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edávno napsal Dr. D0'ležal do "Lidavých
Listu« clánek, ve kterém konstatoval, že se zvýšila náb0'ženská
lerance mezi lidmi, ale nejenom tolerance náboženská
lIýbrž i politická. Zduraznil, že charakteristickým
znakem
enerace mladší proti starší (což se ntmt.sí vždy t-ídit ro~
em narození) jest to, že mladší generace hledá pt-ece jenomspíše t0, co lidi sbližuje, nei to co je 'od sebe navzájem
elí. Máme všichni jednu spolecnou starost a to jest stát.
Proto máme k sobe navzájem blíže, než meli naši otcové,
kterí horlive budovali stranické hradby a proto castO' nemohou pochopit, že mládež tyto hradby tak lehkomyslne
slézá a zákopy preklenuje. Zvlášte když nekolik politiku
IIebonovináru vystupuje spolecne za hranicemi, hned si
uvedomují všichni, že jsou solidárne odpovedni za svuj
~tát a toto vedomí je silnejší, než stranické rozpO'ry. Za
Rakouska mohly být vzájemné
polemiky
sebe vášnivejší, v podstate nemely následku,
pr0'tože rozhodcím
byla konec koncu Víden. Dnes však cítíme až príliš
dobre, že sami neseme
následky
svých
pO'litických
osobních polemik a že polemisujeme
na své vlastní
risiko, resp. na risiko svého státu. K temto duvodum
zvýšené tolerance názorové, které byly uvedeny v "Lidov~TchListech", pristupují snad ješte nekteré duvody
iiné. Jest jisto, že nynejší politické strany již neodpovídají strukture národního života. Vázanými kandidátními
listinami jsme si je však petrifikovali. Následek toho jest,
že pod povrchem stranického
života odehrává se sociologický process nového seskupování.
Pozvolna sice, ale
nezadržitelne, se lidé seskupují podle jin9 ch hledisek, než
jsou hlediska stranická. Nevím, oc bude politický do'rost
lepší, než byli naši otcové. O jedno však jiste bude lepší.
Nebude stranické rozpory brát tak tragicky, jakO' je naši
otcové brali. Na nedávné výprave ceskoslovenských
novináru do Lotyšska rekl si celný sociálne demokratický
politik, že dokud se nestal poslancem, že za Rakouska
nepoznal osobne zblízka národního socialistu, že podobný styk byl by býval pred válkou proste nemožnÝ a byl
pokládán za cernou zradu. Jest ovšem pravda, že casto
dnešní tolerance vede až k náz,orové nevernosti,
jaká
pred válkou byla neznáma. Rozhodne nebylO' možno, aby
novinári menili pred válkou tak casto redak'ce a spisovatelé literární skupiny, jak se deje dnes a ne vždy z duvodu ideových. Ale jisto jest, že dovedeme se prátelsky
stýkat s odpurcem, že dovedeme
se sdružO'vat na základe Íirovne a nejenom na základe programu a že se to
nedeje na úkor vernosti k vlastním stranám, byt casto
ke stranám nevdecnÝm nebo krátkozrace
ovládaným.
Naše vernost je v tomto smyslu dokonce vetší, než byla
,ernost našich otcu, protože naše vernost nepotrebuje
nenávistné karantény. Neznáme proste onohp vášnivého
stranictví, které k nám uvedli ponejprv Mladoceši, kterí
takrka solí a popelem posypali všecko, co zbylo po kulti\ovaných a kulturních Staroceších,
uplatnivše ponejprv
zdravý plebejský hlad, jenž se - ach! -od
té doby
uplatnil v našem živote až príliš casto a až príliš dobre.
Na literárním trhu se objevil nyní preklad Maur,oisavy
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knihy O' Benjaminu Disraelim, kniha jež náleží k nejctenejším. Chtel bych upazornit, aby si ctenári všímali nejenam podivuhodnéhaasudu
Disraeliava,
jenž je poucný
prota, co zmuže i v politice s.ilná indi\JiduaIita a vule,
ll'eba všecky praktické
0'kolnasti se stavely jí na pt-ekážku, aby si všímali nejenam velkolepéha
spisavatelskéha umení, s nímž kniha byla sepsána, ale aby si také
lJovšimH té vzájemné nablessy mezi anglickými stranami
v dabe nejvášnivejších
stranických
boju, takže lze ríci,
že každá palitická strana
znamenala
urcitou kulturu,
kdežto a našich politických
stranách lze namnaze ríci,
že každá z nich znamená
urcitou politickau nekulturu.
U nás dovedou-li se lidé na cem shodnout, ciní tak jedine
proto, aby vzájemne udrželi pasici nekterých svých ne·
kvalifikavaných
lidí podle principu, že ruka ruku myje,
a že co by mohlo pastihnout
méha nekvalifikavaného
dnes, by mahlo tvého nekvalifikavaného
pastihnout zítra.
Tata vzájemná
gar,uncie jest jediným
mezistranickým
pautem, jež je silnejší, než všecko jiné. Týká se hlavne
stavovských
privilegií poslaneckých
a projevuje se zvlášte pri pwjednávání
immunitek. (Také brnenský
prípad
universitní
ukázal výmluvný
príklad téta salidarity
na
nepravém míste.) Chteli bycham salidaritu práve ve vecech opacných.
Solidaritu
slušných
a vzdelaných
lidí.
Jest již rada kroužku, které jsou krystallisacními
centry
tohota navého seskupení a myslíme,
tyt,o kraužky již
l~ejsau bez vlivu, protaže duch má svaje specifické cesty
a vane, kde chce i v dobe vázaných kandidátních
listin a
pašovských
samovlád
sekretáru
a jiných velkavezíru
neintelligence.
Palitická a kulturní krátkazr,ukost
má na
štestí tu vlastnast, že uvádí sama sebe ad absurdum. Nechceme sPO'jovat svaje stranictví
s asobní malichernastí
a prato nepatrebujeme
'avcáckých psu, kterí by neustále
obíhali stáda jenam pr,oto, aby jednou neprišli z chleba.
Když se naše výprav.a do Polska a Latyšska loucila, rekl
Laurin právem v prípitku, že doufá, že my, kterí jsme se
cestau poznali a tak trochu také sprátelili, si již nikdy
navzájem nebudeme nic ,osabne vyvádet. Myslím,"že by
byla treba obcas vubec vyvésti razvadené žurnalisty za
hranice, aby alespon 14 dní necetli své listy a paznali
své adpurce po lidské stránce a aby pachopili, že asobní
dohoda není zradau na ideálech, nýbrž jejich naplnením.
O to Jlsme snad prece jenam lepší, než byli naši atcavé.
Dr. A. Fuchs.
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Spor o Snowdena.
Je to socialista ci imperialista? Chtel rozbít konferenci ci ne?
Nenávidí francii? Nebo je žárliv na experty, specielne na
Owena Younga? Je to proste palicák, ci spíše intrikán? Ctižádostivý demagog nebo omezený puntickár. Jsou vinny jeho
ledviny ci Mrs. Snowden, nedostatek dobrého vychování ci
bezuzdný sarkasmus? At tak ci onak, bouchnutí do stolu a
klátkodobá ultimata jsme slýchávali od nemeckých generálu
pri »mírných jednáních" v .Brestu a Bukurešti, ne od britských
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-----------------------------------------------diplomatu,
a slova o pokleslé prestyži
Velké Britanie,
která
musí býti mezi národy sveta obnovena, bychom jiste necekali
z úst socialistického
ministra. Nechce být labouristická
vláda
papežštejší
než papež, když se pasuje na jedine pravého obhájce financních zájmu ríše, jež prý zanedbala vláda konservativní, nazývaná
vládou City? Není pochyby, že vše to je nám
strašne podivné, ale jsme patrne odsouzeni diviti se ješte mnohému jinému. Neznáme Anglii, ale víme jinak již dost o tom,
že "Evropan«
a Anglican se neznají. Známe však socialismús
a jsme tím svádeni k domnence, že mužeme znát anglické socialisty. Snowden poucil nás o jiném a za to treba mu býti
vdecen. Anglický socialista
muže být patrne, když jinak je
k tomu naložen, práve takový nacionalista
a imperialista
jako
kterýkoli mešfák (práve tak jako zase kterýkoli mešfák muže
zde býti dokonalým
pacifistou a internacionálem).
Tím nemá
býti nic receno proti zásadnímu
programu
Labour vubec a
proti smernici
Mac Donaldove
zvlášte.
Ale tem "brutalita«
SnowdenQva
na konferenci
nikterak
nepraejudikovala.
Není
v moci žádného ministra financí rozbíjet mezinárodní
jednání
a vytváret
politická ,rozh.odnutí. V krajním prípade byl by se
musil celý kabjnet a svet usnést, chce-Ii zavrhnout
Younguv
plán k vuli tem chybám krásy, jež Snowden objevil a jež se
R. P.
mu nepodarilo odstraniti.
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Ferd. Peroutka:

Jen toužebné prání.
1.

prekvapilo
mne, jaký ohlas mela debata o slovenském prO'blému v »Prítomnosti "I;i i lidé, kterí jinak
nemají co delat s perem a novinami, cítili potrebu
sednaut si a neco o tom napsat. Z toho je videt, že
je to mezi ceským lidem živá otázka, která neexistuje
jen v hlavách palitiku. Všichni, kterí nám psali, zacházeli s tO'uta otázkou uctive a opatrne; bylo patrno,
že si uvedomují, jak velmi dO'týká S'e tato vec národníhO' blah'l. Debata, jak se ctenári ješte pamatují, byla
vyvalána clánkem p. V. Štecha, který velmi pochválil
mladéhO' slovenskéhO' kritika Hamaliara za to, že píše
cesky, a vyslovil nadeji, že jednou i ostatní slovenští
spisavatelé dospejí k Hamaliarúvu
stanavisku. Ukázala se, že n'l Slovensku mnazí lidé tento clánek považavali takrka za drzost, a o Hamaliarovi padlo dokonce slovo »renegátstvo«. Je-Ji možno, aby slovensk)'
spisavatel, který píše také cesky, byl nazván renegátem a srovnáván s Petofim, nejsme jiste s cesko-slovenskO'u jednotou daleko, a jiste nešly veci tak, jak
jsme si práli a doufali. Rekneme zrovna, že na tomtO' pali jsme meli dosud málo zdaru.
O tom svedcí
ostatne i proces Tukuv. Nevím, jak vypadne rozsudek
a dospeje-Ji soud k presvedcení, že Tuka se dopustil
trestních cinu;i ale jsou formy madarofilství, které nepodléhají zákanu, 'a kdyby cesko-slovenská
jednota
opravdu fungovala, nikdy by se Tuka nebyl mohl státi
jedním z VUdcll velké a pr~' velmi roduverné slovenské
strany.
Neváhám vyznati, že uprímne sdílím nadeji, kterou
zde vyjádril p. Štech: doufám, že jednoho dne slovenští spisovatelé budou psát cesky. Považuje-li se na
Slovensku takové doufání za drzost, lituji toho, ale
nemohu proti tomu nic delat, jako ostatne ani Slo514

váci nemohou nic delat proti našemu doufání. Necht
oni, chtejí-li, zase dO'ufají, že cesky nikdy psát nebudou. Nebude-li jejich ani naše doufání prO'vázeno žádnou formou násilí, mužeme dobre a laskave spolu žít
i s rozlicn~rm doufáním. A o tom, že do slovenského
problému se' nesmí vmísit ani trochu násilí, a že to
není, problém, který se dá rešit narízeními, O'tom jsou
zajedno v (echách všichni lidé, kterí nl1.jí aspon kapku
rozumu. Nemusí se tedy- Slováci od nás niceho jiného
bát než našeho doufání. Proti tomu se nemohou dovolávat ani. pittsburské dohody, ani nemllže jít otec
Hlinka žalovat na mezinárodní forum: Cechové doufají, že Slováci prest'lnou psát slovensky, a že nastane
konec slovenské literatury. Naše doufání. není žádné
thema pro mezinárodní instituce, dokud necháme své
ruce v pO'koji. Nedovedu si v slovenské otázce vymyslit rozumnejší stanovisko než je ono, které Havlíce!c
vyjádril už pred osmdesáti lety: »Kdyby Slováci prece
chteli b~rt zvláštním kmenem, uznám to, nebot jsem
se naucil vllle každého si vážit. « Za osmdesát let jsme
neprivedli nazírání na slovenskO'u otázku k žádné vetší
dakonalQsti. Jsou-Ii to rozpaky, pak jsme ješte dnes
rozpacití., Víme, že nemáme právo brát Slovákum reé
jejich svobodné volby, a že by težko bylo si predstavit
podnik politicky pošetilejší. Víme však na druhé stnne, že Slováci nemají právo nám brát naše nadeje.
Otázka ceskoslovenské jednoty je prý, jak se nám
praví, prO' vedu rozrešena. TO' je tedy dobré a opravdu
nás to teší, ale abychom z cesko-slovenské jednoty
meli všechnO' to, co muže prinést, budeme prece jen
musit pockat, až bude rozrešena také pro život. Žádný národ nežije vedou, a ani souhlasné presvedcení
všech universitních fakult v Ceskoslovensku, že slovenština není nic více než ceský dialekt, nevezme tomuto di,alektu charakter národního jazyka, nebudou-li
Slováci chtíti. N árodové dovedou docela dobre a pohodlne žíti proti vede, a argumenty univer~itních profesoru nedosáhnou do hloubek, v nichž se tvorí národní uvedomení. Dlouho jsme promlouvali k Slovákum o vede: jedin~' výsledek byl, že jsme ochrapteli,
nebot citoví Slováci zdají se bSrt vede obzvlášte neprístupni. Pro oficielní politiku a pro vedu existujeme
tedy slavnostne jako jednotný národ ceskoslovenský,
Vyjdeme-Ii z techto oficielních síní a odebereme-li se
do denní skutecnosti a pozorujeme Cechy na Slovensku a Slováky v Cechách, budeme znacne skeptictejší.
Ctu-li knihy o tomto predmete, vím docela dobre, že
jsme národ jeden. Dívám-Ii se však na život a nepoužívám-li jiných infO'rmací než tech, které mi mohou
dát mO'je oci, vidím, že zatím jsme ješte národové dva
a i typy dva. N árod ceskoslovensk~' je zatím ješte
více pojem politický a vedeck~T než vec, pevne stojící
v živote a ošlehaná vetry skutecnosti. ~ árod ceskoslovenský žije v tich~Tch záko'lltích, kde se scházejí diplomati a universitní profesori; na ulicích uvidíte ješte
Cechy ,'1 Slováky, kterí nedorostli do úrední synthesy.
Možná, že slovenština je toliko cesk~' dialekt; ale 1<10bouk dolu pred chUl í, kterou má tento dialekt do života! Obtíž je v tom, že, ac se o to pokoušelo mnoho
chytrých mužu, nikomu se ješte nepodarilo porádne
definovat národ; národy jsau, ac vlastne porádne nevíme, co takový národ je. NevedOuce tedy zcela bezpecne, co to jest národ, nemúžeme odmítat duležitou
pomucku, kterou nám to nebo ono spolecenství lidí
poskytuje tím, že Se vedome za národ prohhšuje. Ne, múžeme ríci, že by Slováci byli užíváním této pomucky

nás šetrili. Docela realisticky
se musíme
zastavit
tím. že Slaváci se stále ješte prahlašují
za zvláštní
rod. l' emttžeme ze znaku nárada vylauciti vuli býti
odem. A kdyby veci se dále vyvíjely tak, že prati
rzení univcrsitních prafesaru,
že jsme nárad jeden,
restalo státi tvrdašíjné
tvrzení
Slováldl,
že jsme
rod\' dva, dal bych z lásky k pravde prednost tvrzení
lIce;l\ch pred árgnnlenty
ucen\'ch.
_ Tebot chtít htt
lá;tnÍm národem - Už to je ptl! nitrodní
sktlte-cstí, i kdyhy
.. jin)'ch . Z l1'lk tI nehy!o.
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dvema velkými jezery
a dal jí jména, jímž otec Marquette pakrtil Dardanely
západu: Detrait.
Navý vuz, který prinesl skutecnau kvalitu da výroby
autamabilu,
nesl v cele hrdé jména tahato prukapníka.
Jeho tvurce chtel tím dakázati, že »CadiIlac« bude razit
navé cesty a že cestne ponese dále tradici tahata jména.
V následavavším
razmachu prumyslu, kdy americká verejnast pastrehla jeha mažnasti a vývaj a, prata harecne
da nej investavala
- tak jak jen Amerika davede - prišl'a abdobí nadpradukce
navJ'rch známek, kdy malé padniky se velmi težka pr,apracavávaly
v dravém kankurencním baji. Proto byly pamery nuceny spajavati
se
s jinJ'rmi tavárnami
ve vetší celky. A tak se spalecnast
"CadiJlac Matar Car Ca« slaucila spalu s jinými padniky
ve velký kancern, v kalasa prumyslu »General Matars«,
s kapitálem jedné miliardy dalaru.

*

Tragedie prumyslu.
ZacínCIto jako pahádka

a kancí jak a drama.

*

Byl jednoll jeden chuMr hoch. V casném mládí ztratil
ba rodice a aniž mu byla mažna dachaditi šlo'olu, musel
starat sám a sebe. Pa nekalik let se pahybaval na paezí kanadska-'americkém,
tam kde Pere MarQuette
rešel, liledaje navé pale pra svaji misijní službu, úžinu
prudké vody, spajující velká jezera, a nazval !i ".détr.a~t,,;
tcch místech byl pred válkau Severu proh JIlm Jeste
Daleký západ", kde živat neznal vÍCe než kde jinde mirdcnství a kde težkau rukau daléhal na slabé.
Tam vyrustal malý hach a živil se vším, ca živat prin sl. Také holil, pak stríhal. Dastával krece dO' prstu ad
neustálých strižních pahybu;
to mli vnukla myšlenku
usnadnení téta práce a tak spatril svetla sveta stríhací
troj.;k.

To hyl první krak k vytržení se z težce daléhajícíha
plostrcdí a uplatnení se tam, "kde se veci tacÍ«. Z našetren:í'ch grošu cesta na vJ"chad, k pobj'eží Atlantiku, a
práce se stroji.
2ivot se sklúdá z težkých akamžiku, které nutna pražít. z tež!<1'ch prekážek. které nutno pre\({)nat, a z težkých zklamání temi, v než jsme nejvíce verili.
Takov~' živat následaval a v jeha víru si pracne prapraco\'<Íva! svoji cestu náš hrdina.

*

KonWo staletí. Pricházela navá éra, éra navého, rychlého a tempu stále prudšíha živ-ata plne vyhavujícíha
dapravního prastredku: autamabilu.
Ná. hrdina byl jedním z prvých, kterí verili v mažnasti motoru. Pro tuta myšlenku pracaval, ztrácel vše ca
i za dlouhá léta nastrádal, pracaval znavu, získával
znovu duvern tech, kterí jej videli pri práci - až se vynoril na trhu jeha první výrabek:
»CadilIac«.
.Jihofranoauzské jména, z hranic baurlivé
Gascagne.
Jak se dostnla až da centra Ameriky, aby hlásala navým
v~'robkem kvalitu, spalehlivast a duveru?
Poloostrov, na kterém jest dnes centrum autamabilavého prumyslu, jest se trí stran abklapen velkými plachami vad; adtud jména, jehaž alganquinská
kancavka
prekroucena bílými lidmi (michi - velký, guma - vada),
t. j. Michigan. Dabyvatelem
a prvým guvernérem
palaostrova a pravincie Michigan byl francauzský
dustojník
z kraje Cyranava,
který prinesl 1697 Ludvíkavi
XIV.
tuto novau zemi: Antaine de la Math CadiIlac.
Ten také zalažil pevnustku
na úzkám prutaku mezi

Fhšla válka. V jejím víru byla pajednau pahlcena jedna z králaven aceánu »Lusitania« a - težište války se
prenesla dále na západ. Tam byla razhadnutí.
A v tutéž
chvíli, když 6. dubna 1917 Thamas Waadraw
Wilsan ve
\'e'k~m paselství kangresu adúvadnaval
vypavezení
války Nemecku, se razjíždela kala ahramnéha stroje, o nemž
svet až dasud nemel patuchy,
Oh ramnJ'r kalas arga nisace zabíral: vláda povol<'!val a
rr;ezi jiným da hlavníha mesta 12 kapacit nutomabilavéÍ1a
prúmys)u, jimž dána velká úlaha: vykonstruavat
v limitovaném case standardní letecký matar pra vzdušné ladstvo Ameriky, které v den vypavezení
války ješte vubec
neexistavala.
Mezi temita, kterí v prumyslu »neco znamenali«, byl
míš hrdina - již jaka veterán prumyslu - 74letJ'r starec. V tamta stárí jsau již jiní více než deset let na pensi,
v klidu, an zacínal navé, velké díla, vyžadující
energie
a sil mladéha muže.
1110'V druhé palavine kvctna byl již dvanáctivá!cový
tor »Liberty« - který mel prinésti svabadu malým národum - vyrešen.
Jednaho odpaledne razcházeli se Kanstruktéri
»Libertv« z ministerstva
války, aby se vrátili da svých padniÚ. Jeden z nich, náš hrdina, si adnášel objednávku na
650 matoru. Dadací lhuta? Na tuta atázku byla adpavedena »If it were naw, it would be late«."') Cesta u na nádrnží padal telegram, adresavaný
jeha synavi, se slavy:
"kup pazemky«. Ta byla v pasledních kve1.navých dnecb.
A koncem listopadu nejen že byla navá tavárna hotava, ale vyšel z ní již první matar "Liberty«.
V harecném
kvaou tétO' záplavy práce živat letel a
starec ani nepaz:ara~al, že léta míjí. Žil práci, žil tvarení.

i

*

Vincennes,
11. listapadu
1918. Pa úteku nejvyššíha
s nejvernejšími
první paprsky
jitrníha míru šlebly da
zamlženéha
rána .
Mír. Ve výrabní smlauve »Lil:Íerty« zaklausulaváno:
dnem uzavrení prímerí se samacinne
ruší všechny až
dasud uzavrené a nevyrízené
zakázky,
A však ti, kterí pracavali
na velikém díle nejprudšíhO'
tempa, jaké zde kdy byla, ti chteli žít a jíst. A s nimi
i jejich radiny.
Prata besla: ihned predelat na míravau vJ"rabu,. Místa
matoru letadlavéha
- matar autamabilový
- návrat ke
staré práci, k práci, jež mela být karunau živata. A jmé11a?

') Kdyby

to bylo hned, bylo by pozde.
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PNtomnOS1:J
Veliký clovek, který byl vždy príkladem našeho hrdiny, ten který vykonal velké dílo osvobození:
osvobození cerných ,od otroctví a osvobození bílých od preusudku - president Abraham Lincoln.
. Muž ohromných .duševních fondu, hluboký filosof života, který predcházel
o desítky let. sv,ojí dobu. Proto
i výrobek nesoucí jeho jméno musel být tím lJejlepším, co
prinesla dlouhá léta práce a zkušenosti,
tím nejlepším,
co bylo možno vyrobit.
Nové plány, nová práce, korunovaná
na trhu úspechy.
A do toho prišla prosa života: berní Iirad.
Dodatecne
predepsány
dane z válecných
zisku: pres
4 miliony dolaru. Toho podnik, hodnocený na 8 milionu,
neusnesl. Tím více ne, že tento náraz se udál koncern
rokli 1921, kdy Unií probíhala težká hospodárská
krise a
kdy peníze proste »nebyly«.
V dobe, kdy se zdálo, že starec nad hrobem dokoncil
svuj aktivní ži.vot, kdy dosáhnu] v nem jeho koruny
uskutecnením
výroby jednoho z nejlepších vozu sveta .v té dobe spolecnost »Lincoln Motor Car Company« prišla »na buben«. Aktiva 8 milionÍl, pasiva 11 milionÍl dolaru. Tedy dane, jichž melo být užito »k zvýšení blahobytu obyvatelstva
Spojených stáHI« zde byly jazýckem
na váze.
Kdo to koupí? Nikdo v té dobe nemel penez. A prece je
nekdo mel. Ten, který vyrábel »plechové Lízinky«.
Továrnu k'Uupil jediný kupec, dostavivší se ke dražbe:
lienry Pord. Priclenil ji ke svým závodum, címž obsadil
trh dvema cenovými extrémy:
»T« model za 295 a »Lincoln« za 4000 dolaru; mezi tím nic.
Za pul roku na to odcházel náš hrdina, až do té doby
president
»Lincoln Motor Car Co«, ze spolecnosti,
jež
byla uskutecnením
jeho životních
snu a životní práce.
Jeho »odstranení«
jest a zustane skvrnou na živote velkého lienry.
*
,...•
\
I ~~,
Zde vrcholí drama prumyslu. Drama tím tragictejší, že
za krátký cas potom byl cestoll milosti vyrízen jLž zamítnutý rekurs a 4 milionová dan snížena na 1'2 milionu dolaru: tím by se tedy rovnice aktiva :pasiva=8'O :8'2 byla
vyrovnala.
Bylo však již pozde.
Zdálo by se, že tím je ukoncen život, kdy starec, smíriv se s ,osudem, odejde do ústraní, do klidu. Ale není
tomu tak. Ješte prý o nem uslyšíme (jak sám pravil).
Vžc\:yt mu tehdy (1923) bylo >jteprve 80 let«
A že o nem uslyšíme, t'U možno posoudit z malého detailu: v den jeho 80. narozenin mu prišli blahoprát jeho
prátelé a prinesli mu kytici s 80 ružemi. Prijal je v halIe
mrakodrapu
»Dime Building«, v nemž má kancelár lve
22. poschodí). Aby ukázal, že není až do'sud stár, se~(;l
dolu pešky' a pak se zase vrátil s kyticí pešky nahoru.
Dvacetdve poschodí. Kdo z mladých by to dokázal.
Autor byl roku 1921 návštevou v ideálne zarízené továrne »Lincoln Motor Car Co«, na periferii Detroitu. Na
stole presidenta
spolecnosti stála velká nádoba s bODY;
mezi nimi bylo nekolik orechu (u dna). Když se s nádobou zatráslo, všechny velké orechy se objevily na povrchu hladiny malých bobu. Tyto nejvetš; nejdf:ve.
»Velcí, lepší jdou jen proto nahoru, protože mu~í.
To je zákon prír'Udy.«
To byla slova muže zkoušeného
životem,
kter:1 si
autor udnášel jako jednu z velkých základních životních
pravu, když za podvecera,
doprovázeného
mrazivou plískaniC'Í, se vracel do centra lesknoucích se V.líc Dc.:troitll.
'*
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To jest život a vudcí myšlenka prukopníka prumyslu,
\Jyrostlého za ctvrtstoletí
do ohromných
nikÝm necekaných rozmeru. Život, jenž u kolébky na~ván lienry Le·
Jand .
»Velký clovek, který nevydrží
u dna.« -
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dramatickým,

inscenacním a jiným úkolum event. di.
vadla mladých.

J

estližv~
je~nom ~I minvulých
~,ísel pokusil
se naznaclÍl ,v moznost
potrebu znzení
Studia, jsem
to jest
experimentální
scény, a videl-li jsem nejlepší podmínky pro
její zrízení pri pražském
Národním divadle, vzal jsem
bezdeky
na sebe úkol i vyložiti pracovní
úkol, ·víc,
funkci, -zodpovednost
takové scény za celou radu úkolu
v našem divadelním živote. Obhajoval-li jsem thesi, že je
potrebí takové scény a že - není-li jí - znamená to kusost a neorganicnost,
ne-li nebezpecí pro náš divadelní
rozvoj, je nezbytno ríci i v cem bych spatroval doplnení.
Nebo, skromneji receno, predložiti svuj názor k diskusi.
Núrodní divadlo bude v nejbližší dobe (a vlastne již
je) divadlem státním. To znamená, že se stává divadlem
oficielním i divadlem representativním.
Diskutovalo se a
bude se diskutovat jiste ješte mnoho, co znamená to jméno »representativnÍ«.
Znamená to tuhý konservatism?
P·odle u nás bežného chápání státu a státní moci, která
Jakoby byla državou nejkonservativnejších
lidí ve státe.
státní moc byla necím jen konservativním,
to jest (v nejlepším prípade)
necím, co udržuje kladné vyzkoušené
hodnoty a brání se pred zbytecnými
experimenty. To
by prakticky znamenalo, že Národní divadlo opustí úplne
svou dosavadní linii, v níž je zaznamenán
nejeden objev
dramaturgický,
režijní, herecký
nebo výtvarný,
že se
pocne všemu tomu žárlive uzavírat a - jednoho dne Sl.:
ocitne v mrtvém bode.
Doufejme však, že bude dosti pochopení pro podstatnc
iiirší a méne úrední uplatnení státní moci. Že »representace« nebude znamenat
nepomerné
zastoupení, ale naopak ješte otevrenejší
a volnejší cestu všem tvurcím
silám i jejich vudcum. Že bude práve zde nejlepší pole
representovat
cel é d i vad e I n í t v ore n í, nejen pevné a ustálené fo'rmy generací
starších, ale
hodnotné
pokusy a nové cesty divadelní práce mladších, to znamená, že by zde byl opravdu representován
celý divadelní živ·ot ve své šíri i hloubce. Nebot nic nezdravejšího, než to· prísné oddelení »hodnot uznanÝch« a toho
umení, jež se »hodnotou teprve stává«, a hození poslednejšího k dobré matce náhode.
Ú k o I d l' a mat u l' g i c k ý. - Prirozene že studijní
scéna nebude totéž co komorní divadlo. Její repertoire
bude hledáním, predevším
hledáním
ceských
autoru,
Jsou u nás dve velká divadla, z nichž Vinohradské se ani
nesnaží vybojovávat
dramaturgické
objevy, Národní naproti )omu je príliš obstaveno svou oficielností, než aby
k nim pristoupit mohlo, i když by chtelo. Ceský autor
musí bezpodmínecne
nastoupit techniku neno-vou a mít
i takové ideje, aby mohl zde ci tam býti hrán. To- už není
ani vina lidí, to je vina systému, vina obecenstva a nad·

i

Prítomnost...
zených hodností, které se vydesí do neprícetnosti,
jakile jde o nejaký ten "kubismus«, což je standartní jméno
ro všechno. Celé široké pole nové dramatické
tvoriosli. pocínaje nejkrásnejší snad prací O'NeiIIovou, divadly Vancurovými,
nekterými
vecmi z Francie,
Nemecka a Ruska, nemohou býti 11 nás využity. Nebo zcela
malou ukázku: otázka, je-Ii možno adaptovati
hry kla'ckého repertoiru pw moderní jevište. Vec je jinde dávprodiskutována a bežná. Je bežná i lepším našim dladelníkum. U nás se kolem ní chodí vetšinou s tupýma
"ima a dokonce pokoutnejší hlásky, které nikdy neproázaly své právo na život, oštekávaií
tuto otázku, priozene k ní niceho nemohouce ze své chudoby pridat. res toto všechno' není pochyby, že u nás je možnost
adé dramatické tvorby, ale že tu schází jevište, které
y si mohlo dovolit inscenaci. Pokusné, objevitelské draa potrebuje ne improvisovaného,
ale neobycejne
doonalého jevište, s možnostmi co nejbohatšími. Potrebuje
kutecných hercu, má proste právo na nejvýhodnejší
podínky. zajištení, bezpecnost,
nebot má p o v i n n o s t
s p e cli u.

Bude dobre, když tr,ochu zabocíme a nastíníme nelwlik
aností dnešní dramaturgie, podle našeho nazírání. Kdyycholl1hledali jméno Pf'O spodní tón, který proniká z diadelnÍ práce i divadelního obecenstva
pri každém vážnejším pocinu vždy naléhaveji, a kdybychom
se odválili vysloviti toto jméno, rekli bychom:
n a t u r a I i sus.

Není pochyby, že soucasný život hospodársky
i spoleensky se tvorícího státu je nejsilnejší daností i pro
umelce, že vniká všude, že zanechává své stopy na každém díle. Že každé dílo musí snésti konfrontaci s tímto
Jivotem, s divákem jím vychovaným
a uzpusobeným.
aturalismus dneška, tot nejprve dnešní nervy. Kus syrové skutecnosti, vsazený do díla. Živí a dnešní, dneškem komplikovaní lidé. Zdaleka ne ilusionismus v inscenaci, v kulisách, ale v zachycení atmosfér pomocí sebe
naturálnejších zvukú, zachycení lidí co nejkonkrétnejšími
rysy, plasticnost. demagogickou
výmluvnost
divadla, víc
plasticnosti. Všechny ismy schematisovaly
život do obrazu. do plochy své formule. Divadlo potrebuje
horké a
palcivé lidi, vydrakslované
a uhnetené; rozpálené atmoférami zcela konkrétními. Mluvící veci blízké a aktuelnÍ.
Jen ne abstraktní, t. zv. absolutní umenÍ. Neúspech (abychom užili prvnr ana],ogie s filmem) Langeho, Neurnaua
jejich expresionistickou romantikou je zasloužený tvárí
v tvár nekterým filmum ruským s jejich planoucí kresbou. vyvažovanou precisní stavbou. (Nepleydujeme
pro
cívilismus.)
Vrchol té protinaturalistické
tendence ismu možno si
o vedcit na pr. v nemeckém Bauhausu v Dessave, kde
fívÝ clovek na divadle a ve filmu se zdá necím ne-ar titickým, zdá se necím jen nedokonale umelým, asi jako
je tomu v prumyslu se surovinou. Na jevište je priputena hra forem, hra cehokoliv hotového, hra artefaktu.
ezapomenu nikdy na prazvláštní
pocit, který se mne
zmocnil nad jediným detailem, když jsem byl prítomen
zkoušce na jakousi abstraktní hru Oskara Schlemmera. Na
jevišti nekolik masek, kde ruce a nohy byly maskovány
ako protáhlé kužele. hlava jako koule. trup byl vejcitým
tvarem. Na jevišti nebyla tela, nýbrž geometrické
tvary,
které rezaly prostor v nejruznejších sestavách. A ve kteési drobné pause sejmul jeden z hercu svou helmu a
ezi tvary zcela abstraktními
se objevila smející se lid-

ská hlava. Byla necím ohromive krásným, bohatým, skutecným, výmluvným.
Do prosté souvislosti faktu vstoupIlo náhle neco metafysického.
Clovek.
Psal jsem už nejednoLl o nehynoucím a krisím nepodléhaiícím úcinku diva'dla, který spocív~,J v kráse a pusobivosti cloveka. Uvedme si srovnání s filmem. Film, pokud
jde práve O' tento do j e m z c lov e k a, je dnes už zas
umením náhražkovým,
»znázornujícím«.
Zejména to platí
o zvukovém filmu, o nemž tak casto se soudí, že zpusobí
další škody divadlu. A prece i když technická stránka
zvukového filmu bude rešena co nejúspešneji, i když rec
hude srozumitelná,
obraz dokonal~r, prostorový,
snad
bez nevkusu barevný, vždycky tu bude asi takový rozdí! jako mezi pravými perlami a lacinou bijouterií. Asi
tak, jako mechanická hudba je vždycky také jen pouhým
zná z o r n e ním
skutecnosti.
Proc ne má svuj
zvláštní puvab. Dnešní clovek, tak málo schopný rozeznávat kvalitativne,
zvykl dokonale temto zná z o r n e11í m, temto
z k r a tká m. znázornujícím
skutecnost.
Tak, jako si zvykl na užívání penez, jichž množství mu
také znázornuje urcitý pocet vecí, které za ne muže mít.
»Znázo-rnující« umení «v tomto našem smyslu) má jednu
velikou výhodu: je pomerne levné; ale ne každý se s ním
spokojí. Ne každému je ovšem vlastní postrehnutí puvabnosti a bohatosti ž i v é h o c lov e k a, a takovým na jevišti stací to umení, které umelce znázornuje,
ne, které
je predstavuje.
Úspech nemého filmu v kultivqvanejších
vrstvách byl nepochybne
v tom, že filmová zkratka pri
dobrém filmu byla podnetem pro hru fantasie, predstav
a zážitku. Mluvící film je príliš úplný, než aby fantasie
(pri dnešním jeho tvaru) mohla prijít v úvahu. Kultivo-'
van~T divák bude vždycky cítit, že se dívá na figurinu, na
robota. Livý clovek. živý herec je dnes necím mnohem
závažnejším
a tomuto obecenstvu bližším než ješte v dobe nedávné. O to spíše, že možnost fantasijní cinnosti pocíná u herce jako neceho reálného, ne u stínu, u znázornení. F i I m j e dne s z n 00 v u U men í, vne m ž s i d ok r e s lu j e d i v á k v TJ r v n í rad e fa n t a s i í. Vdi·
'o z u m u, s v Ý c h
vad I e cel Di U vah o-u s v é hor
n e r v U, s v é m r a v n o s t i.

i

Ale ješte jinou poznámku, jsme-li už jednou u tohoto
vztahu mezi divadlem a filmem. Není vlastne tak dávno,
pro tak zvanou inteligenci lbylo shocking chodit na firmy,
a p. Brož z Lucerny mohl vším právem na to poukazovati, i když by] bezradný,
pokud šlo o závery. Bylo
v tom odporu jiste neco víc než indolentní nechut - spíše
šlo o zdravý konservativism
nejkultivovanejších.
Inteligence tu sv,ou pasivní resistencí vystoupila jako ochránce vykultivovaných
forem, a to ješte v dobe poválecné,
kdy byl takový hlad po všem obrazivém, vytrhujícím
ze
skutecnosti.
A tehdy se už nedalo mluvit o tak silných
technických
nedostatcích
jak,o pri zvukovém filmu dnes.
Tento príklad je, myslím, hodne poucný pro dramaturgy:
a ukazuje mimo iiné, že zvlášt u nás nemela zábava podívané tak ostrého vrstvení, a že film jako umení industrialisací levné privedl znovu k podívané nejširší vrstvy.
aby zároven
konservativnejším
vrstvám
vykultivovanejších lidí jednak se otevrel pozdeji, jednak je plne neaspokojoval.
Ta neuspokojenost
prirozene
se neprojeví
v dobách zcela klidnÝch, ale pri sebemenším otresu, dr ail1aturgickém objevu a pod. Stací, když poukážeme
na
dramaturgický
Ílspech takového Medkova »Švece« (jinak
názor náš na jeho umelecké kvality je znám), který zavadil svým heroickým pathosem u obecenstva
o struny
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PHtomnosL
málo využité poválecnou
injekce postacila.

na!;í dramaturgií.

takováto

Naturalismus
pro dramaturga
a režiséra má dvojí výklad, jako v divadle vždycky.
Jeden je u obecenstva,
druhý uvnitr divadla, v pracovní metode. Naturalismus
v pomeru k obecenstvu,
to je srny s I pro a k t u a I i t u,
smysl pro ruzná vzrušení, která leží práve ve vzduchu
a pro to, jak jich Využít jako vody na kola vlastní ideje,
imputované divákum. (Prirozene se pri tom nejedná o nejaká tendencní
hesla nebo aktualitu drobných
událostí
soucasnéhO' života). Težište dnešní dramaturgie
je v moderních lidech a v necem, co by bylo možno nazvat v n íma c í m s ta n dar tem (tak. jako je standart bydlenO
nejruznejších
z nich. Objevit veci, které se staly na cas
psychosou kolektiva, 'které z pánu A a paní B stvorily to
kolektivum.
Je nezbytno
vycitovat
a zachyoovat
tyto
s o c i á I ní psy c h o s y, jež prostupují spolecnost,
zabírajíce z ní tu menší, tu vetší kruh, dva, tri lidi, rodinu,
klub, celou vrstvu, celý národ. Divadlo je jedním z míst,
jež vecer co vecer mají povinnost ne-li státi se takovouto
zdánlivou nebo skutecnou psychosou. tedy aspon staveti
na vecech, které jsou neobycejne
hluboko vklíneny
a
zdurazneny
mezi zážitky lidí pricházejících,
aby tvorili
obecenstvo.
Mluvívá se O' divadle jako o obradu. Nuže,
dejme tOri1UtOprímeru jehO' výklad. Obrad, obradnost, to
je myšlenka
na svátost,
jež je myšlena ,obecenstvem.
\'" jeho myslíeh, které jsou jí jakoby zastreny,
zbaveny
sebe, znivelisovány,
ucineny podobnými
jedno druhé.
Svátost, toi pro d i v á k a dáti se unést necím, co potenciálne bylo ve všech. A vrhnout se do toho, co svým
durazem, svou vážností, svou svátecností
není ani naším
majetkem, tak silne to patrí všem; vrhnout se do toho
veškerou svou diváckou energií a hlavne veškerou svou
imaginací. Vtelit svou v 111 i, vuli predevším,
do tohoto
aktu. Uhýbat v imaginaci všemu, kde vule by chtela
stvorit neco odlišného ,od toho spontánního
zaujetí kolektiva kolem diváka, asi tak, jako zbabelý demonstrant
se stává nejodvážnejším
uprostred davu, i když ten chce
to, co on sám by nikdy nemohl chtít. To je nová vule, to
je podmínka a zároven vyjádrení
pathosu, s vet nad
nás, svet práve proto uchvacující.
Prípad tohO' Švece
je pro tuto psychologii
dokonale presvedcivým
dokladem. Jinými slovy, naturalism
moderního
divadla musí
mít zážitkové predpoklady
v óbencenstvu.

Ú k o I i n s cen a cní. Predpokládejme,
že mladému
dramaturgovi
by se podarilo z autoru vydupat veci, které
by zachycovaly
neco z toho, co bylo práve receno. Jaký
bude v tom prípade úkol mladého režiséra?
Ony dramaturgické úkoly cekají dramaturgy
oficielních jako experimentálních divadel (mutatis mutandis), režisér však obstarává
už prímý a bezprostrední
styk s divákem, je
prvním divákem, jak se tak rádo ríká? - Tu pujde tedy
o ten druhý naturalismus.
Jiste ne o žádné jen stylisované, abstraktní
divadlo, nýbrž o práci syn t h e t ic k o u. Abstraktnost
musí býti naplnena
- naturalismem, t. j. bezpr'ostredními
danostmi života, možnostmi
nejskutecncjších
a nejteplejších
asociací. Asociace, více
asociací! Na jevišti všechno se pohybuje, i ticho. Denní
život dodá zvuky, postavy, jejich kresbu, kusy jejich masek, slova, jindy atmosféry,
a to všechno nemusí bj'Tt na
ilusivním jevišti a nemusí io život jen okreslovat,
ale
tvorit celý nový orchestr bohatých barev. Divadlo nejsou žebríky ani c1owni, ovšem, divadlo, to jsou živí lidé,
a hlavne nenudící se lidé v hledišti. Pro ne, lidi dnešních
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nervu a dnešního tempa, mysleme radeji na nekolikeré
jevište v jednom prostoru, kde vedle hlavního pásma je
možno komponovati
ješte radu vedlejších. Jevište, která
se proplétají jako melodie a instrumentace
orchestru, aby
daly vynikati hned tomu, hned onomu lidství a lidské
vuli, jevište, opakuji, ne vedle sebe, ale v sobe, která se
neruší a nepreltlušují, jevište treba pianisimová, ale výmluvná a otrásající pravdivostí.
Že takto nelze vracovati
na improvisovaném
jevišfátku,
jest samozrejmo, stejne
jako to, že k necemu podobnému nebude míti chut velké
divadlo, nebude-li v nem ovšem velký umelec a nebude-li príliš stísnen divadlem samým. Ovšem hercu, hercu
je potreba, divadlo nesmí dnes plout v abstraktech, ale
v živých lidech, aby melo sílu úmernou soucasnému životu.
Divadlo, není o tom pochyby, má dnes pudu, ale nemá
dramatiku, protože nemá scény. Nápravu neprinese nová
komorní scéna v Praze, jež bude nejb1í2e - bulvárnímu
genru, ani mimopražské
pokusy, na nichž leží kletba provinciona1ismu. Je potrebí zreknout se pohodlných hesel
o mládí, jež má bojovat - místo pracovat. Divadelnictví
prospeje jeh práce, a tO' práce nejlépe celé generace pohromade. Mladí herci necht nejsou nuceni ne v y u cit i
se v technice starších (toto ucení je neilepší), ale t v 0r- i t i v
ní. Znamená to jinak pro ne a pro celý vývoj
zdrženÍ, vyplýtvání
nejlepších sil, nehospodárnost.
Do
prínosu predchozí
generace
nic už nevnesou. a sami
ztratí prizpus'Obováním
se mnoho casu, který už mel být
vynaložen na vlastní stavbu.

Otto Rádi:

Naše druhá ]{ultura.
1\1 a I á

š k o I k a pro

Vše

e v rop

li.

Otázka
eksistence
a hodnoty
naší tretí kultury v,'volala pred krátkou
dobou prudkou
diskusi práve
na str~mkách tohoto listu. S loven
s k á otázka je
z onech, které budou dlouho ješte vyvol:ívati u nás
obcasné výbuchy
na té i na oné strane, nežli dojde
ke klidné a samozrejmé
dohode. Jako došlo k positivnímu vyrovnání
v pomeru k našim
J e m ClI 111,kter~'
byl z nejnaléhavejších
problému
tohoto
stálu a ve
sV.\Tch pocátcích
se dotýkal i jeho územní celistvosti.
Ponevadž
dnes s klidným svedomím nlúze otázka
po stránce politické h~-ti pokládána již za likvidovanou.
pres obcasné bubáky, k nimž se cítí zavázáni tu a t'llll
i '\1aši nemectí ministri,
- nebot jestliže k sobe našly
cestu strany obcariské, u nichž nacionální
antagonism
byl vyvinutejší,
najdou ji tím spíše str,cmy representující nižší vrstvy,
a dvoujazycné
vlády
Slanou se
v tomto státe asi prirozenou
samozrejmostí,
- zdá
se nám, že by bylo na míste povšimnouti
si zevrubncji
otázky NemcLl v hranicích
tohoto státu po stránce
kulturnÍ.
:t\ebot ackoliv s hlediska historického.
podle jejího
rozsahu
i význalllll musíme pokládati
celek duševní
práce Nemcll v CSR za na š i d I' U h o u k u 1t u l' u,
dlstává
náš pomer k ní se všech hledisek nevyjasnen.
Není to žádoucno jen pro vyrešení praktickÝch otázek,
subvencí a státních cen, které pres svou malichernost
zvírí každého roku mnoho prachu, nýbrž jde o jasné
formulování
celého zásadního
stanoviska,
chceme-li
vedu, literaturu
a umení Nemclt v Cechách a na Morave pokládati za vetev cizího duševního
života, která
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k nám presahuje, Z'l cizí enklavu na naSl pude, ci za
organickou cást kultury ceskoslovenské, která nám
prospívá a ke které máme své odpovedné závazky.
Jde o uvedomení, že jako kulture slovenské, která
zltstává dnes ješte naším zbožným práním. jsme povinni venovati stejne spravedlivé
úsilí i naší kulture nemecké,která predstavuje o sobe již nemalou hodnotu.
Jde o v)'chovu obcansk;ého uvedomení v nás, že zdal'
nemeckého umení. nemeckého divadla a nemecké literatury naší ciní stejne svéprávnou soucást kulturního
zájmu našeho státu.
Toto uvedomení je hezky aktuelní. Jestliže dnes
všichni politictí profesionálové naladili svuj hlas do
evropské stupnice a nedávné utopie sestupují se sveta
idejí blízko na dohled tohoto sveta, smíme veriti v príchod doby, kdy národy budou spolu s úpravou sjednocenné meny, v)'roby, odbytu, a tolika hospodársk)'ch
otázek, nuceny revidovati i své staré národnostní uvedomení. Nebol' nacionalism hrdý, výbojn)' .'l úzkostlive
nedutklivý, kter)' byl u mnoh~Th cten, pokud evropské
národy byly oddeleny státními hranicemi, ukáže se
trapne nepraktickým pro soužití ruzn)'ch národností
v tomtéž dome.
Bude se horlive vytváreti nový pojem národního
sebeyedomí, mnohem méne nárocn)', mnohem skromnejší a mnohem méne ješitný a méne snadno urážlivý.
Ponevadž kult idejí se li národu stejne jako u politick~'chstran objevuje pouze tehdy, hodí-Ii se k ospravedlneníjejich praktických interesu a pokud jim z neho
plyne positivní prospech, uvidíme jednou, jak nacionalismy fr,'lncouzský, nemeck)', 1talský a kdejaký se
budou s velik)'m spechem odbarvovati a pripodobnovati, aby co nejméne prekážely v nedobrovolne dobrovolnémnovém evropském spolecenství.
Jsme in nuce v podobné situaci, Máme príležitost
nauciti se, nap{'ll ješte z cnosti a pul už z nouze, mentalite nové doby: ve prospech nového smyslu pro
smírnou kulturní spolupráci protikladných složek si
odvyknouti zlozvykum oné nesnášelivé solistické ješitnosti, která vyznacovala starý naciom.lism. Proto jest
vyrešení kulturní dohody s našimi Nemci cinem nejen
užitecn)'m,nýbrž i ušlechtilÝm a krásn)'m.

*

Od

nich

k nám.

Dohode Cechu s emci, to jest odstranení onoho napiatéhopomeru, v nemž se vykládal každ)' cin druhého
jako útok na vlastní V)'sostná práva, podezrívalo k.'lždé
prátelské slovo z neuprímnosti, v nemž se vyhýbaly
ceskénoviny nemeckému divadlu stejne jako ceské studentskéspolky styku s nemeck)'mi kolegy, pomeru vújemného ignorování, pokud nevedela ta i ona stran:!
o eksistenci druhé jen špatné, odstranení tohoto neuprímného a pošetilého pomeru prekážel dríve nadbytek nemeckého sebevedomí a naše nenávist rodící se
z pocitu ménecennosti ovlád'lných.
Obojí zastaralo. Bylo by pošetilým tvrditi, že Nemci se nicemu z války nenaucili a zlovoln)'m zavírati
oci pred faktem, že naši Nemci prošli v)'vojem srn.,'·
šlení. A pokud tu zllstalo ješte napetí, vadí myslím
spíše náš nadbytek ned{'lverivé podráždenosti vuci nim,
nežli nedostatek jejich dobré vule.
l\Iezi tolika cestami od nich k nám vedla vždvcky na
první ceste ke sblížení literatura. Sympatie mohly se
vždycky k sobe priblížiti pre dve bezpecná území:

pres krásu zeme a kouzlo jejího hlavního mesta. Bylo-Ii
nemožno nalézti cestu k srdci a duši národa, nebránilo
nic nemilovati zemi, pres niž vedlo mnoho cest nemecké
kultury a do níž už od romantiku básníci s oblibou
umístovali své deje: tu táborili Se h i II e r o v i anarchistictí a idealisticky teoretisující loupežníci stejne
jako kouzel plný a hromy nchotící príheh o carostrelci.
A Praha byla nemeck)'mi básníky milována od E ic h e n d o r f f a, který zpíval o jejím studentském živote, -až po melancholii a touhu L I i e n c r o n o v u.
R a a b e napsal:
»Praho, ty bláhové, ty slavnostní místo, ty mesto
mucedníkll, hudebníku a hezkých dívek, o Praho, jaj<ý
kus mé volné duše jsi mi vzala! ('
. A v denníku I-I e b b e lov e najdeme o ní slova:
»Je to štestí, tady se naroditi: nebot jestliže tak~.)Vé
mesto se svými hádankami a zázraky jako nesmírný
živý celek kyne do nejrannejšího detství, zní jeho vzpomínka cel~'m životem.«
Táž cesta muže nás privésti i k vetšímu zájmu a
hlubší lásce k nemecké literature na.šich zemí, která daleko význacneji a nápadneji, nežli tomu je li samotné
literatury naší, vyrustala ve svých nejsilnejších zjevech
z Prahy. Celé literární generace jsou s tímto mestem
v tesném krevním spojení.
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Je to ojedinelé obohacení, že mLlžeme sledovati odlesk rozvoje našeho života provinciálního i pražského
i v druhém zrcadle nemecké literatury, které nám ukáže tolik nových rysu v celém prubehu desítiletí od pocátku realismu a regionalismu pres novoromantiku a
dekadenci z obratu století až po novou literaturu poválecnou, která prinesla prohloubení a rozšírení na
všelidské problémy a úsilí o nový výraz a novou formu.
Prolistujete-Ii tyto svazky, uvidíte nejprve literaturu
z kruhu a pro kruhy rakouské spolecnosti, aristokratické dustojníky a kruhy industrielní i obchodní. Mezitím objevuje se odvážná a energická pacifistka, která·
již koncem osmdesátých let odvažuje se vzkriknouti
»Zbrane dolu«, .a nakresliti ve sv)'ch pametech bohatý
a živý obraz celé strední Evropy z konce století. Jinde
naleznete již vytýceny ,úkoly sociální reformy a živ)'
obraz Prahy, problémy prumyslovými i odvážné rešení
otázky židovské. Uvidíte bezohledné a verné vylícení
zanika.jící a rozkládající se spolecnosti vysokých kruhli, proložené nejedním živÝm a hezkým obrazem ceského kraje. Bude vám blízkou rec této paní, plné vrelého lidství, všeobsahující lásky, z jejíhož prostého vypravování vyposloucháte, že vyrostla v ceském prostredí a cítila tolik obdivu pro Boženu Nemcovou.
Pozdeji vycítíte, že mnohá z dalších del rostla v blízkosti Vrchlického, Breziny, nebo treba Šrámka. Mezi
r~'marením a klinkáním tolika príležitostné poesie uslyšíte náhle hlas básník.:;t prostoty boží. Potom naivnost
folkloru a poesie v dialektech a mnoho dojímavé lásky
k terénu, která opevá ceský kraj, všechny ty pohranicní
hory, šumavské a pooherské kopce, Rudohorí, Krkonoše, slezský kraj a jižní Moravu, rozkošné roviny,
mesta, dediny. Kolik se vypotrebovalo energie ve vzájemné nenávisti a vidíme prece jasne, jak je odtud na
skok blízko do ovzduší práve 1'1:;tšichnejvlastenectejších
autoru, jen do sousední vesnice, nebo do jiné ulice té·
hož krajského mesta.
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Potom rada tech, kterí si stejne jako naSl búsnÍci
slepé velikášstvi a sobe vsugeravávan)' heroism, jímž
z devadesátých let pripadali dekadentní ,a vším una·,
),roj r)'marll krmil ncmeckého obra s ocelovou prílbou
vení, démonictí i perversní. Zatím co však v ceské lite- sentimentální polévkou« (Bertaux ve své studii o nerature byla vetšina autoru ješte plna zdravé krve a ce~ mecké literature), - k tomuto problému staví se Seidl
nového hlediska doby. která prošla jazzem.
sk}' realism pevne kotvil na venkove" najdeme u pražskj'-ch Nemd'l s jejich prínosem židovství a sklonu k my- . Náš zájem vzbudí zejrnéna ohlas, který vzbudil vznik
sticismu príznivou pl'ldu pro rozvoj záliby v prekul ti- republiky .'l sociální otázky nového státu v román',
V OWIl1 asti , v kultu únavy, slabosti a precitlivelé
sexuelpražského nemeckého autora. Redaktor Bohemie, Ludnosti, Zatím jiní varí strašlivé nápoje z historického
wig W i 11 der, jehož práve vydaný román »Jezdeck~'
alchymismu a pražské romantické topografie, a kulébic« (Die Reitpeitsche, v Propyhen- Verlag) docílil pro
roví studenti s cepickami a rády, fleuretty a dvoulitr;l- . nikavého úspechu. umístil v ('echách SVl'ljromán »Naky rádí v hospode »Šipka-pass« nad
Generálkou
hražené rozkoše" (Nachgeholte Freuden). Žurnalistiv Šárce.
cká cinnost zanechala v jeho dí le stopy dobré školy
Tady kancila jedna gener,ace, válka škrtla její další
konkrétnosti a odborných znalostí: najdete v nem nevývaj: bylo na case zacínati znovu. A tu pracují již
co z polyhistorismu Capka-Choda. Dovede s podobnol1
nemectí autori na pude našeho státu a jejich ójn1Y se
vecností a smyslem pro nanesení barvy mluviti o záj..
vetšinau kryjí s naším úsilím,
mech financníka, o mestské smetánce, o jezdechch koních a jejich chovu. o výsledcích pozemkové refOrlll)
Nem e c k á P r aha.
i a bíde lidí na vesnici. o bursavních kursech i sociální
otázce na kladensku. Winder ovládá tri složky doby:
Ješte za trvání staré monarchie byLa Praha pro nekriminální napínavost príbehu, i když je položen do lidmeckou literaturu v Rakousku strediskem stejne dl't1eského nitra, minuciézní psychoanalysu, která ve svém
žitým. jako Vídei1. 3. již v posledních letech pred válkou
rozkladu jednotliv~;ch složek zla a nenávisti má neco
strhla dokonce težište na sebe. V republice stoupl
strindbergovského.a
pochopení pro sociální dobové
ješte tento její ústrední význam.
rozadí. Jeho dílo prináší neco, ceho naši autori dosul.l
Tato postavení Prahy v nemecké literature je zajínevytežili: konec války, ríjnové dny roku asmnáctého.
mavé: celá rada tech, jejichž jména jsou ozdobou nejovzduší nabyté nejistotou a neclLlverivostÍ, snciálnílOi
lepších n:lkladatelství v ríši. narodila se nebo žije do- prevraty a rodící se novou dobou.
sud v Praze.
O b jeven
í Ces k o s I () ven s k a.
Vedle takového Hugo S a 1u s e, s jeho krehkými
veršíky úzkostlivé formy, ()scara W i e n e r a, básníka
Obsáhl}' prehled celé literární tvorby Nemetl v nastaré Prahy, jejích ulicek, povestí a historie, vedle K. H. šich zemích vydal práve mladý literární historik, autor
husitského románu a redaktor veliké revue nerJ1.eck~
Str ob 1a, autora pražské studentské romantiky. stál
tu o samote velik~' mezi božími básníky Rainer Mari'-l kultury ceskoslt>venské, kt"erá vychází v Chebu pod tiR I ke.
tulem »VI[ITIKO« a je kupodivu jedním z nejkrásneji
vypravených nemeckých casapisll vubec,Dr. Josef
Vedle groteskního. exotického, kouzel plného Gustava Me y r i n k a. sensaci milujícího Leo Per u t z e, lVI li h I ber g e r. (»Die Dichtung der Sudetendeutschen
in den letzten 50 Jahren", Kassel, 1929,) Dílo je tak
fantasty Alfreda K u b i n a a Paula Lep p i n a. s jeho
kultem krásy a sexuelního vybicování, stojí takov~' Ge- dukladnou a úplnou snltškau materiálu a úspešným poorg T r a k 1, 11.1. pul cesk}' básník proudící životní plnrl- kusem o jeho utrídení, že bude nezbytn}rm nejen literárnímu historikovi. nýbrž i každému, kdo se zab~'v;\
sti. nebO' geniální reportér Egon Erwin K i s c h.
kulturou v cesk~'ch zemích.
Z Prahy vyrustají i ti, kterí patrí dnes k nejzvucnejKniha i auto;- mohou pro naše nedl'lverivce býti doším jménl1l11saucasné nemecké ,Iiteratury. takov)' Franz
kladem pro zrnenu ve smýšleni našich Nemcu, které deW e r f e 1, Max B rod, Franz K a f k a, v Cechách
set let privedlo k docela rozumnému názoru na tentl)
narodil se i E. G. K o I b e n h e y e r a skupina pražských lyriku jako Otokar W i nic k y, atto Pic k. stát. Pojem »sudetského nemectví« neohrozil státní
Rudolf Fu c h s, Joh'lnnes U r z i d i I nebo Paul E i s- jednoty. Na príklad pro Francouze, který neodlišuje
'národnosti« a »státní príslušnosti« je docela prirozene
ne r zaslouží si pozornosti.
nemeck~'
spisov.atel u nás narazen~', trebaže psal nemeZ pražského prostredí vychází i jeden z nejmladších.
cky,
Cechem.
Félix Ber t a u x ve svém »Panoramatu
Vvalter S e i d I, jehož román »Anasthase a obluda«
soucasné nemecké literatury«, jemuž se dostalo v Ne(Anasthase und das Untier Richard \Vagner), vydává
práve v ceském prekladu Kamilla Neumannová
ve mecku velice pekného prijetí. naává proste pražské
autory jako j\tieyrinka. Broda nebo \iVerfela »Cechy
svých Knihách dobr)'ch autoru. Kult \V'lgnerl'1v náleží
k nejpodstatnejším
složkám pražské novoromantiky :l (Tcheques, p. 230) a o Kafkovi praví ješte specielne.
že uvedené rysy »cinÍ tohato ceského romanopisce ob·
reprodukce jeho díla rízená Angelo ,1eumannem stojí
(ce rornancier tchejevitelem
vzrušujicích možností
ve své dabe v ústredí celé kulturní tvar by pražské.
que,
p.
232).
Dnes
snad
už
nerozvášní
toto prosté naMladý autar, který má za sebou radu novel a groteskzírání ani našeho nemeckého patriota, který už je neních dramatick}'ch pamfletu i dve celovecerní dramata
v berlínském Sturmu, zaujímá v díle stanavisko své bude nazývati provokativní a despotickou rozpínavostí, a nechá v klidu i našeho ceského vlastence a nerogenerace k problému wagnerovskému. který od Nietzzezlí ho proti vtíravosti cizí chásky drze se deroucí do
scheho do dneška je stejne aktuelní. K wagnerianismu,
našehO' Slavína.
symbalu nemeckéhO' idealismu a nemeckého zla, kterým
papírave chrastí celá nemecká kultura. až do války, doDílo Dra M li h I ber g e l a, které se štastne vyba nerazumející prítamnosti a hledající své zosobnení
hnulo vší politické polemicnosti a s poctivou loyalitou
a v mythických hrdinech ve stilu aperní sentimentality,
ukazuje v~'voj moderní nemecké literatury v našich
<;
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ích s jejími ntahy k pLlde i k velik)'m zjevum ce, . je dobr)'m cinem s nemccJ é sl,r~tny a zaslouží si,
y hylo prijato se zájmem a p()zorností
práve u nás.
prostredkem ku poznání a cestou k vnitrnímu
sblíí s kulturou celé jedné ctvrtiny
ohyvatelstwl. našeho
'tli. relkého celku, lder)' má svou historii a svou hodu a predst1.\"Uje soucást naší lúrodní kuHury.
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Rotlnistri.
II.
Postavení rotmistr LI ve vojsku je velice v)'znamné
odpovedné. V míru záleží 1.1'1 rotmi"llll
více než na
eráloví. N1. v)'konném rotmistrtl
zildí,
jaká kcle
II setniny vojna. Na nem záleží, jak se vojákLlm na
jne líbí, jak)' si k ní utvorí pomh. Když prijde 110'cek na vojnu, zacne se o ncho nejprve starat rottr: oblékne ho, urcí mu místo na svetnici a vecer
neho slyší novácek první rozkaz. Pak ho už rottr po celou vojnu neopustí:
ráno se po budícku
es\'cdcuje, jestli je svetnice y poridku:
pak ho yoják
í II raportu; nekde jde v),konn)' rotmistr
s sehou
cvicište, když ne, je zamestnán
doma. Voják po
vntu ze cvícíšte vstupuje s nedockavostí
do svetníce,
y zjistil, co zas mel v neporádku,
protože rotmistr
jeho neprítomnosti prohlédl sVetnice mužstva:
vecer
ním vidí u rozkaZ1l, protože v)'konn." rotmistr cte
az. Práve proto. že v~'konn~' rotmistr mívá na stati obycejne \'še minw v~'Cvik, je velice dLtležit)'m 6telem \'e vojákove živote: rozhoduje totiž o jeho vol, case - a prescase. Výkolln)' rotmistr
muže voy dokonale otrávit,
stejne jako jim vojnu
muže
ríjen)nil. 1\loholl b~ti. a bývají, postr·achem vojáku.
ohou jim být, což se bohužel stává méne casto, práIsk.í·llIirádci. Ze sv~'ch nadrí zen~'ch pri jdou vojáci
rotmistry nejvíce do styku. Pro voják1. je svrchovane
uležité, s jal )'m zájmem rotmistr
SVLlj úkol vykoá\'á: je pro neho špatn)'m
povzhuzením,
když vidí
echucení u svého nadrízeného,
když vidí, s' jakou
etecností a nechutí pracuje. Nic pak nemLlže b.\'T horth0, než když se nespokojen)'
rotmistr
dává svou rozrze!ostí svésti k svévoln~·m. neodLlvodnen~'m
rozkaum. Xic více nedemoralisuje
armfi\lu ne;. to.
Xa rot 111
i trech 11 rot záleží dále. jak se hospodarí
státním majetkem.
predevším
s odevem a obuví.
otmistr. který dlJá. aby mužstvo odev šetrilo, usporí
rok kolik set korun. Stejne záleží mnoho na svedoitosti. s j.'!kou úcetní rotmistr
doh lí ží na prípravu
ravy: na dobré strave pak záleží do znacné míry
kojenost mužstva. Rotmistri
mají proto tak odpoedné místo v armáde, že jsou spojkou mezi mužstvem
dústojníkem, resp. velitelem, což je úkol v)'znamný:
užstvo chce vedet p l' o c má delat, co je mu narí/eno.
a rotmistrech je, aby na tuto základní otázku moderího vojáka'! ceskoslovenského
zvlášte. meli vždy odred' puhotove. ne snad jen slovy, ale celou svou
obností.
I tam. kde rotmistri
neprijdou
do prímého
styku
mužstvem, zastávají duležitá místa ve vojenské adinistrative, ve službe proviantní,
hospodársko-správí, pocetní a evidencní. V celku: rotmistri
jsou vý-
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znamn.í·llJi pomf)cníky dLlstojníku. K;J.mnoze konají tutéž službu, at jde o ktE'r\'koliv obor .. \ t:l.d" Je jádro
hospnd;'ti"ské str;'tnky rotmis(rovské
otázky: že, ac namnoze kOlnjí tutéž prflci jako Jllstnjníci.
jsou hOlltJrov;1n i nepornerne
hLlre.
lili'
Vojna je nej1>Yll)kratictej~í
instituce
pod sluncem.
Všude v živote jsou úrady "I lidé nadrízení
a podrízení.
všude nejak)' org{l11 rídící a nejaké orgáhy v)·konné.
nekdo, kdo poroucí a nekdo. kdo poslouchá .. \le nil-dc
na s"ete není mo·žno. ahy se na zodpovedncjší,
na vojne
je lépe ríci na vyšší a lépe placená místa c10stávali lidé
snadncji ncž na vojne ne proto,
že jsóu zpLl50bilí,
že k novému místu nabyli nov~"Ch :t.na!ostí nebo nov~Th
zkllšeností.
ale proto, že jsou služebnc st<uší a hlavne
že meli prntekci.
,,zpllsohilost,
schopnost.
'upotrehitelnost a dLlveryhodnost«,
jú platov~' zákon stanovil
jako smernice
pro povyšování,
jsou v~'borné pornocnice paní Protekce, které se na vojne tak v~'borne darí
pres r;gorosnost,
jakou je zn{lmý ministr
národní
obrany. ministersk)'
predseda Fr. Uch·žal. To není Vill~J
jednotlivcLl. b) je vina celého systéml1. Velitel roty 111;\
k ruce mimo svého zástl1pce v~'konného rotmistra,
úc('tl1ího rotmistra,
poddt'tstojnika
nebo vojína
pís.8.re l.
pro \',)'cvik velitele cety. Velitelem roty b~'vá kapit;lIl
nebo štábní bpitán
a lnLlŽe míti, 40let~', ženat)·. s jedním deckem, v Praze. pa 19leté služhe služebního platu
asi 3°.000 Kc roclle;
jeho v,)'kolln~' rotmistr
má .za
t)'chž podmínek
kolem 15.000 Kc, tedy polovinu, aékoliv jeho práce není o mnoho méne dLlležitá než \'(::litele roty. i\bychom
však nevvpadali
demagogicky,
srovnávajíce
velitele roty
s v~'konn)'m
rotmistrem,
srovnejme
jin)' príklad.
Porucík,
ahsolvent
hr.1.nické
akademie,
má pocátecní
služné
10.200 Kc
k tomu cinovné pro Prahu
4.ROO»
a príspevek
na v~'zbroj a výstroj
600»
celkem 15.600 Kc
Takového
služebního
platu dos;111ne štábní rotmistr
po
18 letech své služby.
Rotmistrovo
postavení
na vojne není zúvideníhodné.
To, že ho dLlstojníci oslovují "pane«, jak si prál Mclchar, je zase jeden vnejší rys, kted nemá valného v';znamu v pomeru dústojníka
k rotmistrovi.
Voják, jemuž mú b~,t rotmistr
pr15stredníkem,
nemá obycejne
pocit. že mezi rotmistrem
a dL15tojníkem je harmonie
prátelství.
Spíše má radost.
že nad rotmistrem
stojí
ješte nekdo. kdo i jemu dovede porucit a odplatit tak
krivdy. at domnelé ci skutecné,
jež tím rotmistr
zpusobil jemu. vojákovi. Nad tím zjevem se nemusí nikdo
pozastavovat,
tato ochota k škodolihé radosti nad tím,
že i vyšší musí poslouclnt.
prosakuje celou vo jenskol1
hierarchií.
Postavení
rotmistrLl bylo nyní opet trochu
'itlaceno zavedením
podporucíkú
presencní
služby. jimiž se stávají aspiranti
po· 14 mesících své presencní
služby. Rotmistri
jsou povinni zdravit podporucíky
-dustojníky.
~ ení to práve príjemné,
když star)' zkušený voják, jak~'mi dnešní rotmistri,
prošlí ohnem svetové války, jsou. musí státi v pozoru pred 21Iet)-m
mladíckem.
Mezi rotmistry
a aspiranty
na záložní dí'tstojníky nebylo nikdy srdecného
pomert1. Aspiranti
se
tešili, že se na štibu (jak se ríká vS'konným rotmistrLllJl,
jimiž jsou obycejne štábní rotmi~tri)
vyt3hnou,
až budou clLtstojníky, za to, jakou jim delal vojnu. Kdežto
však dríve odešli s temito mst;vými
úmysly do civilu
a na vojnu se vrátili za dva roky na cvicení, zapome521
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nuvše na to, cO' bylo na vojne nepríjemného, dnes mají
možnost ~lkázat sv~'m drívejším nadrízen~'m, cO' to
znamená poslouchat, Že to je pro rotmistry poslaveni
velice nepríjemné a nonižující, ví každ~' z 0bcanského
zamestnání, když mu poraucel nebu i jen r::tdil nekdo,
kdo nemel tolik znalastí a zkušeností jako 011 sám.
S tohotO' hlediska vajenské hierarchie. v níž. jak již
podotceno, záleží na každé vnejškové malickosti, mají
rotmistri i jiné yeci, kleré jim nejsou prí jemné, Ch<'tpeme, že je prO' ne pokorujcí, že žáci vojenských akademií (hranické, inžen~Tské koleje a lékarské školv)
nejsau povinni zdravit rotmistry. ac lo jsou ye voje~ské službe vhstne nováckové jako každý jin~' voják
novácel, nehledíc k tomu, že to odporuje duchu služebního predpisu A-1-1 Pé.k je cejá rada malickostí,
které se civilnímu obcanstvu zdají nicotn)'mi, které
však na vojne nejsou bez v~'znamu, jako usilování
O sametové límce na plášti a pláštenkách, ozdobení košu
a šavlí státnim znakem a j, Tvtn yeci budou na yojue
ožehavé, dokud bude vojn'l vojnou, z dúvodtl hierarchie, bez které vojna není možná, Od techto vecí nelze
zacít s rešením rotmistrovské otázky. Nebot vnejší
úprava a distinkce yyžadují aspon pfimereného hmotného zajištení a delat z vajny lesklou bídu, na tom nemt'Heme prece míti žájmu, naopak v naší armáde, urcené jen pro abranu a ne pro národní chloubu, j,'lk se
jí bohužel stále více a více zneužívá, by se mela se vší
parádou energicky prestat.
\,~'chodiska je v zlepšení rotmistrovského platu, VSše uvedené príklady ukazují, že odmena za práci dustojníka a rotmistra je neprimerene nestejná. Je-Ii již
vojna nedemokratická pa stránce služební podrízenosli.
nemela by t'lková bS,t po stránce hmotnéhO' zajištení
sv)'ch zamestnancú, l\1írová vojna se pohybuje v tak
vyježdených kalejích, že v odpovednosti uráce nižších
dtlstojníkú a rotmistru není skorO' rozdíl~l: je to bezduchá mašinerie, která pracuje stejne ze dne na den.
Jako služné. je odstupnavána i cinavné. Opet srovnání:
mlad~, porucík v Praze má cinovné 4.800 Kc. služeblle
nejstarší rotmistr, praparcÍk, hez ohledu je-Ii ženal \'
ci svobodt:~,. má v Praze cinovné 3.300 Kc. Jaký je
rozdíl v potrebách mladého svobodného porucíka 'l
ženatéhO' rotmistra. l<ter~' má treba 3 deti! Stejne je
to s v~'chovn~'m: dtlstoiník dostává na jedno díte v~'choyné r800 Kc rocne, pri více nezaopatren~'ch detech
3.000 Kc. rotmistr jen 1.20'0 Kc a 2.100 Kc rocn~,
Práve v malé výmere cinovného a v\'Chovného a
v tom. že nen Í rozdílu mezi gažistou žc~at,\'l11 a sv<.)bodn~'m (což nejsou jen bolesti v()jensk~'ch gažistu), je
hlavní prícina rotrmstrovské bídv. jak dosvedcují t1.k~
sebevraždy. Zl11Ínen~'PodpLlrn~' fond má za úkol zmírnili aspoií hídu rolll1islrovsk~'Ch rodin, když se stává
katastrofúlní:
po úmrtí gažistovc.
Platov~' zákon pr;'lve v tomto ahledu znamenal naprosté zklamúní wtmislrovsk~'Cb nadejí: zrušil rozdíl
mezi svobodn)'m a ŽCllat,\'l1l.Jen tem. kterí meli pi\>([
úcinností zákona n[trok na jec!l1otn~' dr,ahotní príc!a\'l,I\.
podle 11. nebO' vyšší mc!inné trídy, hyl priznán L 7.\.
dO' p 111() v a cíp r í d a vek ženat)'Ch. l..::ter~·se Z11lUlsuje, až mizí, POSi\l~~1ll clo vyššího SIUŽllého. Tento
prídavek byl darem danajsk)'m: zpúsohuje, ž~ jsou
možné prípady, aby pri pov~'šení dostal rotmistr menší
plat než mel pred pov~,šením. Pbtový zákon dále jab
všechny státní zamestnance, pripravil i ratmistry a V)'hody pa~tupu ,a jmenování. Mnoh~·t'.1 jen vyrovnávací
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prídavek zabránil, že nedostali plat nižší než meli dríve.
Pri tam nesmíme zapomínat, že s platov~'m zákonem
prišlo nýšení cel a zv~'šení osobníhO' tarifu na drahách o 22%, s címž pastupovalo všeobecné zvyšování
cen. Konecne platový zákon zpusobil ješte jednu nespokojenost mezi skupinami, kde mela b)'ti shoda: mezi
rotmistry a cetnictvem, které na tom je platove mnohem lépe, ac v služební hierarchii je s nimi na stejném stupni.
Na bídném zajištení ratmistrll se nic v celku nezmenilo. V zárí 1924 otiskl Hlas národní obrany dopis,
v nemž jeden z rotmistru píše. jak se oženil v lednu
1923 v nadeji, ž,e bude míti lepší porádek a spokojenost
než svobodný. Narodil se mu chlapecek, címž se jeho
situace zhoršila. Pak byl preložen do Prahy a ponevadž
nedostal v meste byt, musí do mesta dojíždet ze vzdálenosti 28 km. S príjmem nemúže vystacit. Jako rotmistr
služeb, jenž se vyzná v úcetních vecech, prosí red1ktora, zda by mu nemohl doporuciti nejaké vedlejší zamestnání v odpoledních hodinách, aby si mohl privydelat mesícne asi 300 Kc. Tento dopis je typický; vyjadruje postup, jak)' prodelá každý rotmistr: byt, manžel·
ství, deti jsou položky, na které se mu nedostává náhrady. Každ)' rotmistr nemá mažnosti, aby si zaopatril
vedlejŠÍ zamestnání. rotmistri zbraní ji nema.jí vubec.
_Tebezpecí nepoctivosti a úplatkárství pak je na blÍzku.
Kemysleme si, že toho nebezpecí na vojne není: jestli
mu naši rotmistri ouolávají, je to jen ke cti jejich ch:tn:Jkteru.
Konecne pripomínkou dl1ležitosti a v)'znamu rotmistru. jejich spakojenosti. je jejich sjezd v KošicÍch
v dubnu 1926, kam tehdy zajel poslanec Stríbrný, jenž
nedávno pred tím složil úr;:td ministra národní obrany.
.1. vypravoval
rotmistrum o tom, jak svého nástupce.
n;'tcelníka štábu generúla Syrového, upozorni!. že v politice. do které jako voják vstupuje, rozhoduje noblesa.
ahy i vtlci rotmistrt''1m osvedcil stejnou blahovtlli. s jakou on, Stríbrný. jako socialistický ministr, jednal s napac!en)'mi generály. A poslanec Špatný upozornoval
rotmistry, že jsme pre d v á ž n ~'m i udá los t Ir 1
v e v nit r 11í p O I i t i c e, jež mohou nastat každým
nlnmžikem. a pro takový' prípad že oni. cs. rotmistri.
zt'1st.ávají nejlepší záruko\! bezpecnosti státu. Tem narážkám tehdy ješte nikdo nerozumel, neporozumeli jim
ani rotmistri. Ta však nic nemení na faktu. že lidé,
kterí tehdy meli moc a plány do budoucna, se ucházeli
o prízei'í rotmistru, protože vedeli, jaký mají na vojne
y:\'znam a protože se jim hodilo využíti jejich nespokojenosti. Za zmínku stojí, že mezi rotmistry byl velice
ob líben Gajda. Chválili si na nem, na sjezc!e v Brne
v zárí H)25. že se dovede vžíti v potreby sv~'ch podrizen~'Ch- z.:tstal se jich pri projednávání vycházkového
stejnokroje. Když se stal Gajda zástupcem nácelníka
hlavního št[tbu, vítali ho rotmistri "co nejvreleji«; jab
velitel 1 I . peší clivise si pr)' získal lásku všech rotmistrlt
své divise pro svou objektivitu a spravedlnost. »Jeho
prúním a programem však také jest. aby postavení tohoto sboru v cs. armáde plne odpovídalo jeho význ.:J.mll
a požadavkum nan kladen)'l11. V gen. Gajdovi máme
vzácného príznivce. Jest na nás, abychom s'vojí zdatností a svedomitostí si jeho prízdi u hovaJi. « Bylo by
ovšem nesprávné vyvozovati z toho palitické závery.
Rotmistri stejne milují sen, Klofáce.
Zajištení slušnéhO' postavení rotmistrLt má ješte další
v)'znam pro státní správu. Je známo, že zkrácení pre-

sencnÍ služby je závislé na dostatecném poctu déleslouzících poddustojníkll. Vojenská správa je získává sliby,
že jim po odsloužení zajistí místo u státní správy. Jedním takov)'m udidlem je také slib místa rotmistrovskéhr>.Slib nevalné ceny. Státní správa pripravuje zlepšení
hmotn~ch pomerú délesloužících poddústojníkll, ale již
za dnešního stavu je na tom délesloužící cetar lépe než
rotmistr. Jako pocátecní príjem by mel takový nove
pecen~'rotmistr v Praze 875 Kc mesícne. z cehož si
musí hraditi celé zaop::ttrení. Délesloužící cetar však
dostane na ruku (byt a stravu má v kasárnách) mesícne cist~"Ch,309 Kc (pocítáme-li v to i alikvotní díl pulletní premie 1000 Kc). Zavedení délesloužÍC'ích poddílstojnÍkú rotmistry cástecne také poškodilo: také rotmistri totiž byli odmenováni za svou službu, že mohli bS·ti
po urcité dobe prevzati do civilní státní správy. Tetl'
na ne ,tsi již nic nezbude. ponevadž bude mnoho uchazecuz rad délesloužících poddustojníku.
Veliké poškození znamenalo pro rotmistry odnetí volebniho prá\a. Dríve mely o rotmistry zájem politické
strany. Pri našem stranickém živote, kde strana o neco
usiluje jen tehdy, vynese-li jí to hmotn)' prospech, je
pochopitelné,že ten zájem nyní ochabl. Byly Joby, kdy
na pr. na brnenském sjezdu v r. H)2S mluvil sám tehdy
ješteposlanec Viktor Dyk, stežoval si, jak v odborov~Th
záležitostech obycejne pomine zretel na republiku a
chválil rotmistry: ),Mohu ríci, že dnes nejkrásnejšílll
dojmemz dnešního rokování je ten, že jste neupadli do
téže bídy, že své odborové požadavky kladete v rámci
skutecneušlechtilém, v rámci zájmu státu. « Již tenkráte
to bylyvetšinou jen krásné reci bez stejne krásných politick~'chskutkll, byl tu však aSp011.zájem stran. Dnes
ho není. Rotmistri se naucili spoléhati jen na sebe.
ÚkolPodpúrného fondu byl rozšíren také na podporu
tech clenu, kterým zemre manželka, matka nezaopatren~ch dítek. Sdružuje dnes již 95 procent všech rotmistru. Založili svou záložnu, svépomocn)' podnik, kterS'
má za úkol poskytovati pujcky rotmistrlun za prij:l.teln~'chplatebních podmínek. Pri Svazu byl zrízen sociální odbor. kter~' mimo udelování podpor pr:l.cuje zejména o péci o mládež. Otázky stavovské a sociální
stále \'Íce a více vycerpávají cinnost Svazu na úkor cinnotti kulturní, která je a hlavne byla významnou složkou svazové práce.
V civilním obcanstvu se zakorenil názor. že vojenští
gážisté byli za ztrátu volebního práva odmeneni zlepšením svého hospodárského stavu, jak je nrinesl phtov.'·
zákon. Co je na tom pravdy. ukazují snad jasne tyto
rádky. Platový zákon prinesl polepšení jen nejvyšším
kategoriím, i na vojne. Byla již rec o nepomernosti
mezi platy dllstojníkll a rotmistrll. Tím nemá b~,t naprosto receno, že by dllstojnické platy mely bS,t sníženy. Jde však o spravedlnost v hodnocení a odmeny
práce. Rotmistri ve svém existencním boji nesmí vša.k
na tuto pravdu poukazovati, ponevadž by jim to se stran)' dllstojníldl bylo vytceno jako závist a rotmistri mají
ójem na tom, ahy se Svazem clllstojníkt'l šli ve shode.
Budiž to dovoleno tedy ríci nezávislému listu, který m;'\
zájem jen o stát. Dústojníci odmítli ve Faloutovc prípadu sympatickým gestem, aby se v souvislosti se špionáží mluvilo o špatné hmotné situaci dllstojnictv'l. »N edovolíme omlouvati špionáž dustojníka bídou jeho stavu." Toto hrdé odmítnutí pllsobí sice jiskrivou cestností. ale pro sociologa a psychologa, který studuje vojen~ké gážisty jako stav, nebude žádnou maximou; pro

neho jsou významneJsl pomery, v jak~'ch dústojník a
rotmistr žije. V prípade Faloutove nešlo o sociální bídu.
To však nezn.'lmená, že špatné hmotné postavení nemuže míti vlivu na poctivost vykonávání služby. Je rada
jin~'ch svocll1 než špionáž a rotmistri, jak již recenI'.
k nim mají prístup. Hospodárské pomery jsou si1r,cJ,,1
jJež odhodlání. nehot nelze prece ríci. že práve vojenští
gážisté jsou lidé v:\'jimecné pocestnosti a vule. Jsou liJé
jako jiní, mají i jejich slabosti. Vojna jim je zamestná~ím jako ostatním lidem jejich zamCstnání. Vojna je niJak neposvecuje, ,'lspon ne v míru.
Odtud jest treba vyjíti. Lepší hmotné zabezpecení
rotmistrll pomuže vytvoriti typ, jak si jej predstavuje
S. Machar. Až v jejich patách nepi"ljde stále stín bídy,
až se tím stanou nezávislejšími na svém nejblíže predstaveném, budou se moci státi starším bratrem vojákov:\'m. Pak se též budou moci venovati svému vzdelání,
),inteligenci ducha a srdce", .'lbv se mohli státi i rádci
a uciteli vojákovS'mi i mimo sl~lžbu ... Lze-li ovšem,
aby se tyto ideální predstavy staly na vojne skutecností.
F. B.
.-\le to již je otázka jiná.

J

Edí.'(ll'd ilJaška: .

Causa Hanish
cili

I

Š k o ach

y t r o sti.

I{ dotenn~zná
jména H ~nisvh ani slo~~ 1~1a z ~ a z n a r;,
Je na tom prabldne, nebot veztez, duse nedba1t,
že dr. Ot0111an Zal' Adhušt Hanish je mesiášem tohoto
veku a mazdazn'll1 jest jedin~'m hnutím, které mllže
spasit cloveka telesne i duševne. :\'Tazdaznan není jen
nejaké takové hnutí, jehož význam Gy se mohl podcenovat, nebot jest to hnutí svetové. jehož úkolem je
l?Ovznésti arijskou rasu na ten stupel'i, kter}' jí ve vývoJové linii již dnes prináleží. Predáci hnutí musí vybzovati ciste arijsk)' rodokmen a jsou vícekrálem H '1nishem (prosím, úplne bez žertu) povyšováni do stavu
šlechtického.
Hnutí mazdaznan mclo letos práve v techtO' dnec:h
v Praze svuj kongres, jemuž predsedal sám zakladatel.
Znám hnutí již asi sedm let a proto jsem pospíšil podívatise po letech opet na Mistra. Sjezd trval cel)' t)·den. Byl.'3.to vlastne tri reformne náboženská shromáždení každ~' den, s tolikéž Hanishov~'mi
proslovy.
Vstupné na jednu prednášku cinilo 20 korun, na ceJ.\'
den 50 korun a na cel)' týden 200 korun; zahranicilí
úcastníci platili pak .300 korun. Prosím, vypocítejte si,
kolik to delá pri asi trech stech úcastnících. To je však
vedlejší, nebot za zdraví, radost a spásu duše je clovek ochoten dáti daleko více.

*
Deset minut pred zapocetím každého shromáždení
prijíždí Mistr ve své luxusní limusine. Jeho stoupenci
tísní se po každé kolem auta a tvorí špalÍr, jen aby si
jej zblízka mohli prohlédnout a prijmout jeho požehnaní. Nehat Mistr prochází špalírem s pozvednutou levicí, dlaní jako pri skautském pozdravu obr~lcenou ven
a všichni verící pozvedají rovnež své levice, aby tímto
originelním Zpllsobem pozdr.avili
svého vykupitele.
Mistr krácí dustojne, jeho tvár zárí úsmevem, avšak
oci prozrazují únavu. Zblízka možno pozorovati, že
jeho úsmev je nucen)'. Jak krácí kolem, slyšíme jeho
523
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rty pronášeti polohlasem reformní pozdrav »Frelldigkeit!« anebo »Freudigkeit im I-Jerzen!«.
Hanish je huben)'. ponekud nach~-len~' starík. dosti
živ)' a m[t sugestivní lesk v ocích. Uši mu silne odst;tvají. a kdO' není zrl.slepen fanaticl oUJ:ocldaností, mu~e
lehce pozorovati. že je našminkován. Na jeho chuzi
i postoji lze pozorovati stareckost a únavu. Je videt. že,
ac ucí. kterak lze celit stárnutí. nedovede zastavit stárnutí sám II sebe. Na temen i zacíná se mu rozširovati
svet1~· kotouc vzrllstající pleše. cemuž by mel rozhodne
zabrániti. nebot jednak doporucuje proti tomu jistý
zarucen)' prostredek a jednak ve sv)'Ch knihách a kázáních tvrdí. že pleš vzniká »nur vom liederlichen Leben!« Nad tím se však nikdo nepozastavuje, ježto
vetšina t1castníki'l má také pleše.

dítek. Mistr tak praktikuje heslo nechte malick~'ch prijíti ke mne. Hanish mluví klidne, pomalu a s hojn)'mi
gesty. Není to prednáška ani kázání. je to vlastne jen
sousedské poví dání. Casto se opaku je a stále se vrací
k ú!'itrední my~lence, .'lby vždy ješte neco k recenému
dodal. Používá se zálibou vulgarisl111'1a rád vsune dl)
svého povídání anekdotu, která obycejne nemá nijakéhll
vztahu k prednášenému. Dr. Súcek je si zrejme vedom
techto nedostatkll Mistrova rozprávení, a když po jeho
reci podává preklad. vypouští vtipy i vulgarismy a také
i jinak jeho slova stylisuje. Verící obdivují svého Mistra. že dovede bez únavy trikrát denne promlouvat.
a to den ze dne :1 po cel)' t)'den. Kdyby však byli
schopni posoudit ohsah reci. nedivili by se. Jejich vClll'
je však otupena.

Denne jsou tri shromáždení, a to v sedm hodin rám',
v deset dopoledne a v sedm vecer. Presne v ustanovenou hndinu vstupuje Mistr na podium. které je palmami a všeho druhu zahradnickou zelení bohate vydekorováno. V pozadi je skryt jak)'si oltár se sedm iramenn)'lll svícnem a zlatým emblémem hnutí. Hanish
je oden nádherným cerVenaV)lm rouchem - takové
snad nosívali perští mágové - pod ním má jiné roucho bílé a na krku visí mu zlat)' retez s krížem. v jehož
stredu je slunce. Hanish vyrazí trikrát své »Freudigkeit! «. nacež celé shromáždení pozvedá obe paže lVic!
hlavu a pronáší unisono cosi jako »šulem alejchom«
anebo »salem alejkum«. Mám dojem. jakoby úcastníci
dávali tímto viditelným znamením najevo, že se svému
vl'1dci vzdávají. na milost i nemilost. V dalším se pre-o
svedcuji. že ml'1j dojem je opodst1.tnený.
Po tomto zvláštním pozdravu.shromáždení
usedne a
hudba zacne hrát jednotvárnou, zpevnou melodii, která
na ZPllsob rusk)'ch písní se porád opakuje. Mistr pri
tom zanotuje »tralala, tralalala« a zacne pažemi deht
všelij:lké lehké prostocviky. Celé shromáždení vpadne
pak do toho jak zpevem. tak i napodobováním cviku.
Mistr cviky strídá: nejdríve rozpažuje. pri cemž se
pestmi dotýká ramen. pak zase hází p,ažemi daleko za
hlavu, až nekam za lopatky a konecne štípá se ri.1. n'hn)Th místech na prsou a podle taktu hudby temi místy
prudce zatrásá. Pusobí to ponekud divným dojmem.
pozorujeme-li, kterak dámy. jiehž je tu vetšina. natrásají svými tu plnejšími, tu huben~-mi prsy. Clovek by
tomu neveril, kdyby to na vlastní oci nevidel, že nec')
takového je ve spolecnosti zrejme inteligentních lidí
možno. Kdyby v tu chvíli vkrocil nekdo cizí do místnosti, musil by mít dojem. že se octnul ve shromáždení
bláznl1.

Pro posouzení podávám také strucnou. ale vernou reprodukci jedné jeho "prednášky « :
"Ukolébavka nás uklidnila. Všichni potrebujeme klid.
To naše "tralala« s prostocviky má za úcel vyvolatI
vibrace. Ony neotrásaj; pouze hrudním košem, ale i
tkánemi plic. A hlavne se tím posiluje žlán pankrea'i.
Tato žláza je nejhlavnejší. Ona prenáší na žaludek, na
játra a na streva patricné potence a elementy. Žaludek
nikdy neonemocní, ani játra, ani streva. Kdyby opn.\'clu onemocnely, byli bychom v tu chvíli kaput. Vidíme
také, že lidé s tak zvaným nemocn)'m žaludkem prece
jedí a casto velmi mnoho. Kdyby žaludek byl opravdu
nemocen, nemohli by vl'1bec jíst. To, co se nazývá nemoc žaludku, jater nebo strev, jest jen nedostatecn)'
prínos elementú a potencí se strany žlázy pankreas.
Žláza pankreas vytvárí z prijaté potravy 12 biochemick)'ch solí, 7 prchav)lch olejl'1 a 3 kyseliny. Schází-Ii
jen jediná z techto látek, znamená to poruchu. Kyseliny
spojují se s oleji, štepí tyto a pak se solemi vytvárejí
potence, které se pak rozlévají do krve.
Nastane-li
v tomto procesu porucha, tu je nejlépe nejíst a pít hodne destilované vody. A cvicit. T.ak. jako cvicíme pri našem tralala. Hlavne tento cvik (mistr hází pažemi za
t.\'l) je velmi d1'11ežit)'.Je však nutno dosáhnouti dlanemi nejen na lopatky. n)'brž až k seclmému obratli.
Tam je totiž uzlina srdce .. \no. sedm~' obratel je velmi
dl1ležité místo. Zkuste to, prosím, všichni. (Celé shromáždení natahuje paže dozadu a hledá sedm~l obratel.)
Jste-Ii rozladeni, máte-Ii nejak)' hol srdce, pak je
nejlépe provésti nekolikrát tento cvik. .\ ihned pocítíme
11 srdce radostný
pocit. Jen tak dosáhneme plného zdraví. Plné zdraví není však všechno. To jest jen prirozen)' stav. Pak teprve je zapotrebí se náležite vyvíjet
niterne. Hnutí mazdaznan vede každého k plnému V)'voji. My nikoho nepremlouváme a nezískáváme. Kdo
je n:1.ceste se utlouci. a( se utluce sám. l\f y se budeme
starat jen sami O' sebe. Oni se nám ted' smejí, ale pak se
všichni za námi pribelhají. Nestojíme O' enthusiasty.
Jen stále sami sebe ladíme. Cím dokonelejší nástroj.
tím jemneji musí b~,ti laden. Dobré piano nesmí stát
ani v prllvanu, hned se rozladí. Proto vyhledáváme jen
clobrou spolecnost. S všedními lidmi vymeníme jen nekolik slov. Pri tom jim tak nejak kombinovane podáme
ruku. zamrkáme významne ocima. zatváríme se tajuplne. aby si myslili. kdo ví jaké lóže svobodn)'ch zeclnáru nejsme príslušníky.
Nutno se stále vyvíjet, aby naše strediska vnímání.
usuzování. akvisice a sebezachování sílila. Nekdo musí
neco vyvíjet víc. jill~' to má vrozeno. Zde pan archi-

*

Zpev i s cviky se stále kolem dokoh opakuje asi
pet minul. Mistr pak velí »ein' « a celé shromáždení
zhluboka vdechuje, aby na povel )'aus!« zase hlasite
vydechlo. To se opakuje asi petkrát. Že je pak atmosféra k zalknutí. není potrebí snad podot~·kat. Nato
prone50U všichni trikrát hlasite zaklíl11.cí forrnulku
),Alles ist gut!« a hudba pocne hráti peknou. avšak tak
nejak rafinovane ·znející ukolébavku. Pak se Mistr
ujme slova.

*

lVI1uvÍsede. Po jeho levé ruce sedí jeho discipul us a
diakon dr. Súcek, kter~' mimochodem receno, je financním reditelem YlVJ.CY. Po pravé strane sedí pí. Súcková. On i ona jsou odeni ve zvláštní bílé Inleny. zrejme
to obradní roucha. Vpredu sedí pak na podiu skupina
524
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X. (Hanish ukazuje do publika) má vrozeny taové vlohy, že kdyby dnes o všechno prišel, bude mít
Již zítra nový plán. Tuhle pan Y. ubíjí se ucitelovánÍm
a zatím v ArP'entine by 1110hldeht miliony. A pan Z.
by mel b.ít již dávno v Brazilii. Ani Kristus
nezllstal
domaa také .\br8.hamovi bylo receno, aby šel. Nesmíme
mít strach pred chudobou a nemocí;
nesmíme 'toho
dbáti. - :\ nyní ješte jednou tralala. (Zpev, hudba,
cviky.)

«

*

K tomuto strucnému výtahu, jemuž jsem dal oproti
Hanishove reci aspon jakous souvislost, je potrebí pricinit nekolik vysvetlivek. Predevším budiž zdurazneno
že Hanish své prapodivné nápady neprednáší
jen tak
ledajakémupubliku. \ -enku pred místností sjezdu stojí
sedm luxusních limusin. a posluchac~tvo rekrutuje se
v)'hradnc z lepší ti-ídy. Nepochopitelné cviky se zpevem,které se prnúclejÍ za :;hrl)máždení trikrát až ctvrikrát. konají všichni s velik:\'m zápalem. A také ó3lehr
tarík ]lanish drží statne s sebou a desetkrát denne po
cel)-t)'den tluce vesele do sedmého obratle, Úcastníci
- usuzuje tak z mnoha vnejších znakll - jsou vesmes
lidése silne vyvinut:\'m pudem sebezachová'ní, Ze dvou
tretin jsou vyzáblí, zb:\'vající tretina prozrazuje potlacovan)'sklon ke korpulenci, Clovek mane má dojem, že
tito zrejme dobre situovaní lidé zahánejí tu výstredním
zpusobemsvou nudu, hovíce zároveií. choutkám, jež
odpm'ídajípudu sebezachování. Sapienti sat! Pri i1ekter~'chshromáždeních úcastníci místo zpevu dokonce
h"ízdali ,'1Mistr zduraznoval,
jak veliký to má význam
propestenícharakteru,

*

A nyní nekolik slov o Hanishovi
samotném. Prenechámslovo verohodným a seriosním osobám z nhných
zemí.Predevším Hanishovu b)'valému spolupracovníku
ve Šv)'Carecha Nemecku. St. Omaru- \Varschatkovi.
'I\ž vydal nokoncc kní žku o sv~'ch zkušenostech s dr.
Otomanem Zar-Adhušt Hanishem, Rab-Magim velechrámuEI-Kh.'lrman ve strední Asii, Kalantarem mazdaznanského hnutí, dasturem rádu Ghing'-Ghang, knížetemmíru atd., atd. Ve své knížce píše vše otevrene
a naznacujeJ že by si prál, aby Hanish žaloval, aby
mohlprovésti dllkaz pravdy, Uvádí, kterak byl Mistrem
pripraven nejen o peníze, ale i o klid duše. Dokazuje,
že všechny ty jednotvárné zpevy, cviky a ukolébavky,
nádherná roucha a obestírání se nimbem mvsticnosti
mají jen jedin:\' úcel: vyvolati v úcastnících st~v zvýšemípasivity, ochromiti jejich vt1li, l)a uvésti je dokonce
do stadia slabé hypnosy. Autor jezdil s Hanishem po
~emecku a presvedcll se, že, ac Mistr predpisu je sv)'m
stoupencum stravu vegetárskou .'l syrovou, sám se cpe
vším možným. Také má rád šampanské.

Paní Melniková-Papoušková
v jednom svém clánku
v Prí tom n o s t i vyslovila pochybnost o tom, že by
II Ceskoslovensku mohlo zakotvit tak nesmvslné hnutí
'ako mazclaznan, ježto se jí zdá, že to neodp~vídá mentalite ceského lidu. Hlavne se pozastavila nad tím, že
H'1nish doporucuje verícím spolknouti na lacn:\' žaluek kousek m)·dla. 0, :1110;také v Praze máme svtij
azdaznan a jeho shromáždení jsou dosti cetne nav.šte'ována. A polykati m),dlo není to nejhorší, co Hanish
loporucuje. On podle amara doporucuje na pr, proti
olohlavosti natírati si pleš - prominte - kravskou
ocí. Pri natírání je nutno odríkávati Otcenáš po maz-

daznansku, to jest jedním dechem. Pro pestení krásy
doporucuje prikládati na plet cerstvé syrové, ješte sebou škubající hovezí maso. Doporucuje také lázne
mlécné a vinné, to jest z vymackané štávy z hrozn{.'1.
Jako prostredek pro odcinení hrícht"; z mbc1í prodává
mllžllm mazdaznansk)' Gen o I e ó.
Proti tvrzení H anishov)'ch stoupencu, že je synem
ruského generálního konsula a perské princezny, že je
pres 80 let stár, že byl vychován mezi mouddmi mnichy v starobylém perském kláštere, od nichž prevzal
osvícené poselství a tak se stal mesiášem tohoto veku,
dále že byl ucitelem EmersonovÝm a TrineovÝm, ha
dokonce, že i Nietzsche prevzal od nej svou filosofii,
nu že proti všem temto a mnoha jiným ješte smýšleným
tvrzením možno uvésti radu svedectví znám,'ch nemeck)'ch právníkt"!, lékarú a žurnalistu. kterí' se causolI
Hanish podrobne zah)vali. Zab)'vali se jí proto, ponevadž Hanishovi se podarilo rozvíriti tam dosti' silné
hnutí, ,1. dúslední a poctiví Nemci se báli, aby to nemelo pro národ neblahé následky. Z téhož dllvodu zabS'vám se tou vecí i já.
Tak nemeck:\' právník dr. Bracke uvádí, že vyšetril.
že Mistr je synem saského vystehovalce clo Ameriky,
ucitele hudby Richarda T-l anische. (Proto mluví tdk
dobre nemecky I) Nemecké vyslanectví ve \iV ashingtonn
oznámilo pak na hromadné dotazy z Nemecka, že pred
tamním soudem sám otec Hanisht"lv dem1.skoval svého
syna. Prohlásil, že jeho syn nikdy nebyl v Persii ale
že je tiskarem, a že byl nejaký cas kazatelem ;ekty
mormonu. Pak si však poexotictil své Doctivé jméno
nemecké a za pomoci New- Yorských bohat:\'ch panicek zrídil chrám bohu-slunci a stal se jeho mantr,amagem.
V r. 1905 z'1cla se o Hanishovy vyznavace slunce
zajímat policie. Zaclo se totiž všelicos šuškat o podivn:\'ch ceremoniích v jeho templu. Dala se do toho také
medicínská spolecnost. když jistá mladá dáma, Lilian
Very, zemrela po 40denním postil. I-Ianish rychle zmizel, aby se za krátko objevil ve Fil3delfii. Zde se se..
známil s milionárkou Mrs. Linds,<IY a jejím synkem
Tehdy zacalo sobe rozhlašovat, že svou novou methodou d)'chání a jedinecnou dietou doveele prodloužit
~idsk~' vek až na 400 let. Dotycná paní však po case
I se synem nevysvetlit~)n:\'m zpusobem zmizela. Pohnán pred soud jal se Hanish tvrdit, že to byla vlastne
francouzská královna a její syn, že byl zmizelý dauphin
Ludvíka XVI. Žurnalista Immanul1 Miller k tomu podotýká: »Je to vlastne skandál, že zrejme patholog-icky
založený clovek s dostatecnou dávkou drzosti smí se
dnes odvážit prijít s nov:\'m ucením, které je vlastne
slepeno dohromady z všelijak:\'ch zastarah"ch i novejších nauk.«
.
Berlínsk)' žurnalista Hollriegel studonl
také prípad Hanishúv a hlavne se zab:\'val otázkou cím to je,
že i mladí lidé s krásnými cely podléhají jeho kouzlu,
a praví: "Již vím, cím to je. Hanish je duchovním
dvojcetem jiného okouzlovatele mladých srdcí, také
Sasa. K a r I a Ma y e. Také on prožil mnoho skandálu .1.prošel mnoha vezeními. Dal nám však velkého
alel Shatterhanda, proto jsme ho zbožiíovali. Hanishe
také mnozí zbožiíují: dal ·jim nové náboženství.«
Upton Sinclair nazývá Hanishovu sektu církví jarmarecník{L Sinclairovy zprávy o H anishovi jsou jinak
dosti již známy, nebudu je tudíž opakovat. Dr. Ha525
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nish (nikdo neví, j,'tk prišel k doktorátu)
vystupuje
také jako lékar. Ve své knize ),Obrození" reší sexuální otázku a mezi jin)'mi nesmysly vykládá také zcela
vážne, kterak možno dosíci neposkvrneného pocetí. Že
mel mnoho proces LIpro zlociny proti prírode a mravopocestnosti a pro prznení ml;td.ý'ChhochLl a pod., o tom
psal již také denní tisk a Sinclair, Omar i ostatní to
jen potvrzují. Omar v rozhorcení udeluje Otíkovi velmi jadrné prídomky a preje si, aby byl jím žalován.
Nikdo se však neozývá.
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Individuální

psycholog'ie.

»prítonmc:st«
informovala již své ctenáre o psycho·
analytIckém hnutí, které .zasáhlo mocne ve vývoj
psychologie v,e dvacátém století a které se rozšírilo
zvlášte v zemích anglosaských. Dnes chceme referovati
Nikdo z posluch'lcll se nepozastavil nad tím, že mistr
() novém smeru psychologickém, o i n d i v i d u á ní
apostrofoval nekteré prítomné jménem a doporucoval
psy c h o log i i, která se stala v posledních letech
jim vystehovati se do Argentiny, Brazilie a Mexika.
vážn)'m souperem ps)'choanalysy.
Nikomu ta nebylo nápadné, ponevadž málokamuie
Ozn1.cení »individuální
psychologie«
se používá
známo, že Hanish se mezi jin)'m zahývá také propam,nohdy pro každ)' smer psychologický, který se zagandou vystehovalectví a na všech místech v Evrope
byvá spíše výzkumem individuí jako jednotek nežli
doporucuje zámožnejším osobám, ,'lby se vystehovaly.
zjištováním obecných zákonitostí
duševního život'l.
Slibuje zbohatnutí v obchodování s pozemky. Omar
V
užším
smyslu
se
však
rozumí
tímto oznacením
v té veci jen docela strucne naznacuje, že I-lanish je
zvláštní odvetví psychologie, které vzniklo z psvchov propagande vystehovalectví urcite angažován, nebot
jeho cesty podporují paroplavební spolecnosti, tím že analysy a jehož vúdcem jest vídenský lékar A I fr e d
A dle r. Adler vyšel ze školy Freudovy, odloucil se
mu poskytují bezplatn)' prevoz v 1. tríde a také jeho
však
pozdeji od ní zvlášte tím, že za centrálního ci·
luxusní auto gratis 'prevážejí. Mnoho vystehov,'llcu,
nitele v duševním živote neuznává sexualitu, n)'brž
kterí poslechli [-Ianishových rad, bylo však již zklas n a h u po m (\ c i. Podobne jako Freud jest i on
máno a nekolik jich dokonce ztratilo své jmení ve speve
»vedecké« psychologii vlastne diletantem. To má
kulaci s pozemky za vedení jistého Hanishova c1llvervšak tu dobrou stránku, že oba jsou jako geniální poníka.
zorowl.telé skutecnému duševnímu životu bližší nežli
*
vetšina zástupcu vedecké psychologie se svými castf)
Pres to všechno m[l H:ll1ish stále dosti stoupenCll.
abstraktními, neživotnými experimentálními vÝzkumy,
Jeho príznivci totiž tajuplne mezi sebou šeptají, že
Je zde ovšem zase nevýhoda, že oba precenují dosáh
všechny tyto nepríznivé zprávy rozširují o nem Jesuiti,
sv)'ch objevu a že chtejí cel)' duševní život vysvetlili
kterí podplacením
amerických úr,qdu zpusobili mu
z jediného pramene: Freud z pohlavního pudu, Adler
mnohá pronásledování.
Let. Mistra pd chrání vyšší
- po vzoru .1;Jietzscheove - z »vllle k moci «, t. j. ze
moc a tak vždy štastne unikl. Jiný duvod, proc má
snahy vzbudIti pozornost, uplatniti se, dosáhnouti vážmnoho stoupencI':!, je ten, že mnohým lidem skutecne
nosti, vlivu. Oba zakládají svá ucení na cetn)'ch pozovrátil ztracené zdraví. Jako každ)' zázracný lécite!. ml
rováních a tím dokuují, že mají sice v necem pravdu,
i on radu úspechii. Víra jejich je uzdravila. Mezi záavšak ve své jednostrannosti
zárovei'i též nepravdu.
možnými darmošlapy je mnoho hypochondru. /\ hlavAdler sestrojil systém praktické duševedy kted se
ne mezi žen'lmi. Komu nic nebylo, tomu bylo po Hablíží hodne populárním názorum o duševnim ži~ote,
nishov~'ch poradách líp. Nekterí by se byli uzdravili
Není pouhou theorií, n~'brž chce se uplatniti prakticb
i bez nej a nekterým jedlíkum hladové Hanishovy kury
v pedagogice i v therapii. Adlerova
»individuálr;í
skutecne prospely. A pak sugesti.vní formulky, jako:
psychologie« nabyla v posledních deseti letech znac»vše je dobré", »mám v srdci svém radost", »jsem
ného rozšírení (byt i nedosáhla rozšírení psychoanaprojevem Boha v materii (' a mnohé jiné vykonaly také
l)'sy). Má vlastní casopisy a porádá vlastní sjezdy,
svuj vliv.
Její pusobnost se nezakládá na sensacních odhaleníéh
tajemn~rch hloubek duševního života (jako je tomu
Hanish je beze sporu geniálním kompilátorem, který'
ze všech možn)'ch nauk dovede vybírat, co se mu ho(11 u psychoanalysy), nýbrž na tom, že se zdá býti zdravému rozumu prirozenou a prakticky upotrebitelnou.
a tkát z toho sensacní vec novou. Dr. Joh'lnes Balzli
Adler vyšel pri sv.\'Ch pozorováních z biologie a lékardal si tu práci a vynašel, z ceho všeho J-Tanish pro svou
ské
pathologie a zjistil, že díte z:'tŽívá zdatnost a schopnovou nauku cerpal. H anish má však také velmi pu··
nost svého organismu a že se snaží dostati se z pocitu
sobivé osobní kouzlo. Jinak si prece nelze vysvetlit.
ménecennosti k pocitu síly a prevahy a zdolati prekáž·
že jeho stoupenci snesou, aby jim každ)' rok vyprável
ky, které mu ciní príroda nebo spolecnost. Díte hledí
neco nového. byt by to nové odporc'.alo treba tomu,
dosáhnouti cíle dokonalosti, který mu neja,sne tane
co ucil pred lety. Na podobnou moji poznámku odYetil
na mysli. Oznacení
»individuální
psychologie" jest
jeden z jeho stoupendl: » Tnu, to je vývoj."
oprávneno potud, že tato psychologie se snaží všechny
Myslím, že i za Ibnishe muže b),ti dnešní doba
jednotlivé projevy život':!. pochopiti z individuálního
osudu povdecná. Ukazuje nám, že stále ješte mundus
iivotního stylu. z tvttrcí síly jednotlivce, která hledajíc
vult decipi a že jsou opravdu nekonecné možnoc;ti
a bloudíc speje za sv)"m konecným cílem.
v lidské duši, když je možno presvedcit inteligentního
Cloveka nemužeme pozorovati nikdy jinak než jako
cloveka, že bol srdce lze zaplašit plácáním po sedmém
bytost smerující k urcitému cíli. Toto sledování cíle
obratli.
vytvárí osobnost a její individuální charakter, životní
styl. Kdyby nám byl znám cíl urcité osoby, mohli
bychom doufati, že vysvetlíme a pochopíme duševní
projevy osoby, jejich vznik, co osoba vytvorila ze zde-
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deného materiálu a proc to vytvorila tak ,1. ne jinak,
jaké musí býti její charakteristické rysy, afekty, city,
její logika, její morálka, její estetika, aby dosáhla
svého cíle. Mohli bychom též rozumeti, proc a pokud
se odchyluje od našeho, snad normálního životníh,)
stylu, kdybychom mohli zjistiti, že její cíl jest príliš
vzdálen našeho cíle anebo smd príliš vzdálen absolutní logiky lidského spolužití. Zjištení cíle odhalilo
by nám cel}r životní styl osoby, mohli hychom jej skoro
s prírodovedeckou jistotou, skoro s matematickoll
presností zaraditi, mohli bychom vyzkoušeti hodnotu
individuálne psychologického badání, mohli bychom
ríci, jak nekdo bude v dané situaci jednati.
Jelikož Adler jest svým povoláním lékar, zajímají
ho predevším takové príp1.dy, kde vývoj se nedeje hladce,kde následkem zvláštních komplikací dochází k neurotickÝm poruchám, ,kterým se pak snaží rozumeti
S obecných hledisk individuální
psychologie a které
hledí odstraniti. Dokazuje, že práve prílišný vznlst
ctižádosti a ješitnosti prekáží správnému rozvoji jedince, ruší a dokonce znemožnuje vývoj citu pospolitosti, címž snahy individua casto ztroskotávají., Toto
zdá se býti individuální psychologii nezvratn}rm zákonem a nejduležitejším ukazovatelem každému, kdo
nechceprop1dnouti temným hnutím svého nitra, nýbrž
vedome se snaží vybudovati svtlj osud.
Nekteré názory individuální
psychologie pronikly
dnes za hranice školy. Je to predevším její zjištení
pocitu
ménecennosti,
který existuje u mnoh)'ch osob, a odtud vyplývající snaha o kompens<tci,
vyrovnání, která vede casto až k prekompenso'vání.
Pocit ménecennosti se vyvíjí mnohdy již v raném detství. Mllže býti predne následkem ménecenný-ch orgánu. Pozdeji zlepšení stavu nezmení pesimistického naúrání osob na životní otázky, ponevadž zatím již nalezly svuj životní styl a podle toho si vykládají a asimilují všechny zážitky a zkušenosti. Prekonání jejich
v.3d, zvlášte vad smyslových 'orgánu, vede nezrídka
k jemnejším technickÝm výkonum, takže osoba po
prípade vynikne i v umení. Historie zná hudebníky
se špatným sluchem, malíre a básníky se špatným zrakem. Jest pochopitelno, že konecný výsledek tohoto zápasu o uplatnení sebe závisí na rozmanitých cinitelích,
mezi nimiž hraje hlavní roli povzbuzení.
Pocit ménecennosti muže však býti též následkem
zhS'ckanosti,která nedovolila, aby se vytvorilo v díteti opnvclové vedomí vlastní ceny. Takové díte žije
symbioticky a nemuže již z tohoto duvodu dospeti
k pocitu plného sebevedomí. Vždy dospeje ke stadiu
svého života, kdy již hÝckání nestací, kdy jest díte vyhnáno z ráje. U takových detí se nepodarilo matce
(anebo podobné osobe), aby v nich vypestila vedomí,
že se mohou spolehnouti samy na sebe, a proto postrádají vždy v živote onu puvodní hrejivou materskou
péci a nežnost a nedovedou nikdy nalézti správnj'
vztah k jiným lidem.
-Pocit ménecennosti muže se vyvinouti též u detí,
které byly naopak vychovány lidmi neciteln}rmi a které
nikdy nezažily jYpcitu sympatie k jinému cloveku.
Všude nalezly jen neprátele, domnívají se proto, že
jsou jimi stále obklopeny, a chovají se podle toho, jako
by byly v neprátelské zemi. K pocitu ménecennosti
vedou konecne nekdy i premrštená ocekávání, která
byla zklamána, obtížné postavení v rodine, zvlášte mezi
sourozenci, presvedcení o špatném nadání a j.

Ve všech techto prípadech stává se pocit ménecennosti pudící silou, ze které vycházejí všechny sn,3.hy
dítete, aby si stanovilo cíl, od nehož ocekává uklidnení
a zabezpecení svého života pro budoucnost. Výchova
takového dítete jest ztížena, ponevadž ono se stále
domnívá, že se ml,I deje krivda. Nesprávné zacházení,
zvlášte nemístná prísnost nebo pohrdavý v)'smech
utvrzují ješte díte v jeho pochybeném chápání život;l.
Hlavní nebezpecí záleží v tom, že takoví lidé se zab~írvají neustále dojmem, jaký delají na jiné lidi. To vede
casto daleko za prosté ,vyrovnání až k prekompensování tím, že si stanoví obzvlášte vysoké cíle, pozb}'vají normálního styku s okolním svetem, stávají se
ješitnými a domÝšliv}rmi a težce trpí nemožností dosáhnouti svých vysokých cílLI.
Jedním z prípadu vyrovnání pocitu ménecennosti,
na který individuální psychologie zvlášte upozornuje,
jest tak zvaný »mužský protest". Jest znakem dnešní
kultury, že muž má prednost pred ženou. Již hoch se
cítí povznesen nad devce a muž se snaží stále, aby tuto
prevahu nad ženou udržel, což u ženy zase budí nespokojenost s mužskými privilejemi. Z této vypl}'vá
dále útek pred úlohou ženy. Zvlášte dva typy se vyznacují. K jednomu náleží dívky, které se vyvíjejí
smerem aktivním, mužským. Snaží 'se, aby predstihly
své bratry a kamarády, venují se se zálibou takov}rm
zamestnáním, která jsou uznávána za specificky mužská. C1sto se brání proti lásce a manželství; provdají-li se však prece, usilují i v manželství o nadvládu
nebo zanedbávají domácnost, a to jen ze snahy, aby
unikly roli -ženy. Druhý typ resignuje a podrídí se,
aspon zdánlive, jeví však casto nervové symptomy, aby
si tím vynutil ohledy.
Prehlédneme:-li' výsledky individuální psychologie,
vidíme, že se Adler nesnažil vybudovati do jednotlivostí propracovaný systém duševedy, n)rbrž že mu šlo
o therapeutické využití jeho pozmtku. Adler jest presvedcen, že všichni duševne neštastní, neurose nebo
spustnutí propadlí lidé pocházejí z rady tech, kter}'m
nebylo popráno rozvinouti v mladých letech jejich cit
pospolitosti, a že pocit ménecennosti (t. j. ménecennosti pro spolecenství lidské) vede casto ke vzdoru a
jiným protispolecensk)'m chováním. Naproti tomu zdá
se mu býti všechno pravé štestí nerozlucne spojeno
s vedomím, že jsme »bližními" a že mužeme jiným prokazovati dobro. Jeho metoda jest v podstate metodou neomezeného povzbuzování. To znamená predevším, že se musíme vzdáti predsudku o vrozeném nadání. Všechny velké výkony se nám jeví jako v)rsledky
dobrého školení, nezlomné odvahy a casného zapocetí
správného trainingu. Proti temto trem cinitelúm nelze
pripustiti protiduvodú. Všechny námitky se ukáží jako
zbabelé v}'mluvy zbabelého pocitu ménecennosti, jako
pokusy vyhnouti se rozhodnutí
o vlastní hodnote.
Nebo se ukáží jako pokusy nab}'ti zdání nejakého v)'znamu, jak tomu bývá v prípadech spustlósti nebo zlocinu. Nervové
symptomy a chyby
detí Cžko vychovatelných
mají je. zajistiti proti
tomu, aby nebyly odhaJeny j'1ko ménecenné. VS'zkumem t1.kov}'Ch detí se ukázalo, že prekonání zacátecních obtíží muže se státi duležitým pro celý život,
takže docházíme ke zdánlive paradoxnímu stanovisku,
že velké v}'kony jsou snad pravidelne následkem statecne prekonaných prekážek a nikoli puvodního nadání,
spíše tedy následkem ne~lostatku »nadání". Nelze pri
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Proomnost...,
tom nemysliti na klasický príklad Demosthenuv. Z V)'ehovn)'ch metod mož'no zvlášte vytknouti: výchovu
k odvaze a samost"3.tnosti. trpelivost v težk)'ch prípadech. vyvarování se jakéhokoli nátlaku bezúcelným
uplatnováním autority, vystríhání se každého snižování posmechem. nadávkou a trestáním. Hlavne však
žádné díte nesmí ztratiti víru ve svou hudoucnost~
Kriticky mohlo by se individuální psychologii vytlmouti. že omezení se na jednotlivá. byt i dobre p;)-zorovan~L duševní fakta, jest nedo~t"ltkem, nebot duševní život. se takto príliš zjednodušuje. Stastne formulovaná hlavní smernice, prekompensování
pocitu
ménectmnosti, jest jiste duležitým klícem k velldrn
problémum znalosti lidí, avšak vedle toho jest ješte
mnoho skutecností, kterých si individuální psychologie
málo všimla. Pedagogický optimismus
Adlertlv jest
také theoreticky spom)', ponevadž ocenuje málo dedicnost. Avšak jestliže jest tento optimismus
snad
i prehnán, jest prece užitecný pro praksi a presvedcení
o moci v.í'chovy, jest jiste mocn~rm povzhuzením k vy·
chov-1.telské c111nosti.
Literatura:
A dle r, Sludie liber Nlinderwerligkeit
von Organc-n, 2. vyd. 1927. - Ober den nervosen
Charakter.
4. vyd.
1928. - Theoric und Praxis der lndividualpsychologie.
3. vyd.
1929. - Mellsl.:l\,;nkenlllnis,
2. vyd. 1928. W e x ber g, Handbuch der lndi\'Ídualps~'chologie,
1926. Z e i t s c h r i Í t r li I' I nd i v i d u a I psy c h o log i e.
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Katolictví a chudí.
Pane

doktore

A. Fuchsi,

napsal jste v dopisu »Epilog k diskusi« tuhle závažnou vetu:
),KatolictvÍ není náboženstvím
bohatých a mocných a za Rakouska se hrešilo dost dlouho v tom smyslu, že bylo vyvoláno
zdání, jakoby bylo náboženstvím
bohatých
a mocných.« Ne\"ím, není-Ii to prece jen pravda, ale dodal bych: náboženstvím
llohatých a mocných pro chudé. Doufám, že nekladete rovnítka
n:ezi katolictvím
a kresfanstvím.
Dovolte mi otázku:
v cem
>,oudítc, že katolictví není náboženstvím
bohatých?
A ješte jednu vec. Píšete, že jste presvedcen,
že pro
nastává boj o duši na delnické periferii. Co chcete, aby
dala tem duším z delnické periferie?
l~ád bych Vám
ješte otázku, cím tu duši chcete vyhrát, ale na tu byste
z taktických
clltvodu neodpovedel,
proto se spokojím,
\'íte-Ii na první dve.

církev
církev
položil
mi asi
odpo-

V úcte oddaný
Andraško
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E. Šimácek a
Skrdlant, Pohádky Vlasty Buriana pouze pro
dospelé. Díl I. Ilustroval
V. Tittelbach.
Stran 310, cena 28 Kc.
Vydal "Pokrok«.
Tyto humoresky
neciní si velkých nároku
li lerárních.
Chteji však býti veselou kllihou, která každého
rozesmeje.
Památník
II. manilestacníbo
sjezdu legionárského.
Redigoval
J. Svatoš, obrázkovou
cást V. Kaplický. Cena 15 Kc. Vydalo
nakladatelství
"Pokrok«. - Publikace
tato krome popisu prúbehu slavností otiskuje projev presidentuv
a legionárský mdnifest. Mnoho pckných ilustrací zpestruje
tuto publikaci.
V drápech baziliškových
jest nový puvodní román Jos. Jahody, vydallý v nakladatelství
J. Svátka v Praze XVI., ]-luso\'a
obrazy od K. Vrobela. Velký formál
tr. C. 7 s ilustrovanými
J80 str. Kc 21'--, váz. v celopl. vazbe Kc 32'-. Na pozadí tohoto hislorického
obrazu, nacrtl spisovatel kulturní. náboženské J poddanské
pomery na Opocensku
v dobách nejkrutejší
vlády protireformace.
" Pojistili se!« jest název brožurky, kterou napsal a vlastnílY
nákladem
vydal Rud. Kudrna, redaktor
v Ml. Boleslavi. vý·
tisk Kc 5'-, Ohledná knížecka prináŠí na 100 stranách množství vetšinou soudne overených
dokladu o hospodárství okres,'ch nemocenských
Pojišf0ven.
Všechny zmeny jízdního rádu platné od 15. kvetna t. 1'. uo·
sahuje prá ve vydaný Svátkuv pražský jizdní rád z nakladatel·
s tví Svátek v Praze XVI., Husova 7, pécí Klubu csl. turistú
v Praze. Známá tato prírucka
revid. reditelstvím
stát. drah
Praha-Jih
tešící se znacné oblibe pro svoji prehlednost, prak·
tickou úpravu a presnost, inÍormuje okamžite a presne o spo·
jenÍ Prahy se všemi duležitými stanicemi v CSR. PrinášÍ mimu
jiné též novinku: plán elektrických
a autobusových
trati pražských, soupis stanovišf
autobusu, jimiž zavdecí se širokému
kruhu zájemníku.
Cena Kc 4'50, poštou Kc 4·SO. Dodá každé
knihkupectví
i nakladatelství
Jan Svátek, Praha XVI., Husova

tr. 7. Tel. 458-68.
T. G. Masaryk:
O žene. Stran 48, 5 Kc. Vydal »Cin", tisk. a
nakl. družstvo cs. !egionáru v Praze. President Masaryk vydal
dva projevy
o t. zv. ženské otázce. Jednak napsal dodatek
k clánku senátorky
F. F. Plaminkové
o práci cs. žen, jednak
odpovedel dopisem paní Záhorové-Nemcové,
která se ho ptala
co soudí o ideovém základu a o práci »Obrodného hnutí cs,
illladých žen« (YWCA) a o tom, jaká by mela být dnešní žena,
aby pusobila na zvýšení dnešní mravní úrovne rodiny a na
ocistu verejného
života. Predmluva
vydavatele
V. K. ~kracha
pak shrnuje, co Masaryk napsal o t. zv. ženské otázce jinde.
R. G. Ingersoll: Mythus a zázrak. Slavný americký svobodo·
mys!ný a protiklerikální
publicista
R. G. Ingersoll byl l! ná,
prekládán
již pred desetiletími.
Jeho poutavá
prcdnášk"
»Nlythus a zázrak«, která práve vyšla nákladem Volné Myšle!lky v prekladu Jana Razila, ukazuje, že jeho dílo nikterak nezastaralo.
Jeho sveží výklad náboženských
omylu má svoji
pla tlloSt i dnes a jeho zanícená
apotheosa
svobody mlu\'í
k dnešnímu ctenári dnešní recí. Cena Kc
J. Eiselt: "Sport a camping«. Nová knížka J. Eiselta, dnes
jil populárniho
autora prírucek
moderního muže, v šestnácti
krátkých,
ale sveže psaných
kapitolách
rozvádí pred ,Iámi
sportovní
panorama,
pocínaje
všeobecnou
analysí sportu a
konce glosou o sportovním
živote ženy. Eiselt - ocenuje v~'·
znam sportu se stanoviska
nepomeru
vyplývajícího
z vypetí
mozku a klidu svalstva
-- dochází v této knížce k zajímavé
ciciinici, z níž "rovnováha
ducha a tela je ideálem moderniho
cloveka« je jiste nejkrásnejší
vetou. Cena brož. Kc 9·~. Na·
kladatel f. Topic, Praha 1., Národní tr, 11.

3'-.

Ceské balady. Ve »Sbírce souvislé cetby školní", vydávané
Topice, vyšly
za redakce
prof. Ferd. Strejcka
nákladem
dva nové svazecky.
Jsou to "Ceské balady doby nejnovejší,
díl 1., 11.«, jež vybral a usporádal
Dr. Viktor Novák. V díle I.
(Generace
let devadesátých)
zastoupeni
jsou: Machar, Merhaut, Scheinpflug,
Sova, Karásek ze Lvovic, Jesenská, Iilavácek, Lešehrad,
Neumann, Dyk, Holý, Bezruc, a j. ,Rovnež je
zajímavý a charakterísující
výbor sv. II. z díla generace mladé a nejmladší, obsahující i baladu slovenskou.
Poradatel
pripojil také inÍormativní
úvod. Cena techto svazecku
"Sbírka

f.
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souvislé cetby školní« sv. 70., 71.. je po Kc 12'--. Nakladatel
Topic, Praha 1., Národní tr, 11.

