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stran.

grán .ci jsou, pokud se ciste velikosti týká, stranou
prvl1í;ale druhé, tretí a ctvrté místo v poradí veliti mají strany socialistické. Ovšem, to ctvrté místo
socialismusv budoucích volbách sotva udrží, ale nee pro to nikde velký zármutek. Nebot ctvrté místo
dnesmajetkem k o m u n i s t u, o kterých je ješte velnejisto,jestli socialismu více prospeli nebo uškodili.
samibychom se pridali spíše k tomu druhému mí'. Ai dosud byli komunisté stranou druhou, kterýžto
uprímnereceno, jsme jakožto fakt škodlivý a nikonepotrebnýustavicne proklínali. Klesli-li nyní na míctvrté, docela to odpovídá logice vývoje, jako bude
ovídattéže logice, klesnou-li pri príštích volbách na
to šesté nebo sedmé a budou malou frakcí o nejakých
ácti poslancích, což je dost na stranu, která se živí
šným predstíraním revoluce. Príciny úpadku jsou
nc známé, a není treba více než je ve vší strucnosti
pitulovat: težište komunistické strany - ani naší,
jiných- není ve vlastní zemi, nýbrž v Moskve; tím
našemukomunismu zcela vzata možnost, aby rostl
omácíchpomeru a prizpusoboval se jim; komunismus
prohrávájako to dríve nebo pozdeji prohraje všechen
. lý centralismus; moskevské instrukce - jak presné
novité instrukce! - donucují naše komunisty, aby
cizincive své vlastní zemi a pocínali si u nás trochu
námesícník.Už dávno vzbuzuje ceskoslovenský ko'srndOjúll1bytosti, která se mezi námi tápave pohyse zavázanýma ocima; dríve delal uzel na šátku
oci Zinovev, nyní jej delá Stalin, ale vždy je treba
imti na tento uzel jako na neco podstatného a od
oslovenskéhokomunismu neodlucitelného. Starí poární vudcové delnictí, ti, kterí pred desíti lety preeli delnickémassy od sociální demokracie do tábora
i ínternacionály,mají techto pomeru dávno dost; jsou
vení, dávno už se nepovedla tak dokonalá poká mrtvola jako je nyní dr. ŠmeraI); mlcí nebo vrcí,
dý podlesvého temperamentu. NovÝ klub komunistich poslancu je sestaven tak, jak by jej asi po první
žné úvaze sestavil každý neprítel komunistické stras nadšením provedla strana dekapitaci a zbavila se
ch svých skutecných vudcu; na jejich místo posadila
oho nebo dva theoretiky z »Komunistické revue«
atní vojevudci nemají ješte vek, potrebný k dosažení
laneckéhomandátu) a presne podle theorie radu proch delníku,kterí si v parlamente budou pripadat jako
Jiríkove videní. Po intelektuální stránce je nový koistickýklub zjevem famosním; víme, co budou delat:
ou s obtížemi v parlamente "predcítat to, co jim dodá
retariát. (Nemužeme se zdržet prátelské rady: komutickýsekretariát dodával casto svým poslancum texty
parlamentníreci na tenkém pruklepovém papíre a ve
I málo citelném; dodávejž jim to nyní aspon na pa\ solidníma ve stavu pohodlne citelném!) Rozumo. schopnostmi nových komunistických poslancu si
v Moskve hlavu nelámou: tam budou spokojeni,
TI

bude-li jim dodáno tricet precisních gramofonu, do nichž
oni budou vkládat desky. Je tedy komunistická strana
v každém smeru v situaci, jakou si zaslouží strana, která
se odcizila domácím pomerum. K tomu pristupuje jiná
truchlivá okolnost: komunismus byl kdysi módou a už
není. Jak jsem cetl, píše prý p. Teige v »Redu« dosud
o komunismu v nepatricné souvislosti s jasne planoucí
hvezdou a tvrdí, že »mimo komunismus není modernosti«, ale není na tom co pochváliti mimo vytrvalost pisatelových zálib. Má-li to býti analysa soucasné situace,
nezasluhuje to ani cenu pro útechu. Komunisté by ani nerekli, kolik jim ubylo hlasu jen z toho prostého a jiste
i povrchního duvodu, že komunismus prestal být módou.
Obcanská koalice dala predcasnými volbami komunistum velký dar. Vyvolala volby v okamžiku, kdy skutecná krise ceskoslovenského komunismu teprve pocínala; vehnala komunistickou oposici do situace naprosto
beznadejné a dunutila ji pro nepripravenost k naprosté
passivite ve volbách. Nelze ani ríci s urcitostí, nebylo-li neco takového v úmyslu obcanské koalice, pro kterou komunistické mandáty v parlamente nejsou žádným
nebezpecím; je obecne známo, že, pokud se úcinnosti
týká, je treba komunistické mandáty zaraditi na místo
poslední. Sjlná sociální demokracie je obcanským stranám daleko nepríjemnejší než silní komunisté. Za rok
byl by ceskoslovenský komunismus dopadl ve volbách
ješte daleko hure. Ale ti, kdož se prohlašují za nejvetší
neprátele komunismu, by toho spíše želeli než aby se
nad tím radovali: nebot to by znamenalo, že za každý
neúcinný komunistický mandát prišel by do snemovny
jeden úcinný mandát sociálne demokratický, a obcanská
koalice vidí vedle sebe radeji více revolucionáru, kterí,
jak už je dnes všem dostatecne známo, žádnou revoluci
neprovedou, než více reformistu, kterí by skutecne mohli nejaké reformy provésti.
Komunistická strana, pokud mužeme souditi z jejího
tisku, prijímá svuj bankrot vesele, jak se sluší na stranu,
která by radeji byla v Moskve desátá než v Cechách
první a která více dá na to vysvedcení, které jí vystaví
tretí internacionála, než na ono, které jí dají volici ve
vlastní zemi. ProhranÝmi volbami nedali se komunisté
vyrušit z prebudovávání »Rudého práva« na revolucní
zemepisný sborník. Z neznámých duvodu poskytovalo
nám »Rudé právo« v poslední dobe hodne poucení zejména o jižní Africe. Neznám ovšem komunistických casopisu v jižní Africe a v Cíne, ale vsadil bych se, že tam
sedí podobní exotikové a že tam píší hodne zase o Ceskoslovensku. Tyto zemepisné exkurse komunistických
orgánu jsou poslední zbytky kdysi slavné these, že revoluce musí být svetová. A cím méne svede komunismus
v Ceskoslovensku, tím hojnejší poucení budou poskytovat jeho orgány o Americe, Cíne, Indii, jižní Africe, Jáve,
Borneu, tím více se bude »Rudé právo« podobat zasloužilé publikaci »Letem svetem«. Nemýlím-li se velmi, toto
zalétání ducha do cizích kraju bude po príštích volbách
v našem komunismu jen posíleno. Nebot všechny neštastné bytosti mají sklon k exotismu .
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PNtomnost...
Po komunistech
odnesla si nejvetší porážku z voleb
str a na 1i d o v á, jak jí ostatne všichni prorokovali.
Strana tato má v programu být stranou krestansko-sociální. Její volební porážka vyplynula
z toho, že jako
verný clen obcanské koalice kladla po tri roky vetší duraz na slovo kre s t a n s k Ý než na slovo s o ci á 1n í.
Tak se stalo, že cást toho jejího krídla, které se skládá
z chudých lidí, Vystoupila z té rady, která je sešikována
za knežími, a vstoupila do rady za socialistickými
odborovými sekretári.
Už z volební agitace iidové strany
bylo možno usouditi, že je v znacných nesnázích, pokud
se týká volebních hesel. Že pouké heslo katolicismu pro
volby nestací, o tom už ani v sekretariátu
lidové strany
nejsou spory. I rozrešila strana problém v ten smysl, že
predstírala
bojovat proti jakési hydre a žádala, aby jí
volici pro tento boj venovali svou duveru. Na volebních
plakátech
byla vypodobnena
lidová strana jako šohaj
v neurcitém
slovanském
kroji, který statecne
bojuje
s hydrou; jaká to jest hydra a z ceho specielne pozustává, bylo naznaceno jen velmi neurcite; patrne jsme meli
míti za to, že je to vubec všeobecná hydra, soubor politováníhodných
nerestí, které ohrožují ceskoslovenskou
republiku. Volicstvo však tento málo konkrétní boj proti
málo konkrétní hydre jen nepatrne honorovalo. Boj s hydrou je jeden z nejzaostalejších
zpusobu volební agitace,
a utece se k nemu jen ta strana, která je ve vážných rozpacích, musí-li mysliti na svuj program. Ve skutecnosti
bojo~ala lidová strana v obcanské koalici po tri roky
proti Masarykovi,
'Benešovi
a socialistum;
ponevadž
však se ostýchala dáti si tuto svou opravdovou
cinnost
na své volební prapory
a na jinou poukázat
nemohla,
dala si tam boj proti hydre.
O budoucích vyhlídkách lidové strany, o tom, pÍljde-li
v príštích volbách dolu ci zda se po žebrícku štestí vyšplhá zase trochu nahoru, neodvažuji
se zatím soudit.
Myslím také, že to vubec není ješte dobre možno. Lidová
strana totiž je typ strany, jejíž síla není v ní samé, nýbrž
v okolnostech. Je to v podstate bytost reaktivní; soustredují se v ní zejména lidé, kterí s nelibostí reagují na pomery soucasné, kterí si zvykli na starý rád a v dnešku
vidí chaos. Lidová strana teží z pomeru a omylu okolí,
hlavne z omylu levice. R. 1925 zvítezila, nikoliv vlastní
silou, nikoliv pritažlivostí svého programu, nýbrž jako reakce na nekteré omyly levice: socialisté se pokoušeli stlaciti katolicismus na menší míru, než mu dosud patrí v ceskoslovenském
národe; mimo to se socialistické
strany,
prepínajíce
svou vuli k moci, dopouštely
ve vláde ruzných neprístojností;
jmenujme zejména korupcní zjevy
ve strane ceskoslovenských
socialistu; pak tn byla obecná, svetová únava z levého smeru. V takových prípadech
je lidová strana po ruce jako sberna pro všechny nespokojence. Ale nemá vlastního svetla, netvorí sama situace,
nebo jen zrídka. Není v tom velká krivda, vylícíme-li ji
krátce jako príživníka
pomeru. Práve proto nemužeme
už dnes dobre souditi o jejích budoucích vyhlídkách:
nevíme, za jaké situace budou príští volby, nevíme, dopustí-li se levice omylu a jakých, nevíme, bude-li ve verejnosti chut reagovati proti socialistl'ím. Neznajíce akcí,
nemužeme urcit ani reakci.
Jedno je jisto: útocná role nikdy nebude svedcit lidové
strane. Její prospech je v tom, aby se zdála bytostí, jíž
jest ubližováno. Ceský národ docela dobre se snese s mírným katolicismem
11 má v nem dokonce
urcitou zálibu;
s výbojným katolicismem
by se však velmi rychle vyp0rádal. Z toho vyplývá poucení, nabádající ke zdrželi-
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vosti: kdykoliv si lidová strana d'lpne, spadne jí kus stf
chy na hlavu. Práve takový dej jsme videli v techto vo
bách.

*

, L u d o v á str a n a byla zmenšena o ctyri mandá
ale, meríme-li výsledek s lonskými zemskými volba
vidíme, že se jí podarilo pokles zarazit, ba že dokon
získala cást terénu už ztraceného zpet. Jak se jí to poda
rilo, zejména jak se jí to podarilo po Tukovu procesu, n
umím ríci spolehlive. Také jsem nikde necetl ani neslyš
ani približné vysvetlení.
Bude treba za tím úcelem sou
casné pomery slovenské
podrobneji studovati. Zems
volby predpovídaly
ludové strane ztrátu asi osmi ma
dátu.
Ani ž i v n o s ten s k á str a n a nebyla zatlacena tak,
jak se ocekávalo.
Jeden mandát není vážná a osudná
ztráta. Zdá se, že pres všechny své široko daleko známé
nedostatky
prece jen vystací se svým stavovstvím a nic
jiného nepotrebuje,
hlavne když pritažlivá síla národní
demokracie, která by jí mohla býti nejvážnejším konkurentem, úplne' poklesla.

*

Zbavíme-li
národní
demokracii
jejích prevleku, svleceme-li
ji z tech kousku všeslovanského kroje,
které si pro tyto volby pres svuj žaket natáhla, t. j. odpocítáme-li od ní ty hlasy, které jí prinesl Kurtak a slovenská národná strana, vidíme, že tyto volby jí prinesly
novou porážku, nepatrnou sice hlasove, prece však velmi
symptomatickou,
uvážíme-li,
že od r. 1925 tato strana
nikdy ani na chvíli neprestala
ujištovat, že tehdy byla
intrikami stlacena pod svou prirozenou velikost. Ctyfi
roky tedy mela cas, aby to napravila, a po ctyri roky
vlastne nemyslila na nic jiného. Pamatujeme se všichni
na nedustojné pokusy, jichž se zatím úcelem dopouštela;
pan Sís tvrdil, že »nacionálnímu hnutí vše jest dovoleno.c
Nuže, národní demokracie
si tedy vše dovolila; dovolila
si fašism, hrozby diktaturou, boj proti presidentovi. Nyní
prišel cas, aby se spocítaly výsledky toho, co geniální
strategové
Iilavácek
a Sís prohlašovali za naprosto nevyhnutelné
pro istranu; ukázalo se, že výsledky nebyly
vubec žádné; pp. lilavácek
a Sís nemohli vložit do košíku, který si prinesli na zisky, ani jedno jablícko. Jestliže po tolikerém neostýchavém
úsilí se nedostaví vubec
žádná náprava, znamená to, že úpadek národní demokracie, pokud bude chtíti zustati takovou, jaká jest nyní,
treba považovat
za definitivní. Inteligence, která odešla,
se do strany nevrací, to je už zrejme videt; naopak odchází další, jejíž ztrátu si národní demokracie cástecne
vyrovnává
cástecnými
úspechy mezi delníky; ale jak
každý uzná, delnictvo není prirozená základna pro nAc
rodní demokracii,' a je to pttda sypká a nejistá, a odv!di
jen vedení strany od rozumných myšlenek.
Je v národní demokracii ješte dosti schopnosti uva!ovat objektivne o prícinách úpadku? Obáváme se, že dr.
Kramár, jehož vudcovská
povest vychází z voleb velmi
pošramocena,
si truchlivý
zjev opet vysvetlí nejaký-ml
intrikami. Chce-Ii se takto vzdalovat podstaty vecí, jest
to jeho vec, ale je pak jisto, že národní demokracie
i v budoucnosti
zustane
tou troskou, jíž jest nynl.
Pochybujeme,
že dr. Kramár
by ješte byl schopen
obratu,
pres
všechna
znamení,
jež se ukazují, a
jež svedcí o nutnosti obratu. Nebude-li uvažovat on, budou uvažovat
jiní ve strane: a výsledkem mohou býti
skeptické myšlenky o cene dra Kramáre pro národní demokracii. Myslím, že pro tohoto neúspešného vtídce - po-

prvé v jeho živote - povstává i osobní nebezpecí, které
y mohlo míti vliv na zbytek jeho politické kariéry.
Dr.
ramár má nekolik oblíbených myšlenek: ty se vesmes
ázaly jako balast pro stranu. Nelze vše svalovat
na
bedra Hlaváckova a Sísova;
hlavní odpovednost
má
udce sám. Stojí tedy dr. Kramár na veimi nebezpecném
bode své politické dráhy. Jeho hlavní síla je stále ješte
en v tom, že po odchodu Rašínove není ve strane videt
nikoho, kdo by mohl prevzít vudcowství.
Jinak by byl
dosavadní vudce jiste již presunut na onu vedlejší kolej,
na které už stál za života Rašínova.
Velmi príznacné jsou národne demokratické
výsledky
z jednotlivých žup: stacilo kandidovat
pana rilavácka,
aby se odpudilo nekolik tisíc dosud verných volicu. Jediné župy, kde národní demokracie získala, byly ty, kde
kandidovali pp. r!odác a Ježek. Národní demokracie udelala by dobre, kdyby venovala pozornost methodám, jimiž docílili úspechu: byla to píle a slušnost. Není strana
povinna vyvodit z toho nejaké poucení? Pánové Sís a
Hlavácek ovšem už žádné poucení nevyvodí.
Ti mají
nyní, když nedostali .mandát, dosti práce s ošetrováním
svých nervu. Ale což nejsou jiní lidé v té strane než ona
známá vrstva neúspešných
vudcu? Budoucnost
národní
demokracie závisí nepochybne
na tom, najdou-li se oni
jiní lidé.

Stríbrný a Gajda v parlamente -;- to je ovšem mrzutý
úkaz, by! ne zcela prekvapující,
nebo! sedmdesát
tisíc
pošetilcu se najde v každém národe. Nemužeme zatím
doporucit nic jiného, než aby úcast ligy v parlamente se
pojala jako príležitost k cvicení v praktickém
stoicismu.
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Jak rešit stav na lékarské fakulte? Pocet poslucha~u prvních
rocníkfi je veliký znacnou cást tvorí cizinci. Nec1()statek
vhodných místností a prostredku
pocituje se stále tíži veji. Pitevní materiál snaží se shánet anatomický
ústav, v širokém
okolí,ale - podle slov p. prof. Weignera - setkává se ohrum·
nými obtížemi. Biologický ústav p. prof. Ružicky již mnoho let
dof&duje se vhodných místností neien pro vyucování, ale i vedecké úcely - ovšem s ne zd arem. Na pátecním protestu zduraznovali studentí, že jde v první rade o rešení sociálních
obtíží, že nijak není namíren ani rasove ani nábožensky.
Bohužel prakticky se vytvárí situace zcela jiná. ~ovinistické
radíkálnicení udupává spravedlivý
požadavek
sociální a výsledek
- numerus clausus.. Rešit dnešní stav numerem clausem je
chyba. ~ovínistickou reakci nutno odsuzovat,
byt by se zastávala te nejspravedlivejší
veci, nebot nejde jen o vec. Záleží na tom, kdo ji provádí, abychom usoudili, j a k bude provedena. Chci se zabývati tou stránkou protestu, která se zdá
jedine oprávnenou - sociálním stavem, ohromnÝm poctem poluchacu prvnfch rocníku na lékarské fakulte. Otázka zbavená
rasové tendence vypadá asi takto. Veliké množství posluchacu
naplnuje prednáškové síne tak dokonale, že spíše by se zdálo,
že jde o tábor lidu než o prednášku,
kde je treba urcitého mí~ta k poznámkám a klidu k soustredení:
Místnosti nevyhovují.
Nevyhovovaly by však také, kdyby príliv cizinci! byl omezen.
V praktických cviceních pitevních nedostává
se pitevního materiálu. Vedecké místnosti biologického
tístavu nevyhovují
ani
malému poctu posluchacu. Stav nejneutešenejší
v prvních se:>

mestrech ponekud se zlepšuje v dalších _ !I,le ~tále je oprávnený požadavek:
více místa a více prostredku.
Studenti ~ jak je to zvykem - hledí vYrešit situaci radikálním rezem - zavedením numeru clausu. Neuváží, že omezením
POCtu neodstraní
skutecného
zla, jen je odsunou na dObu prístí. Na otázku, co by bylo nutno udelat, kdyby pc-cet na š c h
státních príslušníku stoupl na pocet všech dnešních posluchaCÍ1,
uostanete odpo\'ed: pak bude treba rozšírit místnosti, prednášky
a prostredky.
Tedy nejdríve pavucinu na ránu, cekat a až se
p3debere - pak teprve lécit. Numerus clausus je dvojsecnou
zbraní, kterou možno užíti proti tomu, kdo se jí ohání. Stejným právem jako omezení cizincu, .kterí jen ubírají našim státním príslušníkum
pudu a možnost k práci« - muže vzniknout
požadavek,
aby studium bylo omezeno jen na majetné vrstvy,
nebot .ti chudí zbytecne zdržují a prekáží tem, kterí mohol.!
bez starostí o denní chléb plne se venovat svému. oboru«. Námitka, že prirovnání
cizince k chudému príslušníku
státnímu
kulhá, že totiž i chudý má právo studia, nebot i on danemi
platí ústavy, jest jen potvrzením toho, co popírá. Dusledek toho
výkladu o oprávnenosti
studia by byl, že ten, kdo platí víc-:
daní, má míti více práv. Absurdnost. Tedy tak to nejde. Každý
je oprávnen studovat, kdo chce studovat a kdo má kvalifikaci.
Otázku, jak urcit kvalifikaci, nebudeme rešit v rámci numeru
c!ausu. Ale nikdo nemá práva zabranovat
nekomu v jeho. svohodném rozhodnutI. Nižádný duvod - ani hospodárský
- to
nemuže ucinit. Základní právo lidské, které nehúde a nesmí
rýti nikomu odepreno. Numerus c\ausus, který je oduvodnováll.
hospodár'skou
nutností, nereší pravý základ zla, zatím Co Mapa k omezuje svobodné rozhodnutI.
Dokud lékar nebude lécit
Nemce, Cecha, Madara - nýbrž c lov e k a, dotud - verím
- hude vysoká škola útocištem svobodného studia, svobodne\;?
rrzhodo"ání
a ne šovinistického
štvani a rasové nesnášenlivo ti. Jest smutné musit ješte poukazovat
na tyto zásady v dahe, kdy kulturul Evropa mluví o Panevrope,
o hospodárském
a kulturním sblížení národll. Staví se u mel é hranice, kde leW~
nebyly.
Hospodárskou
situaci, která prý lila vne vyvolala protest me·
dikCI, nutno rešit zcela jiným zpusobem než numerem c1ausem.
Resoluce mediku, stoHcí na požadavku
prednostního
práv;,
státních príslušníku jak v prednáškách.
tak v pitevnách, tak ve
vedecké práci žádá vec, která se pricí základnímu
požadavku
rovnr)právllosti
studia, která podporuje §o'vinism tam, kde nebyl
neb:) kde nemá být. Naopak neodstranuje
zlo samotné. Námitka.
že mnoho cizincu ubírá pozdeji chléb našim pnslušnlkum,
ne!)oi
žádají o státní príslušnost
a usazuji se na území CSR, není
rešitelna numerem clausem. Regulace
povolování
provozovat
praksi u nás je nutna a jiste bude se tak dít v rámci hospodárské nutnosti. Nevefím, že ministerstvo
vnitra tak hromadne po_
\'oluje nostrifikaci. Situaci lze rešit: 1. Rozšírit ústavy, zvetš't
místnosti jak pre,dnáškové tak vedecké. 2. Dostatek prl)stredk''t.
jimiž by ústavy mohly volne disponovat.
3. Pomoc úradu pri
obstaráván!
materiálu - na pr. pitevního. 4. Urychlení instancní cesty, kterou by vše bylo provádeno.
5. Zádost k hostumstudentum, aby si byli vedomi toho, že styk záleží na slušnostI
obou stran a tudíž, aby také oni zachovávali
urcité meze ,IušnGsti.
E. Kodícek.

i

1925 a 1929.
Pred volbami v roce 1925 vznikla národní strana práce,
z nejvetší cásti jako reakce na nezdravou,
nedemokratickou
politiku národní demokracie.
Ovšem: národní demokracie
není
z tech stran, které dovedou poznat a priznat svoje chyby.
A tak si národní demokracie
vymyslela
celou legendu o tom,
že ta národní strana práce byla založena Benešem, ne-li presidentem, aby oslabila - národní demokracii. Celá léta vštepo-
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vala národní demokracie svým lidem tuto legendu. Pri volbách
1929 stalo se národní demokracii neco nemilého; její hlasy
jsou to z veliké cásti, které pomohly PP. Stríbrnému, Oajdovi,
Perglerovi do poslanecké snemovny. Tak dlouho národní demokracie pestovala fašismus, až se narl fašisté zarídili zcela
samostatne; tak dlouho národní demokracie pe~tovala protihradní nenávist, až J. Stríbrný poznal, že úík pomoci národní
demokracie se muže pokusit o kandidování. Byla to, národní demokracie, která svým lidem dlouho vštepovala pochopení a
soucit pro »muže 28. ríjna« J. Stríbrného. Národní strana práce
vyrostla jako odezva na chyby národní demokracie. To ovšem
národní demokracie nepriznala, a tešila se legendou o tom, že
»nekdo«, »S velkými« financními prostredky, atd. vybudoval
národní stranu práce na škádlení národní demokracie. Léta
to národní demokracie vydržela tvrdit. - Nyní národní demokracie doplatila na pochybenou svoji politiku s fašismem a
se sympatiemi s J. Stríbrným. Jakou legendu si národní demokracie tentokrát vymyslí? Byly sice pokusy lícit vec tak, že
samostatná kandidátka J. Stríbrného chce poškodit národní demokracii a tím udelá radost Benešovi. Ale národní demokracie
nahlédla, že nelze Stríbrného podezírati z úmyslu pomáhati
Benešo,vi. Dovedla-li národní demokracie vznik strany práce
lícit tak, že sebe lícila jako hodného fridolína, a národní stranu
práce jako zlého Detricha, vyuceného a placeného za boj proti
národní demokracii, pak se nepokouší národní demokracie r.
1929 vykládat svuj neúspech nejakou legendou. Proste mlcí.
Rovnež »slovanská« politika dr. Kramáre s Kurtyakem má svoji
potíž: ani to nelze svést na Beneše. A také nepokoj v národní
demokracii na Budejovicku, Olomoucku, Ostravsku nelze vylícit jako dílo dr. Beneše. Jaká svízel pro národní demokracii.
Lidé, kterí dovedou vymyslet legendy, v nichž se to vše svede
na Beneše, budou v sekretariátu národní demokracie vrele vítáni. Snad by se mel dát do novin inserát, aby se našli.
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Ferd. Peroutlw:

Socialisté a zemedelství.
1.
Dnes

sice ješte nevíme, jak bude vypadat príští vlá
a nebudeme to asi ješte nejakou dobu vedet, ale jis
je, že at bude složena jakkoliv, nebude se moci vyhnou
néjakému rešeni otázky zemedelské. A to ani v tom prí
paaé, že by v té vláde agrárníci vubec nebyli zastoupeni,
v kterouzto
možnost ovšem zatím neverím. Theori
koalice socialistu s katolíky jest mi ovšem dokonale zná
ma, vždyt sám mám na svedomí velkou cást té theorie
(musím ostatne ríci, že to mé svedomí nikterak netíží),
ale neverím v rudo-cernou
koalici jako v první možnost.
V érím, že by k ní mohlo dojíti, až by nekterý jiný systém
ztroskotal,
a bylo by jiste prospešné, kdyby veci byly
theoreticky
už tak pripraveny,
aby k ní mohlo dojíti. Ale
aby byla první možností, k tomu je na obou stranách dosud príliš ostychu. Pred nejakým casem to byla ješte
pravá hora ostychu, ale jist~ se pomalu zmenšuje.
Agrárníci tedy podle vší pravdepodobnosti
budou ve
v láde zastoupeni a, jak je známe, vynutí si už náležitou
pozornost pro své vzdechy. Chci však zde napsati nekolik poznámek v tom smyslu, že i vláda bez agrárníku
-- hypotetická
ovšem - musila by letošní zemedelskou
krisi považovat
za dostatecný
duvod pro sebe, aby se
s úcastí sklonila nad tímto problémem, a že prosperita
zemedelství
není starostí jenom agrárníku. Dále že jest
politickou chybou, jestliže ochotne svolujeme, aby opravliu jenom agrárníci se o prosperitu zemedelství starali,
Snadný lék!
a že jsou v tom pravé príciny velikosti agrární strany a
Uvádívá se príklad marného zápasu anglických tkalcu, kterí
jejich sedmactyriceti
mandátu. Bude-li to nekdo na lerozbíjeli stroje a kterí se domnívali, že rozbitím stroju zavici pokládati za kacírství, nemohu mu pomoci. Predposta ví technický vývoj, který od práce rukodelné precházel
kládám tedy, že
do vlády bez agrárníku musili by sok industrii. Také boL který vede naše živnostenská strana
cialisté prijíti s urcitým agrárním programem. Mají poproti Bafovi, je bojem marným. Proti technickému vývoji
dle mého názoru s takovým vlastním programem prijíti
nelze se stavet jako svéhlavé díte. Domnívali jsme se,
také do koalice s agrárníky. Vím, co se na to rekne: buže vetšina z teoh, kterí vedou verejný život, již nahlíží, že
dou se shledávat
drob ty a bude se na ne ukazovat na
vývoj technický nelze potlacil. Ale naše ministerstvo železnic
dukaz, že socialisté mají svuj zemedelský program. Ale
a státní správa si predstavuae své postavení v dobe techniky
jsou to práve jen drobty,
vetšinou
vynucené situací;
velmi lehce. Železnicní doprave hrozí v urcitých oborech kQi>1- v zemedelských
vecech nechali se až dosud socialisté
kureuce a u t o b u s u. Autobusy Ííste nevytlací železnici a mají
postrkovat
agrárníky,
kterí vždy tvorili situaci, na niž
zejména význam pro okresy a kraje, kde železnicní sít je rídká.
socialisté - vetšinou rozpacite a nekdy i špatne - odOsvícená správa železnic by tento fakt, že autobusy chtejí luupovídali. To plyne z toho, že socialistum až dosud chykurovat s železnicemi, prijala jako vyzvání k souteži a snažila
bel živý a spontánní zájem o zemedelství. liistoricky si
by se vypravit železnice tak, aby v této konkurenci obstály.
to mužeme snadno vysvetlit:
socialismus vznjkl jako záAle naše železnice si vec velmi usnadnily. Proste úrady nepostupce mestského obyvatelstva
a prumyslových vrstev;
v'olují zrizování autobusových linek a tak sta a sta žádostí leží
v jeho vzniku je tato jednostrannost;
teprve když se donevyrízených a velká cást agendy našich poslancu spocívá ve
stává z oDosice k celostátním úkolum, nastává mu povinvymáhání koncesí na autobusové linky. A je zajímavo, že státnost pec~vati také o zemedelství,
jehož zájemce zatím
ní správa daleko spíše vyjde vstríc soukromníkoví, než korjen nepatrnou merou representuje.
poracím verejnoprávním. To je prípad autobusové linky do
Vím, že v té veci musí se i mezi našimi socialisty delat
Zbraslavi, kde státní správa jakoby mela zájem na tom, aby
rozdíl: národní socialisté - jako strana prakticky všesoukromá linka se rentovala a aby státní autobus se nevynárodní - mají k zemedelství
blíže, a je u nich i jinak
plácel. Zejména macešsky se tu chová stiltní správa vuci Pn ;~,
vetší schopnost vystoupit
s kladným zemedelským projakoby mela zájem na tom, aby autobusové spojení s Prah.tu
gramem; ucinili k tomu už také více nábehu, a dovolil
bylo co nejbídnejší. Odpovídá na konkurenci aut()blisu velmi
bych si ríci, že se chovají k zemedelství
uctiveji. Naproste. Proste je nepovoluje, nebo brzdí zrizování autobusových
proti tomu sociální demokr.até vetšinou Vystupovali jako
linek jak jen dovede. Kdyby toto stanovisko nehylo· príliš
strana prumyslového
egoismu; nelze vypozorovati, co
naivní, mohli bycihom obdivovat jeho prostotu.
K. T.
by meli proti tomu, kdyby pole a louky zmizely a zeme
byla poseta továrnami
od jednoho konce k druhému,
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jedna továrna na jednom ctverecnÍin kilometru;
hází jim jakákoliv citová blízkost k zemedelství; mají
ostatne po Marxovi, který byl typický mestsk~ cloek a který i v soukromých dopisech vždy prohlašoval
ivotna venkove za nudný a tupý v celku i v jednotliostech;a Marx to má zase po starém anglickém tbelismu, který v dobe neobycejného rozmachu pruyslovéhosi navykl považovati prumysl za ohen Proethcuv a jediný pozoruhodnÝ fakt na této zemi. Ne• , do jaké míry sociální demokraté jsou schopni své
liby ci svou nechut revidovat; zustanou vždy v~lkou
etšinourepresentantem prumyslového delnictva, a tím
už urcen smer jejich hlavní pozornosti. Za to národní
ialistéby v tom ohledu mohli ledacos delat; s yatr'cagrárním programem mohli by se pustit i ve Vá7!1Ý
pas o agrární volicstvo. Nepremlouvám je, aby si udei nejakýprogram, který by vzbuzoval city libosti a zastiucinení v statkárích .. Stací, budou-li míti slušný a
dný program pro malé sedláky.
Nadvláduagrární strany snášeli jsme všichni nelibe.
Ikoliproto, že chtela dáti zemedelství to, co mu p~trí,
rž proto, že to byla brutální nadvláda str"nickosti.
oto postavení agrární strany bylo dáno poctem jejích
ndátuve snemovne, a dokud pocet zustane ''ll{ ve:ký,
árnístrana vždy bude smerovati k tomu, cemu navykla
co nás právem poburuje. Posice tato bude podle mého
neníotresitelna jen tenkrát, jestliže socialisté sami priou s kladným zemedelským programem a otevrou si
zcela dvere na vesnici. Dnes jsou tyto dvere pro ne
malickopootevreny. S tím se už musíme smírit, že
edelecnebude volit takové strany, které o jeho práci
ají zájem a které si její prosperitu nechají jen vnutit.
íme pocítat se stavovským uvedomením sedláko. Pujde jen za takovým programem, který i o jeho
ci má živý a nelíceni' zájem. Dokud jiné strany neou mít takové programy, zustane venkovské volico více méne reservaCÍ agrární strany. Vá.žný zápas
volicstvos agrární stranou je možný jen na základe
dnéhozemedelského programu. A k tomuto zápasu,
jsemuž rekl, hodí se zatím a patrne i v budoucnosti
e národní socialisté než sociální demokraté. Bylo by
oda,kdyby této možnosti nevyužili.
"dy

nlturní poznámky

Ir programum

politických stran.
(Námet k diskusi.)
ylo by jiste pošetilé hltedati v programech politick~rchstran rozlet ducha, jas nových myšlenek, doružnou krásu objevu a odvahu k výbojllm. Nice prece jen musí nás prekvapiti ta ztucnelá. sádel• Hstota,zápecnické uspokojení, že jsou programem
initivnevyrešeny problémy, o než se generace za gecí bolestne zranovaly. Ztrnulá, ryze katolická dogticnost. A stejne katolicky tvrdohlavá neústupnc.st:
radeji padne vyznavac, než zastaralé a dávno prekoé vyznání. Politictí arcibiskupové s obradnou tvárí
í1ají staré myšlenky, vyvetralé a sterilní, a titíž
kterí by se stydeli smeknout u kostela, zevlují na
oddanou úctou, propouštejíce mezi zbožn)rmi prsty
'cky politickéhO'ružence. Pri tom dodejme ješte,
prirovnání bylO'úplné - moderní politické církev-

nictví není jen v dogmaticnosti politického vyznání víry. nýbrž i ve snaze zamotati do samospasitelné a jedine
pravé síte celý clovekllV život takrka od narození až do
smrti. Chybí-li predpisy o stranickém krtu a posledním
pomazání, zdá se to pouhým nedopatrením, jež co nejdríve bude napraveno.
Vytýká se to sice jen komunistum, ale ve skutecnosti
každá politická strana pokouší se nejruznejším zpusobem proniknouti prostrednictvím
rodicll až k detem,
zakládá pro ne telocvicné spolky a nedelní besídky, vydává pro ne zvláštní casopisy nebo aspon prílohy, porádá jim zábavy, závody a tanecní hodiny, když dospejí
a mohou prestoupiti z »mladé generace« mezi vousaté
straníky, zaopatruje jim místa pomocí svých speciálních (živnostenských, obchodních ap.)
sekretariátll,
když si zarizují svou vlastní živnost, stará se jim o prídel verejných dodávek - zkrátka nezmešká jediné príležitosti, jak k sobe rodinu pripoutat. ucinit ji na sobe
závislou také hospodársky a existencne, když ji byb
pred tím dokO'nale impregnovala samospasitelným duchem své stranické verouky, který ji má chránit pred
nebezpecenstvími obcanského života jako gumový plášt
pred deštem.
Nedávno dokonce vinohradští národní
demokrati uvažovali na své schuzi v Riegrových sadech, jak zabrániti, aby do národnedemokratických
rodin nevnikal jed, rozleptávající jejich stranické uvedomenÍ, cetboll novin a casopisu bud zcela nezávislých
nebo patrících jiným stranám!
Ideál a cíl, ostatne leckde již dosažený, je, aby príslušnost ke strane se dedila v rodine tak samozrejme
jako se' kdysi dedila víra a dnes se dedí peníze, jinými
slovy, aby pocet O'rganisovaného clenstva nakonec úplne pohltil tábor obcanstva neorganisovaného.
Jak absurdní a vražedný je to ideál, dokázalo by nám ieho
dokonalé (na štestí nemožné) splnení; ohraz, jejž by
poskytovalo
obyvatelstvo Ceskoslovenské
republiky,
rozorganisované do posledního nemluvnete do ohrad politických stran, byl by obraz stavu, který by pohrbil
volby, parlament a demokracii pod hladinou naprosté
ztrn ulosti.
S dogmaticností politických stran jde ruku v ruce
byrokratismus, jehož písemné produkty slohem a stavhou neliší se takrka nijak od služehní pragmatiky. regulující dO' posledního puntíku život úredníka. Život
straníka je rozparagrafován
a jeho myšlenky opísmcnkovány a ocíslovány arabsky a rímsky, by se proíevila
i na papíre ona hieratická lwramida, iež je podkladem
života v politické strane. Nebot také tam postup na
vyšší systemisované místo ie automatický podle poctu
vysezených nebo vymluvených let s prerídkými výjimkami postupu podle kvalifikace, v nemž reptající straníci
ostatne vždycky vidí nejakO'u špinavou protekci, pmti
níž by se melo bO'jovat. Clovek, který po vatnáctileté
neúmorné cinnosti v místní organisaci (peclivé navštevování schllzí. pozdravování u vrbicek, porádání rodinných zábav, získávání clenstva, roznášení letáku a politisování u sklenice piva) dotáhne to na župního delegáta, cítí krivdu. dostane-li ieho kolega za dve léta poslaneck:)'r mandát. Je škoda, že dosud nebyla u nás záimu O psychologický rozhor dobrovolných funkcionári!
a placen:)"ch zamestnancu politických stran, ac v nich
nám vydistá nový druh byrokracie. který. jsa vlastním
autorem anonymních programú politických stran. mqhl
by nám i pomoci, abychom pochonili, co v politick)'ch
programech je bezpartijnímn volici asi tak nesrozu725

mite1né, jako neverci katolická
Katechismu~.

liturgika

nebo \' elk}'

.Jen velmi silná individualita
odolá sugestivnímu
dennímu vlivu stále stejného o:wlí. Spolecnost zájrm\
5tejný smer denního usilování. týž cíl. shodnost zásad
a myšlenek, nadto zámerne zduraznovaná a hýckaná, to vše, dríve než se nadeje, clqveka uzavre a odrízne
od ostatního sveta pevneji než klášterní zdi. Ale ani tato dobrovolná klausura, která zkresluje a zúžu je výhled
do ~veta, nevysvetlí beze zbytku ani mentality nové
úrednické kasty, ani dogmaticnosti a byrokratismu jejích programu.
.
Tady beze vší pochyby uplatnuje se neblah}' vliv staleté rakouské V}-c110VY
- výchovy tech, kterí v jedné
ruce svírali i byrokratické žezlo i biskupskou herlu.
Rakušanství - necht to zní jakkoli paradoxne - bylo
kmotrem všem našim politick}'m stranám (s v)'jimkou
národní strany práce) a v jejich živote byl prevrat nikoli pocátkem nové epochy, n:)'brž pouhou episodou.
Tady demokracie. duch nové doby, podlehly úplne
strašné síle setrvacnosti, zejména když nebylo individualit ani dobré vule, jež by se jí vzeprela. a když materielní prospech a pohoolnická navyklost na vyjeté
koleje rozhodly proti jakémukoliv
ideovému odboji
proti tomuto neblahému dedictví. Strany po krátkém
váhání v poprcvratovém nadšení vrátily se k »star)'lTI
dohrým zvykum' pred válecným. Leckde pranic krome
nové fasády se nezmenilO'. Kdo rozezná na príklad dnešní národní demokracii od predválecn)'ch mladocechu?
Nebo jaký je rozdíl mezi agrární stranou z roku 11)14
a z roku 19Z9? Zdá se, že heslo »odrakouštit se« vzaly
tyto politické strany jen potud na vedomí, že své
jX)slance posílají do pražského místo do vldenského
parlamentu. Co nejvíce mely zmenit, nezmenily: své
mdody. A prímo zaráží, jak nepatrný vliv mel prevr:lt
na strukturu jejich programu. Programy se slovne
upravily, neco se vypustilo, neco se pridalo, ale duch
zustal týž. Duch! Jaký div, naríká-Ii si kdekdo, že stíny
dnešního našeho politického života tak žive pripo11Únají
poslední léta pred válkou! Pri tom, myslím, dlužnO' si
všimnouti, že strana, která nejvíce kalí náš politický život, totiž národní demokracie, se zmenila nejméne (takrka jen ve jménu), kdežto pomerne nejvíce ješte se
zmenily strany levicové: sociální demukracie. jež z negativistické linie prešla na linii positivní státní politiky.
a strana národních socialistu, jež zanechala radikálního
oposicnictví i antimilitaristické propagandy. Z pravicov:)'ch str~n lze v této sO'uvislosti jmenovati jen stranu
lidovou. Pro národní demokracii, tak zvanou stranu inteligence a stranu »všenárodní «, je tato bilance ovšem
náramne smutná.
Další príznacná vlastnost programu našich politických stran jest prímo nesnesitelná kazatelství, vedoucí k patetickému vytrubování tak zvanS-ch všeobecných pravd. Nikde na svete nesetkáme se s banálnejšími
a smešnejšími 10 cic o mm u nes.
Ale ku podivu
práve ty jsou prijím5ny straníky se stejnou vážností,
s jakou jsou pronášeny, a to i straníky. o jejichž inteligenci není dost dobre mO'žno pochybovat.
Zde nekolik príkladu:
»Považujeme všestrannou prípravu k obcanství za
nejduležitejší kulturní povinnost spolecenskou « (program sociálnedemokratický).
Zajisté. Ale kelo vubec
kdy tO' nevedel, o tom pochyboval nebo to pnpíral, aby
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musila prijít politická strana a zachranovati tuto pra:
du, starší než je ona sama? A není mnohem spíše úk
lem a povinností školy a rodiny, aby pecovaly o tu
výchovu, než politických stran, jež v praktickém živ
mají docela jiné starosti, nehledíc k tomu, že její
praxe b:)"Vámnohdy velmi vzdálena práve tem obcan
skÝm cnO'stem, k nimž chtejí svými programy vych
vávat?
Národní socialisté zase ujištují, že jejich stra.
na »usilnje odstraií.ovati krivdy a k vítezství pomáhatt
právu « - jako by ostatní strany delaly pravý opak,
anebo to delaly špatne.
Prímo klasické jsou ovšem tyto laci communes v programu národne demokratickém. Sem patrí predevším
známé heslo o nacionalismu a všenárodnosti. O prvním
netreba ztráceti slov: bylo již mnohokráte psáno o prímo nestoudném nevkusu, s jakým národní demokracie
pochybuje O' nacionalismu každého, kdo nemá její stranické legitimace; pod pláštíkem krásn:)'ch slov skr)'vá
se tu nejcynictejší obchod s citem, který pro každého
slušného cloveka je tak posvátn)', že o nem co nejméne
mluví a co nejméne se ha dotýká. Je ta totéž, jako kdyby ve spolecnosti trí set lidí trináct reklamovalo pro
sebe v:)rhradní právo na poctivost a o ostatních prohl:!šovalo, že jsou zlodeji. V jistém smyslu psychologick,")u
záhadou je však její heslo O' vŠenáradnosti. Ne snad
proto, že pusobí komicky. hlásá-Ii strana, která patrí
k nejmenším v parlamente a ani kvalitou nevyniká. že
ve sV)'ch radách sjednowje celý národ;' záhada je spíše
v úcinku, ve víre, kterou toto heslo vzbuzuje. Do tét·)
kategorie patrí konecne i tretí povestné heslo národní
demokracie, vyjádrené v programu slovy: »Jsme stra·
na pokroková: pokrOok znamená pro národ svobodu
duchovní. « Autorovi byl ovšem jasný pO'jem pokroku,
procež se nenamáhal jehO' definicí. Ale strane je dnes
tak nejasný, že si jej spletla s malomeštáckÝm šos;Íctvím, jež je zvláštní a obzvlášt libá odruda zpátecnictví vubec, a že se ješte nedávno domnívala být povolána. aby podporovala kde jakou fašistickou intriku prr:ti
státu a demokracii.
Bylo by možno v citování techto vecných pravd,
pokracovati, nebot programy našich politick~'ch stran
jsou v té prícine bezednou studnicí. Není ovšem nic PIJhodlnejšího nad ne. Snadnost, s jakou jich lze užívati.
je prímo rozkošná a zpusobuje milou a neodpovednou
zábavu práve lidem povrchním a polovzdelan)'11l. Konkrétnost je vždycky težší a vyžaduje skutecn)'ch ved,,·
mostí. Jen všeobecn)'ch hesel mllže bS,t snadno zneuží·
váno, m,)hou b),ti prekrucována a podle potreby vyklá·
dána po každé jinak. Proto také Se jich tak ovS, lijavec
snúší na hlavy volicu v predvolebních kampaních.
\'šimnete si. že volicské schllze a deníky jsou nejvlast.
nejším králO'vstvím vecn5'Ch pravd. jež ,isou sice duté a
rrázuné, ale politickS'm f anOl1ŠkClmznejí ovšem hlulv)ce
a pravdive a strhují je k onomu nadšenému potleskl1,
povstávání s·e sedadel :l ovacím, jež se pak v novinársk5'ch referátech ocitají v závorkách.
11

f! Me však je, že anonymní programy (není-liž prekvalJující, že politické strany v dokunwntu nejdt"lležitejším pro jejich existenci dávají prednost an0l1}111ite
pred osobností?) nespokojují se s loci communes jen ve
svých všeobecných partiích. Naopak hemží se jimi také
jejich specielní kapitoly a z nich snad nejvíce kapitola
o kulturní politice. Myslím, že nepreháním: kulturní
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gramy ukazují nejjasneji úrovei'í. na níž se pohybuje
.á politika stran a povrchnost
jejich ideologií, která
mela myslícího volice- prímo pTovokovat, nebot ukaje všecku tu nevážnost a pohrdavé podcenování,
jež.
, se, že byrokracie politických
stran chová k tem,
'ichž hlasy ji zachovávají
pri živote. (I tady se objeje zajímavá paralela: byrokracie
stranická
jako hyacie státní velmi snadno mení se vuci obcanstv'.1
tnímu z oddaných služehníkt"t v samovládné
a po·
davé panstvo.)
Dáte-li si práci s cetbou kulturních
programu
našich
)itick)-ch stran, ustrnete
nad pu~totou obrazu,
jejž
'tají. Již ta uniformita:
zdá se témer, že jedna strana
. opisovala od druhé. Jsou ovšem ideové rozdíly, na
íklad mezi programem
klerikálním
a sociálne demotick)m, ale zrejme jen proto, že prece nemohou ne. Abstrahujeme-Ii však od samozrejmostí,
plynonh z diametrálne rozdílných
svetových názoru, nalez··
1esteží neco. co by kultnrní programy
.iednotliv~·ch
an od ~ebe odlišovalo. Prícina je v tom, že jejich pitelé prestali na všeobecn)'ch
hesl ch, nicemu se tak
yh5'bajíce jako návrhltm na konkrétní
rešení kulturc:h problému.

\' tom smeru je ve všech programech
prímo klasická
pitola n školství. Velké umení mnohými slovy nic ne" dosáhlo zde vrcholu dokonalosti.
Nenaleznete
nie jediné konkrétní myšlenky, tím méne konkrétního
• nÍ. Nic než všeobecná hesla, z nichž nejmladší
je.
jméne 30 let staré. Jak~' div pak, že »my, národ Koského<, máme dnes nejzaQstalejší
školství na svete?
jsme jediný stát, v nemž krome Bechynových
a
abrmanov)'ch školských zákonu neucinen
dosud ;e)' d.žn)' krok k reforme tohO', co po reforme již p'ríkricí? PravÍm. že ta není žádný div, ac je krvavou
ií. že naši lidé musí dnes jezditi
clo Vídne, chtejí-Ii
znat, jak se otázky škQlské reší moderne. N eb),t enerého hlasu presidenta republiky, nebylo by došlo ani
nl'dávné famosní ankete ministerstva
školství. Každ,'
o\'~em, že byla usporádána
tak, Že hned predem byl~
to, že nebude mít žádného konkrétního
v\·sledku. A
é nemela.
.

I

Podíváme-li se však, co jednotlivé
politické strany
vedly ríci ve sv)'ch programech
o školsk)Th otázkách,
budeme se divit této Qstude.
(; agrárníku a živnostníku
nepodarí
se nikomu Daneco, co by se s dobr}'m svedomím mohlo nazvati
!turním a školskÝm programem.
Klerikálové
zacínají
prirozene) tésí, »že základem
v)'chovy školní je petení vúle dobre pochopenými
zásadami
krestanské
'ry . »Proto považujeme za lle.jdl'tležitejší úkol prítomsti rozhodné hájení krestanských
zásad ve v)'chovc
olní.' Slovem »'1<'festansk)'« nutno ovšem rozumeti
katolick}'«; patrí k chytrácké skromnosti
lidové stray. že tyto dva pojmy zdánlive nevinne
zamenuje.
Po
'tn tési následují hesla. jež s ruznými
obmenami
a
IO\'l1ímí nuancemi nalezneme
u národních
demokratu.
árodnÍ demokraté žádají, )laby také škola byla svctká, svobodná, proSt~1 všech vlivu politick)'Ch a trídflích a vlivú niboženských
spolecností",
nicméne však
aby "edle výc1lovy mravní byla v ní zavedena
také \'~'ho\"a náboženská, ale nekonfesijní«.
Nacež následují
hesla, jež s rúznými ohmenami
a slovními
nuancemi
nalezneme u národních
socialistLl a sociálních
clemo, ti
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Národním
socialistum
je kulturním
ideálem, aby ,jsi
lidé byli rovni vzdeláním«,
což ovšem steží lze uznati
'za požadavek rozumn}' a splnitelný. :Možná však, že pisatel se zmýlil a chtel spíše projevit prání, aby si liclé
byli rovni prí lež i t o stí
k vzdelání.
Dále žádají,
aby se })obecná škona priblížila
z'ásadám
sociatisti..:
ck)'m«, aniž však bohužel naznacují
konkrétne
cestll
k uskutecneni
tohoto požadavku,
který ostatne v k011{rolltaci s tés) lderikalu
dokazuje
znQVU, že škola ani
zdaleka nežije v takovém i1epolitickém závetrí, jak všecky strany snaží se verejnosti
namluvit.
Ale, opaku.ieme, nestací jen stanovit cíl; duležitejší
je ukázat. jak
se k nemu dostaneme.
Dále: »University
a techniky
burJ'tež reformovány.
;lby prestaly
být prípravkami
k odbornému
povolání a prevzaly
úkol dovršiti vzdelání vedením potrebným
k docílení svetového názoru,
aby utvorila se jednotná
škola vysoká asi podle plánu
propagované
liclové ttniversity."
Dlužno zdltraznit,
že
tento nápad je typickou ukázkou, jak je možno v programu politické strany prestrelit.
Bylo by zajímavé vypátrat,
uvedomil-li
si vllbec navrhovatel
této »reformy'. jaké strašné a nedozírné následky pro celý kulturní život národa by mela promena vysokých škol na institnci podobnou
Masarykovu
Lidovýchovnému
LTstavu. a prem)ršleJ-li kdy, bylo-li by vubec možnO' neco PQdobného
prakticky
provésti.
Další
požadavek,
ahy
»školy pro národ. menšiny byly verejné a vydržované
z fondu každé národnosti«
znamená
ovšem prakticky
školskou auton mii. »Vzdelání ucitelu: jednotná stredni ~kola a ped3gogick~' seminár na universite".
To by
byla asi tak všecka hesla, jimiž se tentO' program
liší
(Jd sociálnedemokratického
programu.
Ostatek s ruzn}'mi obmenami a slovními nuancemi nalezneme u sociálních demokratu.
Když jsme takto ve sv)'ch odkazech došli až k sociální demokracii,
,uvedme
zde podrobneji
její školský
program:
,,5lwly budtež bezplatné, laické, povinné, verejné, jednatné arganisací i duchem. Bezplatnost týká se všech patreb školských. Škalní ~travavání budiž upravena jakO' saucást škalníhO' zarízení prO'veškeré žactva. Nadaným žákum
nemajetným pas kytují se prastredky studia z fandu verejných.
Budtež zrízeny pakusné škalY.
Škola budiž cinná, n á rad n í, zalažená výchovne na duchavním razvO'ji stejne jakO' na úcelné práci rucní. Bndiž
razvíjena vule a energie.
Na vyš~í studium (vysO'kO'škalské) budtež pripušteni
i schapní jednO'tlivci bez predbežnéhO' fO'rmálníhO'vzdelání.
Pri nich budiž uznávána ravnacennast praktických zkušeností s teoretickau prupravou školskau.
Budiž upraven pocet žactva. Nadaným žákum budiž studium zkráceno.
Metada školská budiž svobodná, pokud neodparuje uzna·
ným výsledkum vedeckéhO' badání, pokusného pusobení a
všeabecnému prospechu školskému.
Vzdclání ucitelu budiž takové, aby zarucavala dasažení
výchavných i vedeckých cílu škalských.
Správa školská budiž jednotná, s laickÝm živlem. Budtež zrizovány paradní a iniciativní sbary z abcanu a škalských adbarníku.
Budtež vybudavány a státem zajišteny školy pro vyšší
vz<.!clánídelnické, spra vavané zástupci organis')vanéha <Iel-
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nictva a odborne pripravující
pracovníky
tí politické, odborové i družstevnÍ.«

pro delnické

hnu-

a názorlt než tištený program, jejž sice cetl, ale v
drobnostech již dávno zapomnel. (A možná, že ho Vit
bec necetl.) PrLImerného straníka (ale i nestraníka)
. Myšlenky, vyjádrené temito nejduležitejšími
hesly,
jsou celkem prijatelné každému rozumnému clO'veku, . velmi málO' zajímá, jak se staví sociální demokracie
k marxismu a jeho nO'vodobým revisím, ale za to každ'
dokonce i tomu, který se necítí socialistou. Nejde však
velmi si všímá, jak prakticky reší na pr. otázkj" bylJ.~
a jejich kvalitu, dusažnost, modernost nebO' správnost.
úpravu platlt státních zamestnanclt nebo reformu voJde a jejich fO'rmulaci. Jsau to jakoby hlavy, jimž chybí
lebníhO' rádu. Tím není recenO', že by se sociální detelo a nohy, které by je donesly k cíli. Co mi je platno,
vím-li a sonhlasím-li, aby byly zrízeny pokusné škc']y, mokracie mohla obejíti bez rešení svého pomeru k Marxovi. Lel1inovi nebO' Manovi, nebo národní demokracie
není-li receno. j a k é a j a k? Že školství má b},ti Cfhez rešení svéhO' pomeru k liberalismu a jeho novodoganisováno jednotne, je pravda príliš všeobecná, aby
hým revisím. Ale strany mely by si uvedomiti, že tyto
mohla být zamítnuta. Ale práve ten, kdo s ní souhlasí.
problémy
nemohou rešit samy a ve svém programu.
právem se shání po konkrétním plánu této organisace.
Ty musí se rešit a také se reší mimo ne a jde jen o to,
který teprve miHe býti rozhodující pr0' jeh0' zásadní
aby vudcí cinitelé ve strane si byli veelomi výsledku
pomer k tomutO' programovému clánku. Požadavek, aby
rešení a dO'vedli k nim nalézti jasn)" pomer. Jin)'mi
pocet žactva ve !tríde byl upraven {redukován),
je
slovy:
úkolem moderní politické strany není vvpracosprávn~', ale zcela jalový, není-li provázen návrhem,
vávati ve svém programu vedeck)'m ZpLlsobem-filosojak redukci provést, aniž by byl 0'hrožen státní rozfický názor na svet, který rozkrájen na clánky víry a
pocet.
dogmatu predkládal by se' denne na stltl straníkum,
Bude snad již z techto poznámek jasno, oc v podstate
Katolický. socialistický, liberalistick)' nebo jakýkoli jin)'
jde. Nejpodrobnejší kulturní a školský program mají
názor svetový vzniká a r0'ste jinde, mimo politické strasociální demokraté a národní demokraté. Ale necht jakny. PO'litická strana mMe pouze prijímati hotové V)'koli je rozdílný, v jedné veci je shodný: je ve skutecsledky vedeckéhO' badání nebo filosofické spekulace.ah"
nosti pouhou snLlškou obecných hesel, jimž chybí práve
se pokoušela SVO\1politickou mocí je aplikovati na pral~.
nejduležitejší vec: pro vád e cín
a r í ze n í.
tický život. Zkrátka politické programy nepotrebují ha. A tady jsme u zásadních problému programu polilastu
ucených p0'jednání (ve skutecnosti ohycejne
tických stran. Není nejmenší pochybnosti, že jejich
pseudoucených), jimž málokdo ze straní:<ll roznmí a
forma je zastaralá a že se udržuje jen nepochopitelnou
ješte méne kdO' cte. Vystací velmi snadno s nekoJik3
konservativností
jejich hlasatel II i jejich posluchacll.
základními myšlenkami, jež tvO'rí prirozenou páter a
Známá tlustá »cervená knížka« realistické strany není
nutnO'u orientacní tabulku. Je prece pleonasmem, když
již ideálem dneška. Tat0' forma naprosto nevyhovuje
sociální
demO'kracie v programu ujištuje, že je p1"~)ti
potrebám prítomnosti a je neposlední prícinou zbyrokatolické
škole, a vysvetluje duvody.
kratisování našich politických stran a tím celéhO' našeho parlamentního života. Podrobný program není
t~ogramy stran budou tím živejší a životnejší, cím
mene budou delány sub specie aeternitatis a cím více
predností, n.ýbrž neštestím. A tím vetším, cím je pose venují praktick)Tm politickým otázkám a cím na
drobnejším. Strana. která první hodí do koše ty stohy
kratší dobu bude stanovena jejich platnost. Na hrapapíru potišteného pseudO'vedeckými po~ednáními, veldit
dnešní
teO'retick6
a ztrnulé
promi se zaslouží o osvežení, zpružení, ba zdokO'nalení
našeho parlamentarismu.
g ~ a m y k a n k r é t ním i prO' g r a m y pro j cd 1 n é vol e b n í ob dob í. je jediná ce: ta, vec1c)'tcí
Podrobn:)-, ale teoretický program stává se snadno
k souzvuku s požadavky a potrebami doby. ':Jikeloprece
mrtvou literou a je pak v nevýhbde prO'ti strane, která
je prece stále živým organismem, má své mládí, SVl"tj není v nejistote a všeobecných programov~ ch smernicích stran, jež spocívají na urcitém svetové1.1 a ho~porust, vývoj a stárí. Strana roste a stárne jako
dárském názoru iako sociální demokracie. strana nároste a stárne její vedoucí generace; lidé v stárí zpr:lrodních
socialistu: lidová strana. Co se pak t)'ce stran.
vidla neverí témuž programu jako v mládí. StárnO'ucí
vybudovaných
jen na principu stavovském (agrárníci.
generace, jež vede, snadno op0'uští mladistvé ideály, pro
živnostníci a dne š n í národní demokracie), u tech
než se bila, dokud nevedla. Každá strana má ovšem
heztak se nikdo nikdy neshánel po neiaké základní svepríliv mladých clenu, ale ti nemají moci, bourí se, ale
tové idei: nemají jí, protože jí nepotrebují. Zato však
nerO'zhodují. Chci tím. ríci: strana jako kolektivum
?ývá
volic zpravidla v neiistote o programu, s nímž
podléhá t:)'mž zákonum vývoje jako jednotlivec. Do
Jdou strany do vO'leb. Ne že by nebylo dosti volebních
puntíku propracovan,' program, který má mít jak)'si
nádech vecného trvání nad strídou generací, musí se sliM a hesel. PredvO'lební kampan je pro ne vždvc1n
príznivé pocasí. Ale hesla nedostacuií a sliby n~jsoil
dríve nebo pozdeji nezbytne dO'stat dO' konfliktu buu
p r a c o vn í pro g r a m, pO'dle nehož b" se mohl
s dobu a jejími požadavky anebo s lidmi a jejich stárnutím.
volic vecne rozhodovat.
Hlavne není tó program
positivní.
Procítáme-li
volební
prohlášení stran, nalezJakO'u O'statne cenu mají tyto teoretické prO'O"ramy
neme
tam
vždycky
mnoho
slovo
všeobecných progra
videt nejlépe z tO'ho, že není témer strany, jejít pra~~
by se proti nim sedmkrát denne neprO'hrešila, aniž by mových smernicích - národní demokraté uf<;tnjí ZNVU o své »všenárodnosti «, sociální demokr. té o S\"~
to nejak pohoršilo široké kruhy stranické, vyjímajíc
vernosti delníkLlm a jejich boji atd. - a nelléne shw.
ovšem. takové extrémní prípady jako je ustavicný konjimiž se hrO'zÍ. borí, zatracuje a slibuje nápr; va. Vlád"
flikt vedení národní demokracie se starým programem,
ní vetšina hájí své dílo. Oposice je prohlašuje za Šp,ltac ani zde není to ani jediná ani nejduležitejší prícina
né a slibuje, že je zlepší, aniž však rekne,· jak. Posijejíh0' pocetného i politickéh0' úpadku. Je to prirozené.
tivní a kO'nkrétní program vždycky chybí. Tam, kde
~~{'lmern~Tstraník klade vetší váhu na praktickO'u pojakO' u nás volební rád zestátnuje strany a z voleb ciní
hbku strany, prO'tože se dotýká úcinneji jeho zájmu
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boj velk)'ch kolektiv, je to nedostatek tím povážliejŠí. Kdyby politické strany rozhodly se pro každé
lební období publikovat své_pracovní programy. privly by tím nemálo k ozdravení
našeho narlamentního
'vota a predevším k zvýšení sebevedo~í a oclpovedosti volicovy a tím ovšem i k zVýšení úrovne voleh.
Práve nedávno byli jsme znovu trikrát o.enne zasy'váni pravou záplavou v lebních slibt"l a jako ohycej;1e
yly to zase jen všeobecné fráze, O' nichž již kaž ci)' ví,
si má o nich myslit. Snad nejubožejší agitaci v tomto
yslu provádeli národní demokrati. Ne snad jen Dro··
, že jejich agitace byla horší a nižší než u ostat~ích
tran (v leccems opravdu byla). Spíše proto, že nebyla
nic lepší než u ostatních, ackoli národní demokrdcie,
ViSVOjlljíe
si titul strany inteligence a jakési výjimecné
nadradené postavení v našem politickém živote, má
vinnost predcházeti príkladem.
Typická ukázka:
témžecísle N á rod n í c h I i s t tl bylo možno císti
a jedné stránce provolání I~ státním zamestnancum,
by nevolili se stranou práce národní
socialisty, kterí
ro ne nikdy nic neudelali, nýbrž národní demokracii,
erá jediná se stará o zlepšení systemisace a o platoOl! úpravu, a na druhé stránce
provolání k majitelt"lm
omu.aby také volili jen národní demokracii, která je. á se stará o takovou úpravu platu státních zamestncú, aby tito mohli jim zaplatit zvýšené cinže.
Taková demagogie nebyla by možná, kdyby každá
litická strana místo starostí o. teoretické programy
vypracovala si pro každé volební O'bdobí své návrhy
ákonLl.jimiž hodlá v nastávajícím parlamentím období
rešiti docela urcité, konkrétn'í. politické, sociální, kulmí nebo hospodárské problémy, a kdyby s takovým
pracovnímprogramem šla do voleb. Nelze pochybovati
tom, že vO'lební agitace stala by se tím vecnejší, ac
OVšemméne pohodlnou a méne demagogickou.
Ale
rá\'e o vecnost, odpovednost a úroven musí se starat
vedeníkaždé politické strany, nechce-li vedome prispívatk dalšímu úpadku našeho parlamentarismu a dalŠímu poškozování demokratického principu, a to zrO'vna
dnes.kdy se v Evrope stále zretelneji rýsuje protidemokratická útocná fronta. V tomtO' smyslu zlepšení
našehoparlamentníhO' živO'ta není ani zdaleka jen otázkOl! vnitropolitickou.
.
Rozumí se ovšem, že ani pracovní programy pro
parlamentní šesti letí nevyloucily by úplne vedomé ldamání volicstva. Nebot prirozene ani zde nebylo by neznlitelné záruky, že budou skutecne provedeny, nehledíc ani k tomu, že leckdy stoprocentí realisace nejlepVjhonávrhu je vLlbec nemožná a že jJO·litik musí být
rád. zachrání-li kompromisem alespon cást toho, co
chtel. ,\le prece jen nebylo by možné klamání v takO'vém merí.tku jako dnes, kdy lze slíbit všecko, ale nic
neprovést!práve proto, že nikdy nebylo presne receno.
CO bylo slíbeno, a že pri kompromisování
za zavrenými
dvermi nikdO' neví, z c e h O' se slevuje. Parlamentní
prácestran je dnes verejností témer nekontrolovatelná.
Konkrétním pracovním programem by se však strany
pod takovou kontrolu verejnosti postavily dahrovalne
a již tentO' fakt sám o sobe nemohl by být bez vlivu na
jejich parlamentí taktiku.
Byla by záhodno, aby aspon ty strany, v nichž za
ctyri roky oposice, zdá se, zvítezily lepší poznání a vLlle
k parlamentní obrode, premýšlely a této ceste jež je
pri dobré VLlliscMdná.
'.
.
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Když
Bernard Shaw pred dvema lety vydal socia1i.
stickou encyklopedii a bibli moderního svetovéhO'
názoru, svou politiku, ekonomiku a etiku Pruvodce inteligentI! [ iJeny jJo socialismu a kapitalúmu,
nebylo'
shawianum možno nevysloviti lítost, že ona nejvetší
Shawova predmluva zustala bez obvyklých ilustracních
her. Ovšem myšlenkov)" svet v P1'I~vodci obsažený nebylo možno zvládnouti jedn0u hrou, ba - jako v.prípade Predmluvy o vyhlídkách krestanství a predmluvy
k M ethusalénw - ani cyklus her .by byl nestacil. Tímto
výkladem se však naše lítost nikterak nezmenšila.
S uspokojením tím vetším proto bylo uvítati zprávy
o nové hre Shawove, chystané prO' Malvernský festival, avšak zatím už prO'vedené ve Varšave. Seznámivše
se s textem hry, nemohli jsme nevideti jednak jistou
souvislost, byt ne velikou, s Pritvodcem,
jednak že
varšavská premiera v zemi politováníhodného
parh-'
mentního chaosu, avšak i silne byt i podivne regentské
individuality nebyla nicím náhodným.
Trakar s jablky: politická výstrednost od clena K rálovské literární spolecnosti je Shawova hra nejpolit;ctejŠí. PozornÝ ctenár Shawa ví, že nejvetší anglick)T
socialistický spisovatel nebyl nikdy obdivovatelem tO'hO',
cemu se ríká demokracie. Shawuv sacialism je bezpodtní- .
necný a fundamentální,
avšak kapitalistická a proletárská »pseudademokracie«
zajisté není Shawovi jedinou možnou, ci dakonce nejlepší formou pro jeho
uskutecnení. Jako Plato pokládal za nejlepší pO'litickou
formu vládu filosofu, podobne Shaw (ovšem bez závislosti na reckém predcMdci) formuluje svým dÚ~m
osobnostní koncepci vlády konstruktivních
realistu
exponentu vývoje: ackoliv utopickým cílem jeho socia~
listickéhO' usilování je stejnorodá a rovnoviádná spolecnost, prece výchadiskem je mu spolecenská hierarchie, jejíž filosofický vrchO'I predstavuje mu nejlepší
zdroj prO' vudce v demokracii a vládce vtlOec..
S tohO'to hlediska Trakar s jablky jeví se jakO' hra
kritisující demokracii a uvažující o jejích daplncích
ci náhradách. Zápletka hry je dosti jednO'duchá, a fys,Ícký
dej minimální; tedy stanQardní
Sha vova 'divadelní
forma. Obsahem je boj dvou principu. kreslených jednak fraškovite, jednak s humorným pathosem duševní
noblesy a životní vytríbenosti. Deje se v Anglii v poslední ctvrtine dvacátého století. Labour Party je vedoucí stranO'u a jedinÝm rozhodujícím parlamentním
cinitelem, prati nemuž stojí nejmocnejší
prumyslovÝ
koncern Brealwges, Limited, který však není zastoupen v kabinete, ac se tam, dere vší mocí. Vudcem strany a ministerským predsedoll je Proteus, nejbystrejší
hlava vlády a nejschopnejší politik, jenž pres všecky
nesnáze, které má se cleny svého kabinetu, predevšíl~
žensk-ými, pevne vede stranu a uchovává si znacne monopolní postavení. Ta je však ohrožováno osobriostí krále M agna, který vydatne využívá královského veta. a to
je práve to, CO'Prateus a jeho kabinet nemohou potrebovat. nebot licI (tato znamenitá instituce zustala uchována) by mO'hl míti dojem, že mezi jehO' zájmy a ko- .
ristnick~mi cíly Spolecnosti Breakages
nestojí jeho'
strana, JehO' vLldcové a jeho kabinet, nýbrž král. .Pro729

teus vidí, že zájem strany vyžaduje, aby král' slíbil kabinetu, že nikdy už svého veta nepoužije, Magnus vyžádá si lhuty do odpoledne. V konecné konferenci s kabinetem pak prohlásí, že veta se vzdáti nemuže, ponevadž by se tím stal nemým panákem, jemuž by bylo
dovoleno jen otevírání akademií. kladení základních
kamenu, krtení lodí a podobná bezv}-znamná vyražení
a který by byl vyloucen z rozhodování o vecech duležitých. Proto se rozhodl, že se vzdá trllllu ve prospech waleského prince, svého syna. Kabinet je dojat
a Proteus spokojen. Uprostred
projevu oddanosti a
loucení s králem Magnus vyhodí prebíjející kartu: po
abdikaci hodlá se ucházeti o parlamentní zastoupení
královského mesta Windsoru jako vudce vlastní strany.
Til1;>leau.Kabinet je ohromen, Proteus prelsten a poražen. Rozhoduje se rychle: pripravené memora.ndum,
v nemž král Magnus se zríká jediné skutecné královské výsa9.Y, svého veta, Proteus trhá a po nekolika
prudce vycítav)'ch vetách, obrácen)'ch k zvítezivšímu
králi, odchází rozhorcen. Všecko zustane pri starém:
král uhájil svou výsostnost.
Tato divadelní osnova, chudá dejem, avšak vysoce
poutavá, je ovšem autorovi jen záminkou k predvedení
myšlenek o demokracii a vláde vubec a k predstavení
dQminujícího charakteru Magna filosofa a gentleman:J.,
Shawova realistického vudce a rozeného vládce. na pozadí neodolatelného kabinetu Proteova.
.
Podarenému
ministerskému
stádecku je Proteus
vt"dcem. Jeho kabinetní orchestr je složen ze hrmotných basu jako je Boanerger a Balbus, ale i z vysokých
sopránu jednak Lysistraty, jež vede ministerstvo prírodních zdroju, a pak prostorekého certa Amandy, generální poštmistryne, Na tomto kabinete predvedl Shaw
fraškovitou kritiku parlamentní lidové vlády a zdarile
zduraznenými lidsk)'IJ1Í vlastnostmi jejich clenu. sobcu
a snobl't, demagogu a politických virtuosu.
Proti casto grotesknímu svetu Proteovu (jehož ženská cást ostatne netajene sympatisuje s dvorným, zábavným a roztomil}'m králem) stojí patetický, ale i humorný svet Magnuv. Je to predevším duchapln)' a realistick}' královsk)' filosof sám, jeho chytrá dcera, znamenite konvencní královna, výborní sekretári,
kterí
nezkazí žádné švandy, ostríhajíce pri tom vlastní i králov~é dustojnosti.
Dve episody. jedna k ústrednímu tématu se víŽící.
druhá natažená do celé scény, jež by obstála i jako samostatná aktovka (kdo ví, zda ostatne tato druhá scéna nebyla prvá hotva), pomáhají autorovi dosáhnouti'
potrebné celovecerní délky.
Tato samostatná episoda, mezihra s O"int1zií. která
slouží za druhé dejství, je jen dialog mezi králem a
jeho citovou milootnicí. romanticky krásnou a stejne
duševne založenou mladou d;lmou. U Shawa vždycky.
jak známO', pomer velik}'Ch mužu k jejich milostnicíll1.
láskám anebo prítelkyním. je pomerem predevším filosofick}'m. Tito hrdinO'vé obracejí se k takov}'m dám:lr!1
predevším proto, že potrebují krásný a úcinn)' ráme,
pro své mužné ctnosti. z nichž nejvyšší je bystrost d,lcha, Jako už u nekolika jin~Th her. budeme i u príležitosti Magnovy návštevy u Orienthie vzpomínati roi.:košných d}'chánku mezi skeptickým Caesarem a živ\)cišnou Kleopatrou; mimodek si uvedomíme, že jako
v mnoha jin)"Ch vecech, i v tétO' Shaw neobjevu je nevých pevnin. n~'hrž naplnuje staré formy nov~'m ohsahem a akt.ualitou: tak i v prípade této shawo\'ské
renaissance vznešené
dúslojné instituce reck)'ch hd~r. .
<1
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Pokud jde o episodu o americkém velvyslanci ze tretího dejství, který prichází tlumocit touhu Severoamerické Unie navrátiti se do svazku Velké Britanie. je
nepochybno, že tu ve forme žertu predvádí se nápad
velmi rozumný a jiste i uskutecnitelný. Federace anglosaských státu, ci lépe receno státl't anglicky mluvících,
je jeden z praktických plánu Shawovy politiky - tu
zase narážíme na ideje Pruvodce i knih predcházejících, v nichž Shaw vyložil svou politiku.
Jaký je smysl Trakare s jablky,
není tedy težko
uhodnout. Nedostatky demokracie jest nntno korigovati osvícenou a diskretní kontrolou rozených vládcu,
predstavitelu nejlepších tendencí života. Beží tedy
o zastrenou nadvládu individualit kálovsk~'ch ne snad
roelem, n)Tbrž tím, že v nich lidská touha po dokonalostí a nejlepším rízení sveta dostupuje míry vyšší než
u kohokoli jiného. Není to ovšem diktatura, nýbrž
kontrola. Magnus vystupuje jako doplnek kabinetu
Proteova, je to gentleman z boží milosti uprostred
spolecnosti koncesovan)Th politick~'ch artistu, z nichž
jen premier sám má neco z výlucných vlastností krále.
Tato symbiosa demokracie s vládou rozených filosofu
(v Magnove prípade ješte urozen)fch.), je jiste težko
prijatelná pro primitivní demokraty. Neprekvapí VŠlk
toho, kdo sledoval Shawovo hledání v}Tkonnýchorgánu
životní síly a V)'Voj jeho názoru politicko-filosofick5·ch.
.leho zájem o Musso!iniuv experiment fascistick~', byl
jedním z takových prekvapení zbytecne však a z nepochopení nadutých do sensacních rozmeru. Nepochybí e
tedy. bude-Ii se hledati v pozoruhodné drobnosti nršavské premiery Trakare s jablky souvislost - treba
jen teoretická s domácími pomery politickými
v Polsce. (Theoretickou typologii jest tu však odliš0vati od politické prakse: varšavská premiera »Trakare'
byla pred proslulou návštevou dustojnick)lch pilsudcíkti
v rolském pariamente.) Vedle toho jest také pripomenouti ve stejné ideové souvislosti Shawovy sympatie
k »vládnoucím filosofl'tm«, které se zas dotýkají naší
ceské skutecnosti. A nebude snad lak zcela nesmyslné
tvrzení. že v poslední rade Tralwr s jabl/?'JI byl myšle,
jako pedagogick~' kus pro budoucího krále anglického,
dnešního waleského prince, jehož sociální cit a zájmy
jsou známy s dostatek.
Tmkar s jablky je. jak zrejmo, hra prebohate zatížená ideologií. Soustredenost na politický problém de·
mokracie pripínala by tuto hru k velik)'m hrám Shawovým, které - od c!o'l.'cka a lladclo7.'eka, pres Druh,V
ostrov

J ohl1a Bu,/[a, lvI i'salianci

až k Androklu

a lvu -

se zab~'valy konkrétními a aktuálními problé..'11Y
moderní ho života. Avšak tato souvislost je pouze tém3.tická. Divadelne se TrakaF s jabl/?y nemuže rovnat velik)'m hrám Shawovy strední periody. Je sice stejne
'v~'lucne dialogick)', má i vynikající realistick)1 charakter (Magna) a jeho pendant (Protea) a myšlenkove je
zcela na shawovské výši. a.však postrádáme tu pravéhll
zanecttjícího žáru a divadelní duraz je nepochybne na
elementech fraškovitých (Armanda, Boanerges). Mezihra s Orienthií je pak už vubec hrícka delaná levou
rukou (ovšem že Shawovou). Teuy konec koncu celkem hra predevším ilustracní,
kterou jest priraditi
k Shawov)Tm hrám druhoradým. Rozumí se ovšem, že
filosoficky i divadelne technicky jde stále o dílo nepochybne nadprllmerné - to vysvitne treba u srovnání
s ROl11?illSOV\l1l»DikH\torem« - a divák nemllže býti
;1ni chvíli na j'){)2hyll:lCho l"111.že autor této malé filosoficko-poli tické kCi11('c1ieje uuch suverenní. Zustala-li
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k dílu intelektuální bystrost a svežest 'zachována,
a
li hra vybavena bohatou mírou fraškovité zábavnosti,
i. vzácneji, ryzími složkami vysoké komedie, nemení
niceho na poznatku, ostatne Shawem
zbytecne mnodríve anticipovaném
(1920), že dramatiku
nepri'á imaginacnÍ hutnosti
a že se ponekud
oslabuje
rcí síla. Co trvá, krome inteléktuálnÍ
mohutnosti
.tenc ne dále, je divadelní i formální virtuosita,
obojí
u tak vysokého, že by samy stacily k vytvorení
vyjícího jména. Ovšem dojem k jakési imaginacní
žnosti nemusí b~rt tak zcela urcite príznakem
ochající tvurcí síly: TralwF snese dobre srovnání s drobj~ími hrami Shawovými
z období nejvetší jeho umeé tvorivosti.
Pres to se však zdá, že Svatá Jana
la poslední dílo dramatikovy
imaginacnÍ
intensity
'rcí. i Tebudeme-li ovšem prekvapeni
hrou
novou,
trOll už Sha", ohlašuje.

drahých nlistrech ríkání kolikeré.
rijde-Ii nekdo a chce vám vypravovat
o »drahém
mistru«, o kterémkoliv, vyhodte ho. I tehdy, prijde-Ii
•drahého mistra«, avšak s necím "dokumentárním"
drahém mistru - reknete mu, že nepotrebujete,
že pomní obchod ve vašem Jome je zakázán, že kupujete
o u výrobce - reknete cokoliv, ale doprovodte
pred
'chaným cinem ke dverím.
Nebo! ze všech tech vzpomínek, i nejsou-Ii »intimní«,
Ž je jedno z nejohavnejších
slov intelektuální
spodiny,
všech tech vzpomínel{, anekdot, zaznamenaných
výku. pohledu do nitra, do soukromí, do »dílny«, z celé
eckermannovštiny nekouká pranic. Bylo to již receno,
utnoto opakovat a pridat nekolik duvodu dalších.
Není ješte tak zle, vypravuje-Ii
A. dojate, že drahý
'str rád buchty se švestkovými
povidly, kdežto B. se
zpomíná, že každý pátek byly u drahého mistra na
ole tvarohové koláce. Takové zvesti obohatí zajisté
aše nitro noeticky. Ovšem zároven pocne v našem nitru
lodat zlá pochybnost: Jaký, probuh, byl vlastne vnitrní
stoj mistruv k jablkovému závinu? A jak to bylo s tím
d1arakteristickým šedým prevlecníkem?
A s tou tyickou modrou vázankou? Byly to »domácí barvy« mirova nitra? A co z nich vyvodíme?
Ty pochybnosti, nechf jimi trpíme
sebe víc, bychom
onec koncu snesli. Vždyf za to slyšíme, co slovo, to polad, mnoho a mnoho o hloubavém
oku, o výrazné
u~lechtiIéruce, oduševnelém hlasu a drobném, jaksi cupitavém a ku podivu lehkém kroku, který ovšem zas nekdy, když nadšení ci hnev bourily
nitrem, nabýval jakési netušené ráznosti, až se mistr náhle zastavil a jaksi
ve snách pravil neprítomným,
jaksi stríbrite zastreným
hlasem, že. Na jedné misce vah leží tu pak jaksi pochybnosti, druhou misku sklání hluboko obohacení
našeho
stríbrite zastreného nitra - slaboch clovek, jenž by za
takovou cenu nevzal na sebe trochu tech pochybností.
Jenže se nám dostává ne pouze pohledt"t do hloubavého
zraku za trpytivými skly skripce nebo zase clo zraku.
jenž nikdy nepotreboval umelé pomoci a zachoval si do
posledního dne pronikavost
operených
dravcu. vznášejících se nad mistrovým rodným údolím tam daleko v horách; ne pouze pohledu na ušlechtilou, témer pruzracnou ruku bohatýra ducha a na charakteristick)l
širák dostává, se nám tClké autentických
výroku, peclive za-

znamenaných
pietní rukou (to je zas jiná než ta ušlechtilá, pozor, neplette si). Že mistr se vyslovil tak a tak.
Že odsuzoval to a to. Že rozhodne stál pri. Že rozhorlene
odmítal. Že jeho sYmpatie byly zcela na strane. Že nic
neprivedlo jej tak z míry, jako když. Všechno autentické
a zarucené. Není nejmenší pochyby, že mistr to tak rekl.
A práve zde zacíná klam a mam. Není na svete hrubší
konvenc:e nad mluvené slovo. Kolik hlav, tolik materštin.
Snad se celkem a tak, a tak, aby nevzniklo nedorozumení
v denní komunikaci, kryje to, cemu A. ríká »stul«, s tím,
cemu stejným slovem ríká B.; ale již slovo »vzduch«
bude jen nouzový~
mustkem, klenoucím se od A. ku B.,
aby se zdálo, že si rozumejí. Tak tehdy, jsou-li individua
A. a B. z jedné kategorie,
z jedné rodiny, mají-li približne spolecnou vlast duše. A je-li A: Ariel a B: Kaliban
- dokoncete
sami. Jak se má Ariel dorozumet?
Nezhrubne jeho slovo mimodek per contagionem?
Nerekne
svou arielovskou
myšlenku
tak trochu kalibanovsky?
Není nic neprukaznejšího
než »autentický«
výrok, vyrvaný z ovzduší duchovní fysiologie a telesné psycho- .
logie. Klam a mam. Ale to porád ješte nejsme u toho
hlavního.
To hlavní je: Býti clovekem neobycejným
znamená
trpet. Býti tvurcem znamená trpet dvojnásob a v samotách. Utrpení a samota vytvárejí cloveka podle jiných zá~ .
konu než jiné lidi. Tvurce je neco jiného než anima candida. Tvurce náružive rád vodí za nos, jak bychom rekli
o lidech obycejných. Má mnoho smyslu prO zábavu kocky s myší. Je jeho vášní sehrávat s návštevníky,
zapisovateli výroku a vubec se zbožnÝmi ctiteli jistou scénu
z prvního dílu fausta. :Eritís sieut Deus, scientes verbum
meum.Tvurce
je ironik. Tvurce má prozluklý rys mefistofelský. Mluví Jak augur, neveda ani. Dává štedre, a
každému to, což jeho, návštevníka,
jest. Vybírá pln5rmi.
prehršlemi ze své skrínky Pandoriny:
Berte! Jeho slova
jsou ná!edÍ a skluzavka,
pozor na ne. ~veholíš »drahý
mistre«, necítíš se rozkoší z' té netušené
vlídnosti
a
úsmevné sdílnosti, a už jsi si zlomil nejakou vnitrní nohu.
Myslíš, že se vznášíš, a už jsi se dal do pohybu smerem,
který rozhodne nelze nazvat »nahoru«. A tvurce se jen
oduševnele
usmívá nebo potrásá povzbudive
výraznou
hlavou, a zve, abys prišel zas hodne brzy. To není I)emravnost
mistrova.
To je jeho povaha. To je jeho potreba. Také Montblanc nepestuje silnice pro pietní poutníky a poutnice.
A tak je dobre. filolog podává nám v potu tváre »sebrané spisy«, rka: »Totof jest celý genius, i s vysvetlením genia v úvode, pod carou, v glosári a v doslovu.«
:Eckermanník pridá k tomu intimní vzpomínky,
autentické
záznamy,
overené výroky,
za tepla zapsané, a vece:
»Totot jest nejcelejší genius, ten duvernÝ a intimní, s pohledem do domácnosti a dc> l1ílny, a 5. ~rona 1927 pojedl
vídenský rízek. Buh muj svedek.«
Je to troufalost, která si troufá prelít more do patnáctisvazkové
láhve. 'Je to podvedom~l trik hlavicky, jež si
svou vec s geniem chce vyrídit beze zbytku a zbavit se
prá ve toho hlavního, tech znepokojivých
residuí, toho
ledového dechu mysteria.
Je to pachtení nevedomé seriosnosti, jež neumí ani natolik španelsky,
aby vedela,
co je to gaya scienza. Je to prízemní instinkt, jenž by rád
videl sveta pána v županu. Je to zatemnení
mysli, jež
neví, že všechno postižitelné, všechno zachytitelné
z genia je a bude do skonání veku jen stínem, tušením, stopou, odleskem, svetelnou hrou sférickÝch ohnisek. Nekdo
prešel kolem nás, nekdo prošel námi. Kdo? Ignoramus.
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PNtomnostIgnorabimus. Ale víme: Desátého prosince mel na sobe
proužkované kalhoty a modré sako. Stín lapáme, pravda
uchází všady. A lemuri otevírají hroby a hledají. Lemuri
se ctižádostí, aby byli také pri tom. Aby byli vubec. Což
se jim nesmí dovolit.
Proto je vyhazujte na potkání.
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PRÁCE

Dr. Jaroslav Httlka (New York):

Podivnosti

v anlericlré medicine.

(K a pit o I a 0- c hor

o bác h v I e k 1Ý c h.)

III.
Záducha, cili trubicová asthma, byl jeden oríšek který se podarilo lékartlm rozrešiti teprve v poslední~h letech. Nemocní, touto chorobou stižení, byli snadnou
koristí nejruznejších patentních prostredktl, které dekovaly za svuj úspech strídavému prubehu této choroby. Záchvaty, které se z neznámých duvodu dostavovaly, prestávaly casto náhle, jako když utne, a zásluha
o to byla ochotne pripisována patentnímu léku kter)'
si pacient práve pred tím vybral z reklamnkh' rubrik
casopisu nebo z regálu drogistova.
Lékari dovedli sice ,již ode dávna docasne odstraniti
asthmatický záchvat injekcí morfia adrenalinu nebo
a~ropinu, ~ poslední dobe k temto pr~stredk{'l1n pristoupll ephednn, podávaný v injekci nebo vnitrne. Lec nemocní, - zejména ti, kterí jsou stiženi chorobami vleklým~, - mají. zpI:avidla odpor proti lécení injekcemi a
ten Je v Amence výtecne zesilován a udržován patentní
reklamou, která prohlašuje, že injekce »kazí krev«' a
delaj~ »tupou hlavu ". Odtud tolik potíží, primeti dnes
am:~"1C}(éhoJ:a.ci~nta k moderní lécbe záduchy, která
S~OC1::~,
v trpehv~n: vyhle~ávání pr,ecitlivelosti vuci nejruzneJSlm bilkovmam a nasledovnem odstranování této
precitlivelosti vstrikováním techto dráždivých hílkovin
v malinkých, ale stále stoupajících dávkách. K tomu
ješte pristupuje, že ani dnes nemuže ješte lékar odstran~ní. zá~uchy "zaruciti«, nebot prípady, kde dýchací
~h~l11ceJS?U dlouhým onemocnením již de?:enerované,
mflkovane, ::l nervy, regulující hladké svalstvo sliznic
predráždené, vzdorují i této lécbe. Naproti tomu každá
patentní lécba je zarucena nejakou pekne vytišteno u a
obratne stylisovanou listinou a doložena radou dobrozdání docasne vdecn)'ch pacientll.
Jako na všech ostatních patentních lekvarech není
~ni ~a ~sthmatických kurách patentováno složení, nýbrž
Jerl Jmeno. Jsou-li to prostredky vnitrní, obsahují soli
jodové, arsenik nebo nitriny, jednotlive. nebo v kombinacích. Prostredky pro inhalaci obsahují nitrity a stramonium. Všechny tyto drogy jsou obsaženy ve farmakopoích všech státú a všechny jsou nebezpecné, berou-li
se nerozumne anebo v nevhodných prípadech. Všechnv
zjednávají ve vhodn~'ch prípadech úlevu, ale ne vylécení záduchy. Ale (; všech tvrdí reklama, že jsou zdraví
nezávadné. a že záduchu trvale vylécí.
O všech též tvrdí "odborná" literatma, že obsahuií
neco nového zaruceného, lékarum neznámého. Všechnv
se vyznacují též vysokými cenami. nebot reklama ie
v Americe :velmi drahá. Tak nemocný, který si ku príkladu koupll "F I o r e n c e For m u I a", lahvicku za
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pet dolaru, dostal kombinaci arseniku a jodov\'ch solí
k~erá by ho na lékarsk)' predpis stála dolar. Kdo si kou
p~l »F r e e-b r; a t 1-: « za šest dolarl'l, dostal roztok j
dldu v draselnateho, Jehož cena v drobném prodeji je
a~pon desetkráte menší. Jediná vec, které se dostan
nadavkem takovému kupci, je blahý pocit, že vypálil
ryb~ík doktorllm;,kterí mu nedovedli pomoci, predpisovavse mu to same.
:Mnohé lécby záduchy jsou však svareninv zcela bezcenné, nemající žádných úcinktl, a pocítájící jedine
s rel<!~;nou a jejím psychologickým úcinkem. Nejjednodusslm tohoto druhu byl asthmatický lék» P I a n tox i n«, jehož vynálezcem a prodavacem byl právník Critenden. Jeho lékarská literatma tvrdila, že malaria,
chripka, senná horecka a influenza jsou stejného puvodu a dají se spolecne léciti plantoxinem. Pod tímto jménem pak dodával svým verícím - cistý mlécnÝ cukr.
Critenden vzal si asi príklad z majitele reklamn( kanceláre, který, aby dokázal v}rtecnost svých method, vsadil
se, že dovede zv)'šiti ceny cukru z deseti centu na šest
dolaru za libru. Sázku vyhrál. nebof prodával cukr
v prášcích pod exotickým jménem, jakožto všestranne
lécebný vynález.
Stejné pozornosti iako ~áducha teší se též cukrovka
a žlucové kaménky. Patentní lécby cukrovky obsahují
:p~a':,i.dla nejaké diuretikum, - prostredek, který zvysUJe C1l1nostledvin a množství vylouceného moce. Procento cukru v moci po nich sice klesá ale jen proto
že moc je zredený. Meríme-Ii však mndžství cukru vv~
loucené za den pri urcité diete, shledáme, že úcinek t~kových patentu není žádný. Nemocní ovšem neznají takovýchto podrobností :J. dají se snadno ošáliti.
Na podobné šalbe spocívají lécby žlucových kaménku.
Pacient dostane všelijak navonený a nabarvenÝ rostlinný olej a dvojuhficitou sodu. Pri trávení tvorí se z toho mýdlo, které se sráží v hrudky. Temocný je pak s radostí objevuje ve stolici jakožto vyloucené a »zmeklé«
kaménkv.
Rekla"'ma techto speciálních léceb nebere se jen cestami casopisové inserce. Podnikatelé vyhledávají adresy
nemocných prímo od starostu malých mest, od agentu
dopravních spolecností anebo je kupují od zvláštních
~ar:celárí. Tyto kanceláre získají je zase od vyrabmt
J1l1ych patentních medicin, trídí je dle jednotlivých nemocí a prodávají pak specielní adresáre. Seznam nemocných rakovinou. cukrovkou, žlucovými kainénky
nebo epilepsií je nejdražší, stojí IOO-200 dolarll. Prumerná cena jin)rch takových adresárll je dvacet pet dolarl'J. Adresárové kanceláre kupujímatetiál
ke svým
zázna~l~m na pytle. Jsou to dopisy nemocných a jejich
odpovedl na reklarny. o nichž je vždy slibováno. že Zl!stanou prímo duverné.
Tento nekalÝ obchod se nikterak neskr\'vá. Adresá~ové spolecnosti vereine inserují. a mafitelé patentl!
JSou dok0nce nekdy tak uprímní, že prímo uvedou pramen svých informací nemocnému, jemuž ciní nabídku.
Zde je jeden takový dopis, který poslala »L e p s o C 0.«',
provádející lécbu padoucnice:
»Obchodník s adresári mi sdelil, že mi muže dodati jména hemocných
epilepsií, domnívaje se, ~e bych jich mohl
upotrebiti. Na muj dotaz, iak dostal takový seznam, {)dpovedel, že tak zvaná Epileptic Remedy Co. mu ho prodala.
Patrne jste nekdy odpovedel na inserát spolecnosti toho
jména. Divil jsem se, že taková
spolecnost
nemá více
uhledu k duvere svých zákazníku
a že ie takovým zpu-

sobem prozrazuje. Co se mne týce, nikdy bych nedopustil
prodej adres našich zákazníku.
Dopisy psané nám zustávají prísne duverné, jak to má býti u každé cestné firmy.
Ale koupi! jsem ten adresár od onoho obchodníka,
protože
jsem presvedcen, že naše »Leps'UI« je skutecne úcinný prostredek proti záchvatum."

Kury pro epileptiky vyznacují se typickými reklamími ilustracemi. Je to vždycky nejaké ne~testí, které
ttžeepileptika stihnouti. Zedník, padající s vysokého
~ení,matka s dítetem v nárucí, klesající na rozpálenou
lotnu, muž hroutící se pred rozjet)'m automobilem,
rivec,zavrený v mrížové cele a pod. Slibují vylécení
emocía ne pouhé umírnení z:lchvatú. Prohlašují, že je
jich základním lécivem »rostlinn)' výtažek«, ac bez
ozdíluobsahují hromové soli nebo luminal, prodávan)'
vyder'lcské ceny. Prostredky tyto, dobre známé léhlm, záchvaty zmin1ují a pocet jejich sice omezují,
lejejich nekontrolované požívání je spojeno s mnohýi nebezpecími. Slibuje-li se nad to, že nemoc je jimi
dstranena, láká se nemocný do falešného pocitu bez·nosti a nehezpecí, znázornené reklamním obrázkem,
tak spíše privolává, než oddaluje.
Jakov jiných oborech šarlatánství, není ani pri techto
rách reklama nikterak vybíravá. Každý patent, chráící obchodní jméno. je vyhlašován za vynález, kter.ý
romil lékarský svet, a který znamená nesmírné dorodinítrpícímu lidstvu. Bují rttzné romantické theorie
pl'tvoduepilepsie a tvrdí se o nich, že jsou výsledkem
ouhéhovedeckého badání. Tak tvrdí ku príkladu litetllTa,propagující Dra Maye E p i lep t i c i d e:
•Výzkumy Dra
sobena nádorem,
ninami v mozku
objevem prícina

Maye bylo dokázáno, že epilepsie je punebo natržením malých cev nebo srostenebo v mozkových
blanách.
Pred tímto
této nemoci byla neznámá.«

A jinde:
.Cas a místo nedovoluje uvésti podrobný
popis složitých pokusu a výzkumu, které byly provedeny
v laboratori Dra Maye. Stací, rekneme-li,
že všechny
moderní
autority uznaly Mayovu theorii a že výsledky
jeho objevu jsou dalekosáhleiší a duležitejší
než obievy Kochovy
a Pasteurovy.«

Nejen moderní autority, ale všichni lékari mohli se
Yakdiviti pri této patentní kure je njednéveci: K ceu tolik experimenttt a výzkumu, když epilepticide obhuje jen dávno známé roztoky bromidu ammonatého
sodnatého.
V roce 1927 uverejnily lékarské listy seznam patentích léciv pro padoucnici. Osmnáct
z nich obsahuje
romové soli, osm luminál, pod dvaceti šesti rttznými
. fny.
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Cop na duchu ~
Vážená

redakce!

Odpovídám na prípis pana Pekárka, jenž tak výmluvne hájí
mentalitu mladé generace. Snad bude prekvapen. když mu reknu, že celkem nemám, co bych proti nemu namítal.
ChCi jenom
4odat, že mO'je kato!fctví se naprQstO' nevylucuje
s jeho kultum! filosofií, kterou v podstate
prijímám. Nemusím nic sladce
ladit, není treba se parfumovat
duchovností a oblékati rukavic-

ky. Kulturní aktivita, již mladá generace hlásá, se nevylucuje
s verou v absolutní hodnoty. Pan Pekárek ríká zcela správne:
»Posvecení Absolutnem - ano, Absolutno jako cíl - nikdy!"
Zcela správne,. Zrení Absolutna nemužeme mít na zemi. Svet
je a zustává svetem relativit. Mluvím-li o duchovním živote, nemyslím tím onu "duchovnost",
o níž bylo popsáno tolik papíru
v essayích pred válkou. Duchovním životem míním soustavnou
mravní sebekontrolu,
pri' níž merítkem
jsou požadavky
náboženské víry. Nemíním tím ony psychologické
hrícky, ono sebepitvání a sebepiplání, jež bylo známkou duševní aristokracie
z »fin du siec!e". Práve jsem docetl krásný Werfluv román
,Nerdi" a našel jsem v nem tentO' kus dialogu: "Bylo "kdysi
jeduo veliké slovo', jež bylo dedictvím francouzské
revoluce a
jež nás plnilo nadšením:
"rozum". Dnes visí na tomto slove
ohromný cop. Za to mužeme císti v každém feuilletonu sloVQ
»duch" a »duchovnost".
Verte mi: i tomuto slovu naroste cop.«
Werfel má pravdu, ten cop už roste na duchovnosti tak, jako
narostl na »veku rozumu". Ale pres tO' je pravda, že tisíce lidí
vykonává
a musí vykonávat
takovou práci:, jež neprobouz! jejich tvurcích sil, jež jim nedává radosti. Cím lépe jest prumyslový podnik racionalisován,
cím více je život technisován,
tím
neradostnejší,
tím méne tvurcí je funkce delníkova. Tuto radost z práce mu však nevrátí žádná socialistická
doktrina. Zde
muže pomoci jenom filosof nebo knez tím, že dá i živQtu netvurcímu
vyšší metafysické
oduvodnení.
Ale i technik musí
konat svou práci. Nemuže se zríci výhod raciO'nalisovaného
zpusO'bu práce. Ale muže zlepšiti své strQje tak, aby stroj vykonával za cloveka ty práce, jež jsou pod lidskou dustojnost.
(Viz encykliku "R.erum novorum!,,) Souhlasím však plne s tím,
že nemá smyslu vytýkati
mládeži,
že je neprátelská
duchu.
Vždyf ona se nestaví proti duchu ve smyslu materialistickém .
Nemá toliko ráda prázdných abstrakcí, protože chce žit, žít po
tolika letech smrti, jež prinesla sveto'vá válka. Že to nepujde
na trvalo bez duch:Oviních ltQdnot, pozná mládež sama, bude-li
l>O'jímat svou vlastn! kulturní filosofii dostatecne
vážne. Ostatne: konstruktivismus,
spor o funkci intuice a. intelektu a to
všecko není privilegiem
generace poválecné. Stací 'prolistovati
si nekolik císel predválecného
"Umeleckého
Mesícníku«. Naše
generace vykonala poctive všecky prípravné práce pro dnešní
klllturní filos'om, jež zduraznuje,
že clovek se liší od vyšších
živocichu tvorbou. Generace, jež vyrostla z tradic veku roznmu., zduraznO'vala nade vše vedu. Ve jménu vedy chtela potlacit všecky ostatní spolecenské
složky.
Lepší znalost sociologie, zklamání z vývojového
obrazu sveta naucily nás tomu, že spolecenské
složky, jež tvorí kulturu,
musí být navzájem snášelivé. Nedávno jsme o tOm debatovali
v užším laborethickém
kroužku u p. doc. dra. Verunáce. Dr.
Tomáš Trnka použil k objasnení
pekné metafory:
V krajine
stojí 5 hO'r. Na jedné stoj! fdlosof, na druhé theolog, na tretí
umelec, na ctvrté vedec, na .páté technik atd. Tech hor muže
být tolik, kolik je druhu lidské tvurcí Cinnosti. Bylo by pošetilostí, kdyby nekdo tvrdil, že vidí krajinu správne jenom se
své hory. Básen i stroj jsou výrazem téže touhy po objektivisaci lidského nitra. V obou je "duch". Tolerance
mezi spolecenskými složkami je znakem konstruktivismu.
"Schaffe Kiinstler, rede nichtk
Tento výrok Goethuy neplatí však dnes. již
toliko o umelci, platí o delníkovi, '0' knezi, o filosofu, O' sportovci, o inženýru, o mysliteli, o vedci. Je jenom nutno, aby
práce, kterou clovek koná, byla' skutecne výrazem jeho nitra,J
aby konai práci, v níž 'je šfasten. Náboženství,
jež jest posledním svorníkem spolecenské
klenby, jež brání, aby se clovek neztotožnil plne se svým dílem a dává tím žiy;O'tu dramatické tvurcí napetí, nemusí míti nejmenších
námitek proti kulturní filosofii dnešní mládeže. Jest však treba, aby hlasatelé
víry nehledeli zpet, nýbrž dopredu.
Dr. Alfred Flichs.
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PHtonu lest..,

Konjunlrturální akademiJr.
Vážený

pane redaktore!

Dovolte mi laskave nekolik slov k tomu konjunkturálnímu
akademikovi.
Zrodilo se nové slovo. De.i buh, aby se nestalo
novou nadávkou. Bojím se totiž, aby se nekterí nechytili toho
slova a neudelali z llc1ho »konjunkturálního
inteligenta",
novou
peknou hulku, svištící nad hrbetem psa, II let už bitého.
Ideovou' kostru clánku pana Kvíze možno podati temito ne'kolika slovy: »Prílišmnoho
lidí studuje. Za nekolik let se ti
lidé neuživ!. Má se tomu celiti zavedenim numeri clausi, ci má
se to nechat vyvinout samo?« Proti této kostre bych niceho nemel. 'Rešit problémy je dovoleno a pri rozeno, a nad produkce
studovaných
je faktem. Protestuji
však proti nekterých
tvrzením, úsudkum a výrazum pana Kvíze a odmítnu je v poradí
. jak v jeho clánku jdou za sebou.
'
Je tak naprosto jisto, že kvantita studovaných
udusí kvalitu
a že konkurencní
boj prinese
po hmotném i mravní
úpadek
trídy vzdelancu? Pan K., raziv název »konjunkturální
akademik«
a nazvav se hned sám jedním z nich, prohlásil, že priležitost
nedelá jen zlodeje, nýbrž zhusta i doktora. Tím pan 1(., dle
vlastního doznání student, uhodil r·ozhodne na nový tÓl1J, posadiv doktory, byt jen vetoslovne, do taknvé blízkosti zlodeju.
ToWe uŽ jiste odstraní zbytek nedemokratického
ostychu našeho lidu pred akademickým
titulem a zdrtí ten »príslovecne
bájecný zvuk« tech titulu, tolik "handicapující«
všecky ty tak
.duležité a zasloužilé nedoktory a neinženýry.
Vždyt podle pana
K. prý vysokoškolští
inteligenti jinde nemají tak I a ci n e význacného postavení v národe. Lacine? Mno'Zí inteligenti pohrbili
na fakulte žaludek nebo pifce, kdyi po celodenním honu po kondicích po léta vecereli krajícek chleba s cibulí. Tehdy ovšem
snad ješte neexistoval
ten studentský
blahobyt, panem K. tak
sugestivne vylícený, kerý by pomalu svedl bankovního reditele,
aby.radeji
šel studovat
na universitu.
Jen je-li ten blahobyt
tal\ všeobecný?
Zdá se, že pres egyptské hrnce vysokoškolákil
prece ješte tisíce tatíku nemuže své nadané deti poslat na universiu nebo teotllliku. Ostatne to a f si s panem K. vyrídí všichni chudí studenti, já . mluvím jen za ty »úredne koncesovane
JUDry«. Mnozí inteligenti zase nechali na fakulte nervy. Pravda, proc tak dreli. Dnes jim za skvele vykonaná rigorosa nikdo
nic nedá, leda poucení, že by jim k jedinému cíli, který mohli
mít, totiž k udelání zkoušek, byl stacil i prospech dostatecný.
Pan K. dovoluje »konjunkturálnost«
pekarum nebo truhlárum,
jim nezazlívá, že by se byli málem stali rezníky nebo krejcími;
nevadí mu, když ucen hodinárský
ucí se u svého mistra predevším proto, aby nevisel otci na. krku a jednou jako hodinár
uživil sebe a rodinu a ne prece proto, aby sytil svoji duši nehmotnou rozkoší vzdelání hodinárského
a nezištne jím sloužil
svým bližním. Pan K. se nepohoršuje
nad tím, že zcela jiste
i leckterý pikolo by si rád koupil diplom vrchního cíšníka, kdyby takový diplom byl a prodával se, ani nad tím, že pravdepodobne i absolvent obuvnické školy se »cítí poškozen, zkrácen
a ošálen«, když vyjde ze státního ucilište a nezavadí o práci.
Zato od inteligentu žádá pan K. idealismus, hodný spíše spasených duší v ráji, než lidí. Beda tobe, oktaváne, jenž uvažuje~, mel-li bys se lépe jako lékar ci jako chemik! Nebot pak ti
nejde o získání vedomostí, nýbrž jen o to, abys udela,1 zkoušky
a jsi "konjunkturální
akademik«. Jakoby konecne, i když máme
verit panu K., že ctvrtina až tretina našich akademiku Se t a k.
t o dívá na svá studia, i nejvetšímu
lajdáku, který udelal ty
zkoušky, mimO'volne nezustalo v hlave i hodne vedomostí! KdO'
jde potokem krást, také si mimovolne
umyje špinavé nohy.
Panu K. byl by nekonjunkturálním
akademikem
patrne jen takový akademik,
který už v deseti letech svého veku volal:
~Budu právníkem, a to ve financní službe, a to speCialistou na
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dan obrarovou. K tomu jsem zrozen, nedo áhnu-li toho, usm
se.« Právník tohoto zrna by se patrne se svetlým úsmevem
vého pojímání sveta poklonil pred vetšími príjmy holelov
portýra a svoji námahu na studiích dal by si sám clo potu
n~rch uvozovek. Léka r tohl)to zrna by se patrne neodvážil up
zornit na sebe inserátem,
prenechávaje
každé hokyni verej
tvrzení o »nejlepších« syreccíc!l a kyselém zelí v jejím krámk
Ale nechme již ironie, vec je dost smutná. Od prevratu se
intelígenci út'Ocí hmotne i mravne. Každý' má vedet, že dncn
dy verejných
úredníkll resp. pensistu a duchody majitelil s
rých domit jsou dnes snad .již posledními nevalorisovanÝll1i d
chody. Ve smeru mravním hrání pak inttligence dnes casto ji
jen holou obcanskou cest, nebot bývalé pocty jsou dávn:>
tam. Ani sedlák, ani delník, ani živnostník nedocte se dne~
svém casopise o inteligenci neceho prátelského a jen zrfdk
neceho spravedlivého.
Inteligence, kdysi pýcha a milácek too
národa, který hledal spasení v práci a vedení, musí dnes b0jovat o pouhý ra ison detre a pri tom pracovat zhusta za hor
plat a více než pred válkou. Musí proto dbáti prísne ocist
svých rad a zavádet si do nich železnou disciplinu, protože
dnes nechrání ani císarovo jméno, což je dobre, ani smysl li
pro spravedlnost,
což je škoda.
A ted prijde
znaciv cosi o
si ohmurném
lantství volati
ných a skoro
nicí to nadreš

s t ude n t, kandidát akademické hodnosti, a na
skepsi a nechuti nových studentu, zacne v jakém.
a, jak jsem dokázal, nepríliš spravedlivém í1age
ve vážené revui do všech tech málo in!orm,wa
neprátelsk}'ch
uší, .že je to ulejvárna, pred stát
a je 1'0«, a podohné veci.

Ted už skoro sám verím, že to jde s námi s kopce a že hr
snad budeme po úrade a ordinaCi zametat ulice, >ubycho
prece neco delali«,
Prominte, pane redaktore, že jsem tolik psal. Chtel jsem vy
cerpat látku, abYCh už nemusil nic dodávat nebo vysvetloval
S díkem

se Vám poroucí

Stranictí sekl'etáN.
(Od jednoho
Vážená

z nich.)

redakce!

Shodou nepredvídaných
okolností v poslední dube v .Prítomnosti" ~e tolik rozepsavší dr. Alfréd Fuchs obírá se povrtšine zvláštním
a specielne stranick)'m
problémem politick'.:h
na;ich skupin: sekretári,
politickými tajemníkv str~n.
JI. práve
shodou onech
nepredvídanýclt
skupin byl ji,té
k tomuto problému priveden predevším osobní ved a prolo
celý problém stranických sekretáru zažívá jen osobne, neskrbl
pri tom i;ta\ natými výrazy i projevy, k nimž dosu ani rrd
akce, ani nikdo z kruhll vedení politick)'ch stran nepricleml
jasnejší poznámky, címž pred verejností budí se dojem úplné
a objektivní pravdy ostre útoci\'ých portrétu páne Fuchsový.:h,
kterými paušálne vykreslil prototyp politických tajemníku jako
placených sil všech našich politických stran. Proto píši nekolik
obranných poznatku a fakt sám, byt také jeden z houfu placených siL,.
Je zvlá~tní, že s nlnou vetšinou výtek a útoku proti tajemnl·
kum a sek,retárum, kterými bohate oplývá pan Fuchs, setk.1
jsem se již dávno, jako tajemník zacátecník, na delnických schuzích a zvlášte pak pri polemikách s delníky komunisty. lntrlektuál Fuchs opakuje tu vlastne jen vývody delníka komunisty
Delník komnnista
vytýká sekretárllID prílišné l1cenosti, nerespektování
manuelní práce, nesplynutí
s »delnickým svetem.
Intelektuál
dr. Fuchs vytýká sekretárum
~ drnhé strany ne-

tek vzdelání, ner-espektování ducha, nesplynutí, vlastne ne"Izení se .intelektuálnímu
svetu«. V nadávkách,
vlastne v
hu· a duchu nadávek, vypl)'vajkích
z útokll na sekretáre,
u zcela jednotni i havír z »Maxovky«,
mluvící na SChllzi
Delnickém dome na Kladne, i intelektuál dr. Fuchs, mluvící
Prítomnosti«. Tam mluvila brutálneji,
ale i životneji,
netrena hávem slovní obratnosti,
zde pak urážliveji
v há\"1
mé povýšenosti.
ei podívejme se na problém skutecne tak, jaký je. PoliÝ venkovský sekretariát
vetšiny našich chudých socialisticit stran predstavuje
do ctyr sten umístený jakýsi »psací
I., židle, slábl, psací stroj.
Ve skríni
adresár,
nejaká
fura o bolševickém Rusku ci imperialistické
Anglii, snad
IIljaký komentovaný zákon. Tam je posazen »politický sekreobstarávat
organisacni
záleži·
• - placená síla. Funkce
ti sltanické, rozširovat organisacní sít'a hájit stranu i útocit
· druhým VI' svém kraji ci obvode, obsahujícím
5-7 soutlokresu se ISO až 250 obcemi. Pri tom redigovat politický
ík strany, organisacní
potreby
odborových
organisací
a
ých složek strany, vést kulturní hnutí strany, komunální boje
polemiky atd., atd. Den má 24 hodiny a politický tajemník
merne 1.500 mesícne. K tomu jako stranickou pomucku lJr:lI i vzdelávací dostává týdne krajinskou
korespondenci
Pl'O
a mesícne nekolik úredních pokynll od ústredního sekretatu trany, denne za tretinový. paušál tiskový orgán strany.
hllY ostatní casopisy, revue atd. zustávají
na blahovuli
vlastn'ho chtení. I stranické.

=

Spolecensky je ohranicován
jednak »intelektdlními"
názory
ech a požadavkem politické karantény u druhých. Príklady:
ze spolecenských spolku diskutoval o jeho prijetí a vyšla
ámitka: neprijímat, je to politický agitátor. Proti poslanci
plovi útocil delník z vlastní jeho strany v kladenských záh proto, že pri jednání o novou úpravu mezd vzal se
1flI. reditelem Pražské
železárské
pod pažím, prohlížel si
11m závody, vzal 01.1 neho cigaretu a se smíchem se s ním
· ! Proti komunistickému hornickému taj. S. vystoupil vedOl1c. dem. organisace na schuzi proto, že se bavil na chodníku
tajemníkem zamestnavatelské
konference
težaru!
To jsou
terná {akta! Pri tom vlastní clenové delníci zvlášte socialiých stran do nedá vn a požadovali,
že tajemníkem,
at pocké ci odborové organisace, mají být predevším
bráni ze
manuelních delnlku. U obcanských stran jsou pomery jen
agrarní strany a zase jen platove lepší. Zde v poslední dobe
IA~tenár. dem. pro Národní sdružení)
vyhledává
se více
"ivost než duševní kvalita jako kvalifikace.
• u\edomovací práci politickou· a uvedom ovací je v celém
okruhu sám jen se svým štábem místních pracovníku.
okud ve strane v míste jsou schopní lidé
- práce se mu
dnI. Ale pan "intelektuál« z Prahy objeví se na venkove
ou za cas, aby rhetoricky prednesl rec a zase odejel. Prili vubec! V II. semestru Vyšší školy lidové na Kladne,
TOU
takový politický tajemník jako »placená ~í1a« usporádal
vlastního popudu" :c:ávazne prisllbilo predtÍášt>ti
dvacet pražch intelektu~lu. Spojení je ideální. V 6 vec. z Prahy, v 10 již
Praze. Plných 70%· onech pražských "intelektuálu«
se k predCI' nedostavilo; zprvu 80 venkovských
cekajících posluchacft
ruce1o, pak obvinovalo poradatele
"plact>nou sílU!« z neonalé organisace a pro príští semestr je zas kus nových
"eností. Nedivte se pak, že svátecní pražský intelektuál lC"Ží
tári trochu v žaludku. I pan mravoká ree Fuchs, zdá se,
byl až príliš málo ve své politické práci na venkove. Skutecném
ove, t. j. v mestecku' a ve vesnici. Alespon jeho priznání
"politického kandidáta« tOl'\1U plne nasvedcl1je.
Pri tom skutecne i politické

strany

hodnotí

své

tajemníky

jako »placené síly«. Ac puncování stranici, mají ve stranických
sborech jen »poradní hlas« a nejaká strankká soutež pri obsazování vyšších úradu ve strane nikde není. Jsou proste najímáni
,l pak komandováni.
Pretahování. není žádnou vzácností. K pisateli na príklad po posledních volbách prišli s otevrenou nabídkou· prímo dve z protivných
politi·;kých stran a nabídka vy300/". financní zlepšenI.
bzovala
Za techto pomeru pasou oni Fuchs~vi "politictí pastevci« svá
stranická stáda. Byl bych zvedav, jak pásl by je intelektuál dr.
Fuchs!?
ft.

Inteligent na vsi nebo nahý v trní ~
Vážená

redakce!

Úvaha p. ]. Hertla o inteligentu
v;eobecného
povšimnutI.

na v5i je ca.sová a za~uhuie

Listy politických stran viní inteligenci z necinnosti, z pohodlnosti a plní tak jasne a presne nevyslovené prání vddcu a vedení stran
vylouciti
inteligenci
z verejného
života vubec.
Správne vystihuje clánek p. Hertla, že jedná se o vudcovství
na venkove, a k tomu sluší dodati, že jedná se o vudcovství ve
verejném živote vubec.
Pozorujeme-li
cel 01':' záležitost s tohoto hlediska, tedy preiita!leme mluviti o krisi inteligence a budeme mluviti o krisi našeho
verejného života a o krisi vedení politických stran.
Je nesporno, že systém vázaných kandidátek zabezpecuje vlldcum stran moc a tato moc jako opojné víno zbavuje predáky
jdnotlivých
stran jasného a nestranného
p05udku, soucasné situace, život pokracuje
vpred, národ projevuje
prání po
nových kulturních,
hospodársk)'ch
a sociálních
potrebách,
vše
jde kupredu, jen vedení politických stran zustává totéž - vývo j i nestací.
Nové proudy ohrožují samoderžaví
politických vudcu a tito
mlsto aby postavili se jim v celo, bojí se o svou zabezpecenou
moc a bráni se všemoine tomu, aby do strany nedostali se tito)
rebelanti a neprišel tam nový sveží vítr. Prirozený dusledek je,
že vedení našich politických
stran se neobnovuje
ani v hla.e
ani v údech. Vše zustává pri starém, squsedském.
Byly volby do Národního
5hromáždenf.
Sestavovány
byly
kandidátnl
listiny, provedeny volby, provedena skrutinia. Každému stací precísti si seznamy zvolených - v1:lstne jmenovaných zák(\nodárcU. Každý pozná na prvý pohled, že ve vedení
~tran nic se nezmenilo a že vrchní správcové straO se postarali,
aby do našich zákonodárných
sboru se nedostal nikdo, kdo· by
drŽ3nl a absolutní ovládáni stran ohrozil. Ktjyhy se tak prece
;talo, mají v mkou podeps-ané reversy a ku pomoci volební
soud.
Byly volby a nic se nestalo a také nestane. Povšimneme-li
si
blíže seznamu zvolených, shledáme. že schází celá rada dobrých
a osvedci vších se p.racovníku-inteligentu.
Oc se tu jedná. Po inteligenci se na jedné strane žádá verejná
kl1lturní práce. Pracuje-li
nekterý inteligent verejne, narazl na
;'adu obtíží. a prekážek, které mu v cestu staví ti, kterí si duveru
lidu nadiktují a kterí se boj( popularity
verejných pracovnlku
z rad inteligence. Za techto okolností nesmí se nikdo -Uvit, že
verejná a nenárocná
práce se inteligentum
znechucuje
a že
inteligence ~e verejného
života straní. V techto prícinách je
potrebí hleda1i koren t. zv. krise inteligence.
Okolno.ii
naznacené vytvoruji
atmosféru
nespokojenosti.
7..e
možp.o nespokojenosti
využitkovati,
o tom nám "dává dukaz ner.ekaný ú~pcch Ligy p. StríbIl1ého. V atmosfére nespokojenosti
rodí se snadno líbivá hesla.
Necht uváží zodpovední vudcové stran, ze Se muže také zro<;lit
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PHtomnosL
heslo, kteJ é spojí všechnu- inteligenci a verejné zamestnánce v
jeden šik, který by se' mohl samostatne politicky uplatnit.
Petr

.'

Klásek.

Radio se chce dohodnouti.
V Lounech,
Vážená

dne 17. listopadu

1929.

redakce,

dovoluji se predstaviti
jako takový "prumerne
nejlepší hudební laik«, o kterém pan J. Iiutter v receném clánku píše, a
mohu potvrditi, že vystihl pisatel jasne pomer takového laika
kll moderní l111dbe, kterou nám naše radia servírnje.
A ku programu vubec .
. Pan J. Iiutter ·však podcenuje technické možnosti radia. Vysílací stanice jest schopna vysílati tóny od nejnižší až do nejvyšší, lidskému uchu ješte slyšitelné
frekvence.
Záleží pouze
na tom, aby akustické pomery vysílací síne, rozdelení mikrofonu atd. bylo s.právné. Ceská filharmonie ze Smetanovy
síne,
berlínští ucitelé z Zeesenu, pl"ogramy z Daventry a liorby, dokonce kavárenská
hudba z "Prahy«
a "L1oydu«, to vše zní
verne a dosahuje skutecnosti na 90%.
Záleží dále na priHmaci. Dnes máme prístrOje reprodukující
v tónovém rozsahu 7 oktáv za dosažitelnou
cenu pri minimálních výdajích provazových.
I ampliony vyhovují plne, až na
to, že nejsou práve laciné. Rušení zvlášte
ve mestech
jest
.ovšem casto nesnesitelné.
Zpusobeno jest elektrikou,
rozlicnými kolektorovými
moto'rky (ventilátory,
vyssávaci
atd.), vysokofrekvencními
"lécebnými« prístrOji a p. Rušení toto možn(1
patricnými
ochrannými
prostredky
zmírniti. Tot vecí ministerstva pošt. (V Nemecku jest v tom smeru predpisy
Verbandu
dobre postaráno.)
Na venkove posloucháme
za príznivých podmínek již dnes ·tak verne, že možno i rozmazleného
hudebního
laika uspokojiti.
Standardisaci
prístroju
nelze
pouze minimálním požadavkum.
uzavren.,

odporuciti. Mohla by vyhoveti
Možná pozdeji. až bude výVOj

Naše radio jest úplne v porádku.
vhodné vysílací místnosti, jako s.
predpisy proti rušenÍ.

Potrebuje
pouze
v radiopaláci

C.

akusticky
a vhodné

. Že je mnoho stížností proti pr,ogramu, to nemusí delati za
program odpovedným težkou hlavu. Prevážné' vetŠine nikdy nevyhoví a také nes m' í. A proti této kompaktni majorite nutno
chrániti dobrý program poukazem na p o s lán í kulturní, osve·tové a jakékoliv jiné. Není jiného prostredku
proti nevkusu nekvalifikované
vetŠiny. Zajisté si prejeme, aby nás radia informovalo a zabavilo. Radia nás však také vychovává
a poucuje,
pres to, že .si to neprejeme. A je-Ii. vylouceno, aby dobrý program mel pro sebe nekdy vetšinu, !prece muže radia pocítati
s tím, že pocet spokojených
postupem
doby absolutne roste.
Jen
které'
tírati
tímto

tak' dále, opatrne ubírati na dávce banálnosti anevkusu
máj arita nezbytnevyža.duje.
V tom je poslání radia: Ponevkus, a stane-Ii se tak jménem kultury atd., pak možno
pusobivým prosredkem
jen souhlasiti.

Pravda,
ku pocl~opení nové hudby mne radia ješte neprivedlo, ale naucilo mne' se zálibou poslouchati Dvoráka, Mahle-·
ra, Beethovena,
ba i Debussyho a. j. A mnohéniu mne radio odnaucilo. Nechci jmenovati; nerad bych urážel.
Panu f!utterovi
nemuže radio hudebne poskytnouti
témer niceho, nám venkovanum
mnoho.' Rádi se spokojíme
s 90% a
lnéne požitku, jsme prec v tomto živote nuceni sledovati více,
mnohem více. Mel bych však ješte jednu vec na srdCi! Každý
radiový fanoušek jest pevne pres,vedcen, že jeho prístrOj jest
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nejlepší. A nejde-li to nekdy, jak by si prál, pak jest
Praha. Odporucuji jednoduchý modus, aby každý abonent
jakost svého prístroje prezkoušet.
V rámci nejaké akus
prednášky
budtež vysílány zvuky od nejhlubšího basu do
vyšších tónin, v cifrách od 100 do 15.000 fr. a budiž vys
leno, že prístroj, který prijímá ku pr. od 100 do 5.000,
dobrý atd. Cifry jmenuji námatkou. Takovou generální zko
a prehlídku, která by se mohla pi'edem oznámiti a krát
vysvetlením
úcelu doprovoditi.
V úcte oddaný
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Jarosláv
Seifert, livezdy
nad Rajskou zahradou. feuil1et
vyšlo nákladem
"Pokroku«.
Obálka Josefa Capka. - Pr
kniha prósy básníka nejmilejšího
mladé generaci. Seifert
pisuje své mesto nejmilejší, svuj rodný Žižkov.
Emil Sobota: Republika národní ci národnostní? 12 Kc. Vyd
"Cin« tisk. a nakl. družstvo cs. legionáru v Praze. Co je ~
rodnost?
Co je národní a co je národnostní stát? Kterým
z obou techto typu je Ceskoslovenská
republika? To jso.
otázky, které si klade na zacátku tato knižka, aby na ne odpovedela nejprve s hlediska právníkova:
Po obsažném výklad•
právního stavu, výkladu, který seznamuje ctenáre s meziná.
rodními smlouvami, ústavními a jinými zákony a s duležitým!
narízeními
z oboru práva jazykového,
školského atd., vyslovuje knížka urcité nároky, 'které dlužno klásti na národnostnl
politiku jak národa vedoucího tak také menšin. Jsou to zvlášte
nároky, jež pisatel formuluje v tento smysl: Aby nekonecnt
spor o heslo »národní ci národnostní«
byl odložen jako neprak·
tický, protože obojí tento typ je ryze theoretický. Národne·
'politické boje a spory necht prejdou od techto hesel ke kon·
krétním požadavkum.
Dále, aby bylo uznáno, že další rozvíjenl
ceskoslovenského
národnostního
práva politickou cestou je na
dlouhou dobu prakticky
možné jen prostredky
vnitropoliti·
ckými. Posléze pak, aby za vládlo obecné presvedceni, že pro
vymáhání
zmen vnitropolitického
usporádání v národnostních
vecech je jediný prostredek:
práce pro stát.
S. S. Van Dine: Vražda Markéty Odellové. Detektivni romá.
autora
"Vyvraždení
rodiny Greenových«.
Herecka Markéta
Odellová je nalezena zavraždena
ve svém prepychovém byte
na newyorské
Broadway.
Místo, cas i všechny okolnosti, za
kterých se vražda stala, jsou tak neobycejné, každá sebemenši
stopa po vrahovi je tak dokonale zahlazena, že newyorská po·
Iicie stojí bezradne
pred touto temnou záhadou. Teprve Philo
Vanceovi se podarí prekvapujícími
a pro jeho okolí nedosližnými myšlenkovými
postupy
dospeti
k záveru a odhalení.
Obálková výzdoba Jos. Capka. Preložil J. Bommer. Nákladem
A. Sveceného,
Praha II., liybernská
7.
Egon Erwin Kisch: Cari, popi, bolševici. Spisu sv. III. Autorisovaný
preklad Jarmily liaasové.
Vyšlo nákladem "Pokroku«; stran 364, cena 23 Kc. S <ostrou kritikou a plným porozumením popisuje autor nové Rusko, které procestoval úplne
sám, nikým nevoden. Roz)11louval s papežem armenské církve,
bavil se s detmi bez prístreší, videl ruská vezeni, byl na trzích,
navštívil hvezdárnu
Pulkovo, v Gruzinsku se dal spráskat tureckým lázenským
mistrem, popisuje vysokou školu, na které
se vyucuje manuelní práci, Putilovské
závody, továrnu na galoše, vesnické cajovny, donskou pánev, Marxuv a Enge]suv institut, psy fysiologa Pavlova, detské divadlo a potírání pohlavních chorob.

