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Ferd. Peroutka:

Masaryk a intelig'ence.
II.

S tojí-li
osm delnických stran
nické odbory u národní

(mimo to jsou ješte deldemokracie a u fašistu)
proti pouze dvema stranám inteligence, je z toho patrno, že nesouhlasí zcela presne se skutecností, pravíme-li, že inteligence v opak k jiným stavLlm je nápadne
politicky roztríštena.
Její roztríštení odpovídá, myslím, celkové roztríštenosti
našeho politického života
a nijak ji nepresahuje. Není vinou inteligence, že u nás
nebyl ustálen systém dvou nebo trí stran. Mezi sociálními demokraty a národními socialisty jsou jiste menší
rozdíly než mezi národní demokracií a národní stranou
práce: proc se pres to žaluje jen na roztríštenost inte··
lig,ence? Vidíme, že delníci jsou více roztríšteni. N utno ovšem uvésti jednu okolnost, která inteligenci velmi
prekáží v delení: nevalná pocetnost tétO' vrstvy ciní nemožným, aby z ní vzniklo více životaschopných stran.
Tríští-li se delnické hnutí, vudcové mohou bráti z plného. Ale tenká vrstva inteligence nemuže býti mnohokráte rozkrajována, mají-li ješte dílky stát za rec. To
riJí i mnohý ten inteligent, který by jinak mel ráel
svoji vlastní stranicku, jak stojí v projevu Masarykove.
a to úcinneji než každá theorie, bránící dalšímu delení
inteligence. Jsou ovšem i inteligenti, kterí zároven' to
i vielíi toho nedbají. Pan profesor Bláha z Brna je takov)' int,eligent, kter)" vlastní stranicku pokládá za nejvyšší dobro a kter)'T trval na tom, aby jemné odstíny
politického presvedcení, které ho delily od národní
strany práce, byly vyjádreny vlastní politickou organisací. Ale jeho t. zv. strana pokroková je dokladem,
že dalšího tríštení inteligence se bát nemusíme, a ve
\')'poctu stran jsem ji radeji neuvedl.
Tato strana,
jsouc, není; existuje jen na papíre a jen jako predmet
subjektivního veelomí p. profesora Bláhy; pocet clenu
strany neprevyšuje o mnoho pocet clenu výkonného výboru: v politickém živote ovšem tato stranicka neuzclvihneani pírko a k volbám muže jen prihlížet jako
chromý k závoelLlm v behu. Inteligence se snád muže
tríštit ješte na casopisecké skupiny a na stolní spolecnosti, jak se ostatne vždy tríštila; ale další politické
strany z ní vznikat nebudou.
Z Masarykova projevu musili jsme vycísti radu, aby
inteligence šla cestou ostatních stavu a vytvorila jednotnou, v podstate stavovskou stranu. Nebudiž pochyby o tom, že kJyby to byla dríve ucinila, bylo by jí
ušetreno leccos z trapné hmotné krise, z níž ani dnes
není zcela venku. V prvních letech republiky každý
sta\' se úsilovnc organisoval, aby si zajistil místo na
lunci; jen inteligence zLlstala odkázána na ochotu mnoh)'ch, a darilo se jí tak špatne, jakO' každému, kdo je
odkázán na takovou ochotu. Mela právo, ale nemela or-
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ganisaci, jíž by své právo podeprela. Delníci a sedláci,
tytO' rozhodující vrstvy, nebyli práve cituplní. Nechci
tvrdit, že by pro kterýkoliv stav byly bývaly mohly být
vystrojeny hody v tech dobách, ale inteligence nebyla
pozvána za stul ani k tomu skromnému jídlu, které tu
bylo; tu a tam politické strany, 'vyrušovány nárkem,
sáhly do talíre a hodily kost pod stul. Lituji, že to nemohu vylícit v svetlejších barvách; ale svetlejší barvy
by lhaly. Inteligence videla, že bez ní by nešel státní
stroj ani den, a srovnávala s tím, jak je odmenována.
To je také krise inteligence, o které by bylo treba se
zmínit; tato kris'e byla napsána na šatech, sebeve::1omí
i na telesné váze. Bez této hmotné krise by bylo vLlbec
celé té krise inteligence m~ne, a tady jsou koreny úcasti
inteligence na fašismu. Tito inteligenti (pokud ješte
zasluhují toho jména ti, kdož svého rozumu tak soustavne nedbají) prikládají všechnu vinu socialistum,
zapomínajíce, že agrárníci s nimi nej.ednali o nic lépe.
Ponevadž v našem parlamente se obycejne všechno pocítá na hlasy, lz~ souditi, že jednotná stavovská strana
by byla odvrátila od inteligence leckteré z jejích hmotných strastí. V národe, kde všechny stavy jsou organisovány, sotva se vede znamenite tomu stavu, který organisován není. DO'kud ostatní vrstvy nejsou privedeny
zkušeností k tomu, aby ocenily jeho duležitost, vede
se j-im jako nahému v trní.
Pres to je nutno ríci, že práve inteligence poskytuje
nejméne predpokladu k jednotnému, stavovskému 01'ganisování. Je to proste sociologický fakt, a dovoláváme se pro nej porozumení práve u sociologa Masaryka.
V zdelaná vrstva je vždy diferencovanejší než vrstva
primitivní; kdo by toho' neuznával, neuznával by soci 0log'ická fakta. 'Vezmete-li namátkou dvacet sedláku
nebo živnostníku a dvacet prOfeSOrLl, bude vždy mezi
sedláky a živnostníky vetší jednota než mezi profesory.
Vyšší úroven vzdelání znamená vetší pocet vlivu. Profesor rozhoduje se podle vecí, o nichž sedlák ani neslyšel. Je celkem lehkO' jednotne organisovat živnostníky;
je málo motivu, jež u nich hrají roli. Ale vzdeláním
velmi roste pocet motivu a ruznost. Prekvapuje ponekud u sociologa Masaryka, že ani slovem se nezminuje
o tom zcela priro~eném faktu, jímž je diferencovanost
kulturní vrstvy. Abychom dali krajní prípad: dva inteligenti mohou se na smrt nepohodnout o to, jak vysoko cení umení Ruženy Svobodové. Dvema živnostní1<Llmto bude jedno. Filosofie, názor na národ, na politickou metodu, na to a na ono vždy budou pusobit více
ruznosti v inteligenci než v jiných stavech. Krise inteligence je do jisté míry vecná; myslící clovek se spíše
dostane do krise než nemyslící. Práve proto bude jednotná strana inteligence vždy daleko težší než jednotná
strana ostatních staVLl. Nepravím, že tato ruznost je
neco, nad cím bychom se meli radovat; ale je nutno ji
prijmouti jako každý jiný fakt. Nikdo nevyláká socialistické inteligenty z jejich stran voláním po jednotné
strane inteligence: oni vždy budou klásti svuj svetový
názor nacl vše ostatní. Inteligence nikdy nebyla jen
stavovská; clelnictvo prijalo socialismus z jejích rukou;
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chodila uvedomovat lid, i když jí hrozilo osobní nebezpecí: belorucky se obetovaly myšlence. Sevrít tuto
vrstvu v jednu stavovskou stranu je trochu jako udusit
ohen prometeovsk)T, který v ní plane. Souhlasím, že
ten ohen dovede nekdy popálit i spálit. Každá predn05
má své risiko a každá síla se mllže zvrhnout.
Konkretne mluve:lO: nemyslím, že by dnes hylo možno preklenout jednotnou stranou ten rozdíl, který je
mezi konservativní a liberální inteligencí, mezi národní
demokracií a národní stranou práce. Bylo by to možno
pouze tehdy, kdyby napravo od národní demokracie
vznikla silná konservativní
strana a vsála do sebe
v~echny konservativní živly. Dáváte-li delnictvu právo,
aby organisacne vyjádrilo tak malé rozdíly, jaké jsou
mezi národními socialisty a sociálními demokraty, musíte priznat. inteligenci to právo, aby mohla rozlišovat
mezi konservativností
a liberálností. Je ovšem možno,
že nekdo z nejakých duvodu nevidí rozdílu mezi konservativci a liberály; pak se mu ta vec jeví lehcí než
je. Je-Ii treba nekoho s nekým spojovat. pak lze jen
konservativce spojovat s konservativci, liherála s liberály a socialisty se socialisty. Neverím ve spojení inteligence bez rozdílu politického presvedcení. Skutecne
liberální inteligent ve strane, za kterou mluví, kricí a
nadává »N árod«, muže si pripadat jen jako v zajetí
babylonském. S p. Dykem, p, prof. Marešem, pí. Kunetickou a p, Rašínem nás pojí jen to, že všichni pocházíme od Adama: príliš málo k tomu, abychom chteli
b),t s nimi v jedné strane. Liberální inteligence se uctive podekuje za vyhlídku, že by mela delat pp. Sísovi a
T-Tlav{tckovihlasovací materiál. Kdyby k tomu svolila,
pak by opravdu bylo možno mluvit o krisi inteligence.
Kdyby ostatne jednou se opravdu melo mluvit o spojení inteligence, pak by asi, potrvají-li dnešní pomery,
vznikl spor o to, kde by byla pro to nejlepší puda. N árodní demokracie v poslední dobe pomalu prestávala
lJS·t stranou inteligence. Byla v ní na ústupu nikoliv
pouze ta inteligence, jejímž pOZlJávacím znamením je
rozum, ale pomalu už i ta inteligence, která se poznává
podle vysvedcení. Precteme si toto vzdychání:'
.
»J e mo'žno ríci, že pri príštích
volbách dostane se inteligence z titulu inteligence patrne jen zázrakem nebo

ory.lylem do Národního
shromáždení.
Bude-li
nekdo
v ceskoslo'venské
republice mít zájem na tom, aby se
pravá a význacná inteligence dostala aspon v nejakém
zlomku do vlády; bude musit patrne na trvalo pocítat
s kombinovaným
systémem
vlády parlamentne
odbornické. V politljckých stranách, a to i v tech, které podle
programu
a tradice mají být doménou inteligence, leckterý nedouk nejen školský, nýbrž i životní, dostává se
k posicím rozhodujícím,
kdežto inteligence klesá ve svém
vlivu vllcihlede.«

To není nárek tragicky "osamocen)'ch inteligentu ve
strane agrární, která se nedávno verejne chlubila, že
do sV)'ch rad nikdy »rozkladnou inteligenci« nepustila
(co je pravda, to je pravda: poslanci typu pana DubickéhQ jsou syntheticte jší element než inteligence; ti
nikdy prem)Tšlením nenadelají nepríjemnosti);
to je povzdech syna, kter)" cítí cizotu pod rodnou strechou,
povzdech inteligenta ve strane inteligence; tyto desperátní rádky stojí v »Demokratickém stredu«. Poslední
dva roky ukazovalo se zrejme, že národní demokracie
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prestává b)Tt necím, co ješte zasluhuje název strany inteligence; ukazoval to nejen príval vášnivého ne rozumu, kted charakterisoval celou její politiku, ale i to,
že stavovská inteligence podlehla v boji o vliv ve strane živnostensk~rm, agr~rním a naposled i delnichm
složkám strany.
Masaryk. dav na jevo, že podle jeho názoru by se
mela inteligence organisovat v jedné strane, nerekl ba··
~užeJ, jak zabránit tomu. že se inteligence trídí podle
svetového názoru, což v praxi má vetší vliv než formální príslušnost k stejné spolecenské vrstve. Nemyslím ostatne, že hy bylo spravedlivo tomu zabraiíovat.
1\ ponevadž uevÍm, jak dostati dohromady inteligenci
rllzn}Tch svetov~"Ch názor!"l, 11emohu uverit v jednotnou
stranu inteligence. Má-li nastati nejaké slucování, pak
hy to melo b),ti slucov;tní stran pravice, stredu a levice.
Ci pokládá Masaryk dnešní stavovské rozvrstvení za
definitivní a doporucuje inteligenci utvoriti také stavovskou frontu, aby se mohla aspoi'í hmotne chránit?
»Inteligence m;1 v republice :l národu své legitimní
l)oslání«, zakoncil Masaryk ~vll.i projev. Presneji receno, má intelige11ce v republice a v národu své legitimní
poslání, které jí bylo vzato. Bylo jí vzato práve stavovským rozvrstvením národa. Stavy od nikoho neprijímají rad. Uprímne receno, nepokládám za nejlepší
ZPllsob, jak by se inteligence mohla dostat blíže k své!1lU legitimnímu
poslání. zpllsob, spocívající v tom, že
hy celá zalezla do jedné stavovské strany. Pak by nehyla pokládána také za nic jiného než také jen za stav,
a ponevadž je to stav nevalne pocetnj'-, jen za ctvrtý
nebo pátir stav, :J. nebylo by toho legitimního poslání
také mnoho, nebot u nás se legitimita urcuje jen množstvím hlaslt v parlamente.
O Masarykove pomeru k zálibe inteligence »v uprílišnené roztríštenosti,
v nesprávném individualismu«
dalo by se ríci ml1oho zajímavého. Zde, zdá se, M asaryk sám prekonává svou politickou minulost. Obávám
se, že pfedválecný realismus nemel v sobe o nic méne
toho »nesprávného individualismu«, než ho má dnešní
inteligence. Není jisto. mel-li Masaryk sám vždy ty
vl;1stnosti, které dnes doporucuje inteligenci. Byl záro. ven pln touhy po a~ltorite i težko nejakou snášel. Mlázleži klade se na srdce, aby cetla Masarykovy spisy. Pokud jde o predválecné jeho spisy, nejsem si zcela jist,
byla-Ii by jimi vychována k libosti dnešního Masaryka. Víme sami na sobe, do jaké míry jsme se z nich
ucili >>TIesprávnému individualismu«, a víme, že to nebylo jen omylem. Proto ctení Masarykových spisl!
melo by být doprovozeno poucením o rozdílu mezi Masarykem tehdejším a nynejším a o korekturách, které
by patrne nyní sám autor provedl. Jinak pokládám za
zcela možno, že nekdo, kdo se poctive ucil z jeho spisL!
a považuje se uprímne za jeho žáka, mohl by dnes
k svému prekvapení potkat se nikoliv s jeho souhlasem,
dbrž nelibostí. Videli jsme, že pp. profesori Nejedl)'
a RádI, kterí se po prevratu dali s velkou energií do
drobení verejného mínení, považujíce lucavku za nejužitecnejší z tekutin, meli se pri tom se vší uprímností
za pokracovatele v díle Masarykove. Také pan profesor
Bláha se stále jen na Masaryka odvolává. Nemuže to
být jen náhodou nebo z naprostého neporozumení.
Odvažuji se vysloviti domnení, že Masaryk dnes sám
viní svou minulost z »nesprávného individualismu«.
Vznikal ten individualismus z niceho jiného než z toho.
cemu Masaryk ríkal: rekurovat k rozumu. Tím se stal
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Masaryk atcem vší individualistické kriticnasti a pýchy
rozumu. Sám byl vždy individualista u, a ta velmi bajovným individualistau. JehO' realistická strana nemuže
být avšem vyložena' jak'O paucení, smerující prati malým stranám inteligence. Masaryk nevydržel" u Mladacechu, když tam jehO' druzi, Kaizl a Kramár, zústali.
Považuje dnes za nesprávný in~lividualismus, nemuže-li liberální inteligence vydržet u náradní demakracie? JehO' kritický individualismus primel prof. Hramádku, tedy vúdce té církve, jíž Masaryk byl vždy
blízkO',k tétO' charakteristice:
Masaryk by byl raz..:
kladným živlem v sacialismu i v nábaženství. PrO' nic
jinéhO'avšem, než prO' neústupnast, s níž trval na razpmavém, kritickém paznání. TentO' individualism bránil Masarykavi paznati, že nábaženství patrebuje pevné kalektivní argani;;ace; ješte ve »Svetové revaluci«
praví, že maderní clavek chce náboženství jen svabadné a individuální. To vše bylo, myslím, demakratické
opajení myšlením. Masaryk sám všude tam, k:ie u neha nebyla razumavé
harmonie, byl držen dakanalou
harmanií 'Osohní. Ale panevadž tatO' asabní harmanie
je tajemstvím asabnosti a je nesdelitelná, mahli jehO'
následavníci logicky sledavati jen jehO' myšlenky, nemajíce ané ravnaváhy mezi razumem a citem, která je
darem nebes. ProtO' ne všichni realisté paskytavali ladný obraz. Kritisavání byla dlouhO' realistLlm nejmilejší
cinností: vytýká-li se dnešní inteligenci nemírnast
v kritice, muže odpavedet, že se tamu ucila ad realismu. Praví-li Masaryk:
»Inteligent snadnO' upadá
v neprakticnast tím, ž,e zamenuje škalskau ucenast
s živým vzdeláním a myšlením; snadnO' se stává utapickým a nepraktickým«,
tedy ta vše najdete
v predválecném realismu. I tau zálibau v zakládání
casapisu vyznacují se hlavne bývalí realisté; mnazí
z nich se vubec jinak bavit neumejí. Jest mne daleka
útaciti na realismus. I pri své nepacetnasti mel snad
vetší úlahu v národe, než kterýkoliv jiný smer. Chci
jen ríci, že i an upadal dO' týchž chyb jako dnešní inteligence. Byl znamenitý jakO' kvasinky, ale clovek
ani národ nemuže se živit jen kvasinkami.
T'eprve
krátce prej válka u stával se realism praktictejším.
Mužeme v Masarykavých výtkách inteligenci spatravat varování pred chybami, které sám mahl z vlastní zkušenasti paznat. Státnický úkal, pred nejž byl postaven, dal mu padívat se na veci z jiné stránky, neŽ
je pozoraval pred válkau, kdy hlavní cnasti ceskéhO'
claveka byly negativní. I když snad nemužeme paužíti
jehO'rady a jednotné "stavavské strane inteligence,
musíme mu býti, vdecni za rady, které nám dává pa
devíti letech státnické Cinnasti. Pavažujeme
také za
nutnO', aby inteligence byla vychavána k pasitivnímu
nazírání. Zasluhuje-li si inteligence od Masaryka výtek, budiž jí amluvQu, že pa devet let nemahl jí být
prímým vúdcem, jsa vázán svým aficielním postavením. Inteligence byla trochu apuštena. Leckdy se d'Omnívala, že jde za Masarykem, i tehdy, když u~ za ním
nešla. Chce-li Masaryk necO' ríci inteligenci, byla by
jedna velmi patrebné: aby jí rekl, zda a v cem sám
kariguje svau minulast. O dnešním Masarykavi verejnost neví mnoha. Pred válecného zná z jehO' spisu.
Byla by treba, aby vedle taha obrazu znala také abraz
Masaryka s jehO' státnick)'mi zkušenostmi presidenta
v samostatném státe.

B. Muller:

Ludáci, lidovci a jiné veci.
Slavenská
strana slavensky-aficielní,
l'udová byla ,na Slavensku
dlauha
jaksi stranau
anebO' dlauha
jmenavite v zemích histarických - byla za takavau pavažavána. Názar ten vyrastl ze skutecnasti,že
Hlinka
dávnO' pred prevratem v Cechách byl, že na nem lpela
znamení slavenskéha národníhO' mucedníka. TentO' Hlinka, stající v papredí mahutné strany, dal jí též kus ze
své asabní slávy. Sláva Hlinkava stala se reklamau jehO'
strane a reklama v palitice jest velmací, umející nejen
zbaží vychváliti, ale castO' i verejnast aklamati:- V prípade slavenské strany Judavé uplatnil se druhý zpusab
lépe prvníhO'. Celostátní verejnast jest více klamána než
poucavána a palitické zbaží, které se jí z titulu minulasti
a minuléhO' utrpení doparucuje, dávnO' pazbyla své hadnaty.
Abycham havarili kankrétneji: pri seskupavání paIitickéha živata na Slovensku pa prevrate utvarily
se strany ceskaslovenské, které nebyly dasti achotny prijímati dO' sebe vše, CO'najednau byla- slavenské.
Zustala zde veliká masa lidí náradne vlažných, prípadne i cechaslavakismu
neprátelských,
které nebyla kde umístiti. Jedine Tudavá strana razevrela
svau širakau náruc a prijímala ta, cO' jinde bylo
brána apatrne a s nechutí. Na pr. Tuka - abycham jmenavali jednaha za všechny - nejen byl prijat, ale stal
se velmi vážným cinitelem v »najslavenskejšej strane na
Slavensku«, treba ješte dlauha pa prevrate nevedel, zda
se má prihlásiti za Slaváka ci zustati veren madarské
minulasti. Tedy ta, cO' nebyla ješte slavenské a ta, cO'
nikdy se slovenským státi nechtela, prešla k ludákum a
utvarila "tak ten abravský kádr valicu, nikali však straníku. Organ:isavaných clenll strana l'udavá nemá ani deset pracent z císla valicu. A tentO' kádr neurcitých a ne':
jistých padparuje jednau stranu l'lldavau, je-li v apasici,
a priklání se k stranám madarským, je-li strana l'udavá
ve vláde. Trají valby jsau tohO' dakladem bezpecným.
L'udavá strana, beroucí dO'sebe vše a havící svau demagagií a praticeskÝm bajem nálade širakých, s republikau nesprátelených živlu, vyvolala prati sabe adpor
a nelibast lidí, pavažujících palitiku prece za necO' více
než pauhý kšef( za necO' více než pustau demagagii bez
pragramu a bez razumu.
Prvním vážným krokem k vyjasnení situace byl pastup ceskaslavenské strany lidavé na Slavenska. Byla
tatiž jasna, že slušnejší lidé katalicky zalažení a smýšlející nemahau sauhlasiti s methadau baje, jak ji zavedli
ludáci. A dO' jiných stran prejíti ,nebyla jim dast dabi"e
možnO'. Stala se tedy lidavá strana ceskaslavenská na
Slavensku prece jen útocištem slušnéhO' živlu katalickéha. TatO' strana patam prati kardinálnímu - treba nikdy
vážne nemyšlenému - pažadavku strany l'udavé autanamie pastavila po.žadavek jednaty státní. I ta byla plus.
K astatním stranám ceskaslavenským, které pažadavek
jedna ty bud mají za vec samazrejmau ci pragramavau,
pristaupil navý bajavník, byt i kanservativne-katalický.
Byla a je ta plus jmenovite zde na Slavensku. Že ovšem
zápas mezi ludáky a lidovci nebyl jemný, lze se domy723

sliti; nebot jestli každá politická strana stíhá odpadIíky
pohrdáním, jest tvrdost boje krestanských stran o sto
procent bezohlednejší. Pocátek zápasu byl tuhý, obžaloby hrubé, nadávky hutné. Ale lidovci nepovolili a dnes
Jirí Hejda:
skutecne se rozrustají. Pomalu, zvolna, ale Inabývají
pudy neustále. Dnes už na Slovensku nejsou stranou,
která by zase jednou zmizela. Je zde a nutno s ní pocítati. Ba ani vstup ludáku do vlády nezastavil rozvoj
II.
strany lidové, trebaže fudáci slibovali, že už, jakmile do
Musím
zde
vsunouti
trochu
sociologickou kapitolu.
vlády vstoupí, si to zarídí, aby lidovci omezili svou cin··
Nová
národohospodárská
škola,
zejména anglická a
nost jen na zeme historické. Nestalose tak, jako se neamerická,
ale
také
na
pr.
Sombart,
docházejí k preuskutecnilo velmi mnoho z toho, co ludáci slibovali sobe
svedcení,
že
výroba,
dosáhne-li
urcitého
stupne velii volicstvu pred vstupem do vlády.
kosti, prestává býti záležitostí podnikatele a stává se
Práve v této dobe zacíná cosi na Slovensku vríti. Za- z~ljmem celé spolecnosti.
Vel k é pod n i k y se
Zájem kapitalisty prestává býti
o li j e k t i v i s ují.
kládají se nové casopisy, které si urcují pole svoje pusobnosti. Tak na strane fudové; v níž oposici dosud zastározhodný, prevažuje zájem výroby. Uvedme konkrétní
príklad: »Vítkovické horní a hutní težírstvo« není
vali poslanci Juriga a Tománek ve svých »Slovenských
fudových novinách«, zjevil se pred krátkÝm casem opo- podnik, s nímž mtHe jeho vlastník delat co chce. Zasicní týdennÍk »Autonómia«, která shromažduje kol sebe mestnávají pr,~s 20.000 osob, t. j. asi 50.000 príslušníkl'l
nekolik nespokojencu, ze strany vyloucených, a jíž asi _. a pocítáme-li, kdo vše na techto osobách opet závisí (obchod, doprava, živnosti) a kdo závisí na techto
dlouhého trvání nemožno prorokovati. Ale brzy snau
závislých, jiste neodhadujeme
príliš vysoko, tvrdíobjeví se nový list, který ideove se zahryzne hloubeji
me-Ii, že kolem Vítkovic je seskupeno 100.000 lidí.
do masa strane fudové. Pripravuje se totiž oposicnÍ list, Mllže Cuttmann a Rotschild delati co chce se 100.000
žádající zlaicizování vedení strany, to je vyloucení kneží
lidmi? Nikoli. Vítkovice jsou dnes podnik úplne obz politiky ve strane. A to bude signálem k zápasu, nebot
jektivisovaný, vclenený do hospodárství a žijící s ním.
tam, kde bere se knežím z ruky moc, jsou nejcitrvejší.
Stát pri svých obch. smlouvách, dopravních tarifech,
Ale tyto skutecnosti nás poucují ješte o jiném: že i ,na daních, sociálních dávkách atd. musí se vždy ohlížeti
Slovensku zacíná se chápati význam kritiky i sebekrina Vítkovice a tento jeho ohled neplatí kapse Cutttiky. To jest jedna zkušenost. Druhou zkušeností je ta, manna a Rotschilda, nýbrž hospodárskému celku. Neže nespokojenost s dosavadním vedením slovenské strajen 100.000 lidí a jejich existence, nýbrž celý hospodárny fudové je príliš znacná, než aby ji bylo možno ukrýti.
ský život státu, jako príjmy na daních i clech, aktivum
Projevuje se neustále u Jurigy a Tománka, projevuje se obch. bilance a mnoho jiného je ve znacné míre ovlivnováno Vítkovicemi a vším, co k nim patrí. Treba že
v »Autonómii«, bude se projevovati i jinde a neustále
silneji a silneji. Ti mladí ve strane, zdá se, poc'inají ~e budeme raditi tento podnik plne k zahranicnímu kastaveti na vlastní nohy. Hlinkovy, a ješte snad vÍCe pitálu, podotSrkáme hne·j predem, že jsme si vedomi
toho, že podniky takového rozsahu jsou ces k o s I oTukovy, názory nejsou jim už svatými. Tedy v samotné
ven
s k é, práve tak jako byly rakouské a jako by
strane l'udové dnes projevuje se príliš mnoho nespokobyly cínské, kdyby byly v Cíne.
jenosti, než aby tato nespokojenost mohla zústati utaDruhá okolnost, na kterou zde musím upozorniti
jenou. A pochopitelne: tak, jako zklamala tato strana
alespon
strucne, je v Ý z n a m v e den í pod n i k u.
v dobách oposice, zklamala ješte více v dobe vládnosti.
Zkušenost
totiž ukazuje, že ve vetšine prípadu, zejméNesplnila nic z toho, co slibovala. A to se vymstí.
na tam, kde jde o podniky rozsáhlé, s velkým a rozSoucasná skutecnost jeví se tedy takto: po nekolika
tríšteným akciovým kapitálem, nemá na skutecné vepokusech, jichž úcelem bylo rozbíti stranu fudovou a které
dení podniku vliv a.ni valná hromada (t. j. kapitál),
zklamaly, zacíná se dariti postup strany ceskoslovenmnohdy ani správní rada, nýbrž výhra;:ine skutecné
technické vedení, t. j. reditelství a predsednictvo. Je to
ských lidovcu na Slovensko. Tato strana získává urciostatne lehce vysvetlitelné zejména pri rozsahu spolectých posic, pozvolna se upevnuje. Na druhé strane v saností a nekdy i neproniknutelnosti
ruzných kapitálomotné strane fudové nespokojenost nabývá rozmeru vetvS'ch, zájmovSrch a bankovních vlivu.
ších a bére na sebe formu vážnejší, než tomu tak bylo
Jak tedy posuzuji národnost spolecností?
dosud. A není to už jen zápas o moc, ale i o ideu. Na
Predevším hledím ke všem okolnostem, vytceným
druhé (snad budeme míti príležitost i o tom zde jednou
psáti) strane potom pripravuje se fronta pokroková k bi- již vS·še jakožto objektivní znaky (firma, korespontve o ideovou nápln budoucího Slovenska. To jsou asi dence, poloha, organisace, zamestnání), vedle toho však
zkoumám:
tak skutecnosti, tvorící se koncem tohoto roku a pred~. vlastnictví'akciového
kapitálu.
Ve
urcující prognosu budoucího. A tato prognosa ukazuje na
zápas velmi vážný, velmi tuhý a velmi duleži~ý pro Slo- velké vctšine lze ho ,'citi podle složení správní rady.
vensko. Bude treba ho pozorne sledovati. Bude tvrdý a A to je konecne nejJUležitejší. Nebot zjištovati stále
se menící vlastnictví kapitálové tam, kde je na pr.
bude dlouhý. Veríme však, že prinese Slovensku znacné
predmetem živého bursovního obchodu, je jednak neduševní osvobození.
možné, ale také naprosto bezvÝznamné. Nebot ti, kdo
kupují akcie na burse, nekupují jich proto, aby získávali vliv v podniku, nSrbrž proto, aby vydelali na
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kursech. Tisíc drobn)'ch vlastníku pak - byt i meli
vetšinu, neznamená tolik. jako jediný držitel pevného
balíku, l<ter~' i s minoritou mi'1že podnik ovládnouti.
Je tedy nejduležitejší
2. s I o žen í spr úv ní
l' a d y. Tuto skutecnost
pokládám pro svúj úcel za nejduležitejší - ale zde se
vystavuji zcela otevrene námitkám, na než nemohu od··
povídati: ne poc í t á m totiž zástupce národností.
n)'brž v á ž í m. Není mi rozhodující skutecností, k 0I i k zástupcu má ta neb ona banka, nýbrž j a k é osoby
ji zastupují. Vím, že po prevratu mnoho nostrifikovan)'ch spolecností nastrkalo do správních rad panáky,
jichž jediná cinnost spocívá v podepisování presencních listil1 a mluvení pri slavnostních príležitostech.
Ale vím také o rade podniklI, kde se zcela skromne
krcí zástupci - jeden nebo dva - banky z Príkopu
a pres to, že jsou v žalostné menšine, diktují, nebot
nejen mají v ruce slušn)T balík akcií, ale - což platí
daleko více - také debetní konto podniku. Priroz,ene
že není žádného merítka objektivního pro to, je-li pan
X jenom figurou a pan J cinitelem. Zde nelze postupovati jinak než individuálne, subjektivne, podle volné
vlastní úvahy. Nepochybuji, že je to se stanoviska vedy
naprosto neprípu?tné - ale »grau ist jede Theorie« a
v našem prípade práve tento zpusob zjištování nejvíce
prospívá veci.

J Ve den í pod n i k u hraje rovnež v)'znamnou
roli, jak již bylo výše naznaceno. Nekladu na ne velké váhy tam, kde jde o podnik vyslovene nemecký
(kapitálove), ale usazený v ceském kraji, protože je
velmi težké vésti takový podnik jinak, než cesky, míti
jiné než ceské úrednictvo a jiné než ceské delnictvo.
NemeGký závod na pr. v Chrudimi nemuže se tváriti
nemecky, protože by proste neobstál; že jeho obchodní
korespondence atd. jsou ceské, neznamená stále ješte,
že podnik je ceský. Vliv vedení podniku je však patrný tam, kde jde o rozsáhlé závody, jež jsem oznacil
jako objektivisované. Není-Ii rozhodující podíl kapitálu, nelze-Ii zjistiti vliv bankovní, poví nám mnoho
okolnost, kým a jak je podnik veden. Hledím proto
vždy k vedení závodu a v celkové bilanci je podle okolnosti pripocítávám tu více, tu méne závažne, podle
toho, jaké jsou ostatní pomery.
4· S nckolika stran byl jsem upozornen na rozhodující vliv z a d I u žen í pod n i k u. Byly mi jmeIl10ványzúvody podle majitele, úrednictva i vedením
úplne l1emecké, kde vliv ceské banky je v dusledku
prodloužení nesporne rozhodující. K;:!e mi bylo možno
tuto okolnost zjistiti, pocítal jsem s ní; prirozene že
techto prípadu je nesmírne málo, protože primitivní
povinností banky je diskretnost. Proto je skuteC11é zadlužení nezjistitelné. Muže tato okolnost zmeniti výsledky, k nimž jsem došel? Ježto pocítám - t. j. od·
haduji - pouze okrouhle, domnívám se, že nikoli. Pochybuji, že by vyslovene nemecké závody chodily pro
úver do cesk)Tchbank, když mají k disposici kapitálove
silné nemecké banky. Prípadú, kde se tak stalo, není
tolik, aby znamenaly snad úplný obrat - a z nich opet
pravdepodobne nevelké procento bude až po uši zadluženo, aby si banka mohla delat co chce. Podobne
li cesk)/ch podniku a nemeckých bank. Kde je velká
bankovní úcast, sotva bude tak zakuklena, aby jí nebylo lze objeviti. Ježto jsem se pri svém šetrení neomezovalna papírový materiál, nýbrž všude vyhledá-

'Tal informace osobní, myslím, že u vel k Ý c h po dn i k u jsem odhadl tyto vlivy správne. Malé podniky
jsem ovšem zkoumati n,emohl, ale ony také v celkové
bilanci pricháejí málo v úvahu. Ježto jsem malé závody odhadoval en bloc podle toho, leží-li v ceském ci
nemeckém kraji, nemiHe ani zde býti presunú, protože
v ceském kraji není nemeckÝch a v nemeckém není
cesk)/ch bank. Vyhledávati spojení prímo s centrálou
je zejména u menšího závodu v kraji nemožné.

*

*

Zbývá ješte vyložiti, jak jsem postupoval Pf! v z áje m n é m s r o vn á v á n í závodu v jednotlivých
odvetvích prumyslu. Vypocítávati závody nemá smyslu, nutno srovnávati jejich skutecný význam, abychom mohli správne hodnotit národnostní pomery. Na
pr. v chemickém a strojnickém prumyslu jsou to dva
závody, které rozhodují celý pomer - v obuvi jedin,)'
závod dá c·elému odvetví zcela jiný ráz, než jaký by
melo bez neho. Nutno v á žit i jednotlivé podniky
- pri cemž volba merítka hraje nejvetší roli.
Jakkoli by nejvhodnejší bylo jednotné spolecné merítko pro celý prumysl, musíme se ho vzdáti, protože
žádné z dan.f'Ch nevyhovuje. Soudil jsem, že nejlepší
by byl des í t i let Ý p r u m e r v Ý del k o v é d ane - ale byl jsem upozornen (nehlede k nemožnosti,
získati tato data) na obtíže, spocívající v zjištování
spolecné základny v létech deflacní politiky a naopak
v roce stabilisacních
bilancí. Uvažoval jsem' tedy
o k a pit á I u - ale domnívám se, že toto merítko
je naprosto nesprávné - nebot nehledíc k tomu, že
u firem jednotlivcu nemohu vubec kapitál zjistit, práve
poválecné pomery menové vnesly do základního kapitálu takový zmatek a nejistotu, že je pro význam podniku v celku málo príznacný. Pokud jde o poc e t
z a m e s t n a n c u, je jiste mnohdy príznacný, a proto
ho používám jako merítka tam, kde nemám jiného na pr. v žel,ezárství a strojnictví. PokoušíIJ;1 se na tomto
základe provésti i jakési celkové srovnání - o cemž
více je receno na príslušném míste. Je to však velmi
hrubé merítko - porovnejme jen v jediném oboru stro jnictví práci slévace a jemného mechanika;
srovnejme podíl práce delníkovy v závode prevážne
manufakturním s jeho prací v moderne vybavené strojové dílne. Snažím se proto zjištovati i dat a o HP
- ale ta opet jsou náhodná, protože vetšina podniku
vedle vlastních zdroju energie odebírá bud cást nebo
veškeru energii zvencí - z místních elektráren. Konecne tedy byla by zde dat a o výr obe. Rekl jsem
již zpredu, že žádný podnik nám nerekne, kolik
opravdu vyrábí - naríkat na špatné casy zdá se býti
prvním prikázáním prLlmyslového desatera. Je tedy
již samo zjištení alespon približných dat velmi obtížné
a to zejména tam, kde prumysl není pevne organisován. Lec i v tom prípade. že bychom data zjistili, nemáme ješte "še receno. Výroba je podmínena konjunkturou a v rámci celku zdatností vedení podniku.
MLlže se státi, že práve letos velký podnik vyrobí v ;:!usledku nahodilých, težko zjistitelných okolností méne,
než pravidelne. A jak hodnotit výrobu? Podle ceny,
která kolísá nebo dle množství? Nekde - jako v cukru, mléku, lihu, pivu jsou ovšem data o výrobe ,í':namenitým a presným merítkem - jinde však, na pr.
v nekonecne promenlivé v)Trobe chemické nepovídají
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nám pranic. V textilu, skle a j. máme pro v)'pocet dán
základ v z a r í ze n í - stavech, yretenech, vanách a
pecích - meríme tedy dle kapacity - jinde však jsme
odkázáni na pouhé odhady. Ba, byl jsem nucel1 na nekolika místech pres usilovnou práci priznati svoji naprostou bezmocnost.
Zjištování provádel jsem tak, že z oboru vybral jsem
závody nejdóležitejší, znamenající
nejvetší cást výroby, u tech zjištoval jsem data jednotlive, nacež drobné závody zaradil jsem en bloc podle spolecných znakó, vytcených výše. Podotýkám všude, kde je zjištení
presné, kde pouhý odhad. Veškerá získaná data jsem
zaokrouhloval - protože, jak již nekolikráte jsem zdóraznil, nechci a nemohu - a nikdo nemóže - vyjadrovati národnostní pomer desetinnými
zlomky nýbrž hrubými, okrouhlými císly, která tvorí jakýsi
arithmetický
p r tI m e r p r a,v d e pod o b n o s ti.
Jsem spokojen, priblížím-Ii se pravde na 80%.
l~ekJ jsem, že pri jednotlivých firmách bral jsem
ohled k bankovní úcasti, po príp. k bankovnímu zaJ.lužení. Musel jsem si tedy pre~evším ujasniti, které
banky jsou ceské, které nemecké a které mají - a kolik
- zahranicní kapitál. Zjistil jsem, že ceských vetších
bank je 17, nemecké 3, prevážne zahranicní úcast je
v peti bankách - zejména úcast kapitálu rakouského.
Jak velký je podíl francouzského kapitálu na našem
penežnictví, nemohl jsem zjistit - vím jen, že hraje
pomerne malou roli. Z bank, pracujících s cizím kapitálem, rozdelil jsem. kvoty, pripadající dle všech uvedených znakó, jednotlivým skupinám a došel jsem k tomu, že dle akc. kapitálu pripadá na ceskou skupinu
1060 mil. Kc, na nemeckou 792 mil. Kc, na zahranicní
320 mil. Kc. Pokud jde o jmení, sverené bance (dle
stavu jne 31. prosince 1925), pripadá na ceskou sku·pinu I I ,949 milionó Kc, na nemeckou 6,092 mil.. Kc,
na cizí skupinu 3,556 mil. Kc.

*

*

*

Opakuji ješte jednou: m e t o d a, J 1 Z P o u Z 1vám,
ne n í ved e c k á. Vím o tom a jsem dalek
toho, vydávati svoji práci za vedeckou. Ale konstatuji,
že není vóbec žádné objektivní metody, podle které
by bylo možno zjistiti národnostní rozvrstvení prumyslu. Zde musí nutne každý pokus o zjištení dle objektivních znaku ztroskotati.
Proto žádný ú rad nemuže
zjištování provádeti - protože nemuže použíti subjektivnÍ<;h znaku, jichž bylo zde použito. A1e to budiž
práve omluvou mé práci. Thema samo je príliš vdecné, než aby ztlstalo ležeti ladem. Dovolil bych si užíti
prirovnání: Jedine pan Novák a jeho krejcí, vedí, kolik
stál jeho zimník. Ani pan Novák, ani jeho krejcí nám
to však nereknou. Tvrdí snad nekdo, že nelze proto
zjistit, kolik stojí NovákLlv zimník? Veda ano. Protože
pro vedu existuje jediný objekti vní znak: úcet kre jcího. Nevedecky zjistím cenu zimníku ovšem velmi
snadno - zavolám na potaz nejbližšího zkušeného
krejcího. kter)" mi ji o d haj n e. Pravdepodohne se
zmýlí o nekolik korun - ale záleŽÍ na tom? - Také
krejcí, které já bral v potaz - a bylo jich velmi, velmi mnoho - se snad 111)'lilio nekolik procent. Proto
jsem radeji vždy na jednu a touž vec ptal se ruzných
osob dvakráte. Myslím, že výsledky mého šetrení nejsou vzdáleny pravdy.
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List Alfredu Nobelovi.
V zácný pane,
je tomu 31 let, co jste se po rusnem živote uchýlil na
trvalý odpocinek do úhledné vily ve Tríde Nesmrtelnosti. O tu vílu šlo Vám po celý život: nebude Vám
proto Ihostejno, maže-li Vám nekdo ulicnické kresby
na její zdi.
Jež jste nás opustil, zanechal jste témer cel)' výtežek svého života úcelóm nad jiné. ušlechtilým. JSOII
mezi námi lidé, kterí tvrdí, že to byl skutek kajicný:
že jste, vynitle'zce rychlejší a zmnožené smrti tel, dal
se na pokání a venoval výtežek svého hríchu na Idstvu, zisk z té znásobené smrti, zmnožení duchovního
života na zemi. Vím, že se usmíváte tem dobrákum,
kterí nemohou videt nahého mece vóle, aby ho nestrkali do sametové pochvy citu. Ne, proto jste velu
nezaložil svou instituci: s dynamitem ci bez neho bylo
již za Vašich dob pešky jako za vozem. Vaše motivy
byly jiné. Vyvodil jste si, bystrá hlava, z dejin civilisace empirickou poucku, že technick5' vynález nezarncuje davovou nesmrtelnost jména póvodcova. A o tu
práve Vám šlo. A proto investoval jste své miliony
do Nobelovy ceny, aby Vás rok co rok napájela cizí
nesmrtelností a udržovala tak Vaši vlastní. Což se
plne podai1ilo. Tak vrchovatou merou,že by Vám z té
nesmrtelnosti mohlo být pomalu úzko.
Jiste máte už dávno v rukou bezdrátov)' telegram,
že byla opet udelena Vaše literární cena. A myslím,
že je to velice naléhav~'m duvodem, abyste se rozpomne I OSUdLIté ceny za tech petadvacet let, co se udeluje.
První. hylo to r. I90r. dostal ji SlIlIy Prudhomme.
To byl nekdo. Druh)' ji dostal Mommsel1. To byl také
nekdo. Tretí Bjornson. Také nekdo. Ctvrtý Frederi
Mistral. I on byl l1ekdo. Následovali další, byly mezi
nimi hlavy drahé celé Evrope, jako Carclllcci, Romain
Rolland, Knut lIamsun, Anatole Fr~nce; ostatní byli
aspoi'í drazí s'vému národu a byli jeho svetlem. Ovšem
- byl mezi nimi také Palll Heyse, a tehdy jsme se
podivili poprvé. Ovšem - stalo se, že dostal Vaši cenu, nejvyšší evropskou poctu za tvorbu Slova, pan Rabindranath Takkur, též Tagore zvaný; a tehdy jsme
veru nerozumeli. proc práve on. hauzír nameklých IyIiismu, jehož celé dílo - musí-Ii si už Evropa PLljCOvat od Asie - nestojí za tri verše Litaipovy, proc
práve tato oc:lruJa Gandhiho, která sm~'ká své velehné
roucho všemi Pen-Cluby Evropy a jejíž fiveoclocková
sláva vyprchala už i z hlavy poslední spolecenské
husy.
Ale rekli jsme si tehdy. že to asi byla slabá chvíle
a že se to spraví.
A ted' tedy pí. Grazia Deledda. Ctihodná dáma.
která po nejakých tricet let plete své sardinské puncochy pro potechu pójcovních knihoven, jinak však bez
újmy evropsk)'m komunikacím. Venkovsky regionalistický realismus, je to malebné, jsou v tom cypriše a
oranže a láska a vendetta, také prý v tom mají peníze dva kapitalisté, totiž financníci pp. Verga a Dostojevskiij, ten první dal do poJniku víc, cte se to do-

hre. když se dostaneš
až ke slovu »konec«,
rekneš:
Pekná vec!, zhasne v a spí se ti blaze.
Když jsme cetli telegram. m slili jsme hned na ital. k)' justament.
Že Mussolini
poslal svého
štokholm~kého vyslance k pánum tamní akademie.
Ale nešlo
nám na rozum
sprežení
Mussolini :Deledda.
Máme
o nástupci rodu savojského
své mínení.
ení nejlepší.
Ale zas ne takové,
abychom
mu pripisovali
nežné
~tyky s Homérkou
sardinskou.
A hle, ted' mi kdo,;i
píše ze Štokholmu,
že Mussolini chtel nikoliv pí. Gra·
zii DeleeUu, nýbrž pí. Adu
Jegri. Vidíte, jak snadno
hy clovek krivdn!'
Možnost, že by státní podtajemníci
rozhodovali
o jín)'ch plodech ducha, než jaké se nosívají
v dossier,
je zajisté kormutlivá.
Ale skutecnost
už bývá horší
než každá možnost:
pí. Grazia Deledda nastolena
na
prestol evropské
slávy nikoliv diktátem,
nýbrž aktem
svobodné vule, po zralé úvaze nejpovolanejších,
totiž
oficielních znakLI evropskéhO' duchovního
den'Í.
A nyní, Alfrede Nobele, se zamyslete. Vzpomei'íte si,
že roku 1906 dali Vaši cenu rovnež italskému obcanu.
Jmenoval se Carducci,
Giosue Carducci.
Básník »6.1
barbarských«. Po jedenácti letech prichází nOV)T potomek l"{íma a jmenuje se Deledda.
Grazia
Deledda.
Autor Puncoch sardinských.
Nejmenuje
se Pirandello.
,\ni d Annunzio. Zamyslete se, Alfrede N obele, je nejvyšší cas.
Víte vlastne. jak se ta Vaše cena udeluje?
Povím
rám. Udeluje ji stolní spolecnost
štokholmsk)'ch
graduovaných dedkLI. kterí si VypLljcují rozumy od jiných
dedku na evropsk)'ch
katedrách.
emyslete si, že dedkem je pro mne každý muž nad jistou vekovou hranici.
Nic krásnejšího.
než moudrí, od otrocení telu odpoutaní starci. jimž je dána nejvyšší zduchovelost
lidsb.
Vím o takových starcích. Ale víc je tech dedku, u nichž
fysická impotence prichází už jen jako prídavek,
uvítána duševní impotencí slovy: »Že už jdeš! Šedesát let
jsem na tebé cekala!« Nejvíc je jich na universitních
katedrách, a tito dedkové rozhodují
o Vaší cene.
Vy sám nejste pri tom bez v'iny. Dal jste do stanov
ustanovení. že vyznamenané
životní
dílO' musí býti
>;i.:lealistického smeru«, To jst,e nemel delat. Ríká se,
že slova j ou kulatá. Ale nikoliv na tO'lik, aby se jich
tlapa Calibanova nemohla chopit a oprít se o ne, chce-1i
Caliban vypláznout jazyk na celý svet.
To ustanovení
je Vašim dedkum legitimací.
Zpusobilo, že nedostal cenu Strindberg.
syn služky. Nebyl by
jí dostal Baudelaire.
Ani Villon. Nedostal jí \iVedekind,
ale to se rozumí už samo sebou. to byl chlap nemorální, ucinen)' vyvrhel, fuj'a
ješte jednou fuj: tvrdil
nám. že ve skrínce Pandorine
jsou veci, o nichž se šoákltm nesnilo. Dobre mu tak.
~echme toho vyvrhele. Pravím Vám, že to, co delají
raši dedkové, je organisované
tažení proti životu umení a myšlenky. Proti životu práve nejvetšího
a vlastne
jediného umení, totiž tragického,
v kreci porozeného,
revoltujícího. Pravím Vám. že Vaši dedkové nedali hy
cenu ani Starému Zákonu, kdyhy byl dnes napsán. ani
Aischylovi a vLlbec nicemu z toho, co se rodí na zemepisné šírce Michelangelo-Beethoven.
Když ji loni dali
hawovi, motivovali:
»N a dne jeho paradoxních
pOŽ.ldavkt"1je hluboká vážnost.« Té není ani u Strindberga.
ani u Wedekinda,
Krause a Pirandella.
Ale byt i pláštík tO'ho prožluklého
slova byl veru dO.·;t
vný v ,tahu do šírky li délky, nestací, aby skryl celou

drzost tech, kterí pod ním provádejí
své necndnost.i.
Jak jste to dal. A1frede N obele, do tech stanov? Takto:
» ....
en del den, som inom literaturen
har produceJiat det utmarktaste
i idealisk rigtning.
Tedy: »Jden
díl (rocních úrokLI nadace) tomu, jenž v literature
vytvoril nejznamenitejší
dílo v idealistickém
smeru.« Tedy 1. v LIrci.
Tedy revolucionári.
ekomu, kdo dal
neco, co pred ním nežilo ani v predstave.
Tedy patrne
Grazii Deldde.
Vaši dedkové neprovokují
n~ls však pouze smel) ..··1
vynášením
prostrednosti
nad jedineC11ost: provokují
také ignorantstvím.
. Byl. žil a žije dokonce dosud v Evrope národ, jemuž jméno jest národ cesk)". Byl, žil v tom národe
muž, jenž jmenoval se Jaroslav Vrchlický.
Vašim dedÍ<Llm ve Štokholmu
se o nem neco doneslo. Pro jistotu
zeptali se ješt.e soudedku
po Evrope.
Ti ho nemeli ve
svých lejstrech. Je to škoda, ujištuji Vás, že smer toho
Vrchlického
byl - jak se to ríká? - idealistický,
Žil v tom národe muž jménem Otokar Brezina. Žije
dosud. Ujištuji
Vás, že atd. A mohu dodati, že tento
Vašim dedkum
neznámý
poeta je podnes všeevropskou, podnes svetovou událostí, dnes víc než pred patnácti lety, protože dnes víme, jak)'m osudovým
symbolem. jakou mystickou
výstrahou,
jak)'rm kosmickým
hlasem v predvecer
besu války byly jeho kolozpevy
srdcí.
Ovšem - slabé kolozpevy:
k Vašim dedkum
jich evropský vítr nedonesl.
Žije v tom národe muž J.' S. Machar.
Promyslil
y básních
osudy lidstva. Kdo z žijících promyslil
je
stejne intensivne. stejne bolestne, stejne »idealisticky«?
V aši dedkové atd. Ale škoda slov.
Zde jsem nucen vsunout odstavec. Jsou v tom mythickém národe lidé, kterí ríkají, že na tu Vaši cenu
kašlou. Schvaluji ten kašel, myslím však, že.se kašle líp
na neco, co máme v hrsti. Je to jako s pohrdáním
krás·nou ženou nebo Živnostenskou
bankou. Proto nemyslete, že ten ceský kašel mLtže Vaše dedky omluvit.
Prišli ke mne také lidé, kterí se s údivem ptali:
»Když Deledda, proc ne jiní? Jak k tomu prijde Gustav
Frenssen?
A proc ty ne, Františku
Pravdo, kdybys ješte
žil, a proc ne synové tvojí? Protože na nemeckém marši
a v ceském Dmkálove
nerostou cypriše a vendetta nahrazena je rcením:
Že mi nedáš ješte jednu?« Odpovezte za své dedky. Alfrede Nobele! Vždyt ani nevedí,
jak bohatá je ta ).'laše Evropa a kolik má básnických duchLI idealistického
smeru. kterí tvorí na heslo: Marietto.
i\T ariedl,
Marenko,
ukažte pánl1l11 svou lidovou duši!
Vážnost stranou, A1frede Nohele, jde o veci, jež se
Vás clot}'kél.jí. Byl jste vždy dnhr)"m Evropanem,
od
toho dynamitu
až do té ceny,
"epripojíte
se proto
k hlasu tech. kterí tleskají Deledde Grazii. rkouce: Je
dobre tak.
ekorunovan)'
Decohra a korunovaná
Deledda jsou rafijemi na orloji velkého krachu. Praskne
t.o už brzy. Ci bylo by jinak možno, aby tak jrzé demonstraci
proti všemu, co je tvorcí sen a tvurcí vule,
co je vtelení touhy po novém. lepším. dokonalejším.
nedostalo se do ctyriadvaceti
hodin odpovedi v podobe
živelné smršti, která by ztekla hradby
zkomatelého
sboru, jenž si troufá takto rozdílet vence? Což bylo by
jinak možno, aby devka denního tisku psala biografii
mís'ÍO pamf1etu?
Ne, ten gorgonzola,
jemuž se ríká
Evropa,
je skutecne již velice uleželý, a ti dedkové,
kterí zpravují
zisky z Nobelova
dynamitu,
aniž sami
vynalezli i jen prasprostý
prach, jsou dobrými hrobari
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kých autaru, která vyšla ad prevratu
na území csl.
státu:
E g a n E r v i n K i s c h: »Saldat im Prager Karps«,
nakladatelství
K. André, Praha. P a u I Lep in:
»Das Paradies
der Andern«.
(Navely.)
Nakladatelstvi
Iieris, Liberec. - O s k a r B a u m: »Die neue Wirklich·
keit«. (Ramán.) Nakladatelství
Iieris, Liberec. - O t t a
Pick:
»\Venn wir uns mitten im Leben meinten«. (Básne.) Nakladatelství
»Bticherstube«,
Praha - G u s t a v
Leu tel t: »Der Glaswald«. Nakladatelství
»Leutelt-Gesellschaft«,
Jablanec.
r.
J.
W
arm
b
run
n: "Drangs
Uuté kvety šumí lehce.
friedlaser
Schulgang«.
(Ramán.)! Nakladatelství
Heris,
Umrít se jim nechce. Nechce.
Liberec. - O s k a r W i e ne r: »AIt Prager GuckkaNikaliv tem kvetl'tm totiž, ale tem dedkl'tm. Pravazují
stel1«. Nakladatelství
Iiaase, Praha.
si na své mezi bataniku,
strkají nám ja rukau nezaUvedené knihy predstavují
pauze malý zlamek na csl.
budky a slintají pa zemežluci,
lamikamenu
a svatých
území vyšlých nemeckých
prací domácích spisavatelu.
kvetech máku. A ta žluf, ta by mahl být symbal, že
Nemecký znalec, kteréhO' »Prager Tagblatt« právem naneco zapadla a že jde na nás ApO'kalypsa.
vrhuje k daplnení kamise, by musel presne znát veškeré,
Vyždlte
je s té meze. Ven s prytanea senilit s temi,
v nemeckých nakladatelstvích
na csl. území vyšlé knihy.
kterí kladau laur na cizí hlavy místa sabe dO' huby.
Musel by, na pr., znáti i sešitavou, od daby nemecké inJinak jde a pavest VašehO' jména. Jinak ješte uvidíte,
flace v nakladatelství
bratrí Stiepelu v Liberci vycházekam nás Dea Grazias Deledda dovedau zakrslé žlázy
jící edici »D e r ne u e R a m a n«, v níž vyšly ramány
a zacpaná vnitrní sekrece: až ku hláskO'slavné ravnici
a navely csl. autaru:
M a x e B rad a, L u d v í k a
Eurapa Deledda est
Europa delenda est. Purgativu
W n d r a, O s k a r a B a u m a a jiných. Musel by mít
trebas. Abycham jednau nepatrebavali
vetší dase.
jasné panetí o významu severaceskéha
spisavatele G us t a vaL e u tel t a, jehaž ramány a navely ted vyšly
Dtto Piek:
. témer úplne na csl. území. Musel by venavat pazornast
publikacím
»Pražské
spalecnasti
nemeckých
bibliofilu«,
na pr. letos vyšlé knize P a u I a Ne t t I a: »Musik und
Tanz bei Casanava<~ Musel by pohnout jury k diskusi
OsmnáctéhO'
listapadu
prinesly
pražské
denní listy
a atázce, zda Maxe Brada ve spalecném nakladatelství
tutO' zprávu:
Kurt
Walf (Mnichov) a Orbis (Praha) vyšlý ramán »Ster"Pri projednávání kulturních záležitostí nemecké mennenhimmel«
odpavídá padmínkám
státní ceny. Dále by
šiny v Ceskoslovensku prohlásil ministr vyucování dr.
musel dáti hlasavat, jestli na csl. území vyšlé preklady
rfodž~a v rozpoctovém výboru, že v jedné veci došlo k nerománu
a
navel
r ran z e We r f e I a, E r 11 s t a
.... dopatrellí a sice pril" udílení státních cen, pri nemž byli neW
e
i
s
s
e,
Ii
u
g
a
S
a I u s e, O s k a r a B a u m a a
mectí literáti a umelci opomenuti. Stalo se tak naprosto
M a x e B l a d a prichází v úvahu. Musel by se poradit
bez viny komise ustanovené, aby rozhodovala o návrzích.
s mají, v Liberci vyšlau sbírka u »D e u t s c h e E r z a hToto nedopatrení napraví ministerstvo školství tím, že bu.
I e r a u s der
T s c hec h a s I a vak e i«, aby zjistil,
dou dány v lednu k disposici další dve státní ceny, které
kterí
nemectí
prasaisti
jsau csl. puvodu. Musel by si ujasbudou udeleny nemeckým umelcum. Literatura ci'ní potíže,
nit, jestli tak duležitá hudebne vedecká kniha jakO' jest
'nebo! se nelze odchýliti od predpisu, že mohou prijít v úvaMaxe Brada »L e o š Jan á š e k«, která vyšla cesky
hu pouze práce, vyšlé na území našeho státu. Pro umelce
v Ceskoslavensku,
muže býti navržena prO' státní cenu.
tato podmínka neexistuie.«
A jak jest tamu s nemeckÝmi dramatiky?
Nesmel by
K tamu padatkl "Prager Tagblatt« 20. listapadu tatO':
rr. Werfel dastati státní cenu, prataže jehO' drama "Ka"Mlnistr liodža zajistil ve své vcerejší reci nemeckÝm
zlí zpev« vyšla a byla v Praze hrána pauze v ceském
umelcum vyhlídky na dve státní ceny. Tento fakt sám
prekladu '? A Ludvík Winder, jehaž hra »Daktor Guillao sobe, který znamená napravení staré krivdy, by nás netín« byla v Praze nemecky hrána a též zceštena, která
primel, abychom ministru tleskali, nýbrž ona, zvlášt v povšak vyšla ve Vídni? A caž jiné, v Praze ci Brne úspešlitickém živote ne práve castá forma, kterou prímo a bez
ne pravedené
hry csl. nemeckých
autaru také nepriveškerých dialektických pokusu o opisování veci priznal,
cházejí v úvahu pro státní cenu, protaže proste dasud
že chyba jest chyba a právo, že jest právo. Tato nová
knižne nevyšly?
vecnost na poli, kde byla dosud cizinkou, zaslouží uznání
A vubec: prac by mela dastati cenu pauze díla, která
a napodobení. Nemohl by být nyní splnen práve tak oprávjsau už knižne vydána?
KdO', jakO' já, už pa desítiletí se
nený požadavek, aby. byl státní komisi pro rozdílení cen
systematicky
zabývá tvorbau nemeckých, z Ceskaslapridelen i jeden nemecký znalec?«
venska pocházejících
autaru, ví o mnahém dabrém ramáne, mnohé dabré sbírce navel a mnahé hadnatné kniOba prajevy,
ministra dr. Iiadži i nemeckéhO' Hstu,
ze básní, které dosud nemahly vyjíti jakO' kniha pauze
prehlížejí
fakt, že v Ceskaslavensku
existuje rada neprO' nepríznivou
situaci nemeckých nakladatelství.
meckých spisavatelu,
kterí uverejnili literární práce, adpavídající úplne predpisu, že díla musí být vyšlé na csl.
Nemecký znalec v jury prO' udílení státní ceny by se
musel též vykázat v tomtO' abaru velmi obsáhlými znaúzemí; není tedy naprostO' duvadu, aby aznámené nemecké státní ceny nedastal ž á d n Ý nemecký aut ar.
lastmi. Nenaskytla
by se práve zde, v akr sk u rukapisBez náraku na bibliagrafickou
dokonalost
a bez kriných del, udílecum státních cen príležitast, aby zapusatického stanaviska
tu jmenuji pouze tatO' díla csl. nemecbili p'ríznive na padporavání
literatury úplne ve smyslu
a nutnO' je padparovat.
Aby se tím dríve dastavil den,
kdy v krásnémekrasitavém
ci krakatitavém
plameni
sveze se všechnO' najednau:
dedkavé, šasáci, idealistické smery, Marietta,
Mariecll a Marenka
i ta astatní,
pa impravisO'vané
vzdušné lanavce až nad Mantblanc.
Tak výbušných
kancu nemužete
schvalavat,
muži
traskavin
a dabrý Evrapane.
PratO' pazor na ty dedky,
kterí chtejí nás chránit pred pasedlastí
umením. Sedí
na mezi duchavních
lánl't jakO' ti dedkavé
Antanína
Savy (ta je také jeden z tech nepactených
neidealistl't):

=

Naši Nemci a státní ceny.
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narízení, která vyžadují, aby cena byla udelena dílu, jež
vyšlo na cs!. území? Necht jsou vrazena
nevytištená
nemecká díla do státní ceny s podmínkou, že pri udelení
ceny vyjdou na cs!. území. Jsem presvedcen, že dílo,
které bylo korunováno cenou, najde v Ceskoslovensku
nakladatele. Tímto zpusobem by bylo vyhoveno predpisumpro státní ceny i nemeckému autoru by byla prokázána dvojí služba.
Presto zde znovu zdurazJ1uji, co jsem už jinde zduraznil: že cs!. státní ceny pro nemecké autory tak dlouho
nebudou úplne vyhovovat skutecným kvalitám, v úvahu
pricházejících spisovatelu, pokud budou lpet na podivném omezení, že knihy, jimž má být cena prircena, musely vyjít na csl. území. Ale zdá se mi práve tak jisté,
že jury, složená výlucne z nenemeckých rozhodcích,
nebude nikdy s to rozhodnout o státních cenách pro nemecké autory.
Bude snad dosti obtíž no nalézti nemeckého znalce,
který se vyznacuje príslušne dukladnÝmi znalostmi této
obrovské látky, a predevším i absolutní. Ob je k t i v it o u k mladé
staré generaci csl. nemeckÝch spisovatelu.

i

i

F. Povó,žský:

Mladá slovenská generace.
(Útok skoro bolestn)'.)
Moje rádky nechtejí b}'ti kritikou a ani rozborem
mladé literárne tVLlrcí slovenské generace, ale jen
jak}'msi pohledem do prítomnosti pod zorným úhlem
minulosti. Starší slovenské literární generace - Vajanského,
II viezdoslavova, Kraskova - vyznacovaly se svými
zvláštními podnety, inspiracemi, které prýštily ze slovansko-slovenského a také náboženského
najšení.
U jednech více, u jiných méne. Ctete-li jejich díla, tu
se vám jednou zda jí provinciálními a: hned zase široce
universálními. ,.-- Svým náboženským posvecením zaujímá zvlášte poesie H viezdoslavova zvláštní místo, a
myslím, že nenajde tak hned svého pokracovatele, byt
mnozí chodili k H viezdoslavove muse sebe pilneji do
školy. U Hviezdoslava byla vyrovnanost, u jeho násle··
dovníku roztekanost, která dokonce odbocuje od poesie vubec.
Touto roztekaností se práve vyznacuje celá mladá
slovenská generace. Ráda by tvorila skupinky a také
skupiny, ale tyto se vždy tak náhle rozbehnou jako na
rychlo byly slepeny. Mladí adepti hned jsou v jednom
klubku a hned jsou zase v sobe. Snad se bude zdáti to
neustálé seskupování, preskupování, prebíhání dokla.lem urcitého rašení a rustu, ale já si nemohu pomoci,
abych dle svého pozorování nevidel v tom práve jen
neujasnenost, roztekanost, ba i slabost. A to vše by neI,ylo ješte tak zlé, kdybychom o tom nemuseli mluviti
jako o minulém.
Dnes vlastne nemáme urcitého literárního seskupení
li slovenské mladé generace vLlbec. Nejdéle se držela
skupina katolicko-Iud'ácká a i ta jest již roztrž'ena ve
<lví- pod vlivem konkurence lidové a ludové strany.
~o yšak~nejvíce vytýkám mladé slovenské generaci,
Jest to, ze nehledá nových cest, anebo když je »hledá«
není toho vjjet, že by je hledala. Mladá dnešní sloven ~
ská generace se neodváží ani žádného mladického kacerování starých, touží jen jíti jejich cestami, a to více

politickými než literárními, a má radost z úsmevu,
které jí uštedru jí slovenští literární historici, pokud
jest tu možno o nich mluvit, metod a zásad hodne star)'ch. Nechci nikomu svými úsudky krivditi, ale jsem
proto tak ostrý, abych aspon takto pohnul trochu hladinou, která až 'Podivne stojí.
Po prevratu se zdálo, že tu jest mezi mlajými rašení - a také do té doby patrí pocetnejší literární šikování -, ale dnes jest na Slovensku v tomto smeru
hodne mrtvo. U tvorilo se aspon »Mladé Slovensko«,
byla to generace, která chtela pokracovati v práci g.enerace predválecné. Okolo »Mladého Slovenska« zdálo
se, že se sešla nadejná mládež, která zacala ukazovati
touhu po nových cestách, bohužel, však nových cest
nenašla a staré ztratila. - Nekterí chteli pokracovati
ve »Svojeti«, ale také marne, a na konec zustali »Davisté«, kterí vetšinou nevedeli, ci mají býti nacionálními
komunisty anebo autonomisty, Ale ukázali prece jen
nejvíce rašení, rozbehli se nejšíre a chteli aspon na
oko dokázati, že jsou mládeží, která je výrazem joby.
Ale i jejich casopis, »Dav«, zanikl, a dnes jsou mnozí
Davisté práve tak dobrými socialisty jako agrárníky a
autonomními komunisty. - Ješte nejvetším cinem byl
Smrekuv Sborník mladé slovenské generace, kde se
jaksi mladá slovenská generace aspon predstavila, ale
jejich predstavení bylo práve jen doslova sborníkem
a nicím programovým.
- Sborník nevyvolal proto
mezi mlad~'mi žádného vzrušení, ba spíše, zdá se, že byl
jakousi labutí písní tehdejší prece jen ješte seskupené
mladé generace. Mladí se nevzchopili ani tehdy, když
se jim dostalo lekce od samého patrona mladých, S.
K rcméryho, a radeji se rozešli do ruzných casopisll
politických na Slovensku, kde práve jejich úroven také
nepozvedli, zatím co se tam jejich musy hodne odmlcely. Posvecenejší z této generace si hledají správne cesty
do Cech a pridružují se dle své literární chuti k jednotlivým cesk)'m skupinám. - Není to ovšem na škodu, když slovenský svojráz zavoní i na ceských luzích,
ale jest to na škodu slovenské literární obci samé, že se
tak skoro ztratila jako dým, za nímž toho velmi málo
následuje, Jsou ovšem také vinni starší, z nichž nekterí
nekdy až príliš ochotne zamenili básnickou lyru za politický klacek.
-ejdéle a pomerne nejlépe se držela generace katolická nepokroková, což jest pro pokrokovou mladou
5lovenskou generaci zahanbující a povážlivé. Této generaci nechybelo smyslu pro organisaci a nechybí jí
také sebevedomí, byt casto dodávané jen politickým pozadím. Lepí se k sobe ješte dnes, ale jen lepí, ponevadž
úpadek, který jest vetší u pokrokovejší skupiny, jest
patrn)' také u nich.
Jsme dnes na Slovensku tak daleko, že mladá slovenská literární generace nemá svého mluvcího orgánu (casopisu) vubec, nebot to, co tu jest, není možno
za neco vážného považovati, a jeví se spíše jako nábeh tech, kterí sedí ješte ve školských lavicích. »Slov.
Pohlady« jsou dnes vlastne jedinými, v nichž se ozve
ten anebo onen mladší Iiterát, ale nesmíme pri tom zapomínati, že jsou orgánem starší tradice literární, orgánem smeru, který dnes vede St. Krcméry, k nemuž
se josud kupí v jeho casopise více starších literátu než
mladých.
Povím na konec otevrene, že mladá slovenská generace propadá prílišnému prakticismu, který se jeví
v touze po ruzných vysokých místech; jest tu možnost
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dosáhnouti jich a proto se preJstava kariéry honí mlad)rmi slovensk:5'mi hlavami daleko více jako nejaké
nové kulturní smery anebo literární hodnoty. Odtud
také to cetné usazování v politických casopisech' bez
vyšší literární tradice minulé i soucasné.
mladí odhazuji lyru a chytají klacek.
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Vodsedálek:

Hlavní proudy v soucasné ceské

filosofii.
IV.
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Cloveka,
jenž verí, že on nebo nekdo jin}', jakoukoli
metodou dosáhl pravdy a je si jejího dosažení vedom, nazývám dog mat i ke m. James použil a priostril tento pojem hlavne proti racionalistum. Avšak
nejen racionalisté, ale i positivistictí filosofové a hlavne
prirodovedci jsou zhusta dogmatiky; ba ani mnozí
domnelí skeptici by pri podrobnejším rozboru nezllstali
ušetreni tohoto pojmenování.
.Dogmatici (užívám tohoto termínu bez jakékoliv
príhany) jsou presvedceni, že jejich duvody pro urcitou jejich pravdu jsou do té míry prukazné, že je nwsi
uznati každý clovek se zdravým rozumem. Verí zkrát·
ka v objektivní, na cloveku nezávislou pravdu. Positi··
visté vidí znak této objektivní pravdy ve shode s jinými pravdami, racionalisté v logické bezespornosti, iracionalisté ve vnitrní presvedcivosti. Kdyby positivisté
chteli pripustiti, že naše objektivní pravda je objektivní
pro nás, t. j. pro r. 1927 a pro obyvatele Evropy, a že
pri tom nevíme, do jaké míry odpovídá skutecnosti,
odpadl by celý spor. Avšak príliš casto cteme vety po··
dobného .rázu: »Pevná hmota je »ve s k u tec n os t i« tedy jen shlukem atomu, které atd.« - - a je
proto nutno se proti podobnému vyjadrování ohradIti.
Rostlinná tkáú je složena z bunek pro cloveka ozbrojeného drobnohledem - nikoli »ve skutecnosti«; je kompaktní pro cloveka bez mikroskopu - tedy ani »ve
skutecnosti«, ani »zdánlive«. Dívám-li se na nar)rsovaný obrazec tak, že paprsky pricházejí do mého oka
pod ostrým úhlem, vdím elipsu. Není pravda, že tato
elipsa je »ve skutecnosti« kruhem, ale je pravda, že.
jsou-li paprsky do oka pricházející k nárysne kolmé.
že vidíme kruh. Kdybychom volne zave"sili fosforeskující »kruhovou« obruc a se všech stran ji nechali fotografovati množstvím fotografu, objeví se jen na dvou
deskách obraz kruhu. a sice na tech, jež budou ležeti
na kolmici ke stredu kruhu. Všechny ostatní desky nám
ukáží elipsu, nekteré prímku. a miliony a miliony fotografu dostatecne vzdálených by obdrželi bezrozmernÝ
svetelný bod. A presto všechny tyto miliony se mýlí }>pravdu« mají pouze oni dva privilegovaní fotografové. Kde je zde ona shoda s jinými pravdami, již požaduje s takovým durazem n. pr. p. prof. Tvrdý?
Naše nynejší vedy jsou vybudovány na predpokladu
nemenné podstaty. Prijmeme-li tento predpoklad, vyjde
nám prirozene, že všechny ony obrazce jsou kružnicí.
Stejným právem bychom však mohli predpokládati,
že pohybem našeho oka se obrazce »skutecne« mení,
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že svetelné paprsky jsou gumov)rmi provazci, které je
deformují, a vybudovali bych([lDflstejne krásnou vedu
na tomto predpoklade, jako je Víeda naše. podot)rkám
jen tolik, že obe byllJyly.nadány stejným stupnem oh·
jektivity.
I'
Spor mezi obje1<tivisty a relativisty je tak star)r, jako
filosofie sama. V poslední jobe se priostruje ve forme
sporu
mezi psy c h o log i s m e m a log i c i sm e m. Logicismus je, zkrátka receno, poznávací metodou racionalismu.
Jeho základním kamenem jsou
bez e s por n é vety logické a matematické. Tyto vety
nezávisí ani na lidském poznání a uznání, ani na case,
ani na prostoru - jsou jedním slovem absolutní. Poznává je cist}r rozum bez ohledu na zkušenost. Platí
a budou platiti vždy, i kdyby nebylo jediného clovícka
v celém vesmíru. (:lovek jich tedy netvorí, ale je jaksi
jen prostredkem k jejich vyjádrení. N askytá se otázka.
kde jsou tyto pravjy a odkud se do lidské duše mohou
promítnouti? Vetšina racionalistu odpovídá po vzoru
Platonove, že ideje, naše pojmy, skutecne bytují ve
zvláštní ríši, z níž k nám dopadají jen jejich stíny a
reflexy. Tamtéž bytují i »vecné« pravdy, sestrojené
z techto pojmu. Ožívá tedy stará predstava Platonova,
jtž se tolik natrápila stredoveké scholastiky. Jako drívejší, verí i nynejší racionalisté, že i abstr·aktní a hromadné pojmy subsistují (na rozdíl od existence v casu
a prostoru) v jiné nemenné ríši, pravé to pokladnici
pravd.
Že racionalisté neuznávají závislosti našich v5rroku
o skutecnosti na soudícím subjektu - na cloveku,
plyne z predchozího. Rovnež je pochopitelné, že musí
býti zaprisáhlými oclpllrci psyehologistll, kterí práve
s takovým durazem ukazují na relativitu našich pravd,
poclmínených mimo jiné i kroky citovými a volními.
U nás je celným stoupencem racionalismu
K. Vor

ovka,

profesor prírodovedecké fakulty v Praze, jenž ve své
knížce »Skepse a gnóse« se snaží o obranu racionalismu proti skeptickému empirismu.
V otázce pojmového realismu ci nominalismu vy1t}rbáse sice Vorovka prímému rešení, ale najdeme celou radu narážek neprím)'ch. V kapitolce o kráse ve
Skepsi a gnósi píše na pr.: »Uznávám, že krása je
i v prírode samé o sobe, panenské, bez estéta i bez lidského pozorovatele.« - A stejne vyznívá i resumé,
priclenené k pojednání o mravnosti:
. »Nedávejme
si vnutiti žádnou mravní skepsi, neverme
v ruzné morálky, meštáckou. proletárskou, jesuitskou nebo
anarchistickou,
ale ver í c e v i d e á I j e d i n é m r a v·
11 o s t i a
jediné spravedlnosti,
pokoušejme
se o poznání
dobréhO' a zlého každý sám v sobe i u druhých.«

Zdá se mi však, že jáclro Vorovkovy filosofie neleží
v· tomto raci011alistickém zabarvení, ale daleko více
v jeho živém cítení nábožensko-mravním.
Jeho gnóse
(poznání), jíž chce presáhnouti zkušenosti denního života, je celá pohánena touto touhou po dosažení pevn~rch základll pro predstavy náboženské a mravní.
Vorovka se také pokouší o strucn)r nárys své metafysiky a dochází k t h e i s t i c k é m u pan p s ye h i s m u. Vezdejší svet považuje za projev ducha,
l<:ter)' cloveka mnohokráte prevyšuje a všem jeho složkám podkládá duševní podstatu. Ve svém panpsychismu je ovlivnován Leibnitzovou Mo nad o log i í a

sofií Renouvierovou,
jak sám plse, Ctete-li ve
kepsi a gnósi« kaji)itolku »Duch a jeho emanace«,
á se vám, že ctete krásnou pohádku, naplnenou živ)'m
'jmem a zanícením autorov~'m.' ení zJe místa, abych
drobne rozebíral Vorovkovu metafysiku a poukazo1 na ruzné vlivy, pod nimiž vznikla.
Je to smes
ibnitzova optimismu s východní mystikou, jež je
divuhodne oživena uprímn)'m náboženským cítením
ltorov~'m.
»PoJiticky« je Vorovka naklonen k ~lacionálnímu
oku. Plyne to již z jeho pomeru k prof. Marešovi.
pakuje se zde úkaz, na který jsem již nekohkráte poázal: cím iracionálnejší filosofie, tím je blíže ke
ranám reakC11ím.
Známé je vystoupení prof. \'orovky proti Masaryo\'e náboženskému pojímání cesk)'ch dejin. Vorovka
azuje na pomernou ceskoll náboženskou chudobu a
tel by vidcti cíl našeho v)'voje spíše v uskutecnení
dl.'á I u 111r a v n í h o. Na poli praktického života
hee ho již dosíci absolut11í svobodou jednání jednot'vee v souhlase s jeho presvejcením. V soucasné poli'CI.' pak vidí velikou
nespravedlivost v tom, že i neectí a mad'arští obcané našeho státu jsou vázáni ke
tátu rltzn)'l11ipovinnostmi, mimo jiné i povinností voskou. K tomuto námetu vrací se Vorovka na neko'ka místech sv)'ch prací, nejobšírneji pak v knížecce
Dve studie o lasarykove filosofiit<. Žádá, aby náš
árod mel pro hudoucí válku vojsko skutecne vysoko
ravne stojící po vzoru vojsk husitsk)'ch. Jako proredek k tomu navrhuje vytvorení dohrovolné vojené organisace nárochlí. stojící na poli demokracie.
této »ceské mravní hegemonii« bylo mnoho psáno;
hei opakovati. Jen ješte poznámku: pri ctení úvah
príští ceské válce nelze zapomenouti na známý V)'k prof. Rádia, že mnmí naši mladí filosofové mají
leko, daleko ke skutecnému živO'tu.

Klíma vyšel ve svém filosofování, jak sám píš,~,
z úvahy o pravde a priklonil se ke stanovisku psycho-.
logismu. Ponevadž však ve své duši veril ve správnost
a 'objektivní platnost logiky, a ve své filosofii na psychologickém podklade stavel dále metouami logickými,
dostal se 11lttllCk naprostému poprení existence vnejšího
,;veta (Svet jako vedomí a nic). Ponevadž pak vnejší
existence nebylo, dtstalo jeho j á jedinou existující
vecÍ. .'\ odtud pekn)'m logick~'m postupem dostává se
Klíma k základ11í vete své filosofie: J sem
a b s 0I u t n í. Svet neexistuje - existuji jenom já se svými
predstavami - jsem absolutní - je jen na mne, jak si
s temito predstavami chci hráti.
A zcela podobnou logickou metodou dostal se Klíma
k vá"eru s hlediska logiky docela správnému, že ani
známá veta »Vím, že nic nevím« neobstojí pred kritickým rozborem skeptikov~'m, a že lze ríci (rozšíríme-Ii
její platnost i na ni samu): Ne vím, že vím, že nic
nevím - a že tedy vlastne vím a ne vím je rovnocenné. Tedy není j s t oty, jak již dáv,no tvrdili skeptictí filosofové, ale n e n í a n i ne j i s to t y, což je
daleko horší. Jistota, tvrzení a klad jsou stejne lhostejné, intúesantnÍ, bláhové. moudré a bláznivé, jako nejistota, popírání a zápor. Zde tkví nejhlubší myšlenka
Klímovy filosofie, jež korunuje jeho dílo a zárovdí.
privádí ad absurdum logické metody, jimiž se k ní dopracoval.
Lze tedy delati cokoli (zase logika!) - avšak c ok o I i zárovdí. delati nemužem'e - vždy jen jednu vec,
jeden úkon. Je sice rovnocenné, nechám-li ruku ležeti
na stole, ci zvednu-li ji, ale k obému je potrebí mé
v llle.
Vynoruje se tedy nový cinitel - »Pravc1ou budiž to,
co kážu, aby jí bylo!« (Vterina a vecnost). Vety této
nelze logicky ani vyvrátiti, ani dokázati. Klíma z toho
vyvozuje, že myšlení není all1isprávné ani nesprávné,
*
že je mim o p r a v d LI a lež,
ž e jec
ím si
tre tím, jež je cokoli, s nímž mohu cokoli ciniti, jež
Období skepse zavou se obdobími úpadku.
evím
je mojí h r í c k o u. Já jsem tedy Hrající si, celek je
sti dobre proc. Vždyt nestavejí-li skeptikové chráHra - »Jest jen Hra, .sice má Hra«, což se rovná:
" nenlHvají-li superlativy, je-li težko je nadchnouti
»Jsem absolutní Hrající si, t. j. jsem absolutní ... «
yšlenkami pro kladné duchy nejsvetejšími, je stejne
Trnete. když ani
Klíma neustává a když dále
nadno je vylákati k prímému boji a k vraždení jménapíná svuj luk logiky, a když stále nepozoruje, že
m té ci oné ideje. Skepse, op r a v d o v á . kepse,
luk je jen lukem a že pri sebevetším napetí s ním
e ke snášenlivosti a chcete-li - k zpohodlnení,
n-elze dostreliti do Mesíce. Ani veta »Jsem asolutní
nÍžení aktivnosti. Období skepse je tedy hubenou
Hrající si« není\podle Klímy ani pravdivá, ani lživá
tvou pro historiky. Prakticky znamená skepse na- i ona je jen hrou. A tak dále ... Tímto neustálým
ení sobe nepríjemných stavll nejistoty, címž se
popíráním propracovává se Klíma nakonec prece jen
íjí aktivnost v{ici ostatním jedindtm. Nezapomínejk Jistote a Jejistote. bez nichž cloveku nelze žíti .
. že aktivnosti m{'1žeme pripsati urcitou morální
Klíma chce b5·t alogickým, k smrti nenávidí logiku;
notu teprve po zhodnocení jejího cíle. Sama o sohe
morálne neutrální.
chce vystaveti Metalogiku. A zatím! Celou jeho filosofii, krL'1cekza krllckem, doprovázela hO' ona logika,
Ostatne námitky, vedené proti skepsi, patrí vlastne
jíž se tolik vysmívá a pro niž má jen slova opovržení.
psi absolutní, vedené do dllsledku, tedy skepsi. jaké
Obrací svoji skepsi proti logick)'m záverllm, ale chrády nebylo a nebude. Je snad štestí, že lidé se nerídí
ledky sv)'Ch myšlenek. Nejen svet skeptiku. ale i ní mu je opet logika! Zamotal se v bludn)' kruh, z nehož nepomuže ani jeho absolutní Vllle. Prepnul možet absolutních gnostikll by se musel brzy zhroutiti.
nosti lidského rozumu, ukázal jen tolik, že jsou proLadi'slav
Klíma,
blémy, s nimiž žádná spekulace dosavadními
proor knížek »Svet jako vedomí a nic«,' »Traktáty Zl stredky nehne, že zkrátka nelze proraziti zed hlavoLI,
áty«. »Vterina a vecnost« a konecne i spoluautor
že je treba motyky. A tím, že ukázal nemožnost své
ého dramatu» 1ateje Poctivého« je typick~'m prískepse za jistou hranici, ukázal nemožnost své skepse
em skeptika a rekneme predem dog mat i c k é- za jistou hranici, ukázal nad slunce jasneji i nemožnost
logicismu.
.
s k e pti k a. o jakém jsme mluvili na pocátku toA zde práve se projevuje Klímuv dogmatismus.
clánku, a zároveií. príkladem filosofa, jenž se poKlíma verí v možnost absolutního poznání, což ply~í svoji skepsi prekonati.
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ne z toho, že není jiného poznávacího subjektu než
jeho, a snaží se tohoto poznání dopracovati pomocí
logiky. Když ho pak logika privede k cemusi tretímu
mimo pravdu a lež, prohlásí toto tretí více méne zabalene za p r a v é poznání a v jeh'O jménu zavrhne
logiku, jež mu až dosud 'sloužila. Místo aby se byl
od pocátku díval na metody myšlení jako na nutne nedokonalé nástroje s omezenou platností a použitelností, propujcuje jim absolutní víru. Když pak s jejich
pomocí dospeje k absurdnosti, chopí se této a zapomene, s cí pomocí k Iní Jospel.
Závery, jež ciní Klíma ze své metafysiky, jsou, mírne receno, neoprávnené a ne nejoriginelnejší - originelní je namnoze jen forma.
Již dríve jsem se zmínil, že Klíma je egosolista neexistuje nic mimo mé vedomí. Já tedy splÝvá se
vším, vnitrní skutecnost se skutecností vnejší a lmnecne po vzoru pantheismu i s Bohem. Tím dospívá
autor k sebezbožnení.
Nechci se dlouh'O prodírati spletí jeho meta-, supralogismu a moralismu. Je-li vše hra, je pochopitelno,
že hráti si mužeme na cokoli - vidíme z jeho spisu
na první pohled, že Klíma této možnosti plne využil.
Jenom tolik: Po vzoru Nitzschove dostává se i Klíma k absolutnímu uctívání síly. Jeho 'Odpor a opovržení k slabým je' živelné. Priznávám mu, že svých
protisociálních
názoru v dodatcích ke své »Filosofické zpovedi«, jež vycházela 'svého casu v sociálne demokratické »N ové Svobode«, neoJvolal, ale že si s nimi proste \ieren sobe »hrál« - tenkráte »na schovávanou«. Celkem marne. Vezmete kter)'koli z jeho clánku a témer všude narazíte na jeho vypjatý individualismus a na otevrené ci maskované protisociální cítení .
. Zdá se vám, ž·e Klíma zaspal. že zaspal období, kdy
jedinec stiíJ.e víc a více musel postupovati ze svých
práv spolecnosti; ne z dobré vúle - z nutnosti. Klímovo dílo je s hlediska sociologického vzpourou pr'Oti
tomuto' vývoji.
Klíma ale zaspal i období empirismu. Dnes již chceme troohu více než lesklá slovícka a hru s nimi. Své
ctenáre, jichž má Klíma nesporne mnoho, strhuje formou, obratností a necekaností slohu. Svých poznatku
nedokazuje - polemika je mu necistou zál,ežitostí nýbrž autoritativne je vnucuje.
Prirazovati Klímu k pragmatismu je 'velikým omylem. Tím, že zašel do zámezí, urychluje sice pád jakéhokoli Jogmatismu, ale presto sám dogmatikem zústává. l~íkati proto o nem, že je pragmatistou, je totéž
jako tvrditi, že Ludvík XVI. byl revoluci'Onárem, ponevadž svojí nemožnou vládní metodou pripravoval
revoluci.
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POVOLANI
o
Bylo
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A ZALIBY

llašmn boxingn.

k tomu zapotrebí
opravdu dlouhé doby, než
u nás pronikl mužný sport rohovnický. U nás byl
dlouho sport rohovnický provozován nekolika nadše-.
nými jedinci za podmín.ek velmi nepríznivých a v pomerech i rozmerech velmi primitivních. Zatím co jinde
plneny celé sloupce nescetných žurnálu clánky a úvahami o velkých matchích a o životech, zpúsobu života
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a trainingu ·championu, zatím co spisovatelé, jako M
terlink, Tristan Bernard, Bernard Shaw opevova
muže ringu a zdúraúíovali prednosti noble art, u n'
stále hledeno nan jako na neco hrubého a sprostého,
jako na surové zamestnání, které probouzí v clovelqJ
surové a divoké pudy a pri pohledu na než se dráždí
krev diváku, jako pri býcích zápasech. Dnes však ber
hudíky patrí již vše toto z velké cásti minulosti.
Co ciní tedy box sportem všech sportú, sportem nazývaným Anglicany a Americany »noble art of self·
defenoe«, ušlechtilý zpúsob sebeobrany? Není to napínavost a dramaticnost situací, není to kocicí pružnost
rohovníku ani drtivost jejich úderú, nejsou to okamžiky strhávajícího
napetí pri odpocítávání milácka
tisícú, sraženého k zemi a marne s napetím posledních,
prchajících s'il usilujícího zvednouti se a ujíti tak
osudnému »out«, není to jen záchranný úder gongu a
celá rada dalších dramatických a vzrušujících okamžikú bojtl, majících takovou magnetickou pritažlivost na
miliony diváku, nejsou to jen velcí championi, k jejichž
utkáním jsou staveny zvláštní areny. Jsou to vnitrní
hodnoty tohoto sportu anglosaské rasy, jeho výchovné
kvality, jak fysické,' tak duševní. Žádný sport nevyvíjí
telo tak stejnomerne, jako box. Žádný sport nesílí tak
soustavne a pravidelne svaly nohou, rukou, beder i
skupiny svalu brišních, nesílí plíce a srdce, nezvetšuje
a nezpravidelnuje obeh krevní, nedodává telu ocelového zdraví, stálé svežesti a velké odolnosti. Ale boxing nesílí a nezdokonaluje jen telo, ale zvyšuje i duševní kvality cloveka. Dodává odvahy, sílí sebeduveru,
zvyšuje sílu vule, zoc.eluje charakter. Boxer musí býti
cel)'m mužem, neznajícím zlomení mysli pri prvém neúspechu, neklesajícím na mysli pri prvém n,ezdaru, pri
první bolesti, pri prvé ráne osudu. Boxing je velkou
školou pro život. Trainující boxer musí se nauciti odríkání celé rady požitku. Musí dbáti presne diety, nesmí
píti ani doušek alkoholu, nesmí kouriti, musí se vystríhati všech dráždidel, nebot nutno zachovati v každé situaci naprostý klid, prehled a chladnou mysl. Mimo to
je boxing nejdokonalejším a nejprirozenejším
zpusobem sebeobrany. Box ucí lidi rychle myslit a jednat a
to v mnohem vetší míre, než celá rada jiných sportu a
cvicení. Pri cviceních zvlášte prováJí clovek bezmyšlenkovite a prímo strojove nekolik predepsaných cvikú, at již prostných nebo na náradí, které nám získají
nejvýše hromady svalu, namnoze jen prekážejících. Co
zmllže však takový »nadelanÝ« telocvikár v utkání
s cviceným, byt mnohem na pohled slabším boxerem i
s celou hromadou svých svalu? Udelá snad pres nej
veletoc, ci sklopku zadem? V nekolika vterinách pošle
jej švih ruky jeho protivníka k zemi.
Všimheme si blíže rohovníka. Krásná postava, ideálne' vyvinutá, krajne pružná. Žádné bremeno svalu netíží jeho ramena. Jeho svalstvo je hladké, soumerné.
Jeho ramena jsou široká, ale nikterak hromotlucká,
jako u zápasníku. Jeho krk není býcí šíj, Oko jeho je
jisté, pronikavé, neznající pošilhávání a zbabelého klopení. Jeho krok je jistý a zároven kockovite pružný.
Hohovní,k je proste ideálním typem sportovce, vzorem,
blížícím se nejvíce starému, klasickému požadavku dokonalosti.
Bohužel že u nás je boxing u porovnání s ostatními
státy ješte velmi málo znám.
Historie jeho není príliš Jlouhá ani bohatá. Pr I,
kdo zacal u nás provozovati opravdový boxing a kdo
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j zacal ti nás propagovati, byl Fridolín Hoyer, který
ložilv Praze roku 1908 první telovýchovnou školu,
níž se vyucovalo boxingu, jiu-jitsu a zápasu, jak hrde
lásalyvelké plakáty na pražských nárožích. Oznámen í
oto bylo velkou novinkou pro. pražské obecenstvo a
rijímáno s rl'1znými míneními i poznámkami. V kruzíchsportovcl'1 vyvolalo však opravdový zájem o nový
instituta hlavne o jeho nový sport - boxing, který byl
u nás ješte neznám. V Sokole se sice pestovalo rohování,ale to nemelo s opravdovým boxingem nic spolecného,nebot se omezovalo na pouhé tlucení do ruou. Samozrejme, že vyskytlo se ihned nekolik zájemctl
o tento nový druh sportu, kterí jali se jej provozovati
velmi svedomite. Mezi prvními byl Dr. Janda Suk,
pozdejšíceský rekordman v hodu diskem, Jeník z Národního divadla a jiní. Ovšem, že celá rada techto lidí
musilaprovádeti cvicení rohovnická tajne, jako na pr.
Dr.Janda Suk, který by býval mel velmi mnoho neprí~mností s nadrízenými úrady a byl by snad prišel
i o své místo, kdyby se zvedelo, jakým »surovostem«
hoUujestátní úredník. Proto byl nucen si dáti na výrocnífotografii Hoyerovy školy pridelati od fotografa
vousy,aby ho nikdo nepoznal. Roku 1910 konán v Prazeprvní boxing-match. Sensací jeho bylo utkání FridoJínaHoyera s Waldemarem Sandem, mnohem mladším rohovníkem, od nehož také Hoyer poražen na
body.Jirí Hoyer zatím rychle dohání svého otce a vyspíváv dobrého rohovníka. Je pozván do Nemecka,
kdepusobí po nejaký cas jako trenér. V Nemecku také
~šte tehdy nebyl boxing nijak ve flóru, ale prece jenom
pestovánve vetší míre, než u nás, Jde delána nálada
protitomuto sportu, nazývanému hrubým sportem AIbioTIu.Proto stavely se dlouho policejní orgány proti
porádání verejných box-matchll a teprve po delší dobe
jejichkonání povolily, ale jen pod tou podmínkou, že
pri nich nepotece krev, která dráždí lidi. Vetšina tehdejšíchutkání byly vetšinou tedy jakýmsi druhem exhibicí,pri nichž dávány rány vetšinou jenom na telo,
nebotbylo možno, že pri úderu na oblicej by souperi
vytryskla krev, COž nebylo dovoleno. Stalo-li se snad
prece"že souper krvácel, tu byli poradatelé prítomným
policejním orgánem vyzváni, aby ji zápasníkovi utreli
a upozorneni, že objeví-li se ješte jednou, bude nutno
zápasprerušiti a dáti vyklidit sál.
Pozdeji usporádáno nekolik vetších podniku rohovnických, mezi nimi i neoficielní mistrovství Evropy,
kteréhose súcastnil i Jirí Hoyer, vrátivší se z Berlína.
Ten dobyl v nem také prvé ceny. Hlavním jeho souperembyl Alfred Luce, se kterým bojoval 15 kol nerozhodne. Hoyerova škola mela již tehdy celou radu
dobrých žákll, mezi nimi i cleny vinohradského boxing dubu, jako byli :lácek, Rosse a Hofreiter. Nejlepším z nich byl :lácek, který mel již tehdy velmi
zvucnéjméno i v zahranicí. Nejvetším jeho úspechem
bylboj se slavným Boby Dobsem, který se vsadil, že
Žácek,stejne jako žádný jiný boxer u nás, mu nevydrží
vzdorovati déle než tri kola. Ale :lácek vydržel, jak tri
prvá kola, tak i sedm dalších a nebýti predcasného
ukoncenímatche, byl by odešel z boje vítezne.
Velkou sensací tehdy byla návšteva svetového mistra
težkéváhy, cernocha Jacka Johnsona v Praze, který zde
dokonce provedl ukázku svého velkého umení. Další
událostíje príjezd Jahelkl'1v z Ameriky, který tam pestovalsport rohovnický a hodlal i zde venovati se jeho
propagaci. Ten usporádal match mezi Tommy Maren-

gou Bonapartem a Jirím Hoyerem, který skoncil nerozhodne. Odvetný match konán o neco pozdeji a prinesl vítezství Hoyerovi, když jeho souper diskvalifikován. Tehdejší utkání porádány bud ve volné prírode,
na hrištích, anebo v sále žofínském, nebo v sále dnešního hiografu Hvezda .. Bohužel, rozvoj našeho boxing-u pr.;:rušen hned v pocátcích.
Válka znamená
kon'ec.
'
Na úzán í prerušených snah nastává ihned po válce.
V té dobe byl již Frank Rose, pozdeji tak smutne proslulý champion, velmi dobrým boxerem, a proto hned
po prevratu usporádán match mezi ním a René Sprichem z francouzské mise. Match' skoncil knockoutovým
vítezstvím našeho rohovníka, ackoli jeho souperi slíbena zlatá medaile generálního štábu francouzského,
podarí-li se mu zvíteziti. Tehdy videlo také pražské
publikum poprvé opravdový boj. René Sprich bil se
jako lev. Predvádel ukázky krásné techniky, ale musil
posléze kapitulovati
pred tvrdým úderem Roseho,
který ho srazil nekolikráte k zemi. Smich neklesl však
pod prvním úderem. Rozbit a sražen zvedl se vždy ješte k odporu, hlede s posledním vypetím sil vrhnouti
se na soupere, až konecne osudné »out« jej zastihlo
ješte ležícího. Rose pak bojuje s Jahelkou o championát republiky težké váhy a je v prvním boji poražen
knock-out. Teprve ve druhém matchi oplácí svoji porážku Jahelkovi, který se po osmém kole nezajímavého
bo}e vzdává .• Jahelka pak nechává boxování a zakládá
rohovnickou školu, z níž vycházejí za nedlouho V~Tborní žáci, jako Frolík, Dykast, Vlcek. Zatím Jahelka
porádá také nekolik mézinárodních rohovnických vecerl'1 profesionálních, na kterých startují rohovníci nemectí, francouzští a anglictí. V pražském ringu startují Geores Grmves, André Dumas, Peter Hana, Ste·
fan Glanz, Adolf Wiegert, Guissepe Spal1a, Ernst Rosemann a jiní. Jahelka privádí bavoráka Spada, majícího americkou školu. Ten, jako ceskoslovenský prí:-,lušník, dobývá championátu republiky strední váhy,
ale ne na dlouho. V Jahelkove žákovi Sýkorovi z Kladna vyrustá mu souper, který pak ve dvou nejtvrdších
dosud bojích v historii ceskoslovenského boxingll poráží Sporla. Sporl nebyl žádný technik. Byl typickým
rvácem, spoléhajícím na svou tvrdost, jak v braní, tak
v dávání.
Byl malým buldogem, jdoucím neustále
vpred, neznajícím žádné prekážky. Pak pricházejí ze
Slovenska Czirolníkové, kterí hrají v n:lšem boxingu
dosti velkou roli. Je to hlavne Herman Czirolník, který odjíždí do Anglie a tam dobývá nekolik vítezstvÍ.
Zatím Jahelka odjíždí do Ameriky. Jeho odjezdem
boxing profesionální upadá. Jeho následovníci v porádání nemají jeho znalostí sportovních a chtejí z porádání matchu. co nejvíce vy težit,' bez ohledu, zda stane
se to na újmu sportu vlastního. Nekolika vecery velmi
malé sportovní úrovne, ale opredených velkým humbukem a jarmarecní reklamou podlamují u nás duveru ve
sport rohovnický, hlavne profesionální, takže se zdá,
že tento je u nás definitivne odbytý. Vzhledem k prekerní situaci je zrejmé, proc máme u nás ndostatek
profesionálú, ci lépe receno, témer žádné. Pri nedávné
ješte »slibné« konjunkture rohovnického sportu u nás
(jeden, nejvýše dva matche za sezonu a ty ješte skoncily fiaskem a vypískáním) musili by proste profesionálové umríti hlady. Dalším dedictvím z té doby je
malý zájem, nebot publikum možno vychovati a jeho
zájem trvale ve vetší míre upoutati jen castým porá733

dánÍm kvalitních vecerú, což dríve l1ebylo proste možné, nebot po takovém trapne skoncivšÍm veceru bylo
nutno cekati hodne dlouhou dobu, až publikum zapomene.
Krise tato je dnes již prekonána, jak se alespot1 i:iá.
Profesionálové naši hledí se za každou cenu pevne zorganisovati a porádáním opravdu hodnotných veceru
s dobrými souperi držeti alespon trochu krok s amatéry, kterí již dávno pochopili plne, že boxing je sport
a ne jen prostredek, Yolavka k naplnení kapsy poradatelovv.
Mime ješte velmi málo dohrS'ch profesionálú, ci lépe
receno, máme jen jednoho opravdu dobrého, a tím je
Dykast, který dobyl již celé rady vítezství v boji se zahranicními souperi. Je zde dále Vlcek, Svoboda a DohnaL ale to jsou ješte rohovn íci nehotoví, kterí snatl
teprve v budoucnu budou míti príležitost ukázati, zda
neco dovedou. Príležitost k tomu bude jim dána.
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Amatérský box je u nás o mnoho dále. Prodelav
:voji krisi a prekonav prvotní obtíže, speje dnes, pevne
zorganisován, k velkému rozvoji. Roste pocet provozovatelú, pribývá stoupencú. Noví clenové hlásí se nejen
v Praze, ale po všech koutech republiky. Již dnes existuje u nás pres tricet rohovnických kluM, které mají
namnoze již velk)' pocet cleP'll, nekdy hodne pres sto.
V Praze je to již jmenovaná Hoyerova škola, Boxing
C1ub Smíchov, Vysokoškolský sport se svým odborem
Vysokoškolským
Boxingem Vršovice, Stráž bezpecnosti, Ursus Nusle a jiné. Dále jsou kluby v Plzni,
Pardubicích, Kladne, Hradci a Rokycanech. Na Morave je box rovnež silne na postupu. V Brne je stredisko nekolika nemeckých rohovnických klubu. Ve Zlíne je rohovnický klub Bata, kter)' je v Praze velmi dobre znám a v jehož teamu je dokonce exmistr republiky
Puskailer. Dále jsou kluby ve Slezsku i na Slovensku.
Ale náš amatérský box nevzrústá jenom pocetnosti
klubll, ale dobývá si již jména kvalitou. Celá rada našich amatéru dovedla již zvíteziti nad zahranicními
souperi i hodne zvucného jména. Tak na príklad Hermánek (BCS) po svém prvním mezinárodním úspechu
v' Madarsku dovedl v Praze obetovati své vítezství nad
nejlepším boxerem Maclarska, mnohonásobným internacionálem Czisárem. V Dráždanech triumfoval nad
mistrem nemecké policie Lofflerem,
zvÍteziv pak i
v Praze nad rakouským
internacionálem
Rauterem
u príležitosti meziklubového utkání Slovan Ví::lenBoxing C1ub SmÍchov, který skoncil vítezstvím Smíchova. Ješte casteji a úspešneji hájil naši vlajku v boji
s cizími souperi známý internacionál Tommy Poetsch
z- Hoyerovy školy, zvÍteziv v Madarsku, Nemecku i
Rakousku. V nem meli bychom jiste borce velké budoucnosti, nebýti jeho špatného zraku. Ale i pres tento
handicap bude to jíste on, který v dohledné dobe dobude našim barvám celé rady mezinárodních úspechu.
Jej velmi rapidne dohání mladší bratr, Rudy, který Je
dnes nejvetší nadejí našeho boxingu. Ac teprve chlapec
sotva šestnáctiletý, predstavuje jíž opravdovou trídu.
JehQ první mezinárodní vítezstv-í, dobyté nedávno nad
mistrem Dráždan Kegelem, mluví pro to velmi jasne".
Zpusob, jakým bylo dobyto, byl proste prekvapující.
Rudy ukázal zde takový klid a prehled, že by se za nej
nemusil stydet aní zkušený profesionál. Jeho technika
je již :1nes vyspelá. Schází mu ješte patrícná tvrdost
úderu a vetší matchová zkušenost. Až ji Ilabude, pak
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budeme míti jiste príležítost o nem mnoho slyšeti. Velmi schopn~'m a talentovaným boxerem je dále nastávaJící doktor práv Tvrdek, bývalý mistr rejJubliky welterové váhy, kter)' byl macfarským' tiskem u príležitostí
svého startu v Budap'G'šti prohlašován za .jednohc 7 nejvedectejší::h rohovníku, 1tterÍ t2.m kdy boxovali. BuCle-li míti cas navléci zase rukavice a v(~novati se traíJ1.,ngu, bude jiste z nejlepších.
Letošní rok slíbuje b)·ti nejbohatším v historii m·
šeho boxingu. Ceká nás mezinárodní utkání s Madar.ókem, ve kterém jsme byli minulého n'ku dvakráte ~0rJŽeni. LttošnÍ match ukáže, jak dalece jsme se zlepšili. Po Madarsku má prijíti utkání s Rakouskem,
snad i Polskem a Nemeckem. Naši amatéri. budou ([ale
míti letos príležitost utkati se ješte se .,úuj)eri frllncouzsk)'mi a švédsk)'mi. Tím bude jiste jejich príležitost prípravy k blízk)'m olympickým hrám velmi bohatá.
Eddie,

•

v

OTAZKY

A ODPOVEDI

Noviny a inserty.
Pane redaktore,
mužete mne, prosím, prozradit, proc noviny, které potírají redakcne neco, co hned zatím - dokonce takrka v souvislosti
s redakcním textem - insertne vychvalují do nebe, mohou to
delat docela s klidným svedomím?
Jak. to prijde, že od každého jiného kapitálu, pokud prichází ve styk s kulturou, se právem žádá jistý ohled a solidnost,
zatím co kapitál novÍnárskopodnikatelský
vystací heslem: to je placeuý insert - to
je kšeft - do toho redakci nic není?
Já bych jen rád slyšel, rozumí-Ii se to. vubec samo sebou, ci
nebylo-li by vhodno meriti stejným merítkem - at jde treba
o kapitál ceských nakladatelLl jako, o kapitál ceských novin?
Dr. Oto Štorch-Marien.

*

Protože každému nejvíce jeho vec na srdci leží, nemýlíme se
asi, soudíme-li,
že Vám jde o inserty "Knih zdarma«,
které
všechny noviny ochotne uverejnují, ac nekteré z nich proti temto
podnikluTI v redakcní cásti brojí. Chcete-li od nás mo·rální odsOuzení tohoto stavu, mtJžete je míti. Ale pripomínáme hned, že
nic ani nespravíme, ani nezlepšíme tlím odsouzením.
Nejde jen
o tyto inserty, ale i o jiné. Mužete si všimnouti, že na pr. i komunistické casopisy, ac posílaj í všechny banky ke všem certum,
prece jen inserty tech bank ochotne uverejnují,
a patrne by se
velmi zlobily a snad
intervenovaly,
kdyby jich nedostaly. Závada je v kalkulaci novin. Jist'e 99% ctenáru !Ieví, že novináršlí
podnikatelé
prodávají
noviny pod cenou, že papír, tisk, redakce a ostatní režie je na císle stoj í daleko více, než za to cí.,slo
od kupce dostanou. Myslíme, že by normální císlo musilO' stár
kolik by musila stát na
aspO'n 2 Kc. Pokuste si zkontrolovat,
pr. ve Vašem nakladatelství
knížka, která by mela tolik tisku,
jako jedno císlo treba "Lidových novin«. Pokusíte-Ii se to vy.
pocítat, uvidíte. jak hluboko pod cenou se noviny prodávají. Kupec novin je zvyklý dnešním cenám, a vydavatelst'ví by narazila
na jehO' neprekonatelný
odpor, kdyby mel platit noviny v jejich
výrobní cene. Musí tu býti tedy pro.stredek, jak hraditi ztráty.
Pro noviny, které nemají subvencí, to mLlže býti jen inserce.
Inserent musí doplatit to, co za noviny nechce zaplatit jejich
ctenár. Je tedy inserce samotným
základem dnešní existence
novín, a v boj i o život prij mou rády i leckterý inserát, který
by podle pravidel prímé logiky prijmouti nemely. Jako ve Va·
šem prípade inseráty takových podniku,
proti kterým samy

i

redakcní cásti piší. Proti tomu je ctenár chráncn jen tím, že
. docela presne, co je in5ert a co redakcní text; musí si uVcdomit, že insert není nic více než za poplatek pronajaté místo,
kde i inserent za své peníze mttže napsat celkem co chce. Je

cetbu pasazerum, mely by zlepšovat i úroven personálu. Tu lze
JI1noho ucinit a cifry el. pod. stoupnou, aniž by bylo treba nov);ch vozu nebo nových kolejí. Jde o to, aby el. dráhy i svým
personálem dostaly ráz »moderního« a »velkomestského"
- jak
51 rády l-ikají provozu a nikoli vesnické ledabylost<i a dobroje;te více nešvadl ·s inscrty než ten, o k~«;:rém píšete. V mnohých
dndství.
E. P, samy nejsou prece daleko teoriím o moderních
a mnohých prípadech roztahuje se v.pv cteného inserenta i v cásti
redakcní, Ale všem temto nešvartlm nelze úcinne celit, dokud
pracovních metodách, Musí tedy neústupne vpravit také svému
ctenári nebudou ochotni plat1it za noviny tolik, kolik skutecne
l~ersonálu, ridicum, pruvodcím atd, presvedcení,
že všecka jestojí. Novinárský
kapitál je tu proti nakladatelskému
zatím
jich cinnost musí být v souhlase s provozem, musí být službou
v nevýhode: je nucen prodávat své výrobky pod cenou, což kaI'rovozu. ,
pitál nakladatelský ovšem nedelá a nemtlže delat.
Bylo již tolikráte si stežováno, jak nastupováním
a vystupo, váním ztrácí se cas. Avšak prtlvodci nehne ani rukou, ac jeho
zasáhnuti usnadnilo by velice výmenu pasantit Mimo stereotypIlího »Racte dále do VOZU'" je prLJvodcímu vše jedno, jak zále.litost dlouho trvá a jaké má nesnáze. i\epozorujete
nikdy, že
by mu zpusobilo radost, když vylodení a nalodení je snadno a
I ychlc provedeno'! Není také zvlášt'ností, že když obecenstvo se
již vycpalo a vecpalo do vozu, bez s o u cin n o s tip r LJv o dí h o, cpe se tento teprve sám ven, aby »postavil" výhybku,
V ážený pane redaktore,
nebo »udelal špicku,,!!
Neznáme
snad u nás nazpamet
báji
Prílomr.c,st ev cís. 45) obrátila se k "Elektrickým
podnikum
o nemeckém prtlvodcím, který pasažéry ochotne a dobre umísluje a skutecne rídí? A to bez Taylora a dávno pred ním? Ne·
mesta Prahy" a vcasne i Odtlvodnene proti jejich podivné polipocítali jste také ješte nikdy zoufale vteriny a ctvrt minuty,
tice autobusy, jíž má být dokázáno, že jedine elektrická dráha
které casto plynou po skoncené cpanici, než dá se znamení k odjtst pro Prahu samospasitelná.
Odehrává se tu patrnc boj mezi
jezdu a \lež ridic{ který je zaneprázdnen práve nejakým rozhodvema principy a silami dopravními, který by mel být s vetším
vorem 5 nekým, se k tomu od hod I á. Zjistil jsem alespon, že
sebezaprením el. drah rešen. Nikoli jen tak, aby byla zachrá,
tento cas je velmi rLJzný, casto ~elký, a to' prece jiste znamená
néna prestyž E. P., ale se st'anoviska skutecného prospechu dovad u.
pravy, Záležitost nemtlže se státi existencní otázkou el. dráhy,
Také další úkony prúvodcího, vydávání lístkLJ a vracení drobale existencní otúzkou dopravy. Nemtlže to také skoncit tim, že
el. dráha musí se ve stredu mesta udržet pruoto, že tam chce
l.);ch je sonhmem
neprakticnosti
a primitivnosti.
Jsou ridici,
kteri mají všecky drobné mezi sebou zamíchány. To lovení!
být, ale tím, že se rozhodne, jak obcanstv0' m0'žno nejrychleji a
i3rašna na pel;:ze, kterou pruvodcí jsou vyzbrojeni, mela' by být
nejúcinncji do stredu mesta dopravit. Rozhodne obrat v dosaprezkoušena!
Caž abychom j i poslali Taylorovi, nerozeznáme-Ii
vadní dopravní politice ukazuje se být nutným.
sami,
v
cem
je
nepraktická?
PrLJvodcích, kterí vyzbrojeni jsou
Ale dovolte mi, abych poukázal na to, že E. P. i vedle uprímtaké
houblckou,
nebo
jinak
pro
zlepšení manipulace s lístky,
ného rešení tohoto problému mohly a mcly by plniti svoje doby spocital na prstech.
pravní povinnosti z lep š e ním
d O s a vad n i h O pro voz u.
Drob~é!! To je problém, který E, p. odbyly rozšafným naríCifry poctu vozu, projetých km., statisíce dopravených osob, jež
zením, že každý je má mít pripraveny, Což kdybychom drobE, P. obycejne publikují,
aby poukázaly na svou výkonnost, nenými vš!chni skutecne platili? Nebylo by záhodno podniknout
lze bráti jen jako zásluhy, ale jako vyjádr~ní potreby mesta. A
výzkumy o tom, nezbavuj i-li se prLJvodcí ochotne a predcasne
že lato potreba je daleko vetší, než všecky uvádené cifry, svedcí
drcbných? Je to podezrelé alespoií.. Což známý výjev s naskadenní stcsky v novinúch, nervosa pasažeru a preplnené
vozy.
kujícími a vyskakujícími
pikolíky z kaváren? Zato casteji se
Bylo by zbytecno opakovat, co denne jakuo stížnostli v novinách
stane, že VLJZ»pozdrží« se ve stanici tak dlouho, až prtlvodcí
cteme: Nedostatek vozLI, dlouhé a nepravidelné prestávky
atd.,
odpocítá nckolik desítek korun známé paní trafikantce
nebo
atd,! Je tu mnoha, co nedostacuje. Ale JakO' by se nevedelo, že
trhovkyni
i pri všem nedostatku materiálu, personálu atd. - jak to vždy
Již odstraneni techto provozních škod mohlo by zpusobit zlepIyšíme od reditelství E. p. - dalo by se mnoho zlepšiti, provoz
šení a zradostnení
provozu.
Ale na pražských el. drahách je
zdokonaliti a zrychliti, kdyby dopravní personál byl pohnut, aby
možno nasbírat podivuhodnou
sbírku ješte jiných zjeVtl a zlopracoval
na svém
mÍste
dle potreby
podniku!!
!'ádu, jiste predpisum odporujících,
které vozbu zdržují a znetCdybyehom byli nckde v pocátcích dopravy, nebyly by nedouctují - a které jsou patrne vedome trpeny. BylO' alespoií. potatky p r á c e personálu tak zrejmy jako dnes, kdy dokazuje se
divné, zná-li je celá Praha - že by nebyly známy práve redinám e všech stran nutnost úspory sil a casu metodickou prací
telství E, p.
a kdy sami všichni cítíme, jak na nás doléhají zvýšené požadavky. Pasažéri, kterí preph1ují vozy, jsou nabiti nervosou, proExistuje
na pr. jízdní rád, kdy který VtlZ a kterou minutu
tože život je nutí prek0'návat velké vzdálenosti
a zvýšené námá vyjet. Je možno omluvit, je-li VtIZ na cestc nepredvídané
roky pracovní. Tito pa ažéri spechaj ící, ustrašení
zpoždením,
zpožden, ale je nepochopitelno,
že nevyjede v predepsanou miunaveni vzdáleností a prací, setkávají se s personálem, kterému
nutu. Persoriál vlaku musí napred d o k o u ri t s v é ci g are t y
je všecko jedno, který nikdy nespechá.
a fa j f k y, pak si pridá ješte nejakou tu chvilecku. Specháte-Ii
a chcete-Ii nahlédnout do jízdního rádu, obráti Vám jej ridic
'-cž spocítám, co všecko prlimerný pasažér na el. dráze v Prapred nosem! Tak vyjíždi se ze stanice pravidlem
s umelým
ze denne prožije, bylo by ne pravedlivo nedoznati, že reditelství
zpoždením, které hodlá ridic dohonit cestou - divokou j izdou!
d. drah vykonalo již velikou práci tím, že vybudovalo a vytvo-

o

p

I

s

y

Dobrodružství z pražs]{ýcll elektl'. drah.
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rilo podnik od samých pocátku vlastnc jen domácími silami, Nezapomenme, že mnohá jiná podnikání naše prejímali jsme cato z cizích rukou, jiné jsme staveli za nápomoci cizích odborníkll, Tu el. podniky vykonaly a vykonávají
mnoho. Ale zvetšují-li pocet vozu, zlepšují-li kolejnice, kilametry,
poskytují-li

Na trati ridici jde spíše O' jeho temperament,
nežli o provoz.
Stane se, že nejaký povoz nechce se dlouho vyhnout. Konecne
uhne. Ridic nemá se pak k tomu, aby dohonil ztrátu, ale zvolní
vtlZ, vy,loží se z dvírek a dopreje si dukladného hulákání s vozkou. Specháte snad?
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Stalo se mne také nejednau, že dva vozy el. dráhy, jedaucí
prati sabe se zastavily, jejich ridici si neco vysvetlili polaškovali, nacež se teprve v jízde pokracavalo,
Nestala se' Vám ta?
Je známo, že reditelství E. P. n~dhadlává
se snadno k po
voleni nových zastávek. Ale jde-li a nejakéhO' taho známého,
vuz zastaví kdekaliv. Tuto výsadu má zejména palicie, a avšem
persanál el. podniklI mima službu, NedávnO' zastavili jsme uprastred trati, prataže jsme museli pribrat! na palubu panicku pana
pruvodcíhO', vezoucí veceri!! Videli jste to již nekde? Ku pr.
v Lipsku, nebO' snad v Dráždanech?
NebO' v Debrecíne?
Pri tom vozba provozuje se spíše padle nálady pana ridice.
Jde-li kolem kutálka, nebo pahreb, pockáme si na ta. Když
hadne kus za námi pochoduje vojska, pust'íme je pred sebe, abycham se mahli zeptat, »kde ty kluci byli«. Je až príliš známa,
že ze všech slavnastí na ulicích má nejvetší radast persanál el.
drah. Je-li nejaký pruvod na VácIavském nám., je j<;jich nejvetší blaženastí, aby se stálo alespon hodinu. Je-li porucha, vozy
se zastavÍ, Pasažéri jsau nervasní, ale pan ridic se smeje na
celé kola: »Hehe, ta by mahla trvat celé dapO'ledne, já bych prati
tomu nic nemeI.« (Stala se skutecnc.) Duch persanálu je tedy
výtecný; což kdyby padobný humar mel hasic, když harí?
ZvláštníhO' prijetí dastává se opilcllm. Celý vuz na první pohled ví, že do vazu leze opilec. Pan pruvodcí nic. Part opilec se
ekouká: a pocne se chovat neslušne. Pasažéri nejprve to dlauho
snášejí, kanecne ale zpusobí, že pan ridic se odhadlá prece a
vyloucí pana opilce z vozu. Scéna. Vuz se zastaví a »nejede se«.
Všeabecné razcilení. Když už je opilec venku, pan ridic se vylaží z akna ven a baví se, jak pan apilec zurí. Bude nutno, aby
personálu byl padán podrabný popis, jak vypadá apilec, aby byt
vcas poznán,
El. dráhy honasily se kdysi myšlenkou, že budou dapravavat
mestem i náklady. Nevíte nic o tam? Já pozaruji zhusta, že
t'omuto úkalu vyhavují, pokud ta jen lze. Videl jsem již na
vlastní oci, jak se na plašine el. dráhy dapravují mestem menší
motory, žebrík, a akna, vllbec truhlárská
práce. Detský kocárek
(v tam byla protekce)!
Také s námi již jela c1asetová mísa!
Dále el. dráha umO'žnuje dapravu nhných trámu! A videl jsem,
jak prední plašinu zaujala
celá vojenská kapela i s basau a
bubnem! Nelze t'edy ríci, že by el. dráha neplnila zcela neoby-'
cejné pavinnosti. To avšem pravoz pasažéru velmi usnadnuje.
J)le taha vyhlíží také rychlost, Patrne je úredne urcitá rychlost v meste predepsána. L:asto však vuz eI. dráhy plíží se, že
ujede za 20 i 25 mir-ut pouhé tri km. To jest tak 9 km za hadinu. Na trati ;"lení :líc, ale pana ridice zrovna jízda nebaví. Za
to jindy v nekterých cástech trati doprává SI pan ridic rychlasti
Protože ho to práve baví. Jeta
tech
až ":5 km za hodinll:!'!
nekaFk :lsekli tra(Ov);ch S pekným spádem, kde pan ridic si to
z legr:.ce razjede, spustí šílenau jízdu, až pasazértlm se zatajuje
dech. Fri zab'zdení vadají pasažéri na sebe, šlapou se a tlukou.
Nelze se ubránit dojmu, že mnohá nehoda byla a mllže být zavinena touto zvUlí.
Co však ríci tomu, když pan ridic opustí dokance svuj vuz
mezi jízdou a zaskocí si koupit - jen cigarety? Deje se!
Nelze si veru ani predstavit, s cím vším v rámci provozu se
pasaž€.r na el. dráze v Praze setká. Jel jsem nedávno vozem,
jehož ridic po výjezdu z predposlední stanice rozjel Vlet, pustil
brzdu a páku rychlastní z rukou a venoval se zavírání výstupních
a atvírání nástupních dverí. Bylo to za tmy, trvalo to pekne
dlouhO' a ITlllžete si predstavit,
co všecko se muže pri tomto
varietním
výkanu prihadit. Ridic, jak známo, nemá za jízdy
()pustit své stanovište. Ale videl jsem zase, jak pan ridic v predposlední stanici vystoupil, zmizel ve známé pratejší ha pode a
VlIZ dopraven byl jen prll.vodcÍm dO' konecné sttlllice, Na zpátecní ceste ridic nastoupil apet v predposlední stanici. svou pusobnast jako by nic.
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TatO' vše nejsau jen neprístojnosti,
které zpomalují a zhor!'.ují provoz eI. drah. Nejsou to ale jen provazní škody. Jsou to
hanby organisace.
A. K.

Drahé knihy.
Praha,

18. listopadu

1927.

Milý pane redaktore,
nerad bych prodlužoval Vaši dast již dlouhau diskusi O prícinách drahoty knih, ale prece jen bych chtel strucne upozorniti
v "Prítomnasti«
na dvc dllležité veci, na než se neprávem za·
pomnela. Budte tedy tak laskav a venujte temto mým rádkllm
místo.
1. PO' mém soudu drahota našich knih je také závislá na ri·
siku nakladatelove,
jinými slo-vy na velikosti nákladu. Rekncte:
prablém malého národa, kde statisíwvé
náklady jsou výjimkau, lle·Ii vubec nemožností. Ano. Ale pripojuji atázku: nedeláme si my sami dost nepromýšlene tento problém težší, než ve
skut'ecnosti jest?
Obávám se 'Skoro, že vzbudím pohoršení, i"eknu-Ii, že mám
Vri této otázce na mysli naše verejné, zejména lidové knihovny.
Jsme velmi hrdi na to, že jsme první na svetc, kterí uzákonili
pavinné lidové knihovny ve všech abcích nad stanoveným mi.
nimem abyvatelstva.
Nuže, nemy,slít,c, že cím. vetší pocet verejných knihoven, tím menší odbyt knih na knihkupeckém
trhu?
Myslím, že tento vztah by se nemel podcenovat. Clovek si zpravidla nekaupí knihu, kterou si muže vypujcit - rozhodne koupí
si knih ménc. Neplatí-li tO' O' vedeckých knihách, platí ta plne
a beletrii, a o tu konec ko-ncll nejvíce jde. Obávám se, že v n aš i c h k n i h o v n á c h s e s k l' Ý v á u r cit é k u 1 tJu r n í n ebezpeCÍ,
nechf ta zní jakkoli paradaxne. Je jiste správné a
nu.tné, aby knihovny
sloužily lidem nemajetným,
Ale lidem,
kterí si knihy kupovat mohou, nemely by být knihovny (pokud
se týce beletrie) prístupný vll.bec anebo jen v amezené míre
Rekl bych skaro, že by "Prítbmnost«
této duležité kulturní
otázce mela venavat zvláštní pozarnost.
2. V diskusi ku podivu neupozornil
nikdO' na to, že již pet
let existuje u nás podnik, ktery svau cinností dokázal, že naše
knihy jsou apravdu drahé. Tento podnik se nazývá Družstevní
Práce a je ješte v dobré pameti, s jakou nelibostí uvítali nakladqtelé a knihkupci jeho založenÍ, Nezmiií.uji se o nem snad
proto, že sám j,sem jeho clenem nebo proto, že Družstevní
Práce vydává mé knihy. Výsledky tohoto podniku jsou proste
prístupny verejné kontrole a mluví samy za sebe.
1IltŽe Družstevní
Práce vydávat
knihy ,až o 50% levneji
protO', že majíc pevný kádr 4.0'00' odberatel li, má lll~nší risiko?
Tuším, že každý nakladatel má více méne takový kádr; astatnc
kdyby nakladatelství
nedávalo nadeji na zisk, plne vyvažující
risiko, hC'rr.žilo by se u nás tolik soukromých, velkých i malých
p.akladatciii? Družstevní
Pác(' vydává pro své 4.000 clenu tak
laciné knihy (predstavte si tu láci pri 40.000 clenll!) graficky
vkusne, ba až zpola bib;iafilsky
praste pro-to, že se spokojuje
s menším výdelkem. Ale v tom prí-pade je více, než jen »zajímavým padnikem«. Ukazuje
ce<;tu, která je pro malý nárad
s malým kulturním
adbytištem po mém soudu jediná. Je ji
u r cit á s o c i a I i s a c e knižní produkce. Nebot družstevnictví
je pauze jednou z forem socialisace a avšem formou nejpokrocilejší.
Soudím, že by bylo úcc1n~ pamýšleti na centralisaci
knižní
výroby v nekolik málO' velkých podniklI, vybudovaných na prin.
cipu družstevnickém,
který, zustávaje uprostred mezi soukromopodnikatelstvím
a hospodárstvím
socialistickým,
soust>reduje
v sobe výhody abou, ale odstranuje
jejich nedastatky.
Váš oddaný
Di". K.

J.

Bend.

