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Všechny chance demokratickému
parlamentu.

Není ješte jasno, z jakých duvodu pocítil p. ministerský predseda potrebu pronésti v rozpoctovém
výboru tuto vetu: "Kdybychom nebyli dost rozumní
a nedávali ochotne státu vše, ceho potrebuje k svému
zdravému životu, neobešla by se vláda bez výjimecného
zarízení zmocnovacího, kterým by bylo zajišteno, aby
stát mohl žít a dále se vyvíjet." Pan Udržal má u nás
jakožto demokfat kredit, a podle celé jeho dosavadní
cinnosti zdá se mu jakékoliv diktátorské plání a snažení
býti naprosto vzdáleno; je to klidný clovek, který ne
delá skoku, nepochybujeme, že to také tentokráte myslil
dobre, a není proc ho podezrívat a stavet proti nemu
barikádky. Predpokládám, že p. ministerský predseda
pronesl svou vetu jen z duvodu výchovných, a nebu
deme proto debatovati o tom, má-Ii se demokratický
zpusob vedení státu udržeti, ponevadž to se nám rozumí
samo sebou, nýbrž o tom, je-Ii tohle dobrý výchovný
zpusob.

Nejprve: nikdo nesmí prehlédnouti to "kdyby" a
nekolik "by", která se vyskytují v citovaném výroku.
Je to veta s maximem podmínecnosti, a je zrejmo, že
se v ní nejedná o situaci dnešní, nýbrž o nejaké jiné,
která by snad mohla nastat, kdyby ... jiste má pravdu
"Venkov", tvrdí-Ii, že to ministerský predseda jen tak
akademicky uvažoval. Otázka jest, není-Ii lépe takto
akademicky uvažovat potichu. jestliže u žurnalistu
jsme zvyklí, že myš rodí a porodí hory slov, u minister
ských predsedu jsme navykli tradici reservovanosti: tady
casto rodí hory skutecností a porodí myš, pokud jde
o verejný projev. Musí tedy každý ministerský pred
seda pocítati s tím, že jeho slova obvzlášte se váží, vy
kládají a se strany na stranu prevracejí; nikdo nemyslí,
že se prihlásí k slovu osobnost tak oficielní, aby sdelila,
že slyší trávu rust. Protože ministerský predseda je
neco zcela jiného než politický teoretik, ocekává se, že
bude mluviti jen o situacích aktuálních a uzrálých
k rešení. jako se neocekává, že bude akademicky uvažo
vat pred verejností, co by bylo, kdyby zkrachovala
treba Živnostenská banka, tak se také neocekává, že
bude verejne akademicky uvažovat, co by bylo nutno
udelat, kdyby náš parlament zkrachoval, když ješte
nekrachuje. Omlouváme tím ony casopisy, které se
proti Udržalovi ozvaly. jsme zvyklí dívat se na chefa
vlády nikoliv jako na teoretika, nýbrž jako na posla
kutecností a kdykoliv otevre ústa, máme právo myslit,

že se neco deje, a nikdo nám to nemá vycítat.
Když už tedy tak akademicky uvažujeme: že by se

vláda neobešla bez výjimecného zarízení zmocnovacího,
kdyby parlament ztratil schopnost dohodovat se o stát
ních potrebách a vubec se usnášeti, to pokládáme za
samozrejmost. Žádná vláda, hodná toho jména, ne
mohla by necinne prihlížeti, kterak se rítíme do chaosu,
a žádná vláda nemela by se v takovém prípade ostýchat
o zmocnení požádat. Nebot sbor ministru není jen
trpný pozorovatel parlamentního stavu, nýbrž odpo-

vedný vudce v cinech a nemohl by pro vádu stran ne
chati stát bez prostredku a bez vedení. Ale podle našeho
názoru musila by taková nutnost býti nejdríve dukladne
dokázána. Takový stav jiste by mohl teoreticky nastati,
jak vidíme na událostech v jiných státech evropských.
Ale je tento truchlivý stav už prede dvermi, aby bylo
nutno o tom mluvit? je-Ii taková rec pronášena bez
nutnosti, její následek je toliko zbytecné znepokojení.
Soudíme, že p. ministerský predseda chtel jen stranám
obzvlášte dutklive uvésti na pamet nutnost dohody
a cinu. Není jisto, musil-Ii pri tom zajíti až k narážce na
zmocnovací zarízení.

Nebot ješte mnoho jiného musilo a mohlo by být
. dríve vyzkoušeno. Vycházíme pri tom z toho názoru,
že si máme obzvlášte vážiti té okolnosti, že u nás
demokracie ve své puvodní podobe byla zachována,
ackoliv v okolních státech je otresena, a že musíme
se snažiti, abychom si tuto cennou okolnost i pro bu
doucnost zachovali. Ušetrí nám to leckterý zmatek.
Proto musíme dáti demokratickému parlamentu všechny
chance, i když se vyskytnou obtíže, a musíme dávati
zásadne prednost parlamentnímu jednání s obtížemi
pred vládním narizováním bez obtíží. Instituce demo
kratického parlamentu za to stojí. Byly težké obtíže
i v minulosti, a prekonalo se to. Demokracie tak se
nejlépe utvrdí, jestliže má možnost zkoušeti se ve všech'
príležitostech a získávati zkušenosti.

Kritisujeme zde casto parlament, ale tentokráte mu
síme trochu vystoupiti na jeho obranu. Až dosud neuka
zuj í se žádná znamení, že by vládní vetšina prestala být
schopnou zajištovat státu jeho nezbytnosti. Kdyby i tento
stav nastal, není zmocnení vlády jediným východiskem.
Není prece tato vládní vetšina nenahraditelná a jediná
možná. Mužeme ješte sestavit dve nebo tri vetšiny jiné.
Kdyby tedy dnešní vetšina stala se n'eschopnou, máme
povinnost zkusiti to s nejakou jinou, ucelenejší vet
šinou. V dnešních pomerech, kdy ochota stran k spolu
vláde je zrejmý fakt, není treba pokládat za nepre
konatelné prekážky, které by delala jedna strana nebo
dve strany. Ponevadž tato vetšina jest nebývale ve
liká a ponevadž i pred jejími branami cekají ješte
další strany, ochotné ke spolupráci a vyloucené z ní
nikoliv ze své vule, není ani pak všech dnu konec,
nýbrž je možno kazimíra vyloucit. jasno je tedy,
že v zájmu demokratického principu bylo by treba
nejdríve uciniti pokus s jinou vetšinou. Kdyby agrární
strana bránila nutnostem naší obchodní politiky, je
možno pracovati dále bez ní; kdyby socialistické strany
se ukázaly prekážkami v ceste za úsporností rozpoctu,
tedy i bez nich by bylo možno. Zaj isté každá vetšina
nám musí býti milejší než vládnutí bez parlamentu.
Musíme býti pro to, aby do poslední chvíle bylo užíváno
dnešního systému se všemi jeho možnostmi. Parlament
nesmí býti .pripraven o žádnou chanci. Musí býti vy
užito všech možností, které poskytuje. Udrželi jsme
demokracii, važme si toho a neopouštej me tuto cestu
lehkomyslne ani v detailech.

Jsme proti jiným státum štastni tím, že máme velkou,
imponujíci vetšinu, kterou bychom dokonce ješte mohli
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zvetšit, kdyby nám na tom záleželo. Nejednejme a ne
mluvme tedy tak, jako bychom toho štestí nemeli. Není
proc voliti úzkou cestu, dokud mužeme jíti širokou. Pan
ministerský predseda si v rozpoctovém výboru pocínal
jako muž, který. by šel po široké silnici a pravil: kdyby
tato cesta se ml propadla, pujdu tam onou úzkou pe
šinou. Jiste že by šel. Jiste by si nesedl na okraj jámy,
která prerušila silnici, a netruchlil by tam necinne. Ale
trese se nám už silnice pod nohama, abychom na to mu-
sili pomýšlet?* -tp-

Bude to težká práce.
V ministerstvu sociální péce pracuje se na návrhu zákona o snížení

pracovní doby; dokonce se jíž v tisku objevilo znení osnovy, ale bylo
dementováno. Pres to hlavní zásady zákona mttžeme považovatí za
známé.

Málokdy je tak težko odpovedeti na otázku: "Co delat?" jako
v tomto prípade. Patríme k zásadním prívržencum tohoto smeru,
který usiluje o zkrácení pracovní doby. Nerozhoduje v nás pri tom
jen zretel humanítní a sociální, nýbrž i hledísko hospodárské. Vy
cházíme z toho názoru, že racionalisace definitivne (ne jen prechodne)
zbavila práce vetší pocet zamestnancu, než je možno na trvalo snésti.
Soudíme, že není možno proste vypustiti do sveta racionalisaci a ne
starati se o její sociální dusledky .. Svet provedl zatím jen racionalisaci
barbarskou, t. j. takovou, která postupuje bez zretele k lidskému
prvku. jestliže všechnu svoji výrobu dokonale zracionalisujeme a

v~tvoríme pri tom trvalé milionové armády nezamestnaných, je
težko v takové racionalisaci shledávati dobrodini. Bude tedy nutno
racionalisaci doplnit radou opatrení sociálních. Bez nich bude
pusobit jen jako jakési velmi zlé dobro. Zkrácení pracovní doby melo
by s tohoto hlediska zejména ten význam, že by pomohlo nalézti práci
pro urcitou cást nezamestnaných. je to marno, dríve nebo pozdeji
musíme si vysoukat rukávy a pustit se do metodíckého zápolení s ne
kterými neblahými následky zdokonalení strojové výroby. jestliže
nekdo pochybuje o tom, že stroje omezuji lidskou priležitost k práci,
je poloslepý. A jestliže o tom nekdo nepochybuje, ale odmítá se sta
rati o lidi práce zbavené, je nesvedomitý.

To jest první problém. Druhý je v tom, co pocíti se mzdamí pri
zkráceni pracovní doby. Doufáme, že behem doby prece jednou po
darí se presvedcít výrobce o jejich nejvlastnejším zájmu na tom, aby
byly placeny slušné mzdy. Prumer dnešní výroby jest zarízen na od
ber širokých vrstev - zámožní sami by uživili jen velmi malé pro
cento nynejšího rozmeru výroby. Nemuže se tedy mohutná výroba
udržet jinak než v prostredi slušných mezd a platll. Toto poucení
patrí do nové teprve se rodící nauky o pestování konsumu, která jest
výrobcum (zejména našim) dosud katastrofálne neznáma. jejich ocí
naucily se upírat se jen na žebrícek, na nemž znaménko výrobních
nákladu leze nahoru nebo dolu. Zájmu o cilevedomou podporu koupe
schopnosti bude treba teprve je uCíti. je nutno otevríti jím oci nad
tím, že strážci slušných mezd mají býti výrobci skoro práve tak jako
delníci. jinak dlouho potrvá dnešní stav, kdy výrobci meli by napsatí
nad vrata svých továren horké, ale pravdivé moto: vyrobíl jsem,
nevím komu. - Zkrácením pracovní doby, budou-li pri tom také sní
ženy mzdy (a zdá se, že prípravovaný zákon s tím pocítá), nebude
níjak pomoženo konsumu, ackoliv veru pomoci potrebuje. Stane se
jen tolik, že cást dosavadních mezd se prestehuje z jednech kapes do
oruhých; schopnost konsumu se o nic nezvýši. Zkráceni pracovní
doby bez opatrení, aby byly udrženy mzdy na stejné výši, neznamená
vlastne nic jiného, než že dosud zamestnané delníky propustíme na

*) Pri uzáverce císla dostáváme do rukou nový, vysvetlující pro
jev p. mínisterského predsedy o té veci. Bere v nem své vete všechno
aktuální ostri.

p o z N A M K y

šestinu doby z práce a opatríme s'i na tu šestinu doby delníky jiné,
dosud nezamestnané. Znamená to, že snižením zamestnanosti jed
nech cástecne zmírníme nezamestnanost druhých, což je snad také
rozumná vec, ale neznamená to o nic více. Má-Ii zkrácení pracovní
doby býti opravdu zkrácením pracovní doby a ne necím jiným, na
pr. zkrácením zamestnanosti, bylo by nevyhnutelno zajistiti dosavadní
výši mezd, jak to také ucínil zákon z 1'. 1918, zavádející osmihodinovou
dobu pracovní. Zkrácení pracovní doby se snížením mezd nemá char
akter oné reformy, jak na ni musíme pomýšleti. jestliže nejaká to

vá.rna pro nedostatecnou zamestnanost sníží zamestnanost svých del
níku na tri dny v týdnu, je to ovšem také vlastne zkrácení pracovní
doby, ale neodvážili bychom se to tak nazývat. jen takový zákon
o zkrácení pracovní doby bude zasluhovat svého jména, který mzdy
ponechá beze zmeny, a jen to je ideální rešení, kterým budeme
schopni priblížiti se budoucnosti.

Ackoliv dobre víme, že jedine toto je správný smer, musíme se pri
znati, že nevíme, jak to vše hned zaríditi a prosaditi, a neví to asi aní
ministr sociální péce Czech, o jehož dobré vuli není možno pochybovati.
je to asi jako se cly: také tu víme, že jedine snižování cel je správný
smer, ale nevíme jak jej v nynejších pomerech probojovati. Ukazujc
se už nyní, že zákon o zkrácení pracovní doby nelze proste napsatí na
papír a usnésti v parlamente. Bude muset predcházet dlouhá doba
mezinárodního vyjednáváni a propagace. Žádný stát sám o sobe nc
muže takovou vec provésti, nechce-Ii svou výrobu uvésti na pokraj
zhroucení. Dosud platí a bude dlouho platit železný zákon konku
rence výrobních nákladu. Usnésti se na takovém zákone bez mezi
národní dohody, která by zajistila stejné pracovní podmínky ve všech
zemích, by byla radost, která má krátké nohy: budto by výroba ta
kového státu prestala být schopnou potýkat se s cizí souteží, nebo by
to byl zákon jen na papire, bez významu.

Vidíme tedy pred sebou dlouhou a obtížnou cestu k tomuto, zajisté
potrebnému cíli. jestliže si nekdo myslí, že vec se dá vyrídit jedním
hlasováním v ceskoslovenském parlamente, vyznacuje se neklamne
charakterem hospodársko-politického naivy. Ackoliv tedy plne sym
patisujeme se skutecným zkrácením pracovní doby (ne s takovým
zkrácením, které je v podstate snížením zamestnanosti), nemužeme
hnáti do nesplnitelného radikalismu v té veci. Ideál jest jedna vec,
a metoda, jak k nemu dospeti, vec druhá. Má svou cenu, že víme jasne,
k cemu chceme dospeti, máme aspon mapku pro své budoucí cíny.
Pokud se však metody týká, zdá se, že není jiné cesty k uskutecnení,
mimo cestu mezinárodní úmluvy. Není to první ani poslední vec,
jejíž uskutecnení závisí na mezinárodní dohode. Snížení cel, odzbro
jení, problem dluh ti jsou jiné takové veci. Nikdo nemuže za to, že
tyto problémy lze rešiti jen spoluprací všech státlt. Ale za to mohou
nekterí lidé, že v dobe, která cím dále tím více je odkázána na mezi
národní spolupráci, hlásají smer, který tomu nejvíce muže prekážet,
smer nesnášelivého nacionalismu. -tp-

Jde Anglie tak mohutne napravo?
V Anglii vyhrála volby koalicni vláda s basi všenárodni ve zna

mení SOS. je to zásluha ctyr nebo peti lidi: MacDonalda, Snowdena,
Baldwina, Herberta Samuela a sira johna Simona. Prvni dva jsou
socialisté a vedli predešlou vládu delnickou. Když videli, že na pod
klade stranickém a stavovském nelze rešit krisi státni a svetovou

rozhodli se pribrat zástupce ostatnich složek národní spolecnosti
do vlády. Neco podobného udelali Iiberálové Asquith a Grey za
krise válecné. Baldvín, vudce konservativcu, má pri tom ohromnou
zásluhu, že "zahodil príležitost", že nehnal do voleb samostatne,
jak si prála pravice strany, nýbrž podrídil se obecné dohode a socia
listickému premierovi. Liberálové za to šli s nim do koalice a voleb
ního kartelu. Spolecný program není nic jiného, než sanace státních
financi a vyrovnání celé bilance národního hospodárství. Minister
skému predsedovi dává se osobne témer neomezený mandát, aby
k vytcenému úcelu ucinil vše, co uzná za dobré. jeho vlastní strana,
Labour Party, však na tuto platformu nešla a vynutila tak nové
volby, ac o jejich výsledku nemohlo býti pochyby. Národni parola
nemohla se minouti úcinkem u britských mas za okolností tak mimo-
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textilní, aby se u stroju, jež vyrábejí vlnenou prízi a látky, snížila
výkonnost zvolnením behu o 20 procent, u stroju na bavlnené zboží
pak aby se zvýšil stav delnictva tím, že by príšte každý tkadlec
obsluhoval jen jeden stav místo nynejších dvou. A vypocítává, že
kdyby se mimo tato opatrení ješte snížila pracovní doba delníku na
ctyricet hodin týdne, že by se tím cena hotových výrobku nezvýšila
více než o 5 až 10 procent.

Nepokládám arci tuto cestu za schudnou, protože by umelé sni
žování výkonnosti stroju znamenalo technicky krok zpet, že by ne
bylo snadno zabrániti vyššímu využívání této výkonnosti bezohled
nou souteží, a mimo to je u mnohých stroju spolehlivý výkon pod
mínen jejich urcitou rychlostí. A myslim, že zatím lze nadvýrobu
snadneji odstranití snížením pracovní doby.

Ale to rozlišování stroju na užitecné a škodlivé je názor, jehož bude
musit budoucnost náležite dbáti, treba se znaky pro zaradení do té
cí oné skupiny budou zhusta lišiti od znaku p.. Hynkových. Jeden
a týž stroj muže být dnes užitecným a za rok škodlivým, dle toho,
nahrazuje-Ii nedostatek delníku nebo rozmnožuje-li nadbytek jích.
Automat, který prodává vstupenky, potraviny nebo pohlednice,
muže být vítaným pomocníkem obchodního podniku za nedostatku
lidských prodavacu, nechápu však, jaký úcel mají automatické váhy
na lidí, jež byly nedávno rozestaveny v pražských ulicích a sadcch,
když nedaleko každé z nich sedí starecek invalida u své decimálky,
který vykonává touž práci presneji a o 60 procent levnejí.

Užitecnost nebo škodlivost stroje treba posuzovatí nejen dle jeho
pracovního výkonu, ale í dle jeho hospodárské a sociální funkce.
Každý delník je zároven obyvatelem, obcanem a spotrebitelem, kdežto
stroj nejí, nenosí šatu, neplatí daní ani neudržuje populaci, byt pra
coval za deset lidí. Kdyby se bylo v horecce racionalisacní pamatovalo
také ponekud na zásady laborétismu, vypadal by svet dnes lépe.
Necht nikdo už neopakuje tu starou, ošuntelou nepravdu, že hospo
dárský život nemuže dbát zásad etických; také v hospodárském
živote se mravnost trvale vyplácÍ. Co je platno výrObcum a obchod
níkum, že ušetrili racionalísaci minulých let na mzdách zamestnancu,
když o stejný pocet hlav snížili pocet svých konsumentil a nahradili
jej strádajícími nespokojenci, živorícími z obecných podpor?

Karel Scheinpflug.

Lžihumanistická pakáž.
To jsou slova, která padla v národní demokracii v dobe, kdy sí

tuaci v národní demokracii ovládal generální tajemník Hlavácek.
Byla to slova, která ukazovala, jak národní demokracíe se dostala
na scestí od dob, kdy v jejích radách stál ješte jemný a vzdelaný
Drtina. Ale cas sešel se s casem a i gen. tajemník Hlavácek padl. 
I prispechal Jirí Stríbrný, aby provedl krkolomný dilkaz, že Hlavác
koví podrazil nohy Hrad a Beneš. - Jirí Stribrný neverí národní
demokracii, jejíž užší predsednictvo reklo výslovne, že resignaci
Hlaváckove nepredcházely politické nebo ideové spory, ale že se
jednalo o závady ve vedeni stranické agendy a hrubé porušení du
vernosti. - Jírí Stríbrný není ochoten verit situaci, v níž by Dr.
Beneš nehrál roli zlého Detricha, který šidí hodné Fridoliny. Tak
tomu bylo v prípade Ciriaci - Kordac. I tu musil Jirí Stríbrný ve
svém tisku se hodne namáhat, aby mohl Cerného Petra podstrcít
BenešovÍ. - Ne; sítuace je prostá: Hlavácka hodili pres palubu ná
rodní demokraté, jejichž Dr. Kramár v techto dnech ostre se pustil
do exposé Dr. Beneše. Ale Jirí Stríbrný si dovede pomocí; udelá
z Hlavácka obet Dr. Hodace, z toho muže Dr. Beneše a Dr. Kramárovi
dá roli naivky, která neví, co se kolem neho deje. Dr. Kordac bude
mít nyní pokoj; list J. Stríbrného musí zachranovati Hlavácka. Cte
me v "Národních listech", že "ty historky o dr. Hodacovi jako vy
konavateli nejaké tajné vi\le a tajných prání dr. Beneše nutno pri
císti té pathologícké mentalíte, která je chorobným zatížením
našeho verejného života". Kdo by tu nevzpomenul na to, jak Ma
saryk mluvil o pathologické ssedline, kdo by nevzpomenul, jak
národní demokracie se tehdy rozcilovala? Táž národní demokracie,
která se dnes postavila proti Hlaváckoví, v jehož ére padla slova:
lžihumanistická pakáž? V. G.
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rádných,jaké nyní prožívají. Ve všech vrstvách se na vyzvání vlády
hromadne odpovedelo. I vyložene delnické okresy volíly národní
kandidáty. Liberálové šli s sebou, ac nemocný a zahorklý Lloyd
Oeorgeprotestoval a pokusil se vzkrísit fanatism volného obchodu.
Lzeodhadovat, že aspon ctyri petiny liberálních hlasu prelíly se do
vládního tábora. Labourísti (se ziskem jednoho milionu hlasi\ od
Dberálu)ztratili tak úhrnem aspon tri miliony ve prospech nového
nacionalismu- který je ovšem predstavován vetšínou starýmí
konservativcí.Mezí zvolenými kandídáty koalice jsou ctyrí petiny
príslušníkystrany Baldwínovy - což je proste dilsledek té okol
nosti, že strana konservativní je povždy nejsilnejší britskou orga
nisacía mohla postavít také tentokráte pres 500 kandidatur, kdežto
IIberálovévšech odstínu jen neco pres sto a delnícká frakce MacDo
naldovajen šestnáct. Mezi kandidáty vládními byla "predem sjed
nána harmonie". Je to presun napravo? Je to reakce v Anglii? Na
prosto ne. Konservatívci prinesli práve takovou obet, že se podrí
dili volbám na této platforme pri všenárodním programu a cizímu
vedení,jako tí Iiberálové a labouristi, kterí pristoupili na kompro
mis.Baldwinto mohl vyhrát sám, trebaže ne tak slavne. Liberálové
by byli rozdrceni mezi dvema žernovy a konservatismus mohl trium
fovatbezjakéhokoli omezeni se svým ochranárstvím a imperialismem.
Ale konservativní strana neni jednotná. Vedle tvrdošijných zpá
tecníku a šovénu typu Beaverbrookova nebo Rothermereova jsou
tu státníci evropského typu a vysoké intelektuálni a morální úrovne,
Jako Baldwin nebo bratri Chamberlaínové. Baldwin nechce ryze
tranickou až reakcní politiku konservativní, práve tak jako Mac

Donalda Snowden nechtej i hnát socialismus až do revoluce a Iibe
rálovétypu Samuelova nebo Simonova udržovat dogma svobodného
obchodu,i když už je to jen volný dovoz a žádný vývoz. V Anglii
se proste spojili lidé zdravého rozumu a svobodného myšlení, aby
udelalibez ohledu na strany a jejich omezené, po prípade sobecké
názorya zájmy, co za dobré považují. Labour Party je po té stránce
také typícká stavovská strana, ve které je dosud pramálo socialismu,
jak mu MacDonald vždy rozumel: sptlecenská a svetová reforma,
ne pouhé zlepšeni pracovních podmínek odborove organisovaného
delnictva. MacDonald nic nezaprel ze svých ideálu, ale je zvyklý
pracovat se skutecností. To, co je dnes úkolem v Anglii i v Evrope,
dá se udelat jen na ceste dohody spoluprací všech. Myšlenka reali
IOvanáa vítezná v Anglií je myšlenka, která jediná milže uzdravit
celý svet. R. P.

Škodlivé stroje.
Kdyby byl nekdo ješte pred málo lety pronesl slova "škodlivý

stroj", byl by si každý pod timto oznacením predt;tavil zkázonosný
vynález,který nicí lidské životy a statky, na pr. kulomet, bitevní lod',
chrlicplamenu nebo tank. Jiné stroje byly bezmála sto let predmetem
Udskéhoobdivu a vdecnosti. Lidé na ne hledeli jako na své ochotné,
IpOlehlivéa skromné pomocníky, kterí je zbavují nejobtížnejších
pracf,zkracují jim pracovní dobu a zrychlují i zlevi'lují výrobu; a ve
ml, že s pomoci techto neživých kamarádlt stvorí si jednou na zemi
zlatývek obecného blahobytu.

V posledních letech se však pomer lidí k strojum znacne zmenil,
a výtkyškodlivosti dostává se casto i takovým strojum, které konají
nejakouužitecnou práci. A to nejen z úst roztrpcených delníku, kterí
byli výkonystroju prípravení o svuj výdelek, ale i z úst prilmyslníka,
jemužoddane sloužily. Dokladem tohoto prekvapujícího obratu je
~urka "Pryc s nezamestnaností", již napsal a vydal nedávno pan
AutonlnHynek, majitel tkalcovny ve Svítavách.

Autor tohoto spisku, jehož ceštinu í ruzné názory národohospo
képonechávám stranou, pricítá všecku vínu na nynejší nezamest
osti pokroku strojní techniky a rozeznává dva druhy stroju,

'tecné a škodlivé. Do trídy užitecných pocítá všecky stroje, jež
fvedea umení, dále stroje pohánecí a dopravní a konecne všecky

je, které cloveku pomáhají prí práci; za škodlivé pak pokládá ony
je, které pracují samostatne a potrebují cloveka toliko k obsluze.

u techtoposledních navrhuje omeziti jejích výkon tou merou, aby
vinovaly nezamestnanost lidí. Jako príklad navrhuje pro obor
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tempa a kvalifikace výroby, odstranení negramotnosti. Bude snad
dr. Kramár a jeho tisk ješte dnes tvrdit, že to vše bolševíci propagují,
aby znícili ruský národ a vydali jej Nemcum?

Není tedy nemístné, pripomínati desáté výrocí Kramárovy knihy.
Veškeré její predpoklady zklamaly úplne a nadobro. Sovetský režim
nepadl. Tento fakt mel by primeti ty, kdo tak špatne predpovídali,
k jisté reserve." (Dr. Jan Slavík v "Sobote".)

Pozdní pOkání. "Železnicní správa chce zavésti podle zpráv,
které se v tomto smeru objevily, snížení nekterých dopravních sazeb,
v prvé rade snížení zpátecní nedelní jízdenky, aby mohla lépe celiti
souteži automobilové dopravy. je to opatrení chvályhodné, protože
jedine toto je rozumný zpúsob souteže s auty, jenže na tuto dobrou
cestu se daly dráhy trochu pozde, když již zašly hodne daleko po
ceste nepravé. Nebot posledním zvýšením jízdného o 20% vyvolaly
si samy novou konkurencí na silnicích, kterou musí nyní pracne po
tírati. je ovšem pochopitelno, že si silnicní dopravcí nedají tak snadno
vzíti své obecenstvo a tak se teprve ted ukazt!je, jak nerozumným
a nebezpecným opatrením bylo loni zdražení jízdného.

I pozdní pokání je však dúkazem úcinné lítosti a je konecne dobre, .
že vúbec prišlo. Situace drah je však taková, že tento krok nemení
niceho na tom, že bude treba provésti dúkladnou reorganisaci drah,
stejne jako celého státního podnikání. Není možno, aby jejich inve
stice byly opet hrazeny úverem a aby stát musil krome toho dopláceti

na výsledek jejich provozu." ("Hospodárská politika".)

Arijský paragraf.

jeden nemecký spolek v severních Cechách byl v techto dnech
úredne donucen, aby vypustil ze svých stanov p,aragraf, ,který zne
možnuje židum úcast ve spolku. je to podivná situace: Csl. úrady,
které nejsou Nemci dvakráte milovány, musí tu hájit proti Nemcum
dobrou vec. V ceském politickém živote antisemitismus živorí, chy
tají se ho jenom temné živly nebo strany ve své agitaci tak ubohé,
že i antisemitismus se jim hodí do krámu. jinak je tomu mezi Nemci.
Tam antisemitismus plne kvete. Uplatnuje se na nemecké univer
site, je velkým argumentem v boji nemeckých politických stran, má
vliv í na nemeckou žurnalistiku. Má vliv í na pomer nemecké Prahy
a nemecké provincie, nebot nemecký venkov nemeckou minoritu
v Praze nepovažuje za cistokrevnou. Isolace nemeckého pracovního
sourucenství, jak se zejména projevila pri posledních volbách v Praze,
byla vyvolána touto rasovou nenávistí mezi našimi Nemci, i když
jsme si vedomi toho, že nemecké pracovní a hospodárské sourucenství
politicky selhalo a nedovedlo si zajistiti sympatie a podporu druhých
vetšich nemeckých stran. Rasová nenávist v nemeckém tábore je
hluboká trhlina. Nekteré politické frakce, jako na pr. nemectí nár.
socialisté, vpisují antisemitismus otevrene na svúj prapor, jiné strany
používají agitace antisemitské hlavne pred volbami, trebaže neopo
vrhují židovskými hlasy, naopak, dovedou se o ne ucházeti. Má-li ne
mecký politický a kulturní život mnohé príznivé rysy, pak tento ne
chutný antisemitismus v nemeckém verejném žívote je zjevem, který
odpuzuje, a který je soucasne svedectvím, že naší Nemci budou muset
projít ješte delším údobím, než se zbaví této ošklivé vlastnosti, která
je ciní daleko nesympatictejší než ty, proti nimž táhnou ve jménu
antisemitismu. V. G. p o L I T I K A

S cím souhlasíme.

Deset let Kramárovy prognosy osudu bolševické re
v olu ce. "Byl bych poslední, kdo by se chtel posmívati Karlu Kra
márovi, že ve své knize "Ruská krise", jež vyšla pred desetí lety, pred
povídal další osudy ruské revoluce mylne. Vždyt ohromnou vetšinu
knih, jež o Rusku byly napsány, at byly bolševismu príznivé nebo ne
príznivé, stihl týž osud. Skoro všechny videly do budoucnosti špatne.
Vzpomínám-li fiaska zmínené knihy Kramárovy, je to proto, že tisk
národne-demokratické strany v poslední dobe prímo provokuje,
abychom se dnes podívali zpet, co o bolševické revoluci tvrdil. V po
sledních týdnech totiž Národní listy a Národní politíka, jež
se v názolLI na ruskou revoluci vždy ztotožnovaly se stanoviskem
Kramárovým, projevují nesmírne starosti o to, zda sovetské Rusko
bude s to zaplatit svým kapitalistickým dlužníkum. To je poslední
etapa jejich pomeru k sovetskému Rusku, etapa, za kterou by se mely
rdíti. Nejen proto, že mají vetší starosti o cizí kapitál než o Rusko,
ale hlavne proto, že samy si pred myslícím ctenárem vydávají sve
dectví, jak mylne posuzovaly ruskou revoluci. Ci není to prohra sta
noviska, jestliže se dnes podrývá dúvera v platební schopnost režimu,
o kterém se tak dlouho a tak apodikticky tvrdilo, že vúbec není scho
pen nic vykonati, leda hospodárský, kulturní a mravní rozvrat? Ko
dexem tohoto názoru na bolševismus je práve Kramárova kniha "Ru
ská krise". Psána byla s predpokladem, že bolševismus je nadobro
hotov, že už (1921) úplne zkrachoval, že sovetská vláda je pred pádem.
Kramár bylo tom tak železne presvedcen, že v knize své otiskl svúj
návrh ústavy pro pobolševické Rusko, jehož uskutecnení cekal od
ruské emigrace. Všechno to vývojem bylo usvedceno jako velká naiv
nost. Minulo deset let, sovetský režim dodnes nepadl, naopak poli
ticky drží se neochvejne a po stránce hospodárské je na tom také mno
hem lépe než pred desetí lety. Dnes jen zaslepený nenávistník bolše
vismu nemúže videt, že Rusko vyšlo již z borivé periody revolucní a
pristoupilo k hospodárské a kulturní rekonstrukci zeme. Dnes je zrej
mo, že úsilí prebudovat Rusko ve stát socialistický je svérázný, dneš
nímu spolecenskému úsilí i malé kulturnosti zeme odpovídajíci proces,
odstrai'1ujíci radikálne vše, co carské Rusko drželo v nicotností a ztr
nulosti. V sovetských novinách, casopisech, protokolech sjezdú ozý
vají se hesla: pracovní disciplína, zvýšení pracovní energie, zvýšení
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Katolická aféra.

O prázdninách naskytla se lidem, nadaným vetší dávkou skepse in rebuS' catolicis našeho státu zajímavá
podívaná, která byla zatím skoncena toliko úredne, což
znamená sice poslední slovo v církvi samotné, ale nikoliv
v presvedcení jejich vyznavacu. Resignace, anebo lépe
receno formální rešení odchodu pražského arcibiskupa
Kordace vyvolalo aféru, která u církevne lhostejných
lidí prozradila zájem, u katolíku, vychloubajících se rím
skou autoritou jako pevným qodem svého svetového
názoru, zmatek, u našich Nemcu dokonce lokální patrio
tismus. Osobní vec monsignora Kordace byla naší re
publikánské mysli pojednou aktuálnejší než pád španel
ské diktatury anebo anglické libry, a figura papežského
nuncia Ciriaciho prikryla svým cerveným pláštem úplne
vzpouru anglických námorl}íku a politickou mapu ne
meckou. Pomer národa k Rímu vyrovnávali na chvíli
strážníci, rozestavení ve Voršilské ulici kolem nunciova
paláce, na vztek neverícím pucistum a ku škodolibosti
katolíku.

Odkud tolik zájmu o katolicismus, o nemž lidé volne
myslící psali prece jako o "mrtvole, pohrbené inkvisicí
staletí?" Kde se vzalo najednou tolik rozhorcených ka-

I tolíku, kterí svatou disciplinu, v jejímž okruží si témer
mucednicky libovali, svlékali prímo s laickou rozkoší?
A proc práve Nemci predešli ceský vzdor v otázce tak
ryze národní?

I když priznáme této afére mnoho osobní príchuti,
prece nemužeme zájem o ni vysvetlit jenom osobností,
i když šlo o biskupa tak sympatického, jakým je dr. Kor
dac. Lidem, kterým již dávno vypráhlo hrdlo po výkri
cích o rímském súctování, chybela najednou potvrzenka
a stáli v prekvapení nad tolikrát pohrbeným živým tvo
rem. Konstatovali najednou, že prevrat ani nelikvidoval
to, o cem byli presvedceni, že bylo prímo suspendováno
revolucí. Omyl, na kterém budovaly ješte nekolik let po
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tom aspon teoriticky i levicové strany, které v praxi už
dávno vlastne delaly politiku s katolíky, nemohouce se
vyhnout skutecnosti, která byla v silné existenci strany
lidové, programove dokonce jim bligí nežli byly v techto
revolucních dobách sociálních požadavku strany národní
pravice. Tato nutnost spolupráce vyrazila nakonec
možnost rozluky církve od státu, kterou propásla revo
luce v jakémsi laskavém a politicky nepochopitelném ne
zájmu ministerského predsedy Tusara o veci katolické.
Nechceme suponovat Tusarovi mínení celé tehdejší mi
nisterské rady, ale zde jsme u pramene modu vivendi,
tolik zazlívaného dru Benešovi a také u jedné z prícin
Kordacovyaféry. Nebot nezájem nebylo ješte roz
hodnutí, a toho si byl vedom diplomaticky bystrý Va
tikán i v casech pro neho tak težkých, jako byly pová
lecné, zejména v našem státu, kde nebylo tehdy možno
dohlédnouti konce nove organisované církve ceskoslo
venské, ani prehlédnouti sympatií, venovaných mladým
státem historické minulosti ceského protestantismu.

Když zmiZel Huyn a církev musila obsazovat pražské
arcibiskupství, navštívil Tusara monsignore Micara z ví
denské nunciatury a tato návšteva nebyla pro Rím tak
planá a marhá, jak ji vysvetloval tisk anebo lhostejný
predseda vlády, který na otázku vatikánského zmoc
nence, jak obsadit arcibiskupství, odpovedel: "Delejte
si, co chcete." Odnášel-Ii si Micara od Tusara jenom
ctvrtku papíru s napsanými jmény profesora Kordace a
tehdejšího administrátora dra Kašpara, byl si jiste Mi
cara dobre vedom toho jen o m, jehož lhostejnost byla
príjemnejší než okamžité rozhodnutí, o než se za teh
dejší nálady možná ani nestálo. - Tato lhostejnost se
strany státu v dobe velkých jiných starostí znamenala
tedy jenom oddálení, kterého si nepovšimli lidé,
kterí chodí na Václava s Husem. Nyní konecne verni své
tradici meli príležitost došlápnout si na Vatikán i s Kor
dacem, aby situace po dlouhé dobe neprišla o svou ko
miku a aby uražená nevedomost byla usmírena.

Dr. Kordac, který vstoupil do arcibiskupského paláce
rovnou z revolucního národního shromáždení, kde hájil
manželskou instituci proti novému rozlukovému zákonu,
nesl si vedle nadšeného obdivu nekolika mladých, vzde
laných katolických hlav jenom sympatie svých poli
tických odpurcu. V kleru, který v techto dobách cekal
naivne na rešení knežského celibátu a reformace liturgie,
jich nenabral. Není nutno mít nejak zvlášt dobrou pa
met, aby si clovek vybavil smíšené pocity knežstva,
jimiž byl nový arcibiskup uvítán. Nebot valná vetšina
kleru mela prece své lidové kandidáty - vzpomenme
treba Baara. Tak jako kdysi za války zpusobilo potíže
Kordacovo clenství v Národním výboru u kneží vídensky
orientovaných, tak i po prevratu vyvolala tato osobnost
rozpaky v kleru, který mylne odhaduje situaci, ocekával
hlavne v této dobe i pomoc pro sebe práve v slibech de
mokracie. - Správný instinkt lidí, volajících po živote,

který nový arcibiskup zcela po katolicku obetovalcírkvi. - Rímská autorita, kterou tento muž podepíral
celý svuj život a jehož si vybrala nikoli náhodou v casech
zlých, umlcela svobodné volání. Není tedy nynejší roz
horcení techto lidí spravedlivé v prísném duchu kato
lickém. Je to spíše priznání, že obcas svrbí každá disci
plina, i ta dobrovolná, a že katolicismus muže být nekdy
práve tak špatne a nevhodne uložen v rukou posvece
ných, jako atheismus v hlave volnomyšlenkáre. - Po
vinné mlcení ceského katolického tisku bylo jenom božím
darem, který zakryl zarudlé rozpaky novin, vzdálených
formátu katolické ideologie Kordacovy na míle, jež byste
steží dobehli na trati Rím-Praha.

Nový arcibiskup provedl malý zázrak. Vradil rozhá
ranou arcidiecési do tužší discipliny než panovala pred
válkou, drív nežli knežstvo mohlo zvážit skromné sym
patie vlastními ambicemi. Druhý úkol byl težší: zmenit
oddálení t dob Tusarových v rozhodnutí s konecnou
platností. Situaci sice ulehcovala lidová strana, která
byla v kabinete, i overovací listiny nunciu, ale na arci
biskupa padala prece jen odpovednost. On ze svého
úveru, který mel u státu, byl povinen odvádet do Ríma.
Jak težká byla tato situace, vidíme z Husovy oslavy
v roce 1925, na kterou nedoplatil monsignore Šrámek,
politický druh Jirího Stríbrného, který rozvíril tuto
aféru do nemožností, aniž by slevil ze své laskavosti vuci
Šrámkovi, nýbrž Kordac. Odjezd papežského nuncia
Marmagiho rovnal se úteku a vysvetlení dra Kordace
politicky neinformovanému Vatikánu zdálo se patrne
príliš plastické. Od té doby nastalo ochlazení mezi mo
numentálním námestím svatého Petra a skromnejším
hradcanským, a nový nuncius Ciriaci mel možnost, aniž
by prekrocil korektnost diplomata, tvárit se starostliveji
v dome svého hostitele, než slušelo hostu. Je prirozené,
že pomer, který takto zacínal, nemohl se dožít srdecnosti
a že osobní príchut padla na váhu v dobe težké choroby
arcibiskupovy, v níž tento asketa svaté otevrenosti ne
tajil se svedomitým presvedcením o odpovednosti, kterou
zeslabila choroba, a úmysly resignacními. - Konec 
samotné rešení resignace - mohlo být a jiste bylo for
málne vadné, ale rozhodne stálo na projeveném úmyslu
samotného arcibiskupa, který prece mohl odpírat kaž
dému donucení a jehož energie mohla zmoci každou
hrozbu, byla-li ovšem taková, jak psala Národní Poli
tika, která jednou na základe" presvedcili jsme se osobne"
psala "o prepadení chorého starce" a po druhé "o sve
žesti ducha".

Truchlivý výsledek resignace neleží ani v ní samotné,
ani ve zpusobu, jakým byla rešena. Obojí je vnitrní zále
žitostí církve, jejíž ohrady nepreskocíme rozohneni
sebe vetší prízní k velké osobnosti Kordacove. Truchlivý
výsledek této resignace, byla-li vynesena, ležel by v tra
gickém záveru života tohoto muže, který byl by zustal
schematem nejen nevzdelanému knežstvu, ale i rímské
autorite, za kterou bojoval. Možnost tohoto konfliktu
cpela by tragedií. Príšernou tragedií, o jejíž výpravu se
již predem pokusil sám obratný aranžér Jirí Stríbrný
s vlastním komparsem brežanských poutnícku. - Žádný
klasický hrdina nepadal by hloubeji jako v tomto du
chovním dramatu starý arcibiskup. - To ostatní - až
na Nemce - jsou prívesky každé, aféry u této zajíma
vejší, protože je katolická a vidí se do ní hure.

Jediní Nemci neprehlédli v afére neco, po cem toužil
s pocátku Vatikán a za zmenené situace konecne i stát.
Nezapomneli na ono oddálení z prevratu. Veríme, že
i naši nemectí katolíci mohou mít mnoho duvodu pro
ne-Ii srdecný - tedy aspon dobrý pomer státu k Vati
kánu, vždyt jde také o jejich kuži. Proto nepochybujeme,
že jejich úcast v této afére byla mín katolická než ne
mecká a že antipatie, projevované proti nunciovi Ciria
cimu, byly uprímnejší než sympatie, venované v tomto
boji arcibiskupu Kordacovi. Nebylo pro Nemce láka
vejšího hesla, k vydráždení vlastenecky lehce vznetlivé
Národní politiky anebo demagogického ružového tisku,
nežli postavit proti sobe Kordace a Ciriaciho - Národ,
anebo chcete-li Stát a Rím, a predbehnout hanlive
v tomto elánu pokorný ceský lid. "Deutsche Presse" je
predevším list nemeckých krestanských sociálu a teprve
potom katolíku. V tomto prípade název listu dokonale
vyjadruje obsah. Nuncius, který práve tehdy koncil
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jedno z nejobtížnejších jednání, v jehož zdárný výsledek
verilo málo lidí, mohl právem rozzlobit šovinistické ne
mecké krestanské sociály, nebot modus vivendi uspo
kojive vyrešil hlavne hospodárský osud našich slovan
ských diecésí a i pomer k vratislavskému arcibiskupství.
Tento zdárný výsledek svízelného jednání, který byl
hodne osobním úspechem nunciovým, mohl poplašit
Nemce tím více, cím méne prístupným byl nuncius po
žadavku' nového nemeckého biskupství.

O tyto zásluhy nunciovy byla složitejší Kordacova
aféra, pri níž se opet po dlouhé dobe volalo více než jindy
po odpovednosti zahranicního ministerstva v cestné
záležitosti národního biskupa, v naivním ocekávání, že
by se mohla skutecne dostavit nejaká nekorektnost se
strany státu, která by mohla pripravit o pudu nejen
nuncia, ale i slovenské diecése. - To byla prícina kam
pane nemeckých krestanských sociálu, s kterou se se
tkáte vždycky, jde-li o vážné zájmy státu, a to i tehdy,
sedí-li tato strana ve vláde. Byl-li tento nemecký tisk
potrestán, tedy plným právem, i když nehledíme jenom
k církevní discipline. Nebot tentokráte se Rím strefil na
plno s víc než pokryteckou pretvárkou, jako tonu bylo
v menší míre v ceském tábore.

Pokud jde o tvrzení, že arcibiskup Kordac byl odstra
nen osobní politikol!l monsignora Šrámka a Ciriaciho
jako prekážka sloucení lidové a ludové strany, neod
povídá toto tvrzení jiste skutecnosti a chce-Ii vyvolat
pohanení obou zmínených pánu, je v tomto prípade
naprosto nezpusobilé. Každé zjednodušení naší katolic
ké fronty muže privést jenom politické zlepšení, a to
mnohem vetší katolickým požadavkum nežli samotné
politice. Bystrost arcibiskupa Kordace nebyla by jiste
zakopla o neumelost tohoto argumentu, i když tento
bývalý recník revolucního Národního shromáždení videl
radeji katolíka v kostele než v parlamente.

Opakujeme: truchlivý výsledek této aféry byl py
v intelektuálním konfliktu arcibiskupa Kordace s Rí
mem - byl-Ii nejaký. A to by bylo ješte více než jenom
vnitrní záležitostí církve - bylo by to ryze duchovní
otázkou samotného arcibiskupa, za jejíž odpovedí by
musil padnout jiný vykricník nežli z ulice, jejíž zma
tený zájem anebo pokrytecký plác nevyvolala Korda
cova osobnost - nýb~ž aféra. O tom by se mohlo roze
psat jenom nekolik seriosních a kovaných katolických
intelektuálú, ovšem spíše na papíru svých soukromých
deníkú než v sloupcích novin, nebot u techto nekolika
málo jednot1ivcú síla dobrovolné discipliny premáhá
povinnou neohroženost. - Snad proto, že jsou dobrými
katolíky . .v J<:teréžto skutecnosti bude vždy nejasný
pomer mezi Rímem a špatnými katolíky, a mezi temito
a tak ivanou lhostejnou verejností, která vždycky vy
buchne, praskne-Ii katolická aféra.

Tyto okolnosti odúvodi'íují skepsi ve vecech katolic-
kých našeho státu i do budoucna. Z.

Stranické konfese.
III. (Proc jsem lidovcem?)

jak jsem se tam dostal.

Do nedávna bylo dost divné, že mladý clovek, kterývidel rodit se stát, který se ocitl najednou na zacátku
nové epochy, se pridal ke strane, která byla skoro zteles-

_ nením všeho starého, odbytého, nemožného. Mluvilo se
o pohodlnosti verícího cloveka nebo o kariére, která ky
nula u strany v prvé chvíli skoro bez inteligence.
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Ve skutecnosti nebylo v prvých letech republiky tak
náramne pohodlné priznat se k lidové strane. Dnes už
se na to díváme klidne a také bez horkosti dovedeme

ríci, že tu bylo urcité risiko. To risiko bylo jedním du
vodem, že jsem tam šel. Mladý clovek miluje roman
tismus: mohl být preložen, byl tahán v novinách, byl
pod prísnou kontrolou predstavených a prece obcas zase
mohl strhnout jako tribun lidu dav, který mu tleskal a
nadšene prohlašoval, že stojí za ním. Ukázalo se sice
také, že za ním nestál, když toho by 10 treba, že dovedl
hoditi klacek pod nohy, ale - snad jsem nebyl dosti
opatrný, snad jsem v tom neumel chodit, možná, že má
vina. Byla zkušenost.

Vstup do lidové strany byla demonstrace proti stádo
vosti mas i inteligence. Šli houfne k socialistltm, neco
k národním demokratum, všichni kriceli pryc od Ríma!,
mluvilo se o pomste za Bílou horu, hauzírovalo se husit
stvím, brojilo se proti knežím, rozbíjely se sochy, rodila
se církev s proti rímským programem. Mel jsem snad
podvedomou nechut být jako ti druzí: šel jsem k tem
posmívaným.

Dúvody málo ideové? Bezpochyby. Priznávám se:
v devatenácti letech jsem nestudoval ješte programy
stran. Nebylo na to kdy. Doba chtela cin. Tak tak, že
jsme uklouzli válce. Studovali jsme skoro pod policej
ním dohledem, ale prece nás zasáhla jakási vlna mafie.
Proti. Proti cemu? Co já vím. Teprve prevrat dal tomu
"proti" konkretní formu. Chtel jsem se vybít.

Shánel jsem apologii. Studoval jsem zárovei'í dejiny,
zvlášte partie o Husovi a Bílé hore, pozemkovou refor
mu, Masaryka, Havlícka, kterými se proti nám bojovalo,
socialisaci, komunistický manifest, Marxe, školské po
mery v Holandsku, Belgii, francouzskou rozluku, kre
stanskou filosofii a sociologii, cetl jsem kde jakou bro
žuru Volné myšlenky, všecky možné casopisy a noviny,
tiskoviny nemeckého centra, církevní zákony, všecko,
ceho bylo treba, aby clovek byl vyzbrojen do boje.
Zprvu nesouvisle, potom systematicky. Neco už jsem
znal. Painúv Vek rozumu, Draperovy dejiny, to byly
veci, se kterými bylo treba se vyporádat názorove. Shle
dával jsem, že jsem se lajdácky ucil náboženství. Bylo
treba všecko dohonit.

Tak už jsem se seznamoval s problémy náboženskými,
sociálními, hospodárskými. Snažil jsem se získati vlastní
názor. Mnohé bylo nejasné. Cítil jsem mnoho rozporú
ideových, vnitrních. To rakušáctví, které bylo raison
d'étre oponenW, mi nedelalo vúbec obtíží. Což já vedel
o pomerech v Rakousku! A i kdybych vedel. Pro mne to
byla vec starých, kterí si to snad namíchali, at si to
spraví. Nemel jsem k tomu vztahú.

Jiné veci trápily. Myslím, že my mladí jsme meli to
neštestí, že jsme do všeho museli skocit skoro rovnýma
nohama. Problémy rostly jako houby po dešti a ke kaž
dému bylo treba ihned zaujmouti postoj. Zbývalo nám
porád málo casu na premýšlení. Nebyli jsme proste
generací klidnou.

Ale ty neustálé protináboženské argumenty proti
lidové strane nutily napred ujasnit si víru. Bral jsem
hned od zacátku politiku strašne vážne. Bylo jasno, že
je treba si uvedomit, mám-li víru a chci-Ii a mohu-Ii podle
ní žít.

Víru jsem mel z domu. Byla trochu zaprášená na stu
diích, také jsem chodil casem do kostela jen proto, že to
byl predpis, ale události po 28. ríjnu mou víru jaksi
vzkrísily. Otázka víry je otázkou milosti Boží. Nekdo
tomu nerozumí a bylo by marno vykládat. Také bych
težko lícil, jak a kde a proc jsem našel živou víru. Verím
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a ne proto, že jsem pro to snad našel oduvodnení v kni-
hách. .

Zduraznovalo se také, že víra musí být hájena poli
ticky. Priznávám se, že tato negativní stránka se mi
tuze nezamlouvala, chtel jsem dobývat a nikoliv hájit
a hledal jsem ješte jiné opodstatnení svého vstupu do
strany.

Osobní zájem.

Prijít do strany a precíst program nestací. Je treba
hledat oduvodnení. U mne zvlášte, protože jsem prišel
do strany jaksi z op osice proti tradovaným názorum.
Chtel jsem spravedlnost. Každý clovek je posedlý troš
kou spravedlnosti. A chtel jsem spravedlnost také pro
svuj názor. Vládnoucí strany té spravedlnosti nedávaly.
Denne jsem se setkával s prípady, že právo bylo pouze
na strane vládnoucích. Konecne jsem to zkusil také na
vlastní kuži.

Lidová strana mi zarucovala spravedlnost. Bojovala
o ni. Bojovala o kus mé obcanské svobody. Možná, že
jsem v tom prepiatý, snad jsem nekteré prípady prece,
noval, ale nesnesl jsem skutecne ani zdání teroru a ná
tlaku. Chtel jsem svobodu, aniž bych se musel vzdát
svého presvedcení. Lidová strana mi zarucovala tuto
svobodu. Zarucovala také svobodu slova. Velmi na mne

pusobilo, že olomoucký Našinec pod vedením kanov
níka Svetlíka a pozdeji šéfredaktora Za mykala nebál
se uverejniti mé projevy, které vyjadrovaly casto od
lišné mínení nebo poukazovaly na nutnost jiné práce,
než jak se tomu rozumelo v politickém ústredí.

Byl to tedy muj osobní zájem být v této strane. Ale
od osobního zájmu je treba se dobrati v politice jakési
všeobecnosti. Proc jetu strana pro všecky a proc práve
tato strana? Osobní zájem je konec koncu úzký. Z prv
ního opojení vyrustala skutecnost, že strany ve státe
znamenají mnoho, že mají mnoho úkolu a cílu. A poli
tický charakter, který svým osobním zájmem je jedno
stranný, dokresluje se práve promyšlením tohoto zájmu
všeobecného.

Strana a církev.

Dokud jsem neznal Dobrého díla a dokud Durych
v Rozmachu nerešil s vervou otázku: politicky nebo
nepoliticky?, byla politická cinnost strany jako ochránce
katolických zájmu skoro samozrejmá. Dobré dílo a
Rozmach mely, ac se to zdá paradoxní, velký vliv na
stranu, aspon neprímo, a to hlavne na mladou inteli
genci. Že jsem ze strany neodešel, pres to, že zvlášte
Durycha mám až intuitivne rád, bylo proto, že jsem si
otázku politicky nebo nepoliticky hájit zájmu církve
netroufal rozrešit. Mel jsem na mysli, že tu jde o duše
lidské. Vyvolat kulturní boj mohlo snad mít za následek,
že by mnozí byli odešli z církve. Pro verícího katolíka
není tak lehko rozsoudit otázku matrikových katolíku,
jak ji reší ti, kterí posuzují vše jen se stanoviska lidské
cti.

Ale Rozmach neprímo poukázal na jinou vec: že je
ve strane treba kulturních lidí a že strana musí pracovat
kulturne. Práve jenom ti nekulturní lidé zpusobili, že
strana hodila tak briskne Durycha pres palubu. Mne
bylo jasno, že jsou ješte jiné otázky než jenom nábo
ženské, které by strana mela rešit.

Nacionalismus.

Mluvilo se o nacionalismu. Bubnovalo se na národní

buben. Od prírody nejsem šovinista. Národni program
lidové strany mi vyhovoval. Nebyl to krik, byla v tom

cílevedomá práce. Když jsem pozdeji poznal Šrám kovu
vášen pro stát, která nejvášnivejšími nacionalisty je
shovívave prehlížena, skoro jsem se až lekl, že bych mel
jít tak daleko. Jsem v té veci snad trochu levá úchylka,
ale Šrámkuv nacionalismus mi imponoval. Tím spíše,
že jsem z kraje, kde Šrámek zacínal pracovat a kde
také jeho nacionalismus byl podroben prvním zkouškám.
Práve zduraznování státní myšlenky v lidové strane
bylo nejlepším programem.

Strana zachranovala svým krestanským stanoviskem
pro stát vrstvy konservativní, které jinak státu ne
prorokovaly dlouhého trvání a které argumentovaly
otrepaným: Za Rakouska to bylo lepší! Nejen zachra
novala, ale Šrámek je prímo nutil k práci pro stát. Zdá
se mi dodnes, že nejsme takovým národem, abychom
mohli, byt jen jedince, vyhazovati z národa. Potrebu
jeme práce každého.

S touto státní myšlenkou u lidové strany souvisí
neco, co také podporovalo smysl .pro spravedlnost.
Byly to ty posmívané cisté ruce. Nemeli jsme špina
vých afér, korupcnietví. Neríkám, že to byla nejaká
zvláštní zásluha. Nebylo príležitosti k moci, nebylo
družstev ani spolecenstev, které by mohly obchodovat,
ale nejhlavnejší: nebylo a není u vudce strany ani
nejmenšího zájmu o to, aby využíval svého posta
vení k osobnímu prospechu straníku. Aby nekoho
nekam politickým vlivem tlacil. O tom by bylo f\lnoho
historií. Myslím, že to bude jiste príklad Šrámkuv,
jestliže jednou politická legitimace pozbude svého
vlivu tam, kde pujde jen o osobní kvality uchazece.

Sociální otázka.

Težište práce strany jsem vldel záhy v práci sociální.
Videl jsem, kdo ve strane je. Zil jsem mezi lidem, který
celkem nemel na ružích ustláno. Delníci a hlavne malí

domkári a malí sedláci, to je jádro strany. Tito lidé se
utekli do strany také proto, aby se jim dostalo kousek
lidského štestí. Nešli k socialistum snad jen z duvodu
náboženských, ale protože sociální ucení krestanské je
podle mého psychologictejší.

Krestanský názor na sociální otázky není zdaleka tak
konservativní, jak se nám namlouvá. Je v tom radika
lismus: radikalismus lásky. A láska, aniž bychom se
chteli kochati laciným romantismem románu, dovede
být živlem velmi radikálním.

Krestanské ucení sociální zná velmi radikální vetu,
kterou už dávno pred Saint-Simonem, Owenem, Marxem
a jinými teoretiky pronesl' svatý Pavel: Kdo nepracuje,
at nejí. V poslední dobe sociální názory církve vyložil
papež Lev X 1I 1. v encyklice Rerum novarum a tato
encyklika mu vynesla u príliš pohodlných katolíku
název socialistického, papeže. Sociální encykliky nynej
šího papeže jsou známy.

V Rerum novarum se ríká jasne, že i stát i spolecnost
mají úkoly sociální! Veškeré zákonodárství a zaríze!1í
má být k tomu, aby z neho vyrustalo blaho celku. Ze
lidé bohatí jsou lépe zabezpeceni a nepotrebují tudíž
ochrany státu tolik jako chudí, kterí se jí hlavne do
volávají. Že mají zamestnavatelé i delníci zrizovati
taková sdružení, aby se jimi a v nich mohlo pomáhati
tem, kterí upadli do neštestí.

Ale náš sociální program krestanský je si vedom, že
sociální otázka souvisí s otázkou mravní. Vysvetlovat
zlo zlem samým, jak to delají socialisté, je zacarovaný
kruh, ze kterého jakteživo nevyjdeme. Je omylem, že
by zlepšené hospodárské podmínky zlepšily i charakter,
podstatu cloveka.
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Socialismus vidí pouze bídu cloveka. Krestan v nem
vidí i stopu Boží. Práce má nejen význam hmotný, ale
i mravní. Práce musí zušlechtovat, být požehnáním
a nikoliv kletbou. I hospodárský rád se musí ríditi
smernicemi mravními.

Proto také krestanský sociální program nemuže
sázeti všecko jedine na kartu sociálního zákonodárství.
Každý zákon svetský se dá obejít. Každý zákon muže
zustati jen na papíre. Zákonu krestan~ké lásky a spra
vedlnosti yšak nelze nedbati, aniž by clovek neutrpel
na duši. Ze jistá nadradenost techto zákonu Božích
se cítí i mezi socialisty, pro to netreba sháneti daleko
príkladu.

I Bechyne svého casu apeloval na národní solidaritu,
to jest na lásku. Mladý socialista, který se tu prede
mnou zpovídal ze své stranické príslušnosti, mu to
vycetl. Myslím, že Bechyne, který je starým a vážným
socialistickým pracovníkem, poznal, že socialistická
doktrina je trochu studená. Potrebujeme teplo, teplý
pohled, teplé gesto, individuální gesto. Zákon je strašná
uniformita, platí pro všecky a všem stejne. Ale clovek
chce podvedome, aby se cosi udelalo pro neho zvlášt,
aby se rešil jaksi jeho vlastní prípad. V tom je ta
psychologie krestanského ucení sociálního. V socia
lismu premíra rozumnosti a úcelnosti vede casto k bez
rozumnosti a bezúcelnosti.

Spolupráce se socialisty.

Sociální ucení krestanské jest sociálním programem
lidové strany a strhlo mne práve svou nebojácností
jít na koreny veci, nezustávat na povrchu, protože jinak
v sociálních problémech prestaneme na planém mlu
vení. Vytýkám socialistum, že plnili špatne i program,
který nebyl vždy špatný. A že práve proto zatlacili
lidovou stranu do pochybné skupiny t. zv. obcanských
stran, kde rozhodne její místo není. Jde-li i u socialistu
skutecne o to, aby se pomohlo chudému lidu, byla by
rozhodne vítanejší spolupráce lidové strany se socia
listy. Jestliže u nás dnes ješte nejsou pro to pomery a
jestliže se dovoluje, aby z této antagonie katolického
a socialistickéhp tábora težili agrárníci, je to znakem
malých pomeru u socialistu i u katolíku.

Kámen úrazu.

Tím kamenem úrazu by byl krestanský názor na
rodinu, školu a verejný život. Tyto veci vyplývají
z celé podstaty krestanského ucení a kdo prijal jedno,
musí prijati i ostatní.

Rodina se v posledních letech stává ciste soukromou
institucí, totiž v tom smyslu, že se žádá, aby si dva
lidé upravili svuj pomer jakkoliv, a není nikoho, kdo
by jim do toho mohl mluvit. Ale rodina je také jed
notkou sociální. Rodina je základem. Sociální funkce
rodiny musí býti zachována, jinak se dostáváme do
barbarství. Lidová strana svým požadavkem rodinné
mzdy chce, aby rodina byla zabezpecena i hmotne,
nebot i pri tomto hmotném zabezpecení zustává jisto,
že rodina splní jen tehdy svuj úkol, budou-li rodice
ochotni se obetovat pro deti.

Ve školské otázce jsme zatím, na škodu školy samé,
zustali pouze u hesel. Na jedné strane se volá: Nedáme
si sáhnout na republikánskou školu!, na druhé: Chceme
katolickou školu! Ríkám a rekl jsem nekolikrát jednem
i druhým dobrým lidem, že to jsou fráze.

Podle mého škola musí mít urcitý názor a musí být
vedena urcitým duchem. Ríkám schválne u r cit Ý

d uch. Myslím, že všecky obtíže dnešní školské reformy
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spocívají v tom, že naše škola toho urcitého ducha
nemá. Výchova je cosi konkretního. Také úcel výchovy
musí být konkretní a také prostredky, jimiž se toho
úcelu dosahuje. Dílna lidskosti, škola demokratická,
to jsou samé mlhoviny, které mi nic urcitého nepoví
dají a které také nemohou být spolehlivým vodítkem
ve školní práci.

Jde tedy o ducha školy. Chtít katolickou školu, to
by bylo asi tolik, jako chtíti školu vedenou a rízenou
urcitými zásadami urcitého svetového názoru. Je treba
dát si zásadní otázku: Cítíme, že by krestanská myš
lenka ve výchove byla v odporu s myšlenkou státní,
s myšlenkou dokonalého cloveka?

Já toho rozporu necítím. A protože lidová strana
chce prece jenom školu s urcitým duchem, považuji
za svou povinnost ji podporovati i jako ucitel. Je totiž
rozhodne lépe chtít takovou školu než spokojit se
necím, co se sice honosne nazývá školou neutrální, ale
co ve skutecnosti jest útvarem strašne nemožným a
prímo reakcním.

Formy dnešního siraniciví.

Zpovídá-li se clovek ze své príslušnosti k politické
strane, nemuže dnes pominouti prece jedné veci. Že
politické stranietví pro nás mladé není už prece jenom
posledním cílem, poslední metou a že v tom nevidíme
osudovost svého života.

Vyložil jsem, proc jsem ve strane lidové. Neríkám
již dnes, že jedine lidová strana zachrání katolicismus
u nás. Neríkám, že ona to bude, která rozreší všecky
problémy mladého státu, a pres to bych nechtel ríci,
že s ní cítím méne, že jsem špatným straníkem.

Naopak, myslím, že jsem ideove pevnejší a že dobre
odvažuji možnosti, které ta ci ona korporace má.
Z toho ovšem následuje, že my mladí, aspon já sám
za sebe, nemužeme už dnes pestovat stranickou zauja
tost na život a na smrt, že jsme si jaksi vedomi, že
i strany jsou dílem lidským a že podle toho i naše
vzájemné obcování a spolupráce budou jiné.

Zkusili jsme snad všichni slávu moci i trpký chléb
op osice a víme, že to první není takové, abychom tomu
musili obetovati život, a že to druhé není tak strašné,
abychom pro to museli zoufat. Cítíme, že jsou jiné
hodnoty, hodnoty duchovní nebo kulturní, a tyto hod
noty prinášíme a chceme prinášet do stran. To jsou
hodnoty, na jejichž základe je možná dohoda o vecech
tohoto života. Chceme být kulturními lidmi a chceme
si socialista, nesocialista, agrární k, neagrární k podat
ruce pro vetší cíle a vetší úkoly.

Protože jsme dobrými straníky, resignovali jsme na
všemohoucnost stran a veríme více v nadradenost
kulturních ideálu, pro které bychom chteli strany
získat, nebot v tom vidíme, snad pro tuto dobu po
nekud predcasne, nejlepší opatrení proti vládním,
hospodárským a jiným krisím. Fr. Hanzelka.

NARODNí HOSPODÁR

Jirí Hejda:

Návrat Ang'1ie ke clum.

Každá doba má svuj zvláštní hospodárský ráz, kterému odpovídá hospodársko-politická technika a
kterému se také hledí prizpusobiti teorie. Hospodárská
teorie byla témer vždy deduktivní, nesnažila se urco-
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vati linii príští dobe, nýbrž odvozovala pouze vývojové
zákony ze skutecnosti. Tvorila dusledky z faktického
stavu vecí.

Vidíme to všude, kde narážíme na problémy. Typické
jsou na príklad teorie mzdové, které odpovídají presne
své dobe a jsou v souhlasu s teoriemi o hodnote a cene.
Klasické národní hospodárství, které vycházelo z volné
souteže a z automatické regulace ceny podle zákona
nabídky a poptávky, vytvorilo železný zákon mzdový
a teorii o mezdním fondu. Kritikové, zejména socialisté,
použilimzdového fondu agitacne (Engels), Marx se svojí
teorii nadpráce tvorí také teorii nadhodnoty, cili za
držené mzdy. Vídenská škola, která definuje hodnotu,
hranicí užitecností, stanoví výši mzdy, hranicí produk
tivitou, kdežto moderní teorie národohospodárské hledí
na mzdu jako na cenu za práci a rídi jejich výši cenovými
zákony.

Totéž bychom mohli shledati u teorií úrokových a se
stejným zjevem se konecne potkáme v teoriích mez i
národní tržby, kde odpovídá strukture každého
údobí také teorie. Merkantilismus se všemi svými omyly,
které vycházejí z predpokladu absolutní hodnoty zlata,
se svým zduraznením tehdy teprve se tvorícího státu
nemuže nalézti jiného výrazu než v tuhém ochranárství,
které se dopouští týchž chyb, jako merkantilistické ná
zory na produktivitu. Jakmile tento první pokus o hos
podárský systém je vystrídán fysiokraty, nemuže heslu
laissez faire odpovídat žádný jiný obchodne politický
systém než freetradeismus, naprostá svoboda tržby a
delba práce.

Zápas mezi myšlenkami hospodárské autarkie a svo
bodné mezinárodní smeny a tím i delby práce je pro
bojován ve ctyricátých letech minulého století v Anglii.
Anglie stala se tehdy továrnou sveta, nebot není témer
velkého vynálezu technického, který by nebyl vznikl
v ostrovní ríši kdysi ciste agrární, kde i obchod byl
v rukou Nemcu a kde nadvládu Italu v penežnictví do
dnes pripomíná Lombard Street. Uhlí se zde vyskytuje
na povrchu zeme a už v sedmnáctém století se ho užívá
prumyslove. Roku 1619 užíval Dudley koksu k tavení
železné rudy a 1784 Co r t zdokonalil vysokou pec, která
se od té doby podstatne nezmenila. 1769 Arkwright
vynalezl svuj tkaJcovský stav pohánený vodou, pet let
pred ním Hargreaves pradlácký stroj, 1785 prišel
Cartwright se svým mechanickým stavem, který zna
menal pocátek revoluce, dovršené epochálním vynálezem
Wattovým, parním strojem, který byl hotov roku 1769.

A nyní pocíná skutecná revoluce (dnes bychom rekli
racionalisace) anglického prumyslu, do té doby odkáza
ného na rucní práci statisícu delníku. Vznikají mecha
nické tkalcovny a prádelny, železnice, která po r. 1825
dobývá celého sveta, vyvolává obrovskou spotrebu
železa a oceli, anglický prumysl roste do rozmeru pred
tlm pokládaných za naprosto fantastické. Ale jeho vý
vozu je svet uzavren. Mimo to prestala být Anglie dávno
již zemí agrární, témer plné století není už sobestacná
v obilovinách. Nemá významu držeti klouzavá obilní
cla jen pro nekolik toryu, když vzrustající trída pru
myslových kapitalistu volá po levné pracovní síle a ta
je umožnena jen levnými potravinami. Tehdejší nej
duležitejší potravinou je ovšem chléb, a proto se ve stre
disku anglického prumyslu, v Lancashire, predevším
v Manchesteru, tvorí Liga proti obilním clum, které se
v celo stavejí dva vynikající politikové, Co b den a
Brigh t. Po úporných bojích a vlastne jen náhodou, dík
velkým deštum v roce 1845, které znicily úrodu bram
bor a ohrozily zemi hladem, podarilo se získati všemo-

houcího Pe e I a, aby pres odpor své vlastní strany
(vzpomenme jen agresivního vystoupení Disraeliho)
uvolnil celní ochranu zemedelskou. "The rain rained
away Com Laws" - dešt odplavil obilní cla, platilo
tehdy okrídlené bon mot.

Po tomto prulomu v samotné Anglii následoval další
boj proti clum, který vyvrcholil v roce 1860, kdy po
smlouve s Napoleonem I I 1. byla anglická cla naprosto
zrušena. Od té doby je Anglie zemí svobodné tržby
a ostatní státy sveta se jí v sedmdesátých a v osmde
sátých letech približují. Anglický freetradeismus se
stává heslem všech pokrokových národohospodáru 19.
století a také socialisté se plne stavejí za toto heslo libe
ralismu, oduvodnujíce je mezinárodní delbou práce.
V "Komunistickém programu" Marxove z roku 1848,
v jeho "Kapitálu" z roku 1867 nacházíme svobodnou
tržbu stejne durazne podtrženu jako v programu erfurt
ském a jako konecne ve všech socialistických progra
mech, kolik jich od té doby bylo.

A nyní nastává obrat. Nebyla to svetová válka, která
postavila lidstvo pred nové problémy, nýbrž byl to
automatický vývoj kapitalismu k zámernosti
a vázanosti, vývoj prorokovaný Sombartem, Rathe
nauem, Schmalenbachem. Nebylo pro tento prerod
zprvu pochopení. Na mezinárodních konferencích se
mluví a jedná tak, jako by se nic nestalo, jako by velká
revoluce byla jen malou episodou ve vývoji lidstva.
Ješte konference ženevská v roce 1927 doporucuje po
nenáhlé odbourávání celních sazeb a v následujících
letech se scházejí zástupci mocností, aby se dohodli,
jakým zpusobem se toto snížení provede. Mluví se o cel
ním míru, prosazuje se konvence o zrušení celních zá
kazu a omezení. Ale jako by to byl signál k naprostému
obratu, zatím co jedna konference honí druhou, státy
se pramálo starají o jejich výsledky a zvyšují cla kde
se jen dá, bezohledne, sledujíce jen svuj prospech,
casto zcela zdánlivý.

S pocátku mluvíme o novomerkantilismu, pozdeji
však s tímto pojmem nevystacíme, protože podmínky
jsou dn'es jiné než byly v sedmnáctém století. Zatím co
výroba jde stále více a více k vázanosti, k prevaze pod
nikání kartelovaného a koncernovaného, zatím co státy
pocínají rozširovat svuj vliv a pusobí na zámernost
v podnikání, obchodní politika opouští free trade a bez
dohody s ostatními, sledujíc jen individuální prospech
vlastní, pristupuje k tak tuhému a rafinovanému ochra
nárství, jakého jsme dosud nikdy ješte nebyli svedky.
Opouštejí se nejvyšší výhody, a protože preference jsou
mezinárodne na indexu, hledají se jiné kombinace, pre
devším v celních restitucích, v bezcelných kontingentech,
v dovozních syndikátech, nebo dokonce v kompen
sacích.

Nemužeme tvrdit, že vše, co se dnes deje, je výsledek
zdravé a rozumné úvahy. Krise, jejíhož konce nevidet,
která roste do rozmeru stále hrozivejších, znervosnuje
nejen lidi, ale také státy. Fiskální pomery nejsou nikde
utešené. Nezamestnanost stoupá, každý cent cizího
zboží dovezeného do zeme se pokládá témer za velezradu.
Cla jsou východisko, které je první na ráne. Znamenají
zvýšení fiskálních príjmu a zároven zajištují ochranu
domácí výrobe a tím i ochranu delnictvu. Pri tom se
vubec neuvažuje o zkušenostech z minulosti, nemyslí
se na to, že v dobách nejvetšího blahobytu byla .
ne j niž š í c Ia, že konkurence nikdy nepoškozovala pru
mysl dobre fundovaný, zapomíná se, že nelze jen vy
vážet bez dovozu, protože zahranicní obchod je pouze
smena zboží, a kdo nedoveze, nemuže vyvézt, ledaže by
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se objevila položka dovozu na pasivní strane duchodov'é
a platební bilance:~

Vítezství národního bloku v anglických volbách zna
mená priznání se Anglie k celní ochrane, nebot s tímto
heslem šla koalice do voleb. Anglický volic, jehož libe
ralismus byl tradicní, rozhodl se proti nemu a vyslovil
tak svuj souhlas s vládou, která mela odvahu odpoutat
se i od zlatého standardu když videla, že tím prospeje
zemi. Znehodnocení libry o dvacet procent znamená však
samo o sobe velmi znacnou ochranu britského zboží,
protože zdražuje o ctvrtinu dovážené cízí výrobky. Lec
Anglii nejde dnes jen o prumyslovou ochranu, nýbrž
jde i o neco více. Hospodársky musí vyrovnat schodek
platební bilance, který ciní 60 mil. zlatých liber.
Tento schodek se však nevyrovná vývozem, který se
sice zvýší v dusledku znehodnocení meny, ale jehož
skutecný výnos bude nižší. Mimo to chce Anglie chrániti
svoje zemedelství, které je dosud naprosto bez ochrany.
A konecne je zde tretí argument, politický. již starý
joe Chamberlain dá.vno pred válkou propagoval
myšlenku "Greater Britain", to jest svetové britské
ríše, Imperia, spojeného nejen osobou krále a vlajkou,
nýbrž také hospodársky. Ale tehdy, za casu Chamber
lainových nebylo ješte samostatných dominií, nýbrž
byly jen korunní kolonie, daleko více pripoutané k ma-

. terské zemi, než jsou dnes Kanada, Australie, svobodné
Irsko, Nový Zeland a jižní Afrika, nehlede k Indii,
která také byla pred válkou tesneji pripoutána k Anglii
než je dnes.

Vytvorením celního sazebníku nejen, že se vyhoví
všem hospodárským požadavkum anglického zemedel
ství a prumyslu, nejen že stát, který je dnes ve stejné
krisi jako státní správy všech jiných zemí, dosta'ne
nový a to velmi vydatný zdroj príjmu (uvažme,
že na príklad u nás ciní cla 13 procent rozpoctových
príjmu!), nýbrž pripraví se puda pro hospodárské
sblížení Imperia. Poskytne-Ii Anglie preference svým
dominiím, -a nemužete ucinit bez obchodne politických
potíží, protože preferencní systém mezi materskou zemí
a koloniemi byl mezinárodne uznán - dá jim' to, po
cem dávno volají, pripoutá je k sobe materiálním zá
jmem a svému delnictvu zarucí neztencenou ži
votní úroven. Zvyšení cel by prirozene znamenalo
zdražení potravin a tím i zvýšení výrobních nákladu,
kdyby se zvyšovaly mzdy, nebo snížení životní míry 
pri snížených mzdách. Ani prvého, ani druhého si ne
muže nikdo v Anglii prát. Preference, které sníží celní
sazby na potraviny dovážené z Kanady a Australie na
minimum, prinesou prospech anglickému delnictvu stej
ne jako dominiím.

Ale co Evropa, která hledela na Anglii jako na posled
ní baštu svobodné tržby? Zustane anglický návrat k celní
ochrane bez vlivu na protekcionismus evropských stá
tu? Domnívám se, že máme co cinit s novými podmínka
mi výroby a hospodárství, s podmínkami, které jsou
podstatne jiné než byla volná tržba minulého století.
Nová struktura soudobého hospodárství se svým silným
zduraznením organisace, vázanosti a zámernosti pod
nikání, vyžádá si nový výraz také v obchodní
p o I i ti c e. I když neverím, že by se východisko nalezlo
v celní ochrane toho druhu, jaká platila v 19. století,
a která se zdá být ješte dnes ideálem praktických ob
chodních politiku, zdá se, že je nutno smíriti se s myš
lenkou urcité regulace mezinárodníh'o obchodu.
je to ostatne zcela prirozený dusledek vnitrní regulace,
ke které moderní hospodárství dospívá. je na príklad
dnes, v dobe nouzových opatrení devisových holým
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nesmyslem volný obchod zahranicní. Není žádného
volného obchodu, není-li volné mezinárodní tržby penez.
Ale nemuže být ani volného, neregulovaného, neorga
nisovaného, mezinárodního obchodu tam, kde jednotlivé
státy zasahují regulativne do vývoje konjunktury, kde
neponechávají zamestnanost prumyslu a jeho delnictva
nál]ode a konkurenci, kde zasahují do pomeru úverových.
V Zeneve bylo již kdysi upozorneno, že v dobe meziná
rodních kartelu a koncernu, kdy se provádejí presuny
zisku pouhým prepsáním bilancních císel, kdy se roz
delují mezinárodními dohodami trhy a kdy na míste
exportu funguj í príkazy afiliovaným podnikum n a
prosto nevystacíme s dnešním systémem celní
ochrany a musíme hledat jinou cestu.

LITERATURA A UM~N(

Fr. G6tz:

Tak zvaná generace capkovská.
1. Základní vymezení.

Sgeneracemi se u nás páše leckterá neplecha. Periodicita literárního vývoje se casto delá velmi libo
volne. A generacního pojmu se užívá podle potreby
jako kriteria kladného i záporného - jednou stací tak
tovati autora za príslušníka té ci oné generace, aby byl
odpraven, jindy stací zjištená generacní souvislost za
definitivní vyrcení kladné hodnoty. A zrovna v tom
základním vymezení generacního pojmu je u nás velmi
málo jasnosti a precisnosti. Sama generace je pojem
velmi relativní, složitý a težko definovatelný. A kon
kretní generace je historická pluralita tak rozlehlá a
komplexní, že ji lze velmi težko vymezit. Historikové,
založeni individualisticky, popírají, že by cosi jako gene
race vubec existovalo: vidí jen osobnosti a díla, tedy
singulární zjevy, které nespojuje témer nic, leda spo
lecné dobové ovzduší. Vzpomente na diskusi z r. 1913 až
1914 o mladé generaci capkovské mezi Šaldou a Arnem
Novákem. již tehdy Šalda popíral, že by Sovu, Brezinu,
Machara, Procházku, Dyka, Karáska atd. pojil generacní
svazek, byt i sebevolnejší. A totéž stanovisko zaujímá
Šalda vlastne do dnešní doby. Chtel by nahradit vágní
pojem generace necím konkretnejším, tedy pojmem
duchovního proudu a p. A není vlastne osamocený ve
své generacní skepsi. Historikové a kritikové kolekti
vistictí naopak vidí v generaci nepopíratelnou skutec
nost, prohlédají totiž za jednotlivé básnické zjevy a vidí
za nimi reálné souvislosti a tedy také jednotnou duchov
ní základnu. Zustaneme-li nad obema temito skupinami,
pochopíme pri zevrubnejším rozboru, že generace ne
existuje jako nejaká konstantní jednota, ci jako presne
zjistitelná duchovní realita, mající presný obsah a roz
sah. Predstavy konstantní generacní substance a du
chovní i tvarové jednoty generacního úsilí patrí do ríše
fikcí a pohádek. Urcitou jednotu duchovní i tvarovou
má vlastne jediné zacátek generacního proudu: mladí
lidé, cítící úplnou nespokojenost se starším umením,
seskupí se kolem nejvýraznejší osobnosti, jež dává nej
lepší výraz novému životnímu cítení, reagují proti
umení starší generace a hledají, jak by se odlišili. Ale
jakmile najdou nekolik základních tvaru, postupná du
chovní i formální diferenciace tríští generacní jednotu;
jednotlivé osobnosti se vyvíjejí pak zcela samostatne
a celek generace nabývá vždy vetší rozmanitosti a ne-
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otnosti. A prece jen fakt, že všichni clenové gene
e žijí v téže dobe, že promýšlejí stejné aktuální pro
my, jsou ohrožováni stejnými nebezpecími a že velké
osti doby nutí je ke stejným základním zážitkum,
árí mezi nimi urcitou jednotu, kterou shledávám

anodovém spolecenství. Biologická základna do
klade pred každého príslušníka velké spolecné úkoly;

Z tech se vytvárí jisté generacní pouto. Generace se
y rodí z jednotné biologické základny doby a vytvárí
lecnými úkoly. Ale není žádné generacní substance.
erace je velice složitá pluralita idejí, názoru, úsilí,

em, individualit a del. Proto ztroskotá každý pokus
duchovní prírodopis generace. Metoda pronikání
erace je metodou historických ved: je nutno znovu

ít urcité údobí duchovního života, prožitkem si
asniti jeho rozsah a pak popsati její základní složky
typy a základy generacní tvorby.
Tlm složitejším problémem jest vymeziti generaci,
se rfká po jejím representativním clenu c a p k o v s k á.

ebot tato generace je zaklínena mezi dva velké a zre
Ine distancované generacní proudy, které jsou v kaž-

smeru vyhranenejší a urcitej i vymezené dobove
názorove mezi generaci let devadesátých a generaci
válecnou - a tvorí mezi nimi do jisté míry most
prec hod, jsouc od nich od obou odmítána a potírána.
elmi casto se o jsoucnosti této generace pochybuje 
to ne jenom teoretickými skeptiky, kterí v generaci
I jen pomocný pojem literární vedy (jako na pr.
ivnl pojem atom a molekula v chemii), nýbrž i temi,

ož priznávají oprávnenost generacního pojmu. Tvrdí
, že generace capkovská dožívá vlastne názorove i ci

ove prínos generace let devadesátých, že však jsouc
livnena válkou a poválecnou revolucní dobou, byla

ucena promysliti noveji hádanku clqveka a osudu a
eagovala tedy na život a svet v mnohém podobne jako

erace poválecná. Vidí-Ii se tak ostre a jasne obe
erace rámcové, popírá se samostatnost generace, jež

rostredkovala a jež nemela možnosti, aby se plne
vinula: zrovna v dobe, kdy se opravdove uvedomila,
ala se válka. Capkovská generace zacínala v dobe
ne predválecné, tak asi kolem r. 1910. Karel Capek,
set Capek, Richard Weiner, Frant. Langer, Josef
odlcek, Ervín Taussig zahájili v predválecném ctyr
I intensivní kritickou a estetickou cinnost, namírenou
oU názorovým i tvarovým základum umení predešlé
erace, v "U mel e c k é m m e s í cní k u", "P r e h led u"

ve "Scéne" vybudovali si dobré kritické tribuny a
k vystoupili sdruženi se staršími básníky a kritiky
"Almanachu Prehledu na r. 1914". V tomto plod

ctyrletí se generace pozvolna ujasnila: mladí na
ali cilý styk s moderním lyrickým, prosovým i dra
tickým a divadelním, filosofickým i kritickým dením
Francii, Nemecku a Italii a delali u nás - jako vždy
dtfm urcitou syntesu všech podstatných cizích
eleckých i duchovních proudu. Válka však prerušila
to nástup, rozprášila generacní šik po bojištích,
udila generaci o vynikajícího kritika a slibného
nlka Taussiga a rozrazila tak plodné generacní spo
nstvi, jež se už nikdy tak pevne nesemklo. Po válce
erace už nenabyla té kompaktnosti, pristoupili k ní
I lidé (Rutte, Blatný, Jerábek, Kubka, z politiku
d., Peroutka), ale postupující vývoj privedl jako
a normální zjev diferenciaci v samostatné indivi
ity, jež už na svou pest zápasí a tvorí, takže proti

dejšfm sevreným šikum mladší generace se capkovci
i ztrácejí. - Josef Kodícek musí pak v Prítomnosti

1924 velmi durazne proklamovati existenci a dílo

této ztracené generace - to jest: musí s polemickou
útocností vyzvednouti a demonstrovati generacní prí
slušnost, na niž se ponekud zapomnelo.

2. Nástup generace.

Nástup capkovské generace v letech 1910-1914 mel
zvláštní charakter, jenž se lišil od normálního pruboje
jiných ceských generací: tato generace nezacínala novou
poesií, v 'níž by bezprostredne dala výraz nové vitalite,
nové melodii života, novému pocitu sveta a života, ner
vové a citové horecce mládí, v níž by zkrátka byly sa
turnalie mladých míz nového pokolení, takže F. X.
Šalda byl ješte r. 1914 do jisté míry oprávnen, když
tvrdil, že generaci zatím nevidí, ponevadž nevidí ješte
její dílo, na nemž prece záleží víc než na estetických
teoriích. Generace zacínala kritikou staršího umení a
estetikou a propagací nového umení svetového, zvlášte
výtvarného a divadelního. Zacátky generace jsou vy
znaceny ostrou intelektualitou, nikoliv úrodnou
vlnou nové básnické tvorby. Generace capkovská
ostrila zrak, cistila poj my, zkoumala duchovní základy
a estetické predpoklady, ohledávala pozorne duchovní
terén, na nemž by se mohlo bezpecne stát.

Nebot základním pocitem nastupující generace byl
zásadní nesouhlas mladých nervu, srdcí a myslí se sta
rým umením. Zážitek úplného rozporu nového života se
starými formami poesie dekadentní, impresionistické,
symbolické a novoromantické, jak je tvorila generace
let devadesátých, vybíjel se zásadní kritikou, jejíž ostrí
dovedlo pronikati bezpecne do hloubky a odhalovati

! ubohé jádro za pozlátkem. Josef Kodícek a Ervín Taus
sig psali smelé kritické clánky o soucasném dramate a
divadle ve "Scéne" a "Prehledu". Kodícek si všímal
i lyrické poesie, zvlášte v "Lumíru". Karel Capek, jeho
bratr Josef a Fr. Langer psali o soudobém románu a
povídce ve "Scéne", "Prehledu" a "Umeleckém mesíc
níku". R. Weiner psal zvlášte o francouzských divadel
ních a knižních událostech. A témer všichni tito kriti

kové psali i o novém malírství a výtvarnictví vubec 
zájem o výtvarnictví a divadlo vubec u nich casto ne
bezpecne prevyšoval zájem o poesii. Soucasne s nimi
probíjel principy nového umení kritiky a polemiky i St.
K. N eumann (zvlášte v brnenských" Lidových novinách",
které vubec šly od pocátku generaci po boku), jenž se
ke generaci capkovské organicky na cas pripial. Tato
kritická cinnost obracela se ostre proti vudcím osobnos
tem starší generace. 'Karel Capek psal v "Umeleckém
mesícníku" 1911-1912 o R. Svobodové (u príležitosti
rozboru její povídkové knížky "Posvátné jaro") a po
tíral její romantickou osudovost, odvozený a umelý
psychologism, dekorativní a estetský artism, planou
idealisaci látek, dejovou efektnost a chtený a tudíž ne
pravdivý primitivism. Josef Capek útocí na Jirího Ka
ráska ze Lvovic (rovnež v "Umeleckém mesícní ku",
zvlášte na jeho základní notu marnosti, os?melosti, vý
lucnosti a nicoty, a zjištuje, že tato poesie dává pocit
prázdnoty a artistní pustoty. I Josef Kodícek v "Lu
míru" píše o Karáskove artistní Iyrice, o jejím základ
ním rysu nad razení umení životu, o jejím zlatnickém
dekoratérství. V "Prehledu" podrobuj e pronikavé kri
1:.}cechorý subjektivism Viktora Dyka. Neumann a K.
Capek reagují na estetiku Šaldovu atd. atd. Už tehdy
bylo patrno, že nejde o vybíjení subjektivních nálad
a privátního nesouhlasu, že jde o reakci nové generace
na starší umení a ·Že ten nesouhlas je podložen novým
svetovým pocitem a odlišným životním a estetickým
názorem: tato kritika byla namírena nejostreji proti
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chabému básnickému subjektivismu, jak se zrací v poe
sii pasivních nálad a slabošských citových krisí, proti
nepravdivému estetství, proti dekorativnímu artismu :.
a positivne usilovala o umení životné, reálné,· tvrdé,
smelé a hlavne hodne lidské, jemu však nejde o chu
ravou výjimku, nýbrž o typ, jenž spojuje co nejkonkret
nejší životnost s nejsilnejší typovou abstraktností. S po
cátku sice generace podléhala módnímu nemeckému
novoklasicismu, jak jej propagoval Paul Ernst. Ale
ovšem novoklasicism generace prijala jen jako prvý
umelecký projev, jenž se blížil její základní touze po
obecnejším umení lidského typu, ocišteného od privát
nosti a subjektivnosti osudové krajky, po umení, jež
dovede sestoupit k pomyslnosti lidství a života. Ale to
bylo jen východisko, mustek odrazu. Hned nato za
pusobilo na generaci moderní umení výtvarné, zvlášte
italský futurism a kubism, a zase i toto umení rušilo
staré formy presubjektivnelého impresionismu, jenž
skutecnost promenuje v individuální pocit, a šlo k umení
str u k tu r ním u, k pochopení funkce tvaru a k rekon
strukci reality v novou autonomní formu. V divadle se
šlo proti slabému a odvozenému novoromantismu, ná
ladovému stilisování a bojovalo se za divadlo silné,
mužné, vecné, životne obsažné a dramaticky vzrušené.
A toto vše pripravilo pudu pro náhodnou manifestaci
generace v "Almanachu Prehledu na r. 1914",
v nemž vystoupila témer celá tato skupina básnemi,
prosa mi a estetickými clánky, sdruživši se s básníky a
kritiky staršími anebo odlišné orientace. Náhodnost
sestavení Almanachu je zrejma i na prvý pohled: ob_raz,
který o generaci dává, je velmi skreslený. Lyrika Cap
kova a Kodíckova je konstruovaná a zásadne nelyrická
a tratí se tu vedle mocného rozmachu civilisacní a prí
rodní lyriky S. K. Neumanna, jenž vlastne tehdy za
generaci lyriky mluvil, a vedle melodické lyriky O.
Fischera a St. Hanuše, kterí patrí ovšem k subjektivní
a intimní poesii generace predešlé, jejíž jsou poslední
vetví. Vedle zdobného dialogu A. Nováka, jenž sem
zabloudil jen náhodou - jako literární kritik Prehledu
~ mluvil za generaci estetiky V. H of m a n.

Pak prišla válka. jak patrno, nástup generace se
udál ve znamení kritiky, estetiky a také filosofie (na pr.
K. Capek otiskl v "Prehledu" znamenitý clánek o sociál
ní filosofii Durkheimove, jenž zase ukazuje na základní
objektivisacní stanovisko generace). jimi se generace
uvedomila, odlišila od generaci starších a konstituovala
jako složitý celek, jenž si vytvoril svuj svetový názor,
jenž mel nový stupen -vitality a vytvoril si i své základní
formální principy. Vlastní básnická práce byla v té dobe
celkem malá: Fr. Langer psal a i knižne vydal své novo
klasické prosy "Zlatá Venuše", smyslove velmi roz
vité, ale formálne ješte leckde predekorativnelé, a dal
hráti svého "Sv. Václava", strohé drama novoklasic
kého typu, plné nepravdepodobné problematiky a ne
živé odvozenosti. Bratrí Capkové psali své rané prosy,
jež knižne vydali až na konci války a po válce. Richard
Weiner vydal knížecku veršu, v nichž zní ješte hodne
subjektivní melancholie. Tedy žen zatím nevalná.

3. Základní zážitky generace.

Capkovská generace odlišila se hned s pocátku od ge
nerace predešlé novým pocitem životním, novým ner
vovým ustrojením, ale i novou sensibilitou. Po sensi
tivech, od skutecného života odklonených k fiktivním
výším morálním a náboženským, prišli jako mladí ná
silníci, pristupujíci ke skutecnosti drsne, mužne, s tvr
dou urcitostí. Rušili melancholický pomer k životu, pre-
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stali se zpovídati z citových rozporu, odvrhli sensitivní
dekorace a usilovali o to, aby odhalili energetiku každo
denního života. je tu patrný príliv nového reali srnu,
jenž se však nespokojuje obkreslováním skutecnosti,
nýbrž chce skutecnost zrcadliti v plné strukturní stavbe
a spíš její páky a její konstrukci než barevný povrch.
Tento odvrat od subjektivní slabosti citové a nervové se
projevil zvýšeným zájmem o moderní civilisacní svet a
zrychlené tempo nového života. A tedy jedním z nejsil
nejších zážitku generace je objev nesmírné krásy civi
lisacní skutecnosti, jež byla vytvorena ovládnutím prí
rodních sil lidskou vulí a duchem. Osvobodivši se od
výlucného zaujetí na duši, pochopila generace, že svet,
jejž civilisace zmenšila, zkrátivši vzdálenosti rychlíkem,
letadlem a telegrafem, je nesmírný komplex nových
energií, jež si v technice nacházejí své úcelné a funkcní
tvary, které jsou ve své prosté užitecnosti a strohé funkc
nosti a úcelnosti mnohem krásnejší než nejnádhernejší vý
mysly fantasie. Básníci této generace procítili opojnou
krásu nove objevené civilisacní reality, jež budí mno
hem silnejší emoce než sebekulturnejší básen a sebekul
tivovanejší obraz. Civilisacní svet objevuje se jim jako
homogenní prostredí pro cloveka, nebot je to svet ener
gií, jimž se dostalo lidského rádu. A tento svet objevuje
se jejich smyslum v celé své predmetné novosti a silné
výraznosti s takovou naléhavostí, jako by práve vycházel
z formovacího procesu a cítí v nem žár síly, kvas energií,
krásu funkcí, jakož i jistotu a matematickou presnost
a nosnost tvaru. I když vedoucí kritikové generací záhy
popírají, že by v tomto obdivu pro civilisaci byl zá
kladní prvek nového vnímání, prece jen všichni tak
cítíIi a myslili. Nebylo treba obdivovati se civilisaci.
Futurism ve své uchvátané dynamice nezapusobil u nás
tak silne jako v zemích, v nichž je nová skutecnost víc
zasuta kulturní ssedlinou. Nicméne, objev civilisac
ního sveta je jedním ze základních zážitku, jež generaci
formovaly. Až dodnes se representanti generace vyrov
návaJí se svetem civilisacní umelosti.

Ale již v tom civilisacním rysu zní silne moderní
vitalism, jenž je generaci vlastní. Byl to pocit obro
zených životních instinktu, pocit nesmírné krásy syro
vého života, nepodlomeného dekadentní kulturou.
"At žije život", volá tehdy Neumann a vyjadruje
základní pocit generacní: pocit vecné obrody sveta
vitálním proudem; pocit, že život je vítezem nad kultu
rou; že je v nem pravé jádro sveta; že je treba uvolno
vati jeho prameny. Zní v tom hodne bergsonismu 
Bergson dával generaci casto filosofický slovník pro
tento životní pocit.

K nejvetším zážitkum, formujícím generaci, patrí i
vliv nového umení svetového. Nassávši se nových sve
tových a životních realit, asimilovala generace,žíznive
i moderní svetové umení, jež bylo blízké jejímu život
nímu pocitu. Generace byla dychtivou bunkou, jež
ssála kulturní formy a živiny z celého sveta. Teprve
tato generace plne pochopila Whitmana a Verhaerena,
tyto extativní hymniky moderní civilisace. jejich plod
ný vliv (zvlášte se tracil u Neumanna) byl pak tnásoben
i jistým vlivem italského futurismu, který tvrde káže
evangelium lidské energie, promenující rapidne tváre
sveta. Pandynamický futurismus, tato bláznive tme
tená a nelogická poesie deformovaných vecí, výkriku,
civilisacních objektu a deju i pudových pocinu a vznetu,
opet se nejsilneji uplatnil u Neumanna. Velmi silne za
pusobil i vliv malírského kubismu, jenž chce totalitu
vecného sveta postihnouti autonomní, nenapodobenou
formou, jež má plnou idealitu pri vší podstatnosti, dá-
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ajle jakousi zurivou abstrakci z nejvetší konkretnosti
eta. Kubism byl opravdu urcujícím vlivem pro umení

étogenerace. je pravda, že již r. 1914 vypukl spor mezi
pkovci a výtvarníky z "U mel ec k éh o m es í cní ku"

o kubismu, ale i když jej capkovci odmítali, byli jím na
jení skrZ na skrz. Našli práve v nem velký vzor pro

ormacinového básnického tvaru vecného, neilusivního,
rohéhoa podstatného. Bez plného pochopení vlivu vý
arného kubismu na tuto generaci nelze si vysvetliti

formální principy nové poesie. - Nesentimentální a

protisubjektivistické nazírání generace vedla prirozenekformacím kolektivistickým. jules Romains a jeho un
animism (stejne jako sociální filosofie Durkheimova) za
pusobil poesií kolektivního dení, lyrikou a epikou po
tinu lidských hromad. A i príbuzné pravdy jako par
oxysm Beauduinuv, dramatism Barzunuv, dynamism
Quiblauxuv a také vlastne už Apollinaire a jiní básníci
pomáhali formovati nový estetický názor generace.

Oproti jiným generacím je pozoruhodno, že gene
race Capkovská se celkem málo - a zvlášte s po
tátku - zúcastnuje života politického. Tam, kde bourli
váci z let devadesátých stáli casto v cele politických
akcí a vedli radikální krídlo národní i sociální, tam, kde
mladí básníci poválecné generace prošli sociálním radi
kalismem a revolucní horeckou, básníci generaci capkov
skébyli zvlášte s pocátku soust redeni na formu, na umení
a na kulturu. I když je v nich zájem o verejné politické
dejiny, uplatnil se spíš jen souhlasem s politickými akce
mi než jejich spoluvytvárením. Duchu celé generace
ovšem odpovídal i politický kriticism - a tak celá
generace vlastne politicky se orientovala práve na
ocistné akci, jak ji delal Prehled r. 19 I 3 a 19 I4, kdy po
velkých aférách - zvlášte Švihove - bylo treba volati
svedomí národa na ochranu našich kulturních statku

pred zištností a zlobou. I tuto akci vlastne delali nepoliti
kové, kterí trpeli stranickou malostí a ubohostí, mali
cherností a záštím a promluvili hlasite proti tomuto
politikarení. Politické odezvy tato ocistná akce nemela
- prerušila ji válka v samých pocátcích. Ale odklon od
politické malichernosti k mravnímu svedomí, mobilisace
intelektuálu, kterí vidí, že musí zvednout vysoké ideály
verejné cistoty, to vše je v duchu této generace, jež
teprve po prevratu se zúcastnila intensivneji politického
života, nebot spolupusobila pri konstituování strany
práce.

Velkým zásadním otresem byla generaci ovšem
válka. Tato generace ji prožila nejúplneji. Válka ji
postihla nejvíce. A bylo to prímo ironické, že práve
tato generace, jež plne pochopila krásu civilisace, po
znala také její rozbesnené šílenství. Válka znamenala
ovšem podlomení toho civilisacního nadšení a vita
Iistického opojení, i té tvrdé jistoty životní. Generace,
jež se napojila hruzou války, jež zoufala nad strašným
poprením lidskosti, prešla k pravému opaku tohoto
civiIisacního paroxysmu a vitalistické mystiky, totiž
k nihilismu, jenž hlásá bezúcelnost života a nesmyslnost
sveta. Nihilism je dán generaci pronikavým, tvrdým,
nesmírne živým zážitkem války: musí se s ním stále
vyrovnávati, musí jej stále premáhati, musí s ním ne
ustále boj ovati na nuž.

A dalším urcujicím zážitkem generace capkovské
byl prevrat a konstituování nového státu. Tam, kde
válka pusoblia destruktivne, fakt zrízení státu vy
rovnával všechnu životní negaci. Generace se dala ra
dostne do jeho služeb. Celý svuj duchovní systém
usmernila zretelem na státní život, prehánela leckdy
tu ceskou konstruktivnost, potírala každou destrukci,

a práve tato generace dala plný výraz základnímu
ceskému pudu shody, harmonie, sblížení, humanity
státní i mezistátní a prevedla tyto státní zretele do
oblasti duchovne-básnické.

Josef Capek:

Padesátiletý Picasso.
Umení mluví jen k malému poctu lidí, vyslovil se jižCézanne. Ani Picasso, trebaže dnes už padesátník a
nejpronikavejší maIfrský zjev dnešních casu, není ma
lírem pro všechny. V dobách, kdy kýc príliš casto zdá
se být tím nejposlednejším zbývajícím vlákénkem, na
kterém ješte visí nejaký vztah obecenstva k umení, ne
muže složitý a obsažný zjev Picassuv být chápán s tou
bezprostredností, která je nejprvnejším predpokladem
požitku z vecí umení.

Picasso také cestu k sobe nijak neusnadnuje. jeho
obrazy vymykají se bežným požadavkum a predem vy
mezeným výmerum, jaký že má býti obraz. Prekracuje
hranice všelijakých takových norem s nejbezohlednejší
tvurcí svobodou, která je jeho nejvlastnejší silou a ta
jemstvím. jeho vývoj a jeho tvorba, to je snad to nejna
pínavejší, nejkomplexnejší a nejprekvapivejší divadlo
tvorive produktivního rozvinu, jakému možno v deji
nách umení kdy prihlížeti.

Od chvíle, kdy impresionistická výrazová technika po
cala v Cézannove díle nabývati krystalinické struktury,
byla cesta ke kubismu otevrena. Picasso ji objevil a stal
se zakladatelem kubismu, v nemž vykonal to nejdokona
lejší a nejvyšší, co tento nový malírský názor mohl vý
voji moderního umení prinésti. Meren zjevem Picasso
vým, je kubismus spíše školou, vzniklou a rozvinuvší se
pod vlivem vyzarujícím z jeho objevitelského cinu. Ale
Picasso sám, tot více než kubismus; tot osobnost svrcho
vané tvurcí volnosti a svobody, která nejen ustavicne
rozširuje, nýbrž ustavicne i prekracuje hranice nové
discipliny, jejímž je puvodcem. Stvoritel nové školy
muže si dovoliti býti i jejím nejvetším neverníkem a
hríšníkem, vystavuje se tak prísnému i komickému údivu
svých ovšem nesrovnatelne méne svobodných násle
dovníku.

Picasso zahájil svou maIfrskou dráhu jako velmi mladý
malír nevšedního nadání, francouzské, ba možno ríci až
parížské školy. Pocínaje nástupem kubismu, pronikají
však v jeho díle elementární složky národního puvodu.
picassuv malírský výraz není francouzský; je španelský.
Zivlové malebnosti, prostupující jeho malbou, jsou
bližší španelské pitoresknosti než úmerné francouzské
melodicnosti, jeho klasicismus je expresivnejší, archaic
tejší než klasicismus francouzský. V jeho díle se ozývají
spodní povahové pripomínky rodné zeme. její bytost
je tu vždy nejak pritomna; neco z Goyovy bezohledné
výraznosti, Riberovy kruchosti príkrých kontrastu, Mo
ralesovy mysticky krištálné vytrženosti, Zurbaránovy
prímocarosti, Velasquezova jemného barevného oparu,
lidove rukopisné ornamentálnosti španelské architek
tury a drobných puvabu malebné domoviny, barvitosti
maurských azulejos, realisticky panoptikálních reve
lací španelských socharu XV I. a XV I I. veku.

Duše Španelska je tu vždy nejakým svým rysem prí
tomna, ale vždy nad ní ješte manifestuje Picassova osob
nost rád svého vlastního života. je to osobnost složitých
hnutí a mnohotvárných potreb, povaha mnohem spíše ra
finovaná než prostá. Spíše sentimentální než citová, kde'
jde o pozornost vuci té tak malé a zároven kosmické realite
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vecí, ze kterých se skládají Zátiší, z nichž nekterá, pro
sycená náladou snad jakoby nejakého znovu prožívání
života v zátiší domu otcova. Krehká, kde jde o postavy,
obdarené celým svetem svého vlastního prostoru a jejichž
životem je melancholie; metafysicky svíravá, kde vyty
cené podoby jsou demonstracemi trvání. Mluvilo se nad
Picassovými zátišími o pokore k malým vecem; ale
Picasso není jejich pokorný milenec a nazirac. jeho
ocarování realitou není skromnou adorací ci pohodou
duše, ukolébané prostnou jsoucností; je v nem strašné
psychické napetí a jeho vzpamatování se z fascinace
reality je plné pýchy a podnikavého násilnictví. Zde je
pak, sražena na kolena, takleta do abstraktního rádu
jeho obratu a obrazcLi a nyní je z plánu tohoto rádu zje
vována s takovou vyzývavostí a durazností, jaká nemá
obdoby vrealistickém malírství. Malírské ingenium, bující
svrchovanou formovou fantasií; malírská fantasie, bující
svrchovanou schopností experimentu, spekulace, kon
struktérství a alchymie; duchová invence, bující vyso
kými, ciste výtvarnými hodnotami. Vrcholný typ men
tality moderního malírství, lderé vidí svuj smysl ve
vytycení vysoké formové formule, která by v sobe spo
jovala realitu a abstrakci zpusobem moderní dobe nále
žitým a puvodním. Zde tedy, na vrcholu, vede Picasso,
vede ješte dále, než až kam je možno jeho škole jej sle
dovati: k svému dílu, které - pusobíc tak podmanu
jícím vlivem - je zároven strašne osobní. Ve výtvarném
umení vubec a stejne i v svém umení vlastním je Picasso
mužem vysoké hry. Ba co více, chceme-li užíti ješte
riskantnejšího obrazu, mužem vysoké akrobacie. Odvaha,
s jakou - s naprostým zdarem - vydává se až na sám
zdánlivý okraj možnosti, aby tu provozoval své evoluce
cistých, výtvarn)'Tch hodnot, nemá sobe v moderním vý
tvarném svete rovné; následovníci, kterí by chteli imi
tovati tuto odvahu i tento zdar, podávají tu ovšem jen
velmi nedostatecný odraz díla a osobnosti, s níž duchLim
méne svobodným nelze se nijak meriti.

A povaha polemická. Mistr malírské discipliny, malír
a kreslir geniální svrchovanosti (protivníci, hledající
v Picassovi chybu, shledávají ji v systému, priznávajíce,
že není nedostatku v udelá ní) je si vedom a chce uká
zati, že je schopný vše, co pohne jeho výtvarnou energií,
realisovati lépe než druzí. je možno, že se mýlím, ale zdá
se mi, že Picasso vedome vtiskl svou suverénnost všemu,
co na cestách kubismu, jemuž dal puvod, možno po
tkati. Na klasicismus, latentní v kubismu, rotvedený
eklektisujícími stezickami Metzingerem a Lhotem a
novoklasicismem jiných dalších, odpovedel klasicismem
svým, tím nejmocnejším a nejhloubeji dostupujícím,
Picassovým. Na plošne dekorativisující barevnost Lége
rovu, na "metafysickou malbu" Chiricovu, na surrealis
mus, na deformace Paula Klee položil svou odpoved
krajne obsažnou a prubojnou prací z posledních let,
svými obrazy surrealistickými, "mykénskými hlavami",
komposicemi z Dinardu. Celé odpovedi tam, kde jiní jen
tápají a se ptají; osobnost diktující, jejlž vladarství ve
svete moderního malírství není dosud vymezeno žád
nými hranicemi jak ve stránkách smerových, tak i osob
nostních.

snad umelec, v jehož díle, jak mnozí ríkají, má pre
vahu krute nesmírná malírská síla nad složkami lidštej
šími. Mnohotvárný, bohatý, prímocare vecný, obludný
i rozmarný jako sama príroda a skutecnost, které ve
svém díle urcuje svuj diktát, Picasso, at jakýkoliv, zteles
l'íuje v sobe nejpodivuhodnej i vycnelou malírskou
schopnost veku tohoto svého padesátiletí.
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Edmond Konrád:

Memento Vlasta.
(Škarohlídské poznámky k ceskému humoru.)

Melo by se na to jít od lesa, výkladem o ceskédružnosti, o národní predstave vtipu, psychologií
naší veselohry, sociologií piva, studií o jeho vlivu na
demokracii, spolecenskými dejinami ceského probuzení,
ba trístaletou porobou. Vpravde, kdo by chtel vy
svetlit, co chtejí strucne naznacovat tyto rádky, musil
by zacít od Bílé hory. jenže at si každý predstaví,
jak by se Vlasta Burian smál, až by to cetl.

Tyto rádky však nejsou k tomu, aby se jim smál.
jsou k tomu, aby se zamyslil.
A to nejen nad sebou, ale nad svým obecenstvem.
Lze bohužel sotva predpokládat, že se zamyslí také

to obecenstvo.

1.

Od chvíle, co se ocitl u filmu, Vlasta Burian patrí
k cs. vývozu a k cs. zahranicní propagande. Národní
samochvála vecerníku ho udelala naším kulturním
predstavitelem.

Nebudiž kontrolováno, do jaké míry jeho zahranicní
úspechy skutecne odpovídají této národní samo chvále.
V Polsce, jazykove prístupné, podle tvrzení tamejších
pozorovatelu Burian (a vubec cs. film) zklamal. Obe
censtvo spolecensky vyspelé, prímo národne nadané
k eleganci pohybu i slova, jež i lid pronášívá vybrane,
se uráželo, ríkají svedci, banalitou zvuku, hrubostí pro
stredku, nepesteným gestem slohu, pro nejž tam ku
podivu neexistuje omluvný název lidovosti. Vynikající
polský divadelník, jenž Buriana videl v Praze, praviI
o nem asi toto: "Má talent živelný. Ale co s ním delá,
a co delají jeho herci, to je sloh už ctyricet let vymrelý.
U nás takhle se nedá hrát, nikdo by na to nešel."

Stanovisko, s nehož jsou psány tyto rádky, nemíní se
ztotožnovat se stanoviskem polským. jiná zeme, jiný
lid, jiný mrav. Anázev lidovosti, pokud neznamená jedno
duše špatnou práci, budiž spíše cestným prívlastkem, než
príhanou.

Ale bude príležitost se presvedcit, zda je to vždycky
lidovost, a zda je to lid, komu Burian hraje - komu
vubec predevším hraje.

Hlavní ostane, j a k hraje.

2.

" ... Tu se vám ohlédnu a v i dím, a n v 1k z a m n o u
v ústrety ... "

Takhle nejak znela nezapomenutelná veta, která
ve zkratce predstavuje Burianuv tvurcí vrchol. Herecky
dlužno jej patrne hledat nekde mezi jeho námesícným
hrdinou ze "Slameného klobouku", jenž v nepreber
ných obmenách zbásnuje ztracený "klobounínek", a
neodolatelným, haškovsky príšerným funebrákem, nebo
arcivévodou, jenž dámám praví s desivou rozkoší ne
prícetnosti: "Odpustte, že jsem rekl ,podvlékacky'.
Už nikdy nereknu ,podvlékacky'. - Podvlékacky,
podvlékacky, podvlékacky ... "

Vedle svého komického jasnozrení, jež náhlým sdru
žováním predstav odhaluje mezery v logice sveta a
privádí pravidelnost bytí ad absurdum, Burian zrejme
cerpá svou nejživejší sílu jednak z opojení slovem,
jednak, jako v jistém smyslu Karel Polácek, z parodo
vané fráze, z kritisované slovní afektace. Tento dvojí
podnet mu skýtá dodnes nápady neselhávající, a do-
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e·1i neodolatelne prohlásit, že pri krocení šelem
rvní krot je nejtežší", nebo prekvapit otázkou, "jak
jmenuje samice od zimníku", - nezapomnel ješte ani
odie jako "at se stará o se".

Ale nekdy jako by nevidel, an vlk za ním v úsfrety.

3.

je Burian herec ci nikoli?
je soucasne o neco méne i o neco více než herec.
omická tradice ceského divadla více než jinde vy
tila sklon k extempore, ne vždy vybíravý. Každý

mický herec muže extemporovat a extemporuje.
ký herec komický prumerem zextemporuje nepo

erne vetší procento své úlohy, než jeho zahranicní
zi. Jeho neúcta k textu jde citelne dále, nejen co
množství, ale také co do slohu. Lze pamatovat

pražských predních jevišt radu extempore úplne nici
ch, jež tu onu roli ci hru prenášela (a obycejne po

fovala) z jejího vlastního ovzduší do ovzduší zhola
zlho a rušivého.

Vlasta Burian pres to se od hercu liší vztahem k ex
empore práve obráceným: extempore, vlastní Buria
Í1vvtip, totiž daleko prevažuje nad rolí a jejím textem.
ole je pouhá mizivá záminka jeho básnivosti. V tom

myslu také Burian, vyfma vzácné prípady, jako byl
en "Slamený klobouk" (ukáznovaný režisérem), nebo
en arcivévoda, v tom smyslu, pravím, Burian certa se
ará o roli, postavu, souvislost, kterou nenucene trhá
a kousky, rozbíjeje souhru, výjev, hru.
Dobrá, to je v porádku, od toho je Burian Burianem.
ikdo od neho neceká, že vytvorí "prokreslenou, pre
edcivou, výstižnou" (a jak se všecky ty prívlastky

jmenují) charakteristiku. Nikdo od neho nežádá, má
me·1ipripomenout nedávný citát z "Prítomnosti", aby
hrál Othella.

Ale vyplývá z toho, co uvedeno, že Burian herec není.
elá podstata jeho umení tkví jinde.
Tkvi proste v kabarete. V sólovém výstupu.

4.

jeho sláva jím pocala. Pocala v dobe expresionismu
• grotesky, jež mimo jiné kabaretní prostredky jako

ohotvorné prvky povyšovala na jevište. Byl to sloh
eformacnl. V nem mohl Burian platit za herce, tím
lše, že mu herecké nadání nemuže být upíráno. Ale

oto nadání není v jeho programu, je mu pouhou po
družnou pomuckou jeho ostatních schopností. V jistém
hledu mu herectví slouží za folii, kterou prerustá, za
ozadl, od nehož se chce odrážet.

5.

Lze toto herectví, takto vymezené, prenést do filmu?
Pri této otázce mohou odborníci umení filmového

O- nemž jinak ostatne, aspon u nás, píše kdekdo)
isatele techto rádku, jenž se dotud nikdy verejne do
Urnu nemíchal, zakriknout jako nekompetentního
·ka. Je-Ii však, jak obecne zvyk, možno, aby diva
Inl herci do filmu hráli, smí snad divadelník ve
omných mezích této otázky o nem psát. Omezí se
nejstrucneji na její podstatu:

Film je o to reportážnejší než jevište, oc je fotografie
edectejší než výtvarné dílo, rukou stvorené. Iluse
ojatné skutecnosti ciší u cernobílých obrazu na plátne

onikaveji, než z magické prítomnosti hercovy na
pe. Mechanisován a bez prímého styku s hledištem

ec na plátne musí více dbát o vnejší souvislost hrané
tavy.

Vlasta Burian ji i na jevišti udrží jen výjimecne.
Mohlo by z toho vyplývat, že se do filmu nehodl.
A "C. k. polní maršálek" by tomu, pres svuj úspech,
nasvedcoval. jet, nakolik laik smí usoudit, prímo jako by
naschvál sešit z momentu 'nefilmových. Nicméne zfil
movaný "Hadimrška·" presvedcuje 01opaku. Burian
se do filmu hodí.

Záleží patrne na režisérovi.
I v divadle záleželo na režisérovi.
Burian má divadlo.
Má Burian režiséra?

6.

Burian je divadelní reditel. Podnikatel. Chlebodárce.
Nepotrebuje režiséra. Na programech režisérem ne.kdo
je. Na jevišti jím není nikdo. Na programech JSou
herci. Na jevišti hercu není, jsou jen statisté, aby mu
prihrávali a se smíchem, jenž má zduraznit šéfovu ne
odolatelnost, nepretržite vypadávali z rolí.

To se mstí na trikrát: na Burianovi, na hercích 
a na obecenstvu.

Vlasto, ohlédni se, an vlk za tebou v ústrety.
Málokteré pražské divadlo teší se takovým návšte

vám, jako Burianovo. Pred málokterým stává tolik
aut, a v málokterém hledišti se vítá tolik smokingu.
K Burianovi chodí tak zvané lepší obecenstvo, schopné
zaplatit sedadla o neco dražší, tuším, než v Národním.
A toto obecenstvo se muže popukat nad vtipy, jak
následují. .

Herec: Snad tomu také rozumím, mám nekoltk
semestru práva. - Burian: A proc vám to tedy ta
sestra nerekne? - Herec: jaká sestra? - Burian: No,
povídáte prec, že máte sestru, která studuje práva! 
Obecenstvo: Hahaha! - •

K tomuto vtipu je vskutku treba výkladu: s~l1!estr~
= má sestru. jiné, méne hluboké vtipy vyloží Sl mtelt
gentní ctenár sám: "já jsem letec a žádný zaostalec."
- "Nemluvme o tom! - Naopak se v tom budeme
patlaL" - "Harmonie? Ne, žádná harmonika."
"Bez skel - mezka!" - "Všecko v porádku! - On
chce koralku! - Cpi nám ty svoje horáky!" - "Sa
prasti - pardon: sapristi!" - "Telegram? No jo, tele,
gram - gram telecího masa!" ,

Prosím vás, dí obecenstvo, nebudte žádný škarohltd,
copak porád s tou literaturou,. clovek se chce jedno
duše od srdce zasmát!

A ze srdce se smeje, když uslyší: ,,6, vy jedno j~
lito - vaše práce! - je láska, která nemá slede (na
sledovníka)!"

Opravdu Burian už lepší vtipy neumí?
7.

Ovšemže umí. Obcas krísne jiskrou až radost, krupejí
skutecného ducha, hlasem pravého humoru.

A ticho. Nikdo se nesmeje. Nikdo to nezpozoroval.
Skoro jako ve Stavovském. Burian honem zachrání
situaci a nekomu na jevišti rekne: "Vole!" jásot. jako
ve Stavovském.

Burian velmi casto zachranuje situaci. je opatrný
s dobrými vtipy, šetrí jimi, až když má obecenstyo
v hrsti a tak rozesmáté, že už ani neví, cemu se smeje.

Vlasta Burian zacínal témer jako kritik lidské poše
tilosti. Dnes co chvíli je její obetí. Náš zákazník, náš
pán. Nejvetší ceský komik si nevychoval své obecen
stvo. Obecenstvo si vychovalo jeho.

8.

Ceské divadlo težce zápasí s nízkým vkusem svého
obecenstva.Burian pri své popularite zmeškal tu veliký
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úkol výchovný. Se svou strhující živelností mohl obe
censtvo privyknout na vyšší úroven smíchu. S dobrým
režisérem a nezkaženými herci mohl vytvorit jevištní
typ, hodný svetovosti, jejž by byl postavil proti typu
Wericha a Voskovce, nedokonalému, ale nadprumer
nému. Namíste toho jej vidíme na jevišti prešlapovat
jako ochotnického zacátecníka. je mu jedno, kde práve
stojí, prochází se od herce k herci, jak ho napadne,
nakládá s.jevištem jako s podiem. jeho prostor nemá
závaznosti pro neho ani pro ostatní, kterí taktéž pre
šlapujíce bezvadne cekají, až prijde na ne rada, bez
barve odríkat vetu. Vetšinou ani nenaznacují, že hrají,
pokud pak to predstírají, s nepatrnými výjimkami
obehrávají prastará komická klišé z "Humoristických
listu" a cukr barvotiskového milování z pohlednic.
Vizte jejich rakouské dustojníky, francouzské markýzy,
židovské obchodníky, lordy v kamašísh a s licousy. *)

Kabaretní zákon, pockat, až se obecenstvo vychechtá,
zplodil sloh vecných paus, prerušovaných gest, odpocí
vajících postoju. Ve filmu (viz "C. k. polního maršálka")
tyto pausy jsou odhadovány predem pri natácení. Kde
se myslilo, že se bude obecenstvo rehtat, proste film
stojí, herec nevpadá, obraz civí, kamera mele na
prázdno. Dialog ne a ne se odlepit (viz milostnou scénu
v besídce). V tomže slohu, tucne podškrtávajícím kaž
dou banalitu, pekný" Hadimrška" je zohyzden kopací
orgií. S jakou vydatností se Burian opet a opet strefuje
botou do zadku páne konsulova! (1\ s jakou vdecnou
rozkoší se tím obecenstvo kochá!) Clovek by neveril,
že vidí téhož Buriana, který zcista jasna, jako by byl
herec nejen rozený, ale veliký, prímo po mošnovsku
si dovede zatragédit. Na príklad hned v "Hadi
mrškovi", když se zoufale snaží vpašovat hodinky do
reditelovy kapsy a když je propušten. jak mu zhubnou
líce, jak zteskní nos, jak žalem šilhá. Nebo v "C. k.
polním maršálkovi", když tenkým hláskem, ubohý
erární oušlapek, skutecnému maršálkovi bázlive zpívá
osudnou a ostudnou písnicku.

9.

V techto chvílích je Burian veliký umelec. jindy je
varietní umelec. jeho hravost ho vyucila imitátorem
dam i hudebních nástroju, bez cella vám neco "zacelí"
(jeden z jeho nejhezcích vtipu), takrka s holýma ru
kama predvede italskou operu z divadla "Assicurazioni
generali", zbásní sám a sám verojatne reckorímský
zápas, tancí kozácka, zháší krotitelským bicem cigarety
a palbou z winchesterovky svícky jako carostrelec ama
tér - dodejme hned: diletant. Umí-Ii, z vrozeného
kabaretního ingenia, dokonale ovládnout všechny tech
niky kabaretní, tedy jako herec a divadelník, pres
plnost svého štavnatého nadání se spokojuje nejnižší
mírou remeslnosti, diletantským existencním minimem
úrovne. A tak i v kouzlech varietních

Tato variet ní kouzla jsou stereotypní vložka v jeho
divadle. Více méne pravidelne hry jsou tam upraveny
tak, aby nekde ve druhém dejství mohl ukázat variet ní
císlo, pri nemž se ovšem predstavení nechá bežet.
jednou nám neco "zacelí", jednou co by krotitel bicem
stríhá papír, ve filmu Hadimrška metá gramofonovými
deskami (predstavení v divadle jsem nevidel). Tam to
pusobí neomylne, nebot plátno vynechá nebo vystríhá,
co se prípadne nepovede. Na jevišti však výkon kon
trole neuniká, a nejen Burian, i· obecenstvo z neho

*) Tak Burian, vrchol ceské komiky, zái-oven znamená nejnižší typ,
ceského divadla.
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dostane trému práve tak, jako když pri detské pro
dukci osmiletý špunt sedá ke klavíru. Mají trému prá
vem, nebot varietní císlo, ac skromné, se vždycky ne
povede. Herec, v jehož ústech cigareta, ostatne z opa
trnosti velmi nutné nasazená do dlouhatánské špicky,
má být bicem zhašena, pod licidlem zbledne, a Burian
zbledne také. Nejistota, kterou žertovné priznání Bu
rianovo jen zvýší, trapne se rozhostí divadlem, bic
práskne, a cigareta je zhašena - nebo také není. Ale
obecenstvo si se vdecným potleskem oddychne, že to
má Za sebou, a Burian také. Hajný Hunderšmonc je
svou ranou jistejší než krotitel: ale prece z devíti vý·
strelu jedním chybí, na kteroužto míru strelecké umení
není, myslím, treba varietního císla, prí kratinké di
stanci (a bezpecnostních opatreních po mém amatér
ském soude rozhodne nedostatecných). Tajemství va
rietních efektu je stoprocentní jistota.

10.

A proc tedy Burian tohle delá?
Protože nevystací s divadlem a nevydrží hrát divadlo.
Ale proc tedy hraje divadlo?
Protože kabaret, jenž je pravá jeho puda, dá príliš

mnoho práce, aniž je záruka, že se vyplatí. Do kabaretu
je treba císel: textu, zpevu, hudby, aktualit, subret,
tanecníku a tanecnic originálních nápadu - zkrátka
všeho, oc je v Cechách žalostná nouZe. Dokud mel Burian
kabaret, celý program byl jen výpln, než se obecenstvo
dockalo jeho. Ale za to v tech dvou pulhodinách, co vy
stupoval, melo Buriana stoprocentního, živelného, pra
vého, básníka svých textu, tvurce v žáru.
. Tohle všechno se v divadle usporí. Vezme se stará

fraška, nejaká ta kulisa, nejaký ten prihrávac, na ne
kolik zkoušek se to všechno vyklopí a nese na stul. U nás
to stací, ba jak ukázalo naše obecenstvo, stací ješte
méne - a nemusí se, krome té varietní vložky, nic vy
mýšlet. V kabarete si Burian musil vymyslit celý vý
stup, zde si vymýšlí jen vtipy a když ho náhodou nic
nenapadne, ríká konec koncu trebas i roli, byt ovšem
jen tak od oka na nejakých deset procent. Ostatek po
sype svým vecným "a tak vubec tento jak se to ríká, no
vy mi rozumíte práve to jsem chtel ríci, jdete vy vole,
no proto" atd., svými nenapodobitelnými odrezky ne
dokoncených vet, kterými kdysi nádherne dovedl po
psat lod "podle Pythagorovy vety", jež mela "okolo
paluby klandr, aby na ni rybicky neskákaly". Mává pri
tom rukama a po domácku se utrhuje, at je lordem,
letcem ci soudním radou nebo hajným, originální v masce
a stereotypní ve hre, pri níž si obecenstvo nevšimne, že
místo nekdejšího stoprocentního Buriana ve dvou pul
hodinách se mu po tri.hodiny cepuje Burian rozredený,
s falešnou divadelní penou onoho tak oblíbeného hu
moru, jemuž se ríká "blOdlování" ci krásne po cesku
"blbnutí".

II.
Tohle není míneno politicky: ale to, co se dnes deje

v Burianove divadle, to už není ceské švejkovství. To je
kultura "Šejdru". Burian by mohl být ceským PaIIen
bergem. je nebezpecí, že ostane novým Ladánkem nebo
Tichým. To je staroslavná tradice nekdejších pražských
"zpevácku", ovzduší šantánu, prízrak Šimáckovy "Pal·
my" z jeho "jiného vzduchu".

Memento, Vlasta - ohlédni se, an vlk za tebou
v ústrety. -



Frána Šrámek:
Past.

Román. Spisu sv. VII. Stran 336.Cena Kc 30·-.
Vydal Fr. B,orový 1931.

Polícenou pastí je tu Šrámkovi onen zjev, nazývaný
jinde ponure: odveký boj pohlaví. Nezáleží na tom,

'kde a jak je nastražena. Je to stejné na vesnici jako
ve meste, mezi prostými i mezi rafinovanými. jde jen
o to, aby se to snášelo chlapsky. Proto neni treba nebýti
pri tom nežným. již proto ne, že "když se takového
neco deje v lese, je to vždycky trochu mytus".
. Na Ladislava Samce polícil Frána Šrámek ve svém
posledním románu takových pastí nejméne šest. Prvou,
když byl v oktáve. Uvízl v ní tentokráte spíše jeho
otec-sedlák, nebot ani stárí se neubrání pošetilosti.
Možnost studií na vysoké škole a snad i kariéra básníka
byly ovšem tytam. Zbyl pouze osud chudého jednoroc
ního dobrovolníka, který na návšteve u svého kama
ráda se zamiluje do jeho sestry. Odnese si z toho ale
jizvu pro celý život, nebot devcata jsou casto strízlivá
a dají prednost zajištené existenci pred srdcem básníka.

Vrací se z vojny, ale místo domu, utece s herci, aby
- se stal klamaným milovníkem slecny Skalské, nejen na

jevišti, ale i v živote. Osud mu však chystá novou past,
jejíž otvor však je branou štestí jeho vybourených let.
Ale ješte jedna past je nan polícena. Ta však již ne
zklapne. "Jsou snad pro nás, chlape omšelá, ješte dívky,

které blý?kají ocima?" Román se rozbíhá do znacné
epické šíre, je tu celá galerie žen, od naivky ~až po

- intrikánku, venkovanka i meštka: Jsou tu muži chla
pecky duveriví i chlapsky sebevedomí; hoši, ztrácející
hlavu pri prvém závanu "stríbrného vetru" i prohnaní
svudci. A je tu predevším ona kouzelmá magie slov,
jež omotávají smysly jako opojná hudba, vyvolávajlcí
již napred náladovost scén, "kdy žádost tela má jen
výraz pokorné prosby". A hlavne je tu glorifikace mládí.
je to stále jen vecne mladý Šrámek, jak ho známe

. z "Tela", :"Križovatek" a "Stríbrného vetru".

K N I H Y.

Gita Turaja.

NOVÉ

A. M. Tilschová:

Román. S obálkou J. Štýrského. Stran 298. Cena

Kc 45·-. Vydal Fr. Borový, 1931.

A. ~. Tilschová, která od predválecného románu
psychologického a od barvité kresby individuálních
typu velkomestské .rodiny buržoasní (Stará rodina,
Vykoupení, Dedicové) prešla vpoprevratových le~ech
k mo'dernímu sociálnímu románu kolektiva (Haldy),
vrael'~~ v posledním svém románu "Gita Turaja" ke své
staré . lásce. Zaznívá-li vubec v tomto románu ohlas

nejake tendence, je to tendence lidskosti zdeptané
válkou. Vre to zde za to ale hlasem lidských vášní,
cerených nervy zranovanými sexem. A nad tím vším
jako '~uha se klenoucí, vroucí pohled plný 'lidského
soucitu. Dvema lidský nejkladnej'šíin'i figurámí' román'u,
všemi mastmi mazaným vídenským advokátem Drem
Weissbergrem a zázracným vojenským chirurgem Drem
Heilbronnem, jako by chtela vyretušovati nectnosti
nanesené na židovstvo ve své predchozí tvorbe. Exo
ticnost námetu je dána titulní hrdinkou, jíž není
nikdo jiný~ než neuveritelnými povestmi opredená
známá indická tanecnice a válecná špionka Mata Hari,
zastrelená v 17. roce ve vincenneském lesíku u Paríže.

Vlastní hrdinka románu Michaela, je dcera venkovského
zverolékare Madara, již po zemrelé matce proudí
v žilách slovenská krev. Vychovaná ve švýcarském
pensionáte stane se za války sestrou ve vídenském laza-
retu. Zamiluje se do raneného francouzského dustojníka Tri noví F~anceové. Za redakce Jaroslava
M Zaorálka vyšly tento týden ve Spisech A. France v edici

axe du Po nt, kterého zachrání pred smrtí zázracné Pantheon, kterou vydává nakladatelská firma Fr. Bo-
ruce šeflékare Heilbro n na. Dr. Heilbronn, vedec svým rový V Praze, další tri svazky, dle poradí XV II 1.,
povoláním a umelec svými sklony, pres to, ž.e jemu XIX., a XX. Traktér u královny Pedauky, stran 320,
samotnému není Michaela lhostejnou; umožní obema cena Kc 25·-, Názory pana Jeronyma Coignarda,
milencum odjeti do Švýcar.Max du Pont odjede pri stran 196, cena Kc 15·- a Povídky Jakuba Kuchtíka,stran 208, cena Kc 15·-, tvorí trilogii kolem postavy
výmene zajatcu na dolécení pli~ního neduhu do Švý- dustojného pana abbé J~ronyma Coignarda, staršího to
carských Alp a Michaela jej doprovází jako ošetrova- bratra pana Bergereta, z "Historie našich dnu". V prvém
telka. Zde se pozdeji vezmou~ ~Gluon, malé sanatorium díle trilogie, jímž je traktér u královny Pedauky, vy
nedaleko Ženevy, je nejen mezinárodním útulkem ne- pravuje Jakub Ménétrier, zvaný Kuchtík, vzpomínky
mocných a bohatých tóhoto sveta, ale i pruchodní sta- na svého ucitele abbé Coignarda, jehož životní moudrost

vedla a ovlivnovala jeho léta puberty i duševního do
niel špionáže. Pri návšteve Ženevy setká se Michaela spívánL Ústy tohoto pocestne prostop.á~ného, a~evždy
náhodne s Gitou Turajou, jejíž cesty zkrížily cesty duchaplnéhO a originelního i když cynIckého ftlosof~,
tolika mužu, tedy i Ma~e, a která se vznáší jako prí- promlouvá k nám ovšem Franceova skepse o relatI
zrak nad jejím osudem. ,Michaela .získá její prátelství, . vite morálky a svetské i.. náboženské spravedlnosti.
aby po dlouhém vnitrním boji fi nakonec vydála do 'I)ruhým dílem' trilogie jsou' Názory pana ~ero~ymaCoignarda, v nichž již názvy jednotlivých kapItol, Jako:
rukou Francouzu, ktetí Gitu Turaju jako nebezpecnou Státníci, Mississippská aféra, Nové ministerstvo, Páni
špionku zastreJí., Smrtí Gity Turaji je však .z;abito '.konšelé" Armáda atd;,' prozrazují, že v nich Anatole
i štestí Michaely, kt~rá po ..dobrcwolném.odchodu od. france,vykládá. politické moudrosti. Promítneme-Ii
svého muže a na prvním st\lpni ,slávy filmové. hvezdy do soucasnosti tuto kritiku korupce, politických faux

t' í ""-'.' .,... • .' . pas demokracie a parlamentarismu se všemi svetly a
se ~as rel, aby, ~e tak n.aplnila. s}ova starého, dokt,ora stíny b:' tat ' •.. , dobnosti s poli-WelSsb ",. ·•...d'···'··~' "I'~",X'!, 'v d . h"" ,'-, .na ,Y-Y4.' Q,. az .n~pnJ~lllne po

ergera, ,z~ "ml\. o nezna COVh,a pre Je v tickými nemocemi naší doby takže se nám vtírá bezdeky
smrtí". : ' ~; '.:; t, '.' ,.' :. '. 't i;; :'~.'; 'j :'dojem,,' jako, br.' tyto kapitdly (l,ni nebyly psány pred

A. M. Tilschová se tu Zttwcnila odvážne- ale s do~" rokem, }~93;.nýPLŽ,y,.t,echt.Qdnec~. ~. Po~ídká~h Jakuba
konalo "I' l>t' .'}~'C ;., ~ ".' .l,,;,·} ", ,:.,' Kuchtlka, ;zakoncuJ:lclch tuto. tnlogll,. sJednottl Anatole

. u ume ec~ou. a VU~CIkazm ~am"etu, ktery Jak France dve sbírky povídek, vyšlých' již predtím odde-
pro literaturu, tak",l p.r.~;.!J.It? ?~?e l~~t~,..~.!o~.~?,.~evy'~,. lene." Preklady .ob~tar~li.; J..Z<l:or~le~, B. Mathesius
oCerpatelnoustudmcl;"nmta'sie.' ..... - ,"d,.' .. ',:-,..... á Jarmila P6sp-išil{)v,\;-,, ... '. "f' .• ,.



EDUARD HERRIOT: "Idealismus koncepcI ustupuje dnes materialismu potreb".

N6rodohospodáfské problémy Vám ujasni svými spisy nejlepší soucasný národo

hospodárský teoretik a praktik, universitní profesor a ministr financí Dr. KAREL ENGLII:

FINANCNI VEDA Nástin teorie hospodárství verejných svazku. 412 stran.
Brož, Kc 90'-, Váz. Kc .110'

MALA FINANCNI VEDA. Vychází v sešitech o 32 stranách po Kc 4':-.
Obsáhne 10 ~sešitu, Dosud vyšly 2 sešity.

NARODNI HOSPODAisTVI630 stran, Brožov, Kc 60'-, Váz, Kc 90'-,
OTAZKY A NAZORY 384 ~tran, Cena brožovaného svazku Kc 40'-,
STATNI ROZPOCET NA ROK 1928 32 stran. Cena brožov. výtisku Kc 3'-,
STATNI ROZPOCET NA ROK 192924 stran. Cena brožov. výtisku Kc 3'-.
STATNI ROZPOCET NA ROK 1930 20 stran. Cena brožov, výtisku Kc 3'-.
STATNI ROZPOCET NA ROK 1931 28 stran, Cena brožov. výtisku Kc 3'-.
TRI ROKY FINANCNI POLITIKY 52 stran, Cena brožov, výtisku Kc 12'-,
KRISE A CENY 48 stran, .•. , . , .• , Cena brožovaného výtisku Kc 4'-.
EKONOMIE A FILOSOFIE, .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . Brož. Kc 8'-,
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