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Když ~yl vynikající americký spisovatel p. TheodorDrelser v Evrope a prijel k nám do Prahy, ste
žoval si na jedno zvláštní evropské nepohodlí: totiž
na hranice. Clovek prý jede kousek cesty, a už zas
musí vytáhnout svLij pasport, podrobit se nové celní
prohlídce, dohodovat se s lidmi jiného podivného
jazyka, zvykat si na jiná jídla a mít konflikt s jiný'mi
zvyky. Prý by mela být celá Evropa radeji jeden po
~ádný veliký stát s jedním porádným jazykem jako
Je to celkem tam v Severní Americe. Na tyto vážné
námitky jsem panu Dreiserovi rekl (nebo spíše pri své
nedostatecné anglictine jsem se jen pokoušel to ríci),
že Evropa je práve velmi romantická zeme, cosi jako
pohádkový svet, kde každý hrdina, vycházeje do
sv~ta, musí prekrocit sedmery reky a sedmery hory,
ceht drakllm a propastem, prelézti sklenenou horu,
preplouti ohnivé jezero a vubec prekonat nescíslné a
nadprirozené prekážky, k nimž patrí i celní úredníci,
nesnáze s pas portem, potíže s cizím jazykem a mnohá
jiná dobrodružství. Byl bych mu rekl, že v tom je
práve velikost Evropy; že vzdálenost z Prahy do Ber
lína je daleko vetší než vzdálenost z New Yorku do
San Franciska, protože mezi Prahou a Berlínem jsou
proste hranice státu, hranice národú, hranice životních
zvyku. My Evropané jsm@ ponekud pyšni na své hra
nice, tak jako obyvatelé hor jsou pyšni na své divoké
hory. Chce-Ii nekdo chválit moderní techniku a její
vymoženosti, rekne, že naše století se svými transkon
tine.ntálními expressy, lodemi, auty, letadly, dráty a
radiem »zmenšu je vzdálenosti«. Dobrá, má to své
prakt~cké výhody; nekdy se nekomu muže hodit, do
razí-h za den letadlem z Paríže do Carihradu, zvlášte
jde-Ii mu o to, aby vydelával peníze. Ale my, stará
Evropa, se držíme pres to jiné tradicní a záslužné cin
nosti: že naopak zvetšujeme vzdálenosti: že udržujeme
složitost a rozsáhlost našeho sveta tím, že jsme se od
jakživa rozhodli být malými a vetšími národy, mluvit
padesáterým jazykem, pestovat své ruzné kultury, tem
peramenty a zvyklosti a ohradit svou zemi zdí jako
zahradu ráje.

Byl kdysi jeden rozervaný ceský spisovatel, který si
položil otázku, má-li to jaký smysl být clenem malého
národa a nebylo-li by pro malé národy lépe, aby sply
nuly s velkými. Nikdy jsem nemohl tuto otázku dobre
p()Chonit; pripadá mi to, jako by se nejaký melancho-

Lký bobr ptal, stojí-li za to být bobrem, když je bobru
()llik méne než myší nebo koní. Pravý bobr si neklade
otá'.<u,má-li to jaký smysl být bobrem, nýbrž jak se
má l)latnit, když už prakticky existuje.

Karel Capek:

Malí národové.

p o L I T I K A Jak se uplatnit: rád bych zduraznil zvláštní mo
rální význam tohoto životního úkolu. Malý národ má
menší prostredky, menší príležitost, menší výber osob
a neskonale težší podmínky, aby se uplatnil, nežli ve
liký národ. Každý jeho úspech je zpola zázrak a zpola
hrdinství; každý jeho výkon plyne z velkého napetí
malých prostredku. Preplout oceán na nejvetší a nej
dokonalejší lodi sveta je bud rekord rychlosti nebo
fakt vyhovující jízdnímu rádu; preplout oceán na dre~
vené bárce je dobrodružný román upomínající na ce
sty kapitána Marryata; je to úspech spíše morální
nežli technický. Kdyby ve vysoké politice mel trochu
místa zájem morální, musely by se malé národy a malé
státy tešit zvláštní a srdecné pozornosti.

a proslulé Kolumbijské universite se otvírá Insti
tut Ceskoslovenských Studií, jako byl již zrízen insti
tut francouzský, italský, španelský a jiné. Dobrá, Ce
skoslovensko se svými trinácti miliony obyvatel je
stát pomerne malý, a zdá se být ješte menší proto,
že je mladý; tím krásnejší je pozornost, kterou mu
venujete. Práli bychom si, aby studenti, jimž se bude
prednášet o naší zemi a její kulture, nebyli zklamáni
ve svém zájmu. Rádi bychom se pred nimi honosili
necím neobycejným; ale premÝšlím-li o tom, zdá se
mi, .že to nejvíc neobycejné na nás je, že exi'stujeme.
Americtí studenti poznají, že se oháníme v kulturní
i hospodárské produkci snad stejne dobre jako který
koliv veliký národ; ale to není to podivuhodné, nac
bychom chteli být pyšni. Chcete-li ukázat americkým
studentum ten nejzajímavejší pohled na Ceskosloven
sko, ukažte jim mapu Evropy a reknete jim, že tento
národ. takto vklínenÝ mezi vetší a silnejší národy,
národ, jehož stará kultura byla vyplenena válkami a
násilím, národ, který pred stoletím nemel literatury,
který pred pl1l stoletím nemel málem škol a pred desí
tiletím hranic, za ktedmi by se mohl hájit, že tento
národ provedl veliký výkon: že se proste udržel. Chtel
bych jej prirovnat k malé posádce, která se uhájila za
hradbami pevnosti proti nesmírné prevaze neprátel;
ale nebylo tu dokonce ani hradeb ani pevnosti; byla
tu jen vule žít a uplatnit se. Poznají-li americtí stu
denti tuto romanci naší existence, bude jim stát za to,
aby nás poznali v našem dobrém evropském prumeru
i našich nekterých zvláštnostech. Nemerte náš výkon,
aniž byste nevážili zárovel1 náš handicap. Pak bude
vaše studium užitecné: nebot bude to poznání života.

Jan J. Sedlácek:

,,1{d~Tby"V politice.

Slovícko »kdyby« je se slovanskou politikou Dra Kramáre tak tesne spjato, že zasluhuje zvláštní kapitoly.
Snad to nekomu bude pripadati jako žert, ale je to docela
vážne míneno, pravíme-li, že kdyby nebylo slovícka
»kdyby«, nebylo by vlastne ani Kramárovy slovanské
politiky. Jen nekdy vystrídáno je toto »kdyby« slovíc
kem »až«, a dáme-li si dobrý pozor, najdeme posléz, že
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okolo techto dvou slovícek tocí se vlastne celá páne Kra
márova slovanská politika. JednaK j~Jo »kdyby to bylo
jiné« a jednak je to »až to pude jiné« cili jedním slovem,
»až bude tu Slavné Silné Slovanské Rusko«.

Vyjadruje-li se Beneš suše a strízlive, takže jeho po
litické úvahy nepatrí zrovna mezi lehkou beletristickou
cetbu, píše naproti tomu Kramár své úvahy ciste rec
nicky. "Cam,kde Beneš vypocítává své programy prísne
vecne, podle oddílu I. a), b), c), atd., tam Dr. Kramár
spouští recnické líbivé periody. Beneš rozdelil svoje úva
hy o »problémech slovanské politiky« na obsahem pres
ne vymezené kapitolky, a je tech kapitolek ctyricet pet.
Konkrétní práci ve slovanské politice nacrtává Beneš
presný program, pokud ovšem o presnosti v politice mu
te se mluvit, a to program podle jednotlivých v rámci
celkem strucnejších úvah dosti podrobne propracovaný,
vymezený jednotlivými za prvé, za druhé, za tretí, za
ctvrté atd. Je to pet kapitol, je to dvanáct stránek a není
v tom ani jediná blyštivá recnická fráze. Beneš nevidí
žádné »zázracné perspektivy«, o kterých mluví Kramár
na konci svých úvah s takovou recnickou rutinoú, že
ctenári s ocima do šírých slovanských dálek dokorán
otevrenýma tak trochu pozapomenou, že je v tech skve
lých vetách plno samých »kdyby«.

Navleceme-li na šnurku radu sklenených trpytivých
perel a rychle jí máváme pred ocima prostého diváka, ne
pozná, zda to jsou falešné sklenené perly nebo pravé. Dr.
Kramár ve svých slovanských recech a úvahách je podo
ben cloveku, který parádne dovede mávat šnurkou lesk
l~'ch recnických vet, vezmeme-li však tyto vety jednu po
druhé a sundáme je s té recnické šnurky, jsou duté. Lze
to náramne jednoduše dokázat tím, že budeme citovat nej
drív doslovne jednu tu recnickou šnurku s predposlední
stránky knížky »Na obranu slovanské politiky«, a pak
prohlédneme blíže ty perly, jsou-li ci nejsou-li jen ze
skla. Na té recnické šnurce se to leskne jako by to byly
samé nejdražší perly. Dr. Kramár píše (doslovne cito
váno):

"A když si p o mys 1í m, ž e b y nové Rusko po uspo
rádání svých evropských hranic všecku svou novou sílu
posvetilo vnitrní regeneraci, výstavbe nového státního
organismu na rozvalinách starého, a ž e b y své dejinné
poslání videlo v družné spolupráci s ostatními Slovany,
mezi nimiž b y prirozene zaujímalo místo nejvýznacnejší,
jehož by c h o m mu však my druzí nikdy nezávideli, vc
ríce, že bolestná zkušenost naucila i syny velikého národa
ruského poznávati cenu bratrského prátelství malých ná
rodu slovanských, zrovna jako velikou strategickou cenu
jejich geografického položení pro jistotu vlastního státu,
p a k ne n í pro mne obavy o budoucnost našeho ná
rodního státu, o jeho vnitrní i vnejší samostatnost a neod
vislost.«

Opakujeme-li to jen tak proste, bez všeho recnického
pathosu, zní to rázem jaksi docela jinak. Kdy mizí rázem
všecky obavy Dra Kramáre o budoucnost a samostat
nost republiky ceskoslovenské? On jen si vzpomene, že
]. nové Rusko by posvetilo všecku svou sílu vnitrní
regeneraci a výstavbe nového státního organismu na
;;stých rozvalinách, 2. nové Rusko by své dejinné po
slání videlo v družné spofupráci s ostatními Slovany,
t mezi temito Slovany by nové Rusko prirozene zaují
malo místo nejvýznacnejší, cehož však 1. my druzí b y
c h o m Rusku nikdy nezávideli, Tedy jen docela malá
ctyri »kdyby« to jsou. na než si Dr. Kramár vzpomene,
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a hned není pro nej obavo budoucnost národa ceskoslo
venského! Jiste ~e by se Dru Benešovi ulehcilo, kdyby
mel jen docela malicka takovéto víry, aspon v jediné
z techto »kdYby«! ale - žel! - je témer jisto, že Beneš
neverí, že je možno stavet v politice na nejaké »kdyby«.
To z toho, že Beneš je - »realista«.

Ale Kramárovi nestací jen tato ctyri »kdyby«, vztahu
jící se k malému Ceskoslovensku. V jeho politice jsou
ješte daleko vetší »kdyby«, vztahující se k celému Slo
vanstvu a vubec k celému pak svetu. Tak na príklad Be
neš soudí, že slovanství bude jen menším výsekem ruské
politiky, »nebot Rusko bude více zajímati Asie, angli
cké državy, Japonsko, DálnÝ Východ, Spojené Státy
Americké než Polsko, Rumunsko nebo Balkán«. Pone
vadž tedy Beneš toto konstatuje, posílá tím podle Dra
Kramáre vlastne Rusko do Asie. Avšak Slovanství není
- soudí Kramár - žádnou prekážkou pro Rusko, aby
dále nevedlo svou velkorysou asijskou politiku, která
není ostatne od vcera. Aby Rusko mohlo bezpecne ta
kovou velkorysou politiku asiiskou vést, k tomu stací:
1. kdyby si vytýcilo veliký cíl, býti primus inter pares
mezi Slovany a 2. kdyby slovanské státy v Evrope mu
svou geografickou polohou byly zárukou že se zde ne
musí bát žádných prekvapení.

"Tak si tedy já predstavuji asijskou politiku ruskou,«
píše Dr. Kamár doslovne, »a myslím, že sotva kdo uverí,
že b y slovanství takové ruské svetové politice bylo na
prekážku. A S lov a n é by konecne byli jedním z nej
vážnejších faJktoru svetové politiky, ne více jako ohnište,
z nehož každou chvíli vzplanouti muže zhoubný požár,
nýbrž jako element míru, pokoje a intensivní kulturní a
hospodárské práce v nedohledných prostranstvích, které
Slovanstvo již má a jichž rozšírení nechce a nepotrebuje.«

Je to velice krásná fata morgana, vystavená jen na
docela málo »kdyby«, a Kramár se k této fate morgane
vrací ješte v záveru svých úvah, na míste, kde rozvinuje
proti Benešovi svuj velkolepý slovanský program, svoje
zázracné perspektivy slovanské.

"A kdy by Rusko také cíl své asijské politiky videlo,
jak jsem to oznacil,« - píše - "v tom, aby do Asie pre
neslo Evropu, ruskou a slovanskou, a nejdouc za žádnou
imperialistickou územní expansí, aby jen chtelo býti jed
ním z nejvíce rozhodujících ochrancu integrity nynejších
asijských státu a držav, palk ne n í po c h y b y, že by
se Slovanstvo stalo jedním z nejvážnejších elementu mír
ného a klidného rozvoje svetové politiky, a v každém prí
pade alespon pevnou garancií míru v Evrope.«

Jak patrno, zálež1 celá garancie míru v Evrope na do
cela málo slovíckách; stacilo by docela, »kdyby Rus
ko ... « atd. Beneš shání po Evrope všelijaké ty spolky,
shání MalOu dohodu, hledí si naklonit velkou dohodu,
jezdí porád za hranicemi, a zatím tady vidíme, že by
chom mohli klidne sedet doma za pecí, »kdyby to nové
Rusko« ... atd. Nebot nic nás nesmí mýlit, že existuje
nejaká Spolecnost národu a mírové smlouvy a mírové
soudy a ruzná dohadování po Locarnu i jinde, to všecko
až dosud nic není. Nebot, jak praví Dr. Kramár, bez
Ruska nic nejsme my, nic není Evropa, nic není svet.
Jen: kdyby to Rusko, kterému Dr. Kramár již pred n
kolika lety napsal Ílstavu, kdyby ono mohutné, slov
ské demokratické Rusko - existovalo - pak by:

"p a k by take mohla býti tep rve Spolecnost
tím, cím ji chtel míti Wilson a cím bez obnoveného
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J. Kolárík:

Galerie ministru obchodu.
I.

Vystrídalo se jich v tom zachmureném paláci Albrechtaz Waldštejna už dost a resort prumyslu, obchodu a
živností, jak se úredne nazývá, patrí mezi resorty s nej~
vetší zmenou osob, i když nedosahuje rekordu v tomto

od komunistu, vypravování o Rudé Lokomotive. A vše
cko to je jeden Jjecliný starý n'Iotiv. Pohádky a sny na
to slovícko 'j,'kd~15y«'nebo »až«: Ovšem vypravuje se to
tak, aby duraz nebyl na tom »až« nebó »kdyby«, ale '/-by
duraz byl na tom - s n u!

»A byly by tak vyplneny nejsmelejší sny našich 1'0
mantiku! A prišel by konecne cas Slovanstva, aby bylo
svetu pevnou zárukou míru a pokoje i nerušéhého roz
voje veškerého lidstva k ideálum pravdy a spra
vedlnosti!« Tak znejí politické závery slovanského poli
tika. Dodati lze jen tolik, že pak zajisté prišel by také
cas, o nemž prorokováno, že se bude pásti na louce lev
s beránkem, trhajíce a požírajíce vonné kvítí lucnÍ,
rostoucí na bujných nivách slovanských. A prišel by cas,
kdy by nebylo treba psáti o žádné slovanské politice.*

DODATEK.

Milý pane redaktore!
- Predevcírem poslal jsem Vám clánek o ""Kdyby" Dra Kra

máre v jeho slovanské politice«, a dnes ctu v "Národe« skvelý
doklad o tom, že bez "kdyby« tato politika neexistuje. Posílám
Vám výstrižek, abyste videl, že v "Národe« mají pro slovan
ská "kdyby« asi tri typy písmen, jedno malé, druh~ vetší, tretí
nejvetší, a nad temito kdyby, aby nebylo té nejmenší pochyb
nosti, truní ješte vetším písmem nadpis: Dr. Kramár o naší
situaci zahranicní. Vím, že nemužete otisknout celý ten -clá
necek, ale snad aspon odstavecek z neho by byl poucným
postscriptem pro' muj clánek. Myslím odstavec, kde je tucne
vytišteno: "A nebyla by (rozumej ceská prítomná zahranicní
politika Dra Beneše) ani tak zlá,
kdyby nebylo Nemecko hádankou a kdyby Rusko nebylo slo

vanskou katastrofou.
Dokud v Nemecku bude prevládati demokratism s jeho vulí

,k mírnému soužití se 'sousedy, je prátelská politika k Nemecku
pro nás jedine možnou a prirozenou. A Ie c o kdy b y n a
byl y pre vah u e lem e n t y boj o v n é, t o u ž í cíp o
o d p Ia t e a z e j m é n a p o z n o v u n aby t í z t r a c e
n Ý c h úze m í n a v Ý c hod e, ,a kdy bys e pro t i t 0

m u vše m u nem e c k Ý dem o k r a t is m u k á z a I s t e i
n e s Ia b Ý j a k o r. 1914? A kdyby do té doby naopak paci
fism úplne paralysoval vuli a schopnost Francie k odporu, do
kud by se Nemecko nedotklo Alsaska a Lotrinska a Rusko n e
bylo ješte své, slovanSlké a nemelo vyporádané své úcty
s Polskem?"

Nadepsal jste, 'pane redaktore, nedávno svoji úvahu o slovan
ské politice, jak se jeví v zápase mezi Kramárem a Benešem,
titulem "Nudné, ale prece duležité", Rekl bych, že z Vás mluví
):}rílišpesimista a - realista - vyberte si, co se Vám líp líbí.
Já pro svou osobu soudím, že je to 'nekdy vec velmi zábavná,
císt a pocítat všechna ta slovanská »kdyby«.

Váš uprímný Jan I SedlMe/?,

, daného Ruska vubec nemuže být, ponevadž má nyní bez
zjednání usporádaných pomeru v l~u~ku 'úkoly, které jsou
nad její síly a mocefliské prostr~dky,« r, -I_

Nacež bezwostredne násléduje skvel~r, pro Dra Kr.a
máre typick' recnický záver, na který na táboru hau
musel by vypuknouti potlesk:

''',j\1 byly by tak vyplneny nejsmelejší sny našich slo
vanských "romantiku"!"

Pro~i' tomuto poslednímu nejvetšímu »kdyby« nemuže
nikdo nic namítati, tohle to je cirá pravda. Ano, »kdyby«
se vyplnilo nejakých deset menších a deset vetších slo
vanských »kdyby«, pak by se zajisté vyplnilo všech
deset menších a všech deset vetších slovanských snu,
pak by se vyplnily snad i ty »nejvetší slovanské sny«.
Jaké jsou ty nejvetší slovanské sny Dra Kramáre, to ne
víme. Známe sice nekteré hodne veliké sny našich slo
vanských romantiku, víme na príklad, že básník Ondrej
Sládkovic povzbuzoval Slováky, aby se nebáli, »pone
vadž Slovanu je jako hvezd na nebi a sahají až k rov
níku«, (viz asijská politika ruská tyto dny na Sumatre!?)
a víme také, že Vajanský snil o tom, že pléme slovanské
ovládá polovinu sveta; ale ty nejvetší slovanské sny
Dra Kramáre neznáme. Politik, kterým Kramár je, musí
prec jen mluviti politicky, nesmí ríci všecko. Tak se mu
síme spokojiti jen s temi politickými perspektivami, které
nám pred ocima otvírá, když píše:

"Priznám se, jsou to zázracné perspektivy, Ikteré se
nám Slovanum otvírají, dovedeme-li býti verni odkazu
všech, kterí na rozvoji slovanství v težkých dobách pra
covali, a dovedeme-li býti hodni hrdinství a prolité krve
slovanských bojovníku, kterí ve svetové válce svuj život
položili za svobodu Slovanstva. A náš národ, který po ce
celých sto let verne chránil svatý ohen lásky k Slovanstvu,
který ve svých širokých vrstvách, v tech prostých srdcích
našeho lidu zachoval vernost slovanské víre svÝch otcu, a
který doma i všude za hranicí v první ráne delové, jíž po
caly hruzy svetové války, slyšel poselství nového života,
svobody a slovanského sjednocení, mohl by v mohutném
bratrském sourucenství slovanskrch národu uplatniti své
tradice opravdové demOlkratické svobody a snášenlivosti.«

Dve vety tu jsou dve šnurecky recnických perel,
kterými hází obratný recník, a je tu víc lesku, než v peti
posltedních kapitolách Benešových slovanských,i úvah!
Všechno, cím obratný recník dovede uchvátit poslu
chace. Jetu vernost odkazu, je tu práce v težkých do
bách, je tu hrdinství, jehož l1!áme b~rt hodni, je tu prolitá
krev milionu slovanských bojovníku, je tu položení ži
vota za svobodu. Jetu ovšem i národ, který sto let verne
chrání svatý ohen lásky, jsou tu zmínena i prostá srdce
našeho lidu, je tu i vernost k slovanské víre otcu, je tu
poselství nového života, je tu slovanské sjednocení, je tu
mohutné sourucenství slovanských národu, všecko, cím
možno nadchnouti srdce naivního posluchace. Je tu do
konce i slyšet onu první ránu delovou, jíž zapocaly ty
hruzy svetové války!

A tak to mane pripomíná neco, co jsme již pred vál
kou slýchali. Je to ono dunení, s kterým se nám vypra
vovalo o tom ohromném ruském parním válci, který
srovná na svete všecky ty nerovnosti, takže celý svet
bude jedna jediná rovina, kvetoucí louka, nádherná bo
hatá step, cernozem, kde bude jen samý slovanský
blahobyt. Jenže se ten válec jaksi nikam daleko nedo
valil, neco zrezov~telo. A nyní slyšíme zas z jiné strany,

NARODNI HOSPODAR
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smeru. Bude snad dobre ponekud si všimnouti této strán
ky ceskoslovenské obchodní politiky, tak trochu podle
zásady Men, not m e a s u r e s. »Pánbu nám dal vše
cky dobré ministry, od starého pána pocínaje až do Pe
routky,« povídal mi jeden úredník, který je tam ve Wald
štejnském paláci všecky preckal. Pak malicko premítal a
dodal: »Jenom jednoho si mohl nechat.« Kterého tím
mínil, to je jeho vec. Kronikári tech promen, které se
udály v ministerstvu obchodu nezbývá, než ríci: Di,
coeptis, nam vos mutastis et iIlos, adspirate meis, a po
cíti císlem prvním, kterým jest

Dr. A d o I f Str á n s k ý.

Až bude jednou historik zkoumati a rozbírati príciny,
proc do úradu pro správu prumyslu, obchodu a živností
(tak se to nazýValo oficiálne podle dušickového zákona
z roku 1918) byl povolán práve dr. Adolf Stránský, ne
vím, bude-li si s tímto problémem vedet rady. Ten po
litik, jenž celým svým založením a celou svou minulostí
byl stvoren pro to, cemu se ríká politika v obecn~!TI
slova smyslu, ale co se nedelá a nemuže také delat v mi
nisterstvu obchodu, ten politik, jehož jméno v oné pa
mátné dobe, kdy za války se sešla po dlouhých odlda
dech ríšská rada, šlo od úst k ústum a jehož rec byla
hledána v celém národe jako nebojácný projev proti
ohromenému nepríteli, ten poHtik byl zvolen pro spr;lvll
ministerstva obchodu. Bylo-li starému pánovi asi již zá
sadne težko preorientovat se rázem z oposicní politiky
k politice vládní, bylo to dvojnásob težké, melo-Ii se to
stát v ministerstvu obchodu za tech okolností, které
v prvních dnech po prevratu nastaly.

Ministerstvo obchodu má delat politiku obchodní, má
se starat o rozvoj prumyslu, obchodu a živností. Tyto
zásady dostalo také ceskoslovenské ministerstvo obcho
du do vínku, nebot o jeho pusobnosti platily stejné pred
pisy, jako v bývalé monarchii. Smernice byly hezké, ale
prakse byla hodne jiná. Starejte se o rozvoj obchodu,
když není takrka s cím obchodovat a když hlas lidu
praví, že obchod je beztoho samá zlodejna a když tento
hlas lidu zaznívá také z Národního shromáždení. Starejte
se o prumysl, když je všechen svázán válecnými pred
pisy, které nelze honem rušit. Starejte se o vývoz, když
se všech stran se volá: »Jen se opovažte neco vyvážet!«

Tradici v obchodní politice mají v této dobe takrka jen
obchodní komory. fIonem se zarizuje v techto komorách
instituce na provádení obchodní politiky, které se do
stává proslulého pozdeji jména Ces k o s loven s k á
v ý voz n í a cí o voz n í k o m i s e, nebo chcete-Ii, úred
ne - telegrafickou hantýrkou V Ý d o k o m i s e. Pražská
obchodní komora se obrátí nohama vzhuru a do zasedací
síne se nastehuje prokletá patnáctka, se svými stohy žá
dostí o povolení vývozu nebo dovozu, s návalem nedo
ckavých a vecne urgujících stran cili partají a na pred
sednickém vyvýšeném kresle truní slecinka, která píše
adresy na obálky. Sekretári a místosekretári a všichni
úredníci komorní jsou voláni do zbrane a každý dostane
nejaký referát pro povolování nebo nepovolování. Te
lefon zurí od rána do vecera, partaje rovnež a stejne
tak referenti, koreferenti a subreferenti a ten obecný ko
mi ;ní lid. Pri vývozní komisi se tvorí nejvyšší rada pro
ObLl,.odní politiku a s touto radou se tvorí také první
spo voní.

\ ministerstvu se netrhnou dvere. Pane ministre, bylo
by otreba uvolnit vývoz kartácu, takhle to dál nejde,
málJi už tam žádost ctrnáct dní, pane ministre, jaký je
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Váš názor o dovozu slaniny, mám nabídku na dovoz pri
ma špeku, pane ministre, mám moc šikovného synovce,
študuje práva, ješte není hotov, ale bude, nepotrebujete
dobrou sílu, pané ministre, zdržujou nám dovoz furnýru,
zakrocte, pane ministre, vozí se houfne uhlí z republiky,
tohle prece nejde, pane ministre, naše obchodní politika
má ránu, pane ministre, musíme uvolnit vývoz, jinak se
tu utopíme v nadbytku zboží, pane ministre, co pak to
tu vaši komisi napadá, vždyt ona nám celou republiku
vyveze, pane ministre, to jsme v republice, takhle jsme
si to nepredstavovali!

A pan ministr musil mít uši pro všechny, pan ministr
chodil do ministerské rady a mel podávat zprávu, jak
to vypadá s vývozem a tak dále.

Byla to zlá doba pro ministerstvo obchodu, jež samo
v ceském státe bylo bez tradice a jehož kompetence
tlakem pomeru i tlakem ruzných více nebo méne dule
žitých osob se povážlive zacala presouvati na ruzné
úrady, úrádky a komise, zrizované pro nejruznejší obo
ry státního »obhospodarování«. Nezustalo jen pri jme
nované již komisi vývozní a dovozní, velmi záhy vznikla
také komise cukerní, pak rozdelovna papíru, komise pro
kuže a usne, pivovarská komise, komise pro hospodarení
s minerálními oleji, komise líhová, komise textilní, ústred
na kovu, komise pro železo, komise pro stroj~ná hnojiva,
komise k hospodarení se sušenými koreny cekankovÝmi,
komise pro prumysl droždárenský, odevní úrad, komise
pro vecnou demobilisaci, jež pozdeji úredním vtipem
povýšena na komisi pro vecnou demobilisaci, úradovna
pro zeleninu a ovoce atd.

Tato hojnost úradu a komisí se zrodila z cásti ješte
v národním výboru, z cásti pak už za trpné úcasti mini
stra obchodu, který proti této epidemii nemohl nic delat,
ponevadž v poctu techto institucí spatrována vetšinou
neomylná záruka, že hospodárský život se brzy vpraví
do nových kolejí. Každý ten úrad bud dostal nebo si
proste osobil také kompetenci k povolování ci nepovolo
vání vývozu a dovozu a tahanice s ceskoslovenskou vý
vozní komisí byly tak slibne zahájeny, nebot tato komise
mela zásadne kompetenci obecnou.

O vysoké obchodní politice se tehdy uvažovalo jen
akademicky, ale šlo to dost brzy na ostro. Už k váno
cum 1918 oznámila Víden prostrednictvím f' r e m d e n
b I a t t u, že nové malé Rakousko to dlouho nevydrží a
že sama vláda francouzská si preje vytvorení duna~ké
federace. Dokud to znelo jen z Vídne, nevenovalo se veci
mnoho pozornosti, ponevadž v to francouzské prání ni
kdo neveril. Ale potom došlo v ceském tisku k vážným
výkladum o tom, není-Ii zájmem samotného stát'u ce
skoslovenského, aby vešel v užší obchodne politický
pomer k nástupnickým státum. První president vývozní
komise dr. Rudolf fIotowetz už tehdy doporucoval utvo
rení celní unie hlavne s Polskem, Jugoslavií a jinými
státy. Ale prof. dr. Cyril fIorácek vybuchl v zápetí velmi
zle a varoval pred celní unií, z níž by casem byla fede
race až by mohla prijít i nejaká Marie Terezie, která
by škrtem pera to vše promenila v tuhý centralism.

Byl zmatek ve hlavách, byl zmatek také v údech a
nejhorší byl zmatek ve vývozní komisi, kde leckterá
žádost se ztratila do propasti nepameti a kde vývozci
byli doháneni k šílenství pres všechna krásná hesla
o tom, že nesmí se zabít vývo'z. Pan ministr obchodu
z toho mel plnou hlavu stížností a nárku, ale to hlavní
na neho ješte cekalo.

Pan sekc;ní rada dr. Matys vymyslil obsáhlý plán, jak
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by se v té dobe dala provádet praktická obchodní a vý
robní politika. Celý tento plán, o nejž se strhla v novi
nách nemalá putka, se objevil pocátkem brezna 1919 ve
Sbírce zákonu a narízení pod císlem 100., jako narízení
vlády republiky ceskoslovenské o dovozních a vÝvoz
ních syndikátech. Ministr obchodu byl tímto narízením
zmocnen, aby »za úcelem zabezpecení prumyslu surovi
nami a soucasne za úcelem vybudování zahranicního
obchodu ceskoslovenské republiky zrizoval v prumyslo
vých oborech, kde pro to jsou predpoklady, syndikáty«.

Príslušníky techto syndikátu mely býti veškeré firmy
zapsané v obchodním rejstríku, které provozují obchod
nebo prumysl v obor syndikátu náležející. Právomoc
techto syndikátu mohla býti velmi rozsáhlá. Mohly za
kládati spolecnosti pro vývoz a dovoz, mohly prejímati
záruky za surovinové úvery, mohly rozdelovati dove
zené suroviny z ciziny, mohly samy provozovat vývozní
obchody a samy udelovaly povolení vývozu nebo do
vozu na míste vývozní a dovozní komise. Jejich precl
stavenstvo jmenoval ministr obchodu a kontrolovat je
mel Kontrolní a kompensacní úrad pro mezinárodní ob
chod, jenž tehdy sice ješte neexistoval, ale jehož zrízení
bylo pak za krátko vyhlášeno.

Kritika tohoto plánu, na nemž, jak se ríká, neco bylo,
ale jenž nepocítal príliš s tak zvanou poválecnou menta
Iitou a nebál se sverit obchody a rozhodování o nich
tÝmž osobám, byla hodne ostrá a stále se zostrovala,
když narízení o syndikátech se zacalo v praksi prová
det a když mezi prvními syndikáty se 'objevil syndikát
chmelarský a drevarský, tedy pro dva obory, u nichž
nešlo o žádné nutné opatrování zahranicních surovin.
Dostal zato rozumí se nejvíce ministr obchodu, vždyt
to narízení vyšlo z jeho ministerstva a vždyt on byl
zmocnen, aby zrizoval syndikáty. Vytýkalo se, že celá
obchodní politika se vydává na milost a nemilost nemec
kému prumyslu, který nutne bude mít v nekterých obo
rech vetšinu a spokojených s temi syndikáty bylo pra
málo lidí v nich nezasedajících. Vývozní komise se dí
vala na povolování vývozu a dovozu v syndikátech vel
mi svrchu a mela tajné zadostiucinení, když i v syndi
kátech se ztrácely žádosti do té propasti výše už zmí
nené. Kontrolní úrad se pokusil nekolikráte podle své
právomoci zasáhnout do rozhodnutí syndikátu, ale vzbu
dil tím veliké rozhorcení u nich, že se jim do toho plete,
ackoli nemá odborných znalcu, takže toho radeji nechal
a venoval se jednání o kompensacní smlouvy s cizími
státy, což byl jakýsi zárodek pozdejších obchodních
smluv.

Konecne objevil se v Národním shromáždení dotaz
poslance Antonína Sládka, je-li ministr ochoten podati
vysvetlel)í, proc vlastne vláda to narízení vydala, proti
nemuž se tak útocilo, ježto syndikáty zbytecne omezují
volný obchod a ježto jsou nástrojem snah velkoka pita
listických, a je-li ochoten ríci, jsou-li oprávneny podezrí
vavé výtky cinené clenum predstavenstev nekterých
syndikátu. Bylo už to hodne zlé, když ten milý, starý pán
z Kolina, to dobrotisko, jenž všechny své výtky vláde
prednáší vždy zpusobem nejvýš zdvorilým a takrka
s bonbonkem, se dal vyprovokovat k takovému dost
ostrému dotazu.

Pan ministr neopomnel odpovedet a hájil myšlenku
syndikátu duvody celkem pádnými. Zduraznoval nutnost,
prehledu dovozu a vývozu v jednotlivých oborech, nut
nost decentralisace proti drívejší centralisaci ve vývozní
lmmisi, nutnost vázaného hospodárství pro prechodnou

dobu, ale kritiky tím neumicel. Za krátko zase vytýkal
poslanec Mlcoch, že veliké továrny na obuv skup ují ve
škeré zásoby koží a drobným živnostníkum nic nezbývá
- to už je zárodek velikého mejdanu tohoto poslance
s jedním z dalších ministru obchodu a už tenkrát v tom
byl také Bata. Pan ministr obchodu všecko vyšetril a
prirozene zjistil, že veliké továrny chtejí pracovat a že
se pídí po surovine, jak to jen jde a že pri špatné valute
je vysvetlitelné, že dovoz koží nemuže být veliký.

Pak prišly stížnosti na neporádky ve vývozních insti
tucích, ministr dává vše vyšetrovat, ale prirozene ne
muže být všude. Konecne prichází 4. cervence 1919 usne
sení ministerské rady o demisi celé vlády, a nebyl-li žád
ný jiný ministr rád, že už má po ministrování, byl jiste
rád dr. Adolf Stránský, první ministr obchodu, jemuž
úrední kompetence do znacné míry se rozbehla na ce
lou spoustu malých úrádku, ale jemuž zustala odpoved
nost za všechny pekné i nepekné pociny jejich. Bylo
vlastne nadlidskÝm úkolem být ministrem obchodu v do
be, která mela tisíce nesplnitelných požadavku hospo
dárských a která jedním dechem volala po hospodárské
expansi republiky a po uzavrení hranic k zabezpecení
zásobování vyhladovelého obyvatelstva. A k tomu ješte
ta obchodní politika, kterou bylo možno provádet za
techto pomeru, lze-li to vubec nazývat obchodní politi
kou, byla úplne v podrucí politiky financní a musila zcela
prirozene posloucha1: rozkazu silného muže, jenž první
zasedl na kresle ministra financí. Valuta byla tehdy vše
a ve stínu starostí o ni se ztrácelo ministerstvo obclio
du i s celou obchodní politikou.

Jeden klidný bod v tom zmatku, neklidu a treštení
však Stránský prece v ministerstvu obchodu našel. To
byl dr. Václav Schuster, první a poslední státní tajemník
minrsterstva obchodu, na nehož se mohl ministr spoleh
nouti v nejtežších otázkách. Tomu vecne se usmívající
mu muži, jenž prošel od piky celou dráhou úredníka ob
chodní komory, nebyly obchodní, prumyslové a živno
stenské veci neznámé a i v tech neklidných dobách byl
živlem smírne vyrovnávajícím. Jeho dílem byla také
organisace ministerstva obchodu.

LITERATURA A UMENÍ
Arne Novák:

o tradici v literature.
1.

Se všech stran, od lidí, kterí skutecne jsou neb ale
spoií. se stavejí mými ctenári, slýchám tvrdošijnou

otázku: Co vlastne míníte tou tradicí? A chtejí-li mne
naznaciti hned napred, že se mnou nesouhlasí, vkládají
nakvašene privlastií.ovací zájmeno, ríkajíce: Co vlastne
míníte tou s vou tradicí?

Pokusím se neduverivým tazatelum odpovedeti, tre
baže dobre vím, že jde o vec necasovou a nepopulární.
Muj úkol byl by daleko snazší, kdybych mel vykládati
o literární tradici ve Francii nebo v Anglii a kdyby
bylo mým úmyslem vzbuditi závist, kterou malá ceská
dušicka chová tak ráda a tak ponížene vuci velké kul
turní cizine. Možná, že by se mne porozumelo mnohem
lépe, kdybych dovodil, jakou bezpecnou silou vyzbro-
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jilo Chestertona spojení dickensovského srdecného re
alismu malých lidí s' thackerayoflským sarkasmem
velké inteligence, nebo -kdybych VYV0líOv.ilílRomainse
zJRabelaisa a z Moliera ci Mauriaea z de Maistra a
z B. Constanta. Sázím se, že by ctenár byl hned ocho
ten k podivu, smíšenému se zahanbením, že my ubozí
a zaostalí Cecháckové nejsme tradicionalismu vl'lbec
schopni.,' ) a že proto vecne zl'lstaneme jak za Francií,
která si tradicí podezdila literatLJru, tak za Anglií, jež
si na tradici vybudovala celý život. Ale prominte, mí
ním hovorit jenom o vecech a bolestech ceského písem
nictví.

Ti, kdož prízvukem' své otázky mne významne a
pri tom jenom náznakove obvinili z podezrelého po
meru k tradici, mohou si vysvetlovati prarllzným zpl'l
sobem tuto mou slabost, kterou dokonce stavím na
odiv. Miluje-li každý odborník vedle svého remesla sle
pou láskou tak predmet svého vedeckého obrábenÍ,
platí to dvojnásobne o historicích. Bývají až slabošsky
zamilováni do minulosti, kterou studují a o níž vyprá
vejí, shledávají její pokracování v prítomnosti kolem
sebe a radívajÍ, aby se na ni nezapomínalo, nýbrž aby
se na ni »navazovalo« - to jsou tradicionalisté z po
volánÍ. Jest o mne ponekud známo, že se po léta zabý
vám literární historií a proto platím mnohým za jaké
hosi tradicionalistu lege artis. Náleží to k mému verej
nému úradu jako konání prednášek, rízení semináre,
zkoušení pri rigorosech, a hodní lidé promíjejí mne
dosti shovívave tyto slabl'lstky mého povolání více
méne prospešného obecne. Méne dobromyslní bližní
ukazují k povážlivejším zdrojl'lm tradicionalismu a to
nejenom mého. Postrehli, že skoro všichni tradiciona
listé jsou zaprísáhlÝmi konservativci a že poukazy
k minulosti zpravidla brzdí pokrok, podle jejic-h vlast
ního názoru na uprílišený. Soustavné a uvedomelé roz
pomínání se na vcerejšek, na jeho poucky i výstrahy
zpomaluje požívání a uŽÍvání dneška, který chce býti
vnímán a stravován v prudkém svém rytmu... ne
strojí tradicionalismus dokonce úklady naší dobe, která
se cítí proto tak silnou, že nemá a nechce ani míti pa
meti? Opravdu se zdá, že ti, kdož stojí na strane mládí
a zdraví, prudké cinorodosti a prímocarého dobyvatel
ství, nikdy nepl'ljdou s tradiCÍ, jak ukázal ostatne již
Nietzsche v drnhé své Necasové, trebaže již on bystre
odlišil citlivl'lstkárské antikvárství od t<radicionalismu,
jenž jest pomocníkem a vychovatelem života. Nemí
ním konecne popríti ani okolnosti, že dobami pro vznik
a vzrl'lst tradicionalismu nejplodnejšími bývají práve
periody osobních a hromadných otresl'l, kdy jednotlivec
neb spolecnost pozbyli sami v sobe rovnováhy a proto
se v minulosti ohlížejí po opore. Zažili jsme to všichni
v nejtežších chvílích svetové války, za nichž si naše
znepokojená srdce vysledovala citovou souvislost i se
sentimentální písnickou Tylovou a v nichž· k nám dáv
no zapomenuté politické chansóny Svatopluka Cecha
promlouvaly neocekávane jazykem dl'lverne blízkým.

Ale co tedy s tradicí v živote a zvlášte v literature,
neuznáváme-li žádnou z techto' výjimecných podmínek,
1 silu jeme-li presto o rozvití a uplatnení životních a
',-lu-cích sil, nejde-li nám o zarazení do vývoje, nýbrž
\' jeho urychlení? Nebude nám pak pouhou príteží?

Kdo chce správne porozumeti literature v casové ka
l'gorii jako zjevu sociálnímu a historickému, nemej

:)y nikdy zapomenouti, že jest vždycky dílem a výra
zem soucasných trí generací, které se navzájem nechá-
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pou, ano, žijí vedle sebe namnoze v pomeru neprátel
ském, nebo alespon p!ném nedl'lyery a podezíravosti.
Štastná'" a, prirozená 14tfátkozraltóst mládeže namlouvá
si' S výbojnou radostnostfi;r'že jedí ona tVOFípísemnictví
a ~e jí pokblení otcu neustupuje dosti rychle i ochotne
s Vcesty, což by bylo jediným smyslem- jého bytí, když
jeho dílo a jeho názory jsou zhola bezcenné. J enoin
prostoduchý pošetilec mohl by se od mladýchJ1iferátll
nadíti, že pochopí neb vytuší, cím souvisí sami .$' gene
rací svých otcl'l a jak mohou v jejich díle pokdcovati.
Neváhám povedeti, že takové uvedomení, jež jest ne
prirozené, by mohlo prímo podvázati perut dobyvatel
ského vzletu a otupiti ostrí mece napraženého k ,rý
bojné ráne.

Ale jako v živote vnuci castokráte lnou ke svým de
dl'lm láskou, která není jenom vdecností za svrchova
nou a neodpovednou shovívavost, tak se též v litera
ture stává, že mladé pokolení s bezdecným prekvape
ním odkryje spojitost názorl'l, zálib a sklonl'l mezi sebou
a generací dedovskou. Poznání takové bývá nejprve
provázeno rumencem zahanbení, dojmem myšlenkové
ho zmatku, obrannol' snahou zaplašiti stíny minulosti,
a teprve zvolna probouzí se s neurcitým tušením, že
tu jde o prirozený životní zákon, také vedomí, že ucit
se od declll, cerpati z jejich zkušeností, plniti pobídky,
obsažené v jejich díle a ríditi se výstrahami dolože
nými jejich neúspechy a prohrami, znamená posilu a
vC,tší jistotu pri tvoren í i pri hledání. Tato zvláštní,
trochu paradoxní, ale rytmickými zákony života pod
mínená forma dorozumení mezi dvema generacemi,
pri cemž pokolení mezi nimi ležící jest úmyslne ze vzá
jemné dohody vylucováno, jest základní a primitivní
útvar tradice. Jest vzácnejším a méne známým zje
vem než boj otcl'l a detí na nl'lž, avšak není nikterak
náhodou. Hegelova dialektika dejin vykládá sice správ
ne, že mezi dvema generacemi prímo za sebou následu
jícími jest pomer tése a antitése, ale mylne tvrdí, že by
pokolení tretí proste syntetisovalo príkrý protiklad
svých prímých predchl'ldcl'l; mohli bychom pripustiti
leda, že v této syntése znacne prevládají prvky pre
vzaté z odkazu pokolení prvního. Naši Ruchovci v 70.
letech popreli zásadami i dílem sociální humanismus
a svetoobcanské evropanstvÍ svých bezprostredních
predchlldcl'l z generace nerudovské a hálkovské, ale zato
prilnuiu tím opravdoveji k vlasteneckÝIT] romantikl'lm
predbreznovým i s jejich národne ohrannou a slovan
sky propagacní tendenCÍ, jíž dodali také politicky ob
canského zbarvení v duchu roku 1848.

Toto priznání se k souvislosti s dedy, toto rozhod
nutí pokracovati tam, kde prestali oni, tato radost z po
sily poskytované jejich príkladem, nejsou ješte skutec
ným tradicionalismem, nýbrž toliko prl'lpravným ná
behem k nemu. Pravý tradicionalismus pocíná se te
prve tam, kde si uvedomujeme, že za námi se svým od
kazem a se svou nemou a prece výmluvnou ochotou
kdykoliv prispeti v nesnázích a zmatcích stojí celá rada
dedovských pokolení, s námi zprÍznených a sourodých,
a kde jsme kdykoliv hotovi uchýliti se k nim o radu a
o pomoc, zakolísáme-li sami neb chopíme-li se problé
mu ci tématu, kterým se oni zabývali. Poslední vrstvy
techto generací mizí zcela v mlhách dejin, kam sahá
sice naše vedení, nikoliv však povedomí spojitosti, kte-.
rá se nezakládá jenom na jednote krve, nýbrž na spo
lecenství duchových zájmu. Není národa, jehož prí~
slušníci by se nemohli opríti o pevnOlvhradbu složenou



z generací predku, vždyt práve toto povedomí jednoty
jest hlavním tématem národní celistv:@st-i.Avšak pocit
generací, s nimiž cítíme tradicrlÍ souvislost a s.nimiž
tudíž mužem~ duchov~ obcovati, jest ruznÝ. Obávám
se, že v naši Jiterature smíme tuto radu vésti práve
jenom k prahu XIX. století, címž jsme o tolik chudší
Francouzu, Anglicanu, Italu ano i NemdL

Prootoduší fanatikové vedního poznání míní, že nám
muže býti prospešna a pomocna veškerá minulost, kte
rou práve známe, jež jest naším intelektuálním stat
kem, trvalou soucástí našeho rozumového vedomí. To
jest však omyl. Jenom ten díl minulosti, který jsme si
osvojili intensivním prožitím osobním, který vstoupil
hluboko do naší individuality, aby s ní prodelával její
rust a vývoi. který prosycen byl našimi životními vzta
hy, mLlže nám býti pomocen a prospešen. Odborný a
ucený literární dejepisec nosí s sebou stále celou hi
storii písemnictví svého národa, ale jako souhrn po
znatkt'i, netvore z ní ani nenacházeje v ní pomucku pri
tVLlrcím akte. Básník, spisovatel, slovesný umelec vy
tial si z této rozsáhlé a v mnohých svých partiích už
odumrelé oblasti to, v cem kdy pocítil tep zpríznení
krve, rytmus príbuzného duchovního života, hlas blíz
ký vlastní inspiraci: tyto zkušenosti mu pretvorily mi
nulost na tradici. Kdo by ho smel odsuzovati, že je
nom vybíral, že odmítal všecko lhostejné, byt to melo
autoritu závaznosti, že si látku vední promenoval podle
svých potreb, zaujímaje k ní v rl1zných dobách stano
viska rozlicná? Jenom to mu umožnilo, aby v minu
losti nacházel prítomnost.

Není ostatne receno zcela presne, definuje-li se tra
dice jako u ved orne I é pokracování v díle minulo
sti, jako uvážené a rozumové navazování na ni, jako
prímá snaha strízlive jasné a klidne postupující inteli
gence zakotviti rozmyslne v odkazu predchl1dcLl.
Všecky akty slovesného tvorení, pokud mají povahu
umeleckou, vyznacují se rázem iracionálnosti, podílem
neuvedomelé nutnosti, ano úcastí podvedomí, která se
dodatecne ml1že cinností rozumovou regulovati, niko
liv však ve vzniku podnecovati. Spisovatel, jenž do své
mysli jakožto vnitrní zkušenost - nikoliv jako pouhý
poznatek - pojal slovesnou minulost svého národa,
nepotrebuje, aby se jí pri tvorení samém zab)Tva1. Ne
cekána a prinášejíc prekvapení, sama ohlásí svou prí
tomnost, upomene na sebe jako naléhavý hlas v.mitrní,
jehož nelze odb:-'·ti, nabídne ve chvíli rozpakLl svou po
mocnou direktivu. V tomto jejím neuvedomelém pri
spení záleží její cena nejvzácnejší, jako v živote nám
mrtví predkové a rodice prospívají nejvíce tím, že nás
hlasem krve. hnutím svedomí, mravním souhlasem
oslovují tenkráte, když jsme se jich ani netázali, ale
kdy nám nade vše bylo treba jejich pomocné a pod
purné ruky podané ze záhrobí.

Ovšem vedle této podvedomé úcasti tradice pn sa
mém aktu koncepcním a pri skoro mystickém zrodu
básnického díla zná spisovatel tradicionalista ješte
jiný její podíl. To tehdy, když pristupuje s napetím vší
své umelecké inteligence a se snahou využíti všech pro
stredkLl technických a kritických k tuhé práci kompo
siCní. Ceho by nevyužil z pomt'kek se mu nabízejících?
Jak by mohl odmítnouti posilující soutež se staršími
delníky na téže látce, téže myšlence. témže problému
slohovém? Jejich zkušenost. ale i jejich ztroskotání
jest také jeho statkem, dráha jimi uražená nemusí býti
v jeho novém éxperimentování probíhána po druhé,

cíle jimi vztycené,. ale nedosažené jsou etapami také
jeho letu. Byla-hlY ,jDrvém stadiu tradice složkou pod
vedomé inspira0lk'stává se nyni predmetem uvedome
lého stuclia a rozvážného iJkoumání, kde spisovateL
vstupuje oddane a trpelive do školy svých predchudc!:l1
a predku, spojených s ním nikoliv poutem autority,
nýbrž svazkem vnitrního zpríznení a pokrevní sou
náležitosti. Ale zde i onde zl1stává tradice svobodným
rozhodnutím osobní volby a není snad tlakem autorita
tivního predpisu. Spisovatel se k ní primýká. s dl1ve
rou, že s ní a skrze ni poroste, aniž se musí obávati,
že bude jí obmezován ve svém prirozeném vývoji. Za
raditi sebe neznamená zríci se sebe; pochod v cete byt
neviditelné neztežuje, nýbrž usnadnuje chúzi; rnrtví
se nezjevují, aby pili naši krev, n)Tbrž aby nám podali
ruce ke spojení v retezec pomocného bratrství.

Ferd. Peroutka:

Sluší-li se býti realistou.
1.

Nekteré veci trpí za své jméno. Tak slovo I' e a I i srn U, s upadlo ve psí; každý cti žádostivejší umelec:
dnešní doby považuje za svou povinnost po nem pliv
nout; malý traktát proti realismu je pokládán za ne
zbytný úkaz u cloveka opravdu inteligentního; neb),t
realistou patrí k dobrému tónu; rekne-li nekdo v ILlne
moderne orientované spolecnosti, že umení by melo
dbát skutecnosti a prirozenosti, lidé od neho odsedají,
nebot není príjemno sedet s hlupákem.

Porovnáme-li mohutnost, která byla v realismu,
s tou drobnou a nejistou sileckou, která pohání tyto
lidi, míváme dojem, že myši pos) .akují po zádech chy
ceného lva. Nekterí mladí kritIkové, hlavne takoví,
kterí by se naucili spiše chodit po provaze než jasne
psát, získali si kariéru zurivým neprátelstvím k realis
mu. Prostá pravda je ta, že nikdy nemeli dosti dušev
ních sil, aby mohli být realisty.

Literatura a umení, které chovají neprátelský cit ke
skutecnosti, jsou na scestí, at je jejich vlastní mínení
o tom jakékoliv. Literatura muže se vznášet hlavou ve
hvezdách; ale chce-li stát pevne, musí mít nohy na
zemi. Zajisté je možno i v literature spáchat leckterou
hezkou drobnl1stku nebo poutavou hrícku: bez ohledu
na životní pravdu; lidský duch si nekdy znamenite
hraje a dovede tu a tam postaviti veci na hlavu, aniž
by ztrácel pl1vab. Vždy patrne budou v literature. ta
kové pavilonky, v nichž se produkují obratní kouzel
níci, kterí vytahují akvarium z cylindru a holubici
z kapesníku nebo polykají vidlicku a dají VYrllst rLlži
na holé dlani. Ale to jen zajímá. Opravdu ,dovede
otrást jen to dílo, které je nabito skutecností jako kotel
parou. Obycejná námitka proti realismu je ta, že
umelec ve svém vzletu nemá býti omezován prav
dou. To je trochu zbabelá námitka. Také duch ma
tematikúv vzlétá vysoko; v mnohomístn)Tch císlech,
která vzbuzují úctu už na pohled, vypocítává obeh N e
ptuna nebo váhu slunce; je to jeden z nejtriumfálnej
ších vzletu lidské myšlenky; ovšem, matematik pod zá
minkou vzletu neodváží se osvoboditi se od prosté a
suché pravdy, že 2X2=4. Tato pravda naopak je pruž
ným mustkem, s nehož skáce do výšky. Moderní ume
lec má však starost, aby byl co nejlehcí. Bojí se, že by
nevzlétl, kdyby nesl nejaký náklad pravdy. Preje sí
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~tomnosL

radeji žíti v ríši libovule. Neodvažuje se zatežkat se
skutecností. Není však prokázáno, že· by se nedalo
vzlétnout s nákladem. Je jen pravda, že je k tomu
treba silnejších krídel. V umení má také platiti jistý
sportovní instinkt: premáhati prekážky. Prllmernému
umelci velí chytrost, aby se uchyloval k vecem, které
jsou poetické na první pohled: dá dohromady mladíka,
dívku, ovecky, kvety a západ slunce. Kdo by se odvá
žil popríti poeticnost takové scény, v níž každá vec sama
o sobe je už poetická? Silnejší umelci odvažují se na
veci, jejichž poeticnost není tak všeobecne uznána. Mo
derní prumerní umelci nejsou už tak idylictí jako starí
prumerní umelci. Naucili se tragickým hríckám, a
jako starý básník hledal poesii v rllži, tak ji hledá nový
v syfilide. Ale prejí si, aby jejich poesie byla chránena
pred obtežováním se strany skutecnosti. Ujištují, že
umení nelze delat jinak než zbavíme-li veci prirozené
tíže, lidské charaktery logiky a všechnu skutecnost
sveta kostí a kloubu. Predstírajíce, že duch vlaje kde
chce, ciní z života houbovitou hmotu bez charakteru,
kterou každý brídil muže libovolne hnísti. Ale ješte
nikdo nevykresal jiskru, když bil houbou o houbu. Ji
skry vyletují jen z predmetll tvrdých. Nejsme proti
vzletu. Ale jsme proti vzletu, který se deje za tu cenu,
že se osvobodíme od ríkání pravdy o lidskÝch povahách
a o vecech života. Nebot konec koncu je to vzlet fa
lešný.

Obycejne zacneme nenávidet lidi, kterým jsme neco
dlužni. Literatura, která zustává dlužna životní prav
divost, zacne konec koncu nenávidet slovo r e a 1i s 
m u s, stojící pred ní jako výcitka svedomí. To je jed
na z prícin, proc toto slovo upadlo v neoblíbenost. Zá
kladní vada moderní literatury byl nedostatek životní
pravdy. Proto tato moderní literatura, která je pravi
delne velmi odvážná, b)'vá v pomeru k leckterému sta
rému opovrhovanému realistovi jako limonáda. Ujalo
se povrchní domnení, že by každý dovedl v literature
být pravdivým, kdyby jen chtel. Není vetšího klamu.
Vymýšlet si je lehcí než poznávat. Schopnost pravdi
vosti je jeden z nejvyšších stupnu na žebríku, ne první.
V jakési knize o vyzvedacích cetl jsem zajímavou po
známku: jen docela prvotrídní vyzvedac dovede p()ve
deti s presnou pravdivostí fakta; prumerní špioni ne
dovedou odlišit fakta od v)'myslu a kombinací. V úsilí,
s nímž spisovatel stopuje život, je neco vyzvedac
ského: chce vyrvat životu jeho tajemství. I zde jen
prvotrídním je dáno poznat pravdu a udržet ji v ci
stote.

Prese všechnu nechut k slovu r e a 1i s m u s ciní li
teratura poslední doby pokusy vrátit se nejak k životní
pravdivosti. A ješte mnohem více lidí by se k ní vra
celo, kdyby to umeli. Mnohdy vycítíte prímo zuriv)'
hlad po skutecnosti, jaký nastává nekdy u lidí, kterí se
dlouho potáceli v ríši stínu. Spisovatelé vyhrabávají
starou Emersonovu radu: chceš-li se státi spisovatelem,
uc se tomu na ulici. Chápe se už zase, že spisovatel má
oci otvírat, nikoliv zavírat. Spisovatelé se prekotne
vyhrnuli na ulice, do baru, na závodište a vzdychají:
kde najdu cloveka? Podivný vzdech u lidí, kterí nežijí
na pustém ostrove, nýbrž v meste. Aby svou ponekud
oltupelou citlivost vzrušili dojmem skutecnosti a lidí, utí
kají se k prípadt'tm výjimecným: jdou do apacské krc
my, aby tam našli lidskou prirozenost; hledají mezi
prostitutkami záhady lidského srdce. Ale Tolstý obje
vil lépe podstatu cloveka v tajném radovi Kareninovi
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než oni v apacích. Návrat ke skutecnosti se nové lite
rature ne zcela darí. Clovek bývá tu vylícen tak faleš
ne, jako za rokoka byl falešne lícen oblíbený pastýr.
Vidíme, že se tu pokoušejí chytit se skutecnosti lidé,
nakažení literárním romantismem a literárními hríc
kami. Jejich skutecnost je bez poctivosti a bez charak
teru. Proto námi neotrese. Podivno, jak málo z moder
ních knih je pro ctenáre skutecnou životní událostí.
Vetšinou se produkuje už jen cetba.

Nemyslím, že by lícení životní pravdy bylo nerozluc
ne spojeno s urcitou formou. Je konec koncLl jedno,
mluvíš-li o tom, co jest a cím všichni žijeme, v prose
nebo ve verších, dáš-li to hráti hercLlm nebo loutkám,
píšeš-li o tom dlouhý román nebo krátkou povídku.
Nemužeme už býti puritány realismu, jak bylo zvykem
za dob Zolových. V našem smyslu je vrcholným reali
stou Shakespeare: ani verše, ani forma pohádky, ani
duchové, které prohání po cimburí hradu, nemohou
zastríti jeho hlubokou znalost života a lidských povah.
A nedostatecným realistou bývá pro nás práve nejzu
rivejší z realistt't, Zola: ten utlacoval skutecnost pred
sudky realistické doktriny. Je lhostejno, jakou formou
rozhodne se autor vyjádriti své poznání života: roz
hodující je, chce-li je vyjádriti nebo hraje-li si pouze.
Starí spisovatelé a umelci, které dnes nepokládáme za
realisty, pristupovali k svému dílu s úmyslem lícit
pravdu. Dnes umelci, kterí nejsou realisty, zacínají
hned- s úmyslem lícit neco jiného než pravdu. Je lehko
ukázati, co je na Balzacovi nerealistické; jeho typy
jsou opravdu gigantictejší než naši známí. Ale pres to
jsou založeny na skutecnosti, nikoliv na necem jiném.
Jakou znalost skutecnosti musil míti tento spisovatel,
než vytvoril tyto typy vášnivcu, které jsou vítezne pro
hlašovány za neskutecné! Polemisu je-li se proti rea
lismu, vychází se obycejne z predpokladu, že skutec
ností není nic jiného než kameny a talíre na polici.
Ale modlitba, vášeú a metafysická hnutí jsou práve ta
kovou skutecností jako kameny na silnici. Kubismus
a futurismus byly pokládány za nejhlucnejší polícky,
které byly zasazeny realistickému principu. Ale pozo
rujeme-li dobre, shledáme, že tato novotárská hnutí
nevznikla z touhy vyjádriti neco jiného než skutecnost,
nýbrž práve z barbarsky drsné touhy zmocniti se jí.
Kubista postavil zásadu skutecnosti nad optický vjem,
pravil, že mu není nic po tom, jestliže, díváme-li se
se strany na kruh, vidíme jej jako elipsu; s drsnou
pravdivostí namaloval kruh; tvrdil, že mu není nic po
tom, vidíme-li pouze prední cást veci, pred níž stojíme;
ta vec má také zadní cást, a kubista ji pravdomluvne
namal·)val vedle cásti prední. Ostatne lepení knoflíku
a látek na obrazy, které bylo oblíbeno mezi kubisty,
svedcí spíše o realistickém pudu než o nerealistickém.
Také futurista neusilovalo vyjádrení nejakých vidin:
chtel zachytit skutecnost v pohybu a v celé její sple
tenosti; namaloval proto v hlave cloveka všechny jeho
predstavy a vjemy; ukázal, jak tramway vjíždí do
mozku clovekova; namaloval muže, zdvihajícího ruku,
s rukou v desíti polohách. MMe býti spor o to, je-li to
správná methoda; ale ne o to, že oni muži chteli tímto
zpusobem vyjádriti skutecnost. Všechna poctivá novo
társká hnutí, která se dostala do nelítostného boje se
starým realismem, vznikla z touhy vyjádriti nekterou
zanedbávanou stránku skutecnosti. Moderní malíri
a' sochari dovolávají 'se nekdy práva kresliti tak nere
alisticky jako deti a modelovati tak podivne jako negri.



Budiž. Ale necht mají na pameti, že deti a negri, plo
díce tvary tak podivné, predstavují si pri tom" že kreslí
a modelují realisticky. Gotické 'umení nebylo reali
stické. Ale gotictí umelci nešli pred svou práci s roz
jimáním: jak bych to udelal, aby se to pokud možno
nepodobalo skutecn)'m vecem? Nebudeme se soudit
s umelcem o jeho methody: ale žádáme, aby byl pri
tahován skutecností, nikoliv vymyšlenostmi. Skutec
nost a umelecké dílo nikdy si nebudou tak podobny
jako šesták šestáku. V umení je vždy ješte neco jiného
než ve skutecnosti; kdyby tomu tak nebylo, nebylo by
vzniklo umení. nebot by stacila skutecnost; nevesili by
chom si na stenu obraz zátiší, ale postavili bychom na
policku kvetinác, nekolik jablek, láhev a dýmku: kaž
dý hy hyl sám svým vhstním portrétem; místo do vý
stav hychom jezdili do prírody. Ale je psychologické
pravidlo. že každý opravdu velký umelec rpel v sobe
nere::tlistické prvky ve stavu neuvedomelém; jen malí
umelci vyhlašují pyšne: já nejsem realista. Céžanne
byl nepochybne velmi udiven, když mu rekli, že jeho
ohrazy se nepodobají skutecnosti. Ješitný duraz, s nímž
nás umelec presvedcuje o své nerealisticno'sti, je špat
ným znamením. Vetšina skutecných cností bývá ne
uvedomelá.

M. Pnjmanová-Hennerová:

Srámkova Mána.

SVrámkovu Mánu z Tela mám ráda a kouknete se na niblíž. Stojí za to. Mána je hezká pražská holka, vy
rostla na predmestí a má svežest pepíka, který šlape
dlažbu a je »zdráv a vesek Na predmestí je všeho víc a
houšf, detí pred domy a páry v kuchyních a vune v par
fumeriích, chodí se na vyšších kramflíckách a kravaty
i plakáty víc kricí a lidé jsou chtivejší, víc, se musejí
tlacit, všechno. jim líp chutná; predmestí si hraje na me
sto a prehání to, predmestí se dere do mesta a dobývá
ho. Mána je dívka, která se vyzná v tlacenici. Je parátní.
Af vám dá hubicku nebo facku, sedí to. Když se neceho
chopí, drží to. Nechnape potom hned, až když jí neco
rekne, že je to to pravé. Není to holka, která by se za
hodila, jako její kamarádka, tuhá, rozpacitá, nekoordino
vaná Tylda, pred urcená svou nešikovnou trpností, a
sentimentalitou, aby vydelávala málo penez, které ihned
správne odvede a dostane za to od mužského bití. Tylda
šla stejne s prvním hochem, který se namanul, jen z ne
šfastné lásky k Máne, když ta zacala chodit do pražské
školy a už si jí nevšímala. Mána od malicka kolem sebe
rozprašuje erotické aróma, na které má sama dobrý nos
a voní jí.

Mánin tatínek je holic, který se stal málem dramati
ckým umelcem; nekolikrát statoval a pcwažuje herce za
své kolegy; neví se, co ho pritahuje víc, zda potlesk
diváctva ci stužka zákulisí nebo hercuv vtip, jejž kolpor
tuje pan vrchní po kavárne; je presvedcen o svatosti
umení, a je to roztomilý clovek, který se má rád a proto
ho lidé mají rádi a dcera je po nem. Takové romantické
diletanty najdete u Šrámka kolikrát, treba papírník lilu
bina z Me s í cen a dre k o u, jenže ne tak vypracova
ný. Je to poeticnost obchodních prírucí a Šrámek s nimi
zachází láskyplne, jako se vším živým, oc zavadí, nic
se nad ne nenafukuje, jak bývalo ve zvyku v objektiv
ním románe, bere je jednoduše vesele. Šrámkuv pomer
k svým lidem je jedno z jeho kouzel; každý u nej najde

teplé hnízdo; jeho smyslná dobrota se projevuje teplým
hmatem nebo teplým smíchem nebo i teplou slzickou;
ale teplé je to vždycky a nikdy se z toho nestrílí. Zaní
cený, patetický, sentimentální tatínek obklopil Milnu
ovzduším nedele a galantni hry; Mána byla jeho chlou
ba, a Máiía byla pri tatínkovi; ne docela; však ona už
si to opraví po svém dobrém rozumu, který chodí na
dvou rovných nohou po pražské ulici. Zdedila po tatín
kovi smysly, které vetrí. Ale chytrost instinktu reguluje
její obraznost. Mánu hned tak neco nerozhází. To u ní
není, jako u tatínka, vratká fantasie, již každé nadšení vy
šine z rovnováhy, tátova hlava je plynový balónek na
špagáte, ale Mána má hlavu na pevném krku mezi dve
ma rameny a s ocima, které nejen pritahují, ale také
výtecne pozorují; a to, ceho je jí treba, ukládají do pa
meti jako do záložny, pujdou z toho Ílroky. Od toho je
žena. Tato veselá dívka, která se nestydí a užije legrace
a v nicem se zatím neangažuje, prodelává v praksi školu
žen, jako kdyby malá Nemkyne drela lekci za lekcí
z knihy.

Manželství je budto vzájemná pomoc, nebo beh o zá
vod, kde jeden zustává pozadu. U Mániných rodicu ten
daleko pozadu byla maminka, která se celý život bez
branne obdivovala muži a vždycky, jak ji jal o muže
strach nebo žal, »vrazilo se jí to do noh a do nosu, za
pletla se do toho nohami jak do hadru a nosem se jí drala
plactivá duše; stále zametala ocima po necem strepiny;
pak se celá propadala v ubohý žvanecek sukne, který
se zdál horekova1.i sám nad svou splihlou ubohostí. Zdvi
hla neco zárícího, držela to pred sebou v rukách jak lam
pu, celá od toho zasvítila, ale tu již se stalo to, co vždy
cky; leželo to kdesi rozbito, její oci zametaly strepiny«.
Mána by za svet nechtela být jako máma. (Ani by to ne
dovedla.) Mána je nekdo, kdo vyhrává.

Mána a tatínek podnikají spolu spiklenecké episody.
Jedna, jak ji pan Švarc uvede do hodin zpevu k subrete,
která sestoupila tak hluboko 'na spolecenském rebrícku,
že prijímá galantní návštevy statného šedesátníka od po
travní cáry. Druhá, jak pan Švarc svou dceru tajemne
seznámí s paní, která má dum a s kterou má pomer. Ale
obe dámy jsou ruiny; Mána to nevidí v bengálu, jako ta
tínek, aby oslavoval sebe. Co se jí na tom protiví a je
k smíchu, je to neskutecné; co je jí proti srsti a ceho
se hodlá vystríhat, je nezdar. U subrety si rekne, že s ní
to takhle nedopadne; že subreta nevedela, co je to ko
necek prstu ale Mána to ví. U tatínkovy lásky - dobre,
nerve si vlasy nad klamáním matky a nemyslí proto, že
by celý svet byl špatný. Spíše si pripomene, že máma
zacla nosit ty hrozné trikotové kalhoty a bít v noci švá
by. Konstatuje vždycky taktické chyby. Tím není re
ceno, že podpisuje všechno, co delá tatínek; dopálí se na
nej v kavárne pri té romantické schuzce docela proti jeho
ocekávání; ale Mána je príliš ulicník a nerád, totiž príliš
bohatý živý tvor, aby si delala z lidských vad problémy
a z lidských bolestí pesimistické závery; proudí v ní príliš
nápadu, které hned realisuje. než aby zustala trcet v pro .•
blému; život není orech, z kterého nutno rozlousknout
jádro a vylomit si pri tom po prípade zub; život je bro
skev, která se sní, a pecka se vyplivne; prijde všechno
na to, koho to potká a jak to vezme do ruky; Mána
z problému vždycky vyklouzne tak, že se stane neco
jiného a nového, co s tím nesouvisí, a když je jí líto má
my, rozreší to tak, že se dá vyprovodit od jednoho clo
veka, do kterého se zamiluje a který se jmenuje Rolek;
ale protože Rolek už má lásku, dívku v astrachánce a
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svou kopanou, prijde Kotera místo Rolka, hezká dívka
nikdy nezustane sama. Toto je fi1osofj~lsladkých hroznu.
A to je ten pravý, snad že došla pravá yhvíle, ~ chytrý
in~tinkt s kontrolou okoukané prakse, který ji brzdil
mnohými opatrnostmi i zjemnoval mnohými lstmi, ji do
vedl dobre. Jiste, že Šrámkovo Telo vzniklo v dobe, kdy
prudce se vyznával vitalism, pragmatism a morálka
praktického rozumu. Ale Šrámkovou slávou zustane, že
z techhle svetových proudu udelal pražskou páru, Mánu;
jeho slávou zustane, že postavil v Tele dva štastné lidi,
štastné proste, svým fysiologickým urcením, v plném
konkrétním ]yrismu. Mána a její muž, inženýr Kotera,
s nímž delá svoji krotkou a opatrnou spolecenskou ka
riéru, jsou krásný lidský pár, rovnocenní partneri, in
stinktivní žena a rozumný muž, žena, která nedelá scény,
a muž, který nedelá aféry;' žena nerád, ale s kterým se
musí umet zacházet, muž pevný, ale s pružným, predví
davým rozumem; jen nenadaní lidé bez nápadu jsou za
loženi na ric anebo nic, a netrpelivost není tak vlastnost
rychlých lidí, jak hlupákú; láska je vážná vec pro prí
rodu, ale také to musí být hra, aby z toho nebyla otrava;
láska je porád neco mezi nahotou a pretvárkou;' ti dva
spolu prodelají mnohou vojnu, pres kluka, pokusy neve
ry, lékarský zákrok, žábu a nový byt; a když se ta
houpacka jakž takž ustálí a ukáže se, že rodina' je neco
dobrého, prijde do toho opravdovská válka a trís.kne do
toho tupou pestí. Co se stalo s Mánou?

Ed mond K onrád:

Znáte se s nelrým~
(P r í s p e vek k psy c h o log i i pro t e k c e.)

I.

Mel jsem ve bráne Josefských kasáren stráž s c. a k.desátníkem, k nemuž pristoupil obcan, žáda je si
informací o šikovateli Ba1tresovi. Dostalo se mu jich,
i ptal se, zdúvernev: »Bere?« Desátník prísne služebne
odvetil: »Bere.«

Šikovatel )3altres predstavu je nejprostší, klasickou
a nepochybne nejstarší formu protekce .. Pravdepodob
ne už u NeanderthalcLI takto se vymenoval vliv za ho
spodárské výhody. Žádná staro- ani stredo'veká depu
táce nechodila bez darú. Tri králové od východu pri
nesli zlato, kadidlo a myrrhu Ježíškovi, od nehož se
nadáli metafysické protekce. Na predstave protekce
založeny jsou obeti bohúm. kult svat)Th, i modlitba
),Oroduj za nás«. -

Systém Baltresúv je sociálne prehledn:\', a at tak
clím, zdrave 10gick)T. V živote obcanském bylo mi ne
jednou premýšleti o jin)'ch systémech, jejichž diagram
neskytá tolik rozumového zadostiucinení. Jistá osob
HOSt,k níž jsem jednou celem do zdi prišel si neceho
prát, odpovedela mi proste: »Znáte se s nekým?«

Protekce stojí na predpoklade, že se nekdo s nekým
i''1á. Nekdo je príbuzný vždy s temi pravými lidmi.
'j o je protekcní díte, jemuž je dáno do vínku, znáti
'-, s nekým. Ale je mnoho protekcních detí v tom smy
'-,e, že se narodily jen proto, ponevadž se nekdo s ne
k:\'m znal. Jinak 11y jejich otec nebyl mohl, jakožto
pán se zajištenou existencí, vzít si jejich matku.

DOBA ·A LID É Znáte se s nekým?
Jednoho dne vám pošle nekoho na krk. a vy cítíte,

»že mu to ·budete musit udelat k vúli«. Odhadnete
tlak ve své mysli a shledáte, že mu to nemužete udelat,
abyste mu tohle neudelali. Proste, »nedá se to dobre
odeprít«.

Snad od vás prijal cigaretu, snad jste u neho vy
pili šálek caje. Tot vše. Ale tešíte se zrejme jeho blaho
vúli, a je vám rozhodne sympatický. Bylo by vám ne
milé, kdyby si ted pomyslil - co vlastne? Trebas je
nom neco o vaší neochote. Vec skytá jisté potíže. Nic
méne vyhovíte. -

Každý z nás ví dosti presne, koho ze svých známých
a oc ho múže požádat. Máme jakési, byt ne zcela spo
lehlivé ponetí, jak si nás kdo váží.

Stejne každý z nás ví dosti presne, komu ze sv~'c11
známých a co mu nemúže odeprít. Je tu vzájemná,
subjektivne objektivní stupnice hodnot.

To je tajemství vlivu.
Každý, kdo má vliv, je nejakým zpúsobem osobnost,

silne postavená. Má mi své strane nejakou kompe
tenci. Nekde nejaké veci se neobejdou bez neho, at
už z jeho moci úrední, nebo pro jeho odbornost, nebo
jeho peníze. Pro jeho charakter, jeho au~oritu, j~h?
oblíbenost, jeho popularitu. Zkrátka pro Jeho pOSle\.
Když on »za nek)'m stojí«, musí se brát a vezme se na
to ohled. To je beh vecí lidsk)'ch. To je nápln organi
sacního schematismu, spodní struktura zájmových
sfér, ona »vnitrní subordinace«, s níž umí pocítat Bo
ris z »Vojny a míru«.

Predpokladem bývá ovšem zájmová sféra: urcité
spolecenství, prípadne vzájemnost, jež nemusí b),t
hmotná. Kanovník od sV.Víta sotva bude mít vliv
v sekretariáte cs. Volné myšlenky. (Ale i taková vec
je možná. Ferdinand Peroutka napríklad sotva by mi
neco vymohl u toho kanovníka - leda snad skrze
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lhtomnosL

Alfreda Fuchse, kdo ví? Jenže tu je zase sféra, sféra
intelektuální úrovne, spirituelní intensity.) r /

Sféry se navzájem prostupují. Rozhodující jest, když
se dva znají., r hr' t

To je výzrwJ,TIvšech tak zvaných klik. 'Ul
Klika je skupina lidí, kterí se navzájem znají. Proto

nemusí být vzájemne se podporující spolecností v han
livém&tJ:lysle. Mel by se jednou korigovat obecný a po
vrchní názor na takzvanou kliku. Vychází z predpo
kladu urážlive hloupého, jenž psychologii kliky obrací
na ruby, totiž, že napred byla klika a pak byla vzájem
nost. Ve skutecnosti napred je vzájemnost, a potom
je klika. Lidé se sdružují, protože jsou si blízci; ne
jsou si blízci, protože se sdružili. V tom je nemravná
insinuace nízkých duvodu. Podle jejího laciného a tu
pého kriteria Tyrš a Fiigner, když zakládali »Sokol«,
byli klika. V myslích naivnejšího ctenárstva, divadel
ního obecenstva a ovšem všech zneuznaných geniu
chronicky existuje »kritická klika«. (Se svým »protek
cionárstvím«, rozumí se, a se svým »utloukáním«.)

De facto všechno duležitejší na svete deje se skrze
»kliky«, to jest, skrze lidi, kterí se navzájem znají.
Bez toho lze snad obsadit místo stenotypistky ci kresli
ce, ale sotva guvernérství banky, šéfovství kabinetní
kanceláre nebo vyslanectví. Kdykoliv se neco takového
má státi, príznacná je tu otázka: »Kdo prijde v úva
llL1?«A castá je zdrželivá poznámka: »Toho neznám.
Jaký je?«

Je-li »klika« klikou, to závisí od toho, kdo v ní je.
Nepochybne i nejlepší »klika« bude vždycky trošicku
i klikou. Lidé, kterí se spolu sežili, budou mít hustší
a spletitejší vzájemnost, budou mít ,docela jiné ohledy
k sobe, daleko citlivejší takt. Budou si vycházet vstríc
a budou i bezdeky druh na druha pamatovat. Když
jeden z nich prijde k moci, s kým spíše se o ní po
delí? Komu prirozeneji a s vetší dllverou sverí její
údely? Koho radeji umístí k sobe, než »svoje spole
hlivé lidi«? Jsou mu zárukou prosperity, tak jako on
jim: kdyžte o ni asi dlouho spolecne bojovali. Jsou
dohromady stelesnená idea.

Tenhle druh protekce a druhy jemu blízké nazval
bych protekcí prirozenou.

Nikdo na svete úplne spolehlive nerozliší mezi »kli-.
kou« a klikou.

Máme veliké verejné kliky spolecného programu, or
ganisace politických stran.

4·
Politická strana, to je soustavná organisace vlivu.

To je svým zpusobem mechanisovaná protekce podle
barvy, nebo chcete-li: podle klíce. Je to zároven hyper
trofu jící protekce. Už v samém svém vzniku: strana
se uchází o protekci volicll, slibu jíc jim protekci zvo
lených. Poslanecký systém intervencní je zdemokrati
sované »znáte se s nekým«? Straník sdelí strane, že
se uchází o místo; nacež se mu dostane vyrozumení:
»Ve vaší veci intervenuje poslanec ten a ten.« Typická
fráze denních rozhovoru: »V oni ho tam (dejme to
mu) »nár. soc. tlacej'.«

Ve bludném kruhu politická protekce (tak stará,
iako politika) dnes je zároven následkem i prícinou
becného zjevu, k nemuž neprilehá zcela presne název
protekcionárství«, ale jejž bych, prese vši svou ne

-}lL1tk -ismum, nejradeji nazval »protekcionismem«.
Je to fakt, že prllmerem i ten nejschopnejší a nejkva
1ifikovanejší ucházec musí být, at tak dím, konekcne

zarazen a musí v každém prípade vyvinout nejakou
intervencní aktiJ\titulOMožno obecne ríci (a výjimky jen
potvrdí pra~'idt0 );"že ,na kalmlidatury (ale i vubec n.a
akty) )}nezinterveoované« se· nebere zretel. To '1e
psychologický moment. Intervence stala se podstatnou
a rozhodující složkou rízení, a lze dodati, mimo oblast
kandidatury: akt stává se pouhým prllvodním spisem
intervence. I';

Nejen lidé, i veci musejí mít protekci. A to silnou
protekci. Jelikož víceméne každý ji má, je to(pri dneš
ní veliké konkurenci zároven konkurence protekcí.
Dvere všech možných kancelárí jsou dnes vystaveny
nadmernému opotrebování, a dochází k paradoxní ob
mene prísloví, že ruka ruku myje, v dvojsmysle, že
'dika cistí kliku.

Psychologicky stojí protekce politická na základe
neo-ativním: aby to nedostaly jiné strany. To je ttk
zv~ná psychologie državy. Psychologie ta nekdy mu~e
vésti k zábavnému jevu, jejž bych nazval protekcí apn
orní, když totiž je v države apertura, a strana do ní,
nechce-li na države pozbýti, musí ze zeme vydupat,
takrka vvbásnit kandidáta. (Prostší bývá prípad obrá
cený, když se musí vybásnit apertura. Však už se
nekde koutek udelá.)

Celkem protekce politických stran dokonale a mo
derne nahražuje dávný protekcní systém rodové šlech
ty, jenž u nás prestal (vyjma Snad tu a tam v pozem
kové reforme?) míti viditelnÝ význam. Barva strany
tu zastupuje barvy erbu, a volební okrsek latifundium
se slušným poctem »duší«, napríklad, jak jsme svého
casu slyšeli: »má-li nekdo za sebou« dvacet tisíc krej
covských delníku. Borisova »vnitrní subordinace« pak
oŽÍvá v prípade nikoli prostém jemné pikanterie, kde
šéf urcité instituce, jehož postavení je ponekud otre
seno, uchází se o protekci u nove prijatého prakti
kanta, dosazeného mocnou stranou a blízkého jejím
vt'tdcum.

Bylo by príliš snadno, hráti si na mravokárce, což
není úcelem techto rádku, skromne zjištujících lidský
rub faktu, že není myšlenky, aby spadla s nebes, zása
dy, aby se uplatnila sama. Z každé uplatnené zásady,
z každé probojované ideje konec konct't, krome verej
ného blaha, konkrétne teží rada konkrétních jednot
livcu. Každý presun moci doznívá posléze, prímo ci
neprímo, v hecí kapse a žaludku. A není takzvaného
historického dne, aby nekomu nevynesl automobil nebo
aspon rád.

5·

Máme posléze ješte vetší, ješte verejnejší, docela
dejinnou kliku, než politické strany: je to národ. Jeho
prípadná nesvornost na tom celkem nic nemení. Po
znali jsme mravní sílu a slávu této kliky napríklad
za vojny, kdy stacilo cesky promluvit, abys byl necí
bratr a v ochrane. Heroická protekce tisícu ceských
lékaru nad našimi životy je z nejsvetlejších kapitol
v dejinách protekce. (Se svým tragickým rubem, dodá
humanista za každou cenu.)

Dvacát)T osmý fíjen zcela bez cynismu bylo by mož
no oznaciti jako den, kdy protekce vecí našich vrátila
se k nám. Kdosi rekl po prevrate: »Svoboda, to je
ministerstvo hned pres most.« V skutku taková první
návšteva v nejakém ceskoslovenském ministerstve byla
jako Tisíc a jedna noc.

Nechme stranou citový moment zadostiucinení a
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lhtomnost---

hrdosti ve starobylém, nyní jakoby dobytém paláci,
kde do nedávna ješte tvrde a neprístupne sídlila cizí
protekce odvekého neprítele. Ale jen jste otevreli
dvere, a s radostným uvítáním se od psacího stolu
zvedl váš dávn)' kamarád z tanecních hodin. 1hned vás
ochotne dovedl k referentovi, nekolika pokoji - a
skoro v každém jste našel známého. Sám referent uká·
zal se na konec témer spríznen s vámi skrze staré,
srdecné vztahy k rodine,' s níž se od detství stýkáte.
Clovek prišel mezi své, a poznali ho. Byl jako v ka
várne, jako v klubu, jako doma.

Nic naplat, tohle za Rakouska také nebývalo. Za
Rakouska musil clovek mít - protekci.

6.

Za Rakouska musilo se jezdit do Vídne, kde clovek
nikoho neznal. V príhane slova »protekce« vezí pro
nás dodnes cernožlutý cípek, který jsme zapomneli
odrakouštit: nepríjemná predstava neceho jidášského.
Neceho neprirozeného, umelého, nastavovaného, na
šplhaného, zapreného a prilhaného. Ne.ceho falešného,
co kazí menu pomeru, minci verejné dúvery, prllmer
obecné spolehlivosti.

Zustali jsme v tomto ohlede bohužel následnickým
státem, více než treba. Prípad ministerstva hned pres
most zajisté dlužno míti za príklad protekce prirozené.
Vznik a rozvoj všemožných institucí, které Rakousko
bud vllbec nemelo nebo reservovalo svým protekcním
detem, dál se lidsky samozrejmou cestou této prir::ozené
protekce. Nicméne ministerstvo hned pres most muže
býti a nejednou jest soucasne nejvetší požehnání i nej
horší zlo. Ministerstva hned pres most muže príliš
snadno být a jiste príliš casto bylo zneužito. Zusta
ne-li protekce vecí našich zdravá cili nic, to závisí od
národního charakteru a obcanské morálky. Podle sta
rého, krutého vtipu prirozená protekce národa sobe
nesmí býti ctena a vyslovována »národ zobe«. Ale
to sem nepatrí.

7·
Není makrokosmu bez mikrokosmu. Astronomické

skutecnosti nad našimi hlavami odpovídá mikrofysická
v buiíkách našeho tela.

Také makrokosmos protekce má svúj mikrokosmos,
jenž pramení v drobném srdci clovekove, ulehcuje a
zprí jemnuje nám vzájemne život, otupuje trecí plo
chy mezi vrstvami a zájmy. Za jeho potlacení,
kdyby vubec bylo možné, bychom se nejaké me
chanické spravedlnosti tuze podekovali. Blahovolná
protekce šatnárcina v divadle, kterou s kreslem
dedí kritik po kritikovi, tichá prednost, kterou
máte ve své kavárne a u svého holice, nej
mekcí cigarety, jež vám vyhražuje vaše trafikantka,
penežní listonoš, který vám nechá na stole toužebne
ocekávaný honorár za knihu, i když nejste doma, aniž
vás pro nej štrapicíroval na hlavní poštu - to jsou
svetlé tradice kultury. To je nežná protekce malého
cloveka. Nezískal jste ji preplácením, leda snad vlíd
ným slovem. Ale proste oni vás znají. Každý, kdo vy
konává sebe menší moc, rád vychutná (není-li zrovna
štoura) potešení blahovule.

Je mnoho protekce na svete, protože lidem' delá ra
dost, ji vykonávat. Prijdete trebas pomerne lacino
} pekné kožešine, jinak ceny nedostupné pro vás, pro
tože znáte nekoho, kdo vám pravil: »A reknete, že
vás posílá starý Valnožka.« Buhví cím jste zi získal
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jeho prízne, ale star~ho Valnožku hreje ta kožešina,
k níž vám svou protekcí pomohl, práve tak jako vás.

Je mnoho druhu Valnožku ve svete. Pak-li vás kdy
nejaký z nich vedl do nejakého obchodu, kde jste meli
neco koupit s jeho protekcí, videl jste dobre, jakým
domáckým krokem vchází? Jak bodre si potrásá rukou
s majitelem? Docela urcite druh druhu poklepali na
rameno, a byla vám obema nabídnuta židle, nebo jste
byli pozváni do zadu, do kontoru, kde se vec projed
nala. Ale jiste jste s ní výborne pochodil - protože
ti dva se tak dobre znali. Váš protektor vám ukázal,
že není jen tak nekdo, ale že na neho dají. A ten dru
hý, že má svoji obchodní suverenitu, která si múže
dovolit, velikomyslne lišit mezi zákazníkem á clove
kem. Ozarovali vás svou milostí, obráželi se v sobe
i ve vašem uspokojení.

Skoro každé povolání má svou protekcní sféru, kde
se lidé oddávají oddechu, nebýti komisní. Nekdy jed
noduše z radosti, že v nude bezpoctu cizích a lhostej
ných spatrí známou tvár. Pokladní v biografu zná už
syé stálé zákazníky a pamatuje na ne i v tísni jejich
r,hvyklými lístky, ac z toho prec docela nic nemá. Jaký
krásný a srdecný tón vyvíjí se casem mezi policií a
starým známým zlodejem! Sama soudcovská nestran
nost dovede otectvím hlasu a mírností prízvuku vložit
neco nehmotné, sublimované protekce do rozsudku,
jejž po patnácté pronáší nad jeho nenapravitelností. Je
mimo všechen spor, že odsouzenÝ ji dovede ocenit.
. Je druh protekce, jenž se zve vdecnost. Jednou pred
léty nekdo, koho jste v težké chvíli podchytil, vám
rekl: »Kdybyste nekdy neco potreboval -« Jednoho
dne v obtížné záležitosti setkáte se s ním jako s vliv
ným mužem, a je vám pomoženo.

.Je druh protekce, jenž se zve milosrdenství. Casto
se velmi špatne vyplácí. Nikdo se za protekci nemstí
hure, než ten, kdo jí nezasluhoval.

Je druh protekce, který je sportem. Tím se nejra
deji zabývají lidé z tiché závisti ke schopnostem, jež
by sami chteli mít. Jsou náhoncí a komisionári mece
nášll. Jsou dohazovaci úspechu, jaký jim samým jest
odepren. Jednají z pudu, pritrít se na nejaké príští
sláve, spekulují na nejakou zmínku jednou v budoucím
životopise svého štastnejšího chránence.

Je ješte mnoho druM protekce. S tím bychom nikdy
nebyli hotovi.

8.

Protekce jako umení. Rozkoš jednati s lidmi a míti
na ne vliv. Zavazovati si obe strany, hráti na své vzta
hy jako na nástroj. Toto umení je nebezpecne blízké
politiky, ale soucasne je vyslovene ženské. Pri nejmen
ším se málokdy obejde beze žen. (Politika ostatne také,
zvlášte mezinárodní.)

Tohle je thema pro sebe: protekce a pohlaví.
Kariéra a erotika.
Semiramis, Katerina, Mme de Pompadour. Ale také

Mme de Stael, George Sandová, Lola Montez, a vubec
nac vypocítávat: COS! fan tutte, celá nekonecná abece
da, osm procent dejin a dvacet procent historických
anekdot. Bonmoty a bitvy. Kariéry a revoluce.

Zde zacíná beletrie. Balzacova pí. Marneffeová,
Maupassantuv »Milácek« atd. atd. (Vubec všude, kde
zacíná erotika, zacíná i beletrie.)

Zde zacíná divadlo: Mme Sans Gene.
Zde pocíná opereta a film,



Racionalisace v zemcdelstvÍ.

Vystrihnete si tuto zprávicku z novin a nalepte ji na dvere, nebo
jiste zapómenete.

J sou tri v);znamné duvody, proc je nutno, abyste nezapomneli

na datum, kdy bude zasedati úrad pro volební seznamy. Predem
v tomto roce má býti nekolik významných volcb, a ti, kdož ješte
nejsou v seznamech, meli by se tam zap.sati, ahy nabyli volebního

práva. Za druhé, já sám jsem clenem tohoto úradu a budu na
ruzných místech v udaných dnech, hotov posloužiti každému pro
jeho oci nejlepšími skly na svete. Za tretí, na pocátku casu, když
Buh stvoril všechny veci - zemi a cloveka - obdaril lidské
telo podivuhodnou mašinerií. Clovek však prespríliš užíval svých
práva privilegií. Zneužival a tak znacne poškodil tuto mašinerii,
že se stalo r.ezhytným, aby lidstvo užívalo nejakého obrodného

prostredku. aby prumerný lidský život se neustále nezkracoval.
DO'le, na jihu našehO' státu, užíváme neco z té zeme, kterou

Buh stvoril pr') blaho clo'veka, vylucujíce z ní prirozený nerostný
produkt, který bez jakékoli pochybnosti se osvedcil býti nej
lepším prirozeným obrodným prostredkem, jehož lze užíti pro'
liclskou soustavu. Vzhleclem k tamu bnde mi p()tcšením, v ozna
cených dnech pro zapisování do yalebních sezn,lmu, ukázati vám,
jakou výhodu bndete miti, naucíte-!L se znáti prednasti tohO'to
podivuhodného produktu (Rageruv nerostný výtažek), který,
s absolutní zárukou pomLlže trpícímu lidstvu.«

Dr. L. F. Ro;;el's, ocní lékar.

Vlastenectví.

Pri bankete v Pleasantonské obchodní komore podával R. S.

Leavitt, jenž se práve vrátil z Washingtonu, zprávu a své Ctstc
a zajímavých dojmech, mezi nimiž byla návšteva Bílého domu,
kde si J)9,trásl rukou s presidentcm. Po zpráve byl podán návrh
a 13 nadšením prijat, aby Mr. Leavítt se postavil u dverí sálu,
když návštevníci banketu odcházeli, a aby dovolil každému po·
trásti rukou, která se chopila ,ve vVashingtOlle ruky presidenta

Spojených státi1.

*

J. G. Sterchi ve státe Georgia zvýšil množství nadojellého
mléka u každé krávy o celou ctvrtinu na d~n, když +im hral-----
h'Jdinu dennc na gramofon. Objevitel ohlašuje, že zrídi zvláštní
rybník se zlatými rybickami, aby svým kra vám dodal ješte vctší
spokojenosti se živO'1:em.

Zde by zacal tento clánek být zábavný. Bohužel
jest mu jako snu skonciti pred tím hlavním: » ... a

tom jsem se probudil.«
Je nekonecné umení, seznamovati lidi. V tom je

a i podstata protekce, umelecky provozované. Vynech
me onen sloh, jenž lysé hlave magnátove v duverné
chvilce všeptá do ucha jméno chránencovo. To je do
postele premísten)' systém Baltresllv. A spadá více do
fysiolog'ie než do psychologie. áš obor jsou slohy po-
ce tnejší a složitejší.

Podstata ženské protekce, zkratkou povedeno, jest
dvojí: muž podvedome reaguje vždycky na hezkou že
nu. Hezká žena je sama sobe bezdecnou protekcí,
kamkoliv prijde. Dosáhne všeho daleko snáze než
muž, všechny dvere se pred ní ochotneji otvírají. To
je tak staré, jako žena je mladá.

Potom, žena dovede být nelogická. Preskakuje proti
dllvody. Muž by je vyvracel. Je houževnatá a neprímá.
Muž je prímý (i když nechce) a pouze c1ltrazný. Celem
do zdi. Ten druhý ho uhodne, pltl te vidím a mám te
dost. U ženy však jakýmsi mystick)'m Zpllsobem není
mu nic platno uhodnout. (Snad proto, že jí nemá dost.)

Posléze, žena má takt. Nezprotiví cloveku predem
celou záležitost. (Tohle také není nic nového.) A má
výborný cit v prstech pro onu subjektivne objektivní
tupnici hodnot, pro to, co od koho mlI že chtít. Ví,

komu jen dopsat, komu príležitostne ríci, koho pozvat:
a zda na caj, nebo k veceri. Potom ví, jak sestavit
k tomu spolecnost, kdy nenápadne prikouzlit toho,
o nehož jde, a ješte mu dá radu, jak má vzbudit dobrý
dojem. Vubec ovládá to umení, aby se na konec zdálo,
že se to udelalo samo.

Muž, který má neco ženských vlastností, také se
nekdy vyzná v umení protekce. Místo k sobe pozve
magnáta prípadne do »Alhambry«. Ale spíše mu opatrí
šoféra, g'uatemalskou trícentavovou známku z roku
1823, nebo revír. Mužská taktika je predmetnejší.

Pro všechny prípady: kdybyste neco potrebovali,
nechodte, prosím vás, na me. Já jsem jen theoretik,
v praxi nedám ránu. Kdybyste na me prišli, bezradne
bych se vás musil optat: »Znáte se s nekým?«

*

StarO'sti svobounlých zcdnárll.

Trista a padesát gallonu vody i rcky Jordánu v Palestine
byla práve dodána do Pasadeny (Kalifarníe) pro svobodné zed
náre, kterí jí budou používati pri svých obradech. TrvalO' t'J'
déle, než dve léta, než se podarilo tutO' vodu sehnati, a voda

Ješte insert.

Z casopisu Union, vycházejícího v San DiegO', Kalifornie:

JEžíS KRISTUS
byl ukrižován.

Nekterí ríkají, že On byl nejvetším darem 'Jd Boha. Dary. které
každéhO' uspokojí, dodává Americká nábytková spolecnost.

Obchodní Roh.

Ámericana.
Mencken, vydavatel revue »American Mer

cury«, prední satirik americký, charakterisuje
v každém císle své revue živ;ot ve Spojených
státech ZpLlsobem, který privedl Karl Kraus
na stupdí dokonalosti: prostým citováním
insertu a krátkých novinárských zpráv. Je
v charakteru obou techto mistru, že prede
vším loví projevy hlouposti. Krátký výber
z Mencker.ových citátu ukážf', že v Americe
je vedle velkého svetla i velká tma.

1.
1\1 e d i c i n a a vol by.

Jaký vliv muže míti v Americe medicina na volby, nebo volbyna medicinu, o tom poucuje noticka z denÍkt\, vycházejícího
ve státe Alabama:

,"hei vús up:;;zorniti na zprávicku o zapisování do volebních
sezn; mLI, která je nyní tištena každý týden v tomtO' liste k va·
štmu užitku. Podobné zprávy byly také zaslány poštou do kaž
dého :olebního okrsku v kraj i, abyste se poucili, v kterých dnech
hude . rad volebních seznam 11 zasedati v každém volebním míste.

R a b í n s k á HlO U d r o st.

T nsert ve lI'aqhíngtonském casopise Star:

SYNAGOGA.
Sestá tr.

Predmet kázání: 6%ní úrok.
M ravnoost obchodníkova.

..

Levné ceny.

8 hod. vecer.

Navštivte nás!.
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~tomnosL

dQIŠlave trech železných sudech s '11epo,rušenými pecetemi kan
sulárními. Franklin B. Cole, pl'edseda p1e:W;kéhq úradu v Pa
sadene a býv. veleknez sV'Jbodných zednáru,,·venaval se za své

funkcní doby v roce 1923 abstarávání této vady, aby sloužila
loži k užitku.

Žena adpavedela svým pri rozeným h1aJsem: »J sem v kostele.«
Na atázku,.zná"li pricinu, próc je tam, odpC'vedela: »:-\emohu

si vzpomenaut, že jsem sem prišla.« l'
Žena pak byla 'JClvedena dc)' svéhO' 'pokoje v rlemocnici. Sta a

stá lidí. se denne domáhá prístupu do nemocni'ce~ avšak nikomu
není dOV'Jler,o spatriti pacientku.

'\

*

.*

FEUILLETON

\
nábo,ženstvÍ.Z methodistického

Milý doktore Watsolle,« pravil Sherlock Holmes, zapalttje si dýmktt a odldádaje hromadu -nOV1n,

»z mnoha podivuhodných prípadu, které redaktor Pe
nížek prožil za svého dlouhého života, jest tento s Vá-
nocn-ím interviewem s presidentem Masarykem jisté
jedním z nejpodivuhodnejších.

Není to ani tak .veliká sensacnost tohiOto prípadu,
jako spíše jeho temná spletitost, plná rozporu a proti
kladu, a hlavne jeho až fantastická tajemnost, co mne
zvábilo, abych se tímto prípadem zabýval. Jak jste jit
z'idel z "Jlovin, ((féra je v podstate tato: redaktor Josef
Penížek mel s presidentem Masarykem interview pro
vánocní N á rod n í L isty, ale tento interview vyšel
pak v ruzných jiných listech, ku podivu však ne v N á
l' o dní c h. Vysvetlení této prazvláštní veci jest pro
sté. Interview redaktora N á rod ní c hLi st u s pre
sidentem se sice konal a vykonal, ale N á rod n í L-i
sty, dle s.vého prohlášení, zde pal? specielne i dr. Kra
már, stojí zásadne proti interview'j;/,m hlavy stát'lt.
Z p1'ohlášení J oseta Penížlw, které 1W to následovalo,

Donan Coyle:

Neuveritelný prípad p. Jos. Penížka,
redaktora Národních Listu.

S 1 u ž b y a p r á c e.

lnsert v Los Angeles Times:
HLEDÁ SE muž, který by vystavel motor pro navý aeroplán,

jenž bude stoupati prímo dO' výše se zeme. Musí míti potrebné
financní prostredky a musí veriti v Boha. Nabídky Gus. Raschke,
480 L. A.

CO' by dnes delal Ježíš Kristus?

O tom se vyslovil dustoj ný dr. Burris A. Jenkins, pastar
chrámu v Kansas City na Linwoadském Boulevardu:

Kdyby tu Kristus dnes byl, byl by bud šefredaktorem ve
likéhO' denního listu, nebO' by rídil nejaký veliký filmový kon
cern" nebO' by byl hlavou nejvetši radiové vysílací stanice naší
vlasti.

Prac je treba videti Baltimore?

Z knížky, vydané Obchodním sdružením v Baltimore, která
má nadpis: »197 di1Vodu, proc budete nadšen mestem Balti
mare« :

Pres 1,100.000 prasat se zabije a zabalí v Baltimore kaž
dého raku.

Na metodistické basilice v Knoxvilln v Tcnnessee byl ,ohlášen
tento predmet kázání:

JAK BUH ULEllÁ KE ST'ANKU.

D i v y a z á z r a k y.

Podivné vccise dejí v kapli sv. Josefa u špitálu v Mil\\"aukee.
jak oznamuje dopisovatel Chicagd Tribune:

Po mši zacaly se zaklínacské obrady. Latinsky, jazykem, který

~ena nezná. byl y jí dány tyto otázky: ,
»Kdo jste?«
»Belzebub,« byla odpovcd, která vyšla z ženina hrdla hluba-

kým hlasem.
»Jak jste se dastal dO' této ženy?« byla nejbližší atázka.

»Panevadž praklínala,« znela odpoved.
»0 které hodine z ní vyjdete?«
»0 hodine druhé.«

Mezitím, co byl cten zaklínací rituál, žena zacala kricet. »p(}
šlete mne do nekteré 'OSoby, nebo do nejakéhO' místa na zemi,
ale nepasílejte mne zpátky do pekla.«

O hadine druhé, šest hodin na to, co rituál se pocal, nebyla
patrna žádná zmena v pocínání ženi ne. Páter J u,stin, mnich,
oslovil pak dábla:

»Vy jste nejaký prokletý lhár, Belzebube. Neopustil jste tu
,enu, jak jste slíbi\.«

O pul šesté však, žena se zotavila, jakO' z velikého' vycerpání,
V otázkách se pakracavala.

"Vite, kde jste?« tázal se mec Theofilus.

Výchova skautit

Z Lexingtonu v Kentucky se oznamuje: Sherif Fuller oznámil

dnes, že prípravy k povešení cernocha Ed. Harrise, k nen:už
dajde príští pátek ránO' na dvare veznice, jsou skonceny. Smycku
davedne zavázal T. C. Ful1er, Úrifllv ctrnáctnetý syn, který se
to naucil u skautu.

Co je nábaženství?

Z verejné vyhlášky velmi dustojnéhO' pána Williama T. Man

ninga, daktara práva daktora' bohoslaví, rytíre cestné legie., dll
stojníka rádu italské koruny a ordináre nawoyarkské diecése:

NábO'ženství je tak prirozená vec, jakO' hra v polo nebO',hockey
a nábaženství má prirozený vztah k temtO' hrám.

Nábaženská výzva.

SíN SVATOSTI.

408 West Main St.
;Vlr. \Villi<Jm Price, Pastor.

Dustajný Pat Palmer, který nikdy nesnídá a madlí se déle,

než jí jakékoli jídla, který byl už nekolikrát ve vezení a mel
pravaz kolem krku jednau ci dvakrát a jenž nyní je na své ceste

do Australie, je mezi námi. PrijcTte a padívejte se na tohotO'
zvláštníhO' muže.

••

P o S m rtn á v z p O'm í n k a.

Posmrtnol1 vzpamínku usparádal vLas Angeles Breakfast
Club kterou venoval Alžbete Greisavé, známé 18leté klisne.,

jež ~emrela pneumanií a jejímž majitelem byl Vi. Vol. Min~:
vynikající statkár a chovatel konÍ. Stopadesát clenu klubu, mezI
nimiž byly vyni1<ající osoby z abchodníhO' a spolecenskéhO' živata
vLas Angeles, stála se sklonenými hlavami, když klubavní pred
seda pohnutým hlasem vzpomínal zesnulého zvírete.

*

*
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lhtomnosG

dozvedeli jSlHe se pak, že redaktor Josef Penížek toto
stanovisko svého listu plne sdílí al uznává a !Je tedy
také stoji zásadtzc proti jakým koliv interviewum; s hla
7'011státu, nebot prípadným i'nterviewem by tato hlava
mohla být na své úcte a vážnosti ohrožena. Jeto sra
1to'l'isko sprá7mé, nebot nyní vidíme, že hlava státu,
proplljcujíc se k. interviewtt s redaktorem N á r o d
11i c hLi s tli, kterýžto interview pak v N á r o d
11 í c hLi st ech byl potlacen, skutecne byla na své cti
a vá:;ltosti ohrožcna, nehledíc k tomu, že celo'u totdo
aférou byla jiným zpI/sobem na cti a vážnostt: velice
ohro:;el1ai hlava Josefa Penížka.«

».Tak to,« zvolal jsem p'rekvapen, »vžd:yt Penížkovo
prolzláJení bylo zcela jasné: »Prijal jsem pozvání I, pa
/lU presidentovi v zásade, s urcitými výhradami a pod
mínkami pro sebe vzhledem I, stálému zásadnímu sta
l1oz'is!?u N á rod n í c hLi st u proti interviewum
hlavy státu.« Co tu tedy vidíte tak nerozllmného, nebo
- nevím co chcete ríci -«

SlzerlocR H olmes chopil se svých houslí a jal se
tiše hráti, 1wnívaje se shovívave: »V ždy jsme .vám,
milý doktore, ríkal, že vynikáte jistým nedostatkem
fantasie, která by vám ttmožnila dopíditi se prícin a
/'ohmdek a dospeti od predpokladu, k dusledkum tak
dalece, abyste docílil definitivních záver?!. Zajisté že
stanovisko redaktora .Tosefa P enížka proti interviewum
s hlavou státu jest zásadní a jasné, ale co tu není zá
sadní a jasné, jest jeho jednání! Proc, když jest zá
sadne proti interviewttm s hlavou státu, proc tedy na
trnto interview šel?«

»Máte pravdu, milý príteli,« pravil jsem ponekud
zahanben, »máte pra.vdlt, jako vždy, a nezbývá mi, než
prositi vás o další vysvetlení.«

»Nuže tedy,« pravil Sherlock H olmes, mile se usmí
vaje jako vždy, když jsem zabehl na falešnou stopu,
»1~užetedy, dejte pozor, milý doktore, tajemství pH
padlt spocívá práve v tom, že nejen stanovisko, nýbrž
i jednání redaktora N á rod n í c hLi st u .Tosefa
Penížka bylo naprosto jasné a dusledné. Dusledné a
jasné, ackoliv se navenek jeví práve opacné. Pohledte
jen na toto prohlášení N á rod n í c hLi st u: »pro
hlášení kabinetní kanceláre sice odporuje prohlášení
redaktora Penížka, ale i z neho je zrejmo, že kabi
netní kancelár mela velký zájem na interviewu ... «
Vidíte zde ty tri tecky?

»Tri tecky Národních Listu?« pravil jsem
s údivem: »o.všem že vidím, i bez zvetšovacího skla-«

»Tedy,« pravil Sherlock H olmes, »po techto trech
teckách N á rod n í c hLi s t u se ubíral redaktor
Josef Penížek se svou netweritelnou príhodou. Sle
duje ho po této stope shledávám, že sice (v souhlase
s redakcí N á rod ní c hLi st u i s doktorem Kra
márem) stál zásadne proti každémukoliv interviewu
s presidentem, pres to že však, jak tyto soumerne se
sledující tecky ukaz'ltjí, pevným a cílevedomým kro
kem ubÍ'ral se na Hrad k interviewu.«

» A proc, proc tedy tam šel?« vyhrkl jsem ve
l' 0, holném údivu.

),Hl1ed, doktore,« pravil H olmes, »hned vám to rek
nI Šel tam s nejmužnejšim a nejpoctivejším úmysle'nt;
še, tam jménem svých novin a své strany jako jediný
ml j z republiky, který má v svém tele cestnost a oet:
va u. Šel na ten interview proto, aby tam rekl, že stojí
::á....adne proti i1-ltervie7.l1t;že jde na interview, ab:>,ne~

.~el 11a interview; ce - zkrátka - inter7'iewltje, že
JI eint erview uje.:ARiJZlt míte ?-«

»Ponekl,td,« rekl jsem, »111fl a co dále?«
»Co dále! Šel, net'uše, že se stane obetí nejohavnej

.~ího spiknutí. Pamatujete se na onen prípad, který se
mi tehdy, pred tajemstvím Cukrové kostky, míním to
ti/i onu lu;storii s Bratrstvem Holého Dreva, podai";ilo
rozrešiti? Nuže tedy, zde to bylo ješte horší. Sotva byl
redaktor N á rod n í c hLi st u Josef Penížek uve
den pred presidenta a mohl ríci své: »Dekuji nejucti
veji za laskavé pozvání«, pocala s nim podlaha sjíždet
do neznámých hlubin. Je možno, že na Hrade se dely
jakési vykopávky, o jejichž rozsahu ovšem nebyla ve
rejnost náležite zpravena. Když se propadlo zast!wilo,
videl se redaktor Josef Penížek hlllbolw pod zemí, ob
klopen románskými sklepeními, hroby a mrtvolami.
Dva biFici s halapartnami drželi ho za r1tCe, kat opíral
o špalek sekeru. Vedle Penížlw stál písar cervene ode
ný, v mce plníc'í pero a arch papíru, rka hlasem stra.\:
livým: »/nterviewuj, sice jsi synem smrti! « Redaktor
Josef Penížek, vzpomenuv svých milých rodicu, ne
prál si býti synem nikoho jiného, a spatriv za katem
presidenta Masaryka, kterak se svému kousbt puste
chechtá a vyskakuje divou radostí, vypustil ze sebe ontt
svou první otázku: »K terak to prijde, pane presidente,
,~e jste stále tak sveŽí.~«

»Tak tedy se stalo, že redaktor Josef Penížek, místo
co by mohl ríci, že stojí zásadne proti interviewu
s hlavou státu, vrát1'1 se z interviewu s interviewem,
obtížen jedenácti otázkami, které hlave státu položil a
nevíti odpovedmi, které od hlavy státtt na techto jede
náct otázek dostal. Jest pochopitelno, že dr. Kramár
a N á 'r o d 11 í L i sty, stojíce na svém zásadním sta
novisku, tento interview neotiskly.«

»Tak tedy to bylo,« pravil jsem zasnene, »to jest
ješte' podivuhodnejší prípad než bylo ono Letní Spik
nutí -«

»M áte zcela pravdu, milý Watsone,« pravil H oimes,
zapaluje si klidne dýmku, která mu za hovoru uhasla,
»tyhle exotické republiky -«

,
p O Z N A M)K Y
Nestatecní komunisté. V techto dnech se asi mnoho ko

munistu stydelo. Predpokládám totiž, že mezi milionem
dospelých lidí, kterí dali svuj hlas komunistické strane
Ceskoslovenska, jsou i takoví, kterí verí v nutnost a
možnost revoluce a kterí opravdu se snaží pracovati ve
smyslu svého programu. Ti se dnes jiste stydí. Ne proto,
že príslušníci jejich strany provádeli vojenskou špionáž
proti jeiich vlasti. Kdo považuje rec o vlasti za žvanení
nasycených, kdo touží po rozbití tohoto buržoasního státu
a revoluci má za nejvhodnejší prostredek k dosažení
l'ovnosti a spravedlnosti, pro toho jiste není špionáž ta
kovým zlocinem, aby se za nej stydel. Ale mezi verí
cími komunisty jsou prece i mužové. A ti poznali, jak
dovedou jednati komunisté v nebezpecí. Nekolik prí
vržencu tretí internacionály kradlo vojenským úradum
jakési dokumenty, jejichž odcizení považují odborníci za
nebezpecí pro republiku. Vec se prozradila a represen
tanti revolucního proletariátu dostali se pred soud. Pred
pokládali jsme, že budeme svedky statecnosti. Videli
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jsme již v duchu, jak jeden za druhým vstává a s okem
planoucím touhou po mucednictví a vírou v dobrou vec
revoluce vrhá soudu ve tvár slova opovržení k meštácké'
spravedlnosti a hrde prohlašuje: »Ano, jsem komunista
a pro t o jsem zrazoval váš buržoasní kapitalistický
stát! Jsem revolucionár a proto jsem vám ukradl vojen
ské dokumenty, abych revoluci prospel!" - Ale u soudu
jsme ani my ani komunisté nevideli neco podobného. Po
zorovali jsme jen jakési ulekané lidi, zapírající s vetší ci
menší schytralostí zlý úmysl a ovládáné jediným poci
tem: strachem. Dozvedeli jsme se, že za svoji velezrád
nou cinnost dali si platiti. A státní zástupce ukazoval
soudu nejaké pokyny pro zatcené revolucionáre, z nichž
jsme seznali, že lhát, zapírat a trásti se odpovídá pred
pisum politbyra. Vyhledali jsme Rud é P r á v o, zda jde
skutecne o komunisty, zda s opovržením se jich komuni
stická strana nezríká. Ale vycetli jsme, že obžalovaní ko
munisty skutecne jsou a také že vlastne niceho se ne
dopustili, že všechno je to vycucáno z prstu a úcelem je
jedine per s e k u c e komunistického hnutí. A tu jsme si
pomysleli, že opravdoví komunisté se musí stydeti za
své spolu tovaryše, za ty pred soudem i za ty v Rud é m
P r á v u. Ale je také možno, že se vubec nestydeli. Je
možno, že pravoverný komunista i statecnost a pravdu
považuje za blbé meštácké prežitky a že my proste ne
máme bunky pro pochopení, jak tajuplné jsou cesty re-
voluce. -di.-

Pane redaktore!

V predposledním císle 3. rocníku "Prítomnosti« byl zajímavý
clánek, ovšem s nadpisem nepríliš lákavým: "Jsou advokáti zlo

deji?« Autor j:íše, že nej!sou. Myslím, že ani sám není s vý
sledkem své úvahy spokojen. Je-li však již jednou tato otázka
nadhozena, je tr·eba podívati se na ni i se stirany druhé. Nej
vetším kontrastem právníka je technik. Budiž mu tedy do
volcno nekolik slov.

Jednou z nejvetších težkostí, které se staví v cestu tvorivé
práci inženýra, jsou pomery právní. Zdržují, ztežují a zdražují
všechnu technickou práci, pakli ji prímo neznemožnují. Ovšem.
pri dnešních sl0žitých pomerech civilního života musí zde býti
urcitý rád, jinak by byla anarchie. Tím rádem jjsou právní
normy, jeho strážci jsou juristé. Advokáti, soudci i právnictí
úredníci. A zde jsme u jádra veci. Pocetní pomer juristu k tech
nikum.

Školním pt-íkladem jsou naše železnice. Jest to podnik (budiž
mi prominuto, že užívám toh0to slova) prevážne inženýrský.
Jaký je zde pomer právníku k inženÝrllm? Uvedu data redi
telství státních drah v Bratislave.

Bratislavské reditelství má t. c. obsazeno inženýrských míst

45, právnických 39. U ostp-tních reditelství jest pomer tentýž.
Je to zdravé? Je to podnikové? Pri tom vyvlastnování po
zemkll, jakožto duležitá složka c1l1nosti právníku li železnic je
minimální - a to ješte jest podst<lJtná cást této cinnosti pro
vádena geometry, kterí jsou obsaženi v poctu techniku - pri
tom není treba houfu odbomíkt1-právníku, jak uvádí autor
zmíneného clánku.

Reditelství pošt a telegrafu v \Bratislave : Právníku 15, inže

nýru 10. Že tento pomer není zdravý, není jiste treba oduvod-

N O V É R NI H Y.

novati. Oproti tomu: Referát ministerstva verejných prací v Bra
tislave (bez župních a okresních úradu): InženÝru (s geo
metry) 110, právníci 4. Jaká jest cinnost tohoto referátu? Staví
ycškeré nov0stavby stá tnich budov, školy, lázne, obytné domy,
hrcbcíny, staví pro všechny resorty vyjma železnici, poštu a

vojsko, staví :silnice - na Slovensku v r. 1293-24 bylo za
pocato 57 km nov);ch silnic - mosty, v roce 1924 povoleno na
Slovensku 16 nových mostu (státních), reguluje vetšinu slo
venských rek, staví hydrocentrály, prístavy, spolupracuje na
soustavné elektrisaci, spravuje záležitosti plavby na Dunaji (po
rícní plavební úrad) atd. Uvádím jen agendu význacr"ejší.

Pohledme na život slovenského lidu, pokud lze odvoditi jeho
souvislost (správnej i odvislost) se stavem advokátským. V Ži
line na Slovensku je,st usazeno 48 adV0kátu. Obec má 12 tisíc

celý okres 42 tisíc obyvatel, Zlaté Moravce obyvatel 3400, celý
okres 36.000, kraj prevážne zemedelský, advokátu 26. Nové
Mesto n.jVáhem, advokátu 30 na 6000 obyvatel v mest'e a 40.000
na celém okrese. Pri tom se vede všem dobre" zajisté lépe než.
na pr. juristum ve státní službe, poncvadž jinak by vstoupili do

státní služby na Slovensku, která pri dnešní administrative vy
kazuje celé stovky neobsazených míst pro právníky. (Advokáty

rezumí se zde i absolventi bývalých madarských právnických
akademií, p0kud vykonávají advokátskou cinnost.) ,

Jel3tliže tedy v Praze pripadá lIJyní jeden advokát na 1000
obyvatelu, nemáme my na Slovensku duvodu stežovati si na

zanedbanost v tomto smeru. O naše vesnicany stará se stej,ný
pocet advokátu.

Japroti tomu práce technická v slovenských obcích je úplne
zanedbána. Vetšina s10venských mest nemá ani inženýra, ani
stavitele ve svých službách, ac jest obec první stavební instancí,
vlastníkem domu, silnic, podmku atd. Nemají inženýra ani
stavitele v Píštanech (10.000 obyvatel bez lázenských hostí),
v Hlohovci (9000 obyvatel), v Petržalce (6000), v Modré

(~ooo), župní sícllo Turcanský Sv. Martin má inŽeillrýra teprve
3 roky (a to bez jakéko:Jiv pom0cné síly, ani písare nemá).
Unavil bych Vás cllouhou radou jmen obcí a mcst, kde je o tech
nické úkoly ješte méne postaráno než V; Novém meste n./Váhom,
kde r. 1925 vypsali místo mestského inženýra a nabízeli honorár
500.- Kc mesícne.

Mel bych ješte jednu otázku: Kdo má - mimo prímých zá
jemcu - nejvetší prospcch z porz;emkové reformy, soucasne na

SlovenlSku provádené? Komu prospel a prospívá zákon <) ochrane
nájemníkll? Kdo teží z komplikovanosti zákonu datlOvých, Atd"
atel. Není úcast a podíl živlu právnického, specielne adV0kát
~kého vetší, ne, by mn príslušela vzhledem k jehd podílu na
produktivní strár.tku príslušného zákroku?

Jsme preprávniceni v úradech 1 v živote obcanském. Na cin

nost produktivní pripadá vetší díl živlu neproduktivního, než
jest zdráV0. Z tech duvodu máme administrativu drahou, po
malou a neprehlednou, jezdíme draho a špatne na železnici a
vyhlídky na zlepšení nejsou valné. Svádej to to na právní rády
neb na cokoliv chcete, dokud nebudou prevládati zásady inže
nýr;ské nad úcastí živlu právnického, nelze vál.nc mluviti ()l eko
nomii. Teprve tehdy, kdyby se dosavadní smer zmenil a pomer
složek ekonomickým zpusobem ustálil, bylo by možno horení
otázku zodpovedeti. Dllkazem, ne dllvoclem.

Ing. Václav Duben.

Josef KuffncT: »V eda ci báchoTa« (paberky k otázce slovan
ského dávnoveku). Obsah: Uzavrená diskuse. - Odbornictví
a diletantism. - Dobrovského odpor atd. Cena Kc 12.-. Na
kladatel F. Topic, Praha 1., Národní tr. Ir.

ysIp
Technici a právníci.
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