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Co se salnosprávou ~
Otázka sam05právy znepokojuje vedoucí politiky tohotO' státu již nekolik l~t a její uspokojivé rozrešení
dá asi na sebe ješte dlouho cekat. Všude, kde se do sebe
zapletou hlediska politická a hospodárská, bývá zle,
c1vojnásob zle je u samosprávy, ponevadž ten, kda by
chtel definitivne rozrešit problém samosprávy u nás,
musil hy zah)'hat mnoha a mnoha vecmi, které se místy
pokládají za nedotknutel\J.é. Zákon O financním hospadárství svazku územní samosprávy nerozrešil financního problému samosprávy, ani jej razrešit nechtel; mluvilo se o nem prímo jako o nutném provisoriu, které má
naucit samosprávu haspodarit. Je známO, že se to stalo
hlavne omezením pracenta prirážek, které smí samo·
správa vybírat ke státním daním.
Pri projednávání tohotO' zákorta v roce 1927 bylo
mnoho hlasll pro zákon i proti nemu; zkušenasti ukázaly, že ti, kdož se zákona báli prota, že prinese težké
nesnáze clo hospodárství samosprávných svazkl'l, meli
pravdu, ale ti, kdož si slibovali na druhé strane z neho
jistou úlevu pro výrobu a obchod. mcli také pravdu.
Z nejoblíbenejších argumentú tech, kdož byli proti
omezování samosprávných prirážek, bylo tvrzení, že
není pravda, že prirážky dosahují místy i tisíce procent
nebo více. Na tuto otázku máme teprve dnes úrední
odpovccY.Práve v posledních dnech vydal Státní statistick)' úrad výkaz o samosprávných prirážkilch. kJeré
byly predepsány v roce 1926, tedy práve v kritické
dobe. A v tomto prehledu nacházíme dosti výrazné potvrzení názoru, že samosprávné prirážky nekde znacne
prerllstaly prípustnou mez. Není to jen 1000 procent,
ale je to místy nekolik tisíc procerit, jež se ve výkazu
objevují . .1\ ni nejhorší protivníci samosprávy netroufali
si nikdy tvrdit, že prirážky presahují nekde u nás
7000 procent. Ve v)'kazu Státního statistického úradu
však shledftváme, že nejvyšší prirážky, které se vyskytov3ly v okresu bezdruži'Ckém, cinily 7.363 procent a
v okresu píseckém pak dokonce 7.891 procent. To' jsau
jedinelé e'xtrémy, ovšem zároven doklady, kam až se
ohlo dojít bez omezení výše prirážek. Nejnižší praento prirftžek, které se V tento rok v Cechách vyskytlo,
ylo T99 procent (varnsdorfský a tepelský okres); škála
lkov)'ch prirážek se tedy pohybovala na dl'lkladne
ouhé stupnici od 199 do 7.891 prac. Na Morave a ve
lezskl1byla škála zúžená, její minimum byla 245, maum však dosti' slušne vysoké, 4.245 proc. Na Sloskl1 se pohybovala prirážková
stupnice od 11O clo
747 proc. a na roc\karpatské Rusi od lOS dO' 2-4:Pc;lc:.
echy mely tedy rekord v prirážkavých variacích, a
to celkemprirozené, nebot v Cechách jsou abce (ktemely hlavní vliv na celkoVou výši' prirážek) nejvypel jší a za své úkoly pokl:ldají o neco více, než obce
v. ostatních zcmích. Dlouhá stupnice prirážkov)'ch varIací je konecnc pochopitelná i potud, že v Cechách
jsou vedle orachuclických kraju kraje nejpoD1<itnejší
z celé republiky.
•
Je prirozené, že pokud bylo ponecháno volné pole
boji a prirážkavé procento, vyravnávaly se rllzné tyto
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rozdíly jaksi samy seboq, pokud tO'kde šla. Jakmile s~
však stal pokus o jakousi nivelisaci tím, že bylo stanoveno pro samosprávné svazky maximální procenta
prirážek, nad které se nesmí jít, bylo pomerne daleko
více samosprávných svazku, kterým totO' omezení zpusobila veliké potíže, než tech, které je ztrávily bez bolesti, ponevadž už pred tím nemely prirážkové procento
vyšší, nebo aspoú ne o mnoha vyšší. Do toho ovšem
prišla ješte snížení daní, k nimž se samosprávné prirážky vybírají, takže vedle paklesu procent, která se smela
vybírat, prišel také pokles toho, z cehO' se ta procenta
smela vybírat. Berní morálka se neprizpusobila nO'vým
pamerllm, a za techtO' akolností není žádným divem, že
samospráva naríká a že ministr financí je odhodlán
pomaci aspoú pro nejhorší dO'bu nejakou zvláštní financní výpomocí.
Byla zase trochu zlé krve proto, že ministr Engliš ve
svém razpoctavém výkladu prahlásil, že samospráva se
ješte nenaucila šetrit. N amnoze se to pocitovalo jakO'
paušální výtka celé samospráve, takže v razpoctovém
výboru pokládal dr. Engliš za nutné zdllraznit, že to
není paušální výtka. V celé téta atázce se vytvarila jakási nebezpecná atmosféra, která brání dorozumení.
Rekne-li nekdo, že samospráva
neumí hospodarit,
ozvou se se všech stran hned repliky nejruznejších samosprávných svazku, poukazující na kulturní, sociální
a jiné vymoženosti, které v posledních letech porídily.
Je avšem pochopitelné, že samaspráva se brání výtkám
nehospodárnosti a že nechce, aby na ní zustala oclí'um
vyhazování penez. Ale vtip otázky není v tom, cO'se za
peníze, kterých se samospráve tou ci onou cestou dO'stane, porídí, nýbrž v tam, je-li to skutecne úcelné a haspodárné, co se parídí. Je ta stará pavídka o lidech,
kterí si kupují nádherné kožichy, klobouky a jiné projevy representace, ale jejich obed závisí na tom, bude-li
jejich dodavatel životních potreb ješte dnes ochoten elát
na dluh. Tak máme také abce, které sice mají representa cní budovu prO' obecní atce a nádherne malovaný .,ál
prO' jejich schuze. ale nemine jedno léta, aby se u nich
nevyskytl nejaký' prípad tyfu, pratože obejCní otcové
neprišli' ješ~e na to, že by se meli postarat o zdravou
vodu pro abec jejich, péci sverenou.
(Tahle politika
ovšem není specialitau jen našich abcí.)
NehO'spodárnast nekterých samosprávných
svazkl't
(zase nutno zduraznit, že to nejsou všechny) plyne casta z taho, že je v nich málo dobrých haspodáru. V našich politických stranách se vžila z neznáméhO' dúvodu
presvedcení, že da obcí se kandidují politictí ucedníci,
kterí tam teprve mají ukánt, hodí-li' se pro vysokou
politiku. Kdyby se mel rozrešit úplne problém samosprávy u nás, musila by se zmenit také totO' presvedcení, které je snad hlavním kamenem úrazu. Dává-li se
clen nejaké strany do obce s tím úmyslem, aby ukázal
své schapnosti pro vyšší palitiku, pak ovšem se bude
starat o veci, jimiž by se projevila jeho politická schopnost a certa bude myslit na to, snese-li abecní (neb,)·
okresní) pokladna realisaci jeho návrhl't. To už si pak
v té obci vyrídí nekdo, až on sám už bude nekde vS,š.
trebas i v par1amente. Volební rád a všechny jeho dll-

sledkv u s~mnsprávy hy nebylo nutno menit. kdyby politické stranv si uvedomily odpovednost hospodarení
v samosnnlve. která ve svém celku znamf'ná velmi
znacnou cást celého n<Jšeho verejného hospodárství.
O tom. co vše u nás bude l1utn0 podniknouti. aby se
uspokojive rozrešily dos~vadní nesnáze se samosprávnými svazky. jsou predstavy dosti nejasné. Nelze pochybovat. že je to úkol obrovský. a velmi by se m~;lil,
kdo bv se domníval. že už se u nás zélcalo S jeho rešením. Zákon o organisaci politické správy z roku 1927.
jímž bvlo definitivne zrušeno župní zrízení a obnoveno
zemské. zjednal pouze základní predpoklad pro rešení
politického problému samosprávy. Základní predpoklad
tento ustanovil pouze, jaké samosprávné svazky budou
u nás pllsobit. jinými slovy iaké svazky se u nás vloží
mezi ohec. kterou lze pokládati za prirozený svazek
daný tím. že se vytvorila urcitá skupina lidskÝch obydlí,
a mezi stát. který je vrcholem celé soustavy verejných
SV;:l.Zkll.Ale zákon o (1r.~·anis3.civereiné správy nerozrešil a jiste také nechtel rozrešit choulostivou otázku
kompetence. t. j. s t a n o ven í ú k o 1lI. k t e r é b ud o u i e dno tli v é v e r e n é s vaz k y pro v ád e t. T~to vec je u nás problémem v podstate politickým. treh(lŽe není SDOruo tom. že by to mel býti spíš~
problém hospodárský, problém úcelnosti a ekonomie.
... Historis:kývýv-oj s"lmosprávných svazku šel u nás l<1ikatými cestami. jeiich kompetence se vytvárela vlastne
boiem mezi ústrední státní správou. která nebyla v našich rukách a hojem mezi samosprávr:ými svazky, které
aspoií v cesk~'ch zemích byly vetšinou v naší moci. Je
pak nrirozené. že v~'sledky tohoto hoje nevyhovují velmi castn moderní zásade úcelnosti a že u nás ledacJs
delá stát. co hv mohla léoe a úcelneji ohstarati san~ospráva, a na druhé strane zase ledacos zustalo z minu-'
losti v kompetenci samosnrávy, co by patrilo s h1ediska
úcelnosti stútu. Rekne se velmi snadno. že dnes, kdy jak
stát t~k samospráva jsou v našich rukách. nemuže to
vše hýt žádn{'m velik)'m prohlémem a je proste jen
otázka. kdo se postará o úcelné moderní rozhranicení
komnetence. Skutecnost ovšem je trochu jiná. nebot samospráva na iedné strane žárlive streží svá "historická
práva« a na druhé strane chtela by se zbavit všech úkolu. které z jakéhokoliv duvodu jsou obtížné.
Ba ani otázka orgánu. který by prohral cel)' ten nemožný kompetencní konglomerát, který se u nás historickým vývojem asi tak za posledních 80 let vytvoril.
není tak jednoduchá. Máme ve sbírce zákonll a nctrÍzení
už dokonce zákon z 22. prosince rQ24. kter}'m si vláda,
která jej sama navrhla, dala uložit, ahy jmenovala
zvl5.štní l«)misi pro reformu správy. Tato komise se
mela skládat z nejrllznejších odborníku všech odvetví
a mela vy~racovat návrhy na reformu správv s hlediska
moderních po ž:l.d1.Vkll a tedy také predevším návrhy,
jak úcelne upravit kompetenci státu. zemí. okresu a
obcí. Trebaže ze zákona plynulo. že návrhy mají b~·t
parlamentu podány do konce roku 1925. vidíme dnes.
v lednu 1930. že tato komise nebyla dosud vubec jmenovina.' Ztratilo se tím mnoho casu. a dnes m{lžeme
stále plným právem ríkat. že jsme teprve v pocátcích
rešení problému samosprávy.
Zároven s tímto politicko-hosnodárským
problémem
jde problém financní. ncelem všech dosavadních zákonu o samosprávných financích (i posledního z 11Ichz r.
1927) bylo jen nejnutncjší usmernení financního hospod[l.rstvÍ samosprávy. pri cemž hlavním hlediskem byh
snaha, aby samospráva svými výstrelky nezatežoya~a
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nad snesiteln()u míru výrohu a ohchod. Velmi málo se
pri tom hledelo na vlastní potrebY samosprávv, jejíž
financní prohlém se tím tedy nerozrešil. Pro rádné jeho
rešení hvlo by treba mít predem prehled o tom. co za
dosavadního stavu samosprávné svazky vvdávaií, jak
jsou zadluženy a jak vubec hospodarí. Na dotaz poslance dra Roscheho v rnzpoctovém výhnrn o této veci odpovedel ministr dr. Engliš. že financní snn1ve se dosud
nepodariJo ziednati si presne tento prehled. Z toho
tedy plyne. že také rešení financního prohlému samosprávy je v pocátcích a že se musí zacít vlastne teprve
shÍráním materiálu.
V dohe rešení težkých otázek. které prinesl okamžik,
jako rešení zemedelské krise, otázky staropensistu. S3nace bratrských pokladen a p. necí tí se u nás dobre naléhavost prohlému samosprávy. Není však pochy]>v. že
tento problém je jedním z tech. jehož dobré neto špatné rešení bude mít pronikavý vliv na další ()sudy státu.
Je prímo nepochopitelné, že ti. jimž záleží na rozvoji
samosnrávy. nenaléhají na vládu, aby konecne se rozkývala k velkorysému rešení všech techto otázek, prI
nemž bv bylo možno s výhodou užít leckterých zkušeností nemeckých. nehot v Nemecku pro težké otázky
dne se nezanomÍná na tuto osudovou otázku budoucnosti a s prípravou reformy správy jsou tam mnohem
dále, než my.
J. Kolárík.
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Kdo za tím stojí?
Kdykoli nejaký novinár napíše clánek p:Jliticky jenom ponekud pozoruhodný.
vyvine se zajímavý druh diskuse. Skoro
nikdo se totiž nezabývá obsahem clánku, nýbrž každý se predevším ptá: Kdo zatím asi stojí? Kým je asi naveden? Že by
novinár mohl psát podle vlastní hlavy, to se zdá temto novinárum, kterí se takto táŽí. naprosto vyloucenou
vecí. Nejnovejší zkušenost
toheto druhu byly komentáre
pravicového
tisku k presidentské
diskusi Capek-Peroutka.
Kým byl asi inspirován Peroutka?
Kým Capek? Bylo to smluveno predem,
anebo až potom? Novinári z pravicovéhO' bloku predp:Jkládají
promyšlen~u
strategii
tam, kde o ní není ani potuchy. Casto
v tuto strategii verí i lidé levicoví. Pamatuji
se na živý údiv
hosta na Capkových
pátcích,
který
prišel z venkova,
že
u Capku je opravdu prátelská
beseda lidí, kterí jsou Si navzájem príjemnými
sPllecníky,
a nikoli tajná státní rada intelektuálu. Jsou novinári, kterí si nedovedou novináre predstavit
jinak. než jako gramofon.
Kdo v té peci bývá. jiného tam
hledá. Je ovšem pravda, že v. poslední dobe se vyvinul zvlášt- •
ní typ novináru smutné postavy. kterí místo co by svoji posici
v žurnalistice
hledeli si zí5kat tím, že hledí plne a cele vyslovit svou osobnost a svou myšlenku, radeji jsou ochotni stylisovat dobre a rychle. cokoli jim bude nadiktováno
brzo tím,
brzo oním politikem, žurnalisté
ochotní v kterékoliv
politické
strane k takovým službám, již svého casu výstižne nazval Pe_
routka vynášením
nocníku. A bohužel se našli i dobrí politikové, kterí se mohli domnívat, že jim služba takových
novináru muže být neco platna.
Bylo by na case, aby ti z politiku, kterí aspirují na forn,'it
a koncepci. konecne pochopili, že jim formát a koncepci nikdo neuvcrí, dokud neodtáhnou
ruce od takových
individtíí,
které je spíše kompromitují,
než aby jim prospívali.
O rade
politiku, kterí pracují s takovým novinárským
brakem, by se
dalo ríci, že by zasloužili spolupraoovníku
lepších, Je pohodl-

· PHtomnost.,

--------------------,------------------------------nejší delat odhalení, než myslit, je pohodlnejší
podezírat,
než
diskutovat. Proc asi ten clánek vyšel tam a ne jinde? Proc
má titul takový a ne jinaký? S kým byl jeho autor naposled
viden?
Pomalu již nikdo nebude verit, že se víno delá také z révy
a že novinár muže psát clánek o nejaké veci proto, že o ní
premýšlel a že se domnívá, že o ní má co ríci. Novinárská
individualita
jest spolutvurcem programu
strany
práve .tak,
jako její p'llitikové. Jest 'pravda,
že vydavatelstva
znacne
omezila vliv publicistu v novinách. Ale není prícinou toho jenom komercialisace
a mechanisace
tisku, nýbrž
nedostatek
osobn'lstí, lidí, kterí mají za sebou takovou práci, že jejich názor verejnost zaiímá i když "nikdo za nimi nestojí«. Brzo již
budeme tak daleko, že u žurnalistu bude cenena .len poslušnost.
Již dnes vidíme. že nikoli žurnalisté nejschopnejší,
nýbrž žurnalisté ne.iP'lslllšnejší se teší zvláštní prízni u takových
cinilehi, u nichž by obiektivita mela býti samozrejmostí.
Kdo
sám osobnosti nemá. nemá osobností rád. Nivelisace žurnaliflky .ie prímo favorisnvána a dá casto mluviti o prímé nenávisti k duchu. Noviny se spíše delaií, než píší, a místo p'llemiky zavládl'l vzájemné špiclovství, podezírání,
dohady. Našeho prumernél,o novináre nezaiímá již názor jeho kolegy.
Zajímá ho jedine, kdo mu jeho názory asi nakukal.
Již dávno jsme nevideli v ceskoslovenském
novinárství opravdovou p11emiku, pri níž by lítaly jiskry ducha a kterou císt!
by bylo radostí pro stoupence i pro odpurce.
Pred
válkou
jsme mívali také zurivé polemiky, ovšem spíše literární,
než
p"litické. protože národ žil více literaturou.
Polemika
mezi
Saldr)U a Karáskem. mezi Moderní Revuí a "Novin'lu«. hyla
sama o sohe p'lchoutkou. at hyl .ieií predmet trclla lhostejný.
I z p'llemiky lze vytvrrit slovesné hodn')ty. i z malých marlC'nett lze sestavit repert'1ár pro veky. Vzpomenme nekterých
p'llemik tiavlickových. Naše noviny však polemisu.ií vetšinou
pomocí vytržených citátu všeli.iak zl(]bne upravených
a p'Jmoc! nesmy~lných zákulisních dohadu. Polemiky fieinovy neho
avlíckovy si ješte dnes prectete s radostí. Polemiky vcereifch novin sestárnou hned o tisíc let pro svou hezvýznamnost, i když .iejich predmctem .isou veci závažné. Máme mnoho rvacek. ale málo soubo.iu. Nedávno napsal »Vecer« vetu
prfmo klasickou: »Protože pri známých methodách nevíme, co
si máme o tom myslit, zdržíme se úsudku.« Necte se tedy to,
co jest napsáno. nýbrž hledá se mezi rádky. A když se mezi
rádky nic nenajde, zustane proste novinári rozum stá t. Kdyhy
mezi novinári bylo více volných duc!'u. nehyl by p'l]itický žiot komplikovanejší, nýbrž oprosti1 by se, Novimír by mohl
být po pr'pade mínením své strany desavuován.
ale pres to
y se s .ieho oduvodneným úsudkem p')cítalo, .iako je tnmu
cizine. Vedeli hychom, která hlediska jest možno uPlatn')vat,
blémy by zárily všemi svými facetami, a myslit o verejh vecech by mohlo být myslitelskou rozkoší. gymnastikou
ba. Ale boj poleny omrzí konecne i lidi sebe trpelivejší.
tupuj! pak rádi tem, kterí nedostatek
schopnos(í
nahrazují
botou ke služebnÝm pracím. Je s nimi pohodlneiší práce, ale
natropili škod, se ukazuje teprve až po letech. Ješte nikdy
pl1sobil težkou politickou škodu nOtvinár, jenž mluví za
e. Ale mnoho škod již zpusobily špatné gramofony
a špatdetektivove.
A. Fuchs.
Nová situace mezI Nemci.
Je charaktcrisována
událostí célkem malou, jež také prošía
den nim tiskem bez valné pozornosti. Pred nekolika dny konal
se v Praze ríšský sjezd nemeckých krestanských
socialistu,
strany, jež po rozbití obcanské koalice se dostala shodou okolností a aniž k tomu' sama znacnejší merou prispela, do o:'posice. Na tomto sjezdu bylo receno mnoho zajímavého
a dule-

žitého. Tak je predevším
zajímavý
názor bývalého
ministra
dr. Mayr-fiartinga,
že vývoj obcanské
koalice byl zadržen
onemocnením
Švehlovým.
To znamená, že táž ideologie, podle
níž na naší strane pres vázané kandidátní
listiny .ie mimorádný význam prikládán
osobnosti v živote politickém, prešla
nyní již i na Nemce, jimž dokonce ani nevadí, že touto osobností je Cech. Tento Mayruv výrok ukazuje .iako mnohé jiné,
jež na první pohled ríkají málo a na druhý mnoho, že pokracuje
proces ideového usmernení
celostátního,
že se vytvárí ovzduší, ovládané
shodnými
názory a zásadami.
ZaJímavé je dále, že Mayr-fiarting
jedním dechem takrka prohlásil, že úspechy positivní nemecké politiky byly skrovné a že
nastalo uvolnení napetí v národnostních
otázkách.
V tom se
již projevují dve tendence:
jednak udržet si prízen nemeckého
lidu, pokud není aktivismu
naklonen,
jednak uznat jeho nesporné výsledky.
V tomto ohledu žijí stále ješte dve duše
v hrudi Mayrove a všech ostatních nemeckých
pol;tiku. Která
z nich však je dnes ve skutecnosti
silnejší, ukazuje nejduležitejší usnesení sjezdu, usnesení
totiž. že strana nemeckýcn
krestanských
socialistu setrvá í v oposici na aktivistické
linii.
Toto je tedy nová situace mezi našimi Nemci. Být aktivistou
ve vláde je samozrejmost,
ale být aktivistou
v oposici. kde
negativismus
hy znamenal velké agit2cní možl1"\sti. je vymoženost. Vymožeností
bv to zu~talo i tehdy. kdybv se ukázal'1, že negativismus
iiž ag;tacní m"žnlJoSti neznamená.
To by
byla dokonce vvmnženost
iešte vetší p"nevadž
hv ukázala,
že k rozumu prišli nejen nemectí politikové, ale Nemci li nás
vubec.
mz.
Akce katolická.
Už je tomu dosti dávno, co bvla založena
A k c e k a t 01 i c k á: jest podpnrována
Vatikánem:
k .ieiímu vzniku .iiste
prispely špatné zkušenosti,
které církev udelala s tím, že há.iení nábnženských
a církevnÍCh zájlT'u bvlo sverováno
katolickým stranám.
Není náhndnu. že Vatikán
podp'1ru;e
Akci
katnHckou v dnbe, kdy so'ucasne uvažuie
o omezení
p"ctu
knežských kandidatur.
Akce katolická byla mínena jako protiváha proti politisujícímu
katolictví, proti katolictví, které chce
pracovati
v prvé rade politickými
methodami,
p1'11locí katolických stran. Cetli jSlJ1e již dosti o vzniku, o úkolec'J Akce
katnlické. Ale - zeiména u nás nevidíme
ne.iakou vetší
jeií cinnost. Akce katolická u nás nedostala
se ze svých pocátku. Zlj~tala pri úmyslech. Není težko hledat prícinu: není
tu pro ní pudy. Katolictví
u nás žiie životem
skromným,
a
proto se nedarí pokus jej oživiti. Není ti nás živého katolictvl
A proto nechytla Akce katolická.
Uvažuje se však o jiné akci katl)lické:
o k at oIick ém
h 10 k u. V dobe. kdv slvšíme a cteme velmi lJ1áln o (nep1litické) Akci katolické, cteme mnoho o ka"olickém bloku. Není
dnhre chválit den pred vecerem a není dobre POsuzovat vyhlídky katolického
bloku, p1kud neukáže .iasne, co chce a co
dovede. Prozatím
jest pl)zoruhodno,
že krystalisacním
.jádrem
tehoto katolického
bloku chce být ludová strana. která nedávno - pri Tukiáde - stála v-e svetle velmi špatném. a to
ne.ien díváme-li se na vec s hlediska státnílJo. ale i s hlediska
katolického.
Pri procesu Tukove mnoho se mluvilo o farárích,
prísahách,
klášterích
atd., ale slovenský
katoliCismus
vyšel
z tohoto procesu velmi potlucený.
Ukázalo se totiž, že slovenský katolicism
nejen že si nenašel prímý pomer k svetské vrchnosti,
k státu, ale že nemá mravních
základu a že
ve své desorientaci
chytá se všeho, což jest zpátecnické,
konservativnÍ, reakcní, at již z Vídne ci PeŠti. - Ludová strana
- nehledíme-Ii k její labilite - mohla by být jedním ze sloupu pravice. Daleko méne jest však schopnou, aby byla oporou
katolického
bloku. Ostatne
nebule lehko dostat pod jeden
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klobouk Šrámka,
Mayr-Iiartinga,
Curíka, m,Hfarských
krest.
sociálú.
Kalotick~, Mok - jak se ríká - chce uplatnovati
nábožensko-pnlitické požadavky
katolické. A práve v této veci se jeví
slabost našeho katolicismu.
Osou katclického
života má být
knez a kostel. Ale katolické strany nutí do role pracovníka
na poli katolickém
stá t. Nejvíce katolických
požadavkú
jest adresováno
státu. Církev brání se rozluce církve od státll
ne u vedomí své síly, u vedomí své nadrízenosti
duchovní, ale
u vedomí své slabosti. Stát má starat se o katolické školy,
stát má se starat o to, aby lidé žiJi jako katolíci, aby se ml
pr. nerozvádeli, stát má se starati o financní zajištení církevní
organisace
atd. Stát má být vykonavatelem
katolických
zásad tam, kde jest to nejvlastnejším
polem pro kneze, kostel.
Katolíci si velmi snadno usnadnují postoj k bolavým problémúm spolecnosti. Proste to svedou na to, že jest to dúsledkem
úteku od katolických
zásad. Jest zajímavo, že toto katolické
naríkání spadá do doby, kdy katolicismus
u ntts ríká: jsme na
postupu. Silným by byl takový katolicismus,
který by mohl
nic nežádati od státu, který by mohl ukázati na to, že púsobí
na své verící tak silne, že zásada katolické víry je vede jisteji, než kterékoliv
normy jiné. Politický
katoliCismus
nutí
stá t do role cetníka, dávajícího pozor, aby jeho obcané žiJi
katolicky.
Málokterá
instituce
spolecenská
spokOjí se s tak
málem, jako církev
katolická:
stací jí, nevystoupíš-li
z ni.
A volíš-li s katolickou stranou, jsi již akti ní katolík. To jiné
organisace,
které si daly úkoly daleko menš;, jsou daleko rigorosnejší na své cleny. Ale katolicismus
u nás jest duchovne
strnulý a nevidí jiného východiska,
než že politickou mocí a
politickým vlivem si vymáhá,
aby stát dozíral
na katoiíky.
Blokem katolickým
chtejí politictí katolíci II nás manifestovat
svo>ji sílu. Ale politický blok, i kdyby byl sebe pevnejší, není
s to zlepšiti postavení katolicismu
u nás. Katolická Akce, duchovní akce, nepolitická akce u nás nechytla. Šrámek, Mayr_
Iiarting
a j. mohou snad udržeti politické strany
katolické.
Ale tím daleko není receno, že zlepší vyhlídky katolicismu. __
Již to Šrámkovo
»dohodli jsme se, že se dohodneme«,
zni
velmi koalicne, ale shodli bychom se s verícím katolíkem, že
zní velmi málo katolicky. Politisující katoliCismus ponížil totiž
vec katolictví, vec náboženskou,
vec víry, a to i víry v život
posmrtný na neco, o cemž možno jednat, smlouvat, domlouvat
se v k02.1ic! s kteroukoliv
stranou
ve vláde. Veríme
tomu,
ríká-li se, že Kordac dívá se na otázky ty jinak, než Šrámek.
Cír!:cv katolická,
církev
všeobecná,
církev, která chce státi
na skále, tu závisí na necem tak vratkém, jako je politick:i
strana a vydána je všanc tomu, jak její vec obháji žnrnalista
V. G.
z »Lidových listú«.

Dr. Beneš jako professe.
Je to paradoxní,
ale je to pravda:
práve ti lidé, kterí dell
ze dne potírají dra Beneše, dekují mu za svou politickou i jinou
eksistenci a bez neho težko by se uživili. Politicky žijí z toho,
že jsou odpúrci Dr. Beneše. Kdyby nebylo Dr. Beneše, nemohla
by vycházet
"fronta«,
a tisk J. Stríbrného
by trpel velkými
politickými
úbytemi. Prišel by o materiál
»Národ«, zašla by
"Stráž Ríše« atd. Je-li pro nekoho Beneš nepostradateln~'m.
tedy' pro t y t o I i d i, kterí nedovedou
nic jiného, než ho potírat. Jsou si tohoto také dobre vedomi a proto se ze všech
sil snaží, aby zájem () Beneše neutuchl;
jsou príliš intercsováni na tom. Jsou si vedomi toho, že nebude··li nálady proti
Benešovi, že i oni jsou príliš, príliš postradatelní,
nebot v iin~'ch oborech a disciplinách nevynikají. Jsou u nás praví s p ec i a I i sté na B e n e š e. Divme se jim, že si své cinnosti tak
hledí, že si casem vypestili
celou methodu
osobních stykú,
vzájemné citace atd., kterou udržují zájem o vec, která je pro
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ne politickou jejich professí. Vyšla u nás v prekladu knížecka
() p o i t i c ei a k o pro f e s s i; u nás bychom mohli vydat
knížku na thema: Beneš
jako
proresse,
nebot žije tu
skupina lidí, kterí nemají nic jiného, než Beneše a jichž mr.lvencí píle je vycerpávána
tím, aby toto thema bylo
stále
nejak aktualisováno.
Je to celá souhra "fronty«,
»Národa«,
»Poledního listu«, listú mora\'ských,
bratislavských.
Tito lidé,
nedovedoucí
nic jiného jsou lidé s rozlitou žlucí, lidé, kterým
se "neco« stalo. Vedí, že nutno využít konjunktury.
Proto ~'e
snaží dráždit
neuspokojené
touhy jednotlivcú,
proto ve
vlastním zájmu - budují legendu o zlých realistech
s Benešem v cele. Sami jsou slabí a proto jednou strhují Dr. Kramáre, aby podruhé schovávali
se za jméno Švehlovo.
Mužeme se divit, že po Iiaagu vytáhli v poctu tak cetném? Vždyf
V. G.
to byla zase jednou »situace« pro tyto lidi.

I

Co se konfiskuje a co ne.
Když listilm pana Stríbrného
zacalo být borko z rostoucího
odporu proti jejich planým
sellsasím"
vzpomncla
sl jedna
z vtipných hlav v tamní redakci, že se proti tomu bude operovat tvrzením
o ocistném poslání tohoto tisku. Tehdy jsme
cetli hned vedle ložnicových
príhod a spodnickových
afér.
vedle odvolaných
nepravd
a smyšlenek
ještc neodvolaných
ujištování,
že úcelem techto casopisú není šírení klepú, polopravd a úplných smyšlenek, nýbrž - zadržte smích, prátelé
- ocista našeho verejného života. Z okolnosti, že toto tvrzení
bylo otiskováno
v Poledním listu a Expresu a ne v ~ejdrem,
kde by se vyjímalo mnohem výhodneji,
lze usuzovat, že bylo
míneno vážne. Jiných dr,kladú pro to, že nešlo o vtip, však
nemáme, naproti tomu se nám dostává denne nekolika dokladu, že o vtip jde. V techto dnech pak se nám dostalo dokladlI,
.ienž v nás po prvé vzbudil lítost nad tím, že náklad Poledního
listu není vctší. Bylo by treha, aby všichni, kdo od ~umavy
k Tatrám
mluví a rozumejí
cesky, cetli nedelní vydání tohoto casopisu, aby veškeré
obyvatelstvo
tohoto težce zkoušeného státu poznalo, co se dá v jeho materštine
provádet
a
cím se ocistuje náš verejný
život. Polední list otiskl dopis
sebevraha,
ps:l.l1Ý patrne
tesne pred spácháním
sebevraždy
Nechme stranou sebevraha,
jenž je již príliš vzdálen
všech
techto vecí než aby bylo vhodno jej soudi t. Polední list otisk!
jeho do'pis a odpovídá sám za každé slovo, jež otisk!. Jeho veCí
je, že otiskl sebevrahovu
fotografii, dávaje tak nadeji na podobnou smutnou slávu všem kandidátúm
sebevraždy,
jimž hy
jejich zoufalý úmysl mohla osladit vyhlídka
na krátko"
p"pularitu. Ale nedosti na tom. Pondclní list otiskl i tato sli.,va.
>,vy všichni, kterí umíráte, abyste se zb'avi1i bolu, nejste zbabelci vy jste hrdinové verte«. Není-li toto propagace
sebevraždy,
pak jsme ochotni prohlásit
všechny
redaktory
Poledního listu vcetne Expresu za jemné a ušlechtilé strflŽCl'
mravného
a zdravého
verejného
života, sebe samy pak ZJ
závistivé
neurvalce.
A nestací-li
toto jako dúkaz, že Cil1!:<J,f
tisku pana Stríbrného
je škodlivá, pak chceme verit, ?e verejnost má podobnou konstituci
jako ono zvíre, jehož žaludek, jak se praví, všechno stráví. A nepresvedcí-li
tento prípad onoho soudního lékare, jenž nedávno tvrdil, že tisk neni
schopen vyvolati
psychosu jakéhokoliv
druhu, pak nám nezbude než považovat
znalce za vec ješte škodlivejší
než je
tisk, jemuž umožnuje
provozování
jeho remesla. Pokud pak
jde o censora, o nem radcji pomlcíme.
Své stanovisko
vyjádril již tím, že tuto vec propustil.
Ale mimodek
se nam
vtírá otázka,
považuje-li
tento censor skutecne
mlhavou a
ucene nesrozumitelnou
frazeologii Rudého práva za škodlivejší
než tyto až príliš srozumitelné
sensace,
jichž smysl je tak
jasný, že jej pochopí i malé díte, zatím co by se i nejvzdelanejší ctenár mohl nad ideovými
rebusy
Rudého práva sám

státi starcem, než by je pachapil?
Nebyla by apravdu
záhodnO', aby tento censar venaval alespan cást energie, již venuje boji proti kamunistickým
vetrným
mlýnum,
hmatatelnému a viditelnému
nebezpecí
systematickéhO'
premíJání
vší
mz
necistoty pad sluncem?

Vedlejší zamestnání.
V rozpoctavém výbaru upozornil pas1. Bergmann na ta, jaké
škody vznikají státu z taha, že státní zamcstnanci
nedastatecne státem placení, vycerpávají
svaji energii ve vedlejším zamestnání. Také zamestnanci
saukramí trpí velice tauta konku- .
rencí. - Ministerský predseda
uznal, že takavé vedlejší zamestnání jest vždycky na škadu státu, panevadž
státní zamestnanec jest vycerpáván
jak ve své energii, tak i ve své
pracovní schopnasti a stát prichází zkrátka.
Tady je treba
pomoci. Je treba a tom uvažavati
a když ta jinak nepujde rekl min. predseda - myslím, že se to musí státi cestou legislativní. Není možná, aby zamestnání
státníhO' úredníka
byla
necím vedlejším a aby vedlejší zamestnání
byla po prípade
dmežitejším a hlavním.
Tato slova dotýkaii se jednoho saciálníha problému, a kterém
se snad málo píše a uvažuje, ale který jest duležitou saucástí
sociální otázky poválecné
doby.
O vedlejším
zamestnání.
o vedlejším výdelku není témer dat. Ale stála by za zjištcní,
.iake ·vedlejší zamestnání
hledají státní a saukramí
zame tnanci nejruznejších kategarií;
byl by to velmi pestrý obraz.
Není sporu o tom, že vedlejší zamestnánÍ.< vycerpává,
že odvádí pozornost od zamestnání
hlavního, že vycerpává
fysicky
a že znamená ostrou konkurenci
zejména v nekterých
aborech práce. Je-li nucen nekdO' k vedlejšímu
zamcstnání,
pracuje-li takto na dvou místech, ubírá chleba jiným. Jeden, aby
se mohl najísti do syta, pusobí, že nekdo hladaví zcela. Jsau
nekteré obory, které jsou absazeny práve jen lidmi, kterí tu
práci konají jako vedlejší zamestnání.
,Tak rešiti tentO' balestný
problém? Zákazem vedlejšíhO' zamestnání?
Jednaduc!lý
recept.
nad úcinný, snad ne. Tako'vý recept by se vyhnul meritu
veci. Lidé jsou k vedlejšímu zamcstnání
po vetšine hnáni nedostatecností duchodu z hlavního,
existencníhO'
zamestnání.
Isou nuceni nekde jinde si privydelávati.
Jádra bolesti jest
v malých platech. Zvýšení duchadu
zamestnancu,
státních
soukromých, jest tu jediným spolehlivým lékem.
K. T.
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dolf Procházka:

Deset let Spolecnosti národu.
ezi dvem::taktualitami nezbylo casu na vzpomínky.
Velká politika zamestnaná plne jednak likvidací
ulosti v Haagu, jednak prípravou budoucnasti
nd~'neukázala se tentokrát v Ženeve jen na skok,
to bylo práve jubileum. V Jednu 1920 konala se
í scMze rady nové svetové organisace. Mezi pronálními politiky nebyla snad tenkrát jedinéhO', kteby nepov:lŽovalza vec své cti a príkaz dobrého tónu,
iti se k tom\l velmi augursky. Evrapští státníci zadali Spolecnost národú prevahou s pocity, že se tau bláznu Wilsonovi musí prece neco udelat k vúli.
je také historick)'m faktem, že Spplecnost náradú
byla jakýmsi kompensacním objektem pri jednání spo'jencli s presidentem a že W i 1s on jen pro t o k o Tlf er en C
n e opu st
a sel
e m e c e a u s k 0u y d g e o r g a v s k o u k o n cep cín o v é E v l' 0Y ~e smí r i 1, P o n e vad ž sem u p a k t j e h o
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Spolecnostl
pajal
pflma
dO'· míravých
s m u v j a k a jej i c h p l' V n í díl. Dnes, myslím,
byla by již maž na abjektivne pra1G1zati, že »ten blázen«
neudelal tu špatný obchad. Pevné zakatvení ženevského
institutu, ar g a nic k é s pa jen í vec i mír u s e
zájmem
macnS'ch
na zachavání
tahoto
p a s 1e dní ho, d l' a z e z a p 1a cen é h o mír u
ukázala se býti významnejší a trvalejší hadnoty, než
všechna jednatlivá ustanovení míravých smluv dohromady. Spalecnast národú asvedcila se apravdu tím pakladem, jejž »mali nežerou a rez nekazí«, zatím co
z astatních clánkLl mírových smluv ani jediný nezústal
casem naprostO' nedatcen. Pred deseti lety byla tu jen
geniální myšlenka, zrna harcicné, o· nemž težko bylo
ríci na jakau púdu paclá. Pa deseti letech, je tu a l' g an i s a c e, k t e l' á s e v žil a, ale ne jen to, ar g a n is a c e, k t e l' á udá vát ó n cel é s a u dob é pal it k y.
Aby nevznikl amyl. Nynejší situace kdy Ženeva actla
se mezi Haagem a Londýnem a prišla na pahled jaksi
zkrátka je prímo symptamatická prO' pravau povahu
veci. Spolecnost náradú sama, to jest ženevský areapag
nepravádí dasnd ex aHa, z poverení jednatlivých vlád,
v prenesené púsobnosti svetavau palitiku. Nedašlo dasud k takové centralisaci a k takavému utužení svetové
správy. Spalecnost národLl zústává a pa dabu dohlednau zústane tím, cO'praví její jména: v o ln Ý m s d r ustátú), Žežen í m s v r c h a van Ýc h n á l' od ú
neva je shramáždením, místem porad, sekretariátem,
ale ne samotným pllsabištem vlastnj autority. Všechna její autarita je odvazená, múže jen tolik, cO' státy
v ní zastoupené a chce jen talik, kalik je v nich spalecné vl1le. Ale ta skutecnost sama, že je zde takavé místo
prO' sbírání, rízení a uplatnování spalecné vllle púsobí
pavzbudive na všechny, kladné a skladné a adpudive
na všechny záporné a razkladné tendence v mezináradní politice. Vytvárí se tu jakési g l' a v i t a cní pa le,
které jednotlivé politické faktary neadalatelne pritahuje, padrizuje a koardinuje. Spolecnost náradLl nikomu svrchavanast formálne neadnímá, ale ucí a vede
všechny k tamu, aby ze své svrchavané vllle jednali
tak, jak vyžaduje Ul a x i m a ob e c n é h a prO' s p ec h u .a i d e a 1 spr á vn é ho p l' á v a. BezuzdnÝ individualismus náradne-liberálního
dejinnéhO' údobí je
tímtO' vztýcením ženevskéhO' »kategarickéha imper,'l.tivu « zásadne prekanán, ale ta není jen prevrat ve svete
idejí, naapak: SVélt Sr egaism
státl1
i tam kde
v t h e a l' i i dál e z baž n e sed l' Ž í stá v á sen eP l' a k t i c kým a n e p l' a k t i k a vat e 1n Ým. Vláda se neprestehovala dosud do Ženevy, zústává razptýlena, v tech známých jednotlivých strediscích síly, jak
je válka zanechala, ale chadí v Ženeve dO' škaly a ucí
se pilne. Ta znamená, že schtlze Spolecnasti' národú, at
v Rade ci ve shromáždení, jsou sIce stále ješte spíše
manifestacemi a pravidelne opakavanými príležitostmi
ke vzájemné infarmaci, kantrale a razprave nežli schúzemi mezinárodní exekutivy, ale že z techto »nezávaznS'ch" parad vychází s m e rad a t n á i nic i a t i v a,
c e l' pás e zde 1á t k a a pri jím a j í ú k o 1y b e žné patitické
práce
pro
celý
rok.
Prato bylo také docela nesprávné pasuzavativS'znam
Spolecnasti jen padle toho co se udelalo prímO' v Ženeve v rámci jejich institucí (ac, ta je imposantní jak se
lze presvedcit prohlédnutím zprávo její aktivite, prehledne a pravidelne poclle jednotlivých abarLl vydávaných). KdO' naléhá na hotové výsledky a dovede oceniti
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jt'n kategarická. urcitá razhadnutí,
nebude tím vším
uspakajen. Krame razdelení HarníhO' Slezska a zadržení ramene Demgalava, napraženéhO' na bezbranné
Bulharska, není takových pasitivních a významných
razhadnutí mnaha, práve prata že v Ženeve se spíše
prablémy nadhazují, studují a - chladí, nežli by se rešily. KdO' si však myslí, že ta je práce bezcenná, neví
nic a methadách saudabé palitiky. Zde platí tatéž, co
v maderní vede: p a s t a v i t i spr á vne a t á zk u z n a m e n á již d a z nac n é mír y j i r a zreš i t i.
Spalecnast náradu zdedila prímO' z míravých smluv
radu nejtežších úkalu. Není divu, že je dasud všechny
neprivedla ke štastnému kanci. Nevypadají vubec na to,
že by se daly zodpavedet na ráz. Ale Spalecnast národll aspan adpa"ed" dacela jednaznacne pripravila.
Byl ta zejména žen e v s k ý prO' t a k a 1, který predstavaval takavý núrys rešení tech dLiležit~'ch prablému
ze svetavé války jednatn.)'m, saustavným zptlsobem.
Ženevský pratakal je nes parne v l' c hal e m ženevské
aktivity, a že nemel akamžitého úspechu, uvádí se jakO'
nejpádnejší daklad neschapnasti a bezcennasti Spalecnasti náradu. Ale práve na tamta prípade lze nejlépe
dakázati vliv Spalecnasti na celý beh svetavých událastí. Ženevsk)' pratakal padl, Anglie jej neprijala, ale
týž Chamberlain, kter.)' aznamaval, že ženevský proto-,
kal je mrtev, aznamaval saucasne, že žije navý. P a k t
a car n s k Ý je taha prímým patomkem a p a k t
K e a g g LIv, treba byl úplne jiné krve, pripravuje
mu pudu s druhé strany. Není již mažna žádným prastredkem zbavit se atázek, jež v Ženeve byly aživeny,
mažna je zapírat, adkládat, seslabavat palavicatastmi,
ale nelze se vymknaut jejich lagice, panevadž z a prí t
i t e l' u a d uch a S p a lec n a s t i n á l' a d U, k t el' á s taj í n a z a c á t k u mí l' a v Ý c h s m lu v, se
již n i k d a n e a d v á ž í.
V ženevském pratakalu z r. I924 spajila S. N. všechny tri své zásady: bez pec n s t, a l' bit l' á Ž,
a d z b l' a jen í v jerliný celek, v harmonický systém
dabre vyvážený. Není mažnO' pakracit v jednam bez
druhéhO', v bezpecnasti bez arbitráže a v adzbrajení bez
bezpecnasti, PO'nevadž však rucení musí tu býti vzájemné a adpavednast jednatlivých mací je v dusledku
fysick)'ch pomeru neravná, dašlo k zamítavému stanavisku adpavednastí nejvíce zatížené »králavny morí«,
Velké Britanie. A musila tak býti. Anglie sama praste
nestací na garantavání míru celéhO' sveta. Anglie muže garantavat mír na Rýne, a ta udelala, mLlže jej garantavat snad i ve Stredamarí a pak ta udelá, ale bez
Spajených státll severaamerických nemuže zarucit mír
na aceánech ani na celých kantinentech. Mír bezpecný
arbitráží a adzbrajením je vecí arganisace celéhO' sveta, která bez Ameriky a - Ruska je nepraveditelná.
PrO'ta byla treba nejprve Kel1aggova paktu, A m e r ik a m u s i a sed a s t atd a prO' u d umí
r o v éha ú s i í, treba se zatím ješte dále strežila záruk
jakO' »cert kríže«, panevadž nyní již s e z neh a
n e d a s t a n e a jak si v techtO' dnech správne uVcdomily »New Yark Times«, skcmcí nezbytne vstupem dO'
Spalecnosti náradu. Je mažno sledavat na filmu palitických aktualit docela abjektivne puvodní a stál~' vliv
Ženevy a jejích debat. Kdyby nám na tam záležela,
mohli bycham ríci, že konference haagská a nyní landýnská lsau jen d e leg a c e miS.
N. Jista je. že to
byla v Zeneve, v zárí I928, kde dašla ke' spalecnému
usnesení veritelských macnastí a Nemecka, že válka
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má b),ti ve sv)'Ch financních dusledcích ihned likvidavána, aby pak mahla b),ti likvidována i u ostatních, Na
ta se svalal dO' Paríže \ ýbar expertu, jehO' práci prejala první kanference haagská a nyní dakancila druhá.
Práve tak úkal konference land)'nské: omezení a sn ížen í lodníhO' zbrajení byl vytcen na poslední schuzi
adzbrajavacíha
výboru Spalecnosti, který' pracuje na
rea!isaci Vlll. dílu míravé smlauvy versaillské. Je to
zvlášte Francie, které velmi záleží na tam, aby se tato
sauvislast prací ženevských s mimaženevsk)'mi
netrhala, a má prac . .Ten tak mažna zachavat také z áv i s los t a d z b roj a v a c í c h s n a han g 1a s a ských
velmací
na jejich
zárukách
za
spr á v n a u p Lts a b n o s t a n á 1e žit é u p a tnení
smírcíhO'
a arbitrážnÍha
rízení
a tím z a mez in á rod n Í bez pec n o s t. I ení
treba upazornovat, že náš cesknslovensk)' zájem, ne
jen jako spajencLt Francie a spaluuživatelu míru parížského z r. 1919, nÝ'brž jako malého státu a nárada,
který hvítezil vždy spíše silou ducha nežli mací fysickau", je úplne ta tažný. Jestli hla. tedy práve R ep u b 1i k a ces k a s a ven s k á m á t e d y d úvad g r a t u lov a t i dne s žen e v s k é S p a e cn a s t i a g r a t u 1 (j vat i s obe,
ž e S p a e cnost
náradu
máme
a že se ji tak dobre
dar Í.
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NÁRODNí

o prUIll)'sl

Z sledují
prumyslových
dnešní

HOSPODÁR
li

nll~ núr'sli

élTI.

odvetví, okterá
nejvetším zájmem
jednání
rešení s zemedelské
krize,
dlužno uvést na prvním míste mlynárství. Tedy prumysl, s jehož predstaviteli byla dríve nerozlucne spojena predstava zámožnosti a také pokrokového ducha.
Už dlouho je však tato predstava jenom zdáním. Skutecnost dneška tu chceme zachytit hrubými rysy.
Mlynárství jako složka našeho nár. hasp. je významné jednak priclenením k zemedelství, jednak vázanos!í
a spojitastí se zemedelskou výrabou; a práve tato spojitost z neho ciní faktora velmi významného. Ze statistického materiálu si všimneme jenom nejnutnejších údaju,
aby neutrpela prehlednost tohoto clánku, které chceme
dbát v první rade. Na území RCS byla v kampani
1923/24 podle udání Státního statis. úr. 10.221 mlýnu.
Podle výkonnosti si je rozdelíme na mlýny o výkonu
menším než 1 vagon za 24 hodin (mlýny námezdní a
strední) a vetším než 1 vagon (mlýny obchodní). Obchodních mlýnu bylo 253 o celkovém výkonu 707 vag.
za 24 hod., výkon všech 10.221 mlýnu byl 2064 vag. za
24 hod. Pocítá-li se prumerná spatre ba abilí (zde mínena jenom pšenice a žito) 200 kg na 1 obyvatele za rok,
musíme pri cca 14 mil. abyv. zpracovat cca 28 mil. q
racne (tuto cifru udává dr. Mráz jako svuj odhad pro
rok 1925-26; podle násl. tabulky domácí sklizne a dovozu je prumerná spotreba 30 mil. q). Celková kapacita cs. mlýnu pri 2~0 prac. dnech a 24 hodin je 57,790.300
q. Nepredpokládáme-li vývoz mlýn. výrobku, avšak za
predpokladu výhradného semletí onech 28 mil. q našimi
mlýny, dospíváme k prumernému palovicnímu využití
výkonnosti. Z techto 28 mil q (anebo 30 mil. q) obilí,
které potrebujeme na obživu obyvatelstva našeho státu,
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dodá naše zemedelství jak známo jen cást. Nekolik císel
nás poucí, o jaký podíl se je ...má (aovezeJ1é mlynské výrobky jsou prepocteny
na obilí):

pr. v prosinci 1925 dovezeno 4227 vag., v lednu že jen 524,
v únoru tUUY, cervnu 4.:;41. .l!rícma je ta, ze CIZll1a si
1110hl::1snaQno ZjIstIt, uplatní-li se clo v následujícim mesíCI a jak a lllzkeho cla vyuzila k silným aovozum (cio
Rok
domácí sklizl:'n duvoz
se stanovovalo
s ohledem na ceny v minulém mesícI
v mil. q
v mIl q
24/25
20
7'5
a vyrovnávalO
je na lcU Kc u pšemce a 100 Kc u žita).
25/26
25'4
7"4
Pri celkové bilanci za rok ~51.!6 vluíme, že klouzavé clo
vlastne neodlehcilo nezamestnanosti
mlýnu. Zmena obou
26127
20'9
6'3
polozek oproti ptedcházeiJcímu
roku 24/~5 je nepatrn'i.
27128
23"4
7'3
Jako prícinu tohoto zlepšení ve prospech obilí uvádím
28
24'7
6'7
lepší skladovací
vlastnosti obilí, na než se pred ocek;:i·
29
4'3
vanou
úcinnejší
ochranou
domácí produkce
soustredil
VýkyV V kampani 25/26 jde na úcet hromadných
dozájem
importérú,
kterí
spekulovali
na
zisky
i
v
pozdejsí
VOZU, které se praktikovaly
za platnosti
klouzav~'ct
dObe. Lásadní obrat k lepšímu však nastává teprve Z:lcel. V r. 28 uvedena sklizen a dovoz za rok kalendární,
vedením pevnych cel. Jejich úcinek se projevil v roce
v r. 29 rovnež. Výše sklizne za r. 29 není pisateli presne
26/27 silným presunem ve prospech zamestnanosti
do·
známa, ctenár si ji však s postacitelnou
presností snadno
mácích
mlýnu.
V
r.
27128 pozorujeme
zase
zhoršení
(duurcí jako doplnek prumeru celkové rocní spotreby
za
sledek obch. smlouvy s Madarskem)
a konecne v cislech
predcházející léta.
. za minulý rok je poslední, ale nejduraznejší
memento:
Uvedených kvant jsme tedy potrebovali
na uhrazení
Zatím
co
dovoz
obilí
klesl
asi
o
55%,
je
u
dovozu
mlýn.
naší spotreby chlebovin. Je-li tu prumysl, který toto
výrobku
jenom
sed
m
i
pro
cen
t
n
í
pokles.
množství snadno zpracuje na mouku téže jakosti, jaka
Pevné clo uzákonené v r. 26 a dodnes platné zatežuje
mlýny cizí, je samozrejmou povinností obchodních poli·
100
kg pšenice 30 Kc, žita 38 Kc, mouky 70 Kc. Vypo,·
tikú dát mlýnum tuto možnost.
Význam
mlynárského
cítejme
si, chrání-li toto rozp~tí cel na obilí a cla na
prúmyslu si objasníme nekolika dalšlmi daty a srovnámouku
naše
mlýny. Nejlepší druh pšenicné mouky ním s nekterými známejšími odvetvími.
Ve mlýnech je
po vetšine znacku Ogg anebo Ohh - je prvních 40%
zamestnáno 35.000 lidí, obživu skýtají 82.000 lidu, hodmouky. 100 kg pšenice je vy cleno triceti korunami, 40 kg
nota produkce byla v r. 24/25 cca 4 miliardy Kc a to pri
mouky 28 Kc. Tedy cizí mlýn, prodávaje
u nás 40 kg
využití kapacity jen jednou tretinou.
Naproti tomu je
mouky, zaplatil 28 Kc cla, náš mlýn však musí zaplatit
v cukrovarnictví cinno 28.000 lidí (z vetší cásti jenom
30 Kc cla za 100 kg pšenice, z nichž chce 40 kg mouky
v sezone 1), v pivovarnictví
a sladovnictví
12.000. Dále
semlet. Vidíme, že pro tento druh mouky je relace mezi
je treba uvážit, že diference mezi cenou dovážené mouclem na obilí a clem na mouku nedostatecné.
Nechrání
ky a dováženého obilí, jíž zatežujeme
naši bilanci, je
náš
mlýn
a
tím
ani
producenta
pšenice.
To
je
treba
zd'.1velká suma, která by nám mohla pozoruhodne
zvýšit
raznit,
protože
hlavne
o
tento
druh
mouky
se
jedn:L
onech 35.000 zamestnaných. Vidíme, že mlynárství
není
Zadnejší
druhy pšen. mouky anebo žitná mouka tu
prumysl, který by se mohl jen tak beze všeho zanedbat.
v
úvahu
nepricházejí.
Zvlášf žitná mouka ne, protože ji
Pri tom nepokládáme za nutné obhajovat jeho existenci,
konzumují hlavne zemedelci a tak príznivý pomer cIa
protože nikde, v žádném státe, nevyrostl jako cizokrajná
na žito ke clu na Ž. mouku je nevyužit (za 100 kg žita
rostlina. Všude má už od veku pevný základ ve ZPlJse
zaplatí 38 Kc cla, za 65 kg mouky - tolik jí obycejobu, jímž se clovek živí. Výjimkou z pravidla jsou jene
dostaneme ze 100 kg žita - 45'50 Kc; nevyplatí
Se
nom kolosy (Amerika ovšem, Madarsko
už jenom po
tedy dovážet žitnou mouku místo žita). Pevná cla z r.
jistou mez), které jsou schopny samy zásobo;vat rozlehlé
26 zvyšují tedy režii našich mlýnu oproti mlýnum cizím
spotrební oblasti. Ješte jedna okolnost tu je, která nutí,
o 2'o/c- Lec pres to byla považována
za dobrou pomoc
aby se dováželo obilí a ne mouka a které se musí pri
v
nejvetší
tísni
a
cinila
život
snesitelným.
Opetné zhorešenÍ zem. krize venovat lepší péce než dosud: Zabe7.:šení nastává sjednáním obchodní smlouvy s Madarskem
címe-li zemedelce pred cizím obilím, ale cizí mouku
jejímž dusledkem
je vzestup
dovozu mouky v období
ostatecnc nezachytíme, je význam techto obranných
27/28 okrouhle o 25% oproti období 26/27. Paušaliso~trení nepatrný. Zemedelci zustane obilí na špýcharu,
váním dane z obratu a nekterými jinými ústupky s naší
bm co skladište pekare je plné cizí mouky. Zkušenosti
strany získali Madari znacne. Potvrzuje
to tento poznaledních let v tomto ohledu jsou patrny z této tatek
ze
statistiky:
Zatím
co
v
r.
26/27
dovezli
k nám May:
dovoz mlÝn.
dari
z
celkového
dovezeného
množství
23%,
v roce
Rok
dovoz obilí q
výr(}l,ku
q
27128 už 36% a to pšen. mouky prvního druhu. Od té do23/24
2,741.880
3,457.949
by se situace jenom zhoršuje a zase se zvedá náš pri24/25
3,318.688
3,509.029
mát v pomerném
dovozu mouky, jemuž jsme verni od
25/26
3,499.687
3,283.889
vzniku našeho státu (podle údajel Mezinárodního
zemed.
26/27
4,461.887
1,593.639
ústavu v f~íme dovezla v období 27/28 Anglie 11 kg
27/28
4,913.635
1,988.961
mouky na 1 obyvatele,
CSR 14 kg, nejvíc v Evrope).
28
4,133.050
1,815.770
Dovozní listy pomáhají jen z cásti; jsou neprenositelné,
29
1,882.976
1,691.760
fin. správa
požaduje
minimální vyvážené
množství
et
Vidíme, jakou tendenci mel vzájemný pomer obou drudále není jednoty mezi mlýny a fin. správou, zda-li ne··
hu v ruzných
obdobích ochrany
domácí
produkce.
které mlýn. výrobky
mají ješte nárok na dovozní list,
ci ne (otruby jakožto krmivo jsou z této výhody vylouV roce 1923/24 byla kapacita mlýnu využita 28%, v r.
26/27 celkem 33'3o/c; u obch. mlýnu v r. 23/24 35'5o/n,
ceny; bývají spory, co je ješte možno považovat
za
26/27 47%. V r. 25'26 za pusobení klouzavých cel dochází
mouku a co už jsou otruby).
Také býváme
svedk prudkým nepravidelnostem
v dovozu mouky. Tak na
ky zákazu
vývozu
ménehodnotných
mlýnských
vý-
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robku s odvoláním se na prírodní katastrofy (sucho
v min. roce). Deje se to za tím úcelem, aby domácí
pestitel dobytka mel dostatek krmiva pro tento dobytek.
Výsledky jsou však vždycky pochybné: Vypjatá kalkulace mlýna to nesnese. Omezeními u dovozních listu
jsou hlavne postiženy firmy, které mají nekolik závodu,
mlýny strední a pak ty, které svou polohou jsou na export zarízeny. To jsou v první rade mlýny slovenské
nezatížené pro tento prípad vetšími tarify. Se strany
státu není našim mlýnum dána nejmenší úleva, at už
danová anebo tarifní, kteréžto prostredky jsou v cizine
takrka bežné.
Vzájemný konkurecní boj je dalším cinitelem, který
kalkulaci zatežuje tak, že o rentabilite se muže mluvit
jen ve zvláštních prípadech. Zatím co jiná prumyslová
odvetví uzavírají dohody o odbytištích (železo, opetné
snahy u pivovaru) anebo se slucují (cukrovary a mnoho
jiných), ztroskotaly podobné snahy v mlynárském prumyslu úplne. Hned zpocátku uvedeme velmi zajímavou
okolnost: Jako pohonné síly lze užít elektriny jenom ye
zvláštních prípadech, protože je pro mlýny drahá. Zatím co jiné podniky nahrazují páru a naftu elektrinou,
mlynárství si nemuže dovolit její cistotu a pohodlí.
Strední a malé mlýny to cítí bolestne a už od let krcí rameny nad prospekty

elektrolech.

firem.

Na zacátku uvedeno, že celkový pocet mlýnu v roce
23/24 byl 10.221. Od té doby pocet mlýnu klesl. Stát.
stat. ílr. udává, že v r. 28 bylo mlýnu 9703. Predpokládá
se však, že kapacita tohoto zbylého poctu spíše stoupla.
Tento predpoklad je správný a mnohý ctenár, znaje pomery nekterého kraje, nám potvrdí, že výkonnost mlS'nu se zvyšuje tempem nepochopitelným. Po krizi, která
zavládla po vázaném hospodárství a prvním prudkél1í
poklesu cen obilí, nastal nový podnikatelský ruch. Avšak
zlepšení provozu jednoho mlýna vyvolává obycejne
stejné snahy sousedu a tak na pr. na horním toku Sázavy
je behem posledních let rekonstruováno nekolik mlýnu - rekonstrukce ssebou pravidelne prináší zvýšení
výkonu - a nekolik nových postaveno, cíQ1Žkapacita
této oblasti stoupla skoro nesmyslne. Ocítáme se pred
reakcí, kterou tento nezdravý stav vyvolal: Mlynári se
brání požadavkem zremeslnení mlyn. živnosti, dále se
ozývají hlasy, aby byly zakázány stavby nových mlýnu
i rozširování provozu, konecne zjištujeme u malých a
stredních mlynáru svépomocné akce za úcelem centrálního odbytu mlýn. výrobku, zatím co mlýny obchodní se
aspon sjednocují na jednotných platebních podmínkách.
První požadavek byl splnen v minulém roce, ale úcinek v žádaném smeru je malý: Velkých podniku se netknul. Druhé snahy byly proneseny jako organisacní požadavek - je zrejma jejich dalekosáhlost v dnešním
hospodárském zrízení. Nezbývá než doufat v zdravý rozum a vyšší podnikatelské schopnosti budoucích, které
jediné mohou tento stav vyvést z težkého postavení.
Kdo má príležitost videt a vyrizovat dopisy majitelu ne
zrovna malých mlýnu, ví, že je to nezbytný predpoklad.
Chápe tak mnohé z prícin dnešního špatného stavu tohoto remesla a mane je prirovnává k prícinám Batova
vítezství nad tisíci obuvnických mistru celého sveta.
Jde-li inteligent do remesla, udelá v nem kariéru - to
platí o mlynárství (avšak státem neopušteném) v plné
síle. Malé vedomí spolecných zájmu je u malého jako
u velkého. Trebaže ve svých dalších potrebách se liší
zvláštními podmínkami provozu, majitel továrny na
mouku je stejnc individualista znající jen sebe, zrovna
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jako majitel z' . adlého mlýnku cili klepáce, který by tak
ješte mohl mlít kávu, aby mel být slušne živ. V žádném
remesle nenajdete takové lákání a nadbíhání zákazníkovi a zradu usnesení spolecenstva, jako u tohoto stavu.
Ve velkomlýnech není líp. Tím si vysvetlíme, proc se
mouka vozí na sta km sem a tam vedle rady mlýnu
casto zastavených. Jednotlivé prípady obchodních spojení jsou až neuveritelné. Pri tom poznamenáváme, že
vývoj ke sjednocení jednotlivých výrobních fází je u nás
jenom rídký (na pr. Odkolek, dr. Zátka v Budejovicích)
a tak v nejbližších desítiletích tu budeme svedky ostrých
a bolestných zásahu a likvidací. Budou nutné, nechceme-li ssebou stále vléci prítež malého, nehospodárnéhv
využití kapacity a dále nekolika majitelu ri'lzných živností, kterí se dosud staví mezi producenta a spotrebitele.
Bylo by vhodno poukázat, proc mlýny dávají prednost cizí pš"enici. Pekar chce z ní mouku. Zrno cizí pšenice je jinak složeno. Dá víc krupickových mouk prvního
druhu - výhoda pro mlýnare - a pecivo z neho více
yykyne - to ocení zase pekar. Zásadního rozdílu však
není a jestliže se z tohoto duvodu naše zemed. kruhy
nemíní pri7,pusobit produkcí, musí dnešní druhy sami
propagovat mezi spotrebiteli. Pestitelské obilní stanice
a družstva vi'lbec tu mají úkol, pro nejž jsou v prvé rade povolána: Bud propagace u konsumentu anebo zavedení nových odrud u producentu. Toto druhé oznacujeme za pravdepodobnejší a prospešnejší.
Ješte na jednu neprízen poukážeme. lilavne mlýny
s menší výkonností než 100 q jsou postiženy nelaskavou
fiskální politikou. Zatím co prumysly mocných organisací a prostredku jsou šetreny, predpisuje se temto majitelum vodních del - a to jsou z nejvetší cásti o malém
výkonu - skutecne znacné daiíové zatížení z tohoto
titulu. Za 1 konskou sílu za hodinu je poplatek 5 h, t. j.
5krát více než pri uhelném zdroji. Jenom takto by byl.)
toto srovnání neúplné. Musíme upozornit na mnoherr.
vetší porizovací náklady vodního díla, kterých dnes by
se v mnohých prípadech nikdo neodvážil zvlášt u malých mlýnu. Vubec státní správa by si mela vzít príklad
z prakse v sousedních státech a nenicit zvolna ale vytrvale podmínky slušnejšího života této industrie, která
v našem státe se ješte dobre nemela. V poslední dobe
zase o ní mluví rubriky soudních vyrovnání a je obava,
že tomu nebude konec. V továrnách mlýnských stroju
se bezprostredne pocituje nejistota tohoto podnikání ~
rady delníku už to pocítily na své kuži. Zatím co jiná léta
se sezona rozvíjela plnou silou, letos je naprostá stagnace
a nezájem. Ochabnutí výroby ovšem následuje hned.

-Mi.-
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II.
Je-li mo~no básnické typy rozdelovat na takové, které nalézají svou inspiraci v duchu, a takové, které ji
ma jí 'y živote smysh:i, patrí p. Nezval docela k typu
smyslovému. Jsou duvodny obavy, ze ztroskotá pokaždé, kdykoliv vsedne do lodicky svého ducha a pocn~

PNtomnosL
ji takovými rozmachy vesel, na jaké stac'. a které nikdy
nebudou jiné než droboucké, hnát k nejakému cíli;
dar konstrukce sotva mu bude kdy dán; vecne se bude
zabývat rozsvecováním lampionu s bizarními kresbami
Jeho mozek sotva možno charakterisovat jakožto vládnoucí orgán: je museem, do kterého zrak, sluch, cich,
chut, hmat o prekot snášejí své koT'isti. Po tom, co
jsme rekli o Nezvalove zakorenenost! v detství (patrne
ješte t tehdy, až už bude stát jednou nohou v hrobe,
bude stát druhou v detství), nebudeme se tomuto srr..yslovému založení divit. Detství je po v~rtce vek smyslový. Gaugain cestoval kdysi za obrodou smyslu, nemýlím-li se, na Tahiti. Nezval má své T::thiti v rocbém
moravském kraji. Ctenár »Kroniky z. konce tisíciletí «
shledá, že p. Nezval má o vzniku nadvlády smyslovosti
v sobe a v celé své generaci zvláštní theorii; vykládá
nám to jako dusledek války, která tuto generaci prekvapilav detství:
»Všechny smysly byly ob rozeny válkou ... Duše druhcly
zapletená do chodeb mozkového hlemýžde se prestehoval'{
na povrch tela do smyslu, zamenivši
život myšlenek
za
život pocitu...
Protože válka rozmetala
všecky cíle, život nabyl nového smyslu ve svt: pouhé jsoucnosti ... Veliké historické a mravní hodnoty poklesly. Láska, cnost,
morálka, náboženství a krása byly každodenne
znehodno·
covány ". Ale ob.ievily se nové rozkoše, jež daly chutnati cloveku drahocenné
kouzlo
vterin
a nepatrných
vecí .. , Válka urychlila v Albertovi
rozvrat
intelektualisrnu ...•

Mozek, dovolte tak ríci, skládá tu okázale ruce
v klín, vzdává se trl'lllU ve prospech feudální šlechty
smyslu. Není-li tohle rozumový defaitismus, tak veru
nevím, co by to bylo jiného. Sympatisuji s každou obrodou smyslu -nemohu
však sympatisovati se soucasnou negací rozumu. Staré generace ríkaly: rozum
a nic jiného' Tato nová generace, kterou máme v patách, volá: smysly a nic jiného! Budeme se musit pricinit. abychom pochopili, jak je možno míti za ideál
polovicatost. )Jen smysly. je stejná polovicatost jako
)jen rozum", »jen duch. jako »jen telo •. V této dobe,
která se pachtí po interesantnosti, skoro aby se už clovek ostýchal priznat se k ideálu harmonie rozumu a
mysliLTato harmonie vyznacovala všecky ty zajímavé
osobnosti, které lze oznaciti slovem )muž«. Ale porozumení pro pojem a ideál muž n o s t i schází mladé
poesii a tem lidem, kterí se kolem ní kupí, více než
cokoliv jiného;1 jsou ochotni prodati tento pojem za
mísu cocovice nebo za. nejaké interesantní reflexy. N cdohodnemese s nimi asi už .ani o významu slova poluicatost; v touze po harmonii smyslu a rozumu budou
idet práve polovicatost a touhu po zlaté strední ceste;
budou ríkat: nedovedete se pro nic rozhodnout, nejste
ryba ani rak, chcete trochu toho i onoho. Ku podivu
naslouchají mnozí lidé s uctivou tvárí takovýmto filipikám a jsou jimi trochu ztrémováni. Kdyby však k nim
nekdo prišel a povídal jim: ve vaší touze mít pravou
l1evou nohu je bázllvost a polovicatost, vášnivý clovek.
kterému tece živá krev v žilách, se rozhodne pro pravou nebo pro levou nohu - pak by tito lidé krátce podotkli, že se jim protiví poslouchat nesmysly, a vášnivce by prostc vyhod:Ii. Ale to, co si nedají vykládat
o pomcru pravé nohy k levé, prijímají zdvorile, je-li
jim to vykládáno O pomeru smyslu k rozumu.
Tušili jsme dávno, že pozadí nové poesie je udeláno
z rozumového nihilismu. V »Kronice z konce tisíciletí~

vykládá nám p. Nezval historÍ'cky, jak k tomu došlo:
válka probudila smyslovost. Je mnoho lidí, u kterých
válka naopak probudila ducha, a kterí nad chaosem
sveta pochopili, že nemá-li se to vše vrátit, je nutno
rozumem usporádat svet. Pokud p. Nezvala se týká,
nebylo treba ani žádné války, aby se rozvíjel zejména
po smyslové stránce. U neho jde o sklon vrozený, nikoliv nabytý, a p. Nezval by se byl s ním vynor i] i V case
nejhlubšího míru. Mužeme býti tomu sklonu vdecni za
radu krásných a barevných lícení v )Kronice z konce
tisíciletí «; po té stránce je zejména zacátek jediná dlouhá básen v prase. Je-li treba, aby byla vylícena krása
svetýlka v okne, mihotání slunecního paprsku na vodní
hladine, ohnostroj, ružtová zahrada - sveree:' tento
úkol klidne p. Nezvalovi,;, je v takových vecech odborník a dovede vám vykouzlit radu obrázku tak barevných a plastických, jako je detský Betlém. Nic ho tak
nevábí, jako zahýrit si v lícení svetel, barev, vuní,
chutí, zVUktl a dotyku. Vsadil bych se, že pri takovém
lícení se mu casto sbíhají sliny na jazyku. Má mlsné
oci, mlsný cich, mlsný hmat a mlsnou fantasii. Je
casto videt, jak si pochutnává na svý-ch predstavácl1:
» Voda byla cerná a hustá jako proud malaga« jaká
jiná fantasie než mlsná plodí takové predstavy? Nau •
N ezvalovými metaforami mám nekdy dojem, že slyším tichounké, rozkošnické autorovo mlaskánÍ. Toto
smyslové epikurejství dovede nekdy i' prapodivne snížit význam deje, uchopit jen jeho barevnou úroven.
udelat z války symfonii v cerné a cervené:
»r li cní
~ ran á t y, jež, jS'QiUce podobny hracím diabolum, rozprsknvaly
se s velkolepejší
barevnos.tí
než
prskavky
na vánocních stromcích o štedrovecerních
radovánkách za staženými
žaluziemi v pokoji.«

Není-liž to Neronek, jenž se smara~díckem
kouká na požárek Rímecka?

v ocicku

*

Také NeZvaluv styl je cele založen na smyslovosti.
Fantasie tu jen dále rozprádá smyslové zažitky. Je
skoro prirozeno, že tu najdete neobycejnou spoustu
metafor. Snad nejcastejší slova v "Kronice z konce
tisíciletí- jsou »jako« a »pripomnelo mu to". Príliš
mnoho metafor na jedné strane prozrazuje literární zacátecnictví';1 kdo už mužne ovládl svtIj styl, je v nich
strídmejší. Na druhé strane je to prímý následek mlsnosti fantasie a smyslu. Jak by mlsná fantasie neužívala metafor? Metafora je neco takového jako mávání
rukama pri reci; je to duraz, který se klade na zažitek,
a je to cástecne také rozkošnické povalování v nem
Prvotním úcelem metafory je postaviti ctenári jasne a
plasticky pred oci, co autor chce ríci; užívá-li však
autor metafor nemírne, vzniká nebezpecí, že jedna metafora ubíjí druhou, a že ctenári není to receno jasneji.
nýbrž nejasneji. Nechtel bych se oVšem vsadit, že vlastním úcelem N ezvalových metafor je jasnost; zdá se
mi spíše, že hlavním popudem je tu castý a duverný
styk s nekterými milovanými, sametovými slovy, pri
nichž se mu sbíhají sliny na jazyku. Pozorný ctenár
N ezvalovy knížky shledá, že autor je pred nekterými
slovy zcela bezmocen a že je jimt pritahován jako králík hadím pohledem. Nemužeme plne vyložit Nezvalovu psychologii, nezmíníme-li se, jakou carovnou moc
na neho vykonávají nekterá slova. Pramen této caromoci slov je ovšem v detství. Daleko v minulosti vzbudí
v takovém typu slovo urcitou predstavu ~ a celý další
život je pak ba žením, aby se vyplnila predstava, kdY1>i
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vzbuzená slovem. Toto opájení slovy patrí skoro nerozlucne k typu infantilnímu. Pan Nezval napsal knížku, aby žasnoucím ctenárLlm ukázal, jak mnoho jeho
hrdina Albert miloval ženy. Zavíráme ji s podezrením, že snad ješte více miloval slova. Po té stránce je velmi charakteristickou scém, v níž je nám líceno, kterak náš ženami tolik milovaný Albert konecne
dostane do postele Blaženku, lderou marne miloval od
detství a která je již vdána za jiného. Nejdríve Albert
ukojí muže v sobe a zemdiene klesá; tu však probudí se v nem milovník slov; slovo c i z o I o ž s tví
vyvstane v jeho mysli, opojí ho a nadchne k novým
cinl'tm: »byl roznícen jedem s lov a cizoložství tak. že
se znovu vrátil k jejímu telu.« Tu, jak zrejmo, slovo
samo se stává podnetem k rozkoši. Kdyby nebylo slova
cizoložství, mohla by Blaženka klidne ležet vedle neho.
Ale ponevadž eksistuje toto slovo, které v mládí Alberta opojilo svým zvukem a sv)'mi predstavami, Albert
znovu pocítí žádost. Obávám se vl'tbec, že by Albert byl
impotentní,' kdyby nebylo krásných a tajemných slov,
jež ho roznecují.
Každý prLlmerný ctenár Nezvalových veršu se casto
podivil, jak to neb ono slovo, kde se vzalo tu se vzalo, bez
logiky a spojitosti, pojednou se objeví a znovu a znovu
vrací v Nezvalových verších. Mužeme nyní prozraditi
toto tajemství: proste proto, že autor ta slova miluje
a má pri nich pocit, jakoby hladil samet; jako stylista
je bezmocn5' proti tomuto pocitu slovní rozkoše. Vylícením Albertova mládí podal nám p. Nezval cenný vyklad, jak vznikala jeho básnická methoda. Ve škole Albert »uvádel se do polosna souzvukem slov Bule a
Thule. Pri zemepisných hodinách upadal do blouznení
pri slove Yellownstonský park«.
jest pak i celá poesie
_ ezvalova plna toho pdosna a blouznení, jež pro urcitým zpusobem založenou duši vyvstávají se slov. Hamlet praví s opovržením: »slova - slova - slova«. Pan
Nezval, bude-li uprímný, to rekne s nadšením a bude
mít dojem, že se zmínilo celé polovine života. Pro jeho
Alberta jsou slova jako alkohol: »opájel se slovem siréna"; »zamiloval si slovo oasa'. Odríkává si u vytržení slova krá lov n a a noc a konstatuje, že ta
slova mají cerné a modré samohlásky. Na jiném míste
cteme o »nevýslovném puvabu, vyzarujícím ze slov:
dýmka, kytara nebo hrác na mandolinu.« »Albert, neveda proc, miloval archaická slova a veteš. Byl s to
rozplakati' se nad slovem album, avšak kdykoliv v nem
listoval, byl vždy stejne zklamán.« Všechna tato ::lova,
jako onen stále se vracející papírový fez, voní cim,
bože, cím? Kdyby Albert žil tak dlouho jako Aha..;\er
a tak málo cnostne jako Casanova, nikdy neukojí v 30be ony tajemné a bohaté predstavy, jež v nem vzbuzcva1a slova tehdy, kdy je slýchal fiJprvé. Roznítil:1
v nem tolik životního hladu, že všechna skutecnost je
príliš chudá, aby jej mohla ukojit: mLlže jej ukojit zase
jen pohrávání si temito slovy; slova zase jen slovy se
vyplnují, a nepochybuji, že je blízek štestí, múže-li sestaviti ze slov na pr. takovýto epigram smyslu: »Miloval mesíc, odrážející se v cerné káve za kavárenskÝ'm
stolem.« Takovou moc mají nad p. Nezvalem slova výstrednost, rafinovanost, rozkoš, vášen, bizarnost, že je
má stále v ústech a v pere. Zprvu jste nakloneni pokLídat i to za nevkus u spisovatele; potom to sice neprestanete pokládati za nevkus (skutecne velký autor napíše román rozkoše a vášne a ani jednou nevysloví
tato slova), ale poznáte duvod: opakování tcchto slov
je podmínkou subjektivní autorovy rozkosc; pohazuje
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temi slovy, aby.sám sobe zpusobil libost; neumí se v té
veci ovládat a sotva kdy to bude umet. To je však špatná predzvest pro romanopisce, kterým p. Nezval patrne se nyní odhodlal býti. Lyrik má ovšem vždycky
dost casu a muže se odevzdávati i neJnepatr'1ejším popudum; ale kdo chce lícit deje, musí umet slova pevne
držet a vést je k cíli, nikoliv být jimi fascinován a bel at
za nimi jako zásterkár za ženami .. \oluž a styl - tot
jako muž a žena: hudto mime my ji nebo ona nás. Nezval jako romanopisec je bohužel zceh p, Jd pantoflem
sV)'ch slovních zálib.
Pokud Nezvaluv styl není všední 11e])0 Š]Xltný, je
vždy epikurejský. Epikurejst.ví, rozkoš smyslové Íantasie je pravou podstatou jeho metafor, lícení a hry se
slovy. Jeho smysly jsou hodny záj':.u; o výknnech jeho
rozumu bych to nechtel tak beL:~všeho ríci. Zajímal me
vždy Nezvaluv pomer ke komunismu: jak to, že tento
rozený idylik a slovíckár odhodlává se vzíti na sebe
težký kríž této revolucní nau:-:y" Pravda je, že p. Nezval komunismem nebere na seLe vuhec žádn)' kríž, a
že komunismus je mu jenom rl.ilŠl11lrozpráJáním predstav jeho epikurejské fantasie. »Kronika z konce tisíciletí« skýtá i o tom poucení jako o mnohém jiném.
Jeho názor na komunismu3 5c eplkurejskú naJeje:
»svet v nynejší podobe byl pro Alberta vezením, dotýkaje se neustále špínou a desorganisací
jeho seismografických smyslu ... Jeho smysly v tichých a pokrivených
pražských
ulickách necL to ty byly stále dráždeny.«

Tu kreslí si jeho fan:::J.~ieeplkun:i~ký obraz b)munlstické budoucnosti: zmizí kour továren, budon elektrické plotny bez sazí, Zb8Z1bude vylézat ze stroju automaticky (aurea ultima aetas), stroje se budou lesknout
jako transatlantiky v zári lamp,·z radiov)'ch amplionu
bude vycházet hudba. !11 strcchúch budou kavareJlské
stolecký s rozkládacími lenoškami, lidé budou po 4 hodinách práce chodit do zábavné džungle s artistickými podniky, delníci budou chodit do tancíren na spirálách, budou »koncertní lázne, sklenené síne pro parfumové a chutové koncerty", centrální laboratore na rozkaz stitu budou vyrábeI voiíavky, komunistická Praha
zrídí »nejkrásnejší napodobené architektury cizích mest,
monumentální napodobeniny architektury Ríma, Denátek, Florencie, Sevily, Carihradu, Moskvy pod umelým
nebem«. Nacež se p. Nezval asi probudil. Obycejný komuni?ta ctí J\[arxe, ale Nezva1ltv komunismus se nekonecne více zakládá na Edisonovi než na l\larxovi; stroje jsou mu v)'robnou zázraku jako príroda. Jak patrno,
podobný prípad estetického komunismu jako známe
v Anglii u Morrise.

*

Cteme-li Nezvalovll kroniku, máme z toho dojem jako
z knihy s nádhernými iniciálkami a zlacen)'mi písmeny. Všude, kde se odcl:ívá Iyrice nf'bo popisu, puvstávají b:ísne v próse, a jeho styl tece, jak jedna jeho metafora praví, jako hustý proud sladkého malaga. Ale
pro romanopisce není zkušebným kamenem, jak si pocíná na lyrických a popisn)'ch zastávkách, l1)'brž to,
jak si pocíná pri lícení deje. A zde práve jindy tak
opojený a rozkošnick)' stylista Nezval stává se velmi
obycejným, ba otrelÝm ~tylistou. Vety, kter)'mi vypráví
vlastní deje, nepovznášejí se nad všednost. Zdá se, jakoby všechno své stylistické umení vybil na Iyrick)'ch
zastávkách a prohÝ'ril v orgiích s metaforami. Vlastní
intensita a jemnost epického stylu mu schází, jako tak
mnohým Iyrikt''tm, když se dají do psaní románu. Záko-
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ny poeticnosti v próse jsou jiné l~ež zákony poeticnosti
ve verších. Prósa, jíž p. Nezval vypráví dej, je nedbalá
a skoro neumelá. Slova »pojednou« užívá tak casto jako
jen velmi zacátecnictí stylisti. »Pojednou uvidel ženu
.... Takto popisuje osudové setkání Albertovo. Kdyby
byl Tolstoj napsal, že »Vronský lJojednou uvidel Annu
Kareninu«, jiste by se nebyl jeho román mohl stát nesmrteln)'m. »Dal jí najevo žádostivými pohledy, že
touží po rozkoši s ní«: takových vecí se deje porád
spousta, ale odpust:te, takhle píší svetáctí holici a nikoliv romanopisec, který má ponetí o tom, co je to poesie prósy. Prijde-li v Nezvalove románe žena a rekne:
»Vrátily se mi mesícky «, tedy možná to vyjadruje zcela
pravdive stav vecí, ale s hlediska stylu je to šlendrián
a stylové nateracství. A jetliže uprostred nejtežší Albertovy duševní krise mu tatínek prinese })hrnícek
s husími játry, zalitými v sádle<\, tedy to p.... ezvalovi
odpustíme jen jako jednu z Jeho neodulatelných vzpomínek z mládí, jimž je podroben, ale rozhodne nemáme
chut ho charakterisov.at jako delikátního a obratného
vypravece deju. .
Je nutno odnaucit lyriky domnení, že dovedou psát
prósLl,protože dovedou psát verše. V próse se dostávají do zcela jiného s"eta, a obycejne tam, kde nemají
príležitost k básním v próse, ztroskotá 'lají. Velmi jemný lyrik p. Nezval to prohrává na celé cáre, jakmile je
odkázán na cistou prósu, toto mužné umení.
(Dokoncení.)
t(

LelVis

II.
Jaké úcinky mely moderní
methody
výroby 'a styku na
mesta a venkov v západním svete? Prvním následkem
bylO
nepochybne
úplné znetvorení
krajiny a bezuzdné
zneužití a
vykoristení
témer všech prírodních
zdroju a hlavne bezuzdné
zneužívání delníku samotných.
Uhlí vyvezené
na povrch, aby
hnalo nové továrny,
hromadilo
se na ohyzdných
hromadách
u otvoru dolu. Bylo odváženo
železnicemi
do nových mest,
vytvárelo
clonu koure, která
bránila
proniknoutí
slunci a
redukovala
vzdušné barvy na mlhavou šed, až, padajíc vytvárela vrstvu sazí, pod níž mizelo všechno odstupnování
bana budovách. Pronikala
do plic a póru obcanu
rev v ulicích
prumyslových
mest. V nekterých
prumyslových
odvetvích
unikající plyny anebo rozkládající
se chemikalie
nicily vegetaci kolem do kola, zatím co v jiných splašky, odváflené do
rek, zabíjely
živocišný
život a cinily vodu nezpusobilou
ke
koupání a k plování.
Rozklad pevných
forem v pozdejších
obrazech
Turnerových
a Whistlerových
je z cásti svedkem
prvniho údobí režimu uhlí. Nestírala-li
mlha ostré obrysy vecí,
krajina byla hnusná. Jediná krása, jež v ní zustávala,
byla
krása ovzduší.
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estetickou
hodnotu. Uprostred
19. století zapocal zjevne vek
neumení.
Bylo toto zmizení umení které charakterisovalo
objevení
stroje trvalé anebo docasné. V dobe Johna Ruskina nebylo
možno odpovedeti na tuto otázku. Dnes však, myslím, mužeme
I'íci s presvedcením,
že tento proces byl jen docasný. Zatím
co ti, kdož si cení tradicních
umení, mají namnoze
pocH
ztráty, a jak ukáži, ztráty byly nesmírné a pronikavé, my jsme
si nyní vedomi toho, že índustrialism
zplodil nová umení ve
spojení s použitím presných method a mechanických
nástroju.
Nahradí toto nové prumyslové
umení, staré tradicní umení?
Podarí se tradicnímu
umení nabýti znovu neco ze ztracené
pudy? Vytvoril
strojový
vek novou estetiku
nebo smeruje
k neesthetickým
hodnotám?
Bude umení opet jako dríve prostredkem
vyjádrení
lidské osobnosti a doprovodem
vší lidské
cinnosti?
To jsou nekteré z otázek, jež si musíme položiti.
Prehlédneme
prostredí, v nemž žijeme, dríve než se pokusíme
na ne odpovedeti.

a strojová civilisace.
I.

Behem
cásti historie
bylorekl,nerozdílnou
cástí
zivotaveliké
spolecnosti.
Jak Karelumení
BUcher
je težko stanoviti, kde práce prestává a zacíná umení: drama je svým pu ..
vodem zkouskou práce, zasévání semene a sklizení žne. Písefi
a tanec, zachycují
rytmicky
extasi
lásky
a vojenského
triumÍu. Malirství a socharství jsou viditelným pojetím božství
anebo harmonictejším
zachycením
forem lidí a kraju.
Žíli
znamená za kouše ti umení. Mezi všemi zamestnáními,
jež byly
lidem známy a jimi provozovány
až do moderních
casu, j.,::diné, jež bylo degradováno
k naprostému
vyloucení
umen;
z procesu své práce, v utvárení hmoty ci z úcasti na obcanském živote, bylo zamcstnání
horníka.
Od bedných
otroku,
kterí pracovali v stríbrných
dolech Athen až k robotníkum,
kterí pracovali v dolech velké Britanie až do 19. století, jediný
horník spolu s verejným popravcím
byl odsouzen
k tomu,
aby se mu nedostalo potechy umení.
Prumyslová perioda pocíná se zvratem
v techto pomerech.
ltorník vynalézá parní stroj a železnici. Na nejaký cas parní
troj, železnice a veliké množství mechanických
prístroju
se
stávají sUedem lidské cinnosti a remeslo, jež v celé lidské
hl torii bylo symbolem ponížení, nabývá
panství nad scenou,
mení cíle lidské touhy i lidské míry a vztycuje
názory mcchani..:ké yýkonnosti a cirého penežního bohatství jako železné
tele k uctívání davu. Není umení, jež by nepocítilo
oUesu
zpusobcného touto zmenou. Život je podrobován
práci a celá
lidská osobnost neproniká již pracovním
procesem,
aby jej
oživila. Nová dclnická tiída, jak je nazývána,
nemuže bohužel, ani produkovati umení, ani na ne reagovati. Složité lidové
tance mizí, národní písne ztrácejí svuj rozmar i hloubku. Strojove vyrobený
nábytek, koberce, záclony i látky, které vstupují na místo starých rukodílných výrobku
ztrácejí všechnu

Nová mesta 19. století trpela stejne jako venkov. Treba jen
srovnati staré mesto v Oxfordu s novými prumyslovými
prístavbami, abychom si uvedomili rozdíl, který najdeme v celé
západní civilisaci. Prumyslová
mesta byla stavcna úplne bez
doteku umení: jejich nové cásti byly rozvrhovány
v pravo11helnících jež mely puvod jen v potrebe pohodlného
prodeje
parcel a ty cásti, jež byly nejvíce nezbytné
k osvežení, zejména cásti podél vod byly úplne dány ve psí výrobe a obchodu. Mesto vyrustalo
v prostorách
mezi širými nádražímI,
jež se tlacila do jeho srdce.
Jako stred
kultury
a umení
udržovalo
se mesto jen steží, acli se udrželo vubec. Novým
stredem
obcanské
cinnosti se stala bursa a jedinou funkcí,
která prosperovala,
byla funkce prodeje, výmeny,
penežního
hodnocení.
Když reditelé Londýnské
a Severozápadní
dráhy
zamítli Wattovu
nabídku, že namaluje zdarma vhodné fresky
na steny eustonské stanice vyjadrovali
jen hluboké opovržem
úspešného
filištína
pro vec tak cizí pocínajícímu
prumyslovému podnikání, jako bylo umení.
V tomto prostredí se architektura
úplne shroutila, pokud se
nevyvijcla
ješte
setrvacností,
která
pilsobila
z drívejších
veku. V Anglii. byla v 18. století perioda, kdy se zdálo, že
architekt
docílí rozumného
prechodu
od stylismu
klasické
obnovy k modernímu
projevu
prizpusobenému
každému n\>vému úcelu. Nekteré z budov této doby podivným zpusobem
predbíhají
plánum moderních evropských
architektur
jako Le
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Corbussiera. Ale tyto formy neodolaly protiumelecké tendenci
industrialisty. Užitkové budovy stávaly se, až na príležitostné
výjimky, stále ohyzdnejší a bylo jen prirozenou reakcí na tuto
ohyzdnost, snažil-li se architekt vrátiti malebnými doteky odvozenými z minulosti indviduální budove rád a krásu, které
kdysi pronikaly celým mestem.
Jestliže architektura ve velkých rysech byla ve psí, byla r.a
tom ješte hure v intimnejších formách dekorace a nabytku.
V techto odvetvích došlo k vyloucení remeslnického ume'lí
ustavicným zavádcním mechanického náradí urceného k ušetrení práce. Soustruhu, kruhové pily, hoblovacího stroje a
mechanického stavu. A tento proces byl doprovázen rozhodnou ztrátou v bohatosti nákresu. Nepreháníme, rekneme-Ii,
že od roku 1830 do roku 1890, v periode, v níž tradicní mlthoody všech prumyslových odvetví byly nahrazeny, aneb?
alespon pozmeneny strojovou výrobou, nebylo jediné knihy,
jediného kousku nábytku, jediného vzorku na textilních výrobcích, jediného šálku, nebo talíre, jediného nového nákresu,
který by zasluhoval místa v museu umcní, leda snad jako vec
historicky Imriosní. Zatím co v Americe venkovská hosp')dyne vyráb~la koberce a prikrývky na postele, jež byly bar-,
vami i vzorkem skvelé a zatím co cas od' casu nejaký povstalec proti strojovému stystému, jako WilIiam de Morgeen nebo
WiIliam Morris ci Tohn La' Fargne vytváreli tapety, keramiku
a nábytek, v nichž byla vrelost i krása, pocátecní výrobky
stroje byly vetšinou bez jakékoliv hodnoty krome té, již mel
zmrhaný materiál.
Tato perioda prinášela na všech stranách rozklad tradicního
umení, které se drželo, drželo-li se vubec jen odlouceností a
svojí zaostalostí jako na príklad selské hrncírství pretrvalo
v Bretagni a Mexiku, jako rucní tka!covství vydrželo ve
Skotsku a Irsku, jako drevorezba pretrvávala na nízkém stupni tradicních forem v Tyrolích. Prícina toho je dosti prostá. Za
remeslné výroby znalost tohoto umení je bud založena na
zkušenostech anebo spocívá na pravidlech, formulích a receptech, které jeden remeslník predává druhému rozširuje je
zvolna o další poznatky a zdokonalení, jež vznikají ze zlmšeností a z obratnosti. Zavedení ,experimentálních method
vedy, s urychlením vynalézavosti a s vybudováním nových
procesu a method došlo k rozkladu tohoto omezeného, ak
živoucího podání a k znicení zásoby vkusu, smyslu pro pomernost, vhodnost a vkusný vzorek, jež byly soucástí vedeni
remeslného delníka. Pozdeji, v dobe prechodu vedení ,a vkus
se prestehovaly do rÍlznÝch místností. Prumyslník byl jedna
osoba a estét druhá. Tato rozluka se zapocala za renésancé
pod vlivem aristokratických
patronu, rozšírila se rozkladem
cechu, jež byly hlavními resorvoáry podání, a byla dokonána
v 19. století.
Spor mezi romantikem a utilitárem byl prirozeným výsledkem tohoto procesu. Dnes, kdy se díváme na toto divadlo
z dálky, vidíme, že oba byli v právu. Uti1itár byl v právu,
když prohlašoval, že Ghce jít ve svém vlastním veku a použÍval s výhodou nástrojÍl, které tento vek vynalezl. Romantik
byl v právu, když tvrdil, že nelze rozpoltiti lidskou osobnost
a že filosofie, která samovolne staví meze našim praktickým
funkcím a odlucuje je od otázek vkusu a krásy, je nástrojem
de2'radace.

III.
Tato všeobecná historie úpadku a rozkladu má dve výjimky - hudbu a malírství, nebot ty pretrvávají a casto
kvetou v odloucenosti i když je jim zabráneno dosáhnouti
širšího úspechu.
Až do 18. století hudba byla namnoze, byt ne zcela, osobníu.
výkonem a doprovodem jiných umení. Zdobila církevní obra-
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dy, vedla figur a pohyby tance, ulehcovala práci námorníku
tahajícímu lana, ka!ci u stavu, ci kovári u kovadliny, urychlujíc práci vhod ým rythmem a vnukajíc telÍlm pohyb ve
veliké synergii.
prumyslu byla nahražena orchestrace práce hudbou, neosobními procesy tovární organisace, v pr0stredí, jehož hrmot, hluk a rev, braly každou príležitost k hudebnímu doprovodu~ Byvši takto odloucena od práce a obrad:"
hudba prestala pronikati lidský život a vstoupila do údobí
citove sice velmi intensivní, ale sociálne velmi omezené cinnosti.
V jistém smyslu opakovala hudba ve sfére ducha všeobecIlý vývoj umení a prumyslu. Sympfonický orchestr vzniká
soucasne s moderní továrnou; s vývojem strojové techniky
došlo k novému utvárení mnohých tradicních nástroju v 19.
století, aby bylo dosaženo vetší presnosti a rozpetí. Byly v,ynalezeny nové nástroje jako na pr. saxofon, který byl priveden na svet jedním z predních továrníku. Technická možnost
projekce svetel a harev uniformních v intensite, vedle Skrojabina, aby se pokusil o orchestraci svetel i tónu, od neho:!
byl pres znacné technické nesnáze jen krok k moderním barevným varhanum.
V sympfonickém orchestru každý jednotlivý hrác je soustredením osobní obratnosti, ale jeho hlavní význam tkví
'v podrazení celé skupiny. Pomer skladatele orchestru není
nepodobný vztahu inženýra nebo kreslice - ale jest zbytecno hnáti až k absurdnosti tuto paralelu. ZÍlstává faktem, že
v periode, v níž industrialism vzal pudu témer všem tradicním druhým umení a zpustošil jeho vitalitu, hudba kvetla: od
Bacha k Musorgskému pozorujeme velkolepou radu skladatelu, kterí, jak je zjevno, nebyli ochromeni zkušenostmi své
generace a kterí na rozdíl od viktoriánských spisovatelu neztrácejí svoji energii v horké, ale neúcinné revolte. Neslyšíme-li jejich sonaty a symfonie na ulici, stává-li se lidová
hudba do té míry banální, že píserl alžbetinské periody a stredoveká balada vypadají vedle nich jako díla nemožne nad a .
ných lidí, vážná hudba se mení témer v náboženství a koncertní sín je jejím chrámem.
To vše je dobré a slouží jen k lepšímu v obecném obraze
umení v prvních 150 letech industralismu. Avšak nesmíme
prehlédnouti i možnost daleko méne príznivé interpertrace.
Je možno, že hudba v tomto údobí byla v témž postavení, jaké
zaujímala typografie na prechodu od rukopistl k strojovému
tisku. V 16. a 17. století se objevil náhle veliký rozkvet krásné typografie. Dílo benátských a florentských tiskaru stavelo se svým zpÍlsobem po bok velikých malírských škol. Mistri tvorící typy zdáli se cerpati z nevycerpatelných zdroju.
Ale perioda nových typu zmizela v 18. století. A proc? Odpoved na to, myslím, nutno hledati v tom, že veliké typy
byly výsledkem dlouhé remeslnické prakse a když tradice rukopisu pohasly, tvÍlrce typu ztratil základ svého umenÍ. Jeho
úsilí vytvoriti puvodní typy zchudlo a zesláblo. Nové typy 19.
století byly tak špatné, jako nová architektura. Jeden z posledních krásných typu písma Bodoni má v sobe element:
neúpravnosti a barokní prehnanosti.
Dost možná, že podobná situace eksistuje i v hudbe. Bach
užíval za základ pro svoje vlastní dílo eksistující církevr.í
hudby. A každý skladatel používal do jisté míry tradicních
melodií tance, písne pri práci, ukolébavky a balady. S úpadkem zpevních hlasu se zmenou hudebního amatéra v pouhého
posluchace byla asi ochuzena puda, z níž vyrustá hudba jako
osobní organická zkušenost. Zdokonalení mechanického prenosu, který nyní máme v gramofonu a radiu mohlo by znam(,nati nakonec ztrnulost smrti. Rozšírení hudby mechanickými
prostredky muže býti predzvestí zániku hudby ve forme prímé, duchovní zkušenosti. Nel<1ame se. Moderní vyrabitel mo-

saik má na príklad skoro doslovne tisíc barev, s nimiž muže
pracovati, zatím co tvurci ravennských
mosaik, disponovali
ve srovnání s ním, jen s detskou paletou, avšak naše obratnost v nákresu se nezvýšila úmerne s naší obratností
ve výrobe. Práve naopak. Je-Ii proces mechanisace
nepríznivý
lidskému duchu, bude nepríznivý
i hudbe a konec konetl, duch
se musí bud uplatnit anebo musí skonciti sebevraždou.
Skoncí-li sebevraždou, kdo bude pak naslouchat
hudbe? A uplatní-li se, komu na tom bude záležet, jestliže továrny
a obchodní domy budou zaplaveny
reprodukcními
nástroji,
pro
než nebude kupcu?

Ohlédneme-li ~e, zjistíme, že probehla doba nouze
o byt, doba chvatného stavení, které se delo bezplánovite, neuvedomele, podle neudržitelného zvyku. Soude
dle cetných diskussí, nyní si toho pocíná všímati i verejnost a pozde konstatovati, že tu vyrostly, jako dríví
v lese, celé ctvrti, které u srovnání se stavením za hranicemi jsou neuveritelne pozadu. Jak to všechno vysvetliti?
Jednoduše: stavebník mel jecliný zájem, a to míti strechu nad hlavou co nejdríve a co nejlacineji. Stavitel pak
vidí ve stavení soukromý obchod, nikoliv také problém
sám o sobe, který má dalekosáhlý význam sociální a kulturní. Ale to mu nelze vytýkati. VytS'kati mu lze to, že
nebyl moderním obchodníkem. Zarucenost svého obchodního podnikání shledával ve zvykové pdci: to jest,
D A
PRÁCE
bál seiakékoliv novoty a prizpLlsobení dobe. Stavel dle
osvedcených metod starých generací. Totéž platí O reKarel Honzík'
meslnících a výrobních živnostech. Chyba je práve
v
tom, že osvedcené zpllsoby stavby a remesel, dle nichž
Proc
pracovali naši dedeckové, jsou dnes nevyhovující. Je
Podnetné
clánky p. architekta
Janáka zpumou sn.ahou po vecnosti, abych toto tvrzení rádne
sobily, že redakce
dostává
denne radu doosvetlil.
pisu, které bohužel nemuže uverejnovati,
neUznávám, že by to bylo nejpohodlnejší pracovati dle
chce-li tím vyplnit
celé císlo »Prítomno~ti
Uverejnujeme
aspoi1 tento clánek,
jimž na
osvcdcené metedy a staveti presné kopie domu z minupodnety p. Janáka
reaguje clen mladé genelého století, které nikdy nespadly, jejichž krovy netekly
race architektu.
a jejichž malá okna presne dovírala. Avšak je treba
náhle
vyhovovati požadavkum nárocnejších stavebníktl.
Pripojuji ~e k statím prof. Janáka, které byly uverejneny v tomto liste pod názvem »Jak stavíme" a Bylo treba delati tu a 'tam vetší okna, zarizovati úsporkteré byly vyvolány prednáškou pí. Ženaté o americkém
nejší topení, zrizovati podlahy a omítky z praktictejších
domku a debatou, po ní následovavší. Chtel bych po- materiálu, opatrovati kování oken a dverí, která není
nutno stále cistiti sidolem, a t. d. Tedy náhle meli sta~ati své vysvetlení k nekterým zjevLlm, jejichž príciny
JSouv poslední dobe stále casteji pretrásány.
vitelé a remeslníci delati neco, v cem nebylo zkušeností,
Jde o nápadný zjev: že se vlastne stavitelství za po- v cem nebylo remeslné tradice, cemu se neucili od mládí, na co nebyli »zašustrováni«, v cem nemeli onu ru5lední leta pres neobycejný stavební ruch ni jak príliš
tinu, která se dedí. Nastala samozrejmá kolise: Osvednezdokonalilo (u nás). Toto tvrzení by zdánlive vyvracely nekteré stavby ve stredu mesta, nekteré obchodní
cené metody a osvedcené stavební soucásti prestaly vyhovovati, kdežto o nov)'ch metodách a stavebních soudomy, na nichž bylo užito drahých materiálu a pomerne
moderních konstrukcí. Avšak pravým vysvetlením stacástech nebylo známo témer nic z praxe.
Výsledek byl ten: Okna nedovírají, bortí se, kování
vební úrovne mohou býti v první rade stavby, které
se ve šroubech uvolnují, strechy tecou, omítky oprýskijsou nejakutnejším problémem doby. Takovým ústredním problémem, který ocekával od stavebních kruhLl své va jí, nastávají predelávky, vysekávání a vybourávání,
protože není dosud praxe v postupu instalacních prací.
vyrešení, bylo bydlení normálního cloveka, jehož proStavba je nakonec jaksi amatérsky slepená, vypadá cha5t.red~(yjsou omezeny, a pri tom cloveka dnešního, ktetrne a ie - d r ahá. Každý architekt, který má snahu
ry ma ponekud vyšší požadavky od zarízení domu, než
mely predešlé generace. Tedy stavitelství melo ukázati,
projektovati skutecne dnešní a moderní stavby, mi dá
že je na v)'ši dnešního strojnictví, melo to ukázati n:l. za pravdu, že je pro tuto snahu velmi težké získati nerodinném domku, nebo proste na prumerném bytu. Jedjaké nadšené pochopení u stavitelu a remeslníku. Mají
lo se o to vytvoriti moderní obydlí pro typického clostrach pred tím del,ati neco jinak, než jak je to osvedeka a to nejen teoreticky, ale jednalO' se o to - realicené, jak se to v mládí naucili, protože se bojí prevzíti
ati je.
garancii za neco, co neznají a v cem nemají zbehlost.
Teorie máme již bezvadné, plánu a projektLl rovnež,
A nyní o pokulhávání výroby.
ale ty zustaly vetšinou na papíre, nebo byly uskutecnen,r
Prumysl stavebních soucástí prinesl na trh celé spousty nových v)'robku: Radu isolací proti vlhku a zvuku.
úplne, fušersky, nebo byly ve vzorných prípadech
kutecneny jen jednotlive. Problém dáti lidem laciný
Kliky a okenní olivy z bílého kovu (chromované oceli).
le pri tom moderne vypravený domek, dáti ho stati~
Dlažby -- eubeolith, xylolith, korkoxylolith,
linoleum
ícum lidí, ten problém nenašel svého realisátora. Proa t. d. Dvere z prekližov.aných desek (hladké desky bez
d"te vilovÝmictvrtemi a koloniemi rodinných domLl
profillt). Zárubne dverní ze železa. Drezy na mytí náohlédnete ty stavby zvencí a uvnitr a dáte mi z~ dobí. Nádrže na máchání prádla. Stolové sporáky. Ohrívace vody. Patentni zámky. Nové vypínace elektrické.
vdu, že jakost práce a materiálu jsou bídné a že bydlící musí v takových pLldorysech nutne setrvávati na
V)'suvná okna. A t. d. Spousty nejmenších detailu.
provinciální životní úrovni.
Mimochodem konstatuji, že jsou to vetšinou cizí výrobky - obycejne nemecké - a to ješte bývají licence
O kráse, ach - o té ani nemluvím. Zrovna tak, jak0
m~~ír hy nemohl delati umení s barvami, které by se anglických, nebo amerických patentlt. Tyto výrobky nesraze.'y, vyprchávaly a praskaly, práve tak nemLlže se mají u nás dostatecnou rekl.amu, a není ani casopisu.
mluvIti o architekture, dokud není stavební remeslo na
ani katalogu, který by je systematicky uvádel ve znáVÝši.
most ve stavebních kruzích, s príslušnÝmi návody jejich
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stane, že by se to muselo objednávat,
nebo snad i udelat
in,stalování
a príslušn~Tmi doklady o jejich vyzkoušenosti. Neméne dllležitou okolností
je ta, že musí h~,ti
na objednávku.
Dozvedel jsem se, že prý takové kliky
objednávány
v cizine, címž se dodávky protahují. stavba
nejdou na odbyt a že se žáda ií tvary, které nesplnovaly
ony tri uvedené požadavky.
Nad tvary techto vyhledázdržuje a hlavne,
že podléhají
clum.
Tsou na
vaných exempláru,
nad jejich ošklivou
pitomostí
se
konec drahé, zvlášte pri iednotliv~'ch objednávkách.
To
vše je záminkou pro Drí1Jšnou opatrnost
stavitelll. kterí
zhrozíte. Mimo jiné jsem dostal do ruky katalog jisté
nemecké firmy. Konecne kliky z hílého kovu a se samoposléze radeji užijí starých rámových dverí s výplnemi,
statným kruhovÝm štítkem!
Ale tvary tak úžasne ne»osvedcených«
palubových
nebo parketových
podlah,
úcelné a neinteligentní
jsem málokdy videl. A pod temosazného kování a do kuchyne da jí radeji masivní vežovité sporáky, do prádelny, která je cerná jako sklep,
mito kostrbatými
železy, o než by si každý odrel dlane,
pod temi ješte byla lIestydate uvedena jména tech umeldají zden)' kotel z doby kotilionu.
Myslím, že jsme u jádra veškeré bolesti. Nemáme
cu, kterí si je vymysleli:
dokonce pl:ofesóri na nenwcm ode r n í prllmysl, moderní výrobce stavebních
SOl1- kých umelecko-prumyslových
školách.
(Mimochodem
uvádím, že mezi nimi byly tvary tak zvane konstrukticástí. To je odf)oved' tomu panu továrníkovi,
který si
vistické. Jak ,je videt, nekterí lidé si predstavují
k011stežoval na prednášce ní. Ženaté, že lidé u nás chtejí lastruktivnost
v tom, že se klika udelá ze dvou kovov\'ch
ciné a šnatné veci radeji, než dobré a drahé. V tom je
váleckll, címž se domnívají.
že dosáhli úcelu a že ~lcipráve celý vtip! Hledá se moderní prllmvslník,
který hy
ni Ii moderní objev. Zapomneli však na to, že ruka, která
vyráhel veci dohré a pri tom laciné. Ono presvedcení,
kliku obemkne, nemá negativní
tvar válce.)
že láce vylucuje dobrou kvalitu, je práve tak zakoreneno
Ahych ukoncil tuto únavnou pout za klikou, sdeluji,
mezi vÝrobci, jako mezi širokým oclberatelstvem.
Hledá
že jsem posléze našel vÝrobek, který se blí žil dokonase práve onen Ford stavitelství,
který by spojil láci
lému tvaru a sice ve výrobku továrn.v A vie. V ýs ledek
s kvalitou, kter)' hv dával v~Tohky vyzkouš~né
a kttr~'
však nehyl stejne žádn)'. protože se ukázalo, že tato klih
hy je dovedl potrebnou
reklamou
a katalogem
uvésti
na trh.
je prí liš drahá a že bych nedovolene
zvyšoval rozpocet
na vilu mnou projektovanou,
kdvbych u všech detailtl
Chci v dalším vysvetliti.
jaké dLls1edky prináší ssepokracoval
v tr,mto prísném
v),beru.
Docházíme
na
bou nedostatek
této moderní
v~'roby. I když se na ide
konec k paradoxnímu
zjevu, že normální,
prirozený
takový stavebník a stavitel, kterí by chteli clllm vypp·,
tvar je vlastne jakousi vymožeností,
že predmet, který
viti moderne, podle jak)'ch záruk a podle jakého meríthy mel b~,ti hežný, je vlastne luxusem.
ka mají vyhír::tti nové v)'rohky
stavebních
soucástí,
Malý dom~k 11ro dve neb tri osoby, jehož pudorys by
když jich prichází na trh tolik a nej,:;ou u nás vyzkoubyl st0procentne
ekonomický,
který by však byl postašeny? Jak rozeznáte,
který stolový sporák je dohrý a
ven z moderních
materiálu
a který by byl vypraven
který špatný. která dbžha
popraská
a která nikoliv,
zpusobem odnovídajícím
možnostem
soucasné techniky,
která z tech všech isol::tcí je skutecne spolehlivá?
Jed;ná
tento minimální
lidový domek si vlastne muže poríditi
možnost
jest vyckati, až se tyto veci nekomu osvedcí,
nebo až zkl::tmou. Zkrátka nemáme ješte osvedcené mozámožn~' clovek a tudíž prestává býti lidov~'m.
derní stavební
soucásti,
ani metody,
jako meli své
Architekt,
který
by chtel staveti
moderní
lidové
obydlí. musí najíti bohatého klient::!., který je do té míosvedcené veci pred padesáti lety. Tehdy delaly všechny
ry milovníkem
nového stavehnictví,
že se zrekne velké
truhlárské
generace stúle stejné prnfily oken, zámecníci
stále ste jné kl iky ze st~iného kovu, protože tyto vyho,;ily, provedené prtllnerne
zpusobem zvykovým a že si
vu iící tvary byly vyzkoušeny
behem dtsítek a sta let.
postaví takový minitnální,
ale technicky
moderní
domek. Lze to pak ovšem nazvati jistým sportem, nebo
Dnešní nové výrobky
nejsou vyzkoušeny
a nespofanouškovstvím.
Architekt
spolecne s tímto
ideálním
lehlivé nejsou vyrazeny z užívání ani z výroby. V tom
stavebníkem
budou pak dlouho
hledati
úcelné mateje Amerik;) o padesát let n:Jpred, že má již své osvedriály, dobrá okna, dvere, kování. zarízení koupelen a
cené výrobky. Jsou to národní standarty.
Každý kupuje
kuchyní. Klient obetuje velké peníze za moderní okna,
jen standartní
límec, standartní
brambor, jablko, dlaždiplacená od kusu, kterfl ve státech s vyvinutým
prllmyci, kliku, mléko, okno atd.
slem jsou vyrábena
hromadne
a jsou tudíž laciná. ArTyto predmety byly vyzkoušeny
rádn~ již v laboratochitekt bude si lámati
hlavu nad detailem
takového
rích samotných
továren,
nebo státními
výzkumnýmI
okna, který je jinde vypracován
a zdokonalován
konústavy, a dostaly znacku standartu.
Ostatní v)'robky se
struktérem
v továrne. Remeslník bude se piplati s tímvyrazují z výroby. Thlší vymožeností
je také rádné kato ojedinelým kusem, jehož výroba je v továrne stálým
talogisování
a inserce. Stavebník
si mMe z katalogu
opakováním
zjednodušena
a prozkoušena.
vyhrati typ domu, který mu vyhovuje svým púdorysem.
Prirozene,
výsledek je ten, že okna a stejne i jiné deStavitel a architekt
najde v k:J.talógu jednotlivé
soucásti stavební.
taily, jejichž niLvrhu se venovalo mnoho casu a jejichž
hodne práce pro svou nePotrebujeme
tedy vyzkoušené
moderní výrobky kV3.- provedení dalo remeslníkum
zvyklost, nebudou ani tak dokonalé, jak se ocekávalo od
litní a pri tom laciné a informacní
katalog, z nehož bytolikeré námahy.
chom se dozvedeli o jejich existenci. Ty výrobky, které
Dostaví se hospodársky
nezdravý zjev, že ani kvalita
k nám chodí z ciziny, nejsou vždy dobré. Na príklad neani cena nebude úmerná
"ynaložené
energii.
Majitel
dávno jsem hledal moderní dverní kliku. Mela to hýt
tohoto moderního
vzorného domu bude teprve na sobe
klika z bílého kovu, který neoxyduje a nevyžaduje stálézkoušeti kvalitu a trvanlivost
stavby a jejích detailu.
ho cištení. Dále jsem chtel, aby mela tvar v.vvinut~'
Je to hospodárské
kuriosum:
Architekt
a stavebník
s ohledem na to, cemu slouží, aby totiž byb v jistém
vlastne
delají
ony
pokusy
a
laboratorní
práci,
která ·se
smyslu odlitkem sevrené dlane. Pak jsem chtel, aby nemá odehráti
za stenami tov[I]'ny. Architekt,
který nebyla opatrena obvyklým dlouhým štítkem pro klic, nemuže být nikým dostatecne
honorován
za tuto práci
bot jsem volil patentní zámky IIahnovy
s vlastním štítvynálezce
a
konstruktéra,
bude
se
jeviti
jako utopistikem. Všude mne ujištovali,
že se nic takového nedo62

~Titornnost..,
cký idealista. lVI ajitel domu bude pak nazyvan mani3.kern s podivínskou zálibou k technické dokonalosh a
hlavne pokusn~'m králíkem. Vec sama pak bude považována za úžasn)' pokrok a vymoženost, zatím co jínde
je vccí bežnou.
Shledávám v tom obcfobu k otázce zlidovení automohilu u nás. FordLlv vuz, který byl urcen pro široké
vrstvy americké, který je svou povahou predmetem
hromadným, znamená pro naše široké vrstvy nedostižnou vymoženost. a dostává tedy povahu predmetu kusového a luxusního.
.
Kdybych mel jíti za dalšími prícinami a mel podati
k nim své vysvetlení, musel bych zacíti nový clánek.
Prenechávám tedy tento nápadný zjev pozornosti
národohospodáru.
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'fámveta,rád
lU

náhlé pon?renív do
života,
j:st
zaslechnuta
letu. neznáméh~.
Toho JItra
na jímž
chodmku
v euilly pred Pasteurovým
lyceem (okolo mne suché listí,
hnedé a chrastící, klouzalo jako bruslari),
prešel jsem starÝ
manželský párek. Zena shrbená, hubená a žlutá; manžel, velmi
napi'ímený, s bílým vousem, držel hul za svými zády. "Ty
všechno kritisuješ,« ríkal smutne,
"ty kritisuješ
vše, nemáš
ráda nikoho a to vše proto, že jsi stará ošklyvá.« Jaká látka
k románu pro flauberta, pomyslil jsem si, nebo snad popud
k odbocení pro Prousta. Videní sveta stárnoucí
ženy, videní,
které se pretvoruje ne proto, že se bytosti a veci zmenily,
nýbrž proto, že oblicej se pokrývá
vráskami,
proto, že se
telo zes~'chá, jako tyto mrtvé listy.
.Jest marné príti se s Car!ylem,« myslel jsem si, když jsem
se vzdaloval od techto starcu, »jest marné príti se s Carlylem, protože by to znamenalo príti se s Car1ylovým
zaží·
váním.« "Kde jsem toto cetl vecer? Ah, ano! V essayi o Pascalovi od A. Huxleye. Mluví v nem o oncch videních osobního
sveta, neproniknutelných
navzájem,
jež lidé pokládají
za
pravdy, a jež jsou jen promítnutí
jejich vlastních
stavu.
.Mlude za sebe,« ríká Huxley Pascalovi.
Jako mu rekl kdysi
Valéry: .Vecné mlcení techto nekonecných
prostortt mne nedesí.. filosofie nemocného, praví Huxley. Horecný asketa nemohl ch1pati smyslnost a štestí. Delaje z nezbytnosti
ctnost,
zdobil svou slabost zbožnými
prívlastky.
»Nesnesitelná
bolest
hlavy, vnitrní horkost a mnoho jiných strastí,«
cinily mu nenadnvm. ne-Ii nemožným, aby byl pohanem. Pascalovo
churavé telo, praví Huxlcy, bylo "naturaliter
christianum«.
A nelen, že prijímal nemoc pro sebe, pokracuje
Huxley, ale pckoušel se, aby ji vnucoval jiným. Chtel, aby lidé prijali met:-.tIku, psYchologii, která predpokládá
dyspepsii,
nespavost,
vnltl'ni horkost a bolest hlavy. Ale ti z nás, kterí jsou tak
a tni, že jsou zbaveni techto bed, praví Huxley, odpírají
fltf neurastcnické
metafysice Pascalove.
jako odpírají priJmouti
astmatickou
filosofii jiného
nemocného
genia,
M.
Prousta.
Huxley
se nemýlí, uvažoval jsem (deti vycházely
z lycea;
každá ma tka hledala své. Síla vetru se stupnovala.
Listí již
neklouzalo,
ale zvedalo se v chomácích. kroužíc jako hejno
havranu),
Huxley se nemýlí, avšak stací, co by odpovedt-I
moderní
Pasca/,
stací, cI] by odpovedel
Charles
du Bos

»Mluvte za sebe, rekl by Char1es du Bos Huxleyovi
(a z jeh'l
okna bylo by videt versailleské
vodotrysky
a bronzové bohy
a na zdi ten krásný portrét
Keatsuv),
mluvte za ~ebe. Nic
mne neuspokojuje
méne, než tato filosofie humanistova,
jeJlž
se má dobre a je smyslný,
než tento vesmír hedonistického
fysika a vedeckého
vyznavace
Dionysiova.
- Ale já mluvím
za sebe, pravil by Huxley, za sebe a za všechny, kdož se mi
podobají. To jest celá má tése. Jsem relativista
v morálce,
jako v metafysice,
jako ve fysice.« (A Charles du Bos zapálil
by si trochu pohrdave
svou dýmku.)
Ano, premýšlel
jsem, to by byla zajímavá
hádka, nebot
kosmos Huxleyttv
a kosmos Charlieho
jest neproniknutelný.
Leibnitz mel pravdu. Každý z nás Jest monada vecne uzavrená. Která veta to tedy byla, jež mne tak ohromila?·
..
"A mozek bytosti nejvíce milované ... « Navštevoval
jsem kun.
o ranných reckých filosofech. Lavice na stupních byly tvrdé
a tesné. Byl jsem student. Vedle mne sedela svetlovlasá
dívka, jež tehdy vyplnovala
muj vesmír. »Jsme osamoceni, ríkal
muž na katedre.
Jsme osamoceni,
vecne osamoceni,
nevime
nic, nedozvíme
se nikdy nic, a mozek bytosti nejvíce milované nám zttstává neodvratne
uzavren.« Pozoroval
jsem svou
sousedku
a predstavoval
jsem si pod jejími vlasy tu malou
kosten'1u prepážku,
tvrdou a krehkou, neodvratne
uzavrenou.
Soukromé
vesmíry,
pravil Huxley. (Malé kousky cerného
dreva padaly se stromu, ležely na ulici, trásly se.) Vesmíry
soukromé
a bez m'1žnosti spojení
mezi sebou. Na priklacl
vztahy mezi Tolstým a Turgenevem.
Tolstoj kárá, Tolstoj je
cl'1vek. jenž soudí. Onoho vecera,
kdy Turgenev
v Jasn6
Poliane ukazoval detem, ahy je pobavil, jak se tancí kankan
v Paríži. T'1lstoj poznamenává
vážne do svého deníku: "Turgenev, kankan. smutn'1.« Avšak pro mne, jak'1 div~ka. Turgenev není ani méne veliký, ani méne hluh'1ký než Tolstoi. Je
to slabý clovek. Ukazuie své palce a ríká: »Co muže chF!i
clovek. jenž má takové palce?«
Jak by se nehvl líšil jeho
Tolstého.
bvt'1sti silné, hrubé, vášnivé?
vesmír '1d vesmíru
Nebo od vesmíru D'1st'1ievského?
Ci Zolova?
Sk'1ro ve všech prípadech
lze znovu postaviti
útvar osob·
níh'1 kosmu. Jest vÝch'1va. Cetl .isem, že Ramakrishna
ve
svých vvtrženích
videl b'1hvni Kali. Vím, že ·oto je svet, do
nch'1Ž nemohu vstoupiti. Kdyby se mi prihodilo cokoliv, i kdybych se zbláznil, vím, že bych nevidel bohvni KaJi. Ale dejte
mi naroditi se v jiné zemi a naplnte mttj detský m'1zek jinými
pbrazy. kdož ví potom, jaké by bvlo mé videní sveta? Byroll
n~lé'ó VP. vesmíru známku svévolné akce krutého osudu. ne·
prátelského
k cloveku. Já vidím vesmír mocný. nemil'1srdný,
ale Ihostf'inv k icdnotlivctlm.
Kdo má pravdu? Bvron byl vy·
chován kalvinisty.
Telesná vada, retez nešfastných
událostí,
cestv v Oriente vytvorily
jeho fatalism. Meredithova
optimi·
stická filosofie ie~t filosofií d'1hrého chodce.
Sentímentalism
Amieluv byl fysiologický.
Rovnováha
G. Sandové ...
Zacínal'1 pr~et. Nei"ká skupina mne predešla.
Byly to tri
dívkv. bezpochvhy
delnice, snad pradleny.
Jedna z nich nesh
velký k'1š z bílé slámv a umluvila s opravdovou
vášní. jež ii
cinila výmluvnou.
"Nuže,« pravila,
»protože
mne ženete do
krajnosti, tím Mre. reknu vám celou pravdu: Toužila jsem p'1
sametových
šatech.«
Ponoreni
do nového soukromého
vesmíru. "Vecné mlcení tech nekonecných
prostoru
mne desí,«
rekl nemocný asketa. »Reknu vám celou pravdu: Toužila jsem
po sametových
šatech,« pravila tato pradlena.
Až bude stará
a ošklivá. objeví. že .ie svet špatný, a nejaký starec jf rekne:
»Ty nemáš ráda nik'1ho.« Nejenže kosmos jest individuelm,
ale on se mení se stárím. Kdo myslel nekdy jako Marc Aurelius ve dvaceti létech?
Když se utiší vášne opotrebováním
tela, filosofie zjasní. TentýŽ clovek nemocný nebo umírající
odhazuje svou pravdu cloveka zdravého. V jediném dni zrneni
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PNtomnost...,
clovek desetkrát
filosofii.
Atheista
má chvíle
mysticismu.
"Nejpobožnejší
z lidí, rekl jsem M., který jest horlivým katolíkem, pochybuje nejméne jednou za den. - .Jednou za den!,
odvetil. Stokrát za den ... Mám za to, rekl, že clovek, jenZ
verí plne svému náboženství
pet ,minut denne, jest veliký
verící." Ale vetšina lidí se k tomu neprizná . .Jsou to duševní
patrioti. Censurují si sami své myšlenky. Mají, pravil Huxley,
chauvinismus
mysticismu, chauvinismus
agnosticismu.
A prece.
uvažoval
jsem, není-li pak ~polecný vesmír, jenž by obsahoval všechny tyto vesmíry, vla..st monad, plavdu sdelitelnou?
Nebof, premýšlel
jsem (pricházel
jsem k domovu),
mohu-\;
chápati vesmír Pascaluv
a Huxleyuv,
dosahuji vesmíru syuthetického, jenž se }zdá býti vesmírem
jiné trídy. Že pravda
je relativní,
tof pravda absolutní.
Avšak v tomto
mír zmenen.

okamžiku

o

o

p

muj klíc byl v zámku a muj ves(Nouvelles litteraires.)

I s

y

o lnladých spisovatelích.
Vážená

redakce!

K clánku Karla Capka, "Když už diskuse", navázal rozpravu
B. Benetka. Mám za to, že Capkuv clánek ucinil patricný doslov celé diskusi mladé g,enerace o staré, v minulém rocníku
"Prítomnosti"
uverejnované.
Dopis Benetkuv
doplnuje obraz,
který jsem si vytvoril
pri cetbe všech tech bolestí mladické
l("enerace. Meli jsme vždy nadeji, že tato pochopÍ lépe Masaryka než stará, že nebude otrávená
predválecným
duchem již
ve smyslu cloveka jako zvykové bytosti a že bude tím ušetrena všech tech mravních konfliktu, kterými procházela stará
generace. A zatím zdá ~e pravý opak. Mela-li diskuse mladých a mladších predstavo,vaH ducha mladých, pak zdá se být
veta po našich nadejích. Benetkuv spis,ovatel je dO' jisté míry
protik:ladem prání a nadeje naší doby. Je budto naivní aneb
precitlivelý, koketuje se životem aneb promítá své ideály výše
než snese skutecnost
a konec koncu i sám clovek. Podobá se
trochu malomešfácké
sentimentalite.
Preidealisuje
si delníka
pridáním vlastností, kterých nemá, a když jde mezi ne a pracuje s nimi, utíká s despektem
nad první tvrdostí, které se
dožije. Snad také miluje cloveka z pouhého estétství nad jeho
zaostalostí
a tím není daleko od dandysmu.
A prece je zdé Masaryk,
který inteligenci
upozornuje
na
její romantismus.
Že podobá se casto žene, která dovede pro
muže umrít, ale nedovede pro nej žít. Doba herou zmizela,
i heroických
mravních
konfliktu, a nastalo století práce, a to
drobné. Tudíž pryc s každým
aristokratismem
a to hlavne
spisovatelským.
Ci ní cloveka nedutklivým,
domýšlivým
a prOto naivne sentimentálním.
Mladá generace
postrádá
víry a
nadeje v demokracii,
proste ji nerozumí. V ní najde se všelicos, co cloveka dovede posílit a povzbudit.
Nechci tím doslova ríci, že dopis Benetkúv nebyl v obsahu pravdivý,
chci
ukázati, že tento' problém již u nás byl, a že lék jest v porozumení demokracie
a jejího úkolu. Pokud se týce literátú a jich
pomeru k verejnému
životu, zdá se, že jsou skvelou reprodukcí celé naší doby a jejího chaosu. Literát se nechce zahazovat verejnými
positivními
01ázkarni, jelikož nemá odvahu
pracovat drobne a jednat. Do jisté míry opetne romantismus
a
povýšenost.
Je videt, že demokracie
málo zapustila koreny do
našeho živata. Pak bychom se nestarali o cernochy, ale o bílé
otroky. Naši literáti kulhají za svetovým názorem, a jejich život je pouhé hledání toho, co již bylo nalezeno. (NechCi ovšem
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tvrditi o všcch) Generalisac.e a akstrakce
není ješte svetovým
názorem. Myslím, že zeme Masarykova
.nedává literátum
a
mladé generaci tolik bolestí, ale podtrhuji snad mnoho práce,
více než pochopí a snesou.
Dr. Frant. Slabihoudcl<.

NOVÉ

KNIHY.

R.eíll1vartLÍv kapesní kalendár Hospodáre Ceskoslovenského
na rok 1930. Každý zemedelec skoro každodenne
potrebuje nejaká data, informace o predpisech, daních, subvencích, porady
právní, zverolékarské
atd. a pri tom nemá casu probírati celou
radu obsáhlých knih, aby nalezl uspokojující odpoved. Tuto mu
bez dlouhého hledání poskytne tato prírucka, která jest jakýmsi zemedelským
vševedem, obsahující souhrn stále potrebných
rad. Za v. red. dr. Ruchone vydán red. kruhem casopisu Hospodár Ceskoslovenský,
nákladem A. Reinwarta
v Praze II.,
Vodickova 23. 214 stran odbor. textu, 20 ohr., 60 hospodárských zápiskú. Vázaný výtisk Kc 14.-, poštou Kc 15.- a pro
1
odberatele casopisu Hospodár CsJ. Kc 11.
J. Bochoráková-DlttríchoV'á,
akademická
malírka:
»2 mého
detstvÍ« Vydal Orbis v Praze. 95 drevorytu.
Predmluvu
napsal Arne Novák. Kniha vyjde též v Londýne li známého vydavatele umelecl(ých tiskú Zwemmera,
Charing Cross Road a
v Paríži 11 Dorbon Ainé, Boulevard
Hausmann.
Kniha vyšla
v luxusním vydání na japanu, v rlergamenové
vazbe za 450 Kc
za 190
(pouze 10 kusú), pak na uHersdorfu v polopergamenu
Kc (50 ,kusu) a v Ndovém vydání za 48 Kc . .Jest to nový poku~
o uplatnení grafiky.
E. B. Lukác: "Krížovatky.
Básne. Edícia mladých
slovenksých autorovo Svaz ok XXII. Nákladom L. Mazáca v Prahe.
Grafická úprava akad. maUara M. Galandu. Strán 58, cena
sIo'va.
Kc 10.-. - Lukác je ctitelom rýdzeho slovenského
K. H. Mdc!la: Márínka. Vydal Perd. Strejcek
s reprodukcí
obrazu »Mignon« od Schadowa.
Po obrazu, který dovedl nadchnouti našeho básníka k nejkrásnejšímu
projevu umelcckému, bylo léta marne pátráno', až podarila se objeviti jej v bierlínském »Kupferstich-Kabinetu«
letos z jara literárnímu
historikovi Ferd. Strejckovi.
Vydáno bylo 200 výt. vesmes císlovaných, na chamois kríde, vázaných
v zelcné kilži Kc 65,.-,
800 výt. na drevapwstém
hlazeném
papíre
brož. Kc 18.-,
v bílé plátené vazbe KC!,28.-. Nakladatel F. Topic v Praze r.,
Národní tr. 11.
M. Bla!lník: »Boty svatého byrokracía«, román ncitelského
spisovatele
z ovzduší ceskoslovenské
byrokracie.
Obálka Fr.
Bidlo. Cena brož. výtisku Kc 15.-, váz. výt. Kc 25.-.
Oto/wr Físc!ler: Duše a slovo. Je to soubor essayí, sledujících metodu jednak literárne
psychologickou,
jednak tvarove
kritickou. Autor vychází onde z rozboru prvkú duševních
a
sleduje, jak se krystalisují
formou reci - zde z ana1ysy jazyka i rytmem, k nimž hledá koreláty v básnickém
uzpilsobení P5yc!Iickérry. Východiskem
knihy je úvaha
o stavech,
které i nejvetšími
spisovateli
jsou ponechány
nevysloveny
a
»nevyslovitelné«,
na posledním
míste je otišteno
pojednání
o prekladatelské
cinnosti, která usiluje prevésti prožitky cizích
autoru do presného výrazu materštiny.
Rada rozmerných
clánkú je venována
otázkám barvy, snu, vzpomínky,
dvojníka,
rozdílu a splývání mezi vedou a umením.
Stran
300. Cena
Melantrich a. s.,
brož. Kc 40.-, váz. Kc 55.-. Nakladatelství
Praha XVI., Husova 20.
R.. W. Seton- Watson: Sarajevo. Studie o vzniku svetové
yálky. Preložil Pavel
VáŠa. Nákladem
Melantricha,
Praha
XVI., Husova 20.
Jak sí postavím levne domek. Napsal Jos. Novák. S obrázky, plánky a rozpocty. Nakladatel J. V. Mengl, v R.ude n, Mor.

