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ním a nekontrolovatelném
hospodarení,
ve vleklém
tempu prosazování opatrení, sloužících skutecne zájmum celého zemedelství a jeho zintensivnení(vydání
lesního zákO'na, komassace, meliorace) atd.
Ostatne nejevil se vliv nenahraditelnosti
strany
agrární v neprospech celku jenom v ministerstvu zemedelství. vývoj událostí ukazuje, jak i ministerstvo
vnitra a jiná odvetví naší správy podléhají mocenskéNavazujícc na svuj clánek »Revise jednoho
útoku«, kde jsme se zmínili o možnosti soeiamu tlaku strany republikánské.
listicko-katolické
koalice, položili jsme nekoPres všechnu aversi a tradicní neprátelství, které
lik otázek o té veci p. sociálne demokraticchovají
socialistické strany k lidovcum obou národnokému poslanci Nei'asovi, který nám je laskave
zodpovcdel podle svého osobního názoru. Vec
stí a k ludákum, nutno oznacit klerikální strany pres
sama vzbuzuje mnoho zájmu, a byly jí již
všechny hríchy posledních let ~~ascciálnejší než stranu
venovány clánky v ruzných listech.
agrární. Klerikálové jsou stranou malých lidí a vliv
kresfanskosociálního
krídla je u nich stále patrný, treúvahy o možnosti social1"sticko-klerikální
baže hierarchie církevní i sociálne reakcní krídlo ženou
koalice u nás za al?tuelní?
stranu casto do politiky protisociální. Ale centrum soV povolební dobe jsou jiste úvahy o n'hných koalicciální reakce u nás tvorí nyní agrárníci. Od té ;:loDY,
ích kombinacích aktuelní .. Každé volby mely by být
kdy Švehlovi vypadlo veslo z rukou nebo co si je dal
dnetem k bedlivému zkoumání dosavadního pojetí
prechodne z rukou v urcitých otázkách vzít, prestali
!ájní soustavy i všech možných eventualit v budoucbýt naši agrárníci tou rozumnou stranou stredu, za niž
osti. Za dan:)Tch pomeru pokládám úvahy o možnoech socialisticko-katolické koalice u nás zatím za vec se rádi vydávají, a podlehli úplne po vystoupení socialistu z vlády výbojnému antisociálnímu a protidelademickou. Sám fakt, že práve ministr lidové strany
nickému pravému svému krídlu. Jevilo se to ve všech
richází s novelou, zhoršující sociální pojištení, produležitých predlohách poslední doby, zvlášte pri prooubí znacne propast mezi stranou lidovou a stranami
sazování a projednávání osnovy celní, danové a nyní
ialistickými.
zvlášt v)'razne pri podkopávání základu sociálního poPrinesla by socialisticko-Iwtolická koalice výhodné
jištení. Klerikální strany dopouštejí se práve smrtelzmeny?
ného hríchu proti delnictvu, když jejich ministr a jejich clen klubu bude jako predseda sociálnepolitického
Jako byl pro náš parlamentarismus
nezdravý drívýboru rídit v parlamente práce, smerující k zhoršení
ejší stav, kdy jsme nemeli v parlamente vecné oposociálního pojištení. Ale odkud vzešla hlavne iniciativa
'ce, tak treba oznacit za nezdravý i stav nynejší, kdy
k tomu? V dobe, kdy nemectí krestanští socialisté ohratocí cel:)' náš parlamentní život stále kolem strany
žovali se proti novelisaci sociálního pojištování a kdy
rámí jako nezbytné a nepostrádatelrré. Známkou síly
prohlašovali,
ovšem marne, své veto, v. dobe, kdy kreždého státu i známkou zdravého parlamentarismu je
stanskosociální kríjlo ceské strany lidové vedlo v lune
ožnost ruzných vládních vetšin. Okolnost, že byla
strany lidové i pred verejností nezakrývaný boj proti
nás republikánská strana dosud v kažjé vládnÍ'
zhoršování
pojištení, provedli agrárníci
jednotlive
alici a že se stala v posledních letech jejím stredem,
i
v
ústredním
orgánu
strany
systematicky
generální
a
la k rade známých nezdravých zjevu.
frontální útok proti nejvetšímu dílu našeho sociálneMinisterstvo zemedelství a zvlášte jeho referáty
politického zákonodárství.
Návrh republikánské straBratislave a Užhorode staly se monopolem agrární
ny
o
zhoršení
sociálního
pojištení
byl nejradikálnejší.
any. Místo vytrvalé práce, smerující k zintensivneuí
Republikánská strana je nyní u nás jádrem a oporou
medelství, došlo pak ovšem k zpolitisování tohoto
sociální reakce - a odbouráváním zákonL!, prospešležitého odvetví a k využívání resp. zneužívání techných
pracujícím vrstvám, ruší dílo konsolidace repuúradu k politickým úcelLtm jedné strany. V Ceskovensku, kde zemedelství tvorí tak vysoce ;:lLlležitý bliky.
Jako irO'nie zní slova ministra Hodži, pronešená prák našeho celého .hospodárského života, pusobila by
ve v Paríži k casopisu Lib e r té: »Trebaže jsem clen
ena ve vedení ministerstva zemedelství blahodárne,
· tne a zdrave, at už by se dostalO' ministerstvo do strany zaujaté pro pokrok, jsem prece z tech, kdož
živel je nepostrádatelný
pro
ou kterékoliv jiné strany. Dokud sedí agrárníci ve soudí, že konservativní
stát. Po obdobích, v nichž pokrokové strany uskutec•de, dají si ovšem težko vzít z rukou ministerstvo
llují reformy a pokrok, musí následovat období, kdy
edelství, jež považují za svoji stranickou doménu.
lahé dusledky vládníhO' monopolu agrární strany a získané se udržuje a O'rganisuje. To je pak dílo konservativcu. Jsme v jednom z techto koalicních období.«
litisování ministerstva zemedelství videli jsme nejen
Ac vydává se agrární strana u nás za základ demo· provádení pozemkové reformy, nýbrž i v rade zekracie a její oporu, prin~slo by jiste prechodné vyloudelských predloh, pristrižených dle potreb agrární
cení agrárníku z vlády a zmena koalicního systému
any, v nemožném, statkárským zájmLlm prizpusO'beposilu demokracie v republice. Došlo by k odstranení
složení zemedelské rady, v protekcním, subvenc-
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nterviewo sociaIistic]{o-klerikální
koalici.
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otevrené i zakryté jiktatury republikánské strany na
Slovensku a Podkarpatské
Rusi a k redukci mocenských posic této strany v historických zemích dle skutecné síly strany. Není jiste prospešno zájmum celostátním, musí-li se i úrední volební statistiky brát do
rukou s neduverou a zkresluje-li se mínení lidu na
stredním a východním Slovensku a Podkarpatské Rusi na základe papírových výsledku, jocílených tam známým zpusobem.
'
Obáváte se stinných stránek event. koalice s klerikál'V
ve smeru h~lturním?
.
Je jisto, že kulturne reakcní cinnost strany lidové
i nedávná politika lidové strany za války, jakož i celá
minulost a tradice strany a konecne odvislost našich lijovcu od Vatikánu i divoká proticeská politika Hlinkova na Slovensku - to vše je prekážkou spolupráce
socialistu s lidovci. V kulturním smeru bude vždy propast mezi lidovci a socialisty a z toho vyplývající boj.
Nemožno tu ovšem stotožnovat boj socialistu s lidovci
a ludáky s bojem proti katolicismu. Eventuelní koalicní
soucinnost socialistu s klerikály nemela by však jiste za
následek zmenu v svetovém nazírání v žádném z obou
velkých táborLl: socialistického a klerikálního. Tem,
kdo by se obávali nejakého trochu zpet, treba ostatne
jen pripomenout: »Chrání snad agrárníci a ostatní buržoasie v nynejší koalici nejak zvlášt pokrok?«
Sociální demokraté v Nemecku a Belgii nebáli se
koalice s klerikály a vytvorili tam s nimi nosné a dobre
pracující vetšiny. V Rakousku se práve diskutuje -zatím beze vší pochyby také jen akademicky - nejvýš
zajímave o možnosti koalice soc. demokratu s krestanskými socialisty. Jiste je i u nás cas k premýšlení
o tomto problému.
Domníváte se, že by se pokus o koalici rudocernou
u nás mohl již nyní setkat s p.mktickým úspechem.9
Prakticky naráží ovšem vytvorení socialistickoklerikální koalice s docasným vyloucením agrárníku u nás
na velké prekážky.
.
Svetem jde práve vlna na levo, jak ukázaly všechny
poslední volby v Evrope (Polsku, Nemecku - Hamburk, Norsku, doplnovací volby ve Francii a Anglii,
a konecne, trebaže ne v takové míre, i obecní volby
naše). vývoj událostí v Rusku nevylucuje po »nepu«
hospodárském i »nep« politický. Otázka koalicní vlády
s buržoasií stává se proto za nynejších pomeru opet
velmi diskutovanou a spornou v delnickém svete. Bude
tu rozhodováno v ruzných zemích ruzne, dle potreb dotycných zemí a názoru vetšiny strany. Po trpských zkušenostech z posledních let, jež vyplynuly z roztríštení
delnických rad, podrobí se jiste menšina vetšine v zájmu uJ.ržení jednoty strany, i kdyby byla o taktice názoru rozdílných. V Ceskoslovenské republice vytvorí
jednotnou delnickou stranu, jak se zdá, ne komunistická
nebo nekterá socialistická strana, nýbrž buržoasie, která zvlášte pripravovanými reakcními predlohami srazí
delnictvo v jeden šik.
Ostatne o možnosti koalice socialistu s klerikály nerozhodují socialisté sami - možnost takové koalice je
za daných pomeru odvisla i od klerikálu i od chování
komunistu. Zdá se, že lidovou stranu neodstrašily ani
relativne znacné ztráty pri posledních obecních volbách
a že má ve strane ješte vrch její reakcní krídlo a averse k socialistum. Zlepšení pomer ti u nás a konsolidace
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nastane až tehdy, až zvítezí zásaja, že v Ceskoslove
sku není možno vládnout nejen proti delníkum, ale a
bez delníku. Socialistické strany musí tuto zásadu pr
bojovat. Strany sdružené v nynejší vládní koalici k t
muto presvedcení zatím - zdá se - nedošly. Hlinka
se svou stranou je ovšem nevypocítatelný a nejistý
v každé vládní koalici. Rozhodující by byla dále pro
kombinaci rudocerné koalice u nás i soucinnost - treba jen pasivní - komunisttl. Komunisté se svou velkou
stranou musili by se rozhodnout, zda chtejí jopomoci
v Ceskoslovensku k vláde a k režimu sociálne spravedlivejšímu a k zlomení vládního monopolu agrární buržoasie - nebo chtejí-li svou pasivností umožnovat za
všech okolností dále nynejší systém.
Jak videt, není tedy v praxi otázka vytvorení socialistickoklerikální koalice snadna a blízka - ale treba
o ní beze vší pochyby vážne a pilne uvažovat a nepouštet ji se zretele.
F. Peroutka:

O

situaci malých stran.

M.ezivznikaly
malými stranami,
i zacházely,

které u nás po prevratu
projevuje národní strana práce nejvíce odolnosti. To, myslím, mužeme prijmouti jakožto fakt. Vzpom6íme na Práškovu agrárne konservativni stranu ci jak se tenkrát jmenoval ten osobní
podnik: vznikla téhož roku jako národní strana práce,
ale do dýchala ani ne za ctvrt roku po prohraných volbách, zcela vycerpána na duchu, na nadeji a pro známou
šetrnost páne Práškovl1 i na penezích. To byl poclnik
vypocítan)" práve pro jedny jediné volby: bud se p0darí zachrániti vudci politickou kariéru, anebo konec koncu mtlže ten vudce jako politický pensista užívati radostí, jež po kytuje zámožnost. Tato strana si
náramne rychle rekla: když to nejde, nechme to. Aby
malá strana se nerozešla hned po prvních prohran)"ch
volbách, k tomu je ovšem treba zcela jiných charakterových vlastností, než jakými se vyznamenávali stoupenci strany Práškovy. Rekl bych krátce, že je k tomu
treba ponekud duchovnejšího založení.
Do letošních obecních voleb vstoupily dve nové malé
strany, které, podívavše se na výsledky, bU:lOlinyní
podle vší pravdepodobnosti také hledat, kde nechal tesar díru. Pokud se týká strany p. Stríbrného, je velmi
patrno, že je to na vlas stejn)'T podnik jako Práškuv:
odstavený vudce chce se vlastní mocí vrátit do politického života. To je hlavní a zárovei1 jediná idea této
strany. Vubec pokud se ideí týká, prdstavuje podnik
p. Stríbrného maksimum chudoby, jaké kdy bylo pozorováno v naší politice. Pan Prášek prišel aspon s jistým
konservativním naladením, fašisté ma jí aspon nekolik
temných ideí, z nichž každá je jako splašený býk. Pa
Stríbrný nemá vtlbec nic. Byl prípraven vyhovova'
každému, kdo mu dá hlasy. Bylo mu zcela lhostejn
bude-li povzn.esen hlasy sportovetl, filatelisttl, ceskosl
venské církve, spiritisttl nebo nestydu, kterí toužÍ
precísti nejakou pornografii ve »VecernÍm liste«. Pf
mýšleje o hlasovacích lístcích, ucinil t)"ž objev, ja
starý rímský císar, který pricichl k peneZtlm, zÍska
ným nevím už jakou špatnou cestou: nesmrdí. Spole
nost, která se kolem neho shromáždila, nemá icley,j
by ji udržela pohromade v casech protivenství. Jdin
ideou hyl rychlý zisk. Spolecno t nevydrží zklamá

jež ji v tom ohledu potkalo, a jeden bez úspešný zprotiví se druhému bez úspešnému tak, že se brzy nebudou
moci snésti. Jednu výhodu ovšem má tato skupina proti
skupine p. Práškove: z ruky p. Stríbrného plynou daleko štedreji peníze na politické úcele. Pan Stríbrný
ovšem sám nic nemá, jak se sluší na poctivého politika.
Ale osud to tak moudre zarídil, že jeho bratr získal od
prevratu jmení, jež se odha1uje nejméne na tricet milionú a nejvýše na osmdesát. A ponevadž je František
Stríbrný Jirímu Stríbrnému dokonalým bratrem, mohl
tento politický podnik vydati na volební agitaci snad
více než i nejvetší strany. Dnes ovšem je už dokonale
videti, že jsou to peníze prospekulované. Penezi lze
sice mnoho udelati v politice, ale prece jen není možno
nahradit jimi všechno ostatní. T}-den, který uplynul od
obecních voleb do voleb do místních v}rború, stacil, aby
volici se pocali houfne odvracet od této strany, vidíce
v ní již vec ztracenou. Bude-li p. Stríbrný obzvlášte
tvrdohlavý, múže jeho strana za velké peníze ješte nejakou dobu žíti na papír,e. Prakticky je tento pokus
likvidován již nyní.
Neco podobného platí i u fašistú. Behem tj"dne týž
katastrofální odliv hlasú. Volici zpozorovali, že i tu
jde o vec ztracenou, a fašistictí kariéristé, kterí delali
rebely jen proto, že se domnívali, že plují s proudem,
vidí nyní, že vlastne plují proti proudu. A to karieristé
dlouho nevydrží.
Nemají tech morálních vlastností,
jichž je treba k tomu, aby meli odvahu být v minorite.
A tak z nových stran zústane do budoucnosti zase
jen národní strana práce. Ackoliv dva roky musí pracovat bez mandátú, dostala více hlasú než obe nové
strany, slibující modré s nebe. Chteli bychom videt,
kolik hlasú by dostal p. Stríbrný za dva roky; uohužel
se to už asi nedovíme. Druhý príznivý fakt pro národní stranu práce je ten, že pri volbe do místních výború
nenastal u ní onen katastrofální
úbytek hlasú jako
li druh)"rch malých stran; j.en ona získává mandáty do
místních v}"ború. (Ponevadž nekan1idovala v nekter)rch ctvrtích, lze mluviti v druh}'Ch volbách jen o ztráte asi 600 hlasú.) To dokazuje, že strana má solidní
a už i za nejhorších okolností neotresitelný základ, na
kterém je možno pracovat dále. Podle statistiky sekretariátu ztratila tato strana v místech, kde kandidovala
v obecních volbách, proti r. 1925 asi dva tisíce
hlasú. Uvážíme-li, jak nerad dává volic svúj hlas
stranám poražen}'m a jak mnoho lidí volilo tuto stranu
pred dvema roky jen náhodne (1nes jsou nekterí z nich
i u fašistLl), svedcí to jiste O odolnosti strany. Problém
je ovšem v tom, že národní strane práce pouhá odolnost, byt sebe znamenitejší, nestací. Nestacilo by jí
ani, kdyby byla zachovala hlasy z r. 1925 úplne beze
ztráty.' Chce-li se dostati do parlamentu (a jen to múže
b),t cílem každé normální strany), musí rúst. V tuto
možnost nekterí verí a jiní neverí. Hlavní pro postup
strany je ovšem, že clenstvo samo trvá na tom, aby
byl ucinen nový pokus.
Jestliže strana se nerozchází
po dvou volbách,
v nichž neprorazila, lze usuzovati, že ji udržují pri živote dosti v}'znamné síly :J. že vyhovuje nej:tké politické potrebe. Nem)'lím se asi, reknu-Ii, že je to touha
inteligence po uplatnení. Inteligence není nejak spokojena se svou rolí - a to udržuje národní stranu práce
pri živote cléle než ty 1Llvocly, z nichž vznikly ostatní
malé strany. Nejde tu jen o inteligenci jako povolání,
ale vLIDeco inteligentní názor na politiku.

J árodní strana práce je nejchudší z ceských stran,
a to už je velká nevýhoda v politickém boji. Je
mnoho posic, které by mohla získati, kdyby mela
trochu více penez na orgamisaci, a mnoho, které by
mohla lépe uhájiti. Ale v tom nevidím hlavní prekážku.
Hlavní obtíží je obava volicu, nebude-li jejich hlas
vlastne ztracen, odevzdají-li jej této malé strane, která
již jednou nedostala mandátú. I árodní strana práce
musí uvážiti, je-li možno, aby do parlamentních voleb
premohla tuto zcela pochopitelnou a po mnohé stránce i zdravou, jak je nutno priznati, volicskou psychologii. Myslím, že je k tomu jediná cesta: úspechy
v o~ecních volbách, které bu10u v mnohých dLI1ežitých mestech behem dvou let. Bude-li volic presvedcen
úspechy v techto voJbách, že je reální nadeje na získání mandátú, bude-li mu moci strana dát pred oci císla, která vzbudí jeho dúveru, je možno pocítati se
vzrústem. Kdyby však jednotlivé obecní volby ukazovaly spíše na ztrácení posic, pak by asi ve volicstvu
nabyl rozhodné prevahy názor, že jde o vec ztracenou,
a nebylo by možno tímto mínením hnouti. Národní
strana práce musí tedy pamatovati, že každé príští
obecní volby jsou v tom smyslu pro ni už soucástí
voleb parlamentních, a musí jim venovat plné úsilí.
Kaž::lá liknavost by se dotj'rkala samotné existence
strany. Volic chce míti dukaz o tom, že strana má
slušnou nadeji, a není mu jej možno podati jinak než
výsledky z obecních voleb. Nesmí se opakovat, aby byla
tak málo organisacne pripravena jako na práve vykonané volby.
Osudem národní strany práce jest, že prišla až po
dobe, kdy mocní tohoto státu ješte dovolovali tvorení
nových stran. Kdyby nebyl ctyri nedele pred volbou
volební rád libovolne zmenen starou koalicí tak, že
Praha byla roztržena na dve cásti a každá ta cást
strcena do jiné župy, sedela by 1nes národní strana
práce v parlamente s peti mandáty. Není tedy treba
hlubokomyslných úvah vládního tisku o tom, proc se
strane práce tenkrát pokus nezdaril. Zdaril se, ale byla'
o vj'rsledek obrána volebním rádem, specielne k tomu
cíli upraveným. Byl to spíše trik než nezdar. Volební
reforma z r. 1925 má podle pravdy slouti zákonem
k zamezení národní strany práce. Kdyby takový zákon byl usnesen již r. 1920, nesedela by dnes živnostenská strana v parlamente. Ale tehdy nebyli páni
ješte rozh01nuti zavríti dvere pred každou další konkurencí. Je treba si všimnouti, že rafinovaná volební
zmena z r. 1925 by byla pet let pred tím uzavrela cestu do parlamentu i živnostníkLlm (a jest to strana,
která má dnes osmnáct mandátú): pak nebudeme p0kládat porážku národní strany práce vLlbec za težkou.
Bylo proste režiséry pod ní otevreno propadlište.
Ale musí se pocítati s tím, že i v budoucnosti bude
musit strana práce prelézat ohrauu z l. 1925. Proto
pouhé udržení posic nemelo by pro ni vúbec smysl.
Kategorickj'Tm požadavkem pro tuto stranu je vzrúst.
Nehodláme nikterak zatajovati, že to bude velmi težké
podnikání. V prvé ra::le proto, že neorganisovaní lidé
zrídka volí strany bez skutecné výkonné politické moci;
a s neorganisovanS-in, indiferentním volicstvem musí
pocítat každá strana. IIlavní otázkou národní strany
práce je program. Nestací stále tvrdit, že je to strana
Masarykova. Budto hude míti strana práce program,
odlišný od všech jinj'Tch, aby každý jasne videl, proc
má voliti práve tuto stranu a ne nejakou jinou, anebo
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nebude míti tolik pritažlivosti, kolik jest jí treba k tomu vzrustu, bez nehož by se do parlamentu nedostala.
1\Iusí míti otázky, pro než pLljde do boje a pro než
není ochotna bojovat žádná jiná strána. Pri té príležitosti bujiž mi dovolena poznámka, že považuji za chylm, prohlásila-li se tato strana, byt polohlasem, za socialistickou. Vím, že pri tom mela na mysli velmi
široký výklad slova s o c i a I i s m u s, s jakým muže každý opravdový Eberál souhlasit, ale pres to
to byla zbytecnost a psychologická
chyba. Kdo
chce býti socialistou, má již dosti velkých socialistických stran, aby do nich vstoupil, a všechny
druhy socialistického presvedcení mají již své zastl"lUpení. Naproti tomu opravdovS' liberál v tom statecném
a potrebném smyslu, jakS' liberalismus muže mit,
j-;me-Ii ochotni jej do neho vložit, nemá dosud, kde hv
hlavu složil. Prohlásivši se za socialistickou, prestala
strana práce být nebezpecným konkurentem národní
demokracii. Myslím dosud, že je treba vytvoriti
stredisko pro lidi opl;avdu liberální, a žádná strana by se pro to nehodila tak jako strana práce.
Nazvala se socialistickou pouze z jakési poverecné
nechuti k jménu 1i ber a 1i s m u s. Ale dnes, kdy
národní demokracie se už pred ocima všech stala
stranou
konservativní
a polofašistickou,
je více
než kdy jindy
treba uprímne
liberální
strany.
Je nutno pocítat s psychologií lidí, kterí sice velmi
žive nesouhlasí s politikou národní demokracie, ale
pres to nepujjou do strany, která má nad dvermi napsáno: tady zacíná socialismus. Mezi socialisty nemiHe
národní strana práce hráti vetší roli; tajy se vždy
píše pujde ke kovári než ke kovárickovi. Její rolí mLlže
býti jen uprímný liberalismus.
Je velmi zrejmo, ž.e v obecních volbách nedostala již
národní strana práce žádných indiferentníc~ hlasl't. Její
místo a nadeje je dnes na radnicích. Musí udelati to,
co radí Macdonald každé strane, která se nedostala do
parlamentu: jíti do obcí a presvejciti tam lidi, že dovede pracovat. Strana práce musí venovat nejvetší pozornost práci svých lidí na radnicích. Je to pro ni politická zkouška. Práce v obcích je žebrík k té dLlvére
a popularite, jíž je strane treba, aby ji lid poslal do
parlamentu.

se dali do najšeného volání slávy. Že by v národní demokracii mohlo býti 50.000 delníku, to neocekávali ani
národní demokraté. Ostatní ovšem tomu neverí ani po
sjezdu. Mají již své zkušenosti s národnedemokratickS'mi císly. Nás zajímalo Národní sdružení již pred
sjezdem. Podnikli jsme pokus podívati se blíže na delníky organisované panem Síserp.
Poslali jsme svým prátelum, úredníkum v nejrltzr.ejŠích podnicích, dotazník o poctu delníku, organisovaných v národní demokracii, o jejich organisacích,
o pomeru k zamestnavateli, o prícinách, které je vedly
do strany zrejme zamestnavatelské,
a o všech tech
težko pochopitelnS'ch vecech, které zpLlsobily, že v zemi tak vyspelé a tak dobre organisované delnické trídy
je pomerne silné hnutí delníkLI, jimž odborári ríkají
»žlutí«. V žádané IhLlte jsme dostali 110 vyplnených
dotazníkú. Ctyricet osm odpovedí praví, že v jejich
podniku národne demokratických delníkú není a, pokud byly podniknuty pokusy, byly odmítnuty. V 62
závodech pak ,jsou príslušníci Národního sdružení.
Mezi 11.080 zamestnanými delníky je jich 677, to je
6.1 I procent. Císla ovšem ,nejsou úplne presná, protože
k odpovedi na otázku, kolik delníkú je organisováno
v Národním sdružení, je v 43 prípadech pripojeno
SILIVko»asi«. Pokusíme se shrnouti všechny odpovedi
postupne podle položených otázek a reprodukovati tak
cást obrazu národne demokratického delnického hnutí.
Pripomínáme, že pro nedostatek prostredkú požádali
jsme o zprávy jen úredníky podniku, o nichž jsme mohli predpokládati, že zamestnávají národne demokratické delníky. Snad výsledek tohoto nedokonalého pokusu presvedcí Odborové
sdružení ceskoslovenské
nebo Ceskoslovenskou obec delnickou, že by bylo v jejich zájmu, kdyby samy provedly statistiku úplnou.
Mají k tomu nejen veškeré prostredky, ale - jak ješte
uvidíme - i velmi vážné duvody. Mohou se o mnohém pouciti.
1. Jsou
delníci
Vašeho
podniku
organisováni
v národní
demokracii?
Ze sto deseti odpovedí ríká 62 ano. Ve 48 prípadech
není ani j,ediný delník národním demokratem. J je vesmes o podniky menší s úhrnným poctem 2561 delníku.
2. T v o r í s a m o sta. t n o u del nic k o u o rganisaci
národne
demokratickou?
Jirí Beneš:
Ve :'.3 prípadech jsou delníci národními demokraty,
ale nemají samostatné organisace. Ve 27 z nich jsou
cleny místní politické organisace své strany. V 6 prí1.
padech není v míste ani odbocky Národního sdružení,
ani Dolitické organisace národní demokracie. Ojbocka
a svého
zacátek N ríjna
demokracie
á rod svolala
n í h o národní
s d r u žen
í del nsjezd
í k LI N ár~dního sdružení byla založena ve dvaceti devíti
prípadech.
a zrí z e n c LI. Byl to sjezd agitacní, svolaný jen
proto, že. na 16. ríjna byly vypsány obecní volby.
:). K'U 1i k ci e n ú má
od b o c k a N á r o dProto také reci a resoluce, jak je otiskly N á rod n í ního
sdružení?
L i sty, nevysvetlují mnoho ani o Národním sdruZ 29 místních odbocek Nároclního sdružení má 7
žení ani o jeho plánech. Ale jedna z recí byla sledoméne než 20 clenu, 15 od 21 do 30 clenú, 5 od 31 do
vána i ::ielegáty velmi pozorne. Byl to výklad pana ta40, jedna má 59 clenu, jedna 80. Úhrnem vš~ch nájemníka Kucery o poctu organisovaných clenu. Pan
rodne demokratických delníku v 62 mestech Je 963.
tajemník spocítal všechny cleny Národního sdružení,
V,e vetšine prípadu (22) jsou v odbocce organisováni
pripocítal národne-demokratické
delníky odborove nei delníci jiných závodu. Ve všech 62 vyšetrovaných
organisované, pribral ješte nejaké jednoty, svazy, volná
závodech je organisováno 677 národních demokratú.
sdružení, jejichž existence byla do té doby i pro ná4. K o 1i k jet
o pro c e 11 t a) del 11 i c t v.a
rodní demokraty hlubokým tajemstvím, a došel k cív LIb ec, b) del nic t v a od bor o v e o r g a n 1slu 50.000.
delegáti, kterí prece cekali veliká císla,
sovaného?
museli nápred zavríti ústa prekvapením rozevrená, než

Delníci v nedelnické strane.
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prípadech se odborové hnutí socialistt't a komunistu nestará. Ve 26 prípadech potírá zamestnavatel j~n organisaci komunistickou, kdežto proti socialistú~ n staví se jen odmítave, aniž by používal teroru. V 13 prípadech jedná s organisacemi vš.ech socialistu i komunistll odmítave, ale teroru nepoužívá. V osmi prípadech vystupuje neprátelsky i proti socialistum. Dva zamestnavatelé byli pro útisk udáni. Jeden orlsouzen
k pokute, druhý osvobozen.

Druh podniku:

6. V y s k y t
v jaké
forme?
Pomery v n'izn,)'Ch podnicích jsou velmi odlišné.
Jsou podniky. kde ze 17 delníku je 12 v národní demokracii, a na druhé strane v prádelne je 410 delníkll a
jen 6 národních demokratu.
Na druhou cást otázky jsou odpoveJi vetšinou nejaspé. Ve 26 prípadech nezná náš informátor
pocet všech
odborove organisovaných delníku a oznamuje jen sVllj
oclhad, ve 12 prípadech si nedovede sám uciniti predstavu (vetšinou se domnívají, že jde o pocet všech
organisovan,)Tch v meste místo v závode). Ve 24 prípadech tvorí 3 až roo procent odborove organisovan)"Chdelníku v závode. Naše otázka byla zrejme špatne formulována.

I

5. J a k ýi e pomer
z a m e s t n a vat e u a)
k Národnímu
sdružení,
b) k jiným
organisacím?
Odpovcdi nelze registrovati podle poctu. Jen celkove
možno ríci, že 49 zamestnavate1lt nebo vedoucích reditelll otevrene podporuje národne demokratické delnické organisace. Jeden osobne mezi svým delnictvem
vystupuje proti Národnímu sdružení. Osm (z nich S
NemclI) nemá zájmu o politickou príslušno t svých
delníkll. O ctyrech není verejne známo, jak s'~ na N árodní sdružení dívají. Vetšina našich informátoru pripojuje k dotazníku bližší vysvetlení o pomeru mezi
politickým názorem zamestnavatele a jeho delníkll.
V II prípadech bylo Národní sdružení založeno prímo z iniciativy a za podpory zamestnavatele. Nekde
se to stalo jen soukromou agitací mezi jednotlivci,
nekde si prímo sám svolal své delníky, predsedal scht'tzi a vlastní recí podporoval národne demokratického
recníka. Dva naši informátori tvrdí, že delníci považovali rec svého zamestnavatele za rozkaz. V jednom
prípade pozvali si delníci do takové schllze komunistického sekretáre. Ten však byl na rozkaz zamestnavatelllv vyveden, aniž se dostal ke slovu a aniž by prítomní komunistictí delníci meli odvahu protestovati.
Vetšinou však pomer mezi zamestnavateli a
árodním sdružením lépe vysvetlují odpovedi na otázku šestou a sedmou. V továrne na zpracování kovu na ceskomoravských hranicích
prišel zamestnavatel
do
<chuzesv,)'ch delníkll, svolané národními demokraty,
a energicky presvedcoval posluchace, že škodí sami
sohe, chtejí-li se organisovati ve strane podporované
prtnnyslníky a bankami. Zajímavé je, že - ac prý dobrý recník - prohrál. Na schllzi za jeho prítomnosti
se 13 jeho dclníku prihlásilo do Národního sdružení.
Proti clenství úredníku v této strane nikdy. nevystupoval. Sám není politicky organisován.
Proti ostatním organisacím staví se zamestnavat~lé
odmítave nebo prímo neprátelsky. Ve ctyrech prípadech není stanovisko zamestnavatelovo známo. V I I

I se
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V á s prí
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Zdá se, že teror a peníze se stávají obvyki.)·m prostredkem nekterých zamestnavatelu, jímž pi-esvcdcl1jí
své delníky, že jejich místo je jen
národních c1emokréltll. 34 odpovedí praví, že proti odborov.)rm orl~anisacím komunistu a socialistll se zamestnav:.ttel br:íní
proste propuštením funkciol1árll z práce. V osmi pí:ípadech odt'tvodnu je zamcstnavatel, takovou vS'poved'
v)Tslovne tím, že nebude trpct ve svém podniku socialistické respektive komunistické agitátory. Jen patnáct
zamestnavatelll nebére zretele na politickou nebo odborovou príslušnost delníka. Dva fašisté dávají každému delníku, kterého prijímají do práce, prihlášku do
Národního sdružení.
Neprihlásí-li
se, není prijat.
V jednom prípade získal národne demokratický agitátor cetné prihlášky, když na schltzi za prítomnosti
reditele podniku prohlásil, že pri nastávající restrikcinárodní demokraté propoušteni nebudou. Ve velké textilní továrne v severovýchodních Cechách vstoupila do
. árodního sdružení celá nároJne sociální delnická
skupina, když jí zamestnavatel
se vší formálností
oznámil, že by byl blázen, kdyby ji ve svém závodu
trpel. Nekterí z našich informátoru praví, že národne
demokratická delnická organisace je zamestnavatelem
považována za jeden z prostredku proti delnictvu.
LI

7. V y s k y t
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1 když vetšina odpovedí zarazuje prípady predl10stního práva národních demokratu pred delníky socialistickými do kategorie teroru a nikoliv úplatku, prece se zdá, že korupce je jedním z hlavních agitátoru
pro Národní sdružení. Ve dvaceti sedmi prípadech
ma jí clenové Národního sdružení hmotný prospech
ze svého clenství. V továrne na nábytek dostávají delníci vánocní výpomoc. Národní demokraté dostanou
všichni. Ostatní jen výjimecne. Ve dvou textilních továrnách dostane delník, který prokáže clenství v Národním sdružení, príplatek 5 až 20 Kc. Pri volební agitaci dostanou tito delníci placenou dovolenou. Ve velkém obchodním podniku v Brne dostávají úcastníci
národne demokratick)'ch schllzí 4 Kc za hodinu, jakoby pracovali pres cas. V továrne na zpracování kov II
a ve trech uheln,)'ch dolech jsou delníci, kterí podepsali národne demokratickou kanclidátku pro volbu pro
závodní v,)'bor, pridelováni k lehcí práci.
8. J s o u Vám
zná m y f i n a n cní p o m e r y
Národního
sdružení?
Ze 62 odpovedí zní 44: ne. 17 upozon'íuje na rozdíl
mezi velmi malým clenským príspevkem, který se vybírá jel1 velmi ledabyle, a pomerne znacnou režií organisace. Jen jeden tvrdí, že zamestnavatel prokazatelne
poskytuje Národnímu sdružení pravidelné dotace. Jeden pripojuje ke své zpráve opis žádosti, v níž ústrední
sekretariát Národního sdružení upozon'íuje na výho661

---------dy, které zamestnavateli vzniknou, získá-li Národní
sdružení ve meste posice, a prosí ho o financní príspevek. Originál dopisu prý poslal organisaci národne
sociálních kovopracovníku.
9. J.a k Ý je po m e r mez i del nic t v e m
n á rod ne dem o k r a t i c kým a fa š i s t i c kým?
Ze 62 odpovedí SI považuje Národní sdružení ve
skutecnosti za fašistické. Podle jedné došlo teprve
v poslední dobe k rozporum mezi národními demokraty a fašisty. Po schuzi odbocky
árodního sdružení za prítomnosti fašistického direktora usneslo se
17 ze 26 organisovaných
národních
demokratu vystoupiti z dosavadní organisace a založiti Stavovskou
obec fašistickou. V odpovedi je podtržena veta: »Reditel podniku a zakladatel Národního sdružení jsou fašisty.« Deset informátorú pomer Národního sdružení
k fašistum nezná.
V dotazníku jsou ješte otázky o pomeru mezi Národním sdružením a socialisty a o dLlvodech, které
jednotlivci pro své clenství v národní demokracii uvádejí. Odpovedi uvedeme príšte.

Jak to dopadlo s aktivismem
pri volbách?
Velmi
mnozí volbách
sledovalinemecký
se zájmem,
jak obstojí pri
. obecních
aktivismus.Nemecká
oposice dlouho hlásala, že den obecních voleb bude
dnem úctování, a že aktivisté buiou na hlavu poraženi.
Nestalo se tak. Aktivisté vyšli z volebního boje bez
vetších ztrát. To priznává i nemecká oposice. Pražský
»Sozialdemokrat«
se rozjásal nad úspechem nemecké
sociální demokracie príliš nekriticky. Kriticteji psala
karlovarská »Volkswil1e«, jejíž clánek »Der erste Ruck
nach links!« již svým nadpisem ukazuje, že by bylo
predcasno mluviti o dokonalé porážce nemeckých vládních stran. Ztichly i ostatní strany nemecké oposice.
Nemectí nacionálové, kterí šli na aktivisty velmi zhurta,
považují najednou (»Sudetendelltsche
Tageszeitung«)
za úspech, že nemectí aktivisté byli zklamáni, ocekávali-Ii volební úspechy.
nemecký národne sociální
»Tag« mluví velmi opatrne o své strane, ac šla do voleb s velkými nadejemi. Ríká, že tu a tam neco hakenkreuzleri ztratili, tu a tam neco zase získali. Mluví
o »upevnení« posicí hakenkreuzleru;
mluví tedy velmi
strízlive. Jest jisto tolik, že neúspechy aktivistú nebyly takové,
jak cekala nemecká oposice. Aktivistické strany nevycházejí sice z voleb posíleny, ale také ne znacne oslabeny. Udržely své posice. Nejvíce ztratili nemectí krestanští sociálové. »Tag« to charakterisuje tak, že »c e rn í« ztratili, a že »rudí« získali. Povšechný úsudek nemeckého tisku jest takov)T, že nenastaly podstatné presuny politické, že jest však znatelný presun do leva.
N a první pohled orekvapu je, ž.e aktivisté vyšli z volebního boje tak dobre. Dalo by se souditi: aktivisté
zmenili taktiku v posledním roce tak náhle a tak dukladne, zabocivše z oposice do vlády, že to bude míti
odezvu mezi nemeckým volicstvem. Ale bylo již nekolikráte akcentováno, že nemecký clovek, zejména nemecký sedlák, jest vetším aktivistou, než jeho politikové. A dále: volic jest konservativní.
Velmi nerad
mení stranu. A dále: stíny aktivistické politiky i její

I

662

svetlé stránky se nemohly projevit v tak krátkém údobí,
jako jest doba jednoho roku. Proto aktivistický volic
zustal veren svým stranám. A ješte jedna prícina:
i kdyby byl volic nemecký na pochybách, zda taktika
aktivistických stran je dobrá, i potom by byl na vahách, má-Ii pro t o jíti s nemeckou oposicí. Rekl si
asi: dosáhl-Ii aktivism dosud málo, pak oposice príliš
mnoho slibuje, ale príliš má I o zarucuje. Byli-li aktivisté osocováni, že dosáhli príliš málo, nestacilo to ješte
nemeckému volici, aby šel k oposici, která dosud nedosáhla niceho.
Nejvíce jest nadšena výsledkem nemecká sociální demokracie. Vzestup jejích hlasu jest v souvislosti s poklesem hlasu komunistu v nem. krajích a se ztrátami
krestanské sociální strany. Jest to strana, jež má hodne
delníku, kterí byli zneklidneni tím, když Mayer Harting si pochvaloval konservativnost
vládní majority.
Meli strach, že tuto konservativnost odnesou na sV)Tch
zádech. Meli strach. že strana pripustí novelisaci sociální pojištení na škodu delnictva. Strana si libovala
v obojakosti, chtela sloucit vodu a ohen a chtela dokázati, že zájmy delnictva lze sloucit se zájmy hierarchie
a odbyt)Tch šlechticu. Nepodarilo se jí to a doplatila na
to.
pri techto volbách se ukázalo, že strana Mayer
Hartinga jest Achilovou patou nemeckého aktivismu.
Menší vzrLlst nemecké živnostenské strany a cetné
hospodárské skupiny, které v nemeckých mestech kandidovaly, ukazují, že nemecký clovek myslí více stavovsky, hospodársky, než ve velkých a cistých politických liniích.
Nemectí demokraté jásají nad svým úspechem v Praze, kde došlo k ostrým srážkám mezi nem. demokraty
a nem. vládními stranami, pri nichž chtel se svézti
i podivný nemecký »realista« Kremer z Brna; v J;>raze
došlo i k pranici o hlasy nemeckých židú. Pomáhal pri
tom Kremer a p. Petin, kdysi emisar ruských bor evikLl. Úloha Kremera & Petina byla dosti podivná.
Ale pres to je videt, že politický vývoj prešel pres nemecké demokraty, kterí svému liberalismu nedovedli
dáti uprímnejší a sociálnejší obsah. Jejich vliv buje
ciste lokální, pražský, i když ma jí k disposici silnou
novinárskou tribunu (Bohemia, Tagblatt atd.).
Disidenti Svazu nemeckých zemedelcu Mayer &
Hanreich v celku pohoreli. Ani užší Chebsko nepodeprelo Mayera tak, jak ocekával.
Aktivism má od obecních voleb jakýsi formální souhlas svého volicstva. Oslabení krest. sociálu jest dtlkazem,' že urcitá cást nemeckých aktivistu si nepreje,
aby aktivism se vyžíval ve znamení politiky konservativní. Min. Spina mluvil o nutnosti spolužití, spolupráce. a trebaže byl nemeck}Tmi nacionály tak ostre napadán, neutrpel tento jeho aktivism takové ztráty, jako
aktivism Mayer Hartinga,
který chválil konservatismus vlády. Urcitá cást krest. soc. volicstva dala min.
Mayer Hartingovi na srozumenou, že mel slovy i praxí
zdurazniti i jiné možnosti aktivismu, než jeho možnost
posíliti tendence konservativní.
Jestliže aktivistické strany pri volbách v celku dobre
obstály, vidíme v tom více, než úspech nemeckých
vládních stran. Viiíme v tom, že nemecký lid má smysl
pro positivnÍ spolupráci ve státe, že ji dovede schvalovati, i když z jiné strany jest ostre kritisována. Práve
dve nejagresivnejší strany. nem. nacionálové a hakenkreuzleri, vycházejí se svým nacionálním boucharon-
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tvím na prázdno. Nemecký volic ve své prevážné cásti
jest aktivista. Zustal aktivistou i r6. ríjna, i když aktivistické strany daly aktivismu príliš úzký výklad,
když od velkých slibu v oposici príliš lehce sjely do
kolejí zcela bežných v politickém živote. Nemecký aktivism za dobu velmi krátkou slevil .mnoho ze svého
pathosu. Mluví skromneji, jest stranicky vypocítavejší,
kompromisnejší, než by to odpovídalo jeho drívejším
gestum. Teprve rok jsou nemectí aktivisté ve vláde.
Za tu jobu již príliš casto si zahrešili. Dal-li nemecký
lid souhlas i tomuto hrešícímu aktivismu své placet,
tím spíše by souhlasil s aktivismem, který by usiloval
o skutecnou symbiosu dvou národností, spravedlivou
hospodársky, kulturne a s o c i á 1n e, která by mela na
zreteli veci vetší než jsou vzájemné kompensace stran.

K. T.
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P. Eisner:

Tanecní]r.
Jsem
v rakouských
velkou
kavárnu a

lázních.
Nejsou caje.
velké,Tedy
ale mají
v ní odpolední
také.
tanecníka-profesionála, to, cemu Nemci ríkají Vortitnzer a Eintanzer (nežádejte na mne, abych rekl:
»predtanecník«. Fuj!).
Je to bývalý rakouský dLlstojník z Vídne, ale je jiný
než obvyklé klišé takového obrlajtnanta. Skutecný gentleman, nejen odevem, jenž nemá nic z nápadnosti
tancírenských N arcissu. Jeho tanec je svrchovaná kultivovanost a decentnost. Taková je i jeho mluva a celé
chování. Pracovního úkolu zhoštuje se s dokonalou
distinkcí. Svou partnerku prevyšuje o pultuctu spolecenských tríd. Inu, gentleman, jakého nenajješ mezi
sty panákú na lázenské promenáde.
I oko je spokojeno. Pekná tvár, krásne urostlé telo,
vytrénované, nevyžilé, ale i bez tech lalokú, jež jiní
nasazují v jeho asi 32 letech. Ne, to není zhýralec je to clovek sportu a tvor, jak se zdá, vskutku ušlechtilý.

Ten clovek se mi' líbí. Co se nám líbí, o to se chceme
sdíleti. Obracím se na svého spolecníka, muže ducha
a pera. Ten se však kaboní: »N ecetl jste muj poslední
essay o techto lidech?« cetl jsem tvuj es ay, t. j. po1<usa zároven i splnení velké hlouposti, a vidím, že
jsi i v praksi slepý, nenapravitelne hloupý.

*

*

*

Veru, chtelo by se mi napsati obranu techto tanecníku-profesionálu, jichž videl jsem už tolik a málokdy
bez potešení. Spolecnost dneška, která je stvorila, pokládá je za inferiorní. Ale i lidé ducha, totiž jistých
jeho prízemních ojrud, tedy barácníci ducha, brousí
si na nich své nikoliv solingenské cepele sarkasmu a
opovržení. N ema jí tušení, jak tahají se spolecností za
jeden provaz tuposti.

*

Kdysi melšosák jeden zárící pól eroticko-sexuální
pritažlivosti a rozhorceného zájmu. Byla to baletka.
Protože tancila v gázových sukénkách a posílala pusinky do hledište a byla vúbec tak docela jiná než jeho
barchetová polovice doma, zdála se mu vtelením se-

xuality. Byl to klam. Baletky byly z pannen moudrých.
Pokud vybocovaly z mezí, v nichž vyrovnává se pohlavní poptávka a nabídka, cinily tak, protože se to
od nich cekalo, rozumej chtelo. Jinak bylo jejich velkým ideálem by patrily k buržoasii. K ní smerovaly,
skoro vždy se zdarem. Duvod tohoto jejich založení
byl velice prostý: Tanec radikálne zbavuje pohlavního
pojráždení. Erotem zrozen, zabíjí tanec Erota, jednoduše z prícin fysiologických svalove-nervových.
Ale
o tom šosák nevedel, ježto nemel tušení, co je to tríhodinové denní cvicení na špickách. Baletka byla mu
jednou pro vždy strašne svudným bahnem vášní a neresti. Byla potrebou jeho fantasie. Probodával bahno
kukátkem a pak nad ním vyrkl své Fuj!
Zdá se, že neco z toho prešlo na tanecníky z povolání, s nekterými zmenami. Panu Plecitému je to povolání nemužné; pan Kostlivý se domnívá, že takový tanecník je strašný zh~'ralec, mužská prostitutka. Egonek
Tátadal je presvedcen, že ten »predtanecník« je hluboko pod diskusí, protože jelá za peníze neco, co Egonek delá jen pro švandu (a skoro stejne dobre, dokládá
Egonek).
Nebudeme mysliti s panem Plecitým, že mužné povolání je jen to, k nemuž vyžaduje se devadesát kilo
váhy, tváre dvakrát týdne holené, jedna košile za stejnou dobu, telo bachraté.
esoudíme s panem Kostlivým, že tanecník-profesionál je samozrejme zhýralec a prostitut. Správnosti
ieho domnenky prekáží nekolik okolností. Jednak je
tu úcinek tance sám, pravý opak erotického dráždidla.
Pak ješte neco rozhodujícího: Dovedete si predstavit,
co znamená být denne (denne!) na pospas všemožné
telesné zrudnosti v ženské podobe, stehovat sálem šifonéry kypících tel, balancovat potící se Junony, tocit
se s matronami, jež posedla touha dohonit, ceho nebylo, být partnerem vytrelých krasavic spolecnosti, jež
tancí jen proto, aby mohly vyzkoušet, jak dalece lze
provokovat koleny i jiným, provádet nádoby všech
slastí, jež prekypují vším, jen ne slastmi, až do tech
ružových husicek, k nimž vás objedná paní matinka,
abyste svým príkladem pritáhli nekoho seriosnejšího?
Nikoliv, to není škola pro zhýralce. Udelejte Don
J uana »predtanecníkem« - za pul roku mohou všechny devy sevi11ské spat bez pásu cudnosti.
A neprisvedcíme ani Egonku Tátadalovi, protože
zásadne nejsme ochotni prisvejcit mu v cemkoliv.
Vec je docela prostá: Tito noví lidé nového povolání
provozu jí z existencní nutnosti povolání jako každý
jiný clovek. Povolání trapné a útrapné, težkou fysickou
práci, která je peprena strázní všech smyslu.
Není ani logické smešovati jejich existenci s živ,)tem
v barech. Oni veru nemohou za to, že Eros, nezkonsl1movaný v šedi robotujícího dne a pretékající pres roubení spolecenské studánky, utíká se do ružove calounovaných putyk. Tancili by se stejnou elegancí za bí ..
lého dne, na námestí a na louce, a snad radeji než za
asistence lepších konských handlíru,
vyhladovelých
kupcich, zdrásaných hystericek, arogantních badirektoru a drzých kelneru.
Oh, známe te, krásná masko, známe te pod nánosem
mravního rozhorcení nebo spolecenského pathosu. Víme, ž~ tebou lomcuje jen samcí žárlivost, bezduvodná,
a zlost na nuznost vlastního tela, duvodná. Nezlomíme
proto nad tanecníky-profesionály
hul. Jsou zde, tot vše.
Doba je chtela. Nemuže každý prodávati šle, psáti
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právnické koncepty nebo literární kritiky. Nutno chopiti se i jiných povolání. Kdybyste je uznali spolecensky, byli by to sporádaní vrchní oficiálové tance. Pramálo zhýralého na nich. Jsou to lidé vetšinou uvážliví,
nápadne málomluvnÍ a zasmušilí. .Hrích jich už neláká, jsou smutni již pred ním. Šosák má privilej a
útechu iluse, že je nekde na svete »bahno neresti« a
ráj zapovezeného ovoce. Jejich údelem však je desiluse.
Popatrili príliš hluboko. Dávají si za svou životní zkušenost platit. Hoden jest delník mzdy své.
E. A. Longen:

Ze dnu bohémy.
v.

Roku
1911
»Kinofa«.

film()val
poprvé vsi Praze
film. krátké
spolecnosti
Podnikateléjsem objednali
u mne u ctyri
groteskní veselohry
s podmín:kou, že omezím režii na nejnutnejší.
Musil jsem napsat libreto, hrát hlavni úlohu a vésti režii umeleckou i výpomocn()u,
1. L obstarat
také herce, rekvisity
atd.
Tehdy nebyl v Praze žádný filmový atelier. Byl jsem nucen
postavit »interieury«
nekde ve vQlné prírode a nahradit reflektory sluncem.
Po delším pátrání a behání podarilo se mne umluviti reditele
kabaretu u »Lhotku« na Václavské
námestí (kde je nyní palác
Ces. banky), ze nám dovolil filmovat na zahrade, zapujcil plátené dekorace a dal svolení svÝm cleni'tm, aby se mnou hráli.
Pritom jsme se blíže seznámil s humbristou
J. Waltnerem
a
Jirákem, vrchním cíšníkem z kabaretu,
pozdej'i známým jako
Hamletem z »Montmartru«.
Bylo to primitivní filmování. Pokoje sestavené
z plátených
kulis mely díry, jimiž na;kukovali zvedavci, dvere se samocinne
otvíraly, jako, by neviditelný
duch prišel na návštevu,
po stenách mihaly se stíny herci't, jak slunce dovnitr pražilo, a vlasy
úcinkujících,
zástery,
sukne, papíry, ubrusy po,letovaly vesele
ve vetru, který obcas rozvlnil »zdi" pokoji't, jako by se filmovalo pri zemetresení.
Odmítnul jsem vyjednati s herci honoráre
za hru. Herci, nadšeni filmová ním, ponechali výši odmeny podnikateli'tm »Kinofy«. Po skoncení práce byli vyplaceni.
Nebyl
jsem tomu aktu z opatrnosti
prítomen, ale v noci jsem se sešel
s Waltnerem a Jirákem v kavárne »Kaisr()vce«. Waltner láteril:
»Ty's nás pozval k peknému výdelku. Za všechny ty dny
filmování dostali jsme každý dva zlatý padesát ikrejcari't. Tohle jsem si nepredstavoval.
V kabaretu mám zlatej tricet denne.
Není to k chcípnutí? Radeji si najmu nejakou krcm'u, ve který
se budou scházet kumštýri,
a Hamlet pi'tjde ke mne za vrchního«.
Za krátko
tre«. Dostál
niku.

otevrel Waltner
bohémskou
kavárnu
»Montmarslovu a jmenova,l Jiráka cíšníkem ve svém pod-

Jirák tajil v. sobe herecké touhy. Pi'tsobil také u nejaké divadelní šmíry na venkove, ale bída ho zahnala s divadelních
pr.ken zpet do cíšnického
stavu. Ve volných chvílích recitovával vždy monolog z »Hamleta«.
Proto' byl prekrten
na
Hamleta. Toto jméno ucinil svojí pi'tsobností v »Montmartru«
populárním po celé Praze.

*
Za jedné noci zapadli jsme s Fr. Oellnerem,
K. Torrlanem,
do »MontJ. Machem, Z. M. Kudejem a O. R. Opocenským
martru".
Bylo zásadním
pravidlem
všech bohémi't, skoncIti
nocní toulku u Waltnera.
K ránu objevil se vzácný
host
v »Montmartru«:
Karel Hašler, jehož první serií "Staropražských písnicek« zpívala práve celá Praha. Doprovázel
ho he-
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rec J. Hurt. Oba si k nám prisedli. Kapelník Reis ihned s
na klavír na oslavu príchodu Hašlerova písnicku: "Na ka
ný most si naposledy
zajdu -".
Toman poznamenal
po skoncení
aplausu ike Oellnerovi:

hudby a zpevu i bour1iv

"Vidíš, Františku,
naše básne ani nezpívají ani nás neosl
vují.«
Hašler zaslechnul Tomani'tv stesk, vyskocil a kricel s her
kým pathosem:
»Co je platno básnit, pánové, nejdou-li básn
na odbyt jak() houska na kráme«.
Oellner se usmál ironickým
úsmeškem, Maeh sklopil zrak
na politý stul, ale Toman byl hned na nohou. Poškubávaje ramenem a nachyluje
na stranu hlavu, zahledel se pres brýle
na Hašlera, a zdálo se, že navždy ztratí rec. Prece však pisklave vykoktal, jaJkmile záchvat rozhorcení polevil:
"Pane Hašlere, mel jste se stát pekarem. My, pane Hašlere,
my vyzpívali naše básnicky ze srdce. Vid, Františku?«
«

Kabaret "Lucerna,< opustili jsme (já a moje žena Xena) pro
neshody s reditelstvím
na hodinu. To tak bývá. Sblížili jsme
se s hereckými
manželi N()llovýmí, vedli jsme ve Vršoviclch
spolecnou
domácnost
a utvorili jsme dohromady
samostatný
kabaretní soubor, protože se pro žádného z nás nenaskytlo nijaké angažJmá. Jedva se Xena trochu z nemoci vzpamatovala,
vyšli jsme všichni ctyri z domu, abychom si opatrili neiak6
úcinkování,
nebOot bída, verný druh hrozila svÝm príchodem.
Rozhodli jsme se, že usporádáme
predstavení
kdekoli, a Kare~
Noll byl odhodlán, 'že zazpívá své kuplety treba nekde ve výcepu na sudu.
Napred jsme navštívili ve Vršovicích
na námestí "Lidový
di'tm«, nevedouce,
které p·olitiCiké strane náleží. Pan vrchol
ukázal nám veliký sál. Byli jsme nadšeni. I jevište bylo slušn
zarízeno.
E1la No1l()vá zkrátHa jednání otázkou, zda bych
tam mohli již príští sobotu pohostil1sku vystoupiti.
Vrchní

zakýval

hlavou:

"To byste

mohli.«

Xena radostne vykrikla, ale neopomnela
školenou: "Myslíte, že bude návšteva?«
Vrchní se zasmušile
vi'tbec nikdo, nechodí.«

usmál

a mávnul

ukázati se obchodne

rukou:

»Kde pak. Sem

Di'tm p'atri'l klerikáli'tm, kterých
se mnoho pred vál,koll ve
Vršovicích nevyskytovalo.
Zklamáni obrátili jsme za roh k nejbližší vetší hospode, jež na štítu mela lákave vepsáno: u .Mo·
skvy«. Hospodský
prijal naši nabídku s nadšením a ujistil nás,
že se postará, abychom hráli pred preplneným
lokálem.
Tech nekolik dni't pred predstavením
žili jsme s utkvelou
myšlenkou, že nám "Moskva« poskY~J1e penežní základ k dal·
šímu podnikání. V den zahájení bylo v našem majetku nekolik
dvaéetihaléri't.
Poradil jsem, aby se uvarila cokoláda, že nás
na celý den zasytí, a slíbil jsem, že vecer budeme míti v "Moskve«, co hrdlo rácí. E1la pridala do cokolády mouky, aby
prý "víc vydala«. Cokoláda zhoustla v odporný pop, který ne·
chte! žrát ani Nolli'tv pes. Obetoval jsem se sám. Ostatní sytili
se suchým chlebem.
Konecne se sešerilo. S jistotou úspechu zasedli jsme ve výcepu »Moskvy« ke stolu k jakémusi predkrmu. Hostinský nelhal. Hlavní místnost »Moskvy« byla preplnena. Najedli jsme
se s chutí. No1l se vzdálil, aby spocítal prítomné hosty, ale
v nekolika okamžicích
se vrátil a vykuckal ze sebe: "Ježíšmarjá, to je spolek hluchonemých".
Upokojil jsem Xenu, jež houževnate
hájila názor, že hluchonemé nebude naše kabaretní
produkce zajímat, poukázav na
svuj repertoir,
obsahující mnoho mimických scén a žertu beze

slov. Hodiny ukazovaly
práve osm hodin. Moje vystoupeni
na malé podium bylo pro hluchonemé
signálem. Prál jsem si
vyletet ,komínem pri pohledu na ne, kterak rázem o]Xlušteli
korporativne
lokál. V nekolika minutách jsme osireli. Teprve
k deváté hodine pri trousilo se nekolik denních hostu.
Vše dopadlo hure než by mohl nejzarytejší
pessimi.sta predvídat. Vybrali jsme asi sedmdesát
krejcaru, pocítaje v to i desetihalír od domovníka z domu, kde bydlila Xena s rodici. Domovník hodil peníz okázale na talír a prohlásil nahlas pred
všemi hosty: "Slecnu znám. Je ze spórádané
rodiny. A tohle
není žádný med, živit se po putykách«.
Útrata delala jeden zlatý devddesát
krejcaru. Hostinský ukázal svetlou stránku
své povahy, svoluje ]Xl delším jednání
k tomu, že príští sobotu uhradíme
útratu z výtežku
nového
predstavení,
ale paní Moskalová byla v podstate saií, jež láterila na komcdiantskou
bandu, která chodí po hospodách, aby
kazila obchod, až i domovnílk se dal presvedcit:
"Maj' pravdu.
Jeta holota, která nic nedelá a chodí na vyžírku.«
Xena vvplanula. Strhla se sebe trímetrové
plyšové boa, mající zdání kožešiny, a vrhla je do Moskalciných
rukou, rkouc:
"Ujistili jsme vás, ž'e vám zaplatíme
príští sobotu, a nestací-Ii
vám naše cestné slovo, vezmete si do zástavy
toto boa, jež
má vetší cenu, než celá vaše hospoda.«
Pri posledním slove obratným trhnutím vyškubla boa z rukou
již již se usmirující ženštiny, a rychle jsme zmizeli ve tme na
ulici. Moskalka nczmohla se ani k protestu. Byla presvedcena,
že má v fUJkou bud boa nebo cestné slovo.

*
Jaroslav
Hašek tvrdil o sobe, že má herecké vlohy, a nabízel se pro kabaret. Proslul po všech hospodách jako skvelý
improvisator.
Na libovolné thema, zvolené spolecností,
dovedl
improvisovati
monolog, nabitý vtipem. V pr,ostredí pijáku a bohému udivoval. Ale hospodská
sláva mu nestacila. Toužil po
uznání verejnosti,
a kde se dalo, vplet se na jevište.
Žádný dramatický
výstup dosud neprekvapil
více jako Haškuv na kabaretu pražské "Zlaté mládeže« v "Obecním dome«.
liašek sliboval, že jeho scéna bude ohromným
prekvapením.
Pri sestavování
programu nemel ani zdání, co bude mluvit, ale
porucil: "Napište na plakáty:
Jaroslav
Hašek ve své prekvapující scéne«. A vykonav
to', vybral si honorár predem.
Když se ho ptali poradatelé
krátce pred vystoupením,
má-Ii
scénu pripravenu,
podivil se nevinne: "A proc? Nestarejte
se,
já už si neco vymyslím. Jen zustante hezky za kulisami, abyste mne mohli podat nejakou rekvisitu, kdybych náhodou potreboval.«
Vystoupil. Obecenstvo
horejších deseti tisíc napjate hledelo na
ošumtelého obtloustlého
muže, jenž križoval jevíšte jako pavouk, dupaje zablácenýma
botama, ruce v kapsách. Zvíriv dostatecne prach, zvolal: »Jsem Jaroslav
Hašek. Sehraju vám
scénu z méh.o živ,ota. Je to drama, ale mužete se sm\it podle
libosti a inteligencc.
Moje tragedie
nazývá se: Nemilý host
v kavárne.«
Uklonil se a odešel za kulisy, kde kricel, až ho bylo slyšet do
sálu: "Pujcte mne zvonec, abych ohlásil zacátek«. Po zazvoneni vstoupil s kloboukem
na hlave a posadil se. Díval se
chvíli vztekle do obecenstva
a plival strídave na všechny svetové strany. Pro zmenu otocil se k obecenstvu
zády, pocínaje
si ješte hlucneji a nenuceneji.
Kopnul do židle, jež preletela
jevište a vyrazila okno v kulise, takže se obecenstvu
objevil
obraz vyjeveného poradatelstva.
Pak zacal nadávat jako v koralne.
V .obecenstvu nastala chvíle, ve které se ro,zhoduje o' osudu
herce. Prítomný starosta
mesta Prahy dr. Groš svraštil tvár,

kousaje knírek a potahuje bradkou, a nervosne odklepával popel doutniku. Ostatní se prizpusobili. Dámy ostentativne
zívaly
a šeptaly si. Nepokojný šum se vzmáhal.
Pro Haška neeksistovalo
obecenstvo.
Ignoroval strašlivé napetí v hledišti, jsa pohroužen cele do své hry jež vyvrcholila se
v hruzostrašné
scéne, když Hašek mlátil pestmi do stolu a
ricel jako býk: "To' je kavárna?
To jsem V Repre? Mne to
pranic neimponuje a kdyby tady se mnou sedel sám' místodl~itel Thun. Kde mám pivo, járku? Nemáte-tli ke mne duvery,
tak mne podejte aspon rum nebo mne vyhodte.
Už jsem vyletel z horších putyk než je tenhle váš Representák.«
Obecenstvo
rozhorcene
zahlucelo. V taikovém okamžiku odhodlal by se svedomitý
herec k sebevražde,
ale Hašek byl
nadšen. Prerušiv
hru, postavil se k rampe a prerval výkriky
své uspokojení,
že
nevole: >\.Át je ticho. Chci vám vyslovit
jste tak dokonale pochopi'li hluboký smysl mojí tragedie. Pamatujte si, že mne z kavárny
muže vyhodit jedine pan vrchní,
když nemám na útratu. Pockat, hra pokracuje.«
Obecenstvo
sedelo s otevrenými
ústy jako primrzlé. Hašek
bežel k oknu ikulisy a porucil poradatelum,
podobným umrlcum
na lodnim vraku, s kterým setkal se Poeuv Gordoru Pym poblíže Jižní tocny: "Pánové,
musíte mne pujcit dvacet korun,
byli by se vyabych mloW dokoncit své drama«. Poradatelé
svlékli, jen aby Hašek už zmizel s jevište. Pri živelných katastrofách
]Xlzbývají peníze i zlato ceny. Svíraje
bankovky
v hrsti, prikrocil
Hašek bohatýrským
krokem Jako Cyrano
ke stolu a zvolal: "Hospodo.
Bud jedno pivo nebo, odejdu
jinam«.
Konec se nedohrál. Hrdina tragedie dockal se osudu "nemilého hosta«. V nedaleké hospode v Nekazance se potom chlubil: "Docílil jsem živého úspechu. Podali mne na jevište penežitý dar a nesli mne na rukou pres celý Representák
-«
Pozdeji úcinkoval Hašek s námi na kabaretním
predstavení
v "Besede« v Plzni. Vedel jsem, že nebude pripraven, ale neodvážil jsem se ve vlaku pripomenouti
mu, aby si neco predem
vymyslil.
Oplýval znam'enitou
náladou, a to nás tešilo. Prijeli jsme do Plzne dopoledne a byli jsme prekvapeni,
spatrÍce
na nádraží Z. M. Kudeje ve vojenských
šatech. Privítal nás:
"Bando. Jsem na vojensikém cvicení v -Rokycanech
a k vuli
vám j~em si vzal uŽ) vcera vecer p,res cas, abych nepropás váš
príjezd. Celo'u noc jsem prosedel v nádražní restauracÍ.«
Letmým pohledem jsme ocenili jeho pravdomluvnost.
Kudej
kymácel se jako 'lodní stožár. A Xena mne upozornila rýpnutím: "At se s Kudejem a Haškem' neztratíš nekde v hospodc.
To bychom vecer nehráli.«
A svírajíc pevne moji paži vedla mne do »Besedy«. Plzen
nevyniká velkomestským
ruchem, ale Hašek s Kudejem zmizeli
nám cestou. Až vecer pribatolili se do šatny v "Besede« práve
pri zacátku predstaveni.
Xena je privítala:
»No vy vypadáte.
Ne, Hašícku, v takovém stavu nemužeš se objevit na jevi,šti.«
Hašek se pohneval: "Zrovna ti ukážu, co dovedu. Poruc mne
sodovku s rumem, Xenicko, a nerozciluj mne zbytecne,
"lbych
nedostal trému.« Haškovo vystoupení
bylo tehdy okázalé. Tenorista Josef Drvota a basista Cermá>k pricinili se o slavnostní
privítáni. Hašek se rovnou na jevišti posadil do kresla a tváril
se, že pohnutím není schopen slova. Když se pausa protahovala, kricel na neho Kudej z kulis: »Povídej neco, nicemo, nebo
te shodím dolu.«
Hašek se probral a po delší hádce s obecenstvem
rozhodnul
se, že usporádá prednášku o cholere, protože se prý tato nakažlivá choroba vyskytla v jedné vsi na Plzensku. Zustav sedet
v kres.le, spustil sáhodlouhý
úvod jako ucenec, chystající
se
behem ctyriadvaceti
hodin presvedciti
své odpurce. Vymýšlel
si neuveritelné
detaily v popisu cholery a takového choulosti-
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vého rázu, že dámy kvapne opouštely
hledište. Kudej spokojene usnul. Xena chystala zavazadla k úteku a ukrývala vyplacený honorár. Netrvalo dlouho, a zbývající pánové vzbourili se
v hledišti. Pivní tádky bombardovaly
jevište, avšak liašek pokracoval, jako by sedel na kazatelne
v k{)ste!e uprostred
verících. Na jevište zalétlo nekolik sklenic a židle, jejíž úder
vzbudil Kudeje. Vyskocil, tasil vojenské
bodlo a vbehnul na
jevište, hotov utnouti hlavu každému, kdo by se odvážil prekrociti rampu. Vravu utišil Drvota, jenž vyskocil
na jevište
a svým prekrásným
tenorem
zazpíval:
"Nechte je, pánové,
nebo! nevedí, co ciní, jsouce omámeni plzenským prazdrojem.«
Ješte jednou hráli jsme spolecne s liaškem. (V "Adrii« v Praze.) Tehdy jsem vybral z liaškových
ruikopisných humoresek
dve nejlepší, aby je liašek vypravoval.
Kavárník Jancák z "Unionky« napomáhal, aby liašek se dostavil ve strízlivém
stavu.
Zavrel ho do svého pokoje a odvedl vecer na predstavení.
I tehdy dožil se liašek nepochopení u obecenstva,
ackoliv cetl
své humoristické
povídky velmi zábavne,
a projevil se vtipným conferencierem.
Spolecnosti
prátel piva nelíbil se liaškuv
humor: liašek ustoupil presile rozbesneného
obecenstva
a prohlásil v šatne, že ceské obecenstvo
není vyspelé pro kabaret.
Naposledy
vystupoval
liašek
v "Cervcné
Sedme«. I
skoncil neslavne. Na 'konec ho Bas s Cerveným sepjatýma
kama uprosili, aby opustil kabaretní prkna. liašek vyhovel
prosbe, ale všude se pak honosil, že schválne vyvádel ua
šti nejhroznejší
kousky, aby cinnost "Cervené
sedmy«
možnil.

tam
rutéto
jeviznc-

Kdo by neznal Artura,
inu, to je figura,
vy ho jiste znáte,
je krásný jako táte.
Když vyleze na kobylku,
zblázní dámy za chvilku,
je statný jako pravý rek.
to je muj Artlllek
(Preložil E. Bas.)

i

Tímto popevkem zíslkal ceskožidovský
komik Artur Poprovský svoji popularitu v Praze a napolo ztratil domov. Jeho otec',
majitel továrny
na obuv, ackoli byl krajne rozhorcen
synovou volbou povolání, prece duveroval
bohu, že odvrátí Artura od pocaté dráhy. Když bývalo Poprovskému
v prvních letech pusobení u kabaretu
nejhÍ!r, nalezl ješte domovské dvere
otevreny, ale za krutou cenu. V uších mu znely trpké výcitky
a lla prknech otcovského
domu vystupoval
vc smutné úloze
prebytecného
jedlíka a nezdary.
Urccná IhMa k návratu
do
sporádaného
života a k práci pro zvelebení rodinného obchodu
probehla za nesnesitelných
bourí, takže prekotný útelk z rodište zdál se težce zkoušenému
komikovi vysvobozením.
Za jednoho pobytu v otcovském
dome podlehnul Poprovský
domluvám rodicum a toho roku odjíždel do Prahy peclive vybaven jako commis voyageur
ševcovské
továrny
svého otce.
Cestou z nádraží ukoncil však boj svedomí a odevzdal se definitivne
na pospas vratkému
osudu kabaretu.
Behem doby
rozprodal
padesát levých bot jež privezl z domova na ukázku
obchodnílkum
obuví ,prislíbiv,
že pravé boty do páru dodá
továrna. Palk se musil ruzným ulicím s obchody obuví v Praze
vyhýbat,
což nenáleželo
nikterak
k težkým zkouškám,
jimí1
neúprosný
život pronásledoval
toho veselého
židácka. Casto
ocitnul se bez chleba a dlouho hledal, kde by se uchytil. Také
se udržoval nad vodou jako hypnotisér Satanelli.
Tento obor kouzel a magie pripravil
trampot a svízelÍ! než slávy. Stretnul
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malému Satanellimll více
se i se zákonem v jistém

meste, ale vinou místního závistivého
konkurenta-hypnotiséra,
jenž na devce, uspané Satanel1im, pusobil protisugescí. Nebohý
Poprovský
nemohl hypnotisovanou
probudit a radeji prerušil
své predstavení,
aby uniknul na nádraží. Dívka setrvala ve
spánku, jako by ochuravela
spací nemocí. Po nekolika unecn
musil se pan Satanelli dostavit v pruvodu detektiva na místo
své neblahé produkce, aby uspanou vrátil životu. Bez pomoci
nicemného konkurenta
nebylo by se mu to podarilo. Tamejší
hypnotisér doznal svoji vinu, a Satanelli mohl svobodne opustit
mesto, jež chtelo jeho zkázu. Pak byl <opatrnejší a volil pro
hypnosu domácí zvírata,
nejvíce k{)houty. Zkoušel svoji sugestivní moc též na svých kolegách a kolegyních.
- Pozdeji onemocnel težce. Tušil svoji smrt jako vykoupení
a pred blízkým koncem lícil prítomné zpevacce J. Wanerové,
že má pevnou predstavu, kdo ho doprovodí ke hrobu. Z prvních
jmenoval mne a Xenu. Pohrbu jsme se však nezúcastnili a prece jsme podlehli Poprovslkého
kouzlu. Za podzimního odpoledne vraceli jsme se domu na Jiríkovo námestí. V rozhovoru
minuli jsme dum, ve kterém jsme bydlUi, a kráceli vzhuru na
Floru a dále ke krematoriu.
Aniž bychom na ncco jiného pomyslili, než na predmet našeho hovoru, vstoupili jsme na židovský hrbitov, kde jsme toho dne byli poprvé v živote - a
zanedlouho
stáli jsme u hrobu Artura
Poprovského.
(lirob
je v odlehlém koute hrbitova.) Pohlédli jsme se Xenou mlcky
na sebe. Po delší tiché prestávce zašeptla Xena: "Vidíš, zavolal
si nás«.

PSYCHOLOGIE
Karl M enninger:

Hysterie.
r.
Posluchacku
. . Mela nohu

vysoké
školy
prinesli
na že
neurologickou
kliniku
bez vlády.
Rodice
uvedli,
už a5i dva roky
ne-.
muže stát na této noze nebo jakýmkoli
zpusobem jí užívat,
je-li vzprímena. Je nutno všude ji nositi. Naproti tomu, když
leží na posteli nebo na pohovce, mllže hýbat nohou normálne.
Neurologické
vyšetrení ukázalo, že nervy dívciny jsou bez pohromy.
II.,
'Toják v zákopech byl zbaven vedomí výbuchem
velikého
šrapnelu. Prišel k sobe témer hned, ale pocítil, že neco se s ním
stalo. Nejprve nemohl hnout vllbec žádnou cástí tela; brzy potom však shledal, že se trese a chveje na. celém tele. Tresení pokracovalo a trvalo i potom, když byl dopraven do obycejné nem0cnice. Zdálo se, že má hrozný strach, ale tvrdil, že nepocituje
báznc.
leurologické vyšetrení ukázalo, že pozbyl citu i pro tak
ostrý popud, jako je zabodnutí jehly hluboko do kuže.

II!.
Devítileté
díte
hlavu. Príbuzní se
jících prostredku
v trvalé bedování

náhle zacalo kricet a drželo se rukama za
sebehli, zavolali doktory, nejruznejších
ut'išuse nadarmo užilo.
IGik se konecne zmenil
a hlasitý nárek. Náhle všaK všecko prestalo,

díte vstalo, šlo si hrát a chovalo se, jako by se vubec nic nebylo
stalo.
IV.
Uyriceti1ctá žena le1í na llJžku zvlášte upraveném tak, aby se
nehýbalo, a leží stále, pokud možno, bez pohnutí. Peclivý man-

PNtomnosL
žel farmár se o ní stará a krmí ji, vrací se nekolikrát za den od
své práce, aby jí posloužil. Ona pak plynne a se zrejmou libostí
vypravuje O svém »strašném stavu« a podrobne vykládá, jak
pred peti lety jen málo si dovolila se pohnout ve svém loži a jak
hned vyvstala hrozná bolest v hlave, nevolnost a pocit! nastávající
katastrofy. Od té doby už si nedovolí ncco tak odvážného.
Tato nemocná byla hypnotisována
a v tomto stavu vstala
z lužka, na kterém bez pohnuti ležela. po pet let, šla. k prostrenému stolu a jedla se svou rodinou,.
Po nekolik t)'dntl se to
opakovalo, i když nebyla v hypnotickém stavu. Potom však zase
upadla do starého svého presvedcení, že jí neni pomoci, že se nemuže hnout. Uplynulo dalších pet let, stále leží bez pohnutí,
ošetrovaná svým verným manželem.
V.
Sousedé a príbuzní se sbehli okolo lt1žka jedné ženy, která, jak
se zdálo, umírala. Lapala pal vzduchu, sténala, casem se vymrštila do vzduchu, kricela a trásl,a se na celém tele. Rodinný
lékar; navrhl prizvání ješte dalšího lékare. Druhý lékar prišel,
vyšetril nemocnou, rozmlouval s rodinným lékarem hlasit'e v prítomnosti nemocné a uj ištoval ho, že ta žena se uzdraví jak duševne tak telesne. A nazítrí ráno nemocné bylo dobre.

Y(.
Jistý mladík pracoval na farme svého strýce v Ohiu. Prišel
dOmtl v sobotu vecer, aby se vyspal až do pondelka do rána.
Na nic se nepamatoval jtného, až náhle zjistil, že leží v posteli
v jednom hotelu v Kalifornii.
Vyptáváním
shledal, že uplynuly
už tri týdny.
avštívenka nejakého cestujícího,
kt'erou našel
v kapse, se mu stala vodítkem pro další pátrání.
Napsal tomu
muži a dostal neuveritelnou odpoved, že v té dobe, kdy si vymenili navštívenky, jevil se on sám dokonalým mladým mužem,
který jde za svým obchodem v každém smeru prakticky a sebevedome, že udával tO' a. to jméno, ten a ten cíl cesty a takový a
takový program.

VII.
Obchodník usporádal pro potešení svých rodictl intimní vecer
a pozval všechny príbuzné. Mnoho jich prišlo a všichni se dobre
bavili - krome hostitele. Ten byl náhle 'premožen spánkem a
spal nekolik dní. Pak když se vzbudil, žil zcela normálne ve dne,
ale mel velmi zvláštní noci, ponevadž v noci vždy mluvil a jednal, jakoby prožíval opetne dobu svého mládí. Hrál si, zpíval,
1vatlal, smál se a choval se prcsnc tak, jako by mu bylo osm
nebo deset let. Jeho lidé ho pozorovali celou noc. Jakmile se
rozednilo, šel po své práci jako jindy a trval na tom, že prospal
r~~ou noc.
\'šechny t'yto uvedené prípady jsou príklady choroby známé
pode jménem hysterie. Hysterie je jistou formou choroby mysli; obycej ne se nazývá chorobou nervovou.
Ve skutecnosti
ovšem tato choroba není nervová a trpící není casto vubec nervosní v obycejném smyslu tohoto slova. Hysterie také nemá nic
spolecného s nervy. Je to choroba, která se muže a také obycejne se vyskytuje u lidí fysicky zcela zdravých, jejichž mozek,
mícha a nervy jsou neporušeny a netrpí žádnou chorobou.
Hysterie je název jednoho typu choroby, která je hlavne nebo
zcela duševního puvodu; to znamená, že hlavní cinitelé vyvolávající symptomy h~,sterie jsou psychologické.
U jiných chorob
jsou symptomy vyvolávány
chemicky
(diabetes),
jindy zase
jsou symptomy chorob vyvolány mechanicky. U hysterie však
symptomy vznikaj í psychologicky.
Fysické a chemické príciny
JSQuu hysterie zcela minimální;
hlavní mašinerie celého organismu má poruchu.

Sy mptomy.
Symptomu hysterie je veliká rada. Je jich mnohem více a jsou
muohem rozmanitejší,
než u kterékoli známé choroby, a témer
k nerozeznání mohou napodobiti symptomy, vyskytující
se u ji.
ných chorob.
Jakousi predstavu o ohromné rozmani1losti symptomu si uciní,
kdo prehlédne výpocet prípadll, popsanýc.h na pocátku tohoto
clánku. "šec.hny druhy poruch hlavních i speciálních
smyslu,
jednoduché i kombinované poruchy v hybnosti jednotlivých
cástí tela, preeetné druhy prevrácení citu - to všechno a ješte
mnoho jiného nám predstavuje
nekonecnou rozmanitost
kombi·
nací symptomtl hysterie.
Nejcastcjší
známky jsou prosté ochrnutí, ruka nebo noha bez
pohybu, tal< jak je tomu u ochrnutí detského;
podobne casté
jsou ztráty citlivosti na nejaké cásti tela, ztráta reci, nebo ztráta
sluchu, nevysvetlitelné
a nezastavitelné
dávení, ztráty vedomí.
Avšak tyto symptomy nevyskytují
se skoro nikdy o samote.
Bývá zárovcú ješte mnohO' známek poruchy mysli.
Proc vyskytuj í se tyto známky u clovcka trpícího hysterií a
('o znamenají?
Dlouhou dobu byl obecný názor, zastávaný i lékari, kterí se touto vecí zabývali velmi dukladne, že tyto zjevy
si proste nelze vysvetlit. Proto neprekvapuje,
že lidé bez vcdeckého výcviku a bez vedeckého dozoru dívali se kdysi na nemocné hysterií jako na osoby ocarované.
Na to pak vznikla
teorie, že tyto symptomy jsou náhodnými a neurcitými doklady
poruch v cinnosti mozkové. Tuto teorii bylo ovšem nutno opustiti, nebot nebylo nesnadno dokázat, že pri hysterii nebyl nikdy
dotcen mozek. Pak prišel výklad rízného cetníka, který ješte
dnes má pochopení u lidí neprístupných
vedeckému
výkladu.
Byla to teorie, že pri hysterii je všechno jenom »švindl«, že jde
tu proste o vedomý podvod a že nejlepší lécebná metoda je trest,
výprask nebo aspon hrozba.
Zatím však vedectí pracovníci zjistili urciteji neco ze zákontl,
podl'e kterých se rídí práce mysli, a zacínají už také býti presvedceni, že všechny symptomy jakékoli choroby mají své pHciny a mají svuj úcel. Pokud jde o hysterii a podobné choroby,
zjistili asi toto: symptomy se jeví nekdy jako následek sugesce,
tato sugesce muže být prímá nebo neprímá, zprostredkovaná'
nebo bezprostrední,
a tlYtQ symptomy je možno casto úplne odstraniti zase sugescí.
Už dávno se zpozorovalo, že symptomy, kterými se projevuje;
hysterie, byly pro nemocného v nekterém smeru do jisté míry
výhodné; tak na príklad voják, ktlerý byl postižen hysterií po
výbuchu šrapnelu, nemusil už dále vystavovat
svuj život nebezpecí a vycerpávat své síly n<lmáhavým polním tažením; hoch,
který trpí hysterií, jevící se tlím, že nemuže hýbat rukou nebo
l](Ihou, je prirozene osvobozen od nucené návštevy školy; a devce,
u nehož hy~terické symptomy jsou dobre usporádány, budí mnohem více pozornosti, než jeho treba krásnejší,. ale nehysterická
scstira. Z toho vyplynulo domnení, že nemocní proste nalezli zpusob, jak pomerne snadno se vyhnout urcitým dusledktlm nemilé
nebo nežádoucí skutecnosti.
nebo velmi nekritictí lidé mohli
Avšak pouze velmi naivní
verit, že nemocní provádejí
vcdomý podvod. (Symptomy
lze
ovšem napodobovati.)
Tent!o poznatek vedl k dalším ,studiím o podvedomí a v této
souvislosti zacala se Freudova
práce o puvodu chorob mysli.
l'reud a méne známý badatel Breuer 'lbjevili, že nekterí z techto
nemocných rozvinuli svuj systém symptomu
jako ochrannou
sot,stavu v d1"lsledku nejakého velikého otresu, nejaké velmi zlé
zkušenosti jakéhokoliv druhu.
Další studium privedlo Freuda k poznatku, že tento otres byl
vlastne celou radou otresu, které všichni prožíváme, když pri-
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zpusobujeme
svou primitivní
detskou mysl celému zevnejšímu
svetu, s nímž se vyrovnává
každé doriistaj ící díte.
Vetšina
z techto otresu souvisí s naší snahou, abychom prizpusobili své
pudové požadavky tomu, a dovoluje každému jedinci spolecenské zrízení. Podle Freudova
výkladu výhody zdánlive získané
hysterickým pacientem jsou spíše podružné než primární a jsou
spíše potvrzením než prícinou choroby.
Symptomy hysterie jsou jakýmsi vykrystalisováním
neuskutecnených zkušeností nebo požadavku mysli nemocného,
které
nebyly potlaceny, jak normálne by se stalo. Unikly tomuto po'tlacení proto, že jejich kontrola byla špatná a protože nad toufu
konfjrolou zvítezil vzrustající
tlak vetších nesnází, naskytajících
se pri snaze po prizpusobení techto požadavku skutecnosti:.
Teorii tuto lze strucne vyjádriti tím, že urcití lidé snad už dedicne
uzpusobení k nestálosti své mysli a navyklí nevhodnému myšlení
nezkušenými rodici, kterí ovšem to pri tom dobre myslí, stávají
se obetí urcitých symptomu vyvolaných nahromadením
vnitrních
i vnejších zmatku pri snaze
prizptlsobit
se dané skutecnosti.
Tyto symptomy dovolují nemocnému
nejen uniknout do jisté
míry trapné skutecnost'i,
nýbrž vyhovují prímo nebo neprímo
nejakému
jeho podvedomému
práni. Forma techto symptomu
je hlavne urcena povahou techto prání, ale muže se znacne meniti sugescí.

VIDA

A

Od Blériota

Ir

Lindberghovi.

II.
Letadlo N. C. 4. rízené porucíkem Readem, pristálo u Horty,
na ostrove Fayal ve skupine Azor, uletevši za 15 hodin 19 minut
1950 kilometru.
Ten.to výkon byl novým svetovým rekordem
vzdálenostním
znacne lepším onoho který až dosud držel italský letec Lau:eati výkonem 1600 km: Letadlo N. C. I bylo méne
štastné. Musilo se snésti asi 300 kilometrll severnc od ostrova
Fayalu
a jeho posádka byla zachránena
anglickým parníkem
J ona, který vzal na palubu také porouchané letadlo. Letadlo
N. C. 3 bylo strženo vetrem a pristálo nouzove asi sto kilome·
tru. od ostrova Pico. Letadlo prvé, pristávŠí na Azorech pokra·
covalo pak v letu na Lissabon, kamž dolct'elo po zdolání vzdá·
lenosti 1450 km. Celý prelet Oceánu v déli 3700 km vyžádal sl
26 hodin 20 minut letu.
Když uslyšel australský

letec
Hawker,

Lécení.
Co lze uciniti

pw hysterického

který se pO'delší dobu zabýval prípravami
oceánu že americtí letci již startovali,

pacienta?

k preletu Atlantického
uspíšil rychle poslední

První vec, kterou lze uciniti, je zjistit zcela presne, ze jeho
choroba je skutecne hysterií. Dalším problémem je pokusit se
zjistit> skutecný
význam této choroby pro pacienta,
vyhledat
ruzné její príciny a ocenit symptomy podle jejich vztahu k ne·
mocnému a k jeho minulosti. Teprve potom lze urcit správný
zpusob lécení. K urcení vhodného tiypu lécby je ovšem treba vedle tohoto' presného vyšetrení
také veliké klinické zkušenosti.
Nekterý prípad se nejlépe lécí hypnosou, jiný sugescí méne násilnou, jiný jakousi prevýchovou.

práce ~ rozhodl se také vzlétnouti v nej bližší dobe stuj co stuj.
Hawker chtel leteti do Evropy bez zastavení na Azorech a zvet·
šiti tale svetový rekord na vzdálenost z 1960 km D<li3050. I jej

Nejlogictejší
ze všech techto ruzných metod jsou ty, které
se snaží o vyšetrení a pak odstranení
psychologických
prícin:
Muže se tak státi zevnitr, nebo z vnejška. První zpusob je úkolem vlastní psychoanalysy,
druhý zpusob je technickým užitím
sociální psychiatrie'. Obojí má význam. V nekterých prípadech
je vhodnejší prozkoumati vnitrní život pacientuv a podle získaných poznatku postupovat pri lécbe. V mnoha jiných prípadech,
zvlášte u detí, se vyplácí lépe lécba celého okolí.
,
Lécba hysterie je zpravidla úspešná, je-li ovšem rozumná. Nekdy dokonce i nevhodný zpusob lécení vede k výsledku, ale pak
mohou být špatné následky. Hysterické
devce bylo ",,-yléceno«
príliš energickým otcem tím, že dostalo strraš1ivý výprask; hysterické symptomy sice zmizely, ale je jisté, že otec, který sel
vítr, sklidí bouri.

tomných nedovedl si dobre predstaviti, jak by toto letadlo mohlo
zdolati 3050 kilometn\
delících americkou pevninu od evropské.
Druhého dne dochází zpráva, že jeho letadlo bylo spatTeno asi
200 kilometrtl
od Irska.
Pak prišla druhá depeše, hlásící, že
spadl do more asi 40 km od norského' pobreží. Obe zprávy však
byly klamné. Nikdo jej nespatril oid té chvíle, co zmizelo s ocí
divákum pri startu. Zatím míjely dny a po letadle, ani po jeho
posádce nikde ani stopy. Byla vyslána celá eskadra lodí, aby
pátrala po zmizelých, ale ta vrátila se po nekolikadenním mar·
ném hledání zpet. Všeobecne se myslilo, že utonuli. Jediná osoba ješte verila, že se vrátí. Byla jí žena r-larryho Hawkese. A
opravdu 23. kvetna prichází t1elegraficb. depeše, že dánský parník Mary zachránil posádku Sopwithu. Letci, kterí uleteli asi
1700 kilomehll
za 14 hodin 30 min. byli náhle nuceni pro p0ruchu stroje snésti se na hladinu vodní. Po dlouhém bloudení,
štváni vetry a zmítáni vlnobitím, hrozícim je každým okamžl.
kem strhnouti pod hladinu, byli konecne v okamžicích již nejvetšího zoufalství spatreni dánským parníkem a zachráneni.

Nekteré prípady hysterie se vylécily vznikem vážné fysické
choroby nebo katastrofou
spolecenskou,
nebo financní. Z toho
ovšem neplyne zase nic jiného než skutecnost,
že nelze udelat
jednoduché formulky pro lécení hysterie. Hysterie je výsledkem
mnoha spletitych prícin, z nichž cetné nezná ani pacient ani jeho
okolí. Za: žádných okolností nejsme oprávneni dívat se na hysterii jako na podvod, nebo jako na šílenství. Vetšina prípadu
je vylécitelná, ale zanedbá-li se, muže choroba utrápit svou obet
až k smrti.

(Z amerického

casopisu

"Hygeia«.)

považovali mnozí
to velmi odvážný
až rlokonalé, jeho'
vodcem jeho byl
18. kvetna

I-Iawker nebyl šílenec. Byl
technik. Jeho prípravy byly
vedeckou podrobností. PruGrieve.

v 18 hod. 48 min. vzneslo se jeho letadlO' Sopvzrušení k letu do neznáma. Nikdo z prí-

w i t h za ohromného

Oba hrdinové

byli ovšem slaveni

jako z mrtvých

vstali. D a i-

ly M a i I venoval jim penežitou odmcnu 125.000 franktl. Když
byli zachráneni a uvít'áni na pevnine samotným konstruktérem
aparátu M. Sopwithem, první slova Hawkerova
byla: "Kdy za·
pocneme s prípravami k novému pokusu?«
Hawker
celá rada
cílem.
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za ztreštence. Ale
muž a vynikaj ící
cesta promyšlena s
Kenneth Mackenzie

nedostal

se však

souca~níktl

již k novému

a následovníku,

letu. Byla zde však

zabývajících

se tímže

14. a 15. cer"na 1919 kapitán
Alcock

a porucík

Brown

preleteli Atlantický oceán bez zastavení z amerického pobreží
do Clifdenu y. Irsku a zdolali tak ohromnou vzdálenost 3050
kilometru za 15 hodin 57 minut. Jejich aparát byl dvoumotorový
dvouplošník Vickers. M~t'ory konstrukce Rolls-Royce. Pri pristání meli v reser~oirech ješte takové množství pohonných látek, že bylo by jim bývalo možno uleteti 1200 kilometru aniž
by musili pri&táti. Jej ich letadlo Vickersovo, znacky »Vim;«, byl
anglický bombardovací aparát.
S plným zatížením 2250 kg,
mohlo letadlo dosáhnouti prumerné rychlosti 160 kilometrll
v hodine, a dostoupiti výše 3000 metru. Maximální jeho rychlost byla asi 180 km za hodinu. Oba letci pred svým pokusem
byli širšímu svetu témer neznámi, ackoliv již pred tímto výkonem, hlavne za války proslavili se krajne odvážnými a hrdinnými výkony. Pred pokusem se o jejich úmyslu sotva v anglických listech psalo. Tak málo verilo se v úspech. Pak ovšem byli
slaveni,nebot jejich triumf nebyl jen vítezstvím anglických lidí,
ale i anglického letadla a anglického motoru.
Jejich let byl spojen s nesmírnými obtížemi a nadlidským vycerpáním. A1cock lící ce&tu asi takto: » Nevideli jsme po celou
dobu nic, než slunce nebo me.síc a hvezdy. .Po mnoho hodin ne·
videli jsme vubec niceho. Byla tal~ hustá mlha, že jsme mnohdy
musili sestoupiti až 30 m nad hbdinu vodní. V tomto prázdnu,
m;ícíma odnímajícím jakoukoliv orientaci, jsme mnohdy nevedeli,
zda letíme hlavou nahoru, ci dolu. Jednu chvíli byli jsme jen tri
metry nad hladinou more. Za nejakou chvíli byl celý aparát pokryt silnou vrstvou ledovou. V té dobe prestal fungovati ukazovatel rychlosti, což nás ani nikterak neznepokojovalo. Báli
jsme se jen, aby neprestal pracovati motor, což bylo by znamenalo okamžitou tragedii. Jinak nemeli jsme behem letu žádné
obtíže. Ani zimou jsme netrpeli. St'ravovali jsme se sandwichi
cokoládou.«
Jejich oslavy nebraly v Anglii konce. Bohužel že hrdina AIcocknemel se dlouho tešiti plodum své velké n~mahy. 18. prosince, šest mesícii po svém historickém výkonu, letel na le\;:dle,které mel dopraviti na leteckou výstavu v Paríži. V husté
mlze narazil u Rouenu na strom, a zrítil se a utrpel smrtelné
zranení,práve v tom okamžiku, kdy na parižské výstave u stánku Vickersova venoval anglický zástupce Raymondu Poinca·
rému plaketu s podpisy premožitelil Atlantiku. Tak smrt pomstila se na nejlepším anglickém pilotovi, kterému podarilo se
uniknoutiz jejího nárucí pri letu z Ameriky do Irska.
Bylo by jiste nesprávné opomenutí a prejíti mlcením prelet
Tichéhooceánu, který nedosáhl té popularity, jako prelet Atlantiku,alespon ne u nás v Evrope, ale který nesnadností nezustává
Uljakza obtíží preletu tohoto. \"zdálenost, kterou nutno pri preletu Tichého oceánu zdolati, jest 3000 kilometru. A prece nepodarilose tak hned si jej podmaniti. První, kdož spojili oba kontinenty,byli Por.tuga1ci
Scacdttra

Cabml a Gago Couttinho.

30. brezna otevrely se brány lissabonského hangáru, aby vypustily velký hydroplán, nesoucí na svých krídlech tentýž kríž,
jako pred 430 lety plachty lodní výpravy, vydavší se na cestu
kterou objeven Nový Svet. Letadlo jejich bylo anglické yý~
foby, znacky Fairey-Rolls-Royce. Let byl ovšem konán v etach. Prvá etapa Lisabon-Las
Palmas, dlouhá 1314 kil~metru
konánaza 7 hodin. Druhá etapa z Las Palmas do Cap Verde,
•bsolvovanáo nekolik dnu pozdeji a dl@uhá 1760 km, trvala 10
odín 50 minut. Hned druhéhO' dne po velké bouri startovali letci
e tretí etape, maj ící za cíl Saint Paul a honosící se nej vetší
Bkou a to 1800 kilometru. Tak uleteli oba portugalští piloti ve
• ch etapách 4874 km a dokázali nejen svoje ~elké umení a

presnost aparátu, kterého použili, aL i možnost praktického použití letadla, jako spojovacího prostlredku i v techto koncinách.
Po nich zdolali Tichý oceán španelští letci, major Franco, kapitán Ruiz a mechanik Duran na letadle Dornier-Walove, opatreném dvema motory Napier. Také italský letec de Pinedo,
velký heros letu, dlouhého 55.000 kilometrll preletel Tichý oceán
a to z Porto Fraya k Fernandu Doronha (2270 km).
31. kvetna 1919 vypsal americký francouz M. Raymond Orteig
cenu 25.000 dolaru, kterou obdrží pilot, jenž první provede let
Nový York-Paríž
aneb Paríž-Nový
York. Roku 1926 proveden jeden pokus o tento let. Kapitán René Fonck, známý spojenecký letec, který za války se proslavil tolika úspechy, rozhodl se
zkusiti sve štestí. K tomu úcelu vybral si letadlo Sikorskyho,
opatrené motorem J upiter. Bohužel jeho pokus zlraskotal taktéž
v prvopocátku. Aparát se pri startu prevrhl a vzi'íal. Cásti po.
sádky podarilo se zachránitli životy. Jedine radiote1egrafista Clavier a mechanik Islamoff uhoreli. Kapitán Fonck lící prubeh katastrofy takto:
»Po dlouhém startu podarilo s'e mi odtrhnouti aparát od zemc
pomerne velmi snadne. Sotvaže jsem však vzlétl, cítil jsem náraz
na pravé strane. Bylo nutno tedy snésti se znOvu na zem. Zatáhl
jsem tedy motory a letadlo! sneslo se hladce, bez nárazu na zem.
Jelo po zem,i asi 50 metru, když náhle prasklo pravé kolo. Jeho
povolením byla porušena rovnováha prístroj e, který se rázem
prevrhl. Nastal velký praskot, a benzin, kterého jsem mel s sebou
9500 litru, jakož i olej pocaly vytékati a vznaly se. Jako blesk
prolétla mi hlavou myšlenka na uhorení a proLo jsem zoufale
vzkrik1: »Zachrante se!« Bohužel, mému' mechanikovi a radiotelegrafistovi se to již nepodarilo, nebot byli v zadní cásti prístroje, kde byly umísteny reservní nádrže, které se okamžite
vznalYt Na jejich záchranu nebylo ani pomyšlení. I my, kterí
jsme meli možnost ihned vyskociti, u!1ržili jsme nekolik popálenin.«
Rok 1927, jak známo, byl ve znamení celé rady úspešných preletu Oceánu, ci lépe úspešných letu Nový York-Paríž
pres
Atlantický oceán. Toho roku konány prípravy k letu nejen
v Americe, ale i na evropské strane. Kdo bude prvým, opravdovým podmanitelem Atlantiku? Bude to American ci Evropan?
Mezi kandidáty a favo["Íty tohoto podniku byl jeden, v nejZ
skládána v Evrope velká duvera. Byl to Charles Nungesser, velký
hrdina svetové války, v níž podarila se mu dobýti pro spojenecké
armády 45 vítezst'v'í. Ten rozhodl se, že poletí z Paríže do Nového Yorku. Rozhodnutí jeho byla rázem prijato s nadšením a
duverou v celé Francii, ponevadž Nungesser byl symbolem energie, odvahy a dovednosti. Jako pozorovatele vybral si Coliho,
méne známého, ale neméne odvážného letce. S ním podarilo se
mu preleteti již 26. ledna 1919 Stredozemní more obema smery
a vykonati tak let nad morem, dlouhý 1550 kilometru na letadle
Breguetove. Colí pak sám letel v kvetnu téhož roku s Rogetem
z Paríže dO'Kenitry v Maroku bez pristání a utvoril tak svetový
rekord na vzdálenost v prímé linii.
.
Když byl Nungesser otázán, proc poletí z Paríže do Nového
Yorku a ne opacným smerem, kterýžto leb je snadnejší, odpovedel s ·úsmevem: »Což není nán1 dovoleno milovati obtíže a neslladnosti? A mimo to Colí jest mistrem ve vedení letadla.« Coli
na druhé strane ríkal: »Nungesser je nadclovek. S ním netreba
se niceho obávati.«
Tragický osud techto letcu je zajisté ješte v dobré pameti.
Marné byla veškeré hledání organisované americkým lodstvem .
Marné bylo vypsání odmeny tomu, kdo nalezne oba 1irosecníky.
Nikdy je již nikdo nemel spatriti. More ponechalo si i toto ta·
jemství, jako v celé rade predchozích prípadu. Ci byla to snad
již pevnina, na níž ztroskotlalí? Otázka tato nebude asi nikdy
zodpovedena.

I
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Zatím na druhé strane Atlantiku
konány horecné pnpravy.
.Amerika nechtela si nechati vyrvati prvenství. První se prihlásil
k letu lJový York-Paríž
o cenu Orteigovu Charles Lindbergh.
Vedle neho celá rada kandidátu dalších. Byl to predne Bellanca,
svetový rekordman
ve vytrvalostním
letu, výkonem SI hodin
II minut 25 vt. Byl zde dále \Vade, hrdina letu kolem sveta,
Chambedin a Bertaud, oba bývalí svetoví rekordmani v letu vy_
trvalostním.
Dále porucík Byrd, který preletel severní tocnu byl
pokládán za jednoho z nejváLnejších
kandidátu. Hrdinný porucík Noel Davis, který rovncž se chtel súcastniti 1Johoto letu, se
pri pokuse zabil. Tolik bylo tedy kandidátu prihlášených. Z prihlášených jistc nejmenší
šance dávány Lindberghovi.
Predne
proto, že nežil v Novém '{orku, a pak proto, že nechodil, jak se
ríká, se svými výkony na trh.
Mnozí prumyslníci a obchodníci v Saint Louis jej však znali
dobre a rozhodli se, že jej vypraví k tomuto podniku. Jaký aparM však vybrati? Bez váhání Rya111h!' Ryanovy výrobky, známé
již v celém svete, nebyly ješte v takové oblibe v Americe, jak
by se predpokládalo.
Nikdo není prorokem ve své vlasti. Lindbergh znal však dobre vlastnosti tohoto letadla, maje možnost
nckolikráte podniknouti ~ ním vetší lety. Proto na otázku, kterého letadla použije k svému podniku, odpovedel bez váhání,
že Ryanova. Nechal si je ovšem specie1ne upraviti. Z puvodního
petised2dlového,
dal udelati pouze jednosedadlové
a místo takto
získané vyhradil reservním nádržím benzinovým. Letadlo bylo
objednáno
20. únOra. 20. dubna bylo již hotovo a 20. kvetna
startovalo
posléze k historickému
letu. Motor melo \'Vrightuv
o 200 koních, velmi úsporny a bezpecný, zavedený vetšinou u
amerických dopravních spolecností. Když bylo Lindberghovi
letadlo dodáno, rozhodl
se podniknouti
s ním zkušební
lety.
V Americe existují o této vcci dva názory. První ríká, že letadlo, které má vykonati ncjaký velký let, nemá ·býti pred tím
namáháno veikými zkouškami, aby si jaksi zachovalo svoji veškerou »síu a svežest«. Naproti tomu druhá škola tvrdí, že nutno
stroj podrobiti rade podobných námah, jakým bude vystaveno
pri hlavním letu. Lindbergh byl stoupencem této druhé these. I I.
kvetna odletel na svém aparátu ze San-Diega do. Saint-Louis
a
vykonal tak bez zastavení v jednom dni 2250 kilometru, docíliv
prltmerné hodinové rychlosti 200 kilometn'L Aniž by si doprál
Odpocinku, pokracoval ve svérp letu do Nového Yorku, kan~ pribyl se stejnou presnootí, uletev dalších 1.650 kilometru. Uletel
tedy za 24 hodin 4.200 kilometrlt a docílil tak o pet hodin lepšího
casu, než bylo dosud na této traJi dosaženo.
Konecne nadchází 20. kveten, den, kdy oznámeno meteorologickými stanicemi príznivé pocasí. Lindbergh
vstupuje
do le.
tadla s naprostým klidem. Snad všichni kolem jsou více rozci·
leni, než on. Na rozloucenou praví: »Vstupuji do cely na smrt
odsouzeného. Podarí-li se mi doleteti do Paríže, znamená to, že
mi byla dána milost.« Pak zavre dvere své kabiny a dává signál
k letu. Historický let jest zahájen. Jeho prubeh a výsledek nikdy
nevymizí z dobré pameti generace dnes žijící.
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Revise jednoho útoku.
Slavná

redakce!

Dovolte mi nekolik poznámek k clánku »Revisc .ednoho útoku«. \'erím, že Vám jde o pravdu. A jen proto píši své rádky;
totiž, že v necem ledacos k obrazu pravdy chybí:
pozoruj
Nejprve tedy k srovnání historických
úctu katolíku a protestantft :

i
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I, Ceský protestantismus
v minulosti steží mu ze sr
výtka, že by byl zneužíval své prevahy k znásilncní ka
Po maj está te Rudolfove následovalo n a r o vn á n i mezi p
stanty a katolíky, velmi tolerantní to úprava, kterou protes
ská vetšina dokázala dobrou vltli vuci kato!. menšine. Od
proti této toleranci vycházel z rad katolické m e n š in y, op'
o dvur a vysokou šlechtu. To vedlo mezi jiným k bcIohors~
krisi.
Za druhé: Dnešní Nemecko: Jeho protestantismus m á ~
stíny. A zvlášte cetné tam, kde jeho vudci jsou více dedici romantiky minulého století než reformace.
Ale má své svetl~
st,:ránky: tam, kde z Nemecka (a spolu ze Svýcar) jde zrovna
z evang. kruhu nejsilnejší
hlas po vyproštení náboženství z p0litického zakletí a jeho návratu pred tvár živého Boha. Nemylte
se: i nemecký atheismus má svuj veliký a prímý podil na reak·
cním díle. Hlasy zurivého odporu proti krestanství pro jeho »ži·
dovský« puvod, experimenty
s národne-pohanským
kultem, to
všechno je výtvorem
chorobne prepiatého nacionalismu a pri
tom - prostO' podezrení z evangelických sklonu.
Za tretí: Úpadek predbelohorských
Cech. Doporucuji procíst
obj ektivní posudky Hrej sovy a. Kroftovy. Masarykuv citovaný
názor pred stavem dnešního bádání docela neobstojí. Theorie
predbclohorského
úpadku jest dnes již zrevidována.
Za ctvrté:
Protfestantská
vyšší mravnost,
úroven, pokrokovost: kdo se rozhodne dusledne si protestantismu
všímat, dojde
sám k záveru. že n e jde a pouhá hesla. Ale tuto práci p0nechávám ryze soukromé iniciative;
sám považuji takový zptiso1r'
apologetiky za n:lÍvní. Zjevy rázu Daytonského
procesu moh
sloužit ovšem také za argument osvícenského absolutismu
demokracii.
Kde protestantismus
nábožensky zvetrá, nebude ani jinak za
mnoho stát. Pokud ma býti tendencí Peroutkova clánku mluvit
proti nenáboženským
argumentum
na náboženské oblasti, souhlasím. s ním i pri svých korekturách.
Nebo( totéž. co nám vytýká Peroutka, vytýkáme nekterým našim kruhum my sami, a
veru, že se nám pri tom bojuje také úporne a snad úporneji
než jemu. Zdá se jenom, že zdvorile odmítneme mluvení o pokroku a nepokroku tomu, kde jde o otázky svedomí, pravdy.
Je-li lež za Starého Zákona zrovna takovým lumpáctvím jako
dnes, jest patrne analogie i v svctlých jevech, i když padají do
zdánlive lhost'ejné oblasti. Nechci jíti do detailu - myslím jen,
že je kruté nedorozumení
mluviti O náboženství, není-Ii v nás
víry v svrchovaného Boha, který bude soudit nejprve treba zrovna naše - náboženské mluvení a jeho pravost. Pokud náš protestantismus
svými agitacními
metodami bloudí po techto cestách, chceme jej z nich volat zpet a ne jej tam následovat.
Redaktor Peroutka na nás leje t!ak casto dukladne sprchy, že
bych myslil, že jest vlastne - tajný protestant, kerý chce, abychom se dostali ze zajetí nenáboženských
hesel. Ale pokud chce
snad tlumocit mínení naší prumerné »pokrokové« nálady u nás.
musí si ujasnit také :ákladní rozdíl: Peroutka nám vytýká to,
co jev
nás jen
církevne-politického,
nenáboženského;
vytýká
ll~lm argumentaci
(vskutku
nepodloženou!)
h i s t o r s ují c;
dem a g o g i e. V tom má pravdu! Ale prlnncrný náš pokrokár si na nás oblibuje zrovna to protirímské rámusení, a odsu·
zuje to, co jest na nás kr~tanské.
Jsme v oblibe pro své slabosti a v nechuti pro své silné stránky.

i

Ale PeroutkllV tón (ne obsah) bojuje s .:himérami. Prece{'uje význam tech jen cirkevl'ích,
jen moralisujících a jen za
1. zv. pokrokovou popularitou sp~jících rostav a neosvetluje problém v jeho cel é m rozsahu.
Myslím, že kdo by soudil jen
podle jeho clánku, ten by se zbavil jednoho zpusobu predpojatého myšlení a získal by druhý.
;\fyslím, že jest nutno, aby cten<Íi"i poznávali smer proteótant·

ského myšlení, oznacený na pr. jmény Karafiát,
Hromádka
a
potom se snad stanou výtky pro historisující
demagogii a predstíranou líberalitu bezpredmetnýmí,
protože se prí slove »protestant« vynori docela jíné predstavy, než-li jen ty, jimíž docasné zaj etí v populárních heslech pracovalo.
Pak snad poznáte,

že jest možno i soudít

i m i I ov a t.

jt,
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Drahé knihy.
1.
V Praze,
Vážený

dne 20. ríjna

1927.

pane redaktore,

ve 40. císle Prítomnosti,
otiskuje muj clánek »Kmhy, ctenár
a bluf«, jste pricinil poznámku, v níž prikládáte nakladatelttm
vlastnost, že se príliš snadno smírili s myšlenkou, že knihy musí
býti drahé. Dávaje mne za pravdu ve stanovisku vttci vpádu
zincLl, davších si k ošálení dttverivých lidí do štítu heslo »knihy
zdarma«, projevujete
soucasne n'tdeji, že tato akce bude mít
sl,ad alespoJ'í. tu dobrou stJránku, že pohne nakladatele
domácí,
aby hledali cesty, jak by knihy mohly být lacinejší. A dodáváte:
Nejhorší je z v y k prodávat knihy draze.
Nuže, o tom nepí pochyby. Ale stejne škodlivý je z v y k
domnívati se, že knihy jsou drahé. Nevím, kolik archu papíru
se potisklo dokazováním,
že knihy jsou tak drahé,
jak drahé
být musí: že, relativne,
jsou jedním z nejlevnejších
ceskoslovenských produktu, že ve srovnání treba s Angiií ci Nemeckem (kde si mohou dovolit mnohaciferní
náklady) jsou naše
knihy laciné: Nuže, vidím, že to nebylo nic platno: verejnost si
z v y k 1 a na myšlenku, že knihy jsou drahé, cí spíše predražené.
Svého casu byla v tisku ohromná kampaJ'í. proti t. zv. drahote
knih. Tuže, nic knihu nepoškodilo víc, než práve tato kampan.
Lidé zacali cekat, až knihy budou lacinejší: zacali mít! výmluvu,
proc knihu nekupuj í: posléze si vubec prestali z v y k a t kupovat si knihy. - Vidíte, pane redaktore, ten z v y k se nám pripletl i tady.
Kniha je na jedné strane vyhlašována
za predmet denní po.
treby: na druhé strane jetou denní potrebou mizivému procentu
gramotných lidí. Jetu
cosi groteskního:
predmet denní potreby
podle litery zákona, ne však podle ducha doby.
Není o tom pochyby, že leckterá kniha se zdá být sk~tecne
predraženou: ale kdybyste spocetl všecky fakVory, kterí mají
vliv na cenu knihy, došel byste k záveru, že cena knihy - treba
relativne vysoká - není prehnaná. Výjimky nepadají obecne na
váhu.
Ano, hledati nové cesty k zlevnení: to je správné: nic není
tak levné, aby ner.lOhlo být levnejší. Tím spíše objekt, který ze
z v y k u za levný považován nebývá.
Nejosvedcenejším
prostredkem by byl veliký náklad. Jsou díla, jež ho dosahují - ale
je takových méne, než aby udávala tón. »Družstevní práce« se
pokusila zlevniti knihy o knihkupeckou
provisi: zcela se jí to
nepodarilo, ale prece mttže ukázat úspechy: ovšem úspechy, jež
by se scvrkly na minimum, kdyby toho príkladu se chopila pocetnejší rada nakladatelu.
Existují
lidové edice: ale tly práve
operují velkým ci ale'pon znacným nákladem. Ale jak, prosím,
si prerlstavujete, aby byla t. zv. I ev n á kniha, jíž se mttže
ti~l:nout 1000-2000 exemplártl, (a to je pdimer vetšiny t. zv.
ll1udcrnÍlh knih), jež je velmi dobre sázena ;1a velmi dobrém papíre, za niž je zaplaceno podle nejvyšší nonorárové normy, jež
je upravena výtvarnikem
a jež nad to musí být uvedena reldamou, aby se jí prodalo v dohledné dobe ne-li polovina, tož alespoií ti'etina nákladu.
\'er-tle, pane redaktore, kdo vidí clo knižní kalkulace a výroby
velmi zblízka - l1emLlže tvrdit, že kniha je z e z v y k u dr ahá.

Ale pri této príležitosti bych chtel vel min a h I a s upozorniDi na jedno nebezpecí: knihám totiž hrozí skutecnost, že budou dražší, kdy? Velmi brzy patrne. Ne knihy dríve vyrobené,
ale ty, jež budou dány na trh v blízkých mesících. Ihned Vám
reknu proc: a byl bych velmi rád, kdyby k vuli tomu »proc«
zvedly povyk nejen noviny, které mají dobré hlasivky na veci
leckdy hodne méne dttiežité, ale i ctenári. Nakladatelé
delají
již co se dá, ale bohužel je jejich hlas - z e z v y k u - (ne
na
jej ich, ale s m e rod a t n Ý c h cinitelLt) hlasem volajícího
poušti.
J uže tedy:
pred casem povolilo ministerstvo
obchodu kartel
továren J,a papir. Prý proto, aby se o r g a n i s o val
vývoz
papíru do ciziny. Dríve totiž ta ci ona továrna, když dostala velkou zakázku, nebyla ji tehdy s to vyríditi. Nyní se predá karT
telové. ústlredne, ta dodávku rozdelí a vývoz je zajišten. J enomže, pane redaktO'le, na ten export velmi brzy doplatí ceští ctenári. Zatím na nej doplácejí nakladatelé:
1. Tatáž kvalita papíru
se cítá pro export 4'SO Kc, pro domácí spotrebu ceskoslovenskou
G'SS Kc (Nevzpomínáte
na cukr?) 2. Pres to, že kartitl se ustavil k VLIli organísaci vývozu - bylo jedním z jeho prvních cinu
že z výš i I do m á c í cen y. Kg papíru, který stál precl
kartelem 3'80 Kc, stojí nyní 3'98. Tento pomer je pak smcrodatný i pro papíry dražší! Což není vše. nebot prozatím neoficielne, ale velmi informovane se povídá, že po Novém roce se
zvý~í -:eny o nových 10%. A pri tom jsou kartelovány všechny
papírny, a stlát je chráui dostatecne
vysokým clem, aby tuzemští spotrebitelé nešilhalí za hranice.
__

o

Fakt je to sice pikantní, ale pravdivÝ, že cenu ceských knih
bude regulovatí bankér pan Petschek,
jehož kapitálem pracuje
vetšina papíren, a který je vlastním pánem kartelu. Címž je vysvetlen i íakt, že ústrední kancelár kartelu má fysiognomií spíše
každou jinou než ceskoslovenskou
(rozumej ve smyslu národním).
:K u, a vidíte, pane redaktore,
o tom kartelu se už psalo, podávaly se ze Svazu knihkupcu a nakladateltt protesty - ministerstvo obchodu nehnulo ani prstem a kartel - nedal ani odpoved.
Nebudu Vás unavovat rozpravami o tom, jak kartel ut,áhl úverový šroub, jak jednoho krásného dne sdílí nakladateli X. Y.,
že jej »pridelil« firme té a t\é. To json veci, nad nimíž by se
mel strhnou~i pokrik - tady je nebezpecí - to je ohrožení kultury .- tady není neco v porádku.

Velmí zlý je z v y k myslit
nežli je.

si, že kniha

nemtlže

být dražší

bylo by dobre ríci
A u t o r i, n a k I a dat e I é, cte n á r i
spolecne a hodne nahlas slovo, jel. by si vynutilo, aby nespadlo
do koše pana ministra obchodu! Dekuji Vám, pane redaktore, za Vaši trpelivost, ale mel jsem
na mysli skutlecný
zájem
o vec,
jež prítomnosti
l~emuže být lhostejna pro bud o u c n O s t.
Jsem Váš

Dr. 01. Šlorch-Marien.
JI.

V Bratislave,
Vážený

dne 23. ríjna

1927.

pane redaktore!

Dovolil bych si neco málo podotknouti
k clánku
O. Storch-Mariena
v )}Prítomnosti« cís. 40.

pana

Dr.

JCredem podotýkám, že plne uznávám zásluhy, které má P. Dr.
Storcn-Marien
jako nakladatel na našem knižniti! trhu a rovnež
musím priznati, že jím vydané knihy jsou vždy nové a originelní úpravy; o literární hodnote se snad ani nemusí mluvit.
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Z jeho knih je jasne patrná snaha, dáti ct'enárstvu, jak knihu
opravdu obsahove hodnotnou, tak dobrý materiál (papír, tisk)
a vskutku
umeleckou
a pri tom praktickou
úpravu
vnejší
i vnitrní. Muže se ríci, že je snad jeden z prvních, ne-li prímo
první z našich nakladatelu, kterí tak obratne spojili všchny tyto
vlastnOsti, tak duležité pro knihu, má-li se ctenári líbiti.
A práve pro tyto opravdu vzácné jeho prednosti me prekvapil jeho výkrik prot'i nové knižní akci, šírené u nás pod názvem
»Knihy zdarma«, Z jeho clánku silne vyznívá nejen odsouzeni
této nové knižní akce po stránce kulturní,
ale též jakási obchodní otázka. Je sice nesporné, že podobné p<?dniky nemohou
ani zdaleka konkurovati
podniku, stojícímu na takové výši kulturní, jako je »Aventimm1«, ale pokud se obchodní stránky týce,
neco zde je.
Nebylo by lépe nad touto novou akcí se zamysliti a premýšleti, jak by se myšlenka tohoto nového' podniku, která není
v základe celkem špatná, dala zpracovati rádným kuturním naklada telem ?
O forme, jakou se knihy ctenárstvu nabízely, není snad treba
ani mluvit. Myslím, že je to reklama jako každá druhá a máme
dnes už ve všech možných odvetvích tolik podobných nabídek,
že existuje už velmi málo lidí, kterí se snad ješte na podobné
formc r.abídky »nespálili«, - spíše - uvažují tak, že je-li dávána vec zadarmo, bude jiste lacinejší nežli ta, u které je pouze
suchá císlice. V takových int'encích prece dnešní reklama vychovává.
Myslím, že ta široká verej nost, 'pro kterou vlastne byl zmínený podnik pripraven, hledí na nej zcela jinak. Jej iste nesporne dokázáno, že dnešní široké obecenstvo je uvyklé dostati
za málo penez mnoho anebo alespon tolik, aby bylo uspokojeno. A práve na toto obecenstvo je tento knižní podnik zrejme
vypocítán. Dle mého náhledu zde cizí podnikatelé pocítali na ty
ctenáre, kterí ctou, aby se nejak vllbec ve volných chvílích zabavili, u kterých nerozhoduje ani spisovatel, ani úprava knihy a
její materiál, ale hlavne cena (když si už knihu koupí) a její
vzrušující obsah, Jsou ta z velké vctšiny ctenári, kterí mají rádi
pouze literaturu lehce stravitelnou
a poutavou. A tento nový, ciste ob c hod n í podnik správne reagoval na prání techto ctenárll a také tak jedná. - V první rade aut'or - tedy z uvolnených nejlépe Dumas - je i pÓ"utavý i literárne hodnocený, o úpravu a materiál už zmínený ctenár tak nestojí, tedy také podle toho vypadá, - papír podprumerný
(ac dostí pekne vypadá);
písmo malé, aby nebylo treba mnoho materiálu a protože si ctenár potrpí na obrázky a roky to zcela jinak zní - »kniha s mnoty ilustrace sehnali, co na tom, že sám
ha ilustracemi« - tož
autor techto »obrázku« se za ne stlydí a proto se radeji nepodepsal. Ale hlavního úcelu je dosaženo. Ctenár má co chce a co
ho baví za laciný peníz, a podnik má zase peníze, pro které to
delal ..

i

Uznávám, že toto t. zv. povšechné ctenárstvo se musí vychovávat a vím, jak to jde ztežka). Mám smutné zkušenosti z dob,
kdy jsem byl knihovníkem
verejné knihovny v jistém okresním
mest,e a pamatuji se, jak težko bylo takrka vnutiti nekterému
ctenári neco jiného než Maríitovou, Ohne ta a jiné podobné limonády,
J sem proto toho názoru,
aby sami páni nakladatelé
vyšli
s opravdu dobrou literaturou
trochu cenami vstríc. Snad by se
ta dalo r.ejak udelat. Vždy! máme velice dobré podobné podniky,
jako »Libuše«, nebo »Matice lidu«, kde vycházejí dobrí autori
v úprave zcela ucházející a za pomerne velmi laciný peníz. A
i na jiných stranách už se dnes snaží na pr. nakladatel P. Janda
ve své knihovne »Sfinx« rozrešiti tento problém, a konecne i samo
»Aventinum«
a ostatní
vetší
nakladatelé
mají své »laciné
knihovny«. Ale i tyto jsou pro tytO' široké vrst'vy, o kterých jsem
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se zmínil, ješte drahé. A nelze-li už za dnešních podmínek sní·
žiti cenu, snad by to šlo na cástecný úkor ostatlních položek,
které' s vydáním knihy souvis~. Podle mého názoru je v prvé
rade nutno »nauciti císti« a teprve pak pomýšlet~ na další.
V úcte
Miro -zek.

Osobní.
Pane redaktore,
v odpovedi

na otázku '»J ak se delá oktroj«

velmi ublížíl, ale jako
techto nekolik rádku,

clov~k

spravedlivý

mi pisatel p. K. T.
uverejníte

mi jiste

Nikdy jsem se panu gen. tajemníkovi
Hlaváckovi nenabízel
k svedectví proti p. ministru Benešovi ani jsem nebyl o nejak~
takové svedectví žádán, ani jím ani jeho právním zástupcem. Po
volbách r. 1925 napsal jsem do revue »Parlament'« clánek pro
zmenu volebního rádu (psal tak
posl. Bechyne a j.) a myslím,
že o b s a h toho clánku svedcí o tom, že jsem nebyl odpllrcem
ani Masarykovým
ani Benešovým. Proc stojím mimo Syndikát
žurnalistu
(jsem však clenem Spolku žurnalistu)
vyložil jsem
komu jde
obšírne ve svém Letáku C. 8, a tam najde každý,
o pravdu, vysvetl1ení mých domnelých »nesprávností« v casopise
»ParlamenT'«, duvodu, proc jsem vzal žalobu zpet atd. Kde stojím politicky, o tom svedcí fakt, že jsem
pres 20 roku clenem
obecního zastupitelstlva
v Hrotovicích
za stranu ceskosloven·
ských nár. socialistu
a odpadají proto všechny jiné domnenky,
kombinace atd. Prosím Vás, abyste mi poprál klidu, kterého potrebuji pro svá studia, a jsem

i

Vám oddaný
redaktor
V Praze

Sýkora.

24. Hjna 1927.

NOVÉ

I{NIHY

Bertmnd
Russel:
Problémy
filosofie.
Preložil
dr. Zdenek
Smetácek. Vydal »Cín« v Praze II., Vojtešská 14. Cena Kc 19'50.
Spisovatel, který se poprvé tímto prekladem predstavuje ceskému ctenári, je dnes již obecne uznáván doma v Anglii i ve
svete jako jeden z nejvetších
soudobých filosofu.
Pozornost
širší verejnost'i upoutal na sebe jednak svým odporem k válce,
svým. nekompromisním
pacifismem, pro nejž byl za války zbaven universitní profesury a na pul roku uveznen, jednak svými
návrhy na nápravu spolecenských pomeru. Ve filosofii podává
Bertrand Russell príklad té moderní tendence, která sbližuje fi·
l'Osofii s odbornými vedami. Russel1, sám profesor matematiky
na universite v Cambridge,
vychází z matematiky
a dostal se
k otázkám filosofickým
v dllsledku své práce vedecké. V lS
kapitolách probírá problém jevu a skutecnosti, existence a povahy hmoty,
vyšetruje
podstatu lidského poznání
a stanoví
druhy poznání, a konecne vymezuje hranice a význam filosofie.
Nepodává jen výklad a historický
prehled dosavadních rešení
j'ednotlivých problému, ale reší je také sám;
všude je patrno
jeho stanovisko,
jež bývá nazýváno realismem.
Mezinár ,hospodárská konference a Ceskuslovensko.
(»Orbis«
konferencí
je
Praha XII.)
Kc 10'-. Úkolem hospodárských
zj istiti hospodárské
poruchy, urciti správnou diagnosu hospodárských pomeru poválecných a na podklade šetrení vysloviti
vudcí zásady pro lécení techto chorobných zjevu. Tato knížka
jest souborem úvah našich zástupcu na konferenci ze dne 23.
kvetna 1927 a definitivní zprávou touto konferencí schválenou.

