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Jen touzebné prání.
II.

, kterou pronesl Andrej Hlinka jako svedek v Tukove procesu, dodává obzvlášte aktuelnÍ a pochmurný
slovenskému thcmatu, o které jde v tomto clánku.
rei Hlinka mluvil ovšem bourlive a temperamentne
ukal jako severák na ceské nadeje. V jeho reci 'neclo ani: »Stval jsem a budu štváti;" ceskoslovenský
cr preje si rešiti formou dualismu, neprestává volat
anicní fOfLnuna pomoc, a vubec peclive hromadil ve
reci jednu nepríjemnost za druhou. Stane-li se toto
desítiletém snažení, musíme se nad tím velmi vážnc
avit. Co je to: jeden tvrdohlavý starec, nebo je to
rný instinkt celého kmene? Budeme-li opravdu jedmusit rešit ceskoslovenský pomer dualismem, pak
to docela prohráli. Nerad bych, aby to vypadalo nenc, ale pro zdraví ceskoslovenské otázky je dobre,
linka je stár. V nem je celá minulost. Nikdy se už
nedohodneme s Hlinkou. Bouril se proti Madarum a
y by se nechtel vrátit pod jejich vládu: ale v urcitém
lu má k nim blíže než k Cechum. Žil více mezi nimi
mezi námi. Ac horlivý vlastenec, podlehl madarskénažení, které pretrhávalo ve 'Slovácích vedomí spoti s námi. Madari jsou poraženi, ale ne docela: dokud
enští vudcové budou mluvit až i o dualismu, dotud
madarské dílo žíti. Ceskoslovenskou otázku mohou
skoslovenském smyslu rešit jen ti Slováci, kterí žili
mezi Cechy než mezi Madary, kterí studovali a pocovali v Praze, ne v Budapešti. Takoví Slováci jsou
ješte, abych tak rekl, hudba budoucnosti. Pokud
jsou už ted vrelými prívrženci jednoty. Nemá smysi to zastírat: je mezi námi ješte cizota. A tato cizota
edá prekonat nicím jiným než spolecným životem.
oslovenským národem se staneme teprve soužitím,
f národ zakládá se na spolecném živote, spolecném
u a spolecné tradici. Na to vše je deset let málo, a
d toho nebude, národ ceskoslovenský bude vypadat
jako výtvor ze zkumavky. Praví-Ii se, že ceskosloká otázka je otázka vedecká, je to bud smešné nebo
né, podle toho, jak se na to díváme. Ve skutecnosti
otázka, která se dá vykurýrovat jen životem, a
ože život nemá sedmimílové boty jako veda, nesmíani spcchat. Násilným spechem nedocílíme více než
ých zmen na povrchu: ceho však potrebujeme, jsou
eny organické. Mužeme proto doufat jen v mladou
raci, která bude mít dost casu na organickou zmenu
skutecný ceskoslovenský život. Andrej Hlinka už
e mužem, který bouchá pestí do stolu, a my mu to
Meme ani oplatit, nikoliv proto, že by to bylo težké,
proto, že by to bylo osudné. Je nám souzeno býti
. }'mipozorovateli Htinkova temperamentu a nechat

pri tom své vlastní temperamenty doma. Možná, že otec
Hlinka pri tom vypadá poeticteji. My však musíme b5·t
flegl1latiky v zájmu budoucnosti.
Nezapomínejme ostatne, že lilinka je politik telem a
duší, a že je v nem sotva neco jiného. Nuže, práve slovenská otázka se nedá rešit jen politikou, nýbrž bude rešena jednou pres hlavy politiktI. Politické remeslo všude
podporuje separatism a aspon do poloviny se živí hledáním rozdílu; nezapomínejme, že také mezi ceskými stranami politické remeslo kope propasti prehluboké. Jak
by, toto remeslo neživilo také slovenský separatismus?
Jak by politictí agitátori, kterí využívají všeho, nevyužívali také rozdílu a rozportI mezi Cechy a Slováky, které
jsou nepopíratelny? Od politiky tedy sotva mužeme ocekávat dokonání jednoty, videli jsme, že i dr. tIodža tu il
tam zabrinkal šavlickou separatismu, když se mu to politicky hodilo. Jednoho dne ceskoslovenský lid musí prijíti k svým politikum, tu i tam, a ríci jim: my už jsm~ se
sžili. Toho dne pak i politikové narídí své plachty podle
tohoto vetru. Dokud však budou rozpory, nutno oceká,'at, že politika, která je jen zrídka ušlechtilá a svedomitá,
buele z nich žíti a na nich se ohrívati.
Ideálu jednoty nikdy se nevzdáme, a veru to neJSOU
nejlepší slovenští duchové, kterí proti ní bourí. Je v tom
boul ení neobycejne mnoho docela obycejného boucharollství a furiantství, zápecnictví a rvavého lokálního patriotismu. Slovenský separatism nemá za sebou vlce než
neurcitý cit; všechny argumenty mluví proti nemu.
Protože však žijeme v dobe svobody a nikoho, nejméne
pak Slováky, utlacovati nechceme, musíme i s tím neurcitým citem uctive pocítat a jen prosit boha, aby do nekter~rch slovenských hlav rácil prilíti více rozumu. Dokud S6
jak nestane, nemužeme více než jen presvedcovati ty lidi,
(" kterých víme, že nedohlédnou dál, než na špicku svého,
nosu. Pakta ve strední Evrope jsou stále ješte taková
jako za dob Havlíckových: ztIstaneme-li rozdeleni na
dva národy, budeme slabí. Deset milionu je více než sedm
milionu. Ten, kdo prohlašuje Slováky za pouhou menšinu,
sahá prímo po hrdle této republiky: pravda je, že neciní tak toliko Nemci a Madari, nýbrž stále ješte i nekterí
Slováci. S elrem Kramárem jiste príliš casto nesouhlaSÍme, ale v tom mu, dáváme za pravdu, že slovenskou
otázku v poradí duležitosti dlužno dokonce postavit j
pred otázku nemeckou. Jednu dobu jsme se všichni více
starali o nemecký problém, ponevadž nadelal více hluku.
Prohlédneme-li si veci dobre, vidíme, že pro bezpecnost
a jistotu tohoto státu není úkolu duležitejšího nad ceskoslovenské sjednocení. Mužeme v tom pripustit i jistou
demokratickou zdlouhavost, povstávající z toho, že ani
s lidmi furiantskými a mizerne informovanými se nedá
delat více, než diskutovat. Ale cíl sám nikdy s ocí pustit
nesmíme.
O samostatném Slovensku, bohudík, už ani nejvetší
blázni nehovorí. Není mysli tak uzavrené pred svetlem
rozumu, aby nenahlídla, jakou hríckou vln a evropských
lozmaru by samostatné Slovensko bylo. Zb5rvá premoci
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už jen dualistické slovenské koncepce. Podrobiti Slovensko uniformovanému
centralismu,
vycházejícímu
z Prahy, a zcela vyhladiti tuto zemskou jednotku z myslí
ovšem nikdy nebude možno; župní zákon nevešel vubec
v život práve proto, že se o neco takového pokoušel.
Ostatne clovek, který ví, oc bezpecneji je rozkrocen na
pude tohoto sveta stát decentralisovaný než centralisovaný, nikdy nebude zakazovat Slovákum, aby myslilí
na tu míru autonomie, která neruší jednotu. Ale jakákoliv
forma skutecného dualismu by byla trhlinou, kudy by
utíkala síla ceskoslovenského národa. V té veci práve
nejprozíravejší Slováci byli si jasni: znali dobre slabost
svého kmene, která potrebuje opory, a z techto duvodu,
ackoliv Masaryk podepsal dohodu pittsburskou, jeho
slovenští spolupracovníci, Štefánik a Osuský, byli proti
ní a chteli úplnou jednotu. Jsouce proti ní, meli na mysli
dobro nebo zlo Slovenska? Ale Štefánik je mrtev a Tuka
žije.
'

ky jsau mi vítány, nebat mi dávají padnet, abych se
rO'zhavO'ril a nekterých zásadních vecech, jež mám na
srdci nebat - pan pO'slanec Bechyne mi pramine prO' ~ne není O'tázka pO'meru katO'lictví a socialismu
jenam O'tázkO'u prázdninové siesty, a smím-li vyslovit
nejaké mínení, tedy myslím, že ani
prázdninách není
davO'lena O'dpavednému pO'litikavi si hrát s ohr:~m.
Žurnalista je vyzkaušený pyratechnik, ale O'd polttlka
cekáme jiné kumšty, než aby pO'uštel nosem jiskry. Že
pak jde O' veci velmi vážné, doufám, že vysvitne z méhO' clánku.
Ale nejdríve strucné O'dpovedi na dané atázky. Pozdeji je razvedu. CO' myslím, že muže dát církev duším
z delnické periferie? TO', cehO' si žádají duše na krtu
svatém: Vecnou spásu. TO' predevším. Jsem-li presvedcen O' správnasti a pravdivosti nej.aké náboženské
nauky, pak všecky svetské zretele jsO'u mi pouze vedlejšími produkty. N ábaženství jde za cílem absolutDobré úcty delají dobré prátele, a proto jen klidne pri- ním. A avšem, pr0'tO'že katO'licky verím, kladu rovnítko mezi krestanství a katO'lictví, trebaže katO'lická massa
znejme Slovákum, že naším ideálem je úplná jednota,
se' nekdy muže dapauštet prati samO'tnému cistému
jdoucí až do jednoty. spisovného jazyka. Za své ideály
ucení své církve vážných chyb. Tím jest také dám
nemužeme být káráni, nebudeme-li je provázet žádným
O'dpaved na atázku první: Prac saudím, že katolictví
násilím. Veríme ostatne pevne, že jednotu spisovného
není nábaženstvím bO'hatých? ProtO'že jest náboženjazyka neprovedeme my a že nebude vyhlášena žádným
stvím universálním, nebat verím, že jest nO'sitelem abnarízením, nýbrž že ji provedou mladí slovenští spi- s0'lutní Pravdy. NadtO' však stO'jí v Písme: »Pauperes
sovatelé sami, až jim zacne být v jejich prostredí du- evangelizantur«.
3. JakO'u taktikO'u? Každau mravne
kladne tesno :a až pochopí, že plný literární život jim
dO'vO'len0'u.Nejméne pO'litickO'u agitací, protO'že tou se
kyne jen v nárucí literatury vetší. Neverím, že by slovenO'bycejne rO'zšírí víc nenávisti, než lásky. Láskou, Ch1ští spisovatelé se dlouho spokojili tesnými hranicemi
ritO'u, slavem, skutky milasrdenství telesného i duchovsvého domova. Slovensky budou psát jen ti, kdož budou
níhO' pri paužití všech pr0'stredku, jež nám skýtá momusit mít duvodné obavy, že by jejich dílka v ceském
derní sO'ciální živ'Út a hlavne mO'dlitbO'u. Ale myslím,
rouše nemohla nalézti žádné milosti: bude to patriotiže ctenáre »PrítO'mnasti« nezajímají theO'logické výsmus ze slabosti, jako vubec mnoho lokálních patriotismu
klady a prot0' chci mluvit radeji O' filosofii, sociologii
loste z tohoto korene. Nejakého násilí se od nás Slováci
a nakO'nec a p0'litice, ne pr'ÚtO',že bych politice priklátedy vubec nemusejí bát; my sami veríme, že o jednote
dal nejvetší význam v živO'te, ale prO'tO'že každý missiospisovného jazyka nerozhodne vule naše, nýbrž svobodnár má mluvit jazykem lidí, k nimž se chce obracet.
né rozhodnutí slovenských spisovatelu. Že toto rozhodBudiž tentO' clánek pokládán za kus laické missie, cili
nutí jednou prijde, o tom nepochybujeme. Spoléháme se kttolické Akce.
na prirozenou pritažlivost silnejší kultury a nechceme
Proti možnasti spO'lupráce katO'líku se socialisty se
žádné nucené obeti. Víme ovšem, že v živote národu je velmi castO' argumentuje duvO'dem, že jest tatO' spoluvždy jen neco za neco, a že slovenští autori jen tehdy
práce ideO've nemažná, cili nenO'rmální. Kdyby tomu
vzdají se slovenštiny, jestliže assimilacní síla naší kultury
apravdu byla tak, pak by nesmela O'vec býti usilováno
bude dost veliká, a jestliže príslušnost k ceské literature
ani z duvodu taktických. Kdyby melo být proti komubude píšícím Slovákum slibovat bohatší a plnejší život. kali (a treb'1 i proti agrárníkum)
deláno spajenectví,
Pouhé premlouvání nic by nepomohlo.
jež je'v odparu se zásadami, pak bych byl první, který
by se pastavil prati tamu. PrO'tO' chci celau otázku zkoumat ideave, nikO'li pouze takticky. Odpaved na dané
3 O'tázky vyplyne z celé stati.
Dr. Alfred Fuchs:
AbychO'm pO'chapili dnešní myšlenkavé proudy, musíme se trachu vrátit dO'staletí 18. a 19. Byla to doba,
Redakce považuje za svou povinnost kdy se neamezene verila ve vedu a v pokrok. Byla to
poskytnouti forum autorovi tohoto clánku, daba nejvetšíhO' vedeckéhO' optimismu. A není také
divu. ByL::ttO' daba úžasných vítezství páry a elektriny,
který ovšem stojí jinde než my.
kdy se li,dé damnívali, že brzO' snad již nebude problému, kterých by empirické vedy nerazrešily. Neverilo se
1.
již v Tajemství, verila se talikO' v Neznáma, které se
snad již brzO' stane známým, prO'taže veda rozreší
posledním císle »Prítamnasti« palažil mi pan AndraškO' Ruda tri atázky: 1. Prac saudím, že katabrzO' všecky záhady živata. Vedci dokazovali a básníci
lictví není nábaženstvím bO'hatých? 2. CO' myslím, že O'pevavali tatO' brzké vítezství lidskéhO' rO'zumu nade
církev má dáti duším z delnické periferie? 3. Jak tu všemi prablémy. V zpamenme si na príklad n:t Neruduši chci vyhrát?
davy »Kosmické písne«, kde staj í :
Pri tretí atázce projevuje
tazatel abavu, že mu
"My sveta puvod seznáme
z taktických dllVO'du neO'dpO'vím. MO'hl bych mu O'dpoa sil všech tajné zdroje ...
vedet na všecky tri O'tázky velmi strucne. Ale jehO' O'táz:"

"Chudým se zvestuje evang'elium"
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Pred žádnou,

žádnou

záhadou

své šíje neskloníme,
o nebes klenby
svým duchem

nejzazší
zazvoníme!«

Z tétO'bezmezné víry ve vedu vyšel kapitalistický liberalisl11práve tak, jakO' sacialistický marxism. Oba
smcry se domnívaly, že život lidský bude možnO' úplne
racionaiisavat, že otázky prírodních ved a otázky výrohnÍho pracesu jsO'u totO'žné s pO'sledními otázkami
fil0S0fll. OdvekO'u otázku clovekovu:
Odkud jsem a
kam jdu?" snad opravdu, ba jiste rozreší jednou prírodní vedy. Tak se domnívaly tytO' aptimistické veky.
Proto si také slihavaly ad prí radních ved i rO'zrešení
sociúlnÍ atázky. Ohražuje lidstvo chudO'ba? Ale my
múmestroje, jež nám vyrabÍ tO'lik statkll, že zažehnáme
všechennedastatek! Je zeme prelidnena? CO'Žnemáme
parní straje, jež nás davezou dO' nejvzdálenejších kancin, jež budeme kalO'nisavati a nemáme dost pO'kraci·lau techniku, abychom dovedli zúrodnit kraje sebe pust~p Chtejme jen pokrok .a vše se rozreší! A tak si liheraiism vytvoril SVllj ideál silnéhO' jedince, padnikatele,majetníka vÝrobních prO'stredku, jenž je nO'sitelem pokroku, jemuž je jenO'm treba dáti svobadu:
»Freie Bahn den Tiichtigen!" Že tentO' pokrak sa{:iální
otúzky nerozrešil, je známO'. Ale z týchž základu vyšel
i materialistický, marxistický socialism: Právem byl
protO'nazván »liberalismem ctvrtéhO' stavu«. Marxism
a liberalism jsau dva póly téhO'ž materialistickéhO' magnetu, dva zneprátelení ~ratrÍ, ale prece jenom bratrí.
marxism vyšel od bezmezné víry ve vedu. PrO'ti hrackflrskýmpokusum svých predchudcu znamená avšem
velikS'pakrO'k,prO'tože se snažil postavit rešení sociální
otázky na základ vedecký. Abychom videli, ac je Marx
a Engels dál, než na pr. Saint SimO'n, na tO' uvádí pekný daklad Masaryk ve svých »Ideálech humanitních:<.
ckterí staupenci Saint Simanovi doporucovali sy\'m
stoupencllm, aby nosili bluzy, které se zapínají vzadu.
Proc asi? Nuže prO'to: budou-li lidé nosit bluzy, které
se zapínají vzadu, p:lk se nebudou moci bez cizí pomoci
zapnouti. Budou potrebovat pomoci bližního. A tak
poznají,že je treba vzájemnasti a budau se tužit v lásce
ku bližnímu. Úsilným pestením lásky se rozreší sociální otázka. PrO'ti takovýmto vapickám ovšem znamenal
marxisl11úžasný pokrok methodický. Ale nezapomínejme, že veda let tricátých není již vedou dnešní. M:lrxism chtel budovat n3, exaktních vedách. Ty byly tehdy
ve vleku materialisticky intepretovaného
darwinismu,
jakoby jediným cinitelem pokroku byly hmotné padmínky živO'tní. Tento názor byl však dávno již zkorigován v samO'tných prírodních vedách, jež se vracejí
od Darwina k Lamarckovi uznávajíce vedle podmínek
hmotných i cinitele psychické, ,:lt se již nazývají dominanty, úcelnO'st živa}ilí autonamie nebo vitalismus,
atd. Marx však pO'jímal sO'ciální O'tázku zcela ve smyslu darwinovskéhO' bO'je a život. ProtO' pakládal trídní
boj za prírO'dní zákan, jímž není. Trídní boj je ovšem
fakt, ale není narmou. ProtO' také marxism si sliboval,
že nadejde svetová revaluce nejakým mechanick)'m
procesem,že - jak se ríkává na schuzích - se kapitalism udusí ve svém vlastním sádle. Musí zvítezit silnejší. Ale silnejší není jednotlivec, nýbrž massa.
Marxism neveril v duši. ProtO' veril v massy. Krestanství naprati tomu jest individualistické. Nezná mass,
»
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pratO'že jest presvedcena o nekanecné cene každé jednotlivé lidské duše, nebot za každou jednotlivoll lidskau duši hnula s kríže predrahá Kristova krev. Jakmile byly v socialismu samotném revidovány tyto základní materialistické these, musilO' se jít s revisí dál.
CO' vytýká sacialismu marxistickému De Man? Prílišnau mechanisaci, neradastnast,
nepocítání s duší delníka, slepO'u víru ve' vývoj. Chtel bych O'statne poznamenat, že knihy De Manovy by nebyly vyvO'laly u nás
ani polO'vicku té sensace, kterO'u vyvalaly, kdyby si byli
naši socialisté byli porádne precetli MasarykO'vu »Otázku sociální cili základy marxismu filosofické a sociologické", kde ta všecka bylo recena dríve a lépe. Život
není mechanism. StO'jíme pred prablémem delnÍkavy
duše. V zpamente na známau Bechynavu rec a saxafanu, jeden z nejpazoruhodnejších
projevl1 navodobého
našeho socialismu. Rekl v ní výslovne, že nedelí svet
na vykO'ristO'vané a vykO'ristavatele, nýbrž 11'1idealisty
a materialisty,
pri cemž se hlásí k idealistum. TotO'
prohlášení znamená však rO'zchad s marxistickou ideologií v samatných základech. Nejde již o ukojení hmotných pažadavku delné trídy, nýbrž jde a problém delníkova štestí. Nejde již jenom a bO'j prati chudobe objektivní, nýbrž a baj prati chudabe subjektivní. TytO'
dv.'1pO'jmy, chudobu subjektivní a abjektivnÍ razeznává
Guglielmo Feq-era. CO' tím chce ríci? Chudobau O'bjektivnÍ razumí nedastatek nejprimitivnejsích prO'stredkll k živatu. Objektivne chudO'bný je ten, kdO' nemá co
obléci, kdo nemá strechu nad hlavou, kdO' nemá co jíst.
Jest jista, že proti stredaveku na priklad této objektivní
chudoby hadne ubylO'. Ale tatO' abjektivní chudoba není pramenem sociální otázky. Pramenem sociální otázky jest chudO'ba subjektivní. Tím se rozumí pacit, že
jednatlivec nestací ve svém životním standartu svým
spaluabcanllm a je prata neštastný. Aby tomu byla
ješte lépe razumena: Pomerance a citrony byly kdysi,
ve stredaveku, pochautkami na tabulích králO'vských.
Dnes je možno je dastat u každéhO' hakynáre. Tak, jak
bydli rytír ve svých hradních kobkách ve stredoveku,
by nechtel dnes bydlit ani poslední státní zamestnanec.
Životní úroven se tedy zvýšila, ale neubylo nespokojenasti, nýbrž naO'pak jí pribyla, protože cím vyšší je
standart, tím tíže se hO' dostihuje. Splní-li se ideál
v Americe prý cástecne uskutecnen)', že každý delník
jezdí svau Fardkau do tO'várny, pak ten, kdo nebude
mít autO'mobilu, bude se cítit strašne deklasaván, kdežto dnes se ješte tak príliš deklasO'váni necítíme, když
nemáme vlastníhO' auta. Pacit saciální ménecennasti
stoupá a neklesá zvyšavánÍm úravne. Delník není neštasten jenam prata, že má nízkou mzdu, ale prO'tože
jej jeho práce deklasuje, pratO'že se cítí sociálne, trídne isO'laván. ZdrO'j saciální atázky je v duši. K tO'mu
pristupuje i ta akO'lhost, že moderni výrab'1 vzala delníkavi radO'st z práce. Kdo mu ji vrátí? Ne nadarmO'
palažil Albert Thamas ve své pražské prednášce težište
dO'velkých chvil delníkavých. Taylorism nebyl pl1vadne
vymyšlen na ta, aby delníka zotrocil. Mel mu ulehciti.
Ale jakau radO'st z práce mllže mít clavek, jehož úkalem jest tisíckrát denne stisknO'ut tutéž páku a jenž .
nikdy nevidí celého výrO'bku, nýbrž jenom cást? Kdo
posvetí tu netvurcí manuální práci, která by jinak musila clO'veb ucinit neštastným, nebot nejneštastnejší
jest ten, kdo není štasten svau prací? Amor et labor
vita sunt. Tady stojíme pred prablémem duchovním a
duševním.
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PHtomnoSL
Ale ovšem nejenom marxism, ale i liberalism musil
této veci
hodne revidovat ze svých puvodních theorií.
jest treba se dotknout, než vyložím svuj sociální program, program krestansko-sociální, jenž by mohl snad
být theoretickou h<tsí pro spolupráci katolíktl se socialisty v nekterých otázkách. Jest ntrtno jít až k zúkladlllTl
za cenu nudné profesorštiny. Už je to nejv)rše na case.
Už máme tech vtinll až po krk. Nacneme to jednou
z jiného konce.

I

i

II.
Liberalism již dávno nehlásá bezohledné nadcloveciví
silného jedince. Vzpomínám zde zejména presvedciv~'ch
revisionistických knih Keynesov~'Ch. Nelze hlásati filosofii silného jedince již proto, že i kavitál se ne-li
socialisuje, tedy prece jenom kolektivisuje~ ~Jespl~ilo se
proroctví Marxova chiliasmu, že lopitál se nashromáždí v pokladnách nekolika jednotlivcll a pak že stací
proste do techto pokladen sáhnouti. Na místo jednotlivcovo nastupuje akciová spolecnost, sDolecnosti se sdružují v trusty, v kartely a v koncerny. Jakmile však lnpitál takto sdružený nab~rvá prevážného vlivu, významu
a moci, musí nutne do výrobního procesu zasahovat i
stát a kontrolovat jej. Kapitál prestává být nástrojem
kapijednotlivcovým a stává se ;>službou verejnosti«.
talism jest dnes ovládán principem službv, ale i on se
vybavuje ze sv)'ch materialistick)'ch predsudku a duchází k názoru, že jest treba respektovat ducha ve hmote. Sem náležejí zejména všecky snahy príbuzné hborethismu. Tyto snahy vyjadruje krásne úvodní prostá
veta jedné z knih vValthera Rathenaua:
»Tato kniha
jedná o vecech hmotn)'ch k vLIli duchu«. Dnes již chápou i národohospodári
cím dále tím více, jak úzká je
souvislost mezi vecmi duchovními a národním hosp'J?árstvím'l že existuje nejenom technická civilisace, ale
I technická kultura. Svet techniky prinúší s sebou i nové
kapitál se v jistém smydruhy mravní ~dpovednosti.
slu spiritualisuje. Zástupci kapitalismu pocínají však
nahlížet dále, že kapitalism nesmí sám sebe uvádet ad
absurdum, že ne~mí nicit stredních stavll :l, stredních
podniklI, již proto, že i ony mají své hospodárské a sociální poslání. Jsou jisté úkoly, jež mohou plnit jenom
ony. v liberalismu deje se myšlenková revise zcela obdobná socialismu. Touhu po majetku jest nutno usmerniti morálními normami. Touha po majetku jest lidem
prirozená. Proto nelze uskL1'tecn~ti komunismu jinak,
lec jako výjimky, na zákhdech duchovních, morálních,
na základe sebezáporu. Ale ani kapitál nesmí prev)'šiti
jisté maximum, aby si cloveka, svého nositele, nezotrocil, aby cloveku neprerostl pres hlavu. Ve své prednášce
o problematice socialismu mluvil dr. Jaroshv StránskS'
svého caSu o »sociálním donjnanství«. Co tím chtel
ríci? Don Juan chce mít každou ženu, na kterou se podívá, protože doopravdy nemá rád ani jednu. Podobn)'
pomer k majetku má mamonism. Nejde o prirozenou
lásku k majetku, jenž tvorí soucást n.'l.ší existence, n~'brž o chorobné, monomanické uvádení sveta na spolecného jmenovatele penez, jde o ztracený vztah k vecem
a k lidem. 1 kruhy zamestnavatelské chápou dobre, ze
katastrofy, jako byla porícská, semtínská nebo bratislavská, jsou výplod nejenom špatné kalkulace, ale i
špatné morálky. Tábor práce a tábor kapitálu revidují
své teorie zcela tak, jak to predpovedel v encyklikách
>,Graves de communi,( a »Rerum novarum« Lev Xln.
Krestanství dívá se na práci jako na následek dedic-
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ného hríchu. Mystická vina clovecenstva mttže být vv~.our~l~a jedin~ ~ra~í. Každý z.isk neproduk~iv~í, nespaCIVajlCI na pracI, jest tedy ZIskem nemorall11m, hríšným, i kdyby byl jinak legálním. (Kéž by byli takto
uvažovali nekterí lidé v Sídkove afére!) Jak~' zisk je~t
ciste spekulacní, neproduktivní? Kde je parasit? Tato
není obecné národohospoc][trské formulky. Otázkti lze
rešit od prípadu k prípadu, což jest vecí svedomí, resp.
jeho dobrého vedení. A již jsme zase u ducha a duš·e.
Metaphysicam expellas furca, temen uSf[ue reCllrret.
Stredoveký feudální rád nebyl kapitalistický. By] zalužen na práci a na službe, jež jedine nobilisovab. Teprve moderní, somh'lrtovský homo oeconomicus se odchýlil od principu služby. Vždyt církev založila všechnu
péci o slabé v lidské spolecnosti a její jmení platilo vždy
za jmení chud~rch, jež chránila pred mocn,)rmi tohoto
sveta. V~ stredoveku nikdy nevydrancoval kláštery a
kostely !Jd, ale velmi casto tak ucinili svetští velmož6v~. Teprve církev sekularisacemi pripravená o jmení
a vhv byla oznacena jako neprí telkyne chudého lidu.
Jde proti ní svorne mešták osvobozen)' Velkou Revolucí jako delník, jenž ceká vysvobození od socialismu.
A tu se dopustili nekterí katolictí politikové osudného
omylu. Podlehli optickému klamu, jakoby jim byl bližší
liberalism spokojující se se statem quo, než »svatý hlad«
chud~'ch, jenž, trebaže byl sveden na materialistické
scestí, obsahuje pravdivou touhu po vykoupení. Yyskytly se také foru církve nekolikrát v nové dobe smen,
jež správne videly v politick)rch kor.lpromisech s liberaÚsmem blostné scestí. Rím nikdy techto sociálních smeTLInezavrhl, ac bylo casto n:1 ne žalováno. Kdyby byl
krestansk~' socialism zustal na své j1llvodní linii nebylo
by treha dnes psáti podobné cl;'tnky, jako jest ten'to.
C~st~ od Vogelsanga k Luegrovi ukazuje tento úp'ldek,
zeJmena v Rakousku, a tento úpadek musí b~rti napraven návratem k ekonomii, jež vypl)'vá z thomistické filosofie. Církev nikdy nezakazov:lla, aby 1 idé usilovali
o lepší život na zemi. Ukazovala však vždy, že každé
pozemské štestí jest jen relativní. »NehO' co platno jest
cloveku, kdyby cei,)' svet získal a na duši své škodu
utrpeJ? « Jak potlaciti pocit subjektivní chudoby?
pri
sebe lepší sociální péci nelze jinak, než apelovati k hodnotám vyšším, metafysick)rm. Proti marxistické »Lohnsklaverei « postavit dllstojnost práce, i práce manuální,
<ll1onymní, opovrhované. Ale to neznamená stavet ~lartt~ n;td l\~a~-ii.Již Lev, XI 11. mluví o lidské dustojnosti
dell11kove, j(Onmovane nad to dllstojností kresbnoVOll.
Jest treba delat poctive delnickou odborovou politiku.
Ale tím se všecko nekoncí. Co dáte delnictvu, když je
od~redete od saxofonu? Jak vyjádríte dustojnost jeho
prace? Jak mu dáte z ní radost?
ynejší papež zavedl.
jak známo, svátek Krista Krále, ,aby liturgickou formol'
zjevne naznacil, že náboženství není vccí soukromoll.
Brzo po zavedení tohoto svátku obrátila se naií. rada
bislmpt\ kneží a verících, aby byl z;lVeden i svátek
Krista Delníka a tento svátek t,ké jiste zaveden bude.
Opet liturgick)'m symbolem má býti ukázána dllstojnost
práce, vyznamenaná
skrytým životem Spasitelov)'m
v Nazarete. Práce není otrocinou. Je posvecena. Není
jiné cesty ku premožení pocitu chtidoby subjektivní,
než byla cesta svatého Františka z _ ssisi, jenž se r1dostne zasnoubil se Sestrou Chudobou a velebi] Boha za
všecky prosté a sladké dary života. Proc svetec stigm'lt
a kríže je zárovet'í svetcem nejradostnejším? To jest jeden z parac10xú krestanství:
immenentní pessimism
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spojenS's transcedentním optimismem Zeme jest slzavS'1núdolím. Ale práve protO', že to víme, umíme se radovaL Správne rík:J.jí i sami socialisté že dosavadní
delnÍcká literatura byla príliš pochmur~á trídní a nenávistn{la že delnictvo ji necte, (:tO'u ji kO~L1nistictí intelektuálové. Delník hledá v literature i v biogr:lfu
jiné prostredí, než je to, s nímž se denne setkává ve
fabrice. Kdo rekne delníkovi, že i pro neho svítí bratr
oheií, že i pro neho zárí sestra voda? KdO' mu rekne
ž; má pr~vo volat Boh:].,slovy: "Otce náš?« Ano, jest
tr.ehazle.psovat pozemsky blahobyt, ale jest treba si bS,ti
ve~?m.'z~ ~e zm~t;J0L1
institucí nezlepší nic, nebudou-li
lepSllTI1
hde. Poht1ka se mt'iže starat jen o veci casné
a docasné a nemLlže udelat ze zeme rij. :Nikdy nebude
sveta. v nemž nesmí býti žádných ted. Soci~llism již
prekonal svO'jechiliastické O'myly. Ale vedle zla metafysickéhojest zlo, jež si lidé delají sami. Jest príkazem
láskymírnit bolest.

Dr. V. Vilinský:

Evrasij

ství.

II.

Rusl~á.
vira a
obycej byly
Byt! pravO'slavnSrm znamenalo

nerozdílné pojmy.
nejen odríkávati
predepsané modlitby, ale i ciniti rozdíl mezi dny postními a dny mimopostnimi, nositi oblek dle predepsan~ho kroje a pod. Víra vnikala do zvykLt, zvyky do
viry a oba prvky spojovaly se k jednomu systému );víry
zvykové«. Org:lllická soucást tO'hoto náboženství tvor~la rovnež ideologii státní, jež byla neodlucitelna jako
vsechno v ruském živote od nábO'ženského názoru na
svet. ': celo státu postavila tatO' ideologie cara, jenž
byl nejvíce nábO'ženskS'm ze všech svetských Rusl1 a
v soukrO'mém živote nejtypictejším Rusem.
Tento celý, bez pochyby barevný obraz rádnéhO' slohu mohl bý·ti vytvoren jen z úplné neznalO'sti minulosti
. \~ tétO'práci pak mužeme jíti velký kus cesty se so-. Ruska, nebo lépe recenO', kazí celou tutO' minulost úcelct:lllsty.Nechceme popírat, co dO'brého socialis~l udelal
ne a vedome. Mnohé památky XIV.-XVII.
stO'letí
pro chudé. Moderní sociální péce jest mladší sestrou
oJt"lvodnují, že v H.usku nikdy podobná ""VÍr,'].zvykokfesfanskécha.rity. Nechceme'však, aby socialism se stal vá«, ba nikdy jakási hlubší a všeobecná nábO'ženskost
z.a~raken~A~t1kristovS'm. Materialistická nauka a protlclrkevnI agItace není padstatou socialismu. Že lze c1e- nebyla. Skutecnost prijetí krestanství byla dle nejnovejších výzkumll necím nahodilým, odvislým od politila~sociální politiku i bez taho, tomu nasvedcuje socickS'ch událostí, a proto není divu, že nové náboženství
~hS~l v .Angli~, jenž žije v nejlepší shode s církvemi,
nebylo ani trvale vrytO', ani ideO've ztráveno. PO' celou
I s mkvI katoltckO'u. Když se diskutovalo loni ponejprv dobu,
až .do posledních let, bylo a bude v Rusku t. zv.
O rudocerné koalici, tázal se jeden konservativní
kato)dwO'jewierje«, t. j. spojení úredního vyznání krestanlickýdeník, jaké že prý mLtže být spojení mezi Kristem
ství s tajným, obycejným uctíváním pohanských bohú
a Beliálem. Ale socialism není Be1iá1. Mt'He se však
a plnením pohanský'ch O'bh.dt"l.TotO' "dwO'jewierje« jest
sn:l(~t1o
~eliálovým nástrajem státi. Kdyby byla volba
více rozšíreno, než myslíme; jest ku pr. vecí známou,
mezIKns~em a Beliálem tak primitivní a jednoduchá,
že ješte v druhé polovici XVIII. století byl v guberkdybyna jedné strane bylo jen samé dobro a na druhé
niálním meste Voronežu cten Perun a vláda musela
~tranejen samé zlO',byla by spasení velmi snadné. Svet
použíti zbrojní moci, aby mO'hla zabrániti konání slavJe však takový, že dobrO' a zla je v nem promícháno.
Na stredovekých rytinkách bývá znázornen Kristus a nosti k jehO' cti usporádané. Zbytky pohanské minulosti
zachovány jsou v písních, obradech a lidových povedábel,jak spolu hrají šachy O'lidské duše. V této naivní
rách, a to nejen mezi (:eremyši a Mordviany, nýbrž
sym~~olice..ie
neco správného pO'tud, že pO'každé šachové
také Velkorusy. Velmi c:].sto byly tyto nové krestanské
par~l.lse ftgurky vymel1ují, takže jednou na téže figurce
pojmy naplúovány významem pohanským a ctí svapocme prst BO'ží a pO' druhé prst cfábiLlv. Kdo stojí
tS'ch. Ruští mužíci ctili castO' své bohy bez vedomí
hlediž, aby nepadl. Ješte této chvíle plníme radostn~
rozdílu mezi jedním i druhým.
B?ží úkoly, ale mt"lže prijít sebemenší pokušení a stáN a západu tvoril se O'brad sám ze sebe jako výréiz
val~ese fl~L1r.r{Qu
na drnhé strane šachovnice. A tak je
náboženského citu, byl formO'u, do které tentO' cit se
to I se socmltsmem. Socialism není Beliál. lyr Ltže bvti
~ástrnje,111
Beli,áj~)VÝn:.Jest jím, pokud zdt"traznuje, 'že preléval. V Rusku mela se vec opacne: Obrad byl zde
dríve než jeho pochopení, proces pomalého pochO'pení
ho ~ralO'vstvl.j~st jenom s tohO'to sveta, pokud trvá
obradu byl procesem pronikání víry dO' duše. Rusové
n~,~~.v:m.
materta~lsmu. Al~ socialistické ideje v mnohé
šli od obr.::tdu k náboženství; ruský "raskol« jest toho
rtr~~e,lclou~take v dO'brych stO'pách krestanské lásky
nejvetším charakteristickým
dokladem. Náboženskost
hilznll11U.
Z toho, co udelal socialism pro chudé lidi,
ruská
byla
protO'
velmi
casto
zameúO'vána se ctením
!oh~se musí r.adovat každý krestan. TentO' problém,
svatých predmetLt, ne jako symbO'lt"1Božství, nýbrž jako
seny.v encyl~1tce » Rerum novarum « jest prekrásne
ym!)ol.lcky,vYjádren v záverecné kapitole ')ZázrakLl jeho vtelení. Odtud vyplývá sklon k litere, k slO'vu a ne
k jehO' smyslu, což významne charakterisuje
starontIknstovych« Selmy Lagerlófové.
Naším úkolem
st, aby se socialism nástrojem BeliálovÝm nestal. To verce za celO'u dO'bu mO'skevského Ruska.
Jest tedy vidno, že v Rusku nebylo prijetí krestanmen{[za urcitS'ch okolností spolL1pr~lciv tech úkoství .:=tnivelmi trvalým, ani rO'vnomerným: záviselo od
o~, které podle svéha kJ:esCanského svetového
názoru
stupne kultury verícího. Vytvorila se jaldsi stupnice
uzC'tllenejen akceptovati, ale na. nichž spolulJracovat'i
uvedomení Kristového ucení: jinak veril šlechtic, jinak
'[ád:lt11epfímO' za svO'u p')vinnost. Antith~sa "Krius a Bdiál« je ovšem snadnO' pochopitelná, ale v po- meštan a jinak sedlák. Jižní západ, jenž pO'dléhal vlivLtm latinskS'm, hyl více osvecený než Veliwrusko; setic.e~ v živote vLlbec cern a lJel nestojí tak ostre proti
verní východ více kO'nservativní a zaostaly. Bylo tedy
bl', jako v mravoucných povídkách.
mnoho rl1zného pochopení krestanství. Scházelo zde
spolecné niveau morálky, nebylO' známa žádné trvalé
mravní minimum, zavazující k necemu urcitému všechny krestany. RO'vnež dalet(ými od pravdy jsou predruskSr
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stavy evrasistti úlohy moskevského cara jako vtelení
a predstavitele »víry zvykové«. MiHe-li však mnohokráte Se ženící I van HroznÝ se svou oprycninou a se
svými vúšncmi býti považován za vtelení této víry?
Aneb lakomec Šujskij. nebo zrádqý Boris Godunov?
Ne, carové byli daleko od své svatosti. I-Irešili, a díky
svému postavení hrešili na jáve. 1 zásluhy cara hyly
nekdy považovány za vinu: což nebyl moskevsk)' car
žalován pro podporování antichrista, když svolil k oprave knih církevních? Muže-li býti za takovýchto pomerú
rec o tom, že »víra zvyková« mela svuj nejvyšší výraz
a oporu v caru? Ostatne již v samém pojmu »víry zvykové« jest mnoho nekrestanského, spíše musulmanského nebo budhistického. Znecištování náboženství »zvykem« není jeho obohacením, nýbrž ochuzením. Jest
vubec k neporozumení, proc eyrasisté volí pravoslaví
jako podklad svého ucení. Logictejší by bylo vzkrísiti
staré ruské pohanstvÍ.
Katolictví nenávidí evrasista vášnive a fanaticky.
Podle nich jest ruské pravoslaví nejvyšší a jedine cistou
a plnou formou krestanství. Všechno mimo neho jest
bLHfpohanstvÍ, nebo heresie a odvržení. Pohanství jest
myšlenkove evrasistllm bližší než západní krestanství.
ježto pohanství jest »pravoslavím potentiálním«. V nákresu otázky židovské dospel podporovatel evrasijství
prof. Karsavin k nutnosti utvorení »pravoslavné židovské církve «.
V pr:woslaví cení evrasista jeho nehybnost a staví
tuto zvláštnost proti »dynamické a neklidné cilosti katolictví «.
Nezam)'šlím analysovati techto ciste náboženshch
momentll nového eV:rasijského J slamu. Poukazuji p'auze na to, že každ)' verící a hluhoce založen)' pravoslavný uznati musí, že v celé této »obrane« pr:woslaví
jest skryto více hany než chvály. Težko je posouditi,
jak dalece jest pohanství »potentiálním pravoslavím«,
zdá se mi však, že ku pr., kdyby evangelium evrasijské
melo úspech, stalo by se ruské pravoslaví )'potentiálním pohanstvím«. A toto bylo by smutnou zdarilostí
nejen pro Rusko, n)'brž také pro svet západo-krestanský. Lépe by bylo, kdyby evrasisté se vllbec rozešli
s krestanstvím a nezneužívali
náboženství
pro své
úcely.
Nejzajímavejší
cástí theorie evrasijské jest bezpochyby veda o státu, procež venují ji více pozornosti,
než celé ostatní literature nových mesiášl1. Tato veda
skládá se ze dvou cástí: vysvetlení ideologického a
praktických prizpllsobení se politic1<o-sociálních.
Nahlédneme v tuto ideologii blíže.
Evrasijství vzdává se zásadne úsilí uskutecnení ideálního království Božího, nesnaží se stvoriti dokonalého aparátu vlády a ve státním systému spokojí se docílením nejmenšího zla.
Prakticky znamená to jen priznání k neschopnosti
stvoriti neco skutecne trvanlivého. Evrasista hlásá heslo vzdání se myšlenek demokratických:
svobody a
rovnosti, a staví se proti panování myšlenky. Myšlenkou evrasijství zase jest: dbáti o tradici Džingis-chana,
uchopiti se hegemonie nad národy .c\sie a utvoriti syntésu duševní kultury Východu. Evrasie má býti štast··
nou Arkadií, oprenou stále na trvanlivém podklade jedine spasitelného pravoslaví. Tím Zpllsobem myšlenka
Evrasie není nicím jiným, než myšlenkou v)Tchodní
pravoslavné t~eokracie. V takovémto názoru není
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v žádném prípade nic nového. Více než pred 100 lety
byl vyrknut v clánku »Spása Ruska«, pS~1l1ýmproti
Karamzinovi. Autor toho clánku psal již tehdy, že filosofie Krista žehná Džingischana a teší se z jeho prepadení, protože tatarsk)' nátlak a odstranení od západní
Evropy byly asi nejvetším štestím Ruska, ponevadi
udržely v nem pr.'lVou víru Kristovu. Tento »filosof
v Kristu«, k jehož príbuzenství se evrasisté rádi priznávají, mel ješte více dobrých projektLl. OdLlvodnoval, že jest nutno, aby všechna »nepravoslavná filosofie« byla zakázána, aby veškerá ucení podána byla
Písmu svatému, aby zboreny byly stavby moskevské
university, jakožto ohnište bezbožnosti a myšlenek politicky škodlivých. Tento obskurní filosof není nikdo
jiný než pochlebník a 10k'1j bláznivého despota Arakcejeva, Michal Leonsievic Magnickij. Evrasisté slibují, že
nezLlstanou pozadu za svým predchúdcem.
Pri bližší analyse zjistí se celá tato smes teokralická.
jako uhlazený fašismus.

III.
Evrasisté kritisují soudobou demokracii, majíce za
to, že nemá ona žádné pLlvodní myšlenky, že jest jen
holí v ruce té neb oné trídy nebo skupiny. Dle míncní
prísežného theoretika státnictví evrasijského, prof. N.
Aleksiejeva, má býti aparát státní v rukou jisté vláJ.noucí vrstvy, která se seskupí kolem jedné spolecné myšlenky. Problémem státu jest práve takové vytvorení
vládní vrstvy »ideologick)-m výberem«. Demokratický
systém nemá hodnoty pro Evropu, která si ho VYPLljcila od Anglie, aniž vystihla, že demokntický rád vyvíjel se v Anglii na podklade místních )zásad racionel·
ních«. Rušti emigranti pochopili, že demokratický stát
v podstate skrývá za sebou vládu toho neb onoho »V}'beru« sociálního, a to opravl1uje je ke snaze utvoriti
v Rusku systém ne demokratický, nýbrž »demotick)",
kter)' by mel Z'l podklad v),ber lidí, vyznávajících program evrasijský. Tento »v)Tber« lidí bude míti ve svých
rukou vládu a bude shora regulovati základ stavby
státní, kdežto v systému demokratickém jest stavba
státní stavena ze základl\ což, uvažujeme-li logicky,
má v zápetí pád vlády a anarchie. V methode Petra Velikého, jenž vybíral lidi dle »zpLlsobilosti pro stát«, vidí
evrasisté jen tu chybu, že Petr Veliký hledal u lidí jen
schopnosti a ne ideologii. V Evrasii bude tato chyba
samozrejme opravena. Jinými slovy, povstane tam vyslovená oligarchie ...
Síla demokracie záleží v tom, že demokracie jest
schopna ,k .autokritice, proto považuj'i za zbytecné.\
odpírati tyto staré a dávno prekonané námitky, jimiž
šermují evrasisté. Pokud se zase týce vlády myšlenky,
»ideokracie«, to prece i v demokracii tak jako v monarchismu vládly vždy jisté myšlenky sociální a kulturní.
Takové myšlenky vždy a všude dávaly smer stálnímu
životu a mely pred evrasijstvím tu prednost, že pripouštely také existenci jiných myšlenek, casto opacných
a jim neprátelských. Naproti tomu dle theorie Aleksejeva má sociální pravda býti jen jedna a tato má býti
monopolem· vládnoucí vrstvy. Tato vrstva, majíc již
myšlenku a vládu ve sv)-ch rukou, má si ji navždy podržeti. Pomíjeje naivitu víry o existenci absolutní sociální pravdy, poukazuji jen na to, že taková prakse je
již d~lvno nejen v Halii a v MacYarsku, nýbrž také v sovetském Rusku. Ostatne v ocích evrasistLI jest to dríve

duvodem pro nežli c o n t r a, ponevadž k bolševikum
hledí se zrejmou sympatií a prijímají jejich metody a
litují jen toho, že komunisté mají »preludné a klamné
myšlenky«.
V žádném prípade není teorie oligarchie nová. Oligarchie sama o sobe povstává všude: v monarchii ze zásady aristokratické, v republice na podklade osobních
schopností, zásluh pro stát aneb majetnosti. Všude však
byla oligarchie považována za neco nepríznivého a teprve v Evrasii považována má býti za vec príznivou.
Evrasisté považují za potrebné udržeti také v budoucnosti sovetský systém správy a federativní podklad
spolužití nároMI Ruska. Za tím úcelem približují se nejen k národním menšinám východního puvodu, .'11e
obracejí se také na Ukrajince, aby si »uvedomili svoje
spojení s bývalým imperiem Džingis-Chana«.
Pokud
jest mi známo, podarilo se jim navázati dosud jen
s berlínskou skupinou straníku gen. Skoropadského:
mezi berlínskými »hejtmany« a docentem Swickým
konalo se nekolik konferencí v listopadu roku 1928.
Docílení své vlády predstavují si evrasisté takto:
»Vrchol« komunistické vlády bude pozmenen na nový
»vrchol« evrasistLI. Ostatní zustane podle drívejška,
bolševikLlmna podradném stanovisku budou vysvetleny
pnvdy evrasijské a takto vstoupí tito do rad »vládnouci vrstvy«. Evrasisté ujištují casto, že mají v Rusku sít
»jajecek-(a jsou ve snojení s nejak)'mi »budhistickými
organisace/mi«, které je dokonce hmotne podporují'.
. ení známo, kolik na tom všem jest pravdy. Nepochybné však jest, že evrasisté disponují dosti velikými prostredky financními, plynoucími z neznámých a tajných
pnmenu. Puvodní pathos evrasijství již minul a množtví jeho privržencu mezi emigracií se rozprchlo, kdyby
se však události vyvíjely ve smyslu evrasistLI, získali by
ješte mnoho nových straníku. Evrasijství není mocí a
asi nikdy jí nebude. V každém prípade však, kdyby se
kolo dejin obrátilo, mohlo by se státi jistou reální velikostí.
Zbývá ješte nekolik slovo soustave sociální a hospodárské, jež má v Evrasii vládnouti. Jest srozumitelné,
že trídní složení bude odstraneno a nastane sestavení
po ZpLlsobucechu stredovekých, ve kterých každý clen
pracuje ve' prospech celku a tím spolecnost tvorí »jednu
symfonickou osobnost«. Krátce receno, máme zde pokus o vytvorení státního organismu,
spojení všech
vrstev pri pomoci myšlenky uzavreného harmonického
tátu. Tato koncepce jest prímo vypujcena od Mussoliniho. Rudé »profsojuzy« Moskvy patrí rovnež do této
kategorie. zde tudíž nevidíme nic nového, samostatného a originálního.
V otázce soukromého vlastnictví pozemkového .'1movitého,prinášejí evrasisté nové ucení, na které jsou velmi hrdi. Jest to teorie t. zv. »vlastnictví funkcionálniho«. Jeho heslem jest »ani kapitalismus, ani socialismus«. Rozluštíme-li tuto formuli, shledáme, že ve skutecnosti má ona zníti jinak: »jak kapitalismus, tak socillismus«.
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Podklad celého systému »státne-soukromého«
vlastnictví redukuje se na prímém poli právním na zámenu
vlastnictví »absolutní« na vlastnictví »relativní«, nebo
podle prof. Aleksejeva vlastnictví
funkcionální.
U vlastnictví ."lbsolutníhO' odpovídá právu majitele povinnost všech u každého zvlášt k tolerování práva majitele, jehož nezatežují z toho titulu žádné povinnosti

VLlci svetu zevneJslmu. U vlastnictví relativního zase
nostává se majiteli jistých práv, avšak uloženy jsou mu
také povinnosti. Soucasne také každá jiná osobnost jest
povinna tolerovati práva majitele, má však také právo
k jistým výkonum z 'jeho strany. To znamená, že pretvorení soukromého vlastnictví jakO' pomeru právního,
redukuje se na zmenu jeho pomeru ke itátu, t. j. zesílení
jeho ingerence v živote »civilní spolecnosti«. Tato ingerence má u evrasistu tuto formuli:
Každému majiteli, jenž vLlci spolecnosti a státu neplní svých povinností, muže býti soudne odnato vlastnictví (Z1. odškodnení nebo bez odškodnení), dle stupne
provinení.
V tomto ohledu bouchají evrasisté do dverí O'tevrených. Absolutního vlastnictví není již nejméne 2.000
let. Již staré právo rímské znalo celou radu omezení
soukromého vlastnictví nejen v zájmu sousedLI, nýbrž
také celku (np. exceptio »ne urbs deformetur«). Pokud
se týce práva soudobéhO', ví každý právník, že nynejší
pojem vlastnictví jest v zájmu celku omezen. Prá,'o
státu na regulaci života hospodárského jest již dávno.
Není v tom nic evrasijského. Prefekt parížské policie
není evmsistou a prece svolává majitele lidov5'ch kuchyní, ukládaje jim promyšlení o snížení cen v zájmu
»všech« obcanLI parížských. Ve Francii nejsou evrasisté, a prece cenu chleba upravuje vláda.
v Rusku ješte pred revolucí vydávaly magistráty závazné narízení,
t5'kající se cen poživatin. Nebyli to evrasisté, mopak
lidé, trpící nemocí »zbožnování západu«. Ostatne jest
tomu taktéž i v jiných zemích, kde se o evrasistech VLIbec neslyšelo.
Originalita evrasistu zacíná se, když po zjištení nutnosti utvorení podmínek pro trvalý život hospodárský
oznamují, že bude soudne odnato právo vlastnictví
všem, kdož nebudou plniti povinnosti VLICistátu. Co to
znamená v pmksi?
Dejme tomu, ze v budoucí Evrasii nynejších 24 milionu majitelu pudy stane se majiteli »funkcionálními «.
Všichni mají plniti povinnosti VLICistátu, nesplní-li jich,
ztratí své vlastnictví. Ve které chvíli však povstávají
povinnosti sedláka vuci státu? Samozreime ve chvíli
produkce zboží, ve chvíli jejich prodeje nebo ve chvíli
jeho požití. Sedlák produkuje použivatiny stále, denne
jich požívá, nekdy je také prodává. Tím ZpLlsobem jest
24 milionLI sedláku každé chvíle vystaveno nebezpecí
zproneverení se povinnostem vuci státu. Nebyla zorána
zem dle povinností - soud. Nebyla využita konjunktura, obilí bylo prodáno príliš draho, nebo príliš lacino soud! Pred soud sedláku - použil-li jsi pres míru své
vlastní poživatiny, porídil-li jsi dcerce príliš marnotratný snatek, nebot tím jsi se provinil proti zájmLlm státu.
Není to prehánení, práve tyto malickosti tvorí jediný
podklad k rozrešení otázky: Splnil-li sedlák své povinnosti VLICistátu nebo ne. Dá se vubec pomýšleti na policejne-soudní aparát, který by zachycoval tyto malickosti? Teorie evrasijství opírá se i v tomto ohledu o pusté fráze. Heslo »ani socialismus, ani kapitalismus« znamená tedy chaos a pojem »funkcionálního vlastnictví «
anarchii.
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Takovou predstavu skýtá evrasijství. Jest to beztvará
ffi'1Sa zvucných slO'v, v jejíž slupce není jádra. Evrasijství jest zjevem toliko zajímavým, a to z toho du535

PNtomnostvodu, že múže sloužiti za príklad, jak povstávají
»ze
vzduchu« teorie a jak rostou, jak se rozširují
a jak získávají privržencú.
Jako pokus sociální psychologie jest
tento zjev poucný a mravný. Pro vedu jest Evrasie tím,
co »Mesto slunce",
»Utopie«,
»Atlantis«.
Veda zdedí
po evrasistech
(lve, tri myšlenky, clve, tri nahodilé, nezpracované
zmínky.
Jest možno,
že jedi.né aktivum
evrasijství
stanoví methodologick~l
myšlenka, že dejiny
Ruska z dob tatarského
zajetí nutno zkoumati
ne bez,
n}'brž v souvislosti
se všeobecnými
dejinami kocujícího
imperia tatarského.
Toho jest však málo, aby se tvorila
celá teorie.
Myslím, že není žádného podkladu pro to, aby evr.1sijst ví hrálo jednou v živote politickém
významnejší
úlohu. Všechno zd[l se mluvití o necem opacném. Ostatne, kdo to ví? V R uslm jest mnoho možn}'ch vecí ...

HOSPODÁR

NÁRODNí
Ing. Frant. Munk:

Revoluce obchodu.
V Politické
knihovne
(Orbis) vyjde
v techto dnech "Nové hospodárství« (Studie o hospodárské revoluci XX. století.) Náš
clánek je výnatkem z kapitoly o zrevolucionování obchodu v prvé tretine tohoto
století.

Maloobchodník,
již výhradným
níkem mezi detailista
výrobcem není
a konsumentem.

prostredProfesor
Nystrom z Columbia University podrobil šetrení moderní obchodní organisaci
a zjistil, že z celkového obratu
obchodu ve Spojených státech, který odhadl na 35 miliard dolaru, v roce 1923 a na 40 mi1lard v roce 1927, pripadá na jednotlivé typy obchodního provozu tento podíl:
Obchodní domy (Department
Stores)
l~etezové
krámy (Chain Stores)
Zasilatelské
závody
Tovární prodejny .
Podomní
obchod .
Konsumní družstva
Samostatný
maloobchod

16%
12%
4%
2%
2%

1%
.64%

Drobný maloobchod ztrácí od roku 1920 rychle pudu,
zatím co podíl department
stores stoupl za 7 let o 35%
a obrat chain stores o celé tisíce procent.
Dep a rtm e n t s t o r e s jsou obchodními domy podle evropského
pojetí (grands magasins).
Jejich vedoucí
myšlenkou
je koncentrace
nejrozmanitejšího
zboží provedená místne, tedy podle obvyklého rcení »od jehly až
k automobilu«. To se jim také úplne zdarilo a obrovské
paláce department
stores jsou obvyklým
zjevem ve
všech amerických
mestech.
Nemusíme
ovšem ani do
Ameriky, "Au Printemps«,
"Galeries Lafayette«,
»Louvre«, »Samaritaine«
a jiné obchodní
domy parížské,
Tietz, Wertheim nebo Kaufhaus des Westens v Berlíne,
Selfridge, tlarrod's,
Austin Reed nebo Barker v Londýne, Nordiska Kompaniet
ve Stockholmu,
Milsukoshi,
Matsuya nebo Matsuzakaya
v Tokiu, jsou známy po ce536

lém svete. Je ku podivu, že u nás nemáme ješte skutecného obchodního domu. Po zániku obchodního domu Novák je tu jediná firma Brouk a Babka a nekolik pražských železárských
závodu,
které rostou v obchodní
domy. Dnešní stav nesmí nás ale mýlit. Drív nebo pozdeji povstanou
také u nás obchodní domy a to nejen
v Praze, nýbrž i ve všech vetších mestech
republiky.
V organisaci obchodních domu staly se veliké zmeny od
doby, kdy Zoi a tak geniálne vystihl dejich úcinnost ve
"Stcstí dall1«. Zvláštním typem jsou na príklad obchodní
domy, prodávající
zboží v jediné cene, jako americký
W oolworth. Našim obchodníkum budiž výstražným
signálem rychlost, s jakou se práve tento typ obchodní koncentrace šírí v našem sousedstvÍ. WoolwOith, který mel
do nedávna v New Yorku nejvyšší mrakodrap, má už filiálky nejen v Londýne, nýbrž i v Berlíne a sám berlínský Tietz založil už 56 "Einheitspreisladen«,
prodávající
zboží jen za 25 a 50 feniku a za 1 marku.
Obchodní domy typu "department
store« podléhají
velmi rychle další koncentraci.
V Americe je vetšina
z nich spjata filiálkovým systémem
a podobne je tomu
v Evrope. Departmentstores
trustu jí a karteluH se nyní
tak bežne, jako prumyslové
podniky. V dohledné dobe
budou asi všechny department stores na evropském kontinente spjaty v nekolik málo koncernu. Zajímavým zjevem je znacná spojitost mezi obchodními domy nemeckými a francouzskými,
zejména mezi Karstadtem-ffam·
burk a mezi parížskirmi Louvre. Au Printemps a Galeries
Réunies, s nimiž Karstadt
zakládá radu »Einheitspreisliiden« v zahranicí a které také nákup v zahranicí. mimo
jiné i u nás, provádejí
spolecne. Z podnetu Mezinárodního ústavu pro vedeckou
organisaci
v Ženeve byla
()statne již založena studijní komise, sdružující všechny
velké evropské a nejduležitejší americké obchodní domy.
Koncentrací
priblížily se department
stores druhému
modernímu typu, 1. j. c h a i n s t o r e s, tedy retezovým
krámum, které samozrejme
nemaii co delat s tím, co
jsme u nás za války nazývali
"retezovými
obchody«.
Jsou to proste spolecnosti,
které prodávají
urcitý produkt nebo zboží urcitého oboru široce rozvetveným
systémem vlastních prodejen. Chain stores staly se v nelcolika málo letech mnohem nebezpecnejším
souperem
samostatného
maloobchodu, než obchodní domy, a to jak
ve Spojených státech, tak i na západe Evropy. ÚžasnÝ
rozvoj retezových
krámu je jedním z nejzajímavejších
ílkazu poslední doby. Za jediný rok 1927 stoupl obrat retezových
obchodu o 29% proti roku predcházejícímu.
Podle »Chain Store Age« je 30 % obchodu smíšeným zbožím obstaráváno
818 "firmami s 57.000 filiálkami. V roce
1926 uvádí se ve Spojených
státech již 6488 "retezu«
v detailním obchode. Z toho je na pr. 1300 "retezu« v samotném oboru potravinárském
s pad es á t i t i s í ci
krámLl a s obratem 2 miliard dolaru. CelkovÝ pocet retezových krámu v Americe je už hodne pres 100.000. Samotný Woolworth,
o kterém jsme se už zmínili, má 2100
filiálek s obratem 300 mil. dolaru. Není ale daleko nejvetší. Predcí ho "hokynárský«
retez .Atlantic and Pacific
Stores se 17.000 filiálkami. V tomto oboru jsou ješte cetné
jiné retezy, na pr. uvedený
už Piggly- Wiggly nebo
American Stores Co. V drogerii (drng stores) existovalo
roku 192R pres 450 podniku s 3100 krámy. Asi 70% mužské obuvi prodá se v retezových
krámech. Velmi rozsáhlé retezy jsou také v prodeji tabákového
zboží (Vnited Cigar, Schulte), v cukrárství
(tlapiness
Co., Loft),

PNtomnostkonfekci (Oolde), v oboru restauratérském, v hotel nií, v biografech a v podnicích varietních divadel. Ameé Census Bureau provedlo nedávno šetrení v 8 typich amerických mestech (Chicago, Baltimore, Province, Kansas City, SeattIe, Denver, AtIanta a Syrae). ZJistilo, že z celkového obchodního obratu 3 a pul
ardy dolaru pripadá na retezy 1655 milionu, tedy
rka jedna tretina. Také v Evrope se chain stores velrychle ujaly. V Anglii, kde jejich název není chain
res, nýbrž "mu1tiple shops«, existuje jich celá rada
vne v oboru drogistickém. Boots Pure Drug Co. má
filiálek, Taylor's 200, Timothy White 102, Parkes 4l.
oboru "hokynárství« nejvetší retez je tlome and Co-'
al Stores s 1100 prodejnami, Star Tea Co. s 1050 proami a velký pocet menších. Známé jsou jídelny A.
C. a Lyons, které najdeme v LondÝne na každém kroVe Fr a n c i i pozorujeme rychlý vzrust "Sos:iétés a
rsales mu1tiples«, pres to, že zákonem je stanovena
áštní prirážka (až 100 %) k nekterým daním, odstupaná podle poctu filiálek. PiIiálkové obchody rostou
o houby, takže dnes jich je ve francii 95.000 v ma,Íetasi !OO slJolecností. V samotném obchodu potravinami
eme 10(, spolecností s filiálkami od 15 do 1100 a cel:ým poctem asi 18.500 krámú. Neivetší z nich, jako
ks Rémois, Entrepots de Orenelle a Ruche Mériale vykazují relativne ne.irychlej~í rust. Obrat fransk\'ch "succursales muItiples« odhaduje se rocne na
pul miliardy franku, nocet zamestnancu nai 86.000
. Jeiich organisace. metoc1v i sociální rozvrstvení
neobvcejn: zajímavé. V Nemecku ne.isou dosud tak
hlé retezy, ale je z.ievná tendence k nim, zejména
oru obuvi. taháku. kávy, mlékarských produktu, mýa konfekce. Pobocka Karstadtova, spolecnost Epa,
dá príkladne 28 nových filiálek ve všech cástech
cka. Konecne i u nás vidíme jasne první príznaky
to vývoje. Bafovy prodejny, Meinl, Kulík, Odkolek
Busi jsou ukázkou retezové organisace, prozatím
e v menším merítku.
ejmodernejším typem je k o m b i n a c e dep a r tnt ach a i n s t o r e s. Jednak se obchodní domy
jemne retezují a tvorí tak fiIiálkové systémy jako
rnerice Oimbel, Sako, May and Co.), iednak se dáruzná oddelení v obchodních domech prímo do spráspolecnostem retezových krámu. Velmi casto naideve velkých department stores oddelení potravin v reAtlantic and Pacific, oddelení tabáku v rukou United
r a pod. Docela obdobný vývoj prodelávají v Amezasilatelské firmy (mail order houses), vyrizující zaky výhradne poštou, z nichž nejznámejší jsou Sears,
buck and Co. a Montgomery Ward. Také ony zarisi .filiální sklady ve venkovských mestech. Sears,
buck mel koncem 1928 již 37 hlavních a 151 poboczávodu ve Spojených státech.
o jsou fakta, cifry, jména firem. Není nutno je kotovat. Dokazují, že obchod prodelává revoluci nejne tak intensivní, jako prumysl. RacionaIisace vítezí
obchodu.Prirozene vnucuje se otázka, jak muže drobobchod v tomto nerovném boji obstát. Odpoved je
. á: k o o per a c í.
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Shaw a Slované.
Otakar fischer
zmínil se nedávno o zajímavosti tohoto námetu pro nás. Následující
rádky podávají k tomu nekolik základních
poznámek.

Shawuv zájem o Slovany nebyl nikdy nejvetší, a kdyby mel být meren jeho zájmem o Nemce, Francouze - o Anglicanech a Irech nemluve - srovnání
by dopadlo pro Slovany nepríznive. Shawa ovšem Z'l,jímaly predevším veliké zjevy umelecké a kulturní, a
proto je nutno rozeznávat na pr. mezi jeho zájmem
o Ibsena a jeho zájmem o Nory, mezi jeho styky se
Strindbergrem a jeho pomerem k Švédum atd. Je prirozeno, že intensivnejší vztah k urcité národní kulture
byl vázán spíše více než méne styky osobními, a tech
bylo u Shaw.'l, jak je ostatne samozrejmé, mnohem více
s príslušníky západních než východních národních kultur evropských. (Pak z ceských spisovatelu váže ho
prátelství jedine s autorem "Anglických listu«.)
Pri tom však je zajímavé, že z jeho her tri jsou 10kalisovány v prostredí slovanském a že v jiných dvou
dílech nalézáme charakteristické osobnosti slovanského
puvodu, zatím co m. pr. do nemeckého prostredí Shaw
neumístil ani jediné hry, a kritiku nemectví omezil na
dvojí karikaturu Viléma Posledního. Za to ovšem jeho
kladný kulturní vztah k Nemcum je hluboký a mnohostranný, takže -emci s jistého hlediska mohou vším
právem ríkati »unser Shaw", jako už dávno ríkají
»unser Shakespeare«. Jsou k tomu oprávneni už tím,
co pro Shawa udelali v dobách, kdy byl v autorisovaných ocích kulturní Evropy teprve zajímavým výbojným bourlivákem. Není cílem techto rádku zkoumati
pocImínenost onoho zájmu a postací konstatovat, že
Nemci prop'l.gujíce Shawa propagovali své kulturní
hodnoty, predevším Wagnera a Goetha, ale i Nietzscheho a Schopenhauera. Pokud beží o Slovanv, zdá
se, že zemrelý Karel Mušel byl prvým Sha,;ovým
apoštolem. Poláci ovšem Shawa hráli a hrají dost
i v Rusku není neznám, nicméne ceský zájem o Shawa
byl a je zvlášt t.rvalý a soustavný. Jižní Slované a predevším Bulhari pak se nestali Sh'lwovS'mi ctiteli už
proto, že na jejich kulturní míru namíril Shaw jednu
ze svS'ch bojovných frašek.
Válku a hrdilm ("Arms aJld the Man«) - (at už se
této hre ríkalo u nás s fraškovit)'m zbarvením '(:okoládový hrdina« anebo podle nemeckého vzoru »HnEnové«) - z'ljist.é Shaw nepsal s úmysly oslavnS'mi, a
i když vidí v této hre objekti vní ct.enár jen' kritiku
prázdné pseudohrdinské posy a oslavení cudného heroismu civilního, který ví, kdy je na míste ustoupit,
to jest »býti zbabelým«, není nicméne docela bezduvodné, že naivnejší a primitivnejší
zástupci- bulharského národa videli v ní snižování své rasy a vlasti.
Avšak Shaw ve svých štiplavSrch nájezdech proti jižním Slovanum pocín'll si s touže cestnou bezohledností,
jako když castoval Anglicany, anebo ironicky prejíždel
své krajany irské. Jádro hry, konflikt mezi prázdnou
pósou boucharonského Sergeje a strízlivým hrdinstvím
vecného Bluntschliho je konfliktem ideovým a psycho"1
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logickým. Mohl být stejne dobre lokalisován kdekoli
jinde, a rozcilovat se nad vecí ven a ven vedlejší j"lko
je umístení do války srbsko-bulharské je naivnost, radící se mezi studentská vyražení. Ty detaily hry, proti
nimž se obycejne protestovalo, jsou ve hre naprosto
vedlejší (tím není receno, že byly v dobe vzniku hry
nepravdivé). Hra je nad nimi a mimo ne. Privešen~l
kritisující frašb je u Shawa zcela obvyklý zjev. Ridendo dicere verum.

vanu a to v jejich pomerné kulturní mladosti. Nejvetší ruský etik je jedin.)' slovanský kulturní zjev, kterého Shaw prijal bez výhrady do spolecnosti velik)'ch
duchLl, které uznává:

Veliká Katerina (Great Catherine) je už mnohem
bezohlednejší
fraškovitý útok na ruskou minulost.
Burlesknost slovanského orientu ve hre» Válku a hr.dinu« je naznacovaná, stupnuje se tu do plné síly. Po>
stava Kateriny samé, avšak predevším charakter knížete Potemkina jsou tu vykresleny s vrcholnou bezohledností a fraškovitÝm bravadem vpravde bezuzdným, a pres to se nepamatujeme, že ruští emigranti
by si byli utržili ostudu pri nejakých. demonstracích
proti ostrí této ,aristofanovské hrícky.
A1tnajans~ou} bolševickou císarovnu (Annajanska,
the Bolshevlc Empers)
je možno také radit mezi
Shawovy hry se slovanským zbarvením, ackoliv to je
tu hodne slabé a neurcité, už proto, že hrícka se odehrává v hodne imaginárním prostredí na západních hranicích Ruska. Ráz hry je rasove nejméne specifický a
podstata tohoto divadelního žertu je politická, nikoliv
rasová.
Tri hry tedy napsal Shaw na slovanské námety a to
komedii a dve frašky. S drobnejšími prvky slovanskými setkáváme se ješte ve dvou Shawových dílech. Predevším je to postava Mme Sczymplicy z románu L ás k a. mez i u mel c i, umelecky horoucí a opravdové,
erotIcky strídmé, ba až odríkavé, a manželsky príznacne lhostejné. Není naším úkolem overovat pnvdivost
typu této umelecké Polky: tolik je však nutno ríci,
že Shaw své umelecké kreace odvozoval velmi casto
od skutecn.)'ch životních predloh a že velmi zhusta je
proto mOžno mluviti o postavách dokumentárních.
Jinou Polkou podobne neÚ'bycejnou a ješte výstrednejši
je ~rtistka Lina Sczepanowska ze hry »Mes,"lliance «,
dedIcná akrobatka a vÚ'lná žena, která spojuje skvelé
fysické zdraví s podivuhodnou duševní rovnováhou a
realistickou nesentimentalitou.
Jestliže Sczymplica dává prednost hudbe pred manželskÝm životem, Sczeplnowska odmítá manželský
»trade-unionism«
vubec.
Obe žijí tedy svým vyšším povoláním a pohrdají více
méne radovou ženskou cinností. Na vzdory ruznému
prestrojení techto dvou postav je zrejmo, že beží o t)·ž
typ, ne-Ii i o totožnou predlohu. Obe tyto repliky ibsenovsko-shawovského
mezinárodního
typu »neženské
ženy«, které však autor dt'isledne predstavuje jako uvedomelé Polky, jsou pravý Ú'pak »vášniv.)'ch", »verných«
anebo »holubicích« Slovanek, jimiž nás otravovali slovanští bardi, a které ješte žijí v poesii krajských m~st
a populárních našich deníku.
Zmíníme-Ii se ješte o válecném »Domu zlomených
srdcí« (Hearbreak House), kterážto hra nese oznacení
»anglická fantasie na ruská témata«, a v predmluve
dovolává se bezútešnosti kritického realislTlu »Višú~vého sadu", »Trí sester", »Racka«, vycerpali jsme po
stránce námetové snad všecky slovanské momenty
v Shawove díle.
Celkem možno ríci, že Shawuv zájem o Slovany nebyl nijak zvlášt intensivnÍ;i na jediné výjimce - Tolstém - je zrejmo, že vina spíše než u Shavva je u Slo-

Jak charakteristický
citát a jak výmluv'ný výbor:
m~zi dvanácti genii šest Anglicanu, ctyri Nemci, Nor.
a Jediný Slovan. Není-Ii tu jediného románského jména, je nutno to vysvetlit a doplnit jednak tím, že tento
výbor prozrazuje více fysiologické a~psychologické záliby autorovy než by absolutne hodnotil po stránce
kulturní velikosti, a jednak ješte tím, že na jiných místech Shaw vysoce hodnotí moderní Francouze a renesancní Italy, kdežto O' Slovanech bychom marne hledali podobných zmínek.
Tolstoj je tedy jediný slovansk)' genius, k nemuž se
Shaw zná. Je to zpusobeno obdobnými stránkami sVctového názoru obou autoru, v nichž ethos Tolstého
predcházel Shawovu specifickému puritánství. Význam
Cechovuv Shaw rovnež uznává, prekvapuje však celková lhostejnost k Dostojevskému, zvlášte pri znacném Shawovu zájmu o Strindberga.
Prejdeme-li z oblasti kultury do politiky, vidíme, že
zájmu Sha wova spíše pribylo než ubylo. Socialista
Shaw kriticky ocenoval Lenina i jeho dílo, ruský komunism. Byli - dalo by se ríci - s V)'vojového hlediska - spÚ'lupracovníky pres všechny taktické a snad
leckdy i ideologické rozdíly. Do kapitoly Shaw a slovanská politika patrí dramatikovo ocenení díla a postavení Masarykova, který tak dobre vyhovuje Shawove politické norme o vládcích-filosofech, konstruktivních realistech. A konecne jest se i zmíniti o Shawove odmítnutí Rothemerovy madarské propagandy
v poslední dobe, kterážtÚ' zásluha Shaw.'1 v roli svedomí Evropy nebyla u nás ješte s dostatek ocenena.
Shromáždivše tech nekolik významm"ch bodu a cloplnivše je všemi paberky, na než jsme prišli pri prehlížení Shawovy cinnosti, nemužeme nepozorovat, že
pomeru tak honosne nadepsanému, Shaw a Slov:lllé,
chybí jednotící duch. Shaw nepojímal Slovany jako
specifickou rasu, spojenou metafysickými pouty pokrevního PLlvodu, který premáhá všecky rozhodující
a podstatné rÚ'zdíly navršené dlouh)'mi veky a cizorodými sousedstvími. palek nej:lkého naivního rasového
synthetismu, Shaw rozeznává dÚ'bre primitivní Slovany
jižní: orientální ruské Slovany z doby petrovské, i moderní Rusy, u nichž se tak dramaticky sráží utopickú
koncepce v podstate a cíli humanistická s mužickou
tíhou a nehybností; a konecne Slovany západní a nemeckým vlivem zmenené. Vždycky to však byli reální
a konkrétní Jihoslované a Rusové a Poláci a Ceši, a
nikoliv snad romantictí slovanští pobratimové. Na otázku co to je slovanství, zustal by Shaw patricnou definici dlužen. Byl-li príliš Shawem, než aby vyprável
nekdy pohádky, v našem prípade slovanské, povedel za
to dost o pravých povahách (a to predevším o rozdílech
mezi nimi) tech ethnických konglomerátLl, kterým vlastenectí úvodníkári s nadšením ríkají y,ti a ti Slované",
dÚ'mnívajíce se, že nekoho anebo neco bezpecne anebo
alespon podstatne chankterisÚ'vali.
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"Bunyan, Blake, liogarth, Turner, Goethe, She!ley, Seha·
penhauer, Wagner, lbsen, Morris, T o II s t o j a Nietzsche
náleží mezi autory, jichž zvláštní pojímání sveta prijímám
za více nebo méne príbuzné s mým.«
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Rozmluva s CechoamerieaiJ.elD.

E

try (veliká vlast). Ale jenom v naucených písních zpívá: My dear conutry (drahá vlast). Cech miluje Prahu. American je hrdý na New York. Cítíte ten jemný
rozdíl, príteli?
Tragedie je v tom, ,že mnozí Americané chtejí být
Evropany (nechtejí být Babitty), a mnozí Evropané
chtejí být Americany. To, prosím, zcela dobre nejde.
Jen z cásti. Chtel byste být krejcovským
delníkem
v 'Ohromném dome na záp. 38. ulici, takovým nicemným šicím strojem za 38 cts. za hodinu, bez vyhlídky,
že si jednou zmeríte lidské telo, že se osamostatníte,
to vše bez zabezpecení stárí? Celý den, ro}<, život
byste prišíval presky ke kalhotllm. Chtel byste být
asistentem na pražské technice za 1200 korun (37 dolaru) mesícne? Pri tom byste musil bj',t ciste oblecen
a musil mnoho císt a studovat?

ell, reknu vám to krátce. Chtel bych spojit ta dve
mesta. Vzít co je dobrého v N ew Y orku a co je
hrého v Praze, pak udelat z toho mesto jedno. Hodit
el\'York o pet rovnobežek severneji, Prahu o pet jižeji, NelYYork zb,wit horkého vlhka, Prahu dusivého
ure, z lyriky baroku a epiky mrakodrapu
udelat
jt, ve kterém by nám bylo nejen dustojne, ale i polne.
Co lidé. Mr. Busy (pane Boušek)?
Jste-li prítelem mechanické civilisace, jste v Praze
Lidé, ceský národ? Videl jste už závodní auta? Makaroserie a v ní velký motor. Je .to nekdy až zá- • ztracen, nebo zdeprimován. Jste-li štasten v tiché kavárne, kde za 3 koruny (9 cts) dostanete kávu, houratné, kolik umných lidí na tak malém míste. Mysku, vodu, svetlo, teplo a k tomu za 100 korun novin
nkováb-pacita tak na 30 mili'Onll. A je vás - pocti"ch - sotva tretina. Jsem v Praze dva mesíce. Za a žurnálu, jste v Praze na nejlepším míste na svete.
dobu setkal jsem se s 50 doktory, tolikéž inženýry,
Jste-li prítelem auta, radia, filmu, vany, zdviže, te50 rady a tajemníky, s mnohými mistry a dílovedoulefonu, jste v N ew Yorku jako v ráji. Zastavíte-li se
'mi. Každý mluvil jako reditel. A všichni vedeli
vecer 'O osmé na Broadwayi, hledaje tichý kout, kde
šechno.Tady jsme u dLlležitého bodu: Zeptejte se
byste
odpocinul od pekelné »Bílé cesty", odkud by vás
Praze inženýra na literaturu, 1. on bude mluvit hoCíŠ!).íkpo
deseti minutách nevyštval, kde byste nebyl
inu. Pak lékare na soudobou architekturu, a on vám
císlem, jež zasedlo ponekud déle židli zakalkulovanou
nednakreslí na ubruse plán moderního domu. Ctrnádenne X dolary - zanechte nadeje, jste ztracen. Jste
tilet),kluk se mne ptal, není-li námitek, že vicepresisám!
t USA Cm'tis je poloindián; a doktorka filosofie
Mr. Busy, což obchod, remesla?
i dokázala,že americký immigracní zákon stojí na fa"n)"Chpredpokladech. A všichni, Ó všichni, rozumejí
P,::.tnGilette prodával v Americe pred nekolika lety
litice. Jde z toho hruza.
holící aparát za 4 dolary, který dnes všude stojí 1"39·
U nás v New Yorku? Zeptejte se inženýra, co soudí
Když jsem byl v Praze pred sedmi lety, stály jisté boty
240 korun; tytéž jsem koupil vcera za 130 korun. To
posledníhre O'N eiHa. On odpoví, zda ten dobrý muž
raje backa nebo halfbacka. Ve svém úzkém oboru je je chemie na obou kontinentech stejná. To zná jen to" k vedec.
várník, jeho hlavní úcetní, zrídka kdy berní správa,
nikdy já, ubohý konsument. Š'lty ze skotské .látky, šité
Naproti tomu - postavte ceského dokton po prona míru, stojí v Praze 1200 korun; tytéž šaty zhotooei a amerického graduovaného mladíka na pustj"
veny na míru stojí v New Yorku 80 dolaru, t. j. 2650
trav. Po roce se podívejte na polovici americkou: N akorun, pri cemž chléb a máslo stojí skoro totéž. Ale:
ete tam chodník, kanalisaci, elektriku, bungallow.
zašel jsem k pražskému velkokloboucníku,
aby mne
ak na polovinu ceskou: V dutine palmy najciete tri
vycistil klobouk. Za 14 dní prijcfte a prineste 30 kocty feuilletonll, pojednání o klimatu a propracované
run. Totéž v New Yorku je hotovo za 30 minut a stojí
ema na osudovou otázku: Ostrov X s hlediska príští
oalice.
75 centu. Šel jsem si dát svázat knihu. Jak je veliká?
Dáte si ji vázat ve vhstní kLIži? Hm, šestnáct až osmCeský clovek na universite, v hospode, na poli náct korun - za ctrnáct dní to bude hotovo. Proc to
všemví, a prece ho to neraduje. Devadesát lidí ze sta
»až"? - Dal jsem si vyvolat fotografie ve velkém ohubuje.a i nejrozšafnejší muž si prímo hoví na vete:
chode
na hlavní tríde. Prírucí hrabal se v ceníku, preEch, vždyt jsem bídný proletár, ech, ty pomery!'~
mýšlel,
tázal se mne na rozmer, až jsme se po delší
ši jsou konstruktivní pesimisté. American (mimo
chvíli
dohodli.
Cekal jsem 4 dny. Totéž trvá v New
Yistehovaleckého greenhorna)
je hlucný optimista.
Y orku minutu, cena jako houslo na kráme, na každém
eho obzor je pomerne úzký, ale na svém flek u a ve
rohu a v lékárne, hotovo za 24 hodiny.
ém oboru je suverenní, takový pán jako Hoover.
Ach, prominte, pane, víte, co chci ríci! Mluvím
ad)" e roztáhne, tady se smeje.
o
pohodlí života, který je všude stejne krátký. Jsou
Každý Pražan je verejne nebo tajne zamilován do
rozdíly. Jedte autem po ceské silnici a po silnici amerahy. l\[nozí si to priznávají až v cizine. Skoro každý
rické, kousnete do párku v Praze a do párku v New
í, kde se co bourá a jaký dllm se staví. Pri tom sám
eba vLlbecnebydlí ve svém dome, domku, nebo do- Y orku, ihned pochopí te, Nekdy za malickostí stojí veky kultury, jindy minuta dobré vule.
ce pokoji. Well, to je dukaz, že se tady ješte toulá
Vy máte politikou rozsekanÝ život, až je to cloveku
ka, :r\áš Newyorcan se také zastaví pred novým
rakodrapem, rekneme takovým Chanin Building.
líto. My máme prohibici, což zmmená zdražení alkok)'vá hlavou, usmeje se a rekne: Rozpocet byl na
holu, pokrytectví a omezení osobní svobody Americamiliony, a už dnes ho prekrocili o deset! To' je novy. V sobotu máme na jedné ulici v N ew Y orku více
opilých, než vy máte v celé Praze.
dost jiného druhu. American rekne: My great coun539

PHtomno~
V Evrope jsou do Ameriky zamilovaní inžen:)~ri, a
nás jsou do Evropy zamilovaní f.ilosofové.
Jde prece o lidské 'štestí, milý príteli. A štestí je velmi subtilní vecicka.
Well, reknu vám to krátce: Chtel bych vzít co je dobrého v N ew Y orku a CO' je dobrého v Praze;' pak udelal bych mesto jedno ..
Bylo by to nejskvelejší a nejsladší mesto m svete.

li

Jane Addams:

lmllligT311ti a jejich deti.
Miss Jane Addams, dlouholetá reditelka proslulého chicagskéhQ liull house, jednoho z tech chicagských
sociálních
settlementu,
pod
jejichž
ochrannou rukou tisíce a tisíce nesmelých a nemotorných
pristehovalcu
byly uvádeny
do amerického prostredí, prijíždí techto dnu do naší republiky, kterou zná a jejíž lid má ráda. Malá ukázka
z její autobiografie»
Twenty years at liull house«
necht seznámí naši verejnost
s tím, jaká to jest
práce, kterou tato veliká sociální pracovnice
po
celý svuj život konala a kterou usnadnila také nejednomu Cechoslováku
jeho trpké americké
pocátky.

Od nám
prvého
budeokamžiku
mnohem

naší
práceobírati
v liullse house
videli, lidí,
že
snazší
první jsme
generací
žijících zde životem preplneného
velkomesta,
nežli generací
druhou a tretí. Nebot oni prvnejší jsou mnohem prirozenejší
a
jsou jaksi prosteji udeláni.

censký styk, který nalézáme
v dokonalé forme v jejich nemecké otcine. Naši hosté zpívali mnoho lidových písní, naplne.
ných hned jemným citem, hned zase zjitreným duchem Rýnu.
Usporádali
si kurs z oboru nemecké historie a literatury, jejž
velmi vytrvale navštevovali
a ve kterém oživovali neco z on6
poesie a romantismu,
s nimiž se byli již dávno pred tím rOLIC;lU cil i, jako s mnohými jinými dobrými vecmi. Shledali jsme, že
mezi nimi a jejich anglicky mluvícími detmi jest velmi silný
cit rodinné sounáležitosti,
ale jejich zábavy byly ruzné a zrídka
kdy se scházeli dohromady.
Zdá se, že settlement
mel pro ne
velikou cenu hlavne proto, že jim poskytoval
velké a príjemn6
místnosti a propujcoval jim hudební nástroje, cehož užívali, aby
v sobe znovu probouzeli
svoje, témer již zapomenuté, nad.
šení ...
Jistá cást starších pristehovalcu
má snahu vymaniti se co
nejrychleji z pekných stránek evropského
života, aniž by si zároven osvojila pekné stránky života amerického.
Na to si casto
stežovali
mnozí bystrozrací
pozorovatelé
jejich života, kteri
sem pricházeli z jejich starých vlastí. Když profesor Masurek
(cesky psáno Masaryk)
z Prahy konal prednáškový
kurs na
chicagské universite,
byl velice neštasten,
pozoruje materialism,
do neh(}ž upadali v tu dobu chicagští Ceši. Prvotní pristehovalci bývali do té míry strhováni vyhlídkou na získání pozemkového vlastnictví
- patrne jakási reminiscence
slovanského
hladu po pude - a celá jejich energie bývala tak absorbována
honbou za penezi, že zapomínali úplne jakýchkoli jiných svých
zájmÍ1. A prece. vzpomínám
si jedné velice dojemné príhody
v souvislosti s prednáškou, kterou profesor Masurek mel v Hull
house a v níž apeloval na své krajany, aby se vymanili z tohoto jednostranného
smerování,
pro které upadají pod ílroveií
svojí domácí civilisace
a zapomínají svého enthusiasmu, který
je doma sjednocoval
v národní slovanské
hnuti. Jedna ceská
žena, vdova, která živila sebe a dve své dítky praním, poslala
hned po prednášce
mladši dcerku, aby koupila za petadvacet
centu, jež mela pripraveny
pro príští den na jídlo, kytici cer·
venýcll rtlží, a podala pak kvetiny prednášejícímu
jako projev
díku a na doklad, že si váží pravdivosti
jeho slov.

Italský nebo ceský venkovan,
který žije v Chicagu, stále
ješte bbléká v nedeli svuj svérázný
svátecní šat, a chodí na
návštevu k príbuzným.
Toulá se po meste, jako když se kdysi
procházíval
kolem zoraných polí a dýchal venkovský
vzduch.
Naproti tomu druhá generace velmi casto nemá vubec sváteéních šatu a príbuzné pokládá za bremeno. Slyšela jsem jednou
r,pilého cloveka, který byl již v plactivém stadiu své opicky,
ják breptal ncco o mamince ve staré vlasti, a jak snil, že žene
krávy !t pastvy domu. A vedela jsem, že jeho malý synek,
který se mu nahlas posmíval, bude se v. živote dríve opíjeli a
nebude mít ve své opilosti tak pastorální
predstavy.
Pohostinnást doscd žije mezi pristehovalými
cizinci, ackoli v kruzích
nejchudších
Americanu
jest pohrbena
pod príkrovem
falešné
pýchy. Jedna vec se nám zdála pri zacházení s immigranty
nepochybnou:
že totiž jest nutno zachovati v nich z jejich minuI('ho života vše, co má trochu ceny, a že jest zároven
treba
dostati je do kontaktu s lepším typem Americanu. Po nekolik
let sezvávali
jsme každou sobotu co sobotu všechny
italské
rodiny naší ctvrti na vecírky do Hull house. Byly to za prvých
let vellui populární zimní vecery. Mnozí vzdelaní Italové nám
byli nápomocni,
a dum proslul jako místo, kde jsou Italové
vždy vítáni, a kde se slavily jejich národní svátky. Pricházeli
k nám se svými sudicskými
nicotnými
žalobami - jež jsou
smutným zustatkem
nekdejší vendetty -, pricházeli se svými
nenapravitelnými
kluky, s žádostmi, abychom jim pomohli do
špitálu, pricházeli
'se radit, jak se mají po americku
šati t, a
vubec, kdykoli potrebovali
nejakého tlumocníka ....

Prání, které nás tolik ovládalo, abychom totiž objevili prednosti starší generace pristehovalcu
nižších vrstev jejich vlastním detem, privedlo nás k tomu, co bylo pozdeji nazýváno
»pracovní museum v Hull house«. Poprvé mne tato vec napadla
jednoho predjarního
dne, když jsem spatrila starou italskou
ženu, jak -držíc
kužel u obliceje, z nehož vyzírala touha po
staré vlasti - predla pokojne nit tím špicatým vretenem, jež
tolik upomíná na evropský
jih. Šla jsem tehdy po Polkove
ulici a v duši mela jsem zmatek, nebot se mne zdálo tak nesn,ldným sblížiti se srdecneji s italskými ženami a vedle toho
jsem si pripomínala,
jak casto tyto ženy ztrácejí úctu svých
poamerictených
detí. Napadlo mne, že by melo být úkolem
Hnil house, aby sorgallisoval
takové vzdelavací stredisko, které by mohlo býti mostem mezi evropskými
a americkými životními zkušenostmi,
a které - upozornujíc na jejich vzájemný
vztah - vzbudilo by více porozumení pro význam jak prvých
tak techto druhých. Uvažovala jsem o tom, že schopnost videti
lidský život jako nepretržitý
celek, jest potrebnejší
v pristehovalecké ctvÚ.i velkého mesta nežli kdekoli jinde, a že nedostatck takové schopnosti jest nejvetším
zdrojem nedorozumení
mezi evropskými
immigranty
a jejich detmi. jakož i mezi nimi
a jejich americkými
sousedy.

V prvém roce trvání settlementu
organisovali
jsme podobuý
vecer, jako byly ony pro Italy, také pro Nemce. Vzhledem
k vyšší úrovni vzdelání našich nemeckÝch hostí, jakož i s ohledem na to, že vedení vecera bylo v rukou moudré a vzdelané
nemecké ženy, tento vecírek pripomínal onen nenucený spole-

Po této vzrušující procházce po Polkove ulici mela jsem radu
rozhovoru
s Drem Dewey-em
a s jedním z ucitelu na jeho
škole, který bydlil trvale v Hull housu. Behcm mesíce upravili
jsme' si jednu místnost v dome, k tomu úcelu, abychom sem
mohli pozvati ony naše sousedy, kterí byli vycviceni v neja-
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svoji

zruc-

bezprostredním sousedství našli jsme ženy, které ovládaly
jméne ctverý zpusob velmi primitivních
method predení
vretenu a vedle toho tri ruzné variace predení na kolotku. Mohli jsme tedy techto sedm method seraditi podle hi'ckého sledn a uvésti cel on tuto radu v souvislost s prítommethodou továrního prádelnictví.
Totéž jsme usporádali
oru tkalcovském, a každé soboty vecer meli jsme v dome
ou výstavu n:'izných pracovních
method tekstilní výroby.
že místnosti vystupovaly
žena syrská, recká, italská, rua irská na dl"'kaz, že zákonitý rozvoj toho odvetví nevy'e žádné mezery, pozorujeme-li
jej s hlediska výrobního.
remesla a prilmys! se vyvíjela a vyvíjejí pokojne a para, rok od roku, mezi delníky všech národu, bez ohledu na
ch jazyk, náboženství a politický pokrok.
ohla b~'ch uvésti ur.cité toho doklady, jak naše »museum
ce. seznamovalo verejnost
s puvaby
primitivní
ženské
elné cinnosti. Vzpomínám jistého italského devcete, které
házíva\o každé soboty vecer do kucharského
kursu v téže
ve našeho sett!ementu, v níž její matka se úcastnila práv rámci .musea práce«. A pres to, že mely spolecnou
, Angelina opouštela vždy matku pred hlavním vchodem
budovy, sama si zacházejíc kolem domu ku dverím postranprotože nechtela, aby ji ostatní úcastnice
kucharského
u videly príliš blízko prosté italské ženy, která chodila
tkem na hlave, v hrubých botkách a krátkých venkovských
níckách. Ale jednoho vecera uvídela Angelina, jak její maa je obklopena skupinou posluchacll
ucitelského
ústavu,
i sem prišli na návštevu a obdivovali dovednost
této Italrucním predení. A z hovoru s nimi se Angelina dozvedela,
ji matka jest .nejlepší pradlenou staré školy« v Americe.
Ž pak se mne tázala
po chvíli, je-Ii tento výrok pravdivý,
'Ia jsem této príležitosti, abych devceti vylícila život na
é vesnici v Evrope, kde jeho ma tka prožila svá mladá
I rekla jsem jí pár slovo krásné volnosti tohoto života '1
m, jak to je jiste težké zameni ti ji za dvoupokojový
tenetní byt na americké periferii, a kterak to jiste její mamínce
ubtížné, mela-lí si posadit na hlavu místo krásne a vkusne
a utkaného šátku ošklivý klobouk z tuctového skladu. Nacila jsem dívce, jak by bylo nespravedlivé
posuzovati matjedine podle techto vecí, a že - práve tak jako matka jest
~!ázána na dceru, aby se od ní priucovala
americkému
, - má zase právo ocekávati, že dcera bude trochu zvea na život a zpusoby její staré vlasti.
elmi záhy bylo možno pozorovat, že obraz její matky s rnm hezcím nežlí jest prostredí
tenementního
periíerijní!Jo
u byla pro Angelinu necím zcela novým, a že z toho r<lsully pri nejmenším tyto dve veci: že dovolila mat'::l~, aby
eliké krabice, kterou dosud ukr~Tvala pod postelí, si vytáhla
krásné vlastnorucne tkané šaty, a že chodívala napríš:i:: do
ementu týmiž dvermi jako její maminka, jsouc hrda prí nejšim alespon na matcinu zrucnost v predení, která byla t,,lidmi a tolik obdivována ...
dé, kterí pricházeli do .Musea«, aby zde zužitkovali svoji
p kou dovednost v hrncírství,
kovotepectví,
drevorez'Je
, ukázali, že koloníe našich immigrantu
mohly by poskytli našemu americkému životu prvky velmi hodnotné, kdyzdroje jejich dovednosti byly rozumne studovány
a pesto. Vzpomínám si jednoho Itala, který ozdobil vereje wéllO
ementního bytu nádhernou
rezbou,
téhož vzoru, jaký'm
si doma vyrezával skríne, zvané »rercdos«,
pro neapoliké kostelíky. Byl za to majitelem domu »vyndán« '> tím
vodnením, že mu kazí jeho majetek. Dobrý ten Talián byl

krajne pobouren, aní ne tak proto, že se musil stehovat, iako
spíše, že jeho práce byla tak zneuznána. A pravil nám tehdy,
že, když lidé cestují po Italii, dívají se rádi na takové drevr.·
rezby, ale tady v Americe .lidé z vás jenom mackají peníze«.
Nekdy ale vnitrní nutkání tohoto umeleckého pudu vde liri
ke koncum tragictejším.
Ceský pristehovalec,
jehož malá dcerka chodila do kurslt v liull house, tak se opíjel, že v jednur:1
ze svých záchvatlt opilosti div nezaškrtil
toto své díté, a pozdeji v návalu deliria tremens také spáchal sebevraždu.
Chudák jeho žena, jež po tom neštestí Zllstávala asi týden v tlulI
house, pokud jsme jí nenašli nový tenementní byt, ukázala mne
jednoho dne zlatý prstýnek,
který- jí její nebožtík Illll7. sám
udelal a venoval
k snatku.
Prstýnek
prozrazoval
vskutku
mistrné umení, a ta žena mne pravila, že ackoli muž byl ve
staré vlasti zlatníkem, v Americe musil po dvacet rokli pracovat jako topic u. peci veliké továrny,
a že, kdykoli spatfila
v jeho tvári onen zoufale nepokojný výraz, jaký u neho vžáycky predcházíval
pitce, cítila, že, kdyby mu mohla opatrit lwusek kovu, že by se jí podarilo premluvit jej, aby zustal doma a
zpracoval jej v nejaký umelecký predmet. Tvrdila, že by se jí
muž nebyl zkazil, a to neštestí by na ni nebylo prišlo. Ale
»každá jiná pomoc proti jeho zkáze byla marná«.
Tato historka osvetlila nebožtíkuv
životní zápas, jako~ i on0
nedocenení,
které jej uvrhlo do záhuby. Proc nám to tI lid,~
nikdy nerekli? Proc nás oslepil náš zájem, jež jsme meli na
pozoruhodném
hudebním nadání jeho dcerky, vuci ukry~é llluelecké schopností otcove? Zapomneli jsme, že umení, jemuž se
kdysi venoval po dlouhá léta, mohlo srusti se samotnými mravními základy jeho bytosti, a že, kdyby si jím byl mohl osladiti
denní lopotu, byl by snad uzdravil svou nespolehnvou
pllvahu.
Prel. L. Sobotov;!
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Roge'/' W. Babson:

Dvacet cest,
jimiž lze získat miliony.
Statistika
nám pravdepodobne
dokazuje, že žijeme
objevu, která
potrvá vs dobe
plnou vynálezu
intensitou aješte
príštích petadvacet
let. Ackoliv v posledních padesáti letech
videl svet vetší množství vynálezlt než za predcházejících
pet
tisíc let, je pravdepodobné,
že vrcholu nebylo ješte dosaženo.
Nemusí nás prekvapovat,
že vetší cást vynálezu, které lidstvo
v své historii udelalo, se stalo v tak krátké dobe. Lidský pokrok se projevuje v serii dynamických
výboju, dnes v jednom
poli Pllsobnosti, zítra v jiném. Tisíce let se verilo, že zeme,
rozprostrené
na brezích Stredozemního
more, jsou celým svetem. Pak Kolumbus našel Ameriku a behem století byl celý
svet, jak jej dnes známe, objeven a zhruba prehlédnut.
Jinými slovy, šestnácté století prineslo na mapu zeme více skutecností než všechna století predcházející.
Dnes žijeme ve veku, prinášejícím
objevy fysických zákonu
v tak bohatém poctu, v jakém šestnácté
století prinášelo objevy geografické.
Watt, Edison a Marconí jsou Kolumby, Magellany a Balboy tohoto nového století objevu, nebot otevreli
dosud Ineznámé svety vedy tem, kterí prijdou po nich a kterí
budou moci je prozkoumati
do nejmenších
podrobností.
Je
dnes llemožno predvídat,
jaké budou konecne úspechy vedy,
ale tolik je jisto: prijde mnoho rozsáhlých
zmen, které nejen
541

zmení vzhled našich mest a našeho venkova, ale které také
dokonale zmení naše zvyky a úplne premení náš zpusob iivota. Již dnes je možno pozorovat
príchod tohoto velkého pozmenovacího
procesu. Na prahu budoucnosti
odpocívají nové
myšlenky,
nové vynálezy
a nové adaptace starých vecí a cekají, až budou objeveny lidmi ducha a vise.
Ve svém živote, venovaném
témer výhradne problémum obchodu a národního hospodárství,
jsem se zabýval premýšlením
a dohadováním
vecí, které mohou být objeveny
a v tomto
clánku uvádím výsledky
svého premÝšlení.
Sestavil jsem seznam dvacíti vecí, lépe receno dvacíti proroctví, které mohou
být zárodkem nových, ohromných
industrií a které mohou dát
ohromná, pohádková
bohatstvi lidem, jimž se podarí vypracovat je na praktické
základne.
Jestliže se vám zdá být príliš
fantastické
chtít delat industrie z vynálezu, které jsou zatím
v nepatrných
zacátcích a s nimiž se dejí. jen nesmelé pokusy
v laboratorích,
tedy uvažte, jak bezvýznamné
a málo slibující byly pocátky automobilu. První automobily byly jen hracky a moudrí lidé usoudili, že vozum bez koní nekyne budoucnost.
Nekteré cesty, které
ných vynálezu v tom
jaké vedecké pravde,
trebí adaptovat
staré
však vecmi, kterých
matkou vynalézavosti,
možnosti, jak 'obrátit

navrhuji, predpokládají
príchod skutecsmyslu, že jejich realisace závisí na nedosud neznámé. U jiných bude jen pozásady novým potrebám. Všechny jsou
svet potrebuje;
a jelikož nezbytnost
je
není duvodu pochybovat,
že se najdou
fantasií ve skutecnost.

1. A u t o mobil
s rot a cní m mot o r e m, k t e r Ý s e
bude
pohybovat
práve
tak
vpred
jako
nazad
a str a n o u. Automobil v roce 1950 bude docela jiný než
automobil dneška. Bude se v ncm užívat rotacního motoru na
principu turbiny;
než se však toho dosáhne, upotrebí
zatím
bežného letadlového
motoru s cylindry,
umístenými
v kruhovité forme. Aby se usnadnilo parkování
vozu, bude se príští
auto pohybovat
nalevo nebo napravo a výfuková
roura pujde
strechou.

I

y. Není duvodu,
2. Di e s e tI v mot o r pro a u t o mobil
proc bychom meli užívat cisteného oleje. K pohonu stroju na
parnících
a lokomotivách
užíváme surového
oleje a pricházi
doba, kdy jej bude možno užívat i pro automobily
a letadla.

I

I

3. P r a k t i c k á a bez pec n á h e i cop t e r a pro
eta dia. Letadlová
industrie se rozvetvuje
a obchodni letectvi
vzrustá.
Obecné užíváni letadel obecenstvem
však závisí na
vynálezu
praktické
helicoptery.
Obchodnímu
letectví
~tací
dnešní letište, 'ale nelze žádat, aby majitel soukromého
letadla
musil stále vyhledávat
vzdálená
místa, kde by pristál nebo
kde najde svuj stroj. Musíme mít letadla na své vlastní streše
nebo ve svém vlastním dvore. Aby to bylo možno, musí být
vynalezena
praktická
helicoptera,
která by umožnila letadlu
vznést nebo snést se vertikálne
bez zdlouhavého
pristávání,
jak je známe dnes. Pak pujde aviatika vpred tempem, které
snad ješte predcí rozvoj automobilismu.

I

o, k t e r é p r Q n i k neml
h o u. Mlha je velkým
4. S vet
strašidlem
aviatiku.
Nejvetší
nutností
letadlové
industrie
je
reflektor,
jehož svetlo by proniklo nejhustší mlhou. Nová neonová lampa je malým krokem vpred a jsem si jist, že není
daleko doba, kdy letadla budou mít reflektory,
které je bezpecne ,povedou tmou a mlhou. Do té doby bude ovšem obchodní a soukromé
letectví nebezpecným
podnikem a jízdní
rády budou záviset na milosti pocasí.
5. Bez mot o r o v á let a d I a
d e t i. Naši otci si hráli s miniaturními
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j a k o hra c k y pro
vagony, my jsme jezdili

na kole :,a naše deti si
letadly. Plachtení
bude
chlapci a devcata budou
jako dnes na nich pouští

budou hrát s bezmotorovými,
malými
oblíbenou hrackou detí zítrka a malí
létat na hrištích zrovna tak bezpecnc
draky.

I

I

I

6. N o v é z d roj e e n e r g i e: s u n c e, prí
i vat e p o
zem e. Dnešním nejvetším
zdrojem energie jsou uhlí a vodopády. Jsou to však podružné prameny, dekující za svou energii
slunci. Jednoho
dne se dovíme, jak užívat slunecního žáru
prí m o a pak budeme moci zachytit jeho energii, aniž bychom
zaznamenávali
takové ztráty jako dosud. Pravidelnost
prílivu
a odlivu bude nesporne jiným velkým zdrojem ohromné energie a také snad bude nekdy možno podívat se do vnitra zemc
a promenit jeho teplotu na užitecného
cinitele.

I

užití elektriny
7. V y u žit í krá t k ý c h v n. Praktické
se dnes vetšinou omezuje na elektrické
vlny, prenášené drátem. Nekolik let horecné práce v oboru radiového rozhlasu r,
radiové telegrafie
nám dalo tušit ohromnou potencialitu elektrických vln, posílaných bez drátu. Ale i ted pracujeme s tak
zvanými dlouhými vlnami, kdežto s krátkými
vlnami se dcjí
jen vedecké
pokusy. Ucenci mi rekli, že tyto krátké vlny
mají prímo zázracné
vlastnosti
a že se z nich vyvine novÍ!
elektrárenská
industrie,
naprosto
odlišná od všeho, co dn~s
známe, jakmile jen se o nich dovíme neco bližšího. Bude na
príklad možno zrevolucionovat
krátkými
vlnami náš zpusob
ohrívání. Naše telo bude jimi udržováno
úsporne a dostatecnc
v teplu, Ibez ohledu na to, jak chladno bude kolem neho.
8. Dál k o v é top e n í. Dnes dopravujeme
uhlí do mest
z míst, vzdálených
sta a tisíce kilometru,
a rozvážíme je po
meste v nákladních autech a povozech. Prijde doba, kdy opustíme tento systém jako nepraktický
a nákladný. Bude to
tehdy, až poznáme, jak prenášet
elektrický
proud na velkou
vzdálenost
bez valné ztráty proudu. Pak se bude elektrick5'
proud ~yrábet
hned v uhelných dolech a topení se bude dít
centrálním systémem.
9. S t ude n é s vet I o. Až dosud 95% elektriny, vedené do
našich domovu, prichází nazmar jako neužitecné teplo a jen
5% se promenuje
ve svetlo. To proto, že se dosud nenašel
praktický
zpusob výroby studeného svetla. Jednoho dne však
nekdo vynalezne
elektrickou
lampu, která užije vší elektriny
na svetlo, což nám umožní osvetlovat
naše domy a mesta
dvacítinou dnešního nákladu.

I

starostí v do10. Úst r e dní
c h a z e n í. Nejduležitejší
mácím komfortu posledních
let byla instalace ústredního topení, ale skorem nic se nestalo pro zavedení ústredního chlazení. V príštích petadvacíti
letech budou všechny hotely, skladište, kanceláre, továrny a mnoho soukromých
domu chlazeny
v lete ústredním
systémem
jako jsou dnes v zime ústredním
systémem
vytápeny.
Uvažme, jaké možnosti se zde otvírají
zvlášte v jižních zemích.
11. Elektrické

diny

natahovat

hodiny.
V budoucnosti
a regulovat
elektrinou.

budou se ho-

I

12. Vod o r o v n é e e vát o r y. Kdybyste
dnes šli pešky
do desátého
poschodí velkého
obchodního
domu, každý by
vás plným právem pokládal za hlupáka. Pres to však musíte
casto jít desítky a sta metru v jednom poschodí, než najdete
príslušné
oddelení. Není príciny proc by velké obchodní domy a vubec budovy, v nichž jsou dlouhé chodby, nemely mít
zarízení, kterým by se lidé rychle dopravovali
vodorovným
smerem.

I

13. M u víc
dejinách

ských

í k ni h y. Jedním z nejvetších
objevu v lidbyl vynález knihtisku. Mám pfed sebou knihu

ku 1587, která, pokud se týce papíru, tisku a vazby, snese
vnání s nejlépe vypravenými
knihami dneška. Jinými slo: umení výroby knih nepokrocilo
príliš od doby vynálezu
tisku. Zmeny, které prijdou, budou nejspíše
záležet
ve
álezu mluvících knih, které patrne budou pricházet na trh
svitcích, které se dají do stroje. Stací nám pak si lehnout
pohovku a naslouchat, jak stroj cte knihu, která snad bude
roven ilustrována filmem.
14. N o v é tun e I y. vývoj tunelu a Dodzemních drah v namestech se zdržel tím, že neužíváme
laciných a vydath metod pri jejich stavbe. Bude treba stavet menší tunely,
ré budou rozdeleny na sekce a položeny tak, jak jsou dnes
priklad položeny vodovody.
Není príciny, proc bychom je
veli z cihel a malty, jak již delali Rímané a jak deláme
. Bude nutno pomýšlet na užití železa.
5. Pap í r z t r á v y. Výroba papíru ze dreva nemuže se
(ouvat našemu racionalistickému
smýšlení.
Je prece rozilé porazit strom, který rostl sto let, na výrobu papíru,
se znicí v jednom dni. Papír by se mel vyrábet
z trávy
asu a v tom smeru se již konají cetné pokusy, které jiste
ou mít úspech.
16.P i I u I k y na p o I e. Dnešní farmár kupuje tuny umelého
jlva, aby dostal do svého obilí nepatrné
množství chemiI nebo bakterií. Ttaké tento proces je úžasne neekonomia bude se musit zmenit. Snad se najde možnost, jak podI vzrilst stromu a úrodnost polí nejakými pilulkami, v nichž
ou vázány prvky, kterých rostliny potrebují.
17.Oh y b n é a ne r o z bit e ln é s k I o. Toto bylo již vyezeno a dejí se pokusy i s ohebným sklem. Velice brzo bude
jej užíval na automobilech.
18. Syn t é ti c k á pot r a v a. Experimenty
chemiku se
tétickou potravou sice ješte nevedly k plnému úspechu, ale
eme verit zdatnosti chemiku a jiste se lidstvo docká dne,
y bude moci nahradit zabíjení zvírat a sbírání živocišných
oduktil chemickou výrobou. Již dnes dovede chemie vyrábet
elou cestou mléko, smetanu, máslo a sýr. Syntétické
zeley jsou prý nejen lepší než prírodní,
ale také zdravejší. Bozi polévky se dnes vyrábejí z prípravku,
které nikdy krávu
videly a vajícka se pripravují z trav a zelenin, které nemají
prosto nic spolecného se slepicí.
r c19. Ma h a g o n o v Ý n á byt e k z o b y c e j n é hod
a. Pravý mahagonový nábytek je velice drahý, protože drese musí dopravovat z tropických lesu. Brzo však bude možvyrábet nový druh mahagonového
dreva u nás doma tím,
drevo z dubových nebo jakýchkoliv
jiných stromu budeme
uštet chemikaliemi, které mu propujcí vzhled mahagonu.
20. Z u b 11 í p r á šek, jímž se zabrání kazení zubu. Uvádím
u dvacátou myšlenku s vedomím, že se bude zdát ponekud
šná u srovnání s návrhy a myšlenkami,
které jsem na'1 pred tím. Nicméne pokládám nesnáze, spojené s nemocí
li, za dostatecný
duvod, abychom venovali velkou pozorI této zdánlivé malickosti.

i

Jak je videt, leží pred námi obsáhlý a bohatý program. Jsem
pst, že se lidskému duchu podarí objevit daleko víc, než
napsal. A doufám, že potom, až veda dokonale prohlédne
~ který je kolem nás, obrátí se její plná pozornost
také
svetu, který je v nás.
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Ženy ve státní službe.
Vážená

redakce!

Diskuse o otázce, zda maji býti do státní služby prijímány
právnicky a zda mohou se zdarem vykonávati práce, doposavad
okupované výhradne muži, ukázala opetne smýšlení nekterých
odboru státní správy v této veleduležité otázce. Zejména jasne
bylo dokumentováno,
že nejodmítaveji
se vuci ženám-práv·
nickám staví ministerstvo
financí, které tak ukázalo opetne
své ledví v této otázce, která došla vlastne skoro uspokojivého
rešení ve službách soukromých .
Nechci rozebírati oprávnenost jednotlivých vyjádrení, zejména
pak práve ministerstva
financí, ackoliv po dostatecných
zkušenostech mohou prohlásiti zcela jasne a urcite, že ženy takmer ve všech oborech se ctí se mohou meriti s muži.
Mne jenom, zajímá zvláštní odpor ministerstva
financí, které
nezaujímá
toto stanovisko
vuci ženám ve službe konceptní,
právnii:kám, ale i vuci ostatním zamestnancum
ženským, na pr.
ve službe úcetní. Náhled na práci a schopnost žen ve službe
úcetní i konceptní, jak jej vyjádrilo ministerstvo
financí, zdá
se mne býti hodne monstrosní
a svedcí o tom, že na vysoká,
rozhodující
místa v tomto ministerstvu
nepronikl
ješte ani
trochu van nových názoru. Po této stránce zdá se žíti ministerstvo financí v mentalite doby »pánu Francu".
Rada úradu státních postavila se aspon na st:lllovisko velmi
umírnené vuci ženám právnickám,
vuci ženám pak ve službách
úcetních, zejména vttci ženám plne kvalifikovaným,
snažila se
zachovávati
stejný
postup
jako vuci muž11m, ministerstvo
financí zaujalo však v této otázce stanovisko
naprosto monstrosní a kvalifikaci
a schopnost ženy nanejvýše
ponižující.
A o tomto

stanovisku

ministerstva

službe úcetní chtela bych napsati
informaci širší soudné verejnosti.

financí
techto

vuci

nekolik

ženám
rádek

ve
pro

Žena ve službách ministerstva
financí,
resp. jemu podrízených úradu (zemského financního reditelství, okres. fin. red.,
ber. úradu, správ atd.) at má kvalifikaci
jakoukoliv
- tedy
na pr. úplné stredoškolské
vzdelání, prípadne vyšší stává se kancelárskou
pomocnicí s lichotivým
dodatkem
»na dobu
potreby" (skvelý titul - vhodný zejména na visitky a svatební
oznámení! ).
Vzdelání její se naprosto nerespektuje
je pouhou ženou
pred tvárí ministerstva
financí. Uvažujme
tedy o vyhlídkách
takové, plne stredoškolsky
vzdelané ženy (prípad ze skutecnosti - 8 tríd gymnasia s velmi dobrým prospechem,
abiturientský kurs). Dostává se do kategorie, do níž jsou zarazeny
všechny ostatní ženské síly se vzdeláním
jakýmko'liv,
pokud
bylo dostatecným shledáno. Za svoji práci požívá závideníhodného honoráre
kolem Kc 650.- a z tohoto pocátecního
stupne posunuje se velmi zvolna do stupnu vyšších, takže kolem
desátého roku dostává se ji "již" celých Kc 902.70 mesícne.
Také titul se zmenil vrchní kancelárská
oficiantka.
Tedy
taková treta posmešná.
Avšak ve svém oduvodnení,
že žena, vzdeláním rovna muži,
nemuže zastávati se stejným zdarem práce vykonávané
mUZ1,
usvedcuje se zde m. L, samo a dostává se do skvelého rozporq.
Naopak takovýmto
plne kvalifikovaným
ženám pridelují
se
stejné úcetní práce, jako mužum stejných služebních let a prece
mužum, i pri obecné mizerii státních zamestnancu,
dostává se
platu daleko vyššího. Používá
tedy ministerstvo
(resp. podrí-
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zený úrad - mám na mysli zejména financní zemské
ství!) žen ke stejným pracím - toliko jim méne platí!

reditel-

Díky tomu zarazení do kategorie
žen s kvalifikací
daleko
nižší) a vzdelání dosahuje
v této kategorii
stupnu bájecnc
nízkých!) trpí taková žena i jinak. Díky tomuto zarazení jest
zhoršeno i úrední spolužití, nebot pri vší platové mizerii, kvete
mnohde, peclive jsouc pesteno a ošetrováno - staré kastovnictví
- takže se mnohdy ocitá taková to žena v postavení velmi za.e ~
hambujícím.
Úrady jiné upravily
tenlo pomer zcela jinak, ministerst'lo
financí dovolává se však vytrvale jistých narízení. Jejich závažnost nechci prozkoumávati
- mám však na mysli ustanov.
§ 106 listiny ústavní, cemuž zmínená narízení zcela jiste odrorují.

Treba si tu uvedomit,
co pro takového
taková Daliborka
nebo Týnská ulicka
než pro nás takový Kurfiirstendamm.

BerWíana znam
ješte mnohem více

Tak jsou nadšeni Prahou, že ani nepozorují nedostatku jisté
samozrejmosti,
kterou by bylo dávno zrídilo každé jiné mesto,
kdyby se mu bylo dostalo takového skvostu, jako je pohled
na Hradcany z Masarykova nábreží. Proc na terásce slaromestských mlýnll sedí jen pensisté a chllvy? Proc tam není kavárna,
o které by si vypravoval
celý svet a která by úplne zastínila
Briihlskou
terasu
dráždanskou?
Proc z jak)'chsi
úradoven
v budovc techto mlý-nlt hledí na panorama, jakých je na obnu
polokoulích
jen nekolik, jen unavené oci magislrátních
úredníku? PIOC tam není hotel, který by mohl být stejne známý.
jako Mena House Hotel u pyramid?
Proc jsou naše jedinecné vyhlídkové
restaurace na Petrine
a ve Zlaté studni zarízeny
tak príliš. skromne? Kd) bychom
koupili nekolik rádných parníki:l, treba jen takových, jeké jeztlí
z Lovosíc do Dráždan
a pri pohledu na než mne vždy bolí

Uvádím toliko, že mohlo-Ii se dostati ženám zrovnoprávnení
u jiných úradu státních
(na pr. i u nejvyššího
kontrolnih.:>
í;radu), mohlo se tohoto zrovnoprávnení
dostati i ženám u úradu financních. Námilka, že se jedná vlastne jenom o l,ekol:k
žen, stává se lichou - tím spíše by mohla býti úprava provedena.

mé ceské srdce a dali jim jezdit mezi Prahou
b.yly by po celou turistickou
sezonu nabity!

Ministerstvu
neco zmenilo

Proc nemáme zoologickou
zahradu,
která nestojí
kterou má v Nemecku každé provinciální hnízdo?

financí nestálo však
ze svých bájesiovných

pravdepodobne
zarízení.

za to, aby

Intervence zustaly bez výsledku. Chtíc promluviti v této veci
se samotným presidentem
republiky a poukázati na rozpor se
znením ústavní listiny, byla jsem kancelárí presidenta republiky
vyrozumena,
že »vec jest podle zákona«,
predpuštena
jsem
nebyla a vyzvána, abych si prípadnou
stížnost vedla u svého
nadrízeného
úradu.
A tam byla

jakákoliv

intervence

marná.

A duvodu k tomuto postupu - vlastne není. Tyto plne kvalifikované ženy namnoze vykonávají
nebo mohou vykonávati - stejné úcetní práce jako muži a trvám, že se stejnou
presn.ostí, jako muži.
Tedy duvod, že by jistou
uplatnen ani prakticky.

pl áci zastávati

nemohly

-

není

A postup vuci ženám v této otázce vypadá velmi uboze pomyslíme-Ii
na ženy profesorky,
ženy lékarky, vedátorky
proti jejichž práci a kulturnímu
snažení - jest úcetní práce
pravou idylou - nehledlc ani k práci, jíž koná tisíce žen ve
službách soukromých,
najme bankovních .. (I zde ovšem mají
zvláštní platové stupnice, jež se však nedají srovnati s platovou
stupnicí státní).
Nedá se tedy opodstatnene
nt'cím zvlášte komplikovaným

souditi, že by úcetní služba
a nezdolatelným.

byla

Celý tento postup opravnuje
jiste výrok jistého (zesnulého)
vysoce postaveného cinitele: "Každému schopnému cloveku radím, aby se státní službe na sto honu vyhnui«. A mel,a-li by
ustati nadprodukce
inteligence, za soucasné dobré konjunktury
podnikání soukromého - mohla by míti tato parola pro státní
aparát dusledky prímo strašlivé.
A pak by snad došlo nejen
k úprave požitkll státních .zamestnancu
mužu, ale i k zrovnoprávnení stejne kvalifikovaných
žen.
Mary.

*
Cizinec a Ceskoslovensko.
Vážený pane redaktore!
Dovolte mi, prosím, nekolik slov k námetu, který mne velmi
zajímá. Byl jsem práve 6 nedel v cizine a zmeškal jsem cást
diskuse v "Prítomnosti«
o tom. Mnoho jsem mluvil s cizinci
O Praze,
hlavne s ríšskými Nemci. U techto práve až prekvapuje, jak se jim Praha líbí, neskrblí o ní výrazy až nežnými.
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a Dráždanami.
mnoho a

Proc nemáme podzemní dráhu, když ji múže mít 1fadrid,
ba tuším i Carihrad a Athény? Elektrika,
která i v širokých
a prímých trídách Berlína platí za pomalé vozidlo, je v na;idl
ulicích dávno nemožná. r\utodrožky
jsou zbytecné, když se
musí plazit za tramvají.
Proc cestující
každého
rychlíku
Víden-Berlín
musí stále
ješte hledet na hanebné smetište u vršovického nádraží? Proc
máme další smetište hned proti parlamentu
svého slálu? Proc
se zborenište újezdských
kasáren neozdobí alespon kvelinovnu
dekorací? Proc je vllbec tak málo kvetin v Praze' Na nedostatek penez se také nedá svést vše. Nemohla hy být do d\'o!l
let aspon ta kavárna u reky?
Když mi na Cypru a v Egynte spolu cestu jící cizinci blouznili o naší alchymistické
ulicce, bylo mi tolik líto našich praž'
ských nedostatkll, leckdy tak lehce napravitelných!
S díkem

se Vám

poroucí
DI'. Holub.

NOVÉ

I(NIHY

Domov za války. Díl 1. Rok J9J 4. Redígoval A. Ž i p e k.
Stran 370, cena 65 Kc. Nákladem "Pokroku«
v Praze. \' naší
literature
postrádali
jsme dosud díla, které by ve vzpomínkách prímých úcastníkll zachytilo všechny fáze domácího odboje proti Rakousko-Uhersku
za svetové války. 1. díl tohoto
díla, vztahující
se k prvnímu
roku válecnémll, nesl spoustu
histori,;kého
a dokumenlárního
materiálu,
textového i obrazového (185 puvodních fotografií).
"Obnovení církevního
stáhl« je název vyšlého práve spisku
"ákladem
Svazu národního
osvobození
(II2 stran) z pera p.
redaktora
A I o i s e Haj na. Jejím obsahem jest t. zv. pakt
loterán,ký,
obnovující
církevní
stát (ovšem v minimálním
rozsahu) a s ním související konkordát,
jenž prohlašuje katolictví v Italii za náboženství
stální. Na tuto historicky i mezinárodne-políticky
významnou
událost jsou navázány zajímavé úvahy o krestanství,
katolictví,
prolestantismu,
fašismu
a demokracii, lakže práce I1ajnova nabývá tím hodne širokého
základu a dotýká se cetných kulturne-politických
otázek prítomné doby. Cena knížky jest Kc 6.60.

