l~s1. Stivín a ponevadž o
žádný neverí, že by chtel oposici stavet ke zdi, tedy tu
vynechal. Mel vypustiti ten passus celý, ponevadž je prok
schopný a pilný muž a nemel ani tu vetu vztahovati na
iIlIÍctvo, jako to ucinil. Nemel to uciniti tím spíše, že dell
uverej není nedokonalého
referátu
mohl císti ve Ven ko
správný smysl reci. Ale t0' neprekvapuje v ohni zápa~u d
tisku, kde O' jednu nepravdu více nebo méne se ani n
Ceho však lituji, jest, že ve vážném týdenníku jako je P
to m'u 0' s t,
bylo prac0'váno
pouze na základe pole
P r á val
i d u, ac sn<:\d Ven k o v z 26. srpna byl p. F.
také k disposici, takže mohl se dovedeti, že jsem mluvil o
mun~stech, v jejichž levosti prirozene ani jako knez ani
zástupce zemedelství nemám zalíbení.

i

Dekuje

za laskavé

uverejnení,

jsem

epíše o našich knihách
Spisy Františk.a Gellnera.
Fr. Borový v úprave A. Chlebecka.
pozustalost usporádal "Miloslav Hýsek.

Za Kc 36.-.
, Gellner, Neumann, to byli muži v literature, kterí
ovali a jejichž posmechu jsme se bály, aniž jsme ta,
, doznaly. Nebot jsme byly slecinky. Jak by se asi
rehtal, že o jeho verších píše ženská. Dodnes mám
a Gellnera.
jsilncjší z Gellnerových veršt\ je muž za tím. Je meta,
e v nieh parád, bez fráze. Ne, že by to byly nesmrtelné
Ale že je za nimi tak smrtelný clavek. Jdete damu a
Je za vaším vedamím: jo, s kým jsem ta dnes mluvila?
je ta Gellnerava knížka. Gellner je vtelení anarchistipesimismu aktavána, který je v každém cloveku.; byl-li
U mladý.

Mne teší jen, že každý zbytecný je,
poslední trhan, jak muž výtecný,
že zbytecné je y:šechna, co tu žije
i nežije. - Jsem clovek zbytecný.
Nikdo neríká, že je to zdravá cetba pro moderního cloveka,
neustále se snažícíhO' o úcelnost a životní ekonomii. Ale je to,
pane bože, z paprsku pravdy, které jdou kolem dokala, jeden
šíp skrz naskrz. Za to bud Gellner milován.
M. Pujmanova-rIennerovlÍ, Tribuna, II. 7. 26.

Básnický odkaz Bartoše Vleka.
(Na okraj jeho posmrtné sbírky »Jenom srdce«, která vyjde
u F. Borového v Praze.)

. Bartoš Vlcek byl z rodu romantikt\ a v jeho generaci jeho
Zjev se rýsO'va! ponekud cize. Zacínal jako dekadent, než ha
k sobe pritáhl expressionism jakO' úskalí pritahuje zmítanou lod.
Milo~al extrémy, jeho zvídavý, vecne tO'užící a stále znovu
zmrazený duch neznal klidu. Kdyby tulácký, smyslavý a smyslný
naturel Bartoše Vlcka nebyl tak žívniv plnosti života, mohlo by
se veriti, že v jehO' samote se bicuje a svíjí asketický osud.
V jeho zpusabu, jakým prostupoval skutecnost, bylo cosi vznícenéha, rozvášneného, supranaturalistickéha. Žíznil po absalutnu
a s opajením O'kaušel marnast zápasu »ducha nad hmatou,
pravdy nad zlem, ídylické potreby claveka nad štvavým bojem«.
V jeho svete, který osnoval mezi mužem a ženau, v jehO' eratice, jež nebyla bez peTIJyšílenství, bylo cosi mystickéhO' a natuMá necinnost se mne již k smrti hnusí
ralisticky perversníha soucasne. Jeho spiritualism 6e neobešel
a k práci .své jsem vždy byl bez lásky.
bez nej hmotnej ší hmaty. Jeho sociální víra, nekryj ící si tváre
O, maci rázem roztrhati v kusy
pred hrubou, bolestnau, špinavau realitou, mela v sabe jisté
své cíle, pomery a úrady.
príznaky fanta.stiCnosti. Slucoval vodu s ohnem. Nade vším stál
ve své samate, prahnoucí, nesmírený ramantik.
Však nove ucit - je to bezvýsledné,
Rak 1925 byl vrchalem jeho krisí. »Cekám zavanutí krídla
když zklamání mé všecko proklíná
genia, které by se mela datknauti mého cela,« psal mi na jare
a ruka maje, satva že se zvedne,
v jednom ze svých dopisu. »Žízním - \Strašlive žízním po
již znavená mi padá do klína.
poznání po tech závratných hloubkách a výškách, které vidím
11 nekterých klasiku anebo a.spoil po tech strašných balestech
A to vím jiste: Kdýbych dnes byl ženou,
~vurcích
nešt?-stník~,
prokletých,
ale lidi, kterí se prece aspon
tak slinám sveta nastavil bych líc,
jednou datkh okraje tah o tajemnéhO' království, které je mi
a s drzým smíchem, sukní vyzdviženau
dasud na sedm závor uzavreno.«
své telo šel bych prodat do ulic.
Tuším, že vysvítá, jak Bartoš Vlcek, jemuž baj znamenal
smy,sl bytí, byl tvurcím duchem až beda nehatavým a preve dvaceti letech, P o nás atp r i jde pot o p a,
chodným. »Jeho odbaj jakaby byl propadlý do nitra a nemel
1912:
kankretní, uchopitelný tvar, jako by ta bylo vzkypení proti
útlak.u, jemuž nelze dabre porozumeti, útlaku príliš osabnímu a
Zlé dni.
nepojmenavatelnému,« vystihl na nem Leo Blatný.
Tak. se, stalo, že vyšel z expressionismu jakO' propadlý typ
Pred ctrnácti dny, predevcírem, vcera
ahasverský. Skrípavý pessimism jeho povídek ustoupil základavé
vzdy tentýž stav, Prac, nemám tušení.
mlhavé bludnosti pasmrtné bás11lickésbírky. Ze starších básníku,
Uzkast mne tiskne hrdla. Neduvcra
kterí se vepsali v dejiny mladé literatury, prišel taktO' na radu
mé smysly svírá v trapném vzrušení.
i Otokar Fischer'. Bartoš Vlcek prijal mnohdy i slovní jeho výraz.
Vec romantickéhO' ilusionismu procítil s citlivastí až chaZní neuprímnost v slovech. Podezrele
robne zjitrenau. Jeho lyrický akcent padá na tragické okaušenÍ
púsobí srdecnast svým úsmevem.
menlivé skutecnasti a na sílu snu. TentO' nezdárný syn dvacáPodání ruky lest je neprítele,
tého století, atrávený kulturau, mel ješte dast casu dakázati, že
a mlcení je zášti projevem.
ramantism, ne pouze jako báiSnický slah, nýbrž i jakO' živatní
osud je címsi, co bude paesie vecne vyslovovati a k cemu se
Cos hrazivého z budoucna se rítí
vecne bude vraceti, byt byla na zcela protichudných cestách.
a láme vše. Kde pravda j kde lež?
Básník, který pasléze si dal heslo» Jenom srdce«, má z živata
DarmO'tvúj duvtip v chladný prostar svítí.
osudový pacit dfsharmonie. Nechce se ranit hrotem skutecnasti'
Odkud jsi prišel? CO'jsi zac? Kam jdeš?
mluví o kvetine. jež kvete pauze ve stínu; je vržen do kosm~
jakO' predmet, vec a nic; cizí sám sO'be a cizí uprostred svých;
Zeme se dusí, v suchém letním žáru,
prchá pred sebau; cím více miluje lidi, tím hlaubeji se jim
na nebi harí slunce lhostejné,
vzdaluje; ne ve splnení, nýbrž v laucení je chimérikovi podživocichové zajímavých tvaru
stata krásy; uchapit neuchopitelné, zachytit nezachytitelné, paznavene vlekou bríme nestejné.
drže~ nepodržitelné, tot jeho tauha; domav se stává cizím, osobnostI Vlckova typu je nutno stále jít a nedajít; bláhavý sen.
Budovy, jež lze steží rozeznati
chtít ztéci hradby vecna! - osud nikdy nedá krídel, jen hmatod sebe, vroubí dlouho ulici.
nau zemi, na níž se nadarmo bO'uríš; razhraní veku, tat celý
V kalhatách, sukních po dlaždbe se klátí
ticha pribíjí na kríž clavcka
osud; nejen vrava sveta, ale
apice podivne se šklebící.
z doby prechodu.
V poslední dabe, nepochybne v jakémsi velkém jasném okaDobre, tahleto je psáno z fysiologické deprese a s takavau
mžiku prahlédl bludnou propastnast Isvé lyrické dráhy, v níž se
zmítal, i taužil sel zachrániti. Míril ke Keatsa"i, Keats mu mel
gescí, že okamžite zde ta deprese prejde do nervu taky. Ale
být spasitelem. V jednom dopise píše: »Bylo mi, jako bych
ou tu ješte jiné veci: lká tu vecne mladá neopotrebovaná
slyšel hlas svého bratra v tech lesích, kde jsem ha cetl, a kde
vežest zoufat ISi nad živocišnou nesmyslností sveta; tu mel
jsem cítil prímo vrústati své nahy dOlzeme a své 5rdce do ticha
adý Hamlet zrovna tak, jako prijde nekdy na každého clO'veka samoty.« Ale než z razjitrenéha prametheismu mohl dajíti mi. století, at cetl nebo necetl v papulárních brožurách a Darlostného vykoupení, než mahl se dacítiti prusvitné cistaty
winovi. U Gellnera hodné milO'vání je to; jeho kocovina, dal es Keatsovy, zemreL
Wolkeravi nedal živat pacítiti tech záludných, bezesmen;rých,
a metaÍysika jsau vždy jedna.
vražedne hypnatických sil, jimž prapadal a s nimiž se bil Vlcek.
vValker odešel, dosáhnuv štastne bezmála kla.sicismu. Bude se
Jarní noc pusobí sic blahadárne,
na neho asi víc vzpamínati. Prato mi je Vlcek tak drahý, i jeho
težko však radovat se o vode.
zkrivené básnické tarsa. Dapsal své básne ne inkoustem, nýbrž
l\lá garderaba visí v: zastavárne,
losef Knap, Nová Evrapa, 30'. IV. 1926.
osudem.
jako já visím v každé hospode.
Co,

i

Starostliv;m
Novým škol nim rokem pfibude
Vám mnoho starosti. Snalime
se starost o obuv Vám co nej·
vice ulehciti.
Vyrábime detské botecky z pev.
né, vode vzdorujici kraviny, za
velmi levnou cenu. Jejich mate.
riál vzdoruje blátu i snehu a ne.
propoušti vlhkost. Jeilch zpra.
cováni odolá všem náporum
jarého mládi.
Tato botka poskytuje pohodU a
chráni pfecrnastuzenim. Umoini
pravidelnou
návštevu vyuco.
váni a tim pfispeje Vašim detem k úspechu ve škole a živote.

rodicum!

CIS. 25·28

Kc 29-·
Cis.29.34

Kc 39-·
Cls. 35-38

Kc 49-·

Pri j cft e s nim i d o n aI

i pro

dej n y

!
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Práve vyllo!

Práve vyllo!
JAROMÍR

K.

DOLEŽ.AL:

Dr. J. KARÁSEK.
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K desátému vyrocí jeho úmrtí.

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

*
196 stran na krásném papíre s krídovými obrazovými pfilohami za Kc 15'- u všech knihkupcu
a v nakladatelství

Fr. Borový,

o

DOVOLENÉ
budete
mít více casu zabývati se
svým st~ojem. Kupte si
knibu
MOTOCYKL od Ing.
.,.
E. Ce~máka za Kc 60·-.
Nejúplnejší
ceská publikace o motocyklu. Stran
576 a 515 ob~ázku. V každém knibkupectví a v nakt.
F~. Bo~ový, P~aba.

PRAHA,

Jindrišská 13.
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