PtítomnosL
Krise a je{lna generace.
ochybovati velmi duvodne,
že by práve pohospodárská debata o pojištení
vývozních
znacnejši merou prispela k povznesení
duoven našeho parlamentarismu.
Nechceme se
ati, že by mela být poslanecká snemovna akaa umení, ale nepopíráme, že mezi úrovní agilÍzl predvolebních a mezi úrovní hospodárv zákonodárném
sboru bychom prece jen
návali jakýsi rozdíl. Slyšeti vecne stejné vety,
zdajl být vyrábeny ve velkém na conwayoru
lurnalistiky, vety, jichž ražba by mohla být
a jednlm ústredím jen s potrebným
náterem
nebo na cerveno podle objednávky
vážených
nfklÍ, pocíná konecne nudit i nejshovívavejší
Iitického života. Do verejnosti, která jak známo
ošf trpelivostí, proniká znenáhla presvedcení,
mi maskují bezradnost a údiv, které jsou tím
co vetšina našich zákonodárcu
je schopna poti krisi.
ký obchod, který se provozuje s káždou hospoosnovou, není tak tristní, jako prostá skutecani kupci ani prodavaci neznají ceny obchodoož!. Když se jednalo o úpravu dovozu obilí,
se tolik geniálních návrhu, které byly trikrát
trídány, kombinovány,
prijaty,
zavrženy
a
eny, že nelze tuto inflaci iniciativy
vysvetlit
ochotou nekterých politiku, prijímat
inforobré rady na potkání. Je konecne pochopitelné,
bozf mužové, jimž se valí na bedra problémy,
oubce a dosahu se jim nikdy ani nesnilo, ohlíkaždém stéblu na dosah ruky, ríkajíce si, že
holub je lepší než vubec žádný holub. Zjistí-li
odatecne, že nejde o holuba, nýbrž o vrabce,
krajne nepríjemné, ale co se dá delat?
me práve na techto místech pred ctyrmi lety , že je to již déle - o nutnosti hospodárského
• Meli bychom nyní neobycejne
vhodnou príkazovati, že vše, co jsme tehdy doporucovali
a
nes neprovedlo, stalo se témer obecným požaJe ponekud podivné, jak se u nás s tak zv.
požadavky zachází. Kdybychom
meli za úkol
seznam osobností, které ješte nepronesly
aleu rec na tema "Hospodárský
program je nanutností", zhostili bychom se tohoto úkolu asi
dno. Všichni ministri a všichni poslanci jsou
tomto názoru. To je patrne také jediný duvod,
d žádného hospodárského
programu nemáme:
, vešlo po pocátecních rozpacích (vzpomenme
i koncem cervence prohlásil "Venkov"_ krisi za
ou) vÍCe méne v obecnou známost.
Protože
krise je svetová, panuje u nás pevné presvedproti ní nedá nic delat.
ovali jsme - opet je tomu už rada let - na
vyrovnání konjunktury
verejnými investicemi.
la konjunktura
dobrá, ba výborná,
investonás tak, že jsme se v roce 1928 dockali vyslo~
vebního boo mu, a nebýt porícské katastrofy,

. zhroutil se nám stavební ruch již v príštím roce. Dodatecnými zákroky
a flastrováním
kde se dalo, podarilo
se udržet stavební cinnost na nohou ješte v roce 1929.
Pak prišla stagnace,
která letos vyvrcholuje.
Nebýti
verejných staveb a zejména staveb silnicních, byla by
soucasn.á krise ješte pronikavejší.
Uvažme jen: tisíc domu znamená
nejméne 20.000 obytných
místností
cili
20.000 bytových zarízení, postelí, skríní, stolu, židlí, lamp,
kobercu, záclon, nádobí, prádla atd. atd. Na stavebním
ruchu visí snad více než polovina výroby. Že si toho
u nás nikdo není plne vedom, toho nejlepším dukazem je
nekonecné, nastavování
zákona o ochrane nájemníku,
který znamená
jen prodlužování
nejistoty.
Ale. nejistota je nejméne dobrý podklad pro dlouhodobé
investice.
Máme tedy. krisi a nevíme co s ní. Máme Poradní sbor
pro otázky hospodárské,
který by se zdál být podle svého
urcení predevším k tomu, aby radil parlamentu
a vláde
v hospodárských
vecech. Lec s tímto sborem obchoduje
politika. Pan ministr obchodu, který se pri mnoha príležitostech vymlouval,
že ne on, nýbrž vláda' odpovídá
za cinnost této korporace,
mel se predevším
chopit iniciativy, jak bylo jeho povinností
- nebot nezapomínejme, že Poradní sbor se zrizuje pri ministerstvu
obchodu - a to vcas, pred vypršením
tríletého funkcního
období. To se nestalo. Urcité prumyslnické
klice, kterou pan ministr obchodu má sice více v žaludku než
v srdci, ale která je prece jen tuze mocná, než aby si
troufal jí oponovat,
nebyl Poradní sbor nikdy po chuti.
Nedivme se, že na pul roku odumrel
a teprve, když
verejnost
se zacala znepokojovat,
byl - docela proti
duchu zákona - usnesením ministerské rady v dosavadním složení prodloužen.
V polovine cervence mel být
jmenován
nový. Pan ministr Czech mel však jakési námitky a držel osnovu ve svém resortu, což mu bylo tím
snazší, cím slabší byl odpor pana dra Matouška. Ten jenom resigriovane prohlašoval,
že' za nic nemuže. Poradní
sbor dosud jmenován
není.
Ale dokud ješte zasedal, nestaral se mnoho o krisi.
Nemel nikdy nadbytek iniciativy a kde se projevila, tam
byla vcas prišlápnuta.
Není totiž žádným tajemstvím,
že pri složeDí Poradního sboru byl brán predevším ohled
na tituly.' Odborové
organisace
tam vyslaly bud poslance nebo representanty,
ani první ani druzí ve vecech
hospodárských
mnoho radit' nemohli. Zrídil-li se Poradní sbor proto, ábyradil
parlamentu
a vláde, je jiste
trochu nesmyslné posílat tam ty,' jirriž se má radit. Odborníci, které jrrienovala vláda, byli pak úctyhodného
stárí, což sice nikt.erak neubíralo
na váze jejich kvalifikaci, tím' více však jejich pracovní energii. Proto není
divu, že se Poradní sbor zacal zajímat o hospodárskou
krisi až letos - kdy pocal zkoumati její príciny. To je
asi tak, jako kdybychom
diskutovali
o podstate
ohne,
horí-li nám strecha nad hlavou. .
. Konecne nemáme jen Poradní sbor. Máme také Masarykovu akademii práci. Ale Buh nám odpu'st rouhání,
.krematorium
je obrazem bourlivého ruchu v porovnání
s tímto fósilníriJ.útvatem.
Odtud se mnoho 'cekat nedá,
zejména ne ve vecech ciste hospodárských.
Pak jsou tu
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Prítomnost,
obchodni komory, instituce, ponechávané zrejme jen
do vymreni, a pak tu už neni nikdo, jen tisk. Kdo by
chtel precenovat význam tisku, necht laskave uváži, že
všechen hospodárský tisk, at denní, ci týdenní, at pravý
ci levý, ukazuje dnes a denne na nemožnost vylicených
pomeru. Nezdá se, že by proto nekoho bolela hlava.
Cím to je?
Odpoved na tuto otázku nezbytne musi daleko presáhnouti rámec hospodárské úvahy. Zde máme pred
sebou jeden z vecných problému, které zde byly a budou vždy: problém generace. Nebo dvou generaci staré a mladé. Ani nám nenapadá domnivati se, že dnes
je tento problém aktuálnejši než byl kdykoli jindy a
také nechceme tvrdit, že paušálni rozdeleni na staré a
mladé je prosto všech katu. jestliže však chceme jit
bliže na urcitý problém, je predevšim nutno si jej zjednodušit. Nezabývat se jednotlivci, nýbrž celkem. A tu vidíme, že v parlamente, v úradovnách všech ministerstev, na vedoucich místech všech huspodárských korporaci sedí lidé, jichž prumerné stári se pohybuje mezi 50
až 60 lety, jsou-li výjimky, pak jsou castejši nahoru než
dolu.
Dovolte, abyc!10m. se touto genera~i - mužeme rici
generaci našich otcu - ponekud zabývali. Vyrostla v c. a
k. gymnasiích a reálkách, studovala na pražské universite nebo technice a jeji myšlenkový svet byl urcen
úzkým obzorem predválecného Cecha. Tato generace
vyrostla na velkém odkazu Národniho divadla a jeji
težište bylo predevšim v duchovni kulture. Byla to doba
literárních revui, kdy každá umelecká výstava znamenala nejen spolecenskou, ale témer národni událost, kdy
se vedly vášnivé, až nenávistné debaty o umeni a kdy pod
pojmem politika se rozumel predevšim národnostni boj
proti Vidni. Ponekud svetove byla orientována delnická
vrstva, sociálne-demokratická,
která ovšem tehdy vystacila pohodlne s Marxem a jeho vykladaci. Za Rakouska bylo pramálo pmežitosti dostati se do víru velkých
otázek hospodárských. Vlastniho prumyslu jsme meli
poskrovnu, obchodu ješte méne, v penežnictvi to bylo
predevšim penežnictvi lidové, které se budovalo. Hospodárské problémy nebyly našimi problémy, nýbrž
rakouskými.
Škodovka, Vitkovice, Bánská a hutni,
Schoeller, Mautner, Poldi, to nebyly naše, nýbrž rakouské závody a náš pomer k nim byl pomer zamestnance. Výrobních problému jsme byli vzdáleni. Ve videnském parlamente se vystacilo s "palcivou kritikou centralismu", s hlásánim státoprávniho programu, s obstrukci
pro útisk národnostní. Dalo by se spocitat, kolikrát byly
hospodárské otázky stredem životniho zájmu národa.
Predstavme si nyni tuto generaci postavenu preu-hospodárský problém. je nutno uvedomit si, že je zde dvoji
potiž: predevšim že se tito lidé musi seznamovat s oborem, o který nikdy nemeli zvláštni zájem a který nebyl
blizký jejich srdci a že, bez hlubši pripravy, maji rešiti
naprosto nové otázky hospodárské, které prinesla revoluce, v jejimž jsme práve viru. Má-li nekdo doma klasické ucebnice hospodárské politiky, z nichž se pripravoval k státnim zkouškám v letech devadesátých nebo
na prelomu tohoto stoleti, muže je hodit bez litosti do
kamen. Nic, co v nich stoji, neni už dávno pravda. Kdo
studoval hospodárskou teorii a kdo sleduje vývoj, ten
je v situaci pomerne dobré, protože si vy tvori nové poucký sám. Hure je tomu, kdo nerozezná šek od smenky,
trebas by dovedl i citovat po pameti celý prvni Confiteor.
Stará generace mela ovšem jednoho velkého ucitele,
který chybi mladým: Bráfa. Proto mezi starými a nejstaršimi pány najdeme radu vynikajicich odborníku,
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kteri dovedou jit s dobou. je to zvláštní, že stoí
všichni stranou politického života, z nehož b
úmyslne vytlaceni, nebo kterým byli znechuce .
nemusime uvádet jména.
Representanti této generace sedí nyni v par
sed i v hospodárských ministerstvech, sedí v h
ských korporacích a mají rešit problémy, které j
cizí, kterými se zabývaji proto, ponevadž je t
povolání, ale ke kterým nemají žádného srde
pomeru. Zmínili jsme se .úvodem o trudném
hospodárské debaty v parlamente. Ale jak muž
nec mluvit o otázkách, o kterých siyší po prvé v
je ovšem snadné sestavit si rec podle systému Du
z výstrižku revuí a denních listu za poslednlch
dní, nebo ješte lépe, požádat nekterého známéh
látku ovládá, o sestavení reci. jenomže pak si
pronesena krásná rec, ale dojde-li k diskusi, sk
kdo neštastnému poslanci do reci s námitkami,
treba odpovidat predchozímu recnikovi, spi
všechna krása jako puklá pneumatika. Našim
kum se vytýká casto neústupnost. Ale tito lidé,
prece jen alespon nekteri prišli vskutku od pluh
orali jen v novinách nebo politice, vedí, co chte
umejí tomu, co rikají, protože mluví o svých
jejich odbornost jest sice velmi úzkého rozsah
nesporne vetší než kvalifikace politika, jehož j
a výhradným povolánim je a byla vždy práve je
litika. Kdo z jiných politických stran se u n
o agrární problémy? Kde jinde než v agrárnim
mluvi o agrárních vecech? Nepocitáme-li do ho
stvi politické debaty, ve kterých se agrárníku
zuje, že jsou škudci národa, sehnali bychom j
nekolik vecných úvah o skutecných prícinách
ské krise, které byly psány neagrárníky.
Starší generace, pokud vubec mela nejaké h
ské vzdeláni, delila se na dve skupiny. Na jedn
byli liberalisté a na druhé marxisté. Oboji je
veteš, se kterou se sice mnozi ješte nemohou
(také deti se nerady loucí se svojí první hrac
pomery už nejsou daleko tak jednoduché, aby
rozdelovat hospodárstvi proste na liberály a so
je konecne pochopitelné, že se za ctvrt stoletl
neco zmenit a zmenilo se toho tím více, cím vi
znamenala svetová válka. Lidé, lpíci dosud tv
na pouckách, které vyvolávaly souhlasný ús
šebních komisaru a profesoru koncem minulého
jsou namnoze nebezpecnejši hospodárstvi, ne!
simplicitas ostatních. Nebot ti, kdo poctive p .
že problémum nerozumí, jeví zpravidla pocho
zdrželivost pri jejich rešení, kdežto generace,
svet na lešení, které se povážlive kymácelo již
devadesátých, je nebezpecím pro stát.
Ale jak se zbaviti techto lidí? Nelze jen
všeho zapomenouti, že problém generace je ve
podstate otázkou existence. To neplati jenollt
dech, to plati také o politice. Rekové byli obdi
psychologové, když si zrídili Prytaneion, v
státni útraty byli živeni mužové zasloužilí. U
máme Prytaneia a politicti sekretári, jimž
zuby v partajních putkách, mají jiste právo
zaopatrení. Vetšinou však strany nemají mnoh
a nepodari-li se protó všem lidem na strane
uživit se v nejruznejšich podnicích strany,
než zajistit jim mandát s pocátku v poslane
movne a na stará kolena v senátu. Bylo by
kdyby politické strany vymenovaly generace
by o každém volebním období nejstarší poslanci

PfitomnOSL
nejmladš!m. Tak by se zachovala
kontitecným životem. Ale to, jak se zdá práve
na existenci mnoha poslancu nejde a proto jde
fivot zcela jinudy, než se politické
strany
• Jednoho dne se pak pozná, že strana má
arsenál zasloužilých vudcu, ale že j! chyb!
to pr!pad se už stal národní
demokracii.
e-Jj již pro mladou generaci,
pokládáme
v zápusobné ríci - tím spíše, protože se sami
mladé generaci pocítat - že jsme bohudík
ctf, než abychom byli radostí opojeni, vye kde nejaký mlad!k na kopecek. Zejména
k hospodárský. Mladá generace je totiž také
ro sebe - ale to už není tema dnešn! úvahy.
me však mluvili generelne o generaci starší
além pochopení pro veci hospodárské,
domníte u generace mladší toto pochopení vzrustá.
e se tak proto, že práve v radách kritiku
podárské mizerie, mezi temi, kdo dnes tvorí
Inen! v tisku, kdo vydávají
publikace,
broaj! prednášky,
debatují
o hospodárských
h, jsou z devetadevadesáti
procent
lidé
e pres to je i v mladé generaci pomerne málo
1Jospodárství, tím je vinna výchova.
Nemá-Ii'
race pro hospodárství
bunky - kdo je má
naockovat? O zpusobu, jakým se národnímu
vi vyucuje na našich vysokých
školách,' by
psati více než jeden clánek. Možná, že i k tomu
pffležitost.
Jirí Hejda.
1Ii
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Byli jsme demaskováni.
ými špatnými zvyky "Venkova" byl také ten hrozne
vne nesvedomitý zvyk, mluviti o "Pritomnosti" jakožto
odne sociálním." Nikoliv že by byl "Venkov" sám veril
j toho tento orgán nemá zapotrebi a obešel se až dosud
bez toho vnitrniho souzvuku, který jiné lidi blaži. "VenI proste ze zlomyslnosti, z oné své povestné barbarské
I která se teši z toho, muže-Ii nekomu do oci tvrdit neco,
vi, že to není pravda. je to složka zvláštni duševni hrud o nás "Venkov" nepsal ješte jako o orgánu národne
boval si v jíném zpusobu, který zcela odpovídá kvantite
Oduchaplnosti. At cokoliv tehdy napsal redaktor tohoto,
aJ na to orgán p. Vraného na pr. timto zpusobem:
"Pan
ánský starší, predseda Pražské železárské spolecnosti,
zdražil zemedelcum hrebiky, piše v Prítomnosti.
.. ".
ým muže býti tento slabomyslný polemický zpusob ze
ý. Redaktori "Venkova" budou v dejinách ceské žurmenáni leda jako obtiž, a tak na tom málo záleží. Ale
koušel se v posledni dobe uživati tohoto svého zlomyslu k polítickým intrikám a týral tim národne sociálni
z urcitých prícin záleží nyní na dobrém pomeru ke
l. Minulý ctvrtek pokáral "Venkov" prísne národni
Jpdsob psaní "Pritomnosti", což je asi taková moudrost,
my "Venkovu" vycinili za to, co piše p. F. X. Šalda ve
ku" nebo p. profesor Rádi v casopise Ligy pro lídská
Slovo" odpovedelo rozkladem faktu obecne známých,
enkova" v to pocitajic: že "Pritomnost"
nemá ani tak,
einlti se stranou národne sociálni, proti níž ostatne také
te za ten líst odpovidá jedine jeho redaktor. je úplná nákov" uznal tento výklad. Nebylo by mu delalo žádných
I pri svém starém tvrzeni. Vzpomináme, kterak jednou
Stránský napsal pet dlouhých clánku, aby vyvrátil pova", že prodává "Lidové Noviny" národnim sociali-
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stum. "Venkov" vyckal, až ony clánky byly ukonceny, a pak odpovedel trírádkovou notickou: "Dr. Stránský napsal do "Lidových
novin" radu clánku, z nichž vysvítá, ze prodává tento svuj list národnim socialístum." Takové jsou zvyklosti duševni hrubosti. Tentokráte však redaktor "Venkova" snad neni dosti zdráva trpi nejakou
uznávaci náladou. Prijal tedy "Venkov" vysvetleni "Ceského Slova"
(ackolív ovšem žádného vysvetlení nebylo potrebi, kde fakta jsou
tak jasná) a sepsalo tom úvodník pod títulem "Demaskováni".
Demaskování jsme ovšem my, nikoliv neslušná vymýšlivost "Venkova". A podstata demaskováni jest v tom, že se pojednou objevuje,
že "Prítomnost"
je svobodný casopis a že "p. Peroutka není oprávnen za nikoho mluvit". To je opravdu zdrcujici demaskováni. Nebot
predstavte si, nekdo byl demaskován ve své svobodnosti! Myslilo se,
že také posluhuje v nejaké politické domácnosti - ale nikoliv, tento
podvodnik neposluhuje nikomu! "Venkov" už v docela absurdní mire
zapomnel, že by se mohl nekde na svete vyskytnout také svobodný
žurnalista. Nebot jen v tom prípade, že na tuto možnost tak úplne,
tak katastrofálne zapomnel, muže mluvit o demaskování. "Pritomnost" už osm let nese pod titul "nezávislý týdenik" - a nyni, když
se opravdu ukáže, že jest nezávislá, jest to demaskování. Pan Peroutka po všechna ta léta snaži se presvedciti verejnost, že nemá práva
za níkoho mluvit (leda jménem rozumného úsudku), a nyni najednou
na to prijde i "Venkov" a volá: Masky padly! V této veci existuje
ovšem opravdu jedno velké demaskování: a sice demaskováni tech
redaktoru "Venkova", kteri si svobodného žurnalistu už ani predstavit nedovedou. Nemit právo za nikoho mluvit - to je velmi blažené právo, nebot všichni vime, jak to s tím právem za nekoho vypadá.
je to žurnalístické nevolnictví, posluhováni ducha jedné politické partaji, neco jako právo držet hubu nebo zase kricet na dal1(~komando. Dekujeme tedy "Venkovu" za toto prijemné demaskování: je to prvni
prípad, kdy mu vubec máme za co dekovat. Necitelnost agrárního
tisku k žurnalistické svobode dosahuje neuveritelné miry: tu okolnost,
že u nás vychází svobodný casopis, nepokládá za fakt potešitelný,
nýbrž oznacuje to jednak za "trudný zjev", jednak za "podivné moresy". A tento casopis, který pro žurnalistickou svobodu nemá lepši
jméno než "podivné moresy", dovolil si práve v techto dnech plnou
hubou oslavovat Havlicka. jsme pevne presvedcení, že v názoru na
tyto veci se "Venkov" velmi rozchází s verejným mínenim, a že se to
ješte zretelne ukáže.
- fp -

Jenom Bata?
Bata má nejenom své konsumenty; má i svoje stoupence i odpurce.
Má své stoupence nejen proto, že delá levné a dobré boty; jeho
ctitelé vidí v nem nový typ pOdnikatele; tak se mluví nejen o Batovi,
ale i o batismu. Stejne tak jeho odpurcové nejsou jen ze rad žívnostenské strany, jejiž taženi proti Batovi má velkou pecet agitacni.Vypráví se o deputaci zástup ctI živnostenské strany, intervenujici
na jednom minísterstvu, aby zakrocilo ostre proti Batovi; deputace
se zacervenala, když se zjistilo, že je obuta do bot Batových, do bot
-téhož Bati, proti kterému prišla intervenovat, aby její lidé byli zase
uspokojeni tim, že se proti Batovi neco delá. - Bata má své odpl'trce,
kteri odpiraji uznat, že Bata je typem sociálniho podnikatele. Ale
i tito jeho odpurci - kritictejší než agitacní odpurci ze strany
pp. Mlcocha lX Najmana - uznají, že Bata stoji vysoko nad prumerem našeho ceského podnikatele.
Proc je u nás jen jeden Bata? Nenosíme jen obuv; máme šaty,
stravujeme se, jezdime, atd. Stalo se už pravidlem rikat: Na to by
mel prijit Bata! Kdo vi, zda v takových pripadech by Bata mel
úspech. Ale je to dokladem, jakému respektu se teš i Bata u svých
stoupencu i u svých odpurcu. - Ale zustává jen pri Batovi. Máme
u nás celou radu velkých podnikatelu, ale žadný z nich nevybocí
ze své vyjeté cesty, aby ve svém oboru byl Batou suigeneris. Máme
u nás politiky, kterí dovedou mluvit velmi krásne o spolupráci kapítálu s praci, podníkatele s delníky. Takovým politikem je na pr.
pos!. Dr. Kramár. I on riká, že jeho strana dovede rozrešiti pomer
delnika a zamestnavatele
lépe, harmonicteji, než jak to chtejí socialisté! Maji se delnici v textilni továrne Dra Kramáre lépe než
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jinde? Praktikuje Dr. Kramár to, co ríká, ve své továrne? je sociálním podníkatelem?
je sociálním podnikatelem
ing. Becka,
ing. Novák atd.? Provádejí v praxi to, co ríkají, mají se delníci
u ních tak, že samí uznají, že to je ta cesta, která vede k lepšímu?
Mnoho mluví národní demokracie o novém podnikateli, který je si
vedom povinností k celku, k delnictvu atd. Provádejí to v praxi?
Zdá se, že ne.
V. G.

S cim souhlasime.
Výstražný
príklad
pro nás. "Nemecko bojuje zoufale o záchranu své financní a hospodárské situace. je jísto, že by nebylo
došlo nikdy k takovému poklesu duvery v Nemecko, k takovému
úteku všeho zahranicního kapitálu, kdyby nebylo hakenkreuzlerské
agitace a hitlerovského nebezpecí. Zde je pramen neduvery. Hítler
znicil Nemecko. To, že nekolik milionu nemeckého obyvatelstva se
dalo nalákat na fráze lidí, nadávajících na všechno a na všechny
a tvárících se, že všemu lépe rozumejí, to je prícinou nemeckého
státního neštestí, za které trpí nyní stát a všech šedesát milionu nemeckého obyvatelstva. A trpí stejne tech nekolik milionil, kterí nedovedli myslit pred volbami a kterí byli tak naivní, že naleteli na
nabubrelá slova Hitlerova: "já zachráním Nemecko, já udelám porádek," byl vecný refrén tohoto dobrodruha,
kterému tolik lidí
uverilo. A za nekolik mesícu se ukazuje, že tato velká huba uvedla
Nemecko do neštestí, že je zbavila duvery celého sveta; v nekolika
soudních prípadech ukazuje se také, jaký to byl podvod i s hlásáním
porádku, nebot nic není tak prolezlé korupcí, skandály a všemožným
svinstvem, jako hakenkreuzlerské organisace. Tohle všechno je velké
poucení z Nemecka. je to také dukaz, kam bychom asi byli zapadli
my, kdybychom se nebyli vcas postarali o znicení našeho vnitropolitického nebezpeci stejného druhu a stejné úrovne, jako je hitlerovské
v Nemecku. Nebot u nás stríbrnáctína a gajdovština není nic jiného,
nežli opicácky verná kopie Hitlera, od toho nadávání na všechno až
po hrozné pomery v radách jejich vlastních stran. jen popustit jejich
zvuli a naše koruna, tak draho vybudovaná a tak houževnate udržovaná by letela dolu. Miliony tech, kdož si ze své práce zahospodarili
nejaký krejcar, uložený do bank, sporitelen a záložen, miliony tech,
kdož prece jen ješte pracují a vydelávají, at patrí k delnictvu, úrednictvu, živnostnictvu ci do zemedelstvi, život tech všech je zajíšten
trváním vnitropolitického klidu, je zachován tím, že Stríbrný a Gajda
byli vytrženi na politíckou periferii, kam jedine patr!."

*

("Ceské slovo".)

Dnešní
Nemecko
a naši Nemci. "V techto dnech jde zase
jednou o osud Nemecka a tím i o celý rád Evropy. Trebas bychom
však zvali platonickými ty city, s nimiž naši nemectí krajané sledují
krece a otresy, jimiž prochází veliký jejích národ za hranicemi, jsou
to prece duševní stavy, jež mají vliv na jejich politickou mentalitu.
Že jsou nuceni srovnávat dnešní život Nemcu v riši se svým vlastním
. u nás, leží na bíledni a že srovnání vypadá ve prospech našeho státu,
jest nepochybno. A to tím spiše, že otázky príchylnosti k urcitému
státu, anebo prání k urcitému státu náležet nebo nenáležet, neformulují se dnes jen podle "národních ideálu", to jest zájmu jednoty
a duchovního spolecenství národa, nýbrž také o to velmi silne, motívy hospodárskými a zreteli vlastního osobního blahobytu. Stát
není dnes jen seskupením hlava srdcí, ale jest také urcitou soustavou
hmotných vecí, organismem hospodárským, jenž se snaží, pokud muže,
svým prislušníkum zarucit co nejpríznivejší životní podminky. Pokud
muže! Ale velmocenská ríše nemecká nemuže v techto svých težkých
dnech zarucit svým obcanum životní podmínky takové, v jakých
žije nemecký lid naší republiky. Není to již jen bezprostrední následek válecné katastrofy, jenž muže být praci a šetrností záhy prekonán, nikoli - je to témer trináct let po válce, když už se zdálo, že se
Nemecko vylécilo ze svých nejtežších ran, a je to ve spojení s krutými
hospodárskými krisemi, jež jdou celým svetem a nejsou jen následky
války, ale pramení z prícin hlubšich, z nerozumných a absurdních
základu celého spolecenského rádu. Bylo-Ii to pochopitelno v prvých
letech po válce, verili naši Nemci v brzké obrození Nemecka a snažili-Ii
se neverit v budoucnost našeho státu, dnes stojí veci zcela jinak. Nemecko se za tu dobu nevzchopilo k bývalé síle a blahobytu, ale naše
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republika upevnila své základy a prinutila i své neprátele,
svých politických kalkulacích nepocítali s jejím záníkem.
vyvinuly se tak, že by Nemci mohli se od našeho státu odvra
by se jim zdál slabý, špatne spravovaný a jím podmínek
tému národnímu životu nezarucující, kdežto naproti tomu
že by je lákalo svým mocenským rozmachem, svou skvelOll
kou organisací a svým hmotným bohatstvím. Kdyby ~Io
mezí takovými dvema státy, byla by to ovšem vhodná
iredentistické
snahy. jenže obraz vyvijel se ve skutecn
jako Nemci na jedné strane nemají prícin pohrdat svým
stvim k naší republice, tak na druhé strane Nemecko mf
k tomu, aby mohlo být zemí jejich touhy. Posledni dnové
k tomu nejvýmluvnejší ilustraCi; ceskoslovenský Nemec
vých Varech mohl hledet s uspokojivým pocitem klidné
sti na své soukmenovce z riše, zmítané úzkostí o hodnotu
jisto, že to necinil s chladnou mysli, ale í kdyby celým s
s velikým nemeckým národem za hranící, politický záv
v myslich našich Nemcu nemuže znít jinak nežli: bUDme
jsme, kde jsme. Nemci u nás mají, krátce receno, dnes p
žovat nejen o tom, co je s jejich soukmenovci za hranicemi
pojí, ale ješte více o tom, co je od nich hospodársky a poli
Težké tyto dni Nemecka dojísta neminou bez následk6
vztah k našemu státu. Naše republika má to štestí, že cas
v její prospech a uhlazuje ostré hroty její nejtežší vni
otázky, totiž otázky národnostní. je na ceských stranách
vláde a administratíve,
aby zbytecným dráždenim Nemcl1
tento vývoj. Naši nemectí spoluobcané jsou v techto dn
nechtíce nuceni uvedomovat si, co prislušnost k našemu
pro ne výhodného."
F. V. Krejcí v "Prdvu
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Z ceho mají žít politické str
(Anketa.)

Jestjakoto okolo
problém,
horké okolo
kaše a kterého
bojíme seopravdu
do neho c
kousnout.
Jest podle mého skrovného míneni
že práve politické
strany (sám do jedné expo
také náležím) bojí se otevrene o této jiste deliká
žitosti ríci své slovo. Faktem jest a zustane, !e
politická
strana nemuže vydržeti celý svuj s
aparát z príspevku
svého clenstva. Nevydržl to
velká, tudíž hodne exponovaná a nevydrží to an
malá. Strany obcanské jsou vuci socialistickým
(ac i tu jest rozdíl mezi stranou soc. demokr
která má hodne svých hospodárských
podnikd
stranou nár. soc., která nemá pro hospodársk6
kání ješte tak dobre bunky vyvinuty) v urcité
nebot mají daleko vetší pocet silných jedin
mohou v prípade potreby vždy strane pomoci
pomáhají. Ale ani tyto strany nejsou ani za tech
ností sobestacné.
Dva pánové, krerí v "Prlto
o tomto tématu
psali, dotkli se cástecne pr
které by nebylo nikterak od veci, aby stát pas
pol. stranám urcité rocní subvence. Výhoda tec
vencí anebo príspevku od státu by byla predevšl
že by to byly príspevky verejne zúctovatelné,
dostávala
strana a že by je nedostávali ruznými
cestamí jednotlivci,
jako v mnohých prípadech
dosavadního,
- kterí pak toho využívají pro sv
posice, cíle a pod. Prípad bratrí Stríbrných jest t
ným dokladem, kam taková pokoutnost pak m
Já bych tu chtel uvésti nékolik slov obhaj
tem, kterí se domnívají,
že by takový prlsp
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eco necestného anebo zbytecného. Kdo zná
ci v politických stranách, hlavne v dnešní
na sekretariátech predevším socialistických
prevážne) stran, tu mi dá jiste za pravdu.'
é sekretariáty jsou dnes zprostredkovateljsou kanceláremi, kde se stoupencum sestafádosti, podávají se k úradum, intervenuje
pohání se urcitá záležitost, aby byla skoncotka dnes se stávají sekretariáty politických
i poloúredním aparátem, který jest s tím
arátem, at na obci, v okresu, zemi, ve státe
ku. Nebýti na pr. zprostredkovatelen práce
ckých stran, tu by nervosita u delnictva byla
tupnovanejši a horší jako jest dnes. Delým stykem se svými sekretariáty muže se
ni oci a uši presvedcit, že se pro ne opravdu
co se muže a že tedy není vina v nejaké nekh sekretariátu, ale že jest vina na celé té svedárské krisi, s niž si na pr. nedovedli práve
f státníci Evropy v Londýne mnoho rady.
dl, že casto jest potreba i poslanecké interomu, aby delník dostal zamestnáni na nejaké
a pod., zkrátka delník tu vidí, že radikálmonstrováním a pod. tomu nepomuže, post tu jakási vis maior, s níž si dosud premnozí
lidé nevedí dobre rady. - V tom spocívá ta'
lého problému zamestnanosti a nezamestnarávne napsal R. Bojko, že ta státní pomoc
stranám by byla neco podobného jako plat
lákonodárných sboru, kterí jsou placeni za
átu. Sekretariáty ovšem takové služby neani to se nemuže tak docela ríci, nebot sekreus( mnohý materiál dodávati svým poslancum,
tito zpracovávají ve forme návrhu, dotazu
kretariátý jsou ve styku s volicstvem daleko
o clenové zákonodárných sboru a jsou tudíž
prostredníkem mezi volicstvem a zákonobory. Snad v tom bude nekdo videti urcité
e já myslim, že se to nedá jinak delat, a že by
arlamentární práce bez toho "minus" vubec
Jiná by byla otázka, jaké ty sekretariáty jsou
mely býti. jisto jest, že mnohé to "církevjak to jednou vtipne nazval senátor Klofác,
pOvod od nich, ale bez církevníku by nebylo
bez sekretariátu - musíme si to priznat - by
Iitických stran. jest to proste fakt, s nímž se
dý smírit, at již má názor na ty sekretariáty
. Byly, jsou a budou dobré i špatné, to záleží
ch a na výberu tech osob, které pak tvorí celý
m. Na nás ostatnjch je, aby byly lepší a lepší!
e si zapírati, že sekretariáty politických stran
také velmi mnoho práce verejným úradum,
t to dnes již vžito, že se každý jde nejdiíve na
ecpozeptat na sekretariát, jak by ji mel udelat
by s ní mel udelat, tam tajemník celou záleotycným probere, rozumí-li jí, tedy mu poradí,
b jí, zeptá se telefonicky na dotycném úrade,
t1m dalo udelat a podle toho pak další zarídí.
onický rozhovor o ujasnené záležitosti jest
atšl jako by byla debata dotycného úredníka
ou stránkou na úrade samém, když víme, jak
lidé pred úradem ostýchají. To svému sekrepoví daleko otevreneji a také rychleji, jako
bylo na úrade. Tedy možno ríci, že také mnoho
é nebo prípravné úrední, opravdu úrední práce,
naše úrady sekretariáty. Snad padne výtka,
dovedou všelijak ty sekretariáty pak zato-

cit, - ale jiste vždy tak, aby byl ten obcan spokojen.
A obcan jest nesporne spokojenejší, když se dozví od
svého sekretariátu, že urcitá vec nejde a pak mu to
potvrdí i úrad, tedy si rekne, že se opravdu v té veci
nedalo nic jiného delat. - A tak bych mohl ve vypocítávání ruzných tech prípadu, s nimiž se denne pri své
politické cinnosti setkávám, jen pokracovati. Vše to
jasne mluví - a já to pred nekolika mesíci napsal do
nár. soc. brnenské revui "Cervená a bílá" - o tom, že
sekretariáty
jsou po každé stránce velmi duležitým
aparátem a musi býti, chceme-li, aby se mohli clenové
zákonodárných sboru venovati opravdu více své cinnosti zákonodárné, nežli intervencní. Tuto nepríjemnou
a zatežující cinnost politické strany už presunují a
budou museti ješte více presunovati na sekretariáty, takže
význam jejich ješte stoupne a nikoliv naopak, jak by
si snad mnozí nepríznivci sekretariátu (ale do práce
nezasvecení, ji nesledující) práli. Dokud jsem sám do
té práce podrobneji nevidel, tu jsem také míval ruzné
mínení o nutnosti sekretariátu, ale dnes neváhám ríci,
že bez sekretariátu by se nejen zhroutily naše politické
strany, ale také náš verejný život. - Budou-Ii moci
politické strany slušným zpusobem - (není tomu všude
tak!) honorovati své tajemníky, budou moci také pri
výberu uplatnovati prísnejší merítko a poslouží to pak
nejen vetší solidnosti politických stran,' ale i našeho
verejného života vubec. To jsou fakta, která mi jiste
potrvrdí každý, kdo jest jen trochu do stranického, politického aparátu zasvecen.
Tedy, konají-li pri našem volebním i jiném systému
naše politické strany svými sekretariáty mnoho práce
poloúrední (ve smyslu verejných úradu), ba i urední,
bylo by docela v porádku, kdyby stát tuto cinnost také
urcitým zpusobem honoroval. Bylo by o mnoho méne
ostud, méne afér, vÍCe vedomí odpovednosti práve
u tech sekretariátu a byly by pak také ty sekretariáty
kvalifikovaneji a kvalifikovaneji vybavovány, ac nemožno dnes ríci, že by strany postrádaly schopných
sekretáru. jest jich dosti a kdyby jim bylo i existencne
umožneno další sebevzdelání hlavne po stránce odborné, tu by i pri tom stát zase prišel jen na své.
ješte jinou otázkou jsou str a nic k é pod n i k y.
Mají je dnes všechny strany. jedny lépe vybudované
a tudíž i solidnejší a druhé méne vybudované anebo
teprve v pocátcích. AféJ;oU bratrí Stríbrných byla
dotcena i tato podniková stránka stran a byli mnozí,
kterí neváhali pozvednouti svého hlasu pro zavržení
techto stranických podniku. Nevidím v tom nic zlého
a nic špatného, pokud se to provádí za stejných podmínek jako u každého jiného podniku, at soukromého
anebo družstevního. Ba možno v ideálním pojetí ríci,
že v tom stranickém prípade takový podnik slouží daleko více úcelum verejným, ba i státním jako ten podnik
soukromý, nebot výtežek, toho stranického podniku
obrací se na celý ten stranický aparát, o nemž jsem
práve provedl urcitý dukaz, jak také slouží zájmum
verejným i státním. A když by nemely míti strany jiné
cestné možnosti pro opatrení si penez na svuj stranický
aparát, tu považuji tento zpusob podnikový za další
možnost, jak by si opravdu mohly strany opatrovati
zdroje príjmu. Bylo by ovšem jen treba, aby také
prídel objednávek a pod. takovým stranickým podnikum del se cestou, která by opravdu nehranicila s paragrafy, to jest cestou verejné souteže anebo za podmínek
takových jako pro každého druhého. Myslím, že ani
v tom nemuže nikdo spatrovati nic necestného. Ostatne
videli jsme, že i ti jednotlivci si dovedou nalézti cesty
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pro tu svou dodávku mnohdy cestou a zpusobem takovým, že by se toho jen trochu solidní stranický podnik
nikdy neodvážil.
Domnívám se tedy, že jedine dvema uvedenými cestami možno rozrešiti problém, který jste svou anketou
nadhodili. Pro svou osobu si myslím, že jednou k tomu
rozrešení musí dojíti a také dojde. Dojde-Ii dríve, bude
méne afér a ostud jako když k tomu dojde pozdeji.
Tedy cím dríve, tím lépe!
Pr: Loubal.
*
Subvencovat politické strany? Ne, presneji zatím ne.
Jsou ovšem závažné duvody mluvící pro subvencování. S hlediska úcelnosti s nimi naprosto souhlasím.
Ale jsou také jiná hlediska:
Politické strany navykly si žíti na velké noze, jak se
ríká. Dnes mají moc, aby udelaly, co chtejí. Uzdá-li se
jim, at si subvence uzákoní z titulu této své moci. Nac
jim nadbíhat.a nastavovat otevrenou kapsu? Nac nabízet peníze vydrené exekucemi na malých lidech na
nesmyslné a neekonomické hospodarení politických
stran? (Viz pekný clánek V. Gutwirta v 28. císle Prítomnosti.)
Sebe vetší subvence neodvrátí stran od vyšlapaných
cesticek, ani od zneužívání moci na úkor státních financí.
Subvence by byly jen novým, vítaným sice, ale nedostatecným pramenem príjmu, jež by se pri dnešní bezmocnosti státu vuci stranám opatrovaly nadále osvedceným
zpusobem.
Odávat se nadejím, že by se dala nejakým zákonem
regulovat cinnost stran a státní vliv v nich, _pokládám
za bláhové. Vždyt se s tak nesmírnou lehkostí kroutí
a mení i zákony ústavní! (Volební období snemovny
a senátu, zákaz intervencí poslancu, zákaz prijímání
príkazu atd.)
Za dnešních pomeru nelze ovšem zabránit pirátství
politických stran. Ale nebylo by práve nejmoudrejší
dát priznáním subvencí morální placet všemu tomu
svinstvu, které denne vychází najevo ze zákulisí. Dát
výpalné je ovšem úcelnejší, než nechat se ožebracit
ješte více. Ale nesmí se zase podcenovat význam morálního odsouzení a opovržení. Lupici s revolverem v ruce
muže býti názor olupovaného lhostejný. Ale politická
strana se už k verejnému mínení nemuže stavet lhostejne, ani nemuže trvale odolávat morálnímu opovržení.
Dnešní prepolitisování verejného života prekrocilo už
podle všech náznaku svuj kulminacní bod. Nepatrný
zájem mládeže o verejný život je jedním z neklamných
symptomu. A pri dnešním tempu života dockají se asi
politické strany dosti brzy toho, že budou musit vyjídat, co si nadrobily.
Potom, až se vymení úlohy, až stát nabude vrchu
nad stranami, které dnes jím cloumají podle své libovule,
až strany budou nuceny omeziti se na svoji puvodní
funkci, potom at stát vezme na sebe cást nákladu na
tuto funkci, pokud je mu prospešná. Analogicky, jako
dnes prispívá na církve.
Ing. Al. Slabý.

Je revise mírových smluv nutná?
ve vydavatelství
revuíse obširne
Plans v zabývá
Paríži kniha
jirího
. Nedávno
Rouxa: vyšla
,Réviser
les traités?', jež
problémem
revise státu vytvoreného mírovými smlouvami. Roux se nám tu jeví
býti neodvislým Francouzem, jenž spatruje v míru jediný prostredek
jak udržeti francouzský blahobyt, a nikterak neváhá mu obetovati
tradici i oficiální názory francouzské diplomacie, jakmile by mel býti
uveden v nebezpecí otresu.
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Autor se touto svojí studii pripojuje k rade revisionist6, J
litickým kredem jest revise mirových smluv. Kniha má ráz
tické úvahy.
K vuli objasnení jest nutno si uvedomiti, že se na ot
recených smluv mužeme divati ze dvou hledisk: z právnic
z politického.
V mezínárodnim právu platí starý princip nedotknutel
pacta sunt servanda. Znamená, že ze dvou smluvníku téže
nemá žádný práva zmeníti svémocne její klausule a že ji
podle jej ího puvodního znení. Neznamená však, že by obasml
jemnou dohodou nemohli puvodní smlouvu pozmeniti, pri
šití. Pozdejší smlouva ruši drívejší, již odporuje svým obsah
Iiže vývoj sociálních skutecností, jež byly podkladem pro
smlouvy s urcitým obsahem, preroste pres hlavu povinn
kterého smluvníka, stane se, že 1. spolukontrahent má na
puvodního stavu zájem a trvá na plneni smlouvy podle jejlllO
ního znení, následkem cehož první smluvník plni - ac n
se vzepre a dojde k válce, nebo 2. spolukontrahent na tako
chování puvodního stavu zájmu nemá a pak život prer
predpis, jenž se stáva absolutním. Platí, avšak neni zachová
socíálního zájmu na tom, aby tomu tak bylo.
Politikové nahližejí na nedotknutelnost mezinárodních
cela jínak. Pro ne jest takováto smlouva v prvé rade
toho kterého státu. jest výslednici hospodárského zápasu
rody. Kdo jest silnejší dává si stipulovatí výhodnejší p
jest v tom, jak nalézti takové seskupení sociálních složek,
státu-smluvní ku postavení silnejšího partnera ve hre. Pro
nedotknutelnosti mírových smluv znamená jejich naprostou
nezmenítelnost. Ovšem jsou jeho zastánci zejména v tábore
státu, jež ujednávaly mírové smlouvy za takového ses
nich složek, jež pro ne byly výhodnejší.
Skutecnost jest taková, že se obe hlediska velmi casto
se prohlašuje každá snaha o prizpusobení nekterých ustano
vých smluv zmenených sociálním pomerum za zlocin na p
principu nedotknutelností
smluv.
jest tím zajímavejší precísti Rouxovu knihu, když v
volání po revisi ho cíní ve Francii velmí nepopulárním a že
snaha pohnoutí otázkou revise mírových smluv v mysli
Francouze rovna usilování o velezradu. Jest možno s ním
hlasití v zásade, nikoliv však vždy v provedení.
Svuj spisek rozdeluje na úvod, osm dalších dílu a záver.
rány na tele Evropy, táže se jak je léciti a doporucuje léka~
se vyslovuje pro realistíckou politiku, která bére v úv
materiální í morální složky života, chápe je ciste rozumo
vého primisení. V 1. díle, Mesure des Traítés' vytýká míro
vám, že nebyly výslednicí rozumových úvah a dlouhýdl
Byly zhotoveny behem sedmí mesícu státy, které byly
stvím naprosto necekaným. Smlouvy prý mají dvojí ráz:
1. ráz trestu.
2. Ráz autorítativního
aktu.
Ad I. jsou založeny na principu viny Nemecka na válce,
nejmenší pochyby. Bylo-Ii Nemecko potrestáno, nemohlo
ve forme vecného trestu, jejž si houževnaté a silné N
nedá Iibití. Ackoliv trest má býti nutne casove vymezen,
hlediska bylo jednáni o záležitostech trvalého rázu jako j
státu.
Ad 2. Mírové smlouvy byly nadíktovány, poražené s
vubec dotázány na svá minení. Mírové smlouvy nemohly
kterých svých bodech splneny jíž tehdy, kdy byly uj
Autor zejména vytýká mírovým smlouvám, že na jedné
velmi stedré vuci novým národnostem, jež v dusledku
ujarmení nevykazovaly pokrocíIého politického života,kd
strane se ukázaly prísnými vuci drivejším skupením
kladu k Rakousku-Uhersku,
jež pres jich dominacni snall
práve proto tvorí1y užitecná ohniska kultury (s. 25). VI
pešt mely zvuk. Po jich pádu Evropa mnoho neziskala.
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sl na prílišné rozkouskování politické mapy Evropy. V dunOV1principu národnostního Evropa byla balkanísována.
trapne dotcen musí-Ii na svých cestách Evropou každou
oupiti celní prohlídku, menítí peníze a poslouchatí novou
• že toto fysické rozdelení Evropy není kompensováno motem. ,Obycejne, veliké státy jsou velikýmí civílísacemí,
malými' (26).
o revídovatí. jest záhodno prostudovatí nemocná místa
léciti je. Která jsou ta nemocná místa?
ux podává následující prehled:
hranice italské (v pomeru vuci Rakousku).
ký Anschluss.
a Malá Dohoda.
kt nemecko-polský.
franko-italský.
správné, že Italie dostala kus jižniho Tyrolska s ciste
obyvatelstvem, na jehož osudu bére úcast celá masa gerRaux pres to pocítá s tím, že Italii se podarí své Nemce

ti.
vedlivé, že Italíi se dostalo prístavu Rjeky, jenž jest pripflstavem Jugoslavíe. Vytýká Italum jejích lacnost po dalpobrežia správne poukazuje na anomalií zadarskou. V Albase zrejme opevnuje pro pozemní boj se Srby. V Istrii trvá
boj Slovanll s fašistickým režimem. Italský imperíalismus
utelne k válce. Nutne k ní dojde, nebude-Ii dobré vitle
koncesím.
ar defínuje Anschluss jako instinktivní a neodolatelnou
, sympatii slabého národa vuci jeho velkému bratru.
Iosti územní a z neutešenosti hospodárských pomeru nesko východisko hospodársky úcelné, v alianci s Cesko. Mezi Vídní a Prahou jest nepreklenutelná propast. Obe
a duvod k této nenávisti cerpají v hístorií. jestlíže pak
vyslovují protí Anschlussu, není to nic platné a nezabráni
ou jeho prípravu, provádenou unifíkovánim práva platného
Rakouska s právem Nemeckým. Francie nemá zájmu na
ení, ježto realísuje prevahu Germánu ve stredni Evrope.
k pres to k nemu došlo, bude to míti pro Francii štastný
vající v tom, že Nemci Severu se dostanou do užšího kon, že budou se tlaciti k Terstu, Italii a k Adrii v dusledku
Gdvrátí se jejich pozornost od Rýna 2. a rozmnoží v Italii
neduveru vuci Germánum.
vlak dnes ješte predstavuje voláni po Anschlussu a odpor
U stále nebezpecí války.
a Malá dohoda.

i

k této kapítole karakterisuje autor Madary jako houževnadanou válecníckým duchem, statecnou, hrdou, pohri,málo citovou a mnohdy krutou. Uhry jsou dosud feudálenským státem. Uprostred rady národu tvori Madari
od jiných naprosto odlišný svým originál nim jazykem. Až
s autorem plne souhlasiti v jeho úsudcích. jakmile však
že vzpomínky na velkou minulost a ponižení z porážky
nim cítem stmelily jednotu stran, že dnešní Uhry jsou
naprosté shody národa a že jsou solidním, ocelovým štítem,
by bylo nesnadno, naráží na skutecnost, jež ho usvedcuje
Ich sympatii k privilegovaným kruhum madarské spolecdku toho, z neznalosti madarských vnítrních vecí. Dobre
si všiml významu madarského nem, nem soha a docela
&tI, že nepodcenuje radu projevu madarského prehnaného
u, jenž neprestává Slovensko považovati za soucást starokrálovství.
prý dísparátní státy, bez jakéhokoliv kulturního nebo hospouta, z nichž sestává Malá dohoda, jsou spojeny toliko
pred madarskou odvetou. Malá dohoda postrádá generální
dohody. Trianonská smlouva byla diktována malýmí
vekými sousedy a nepráteli Madaru, již byli podporeni
ání ženerosní Francií. Pokud se týce Ceskoslovenska,
za svuj vznik Benešovi a Masarykovi.

Nespravedlivost Trianonské smlouvy spocívá v tom, že odnala
Uhrám kusy území s ciste madarským obyvatelstvem. Dnešní Uhry
mílíony Madaru prešly v poddancítají cca 8 milionu obyvatel,
ství jínonárodních státu. Proto Madari založílí radu iredent: jugoslávskou, rumunskou a ceskoslovenskou .
Pomer Madarska vuci SHS jest zlý, vuci Rumunsku horší a nejhorší
vuci Ceskoslovensku.
Vuci SHS.
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jugoslavie dostala podle mírových smluv od Uher Chorvátsko a
jednu cást Banátu Temešvárského s Bacskou. Kdežto žádný Madar
nepomýšlí na Chorvátsko jako na soucást Uher, každý uvedomelý
však považuje Banát i Bacsku za odvekou a nezcizitelnou soucást
madarského království. Trvá na tom, aby cca 400.000 Madaru se
vrátilo odkud bylo násilne vytrženo. Pres to, že autor si je vedom
toho, že tyto kraje byly jugoslavii prirknuty z komunikacních duvodu, radi SHS v zájmu zachování míru, aby toto území dohodou
postoupila Madarsku.
Vitci Rumunsku.
V pomeru k nemu se jedná jednak o pohranicni kraje Aradu a Temešváru jednak o celou Transylvanií. Kdyby Rumunsko postoupilo
Madarsku pohranicni kraje, jichž držba Rumunskem stále bude kaliti
vody dobrého sousedství, vzdalo by se toliko 3.2% území a 4.8% obyvatelstva. Autor to Rumunsku radí. Chápe však potíže v Transylvanii, kde Madari tvorí kompaktní masu usídlenou daleko od státních
hranic, docela obklicenou rumunským národem. Tu doporucuje smírlivou menšinovou politiku.
Vuci Ceskoslovensku.
Tu se jedná o velmi sílný blok Madarll podél hranic v poctu 900.000
podle madarské statístiky, 746.000 podle csl. císlic. Tito Madari tvorí
kompaktní masu .promísenou jinonárodnimi prvky toliko 10-15%.
V tomto území se nachází rada mest, jež jsou Madarum velmi drahá:
Košice, Komárno atd. Hraníce jest od Budapešti vzdálena jen 30 km,
Budapešt jest stále ohrožována.
Duvod, pro který Spojenci CSR prirkli uvedené území, naprosto
odporuje nacionálnímu principu. jednalo se tu toliko o to, aby CSR
byl umožnen prístup k Dunaji. Dltležitost zájmu obou národu vytvoruje prostredí, jež co nejméne jest ochotno ku vzájemným koncesím.
Cechoslováci lpí na nabytých územich, Madari se jích dosud nevzdali.
Srážka jest nevyhnutelná.
Autor charakterisuje
Cechy jako dobré pracovníky, sporádané a
solidní lidi. Uznává pomerne dobrou hospodárskou situaci, vytvorenou prirozenými podminkami i pricinlivosti národa. Mluvi úmyslne
o Cešich nikoliv o Cechoslovácich, ponevadž prý nezná podobného
národa. Ceskoslovenský stát jest umelou konstrukcí. Skládá se z Cechit (38%), Nemcu (23%), Slováku (25%), Madaru (6%), Rusínu (3%),
Poláku a Židu. Ceši jsou germanisovanými Slovany (s. 80). Slováci a
Rusíni jsou cistými Slovany. Není tu jednotnosti rasové. Tim méne
jednotnosti jazykové. Neni spolecné historické tradíce z toho jednoduchého duvodu, že nikdy nebylo Ceskoslovenska. ,Toto jest jedním
z posledních vynálezu Quai d'Orsay. Francie stvorila Cesko-Slovensko,
jako BuhOtec stvoril svet ... Existovaly kdysi Cechy, jež však zmizely
pred tremi stoletimi a nikdy nevládly územím slovenským, madarským a rusinským, jež jim mírové smlouvy prirkly.'
Geograficky pak tu není naprosto žádné celistvosti. Zejména Slovensko smeruje svým útvarem horstva a spádem povodi k podunajskémú bassinu. Pod karpatská Rus pak mírí ke své sestre: k sovetské
republice ukrajinské.
Proto Podk. Rus jest stálým ohniskem bolševismu. ,jest to jediný kraj v Evrope, jehož volici dávají 70% hlasu
komunistum.'
Autor uznává velmi realismus Cechu, pres to však tvrdí, že mají
jen prumerné styky s radou menšin. Slováci jsou autonomisty, Rusini
žijí s Cechy v neshode. A nejhllre jest na tom jejich pomer vuci Madarum. Na to usuzuje Roux z techto fakt: V jednom dríve madarském
meste si mu ztežoval jistý madarský senátor, clen pražského parlamentu na to, že jeho dopisy jsou mu dorucovány otevrené. V Košicích,
madarském meste, jež prešlo pod nadvládu ceskou, pocet policísttl,
jichž tam bylo dríve toliko 60 stoupl na 500. Tato fakta prý stací jako

487

PrítomnosL
ukázka težké atmosféry
menšínou.

neprátelství

mezí Cechy a jích madarskou

Nemcí mají prívílegované postavení. Ceskoslovenské Nemce nelze
prírovnávati k ríšským nebo rakouským. Pres svojí loyalitu však
Nemcí zustanou a jest nemožno sí predstaviti, že by se Cechum podarilo je asimilovati. jistý diplomat spráteleného s Francii národa se vuci
autorovi prý vyslovil, že tato etnická menšina ve skutecnosti jest
vetšinou morálni. Ve vláde jsou Nemcí zastoupeni ministry, Slovácí
však nikoliv. Francie by udelala lépe, kdyby s temito fakty pocítala,
aby se jednoho dne nezklamala ve své duvere k Cechum.
Autor predvídá ceskoslovenský rozkol. Cechy budou míti orientací
germánskou, zbytek podunajskou, níkoliv však madarskou. Obává
se nového delení už beztak malého státu, nového politického víru ve
strední Evrope. Nepreje si toho však v zájmu míru a dochází k záverecnému opakováni jeho starých pravd: Ceskoslovensko jest umelou
stavbou, jež existuje jen francouzskou podporou.
Táže se, zda-li si této podpory zaslouži. A k tomu dává zápornou
odpoved. Aliance národu mají význam pro prípad války. jen takový
národ pomuže, jehož geografická rozloha a bojovná povaha lidu zarucuje úspešnou vojenskou akci. CSR jest strategicky nemožná, lid
naprosto mírumilovný. V prípade, že by došlo ke koalici ,poražených'
státu, doporucuje se CSR neutralita. "To jest maximum, jež bychom
mohli ocekávati od tohoto státu, jehož aliance nás více kompromituje,
nežli nám prospívá." (s. 87).
jak predejíti válecné krisi? CSR se má vzdáti okrajových madarských území, pripojiti se k revísnímu plánu Rothermerovu a dohodnouti se v tom smeru prímo s madarským státem. Mímo to Roux
fedruje myšlenku podunajské federace z hospodárských duvodu.
Ad 4. Nemecko-polský konflikt.
Nesnáze, jež se staví v cestu dobrému sousedskému pomeru, byly
vyvolány pridelenim Horniho Slezska a vytvorením ,koridoru'.
Ohledne Hor. Slezska by jakž takž mohl objektivní clovek se spokojiti s tou situací, jaká byla vytvorena plebiscitem, jímž byly urceny
dnešni hranice. Nemcum, kterí zustali v Polsku, jest zaruciti nedotknutelnost jejich menšinových práv.
Ve veci koridoru jest rešení daleko nesnadnejši: pres to však duvody ekonomické a prevaha polského živlu v Pomorí mluví pro Polsko.
Nemecké jest Gdansko. Tu jedine jest treba trvalejší nové úpravy.
I k ní by mohlo dojíti, kdyby se mezi Nemeckou ríší a Polskou republikou netýcila vysoká zed rasové nenávisti oduvodnené dlouhým zápasem polského živlu proti germanisacnímu úsili Nemcu. Nebude-Ii
dobré vule obou národu, dojde nevyhnutelne k válce.
Ad 5. Franko-italský spor.
Italie se snaží vyvolati dojem, jako by Savojsko, Nizza a Korsika
byly územími italské iredenty. Proto rozvirují cisté vody sousedského
klidu. Tím ovšem zastírají pravý cil, o který jim jedine jde: c1elbu
Afriky na trí cásti: na východní od Kapska ke Kahýre, již by dali
Anglii, západni od Alžiru k Sudanu Francii a stredni od Tripolisu
k belgickému Kongu, jež by pripadla Italií.
Autor se táže, stálo-Ii by italské prátelstvi za to, aby je Francie kupovala podobnou koncesí, práve v tom kolonisacním stadiu, kdy kapitály do kolonii investované se zacínají vypláceti. Neumoudri-Ii se
Italie, vede jeji hlucná politika, ohánející se velikou Italií, k válce.
Záver.
At se podíváme na kteroukoliv stranu Evropy, všude se hrozí válkou, nebude-Ii dosti dobré vule vítezných státu a jejich malých spojencu k revísí. Samy smlouvy predvídají nové studium smluv, jestliže stav, jimi vytvorený, by ohrožoval obecný mir. (cI. 19 Paktu.)
V dusledku toho jejich revise jest vlastne aplikací ustanovení samých
mírových smluv.
ježto revise pri dnešním stavu mysli by vyvolala zmatek, jest úkolem praktické politiky, aby omezila revise na ty pripady, kde jsou
ospravedlnené a nutné. Nelze k nim prikrociti generálne, nutno je omeziti na ta místa, kde jsou nejnutnejší a ponechati je partikulárním
úmluvám interesovaných státu. jest povinností velmocí, jež nadiktovaly hranice dnešní Evropy, aby svou svéhlavostí neprekážely do-
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brému soužítí nových nebo zvetšených státu malých
beztak mají dostí nesnází se svým hospodárstvím.
jedine Francie muže a má riditi revisní práce z dl1v
1. Francie jest na celé veci desinteresovánaj má jedlnl
zrízeni solidního míru.
2. Francie jest silná morálne, vojensky i kapitálove. F
banka jest královnou Evropy.
3. Dnešního dne toliko Francie a její sateliti odporují
blém revise smluv se stává podstatne problémem francou
Autor dále uvažuje o výhodnosti dosavadní politiky f
jež hledala své spojence vždy v malých státech a deli její
jence na dve skupiny:
1. Od státu první skupiny, CSR. a Rumunska, Francie
kávati žádné vojenské pomoci: tyto státy nejsou solidol,
rodové nemají vojenského ducha. Od tech nemožno v p
ocekávati žádné reelní pomocí.
2. Státy druhé skupiny, Jugoslavie a Polsko jsou vyda
jenci. Mají tradici velmi udatného národa, oba získaly svou
jak se sluší a patri se zbranemi v ruce, nikoliv politikou nebo
Doporucuje však pri brání Uher do skupiny francouzských
a vytvorení skupiny Polsko-Jugoslavie-Madarsko
na míste
ního aliancniho systému.
Záverem nekolik slov: Rouxovu publikaci jest nutno bráti
neji, cím objektivnejším se autor chce zdáti a cím více se
poznatky cestováním na míste samém získané. jemu nešloo
jest to patrno zejména z dejinných noticek týkajících seCsR
o pouhé konstatováni fakt, jak se jeví povrchnímu pozoro
radno její úcinek podcenovati, nebot prumerný Francouz
vlastního jeho doznání vetšina národa jest podprumerna slova, jejichž úcelem jest zachovati jeho blahobyt a od
Razí-Ii Roux heslo: ani jeden francouzský voják pres hrani
jím velmi populárním a pri nejmenšim uvede v nemilostfr
volice každou alianci, jež by se zdála Francii vojensky n
jest dobre si uvedomití tuto skutecnost a pocítati s ni.
nepríjemná pravda, nežli príjemná lež.
Myslim, že jestzbytecno
se zabývati v našem tisku
poznatky, pokud se nelibe dotýkají nás samých. Skutecnost
odporuje a my ji známe. Bylo by však dobre, kdyby jeho
spely alespon trochu ke kritickému chápáni našeho pomeru
jest dosud našim životním zájmem, abychom sí uchovalij
ství. To nám však nemuže prekážeti v tom, abychom lišili
jevy oficiálních zástupcu francouzské diplomacie a mezi
národa, trebas Rouxovy názory dnes ješte jsou ve Francii
Dr
menšine.

Stríbrný spasitelem inteligen
Polemisovat
s tiskem
Jirího Stríbrného je
nání, které nevede k cíli, protože platí-Ii p
noviny bezvýjimecne
nejaká zásada, je to zásada,
Iitictí odpurci vždycky lžou a krome toho jsou za
Hradu. Neexistuje
proste prostredek, jak donu
lidi k verejnému
doznání, že aspon ve výjimecn
pade je pravda na strane neprátel. S takovými
nostmi se nezdržují
tribuni lidu, který miluje
obvinení v jadrné a barvité mluve, zvlášte tý
velkých pánu, ale nenalézá zalíbení ve zdlouhavé
žitém dokazování
pravdy.
Jistou výjimku
v tomto pravidle predstaVUj
Stríbrného
žurnalisty
Cassius, který má k pole
dva dobré predpoklady:
osobní sklon ke slovnímu
a kulturní úroven, neobvyklou mezi Stríbrného n
Pruchod temto darum dává Cassius - od té do
vstoupil
do armády Jirího Stríbrného - v ep'
Nedelního
Poslední z techto
které p
vují
literárnelistu.nejhodnotnejší
partiiepištol,
jmenovanéhl
venoval Cassius odstavci mého clánku o obecen

Prítomnost,
~ho v minulém císle Prítomnosti. Cassiova
a pero by ovšem nemely pro Stríbrného tisk
enu, kdyby nebyl autor orientován protidyby v tom smyslu nepoužíval svých schopfus je vyvolený autor pro tu lepší sortu Stríálu, pro ty, kdo mají vetší nároky a nespoostoduchým štvaním nebo sensacemi. Prunál Stríbrného novin tem epištolám nerozumí,
ho literatura neprístupná, takový sloh divný,
etea porád neví vlastne na cem je, dejte pokoj,
c pro ne. Když clánek, tak rízný a krátký a
nými písmeny a když dlouhý, to už musí za
Na Cassiovo rozumování, na jeho rozbor a
lektiku nemá clovek Stríbrného ani cas, ani
ani nervy. Není uzpusoben k takové cetbe.
houtka zase pro jiné, pro tu cast obecenstva
brného, o niž nám tu jde.
u"Co s inteligenty
v politickém
boji?"
edesllá citát z mého clánku, vychází Cassius
zrejme uprílišeného, že se inteligence mstí dru
u nejbolestnejším zpusobem: chodí na schuze
fbrného. Neuverila prý výstrahám pred zaostaavnl zchátralostí Pražanu, kterí jsou proti vándidátním listinám, a rozmnožila utešene rady
itické spodiny. Na této skutecnosti autora doeeským inteligentum nejde o politickou mstu,
y si prý dr. Stránský zasloužil.
inteligence nemá živý temperament bodrých trhovcu, aby
e vypískala nár. soc. politika, jakmile poznala, že by neve svých vlastních ocích, kdyby poslouchala s vážnou
Ucomemáslova jeho poselství. Ceská ínteligence je opatrná.
peclive slova, fakta, ano i pravopis tech, kteri k ní mluví.
dobre, nebofvpolítickém zápase o obcanské svobody, v nemž
y šijí horkou nití, pripadá na ne úkol nestranného kriOna muže klidne posouditi vec, o níž jde, moudre porovyby prostredku s naléhavostí úcelu a potom po zralé úvaze
odnouti, nenastal-Ii zase v Cechách cas, kdy je treba vysi rukávy a dát se do toho, bez ohledu na to, zda trochu
puky na nažehlených literárních kalhotách."

tento cas nastal, otázka ovšem je, na koho se ty
majl vyhrnout. Dr. Stránský je vyhrnul na Jirího
o, s címž ovšem Cassius nemuže ze zásadních
ouhlasit. Muže být spor o pojem inteligence
ntu, jsou jak známo inteligenti národne demoIderl si osobují ve vecech inteligence prednostní
jsou inteligenti agrární, sociálne demokratictí,
sociálnl, jsou také inteligenti pod vlajkou Ná'gy. Vedle nich a také mezi nimi však musíme
vat druh inteligentu nevázaných na politickou
ci strany, inteligentu pocházejíclch prímo od
intellego", které znamená chápu, rozumím, doutvorit samostatný úsudek. Tato schopnost, bez
'stuje pravá inteligence, i kdyby byla overena
i vysvedceními politické zdatnosti, ovšem sabe nepostacuje ke správné politické orientaci,
pusobí mnoho jiných vlivu osobních, spolecenhospodárských. Kdo však této schopnosti samoo úsudku umí používat a komu je vrozený pud
nezávislosti, ten musil dru Stránskému schválit,
hrnul rukávy práve na Jirího Stríbrného, proto politik predstavuje pravdepodobne nejrozkomplex cinnosti prospívajícl snad stranám a
otlivcum v nich, ale rozhodne škodlivé státu.
d verlme v inteligenci podle uvedené definice,
te se našli inteligenti, kterl tleskali zjevne i tajne

dru Stránskému a blahopráli mu ke statecnému zahájeni
nevdecné ale nezbytné práce.
Nepochybujeme o tom, že je takových inteligentu
v republice dosti, aspon tolik, aby pocltil zadostiucinení
rozumný a skromný politik, pocítajícl s konkretními
danými skutecnostmi a ne s líbeznými teoriemi. Nepochybujeme, že jsou takoví i v lune stran, jejichž zástupci v parlamente ze sebe vypravili zpusobnou formulku o nepocestnosti Jirího Stríbrného jen s nejvyšším sebezaprením, agrárníky a národní demokraty vcetne. Cassius obdaril dra Stránského obecenstvem, které
mu sotva patrí. Nebot na ty inteligenty, kterí podle
Cassiova míneni Stránského zradili tím, že chodí na
schuze Jirího Stríbrného, politika a argumenty dra Stránského jiste nepusobí. Ti nepujdou nikdy za Stránským,
ale za Stríbrným, pokud ovšem nejde o inteligenty zmatené, desorientované
soucasnou situaci, o ty, jimž
Stríbrný vyhovuje jen prechodne svým radikalismem,
mucednictvím, temperamentem,
nebo z jakéhokoliv jiného duvodu. Prirozene, ani takoví nesmejí být lhostejní politikovi, ale v tech nevezí nejvetší nebezpecí:
najde-li si k nim cestu lepší muž, než je Stríbrný, opustí
Stríbrného, k nemuž je prinesl politický príboj poslední
neurovnané doby. Ti nebudou tvorit kádr Stríbrného
inteligentu proto, že jsou nestálí, nespolehliví, premýšliví. Jeho elitní kádr bude sestávát z inteligentu, kterí
už dnes predstavují pozoruhodne vyhranený celek v organisaclch stran typicky konservativních a kterí budou
ke Stríbrnému chodit budto jen pro osvežení a povzbuzení, zustávajíce pri tom rozvážne v závetrí svých
státotvorných stran, nebo ti, kterí je opustí, presvedceni, že Stríbrný delá politiku nejlepší. Tito lidé, s nimiž
se potkáte ve stredních vrstvách meštanstva i v tak
zvané nejlepší spolecnosti, vrstva smetánky na malých
mestech i v mestech velkých, politicky Stríbrnému nejbližší, predstavují sterilní cást inteligence. Duševní pohodlnost, zastaralost
názoru, setrvacnost predsudku
dedených v rodine s pianem a jiným nábytkem, to vše
politicky hranicí s královstvím Jirího Stríbrného, jehož radikalismus je jen rubem nejúplnejšího konservatismu, jaký je možno si predstavit. Captatio benevolentiae, obsažené v citovaném úryvku z epištoly Cassiovy
na adresu ceské inteligence bude prijato vdecne jen
inteligenty vylíceného druhu - v to pocítaje polointeligenty,
"Každý dnes ví, kde je Schonbrunn, jemuž jsou trnem v oku obcanské svobody republiky. Hofráti demokracie s úžasem pozorují,
že prestali udávatí tón. ObecenstVlJ Jirího Stríbrného roste, Dr.
F. K. z Prítomností pozoruje v nem tváre premýšlivé, bývalé
spolužáky, dustojníky v civilu, úredníky, príslušníky vrstev vzdelaných po boku radikálu, kamelotu, drobných malých lidi, které
dosud ujarmila jen chudoba, ale ne socialistické panstvo. Cást
inteligence vymanila se již z tichošlápského ovzduší osobní politiky a tvorení soucást cetné a pestré spolecností, která pretrásá
verejné veci verejným zpusobem, jak se to sluši a patrí v republice."

Nedejž buh, aby drobné lidi, o jejichž získávání tu
bylo psáno posledne, ujarmil po panstvu schonbrunnském a panstvu socialistickém Jirí Stríbrný! Pri namlouvání volicu se lehce slibuje, skutecnost, to je zas neco
jiného a pomer poddanský, do nehož se dostanou privrženci Jirího Stríbrného, jejich situaci jiste nezlepší.
Až do termínu zodpovedné politické práce má každá
demagogie volné pole cinnosti. Muže tedy z osobne zaujatého postupu osocovat bez prekážky ten, kdo krome
politiky osobní žádnou jinou nezná. Cassius má pravdu,
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tvrdí-li, že se v republice mají veci verejné pretrásat
verejným zpusobem,
ale práve prakse Jirího Stríbrného
jasne ukázala, jak špatne se tato demokratická
zásada
muže chápat a kam až muže vést. Pozorujete-li
vliv
Stríbrného,
jeho tisku a politických metod, zastavíte se
pred otázkou, je-li možna svoboda v té podobe, jak jsme
si ji predstavovali
v prvních letech samostatné republiky.
Práve tento politik svým chováním na vysokých úredních místech i svým vystupováním
za své poslední
aféry zdiskreditoval
více než kdokoliv jiný praksi svobody a verejného projednávání
verejných
vecí, jak se
na republiku sluší a patrí. Videli jsme, že ve smernicích
praktické
politiky je docela dobre možno, aby se stal
nejvetším
politikem
clovek nejdrzejší
a nejvetší
krikloun.
Jiným
omylem
Cassia, jehož nijak nepodezrívám
z neuprímnosti,
je myšlenka vyslovená v dalším odstavci jeho epištoly. Domnívá se totiž, že zvlášte mladá inteligence' se vymanila
z porucníkování
"politických
hofrátu a dvoranských
schongeistu"
a že jde s lidem. jako
má každá politická strana své inteligenty,
tak má také
svuj lid. A ve jménu tohoto lidu láme kopí, když se jí
hodí vystupovat
bohatýrsky
proti mocným, ovšem z jiné
politické partaje. Cassius tedy míní lid Jirího Stríbrného.
Jsem poslední z tech, kterí by ho chteli podcenovat,
naopak, upozornil jsem nan dosti 9urazne a vysvetlil jsem
cástecne, odkud se rekrutuje.
Ze by v tomto lidu nalezla mladá inteligence
nejakou oporu, se dá ríci jen
s ideologickou nadsázkou.
"Lid" Stríbrného
je skutecne
pestrá spolecnost,
jak jsem ostatne sám dokázal, ale
nesmí se zapomínat,
že je složena z lidí nespokojených.
A to nestací na dobrý politický program, jak se to projevilo i ve stranách
socialistických.
Dejte jim najíst,
oblecte je do porádných
šatu a postavte jim strechu nad
hlavou, opadne jejich radikálnost
a budou-li mít možnost šplhat se nahoru, budou co nejdríve mluvit o lidu
jako pan továrník nebo paní vrchní radová. Posadte na
místo Eduarda
Beneše nekoho jiného, budou zurit a
pomlouvat
dál, dokud tam nebude nekdo z jejich lidí
a na toho budou o neco pozdeji štvát také. Ne, s takovým
lidem, který hltá Stríbrného
noviny a považuje ho za
národního
hrdinu,
mladá inteligence
daleko nedojde.
Mám dojem, že by intelektuál
Cassius' došel po menším
zahloubání
k témuž záveru.
Autor dospívá presvedcení,
že se inteligence nedá zastavit a odvrátit od sympatií k Jirímu Stríbrnému,
a rozširuje dosah puvabu této osobnosti
dokonce i na literární kritiku.
Presvedcení,
jemuž nelze uprít odvahu,
zvlášte v souvislosti, v níž je uvedeno: "Videli jsme již
v boji za národní samostatnost,
co dovede nebojácná
politika a jak si dá konecne ríci ceská literární kritika.
A podle toho, co jsme videli, mužeme predpovedet,
že
jakmile Jirí Strbrný vyhraje v boji za svobodu obcanskou, i literární kritika protáhne
se v kríži a zamžourá
prívetive a vdecne na inteligenci,
která se spustila s lidmi z pražské ulice."
Nebojácná politika, to je snad príliš vasalské slovo pro
politiku, již provozoval Jirí Stríbrný.
Takových
nebojácných politiku by se našlo, ale o ty vubec nestojíme,
prejeme si naopak, aby se napríšte politikové
povahy
Jirího Stríbrného obávali, že by se jim v jejich politice
mohlo nakonec prihodit to, co jejich predchudci. Je-li kdo
u nás predstavitelem
nebojácné politiky, je to muž, kterého Jirí Stríbrný tak neuveritelne
zradil, což je vlastne
nejhorší na samostatné
politice Jirího Stríbrného.
Muž,
proti nemuž Stríbrný vybudoval
svuj tisk a jehož jmé490

no neopomene zlehcit ani pri nejvzdálenejšl prí
Dovede-li nekdo postupovat
proti presidentu
kovi takovým zpusobem, jakým proti nemu po
Jirí Stríbrný,
je to dostatecným
prukazem jeho
ních a také politických
kvalit. Masaryk je svý
rakterem
- o jeho lidském a politickém for
mluve - nejlepším zkušebním
kamenem. Vyst
se kritice takové autority,
provozovat svou utr
a zhoubnou politiku pred ocima muže, který ho
kdysi svou duverou,
ne, to by nesvedl každý.
Jak to myslí literát Cassius s tou napravenou
ní kritikou, není jasné. Protáhne se v kríži a za
prívetive' na inteligenci z tábora Jirího Stríbro
snad temto inteligentum
literární kritikou ubl'
Nebo tu leží ladem vzácné kulturní kvality? At
hlížíme, jak chceme, po techto koncinách, ne
najít odpoved na svou otázku. Ceská Iiterárni
má už sama problematickou
úroven, proc ji tah
na tuto galéru, kde kulture nikdy zvláštnl št
pokvete?
O kus dále vysvetluje
autor svou m
o neco názorneji.
Prozrazuje,
že malý ceský C
jeho masy jsou zpusobilejší
a hybnejší materiál
za politická práva, nebot nejnákladnejší
aparát
kabinetu
nemuže mít v evidenci vysvedcení
zachovalosti
statisícu.
"Žádný oposicní politik
cekati na sympatie inteligentu, kterí své básnické
nosti pestují na príklad pod patronancí svého
ského radovství."
Také tady je Cassiovo polemi
ryto naladeno falešne, v tomto prípade však jen
maháním veríme v jeho uprímnost.
Je sice pra
tak recený malý clovek je dobrý materiál pro
Jirího Stríbrného
a chceme doufat, že tomuto o
nému vudci prece jen nesedne inteligence tak sn
lep, jako mu sedl malý ceský clovek. Nem'
usnadnovat
situaci tím, že hodíme všechny
ceské lidi, inteligenty
v to pocítaje, do jednoho
to do špatného.
Takový zjednodušující
úsudek
sebevedomí tech, kterí nepatrí do Stríbrného tá
nevystihuje
pravdu. Mezi jeho privrženci je molo
stavit si dobré a poctivé lidi, kterí verí, že Strlb
znamenitou
politiku a proto ho vyznávají. Vldyt
že to ani v ostatních stranách, žádnou nevyjíma'
všecko v porádku, víme, kolik lidí bylo postiženo
ní politikou,
nebo osobní politikou nekterých m
a vlivných,
víme, jaká spousta lidí utrpela za
let republikánského
života zranení ctižádosti,
obcanu státu bylo za ta léta priskrípnuto hosp
jeho mašinerií,
která se nedá zastavit, kolik jic
vehnáno do úzkých. Kolik lidí z nejruznejších d
prestalo verit v politiku stran, jež prozatím vyz
kolik je tech, kterí zatrpkli ve verejném živote
vreli na ty pány nahore proste proto, že jsou n
A mužete se po tom všem divit, že jdou tito I'
Cassius rozdeluje
na drobné a inteligent ni, za ti
žem, který na to vše umí nádherne a soustavne n
v trikrát denne cerstvých novinách? Že doufajl v
toho, kdo vystupuje
v roli politického zbojníka
pánum na Hrade a vubec nahore, v roli neboj
mstitele veškerých krivd a bezpráví pácháných
lém ceském cloveku? V umení budit takové
vyzná Jirí Stríbrný prvotrídne
a není pochyby
že uloví mnoho i z techto dobrých a poctivý
mezi nimi bude s úspechem lovit tak dlouho, do
nevezmou
udici z ruky jiní politikové, stejne o
ale mravne a politicky lepší. To je otázka politic
tegie jiných stran, jiných vudcu, tady se nic klo
nesvede se sentimentálním
mravokárstvím,
jeh
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zpusobeno ve skutecnosti žárlivostí nad úspeického kunkurenta.
a titul "oposicního politika" má Jirí Stríbrný
tém, velmi speciálním smyslu.Oposicní
politik,
e slova, z nichž to druhé je zdiskreditováno
nekolika stran, to první slovo, "oposicní",
komunistu, daleko více však pricinením Stríta nejzásadnejší oposice totiž vyžaduje vedle
tických a rozkladných
i prvky tvurcí, jež konelze uprít, netrpíme-li
protikomunistickou
tak silne rozšírenou a vysoce vyvinutou
i u nalistu. I ta nejprudší oposice, chce-li znamenat
lIu v politickém živote, musí mít vedle negaozenosti také prirozenost
positivní,
necím taak se politika Jirího Stríbrného
jiste honosit
nejprázdnejší
oposicní
politika,
jakou
se
za trvání republiky vynalézL Jedinou její páterí
nenávist proti všemu, co je v jakékoliv
souvisbou presidenta republiky a ministra zahranicí.
ni v této politice je ponecháno náhode denního
opu. Žádná konstruktivní
linie, žádný konzbor situace, žádný program
krome hesla: ve
tném hledejte Hrad a hlavne Beneše.
Cassius, že neodpovedné
improvisátorství,
mus živený sensací a nenávistí,
osobní revololitika muže být doporucena jako spása malému
cloveku a dokonce inteligentu?
Domnívá
se,
sicnlk druhu Stríbrného muže opravdu Qockat
inteligentu, kterí si jména inteligentu zaslouží?
urcuje tyto inteligenty
blíže: jsou to ti, kterí
své básnické schopnosti pod patronancí
svého
kého radovství",
Nechceme se stavet v této
nimi, víme, že takové prípady literární kariéry
plsemnictví existují a neskrýváme
se s mínedobném zpusobu dobývání nesmrtelnosti.
Ale
Istotou, kterou se Cassiovi nepodarí zviklat, že
pestování literárních vloh pod patronancí
miho radovství naprosto neprestane
onoho dne,
Strlbrný, konecne zbavený
všech pomluv a
humanitárských
neprátel,
plne rehabilitován,
zen drobnými lidmi a inteligenty
opetne na
·nisterské. Od této památné události nelze cekat
mvu literárních pomeru nejmenší zlepšení, naoj ministersko-radovského
písemnictví a umen
nen lidmi, kterí za nynejšího režimu musí tajit
atie k nejnoveji odstrkovanému
vudci národa.
muže býti zralá pro intelektuály,
ale všichni
álové nemusí být ješte zralí pro vec, t. j. mohou
omluvitelných pohnutek,"
praví autor a pro"Nenl také žádný spech. Dríve nebo pozdeji
poslední za temi, kterí prišli první. Ješte nejaký
u básníci ladit svoje varyto s ohledy na svoji
a postup v úrade. Literatura
bude ješte neviii dívati se po ocku nahoru, co tomu všemu
Beneš. Jednoho dne to však praskne pod náe lidu, která je nejvyšším zákonem. Starostlivé
odllehkomyslne
hlavou, zaluskají prsty a zaIsen svobody do ouška víteznému
cesk~mu
fi ctení techto rádku si musíte položit otázku,
ávajl administrace
casopisu
do sugestivních
Zaplatil jste již predplatné?
Nebo: chcete snad
dni z tech, kterí používají
dobrodiní
našeho
prachu? Zpytovali jste již své svedomí?
Je
Jirího Stríbrného.
Jeho vynikající
politická
jeho radikální program národnostní
a sociální,

jeho pronikavý
tisk. ,. Inteligenti,
premýšlejte!
Je sice
ješte kdy, není naspech, cesta je otevrena, snad by bylo
dobre rozhodnout
se dríve, abyste nebyli mezi posledními, jak pak by to vypadalo?
A pokud jde o to pošilhávání literátu, co tomu rekne Beneš: ani nás nenapadne popírat existenci básníku, jejichž umení spocívá v ladení lyry na ten tón, který by byl príjemný
vládcum,
mezi než ministr Beneš patrí, jako mezi ne patril dlouho Jirí Stríbrný.
Cassius však nezrízene precenuje vliv
Beneše na skutecné básníky, hodné toho jména, to jest
básníky na rozdíl od príležitostných
a oficielních veršotepcu. Ti prece neprijdou
do literární historie, ackoliv
nevylucujeme
možnost, že se dostanou do cítanek a antologií, proti cemuž se nedá nic delat. Literát Cassius
má v tom smeru prehnané
starosti. Nedá se ovšem nic
delat ani proti tomu, zamiluje-li
se nekterý skutecný
básník nebo spisovatel
do politiky
Eduarda
Beneše
místo do politiky Jirího Stríbrného a je-li znát stopy toho
v jeho verších nebo románech, povídkách a divadelních
hrách. Mravní kvality, inteligence, charakter
osobnosti,
kulturní formát a orientace
souvisejí s orientací politickou velmi tesne a Cassius se nemuže uprímne divit
básníkum a .spisovatelum,
kterí se rozhodli pro Masaryka
majíce na vybranou mezi Masarykem a Jirím Stríbrným.
Máme-li vzývat po vzoru dra Kramáre Pána Boha, rekneme: nedej Pán Buh, aby se nekdy zvrátila tato stupnice
hodnot a aby ceský inteligentní,
i když drobný clovek
videl ideál v lidech typu Jirího Stríbrného.
A bude-li
takovým
zpusobem
orientována
vule lidu, pod jejímž
náporem to jednoho dne podle proroctví mládence Cassia
praskne, pak mužeme prorokovat
s daleko vetší nadejí
na úspech, že takovou
duchovní
a politickou
revoluci
republika dlouho neprežije.
Situaci rozhodne nezachrání
Stríbrným
opojené Musy, at si zpívají do ouška jeho
víteznému národu sebeveselejší
písnicky.
V záveru epištoly me Cassius ujištuje, že není treba
a dnes už ani radno, abych se divil svým spolužákum,
protože navštevují
schuze Národní Ligy. Nacež pristupuje k tvrzení, jehož odvážnost
nezadá v nicem tvrzením predcházejícím:
"Je to hnutí, vyvolané pomery po
výtce ceskými, a jeho vítezství bude duležitým a potešujícím historickým
cinem, doplnujícím
národní revoluci z 28. ríjna. Tato puvodní politická
novinka, plná
nových hodnot a možností, zaujala prirozene predevším
mysl inteligence, která se nemusí niceho bát, budto protože je mladá nebo neodvislá. Puvab vidí v tom, že se
bije za politické novum v této zemi."
Pri ctení Stríbrného
tisku je treba mít smysl hlavne
pro nechtený humor, ale všeho moc škodí. Nikdo nemá
patent na historii, tolik však mužeme ríci s klidem, že
i když se snad podarí Národní Lize dostat se v intencích
Cassiova clánku do historie, nebude to nijak potešující
a dokonce už to nebude doplnek národní revoluce z 28.
ríjna. Jsou doplnky, které zkazí celý dojem: mezi takové by patrila i revoluce obecenstva Jirího Stríbrného.
Je pravda, že by to byla u nás novinka, ale politická
novinka by to vubec nebyla, protože by to nebylo po prvé,
co lidská hloupost a zloba zvítezila v politice ne nad dokonalostí,
ale nad poctivostí
dosažitelnou
v lidském
množství
a nad vyšší myšlenkovou
úrovní. Ca, c'est
de la politique , . , Toto politické novum, jak to nazývá
Cassius, inteligentní
inteligenci
za boj stát nebude, a
kdo má jen ponekud vytríbený
smysl estetický,
sotva
v nem uvidí "puvab",
A poslední odstavec poucné i zábavné epištoly, jak
se na nedelní epištolu sluší: "Drsné ovzduší politického
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boje není pro inteligenci, která ze své slonovinové veže
mává šáteckem nebo vyplazuje jazyk podle opatrných
predpisu literární diplomacie (?). Na této fronte jsou
vítáni inteligenti, kterí se nebojí risika, den ode dne se
menšícího, a dovedou ocenit výhody stále vzrustající
solidarity nového mocného lidového hnutí, neopotrebovaného kompromisy a premí1áním starých a vysloužilých teorií."
Inteligenti, kterí se nebojíte risika, neoslyšte hlas Cassiovy polnice! Risiko ostatne se vucihlede zmenšuje
díky soumraku našich politických stran, lépe receno
díky úzké príbuznosti Jirího Stríbrného s jeho politickými konkurenty. Neracte se, prosím, bát, po tom, jak
láskyplne byl vinník souzen koalicí a jak mekce dopadl
do náruce obecenstva nejmocnejších politických stran,
je pravdepodobno, že bonzo Stríbrný prijde do módy.
Neopomente se prihlásit, dovedete zajisté ocenit výhody
stále vzrustající solidarity Jirího Stríbrného s politiky
bodrých ceských stran, Zvlášte národne demokratické
a agrární, které ve skutecnosti republiku ovládají, trebas by se to císelne prokázat nedalo.
Lid už je na strane Stríbrného, ovšem lid Stríbrného,
jak už jsme podotkli. Vytvoril mocné hnutí, z nehož
Stríbrný doloval prostrednictvím svého tisku prozatím
peníze, z nehož však ted bude dobývat i další mandáty.
Jde ted o vás, inteligenti, kterí nejste podle Cassiova
názoru tak hybní jako drobní ceští lidé a kterí nemáte
temperament bodrých trhovctt. Jde o to, abyste i vy
pochopili, že v Jirím Stríbrném nám konecne vyrostl
vttdce, na nehož jste tak dlouho cekali. Až dosud byl
umlcován, hanoben a jiným nicemným zpusobem odstranován s politického jevište, ale Jirí jako muž nebojácný se nedal, vytrval ve svém gigantickém boji a
je vám plne k disposici. Také pro vás platí: jen v nem
je život a spása.
Dr. F. K.
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Albert Russel Erskine:

Monogamie a auta.
Toto pojednání má být odpovedí tem, kterí tvrdívají,
že prý automobil,
jehož se zmocnily nejširší vrstvy
obcanu, nící amerícké domovy. (U nás se musíme zatím
vyjadrovat
skromnejí o zevšeobecnení tohoto civilisacního dobrodíní.) Autor našeho clánku je jedním
z vudcích lidí v ameríckém automobilovém prumyslu.
Snaží se dokázat, že toto tvrzení je vadné, že naopak
prispívá k zlepšení a rozmnožení rodinného života.
Lidé, kterí navštívili Spojené státy (studující všech oboru a zejména národohospodári), vydávají svorne svedectví automobilovému prumyslu jako tvurci velkých, nových civilisacních hodnot v Americe
a ve svete vubec. Mluvíme o ameríkanisování sveta, jež je dusledkem
prumyslové revoluce prícházející z U. S. A. a má svuj protejšek
v oné z osmnáctého století, jejímž dejištem byla Anglie. Pan Clifford Raymond ve svém "Komentári k zrození této civilisace" praví,
že prý jsme dokázali v posledních letech tak mnoho v krátkém
obdobi casovém, že lidský rod muže za posledních 5.000 let své hístorie
zaznamenat jen jednou nebo dvakrát podobný úspech. Vytvorí li jsme
nové lidové cesty a po prvé v dejinách sveta jsme docilili kultury
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založené na rozšírení skoro všech dobrodiní, jež vyplývají ze
schopnosti výroby a bohatstvi této civilisace. Ted je už
uznáváno, že automobilový prumysl jest nejvetší ze trí no
nických vymožeností, které tohle zpusobily.
Automobilový prumysl podle mého úsudku zapocal neco,co
meriti ani inženýrsky, ani penezí. Mám za to, že príspívá k bl
mu pokroku amerického obcanstva a velkému omlazení a
monogamického života, který je antropology a sociálnímived
ván za nejduležitejši požadavek pro každý trvalý pokrok.
Všecky bývalé civilisace do jisté míry pozvedly lidstvo
doby dosažítelnou fysíckou hraníci jeho možností, ale skoro
sobovaly tak silný rozklad mezi civilisovanými zpusoby živo
biologickými koreny, že výsledkem toho byla degenerace
derni zprumyslnení bylo hned od pocátku odsuzováno,
se soudilo, že dojde k témuž výsledku, jako všecky drívejšl ci
zpusoby. Kritikové moderní Ameríky horlive ukazovali
zmeny v obycejích a zvyklostech spolecností, o nichž drlve
kládali, že jsou vládnoucími smery naši doby. Ti, kdo p
"dobré staré casy", pohliželi na to pesimistícky. Zatím CO
a degenerované školy nebyly s to, aby ukryly svou radost
co pokládaly za rozklad starých sociálních jednotek a vžitýcb
ních zásad.
Ríká se nám, že základ naší morálky se zmeníl. Je to prý
pomeštení. A má se za to, že pomešteni je nevyhnutelným d
veku stroju, v nemž jsme se octlí. Cituji typické pozorování
Duranta: "Prechod z rolnictví k prumyslu pocal se dotýkati
ho chování lidstva. Hospodárská dospelost nastala skoro tak
jako dospelost rozumová; jen ve tríde delnícké se hoch d
uživil a byl schopen oženiti se ve veku 21 let. Mimo tyto fA
kdy dochází k osamostatnení, stoupá s každým stupnem z
požadavku na pohodli - zvlášte ve vyšších povolánich. A m
více bremen než kdy jindy, videl postupem casu, že žena je zba
svých dávných úkolu a povinností bez zásluhy vlastní, jen
továren a stroju. V domácností, která nyní byla hodne zba
duležítostí a rady úkonu, žena se stala krásným cizopasnik
kusem vnitrní dekorace - a nicím více."
Zvykli jsme si všichni na povrchni pozorováni tohoto zje
pokládá se, že domov zaniká. Devcata obycejne se vdávaji v
šim veku. Detí mit je nemoderní. A všecky tyto mizerie
jsou prípisovány na vrub našeho veku, stroju, zmechan
života, jehož nejduležitejšim a nejzodpovednejším cinitelem
mysl automobilový.
Jiný druh kritiku zas ukazuje, že dostatek a bezpecnost,
znaky moderního života, jsouce výsledkem zvýšené výro
moderního prumyslu, zrušily zákon prirozeného výberu a
proto zmnožení a zachování velkého poctu slabochu a ned
kterí by byli bývali bez milosrdenství vyhlazeni v dobách
nosU a chudoby.
Zdá se mi, že kritikové obou techto škol ignorovali fa
byla snadno dostupna svedomitému šetrení.
Zbežne pojímaný obraz rozkladu rodinného života za
hlavne na statistikách rozvodových soudu. Tyto statistiky j
bezcenné. Pocet rozvodu v kterémkoliv americkém státe je p
sociální funkcí a dusledkem roz vodových zákonu toho kte
od Jižní Caroliny, v níž vubec není rozvodu, až po Nevadu
hotovým prumyslem rozvodovým. Z hístoríckých duvodl1
zákony jsou síce ruzné v jednotlivých státech Uníe, ale p
soudný pozorovatel amerického života aní na okamžík by
tvrdit, že rodínný rozvrat se zvetšuje zároven se vzdálenosti
Atlantiku a Mexického zálivu smerem na sever a na západ.
rozvodu není nyní a ani nebylo dríve bezpecným ukazovatel
želských rozvratu.
Dále casto se ukazuje na to, jak prý ženy opouštejí domovy.
me-li statistiky, ukazuje se, že od doby, kdy se zacalo všeo
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ktrlckých motoru, které vykonávají mocný hospodárský
!lvot, asi od r. 1912 procento všech žen od 10 roku veku
mimo domov, pokleslo znacne mezi lety 191O~1920.
r objevuje ješte zajímavejší rys v tomto období. Pres
pn1mysl vykazuje rostoucí procento námezdne zamestv továrnách, výroba udržovala se steží na stejné výší.
ci kancelárské, úrednícké a mezi prodavaci pozoruje se
nožení ženských sil. Tato zamestnáni, jak všeobecne je
pro ieny jen docasná. Jsou casto jen prípravou pro utvo, ponevadž velký pocet moderních manželství má svuj
známosti ze zamestnání. Znacný pocet provdaných žen,
ch mimo domov, zustává na cas v takových povoláních,
oba manželé si tvorí pevný hospodárský základ príštího
pravda, že moderni prumysl odvádí ženy z jejich doje na druhé strane spíše zatežován snahou poskytovati
svým zamestnancitm, tedy také ženám, jež mezí ne patrí.
jednou z jeho hlavních starostí, jak prizpitsobití své prajich novým povínnostem v harmonií se soukromým jejích
tlm procento vší populace zamestnané v jakékoliv práci
• zápis ve vyšších trídách stredních škol a v kolejích
) vzrostl o statisíce. Pouze jedna ze šesti žen zamestnamimo dum je nad 44 leta stará, kdežto u mužu v tomže
ze 3. Pouze 1 z 5 žen pracujících mimo dum je ve veku
iety, kdežto u mužu 1 ze 4. To ukazuje dost jasne, že
neodvislost žen za moderních podmínek jej en prozatímní
pravou pro domácí povolání. Nebo ješte lépe: predmanJlfOvisoriem.
oumání záznamu o porodech vzhledem k zamestnání
éna otcu, bude také zajímat toho, kdo chce studovat
casnéhoAmericana, jehož žívot byl prý "zmechanisován".
privádet na svet a vychovávat rasu lidí chytráckých a
, chcem produkovat statecné a životné pléme v této
1." Starý svet vždycky obracel zretel k nejvyššim duchova prece jen ojedinele plodil geniálni jedince. Nikdo dosud
k zajištení této výjimecností v nejaké stále se vracející
icnost zdedených a získaných vlastností v neztencené
kvalite, jak zbožné práni!) Zdá se, že produkce geniu i blázý, ba vztažný proces, a tedy kde je málo výkyvu vzhuru,
ve tak málo do hloubky. Pokud usporádání spolecností
tky a predvidavost mohou urovnávati
a rídití skutecoprávneni mit zcela optimistícký názor o biologíckých duyslové civílisace a velké bremeno zodpovednosti, ktee nijak lehkomyslne uhýbat, nám však také neztiží
pesimistu, kterí vini stroje a jejich výrobce z oslabováni,
dosud slušných svalových i mozkových fondu a výkonu cicásti lidstva.
o vykoreniti bežnou predstavu, že pri'lmyslový kapitasvé a jiných lidství ve prospech nahromadeni zisku a obeu teleti, ponevadž tak mnoho lidi rádo tomu verí.
si, co se v Ameríce v poslednich letech vs kut ku stalo.
leamerické domácností prospívá jako nikdy dríve.
I ve Spojených státech bylo zapsáno 10,463.295 automo1927 pocet ten se zvýšil na 23,226.191 aut. Bylo vypocteno,
7 automobili'. automaticky vytvorí novou práci pro jedIramimo automobilový pritmysl. Tak dá se souditi, že regipoctu vozu dala hospodárskou existenci nejméne tl/2
blav rodin. Je vskutku zajimavo seznati, že v tomže
žne 1,300.000 nových rodinných domku bylo vybudomestech Spojených státu, o 25.000 nebo více obyvatelich.
osti zajisté není priznaku o úpadku americké rodiny.
tom, jak rodinný žívot se zlepšil a také znásobil, shledává
i, že pocet odberatel u elektrického svetla a sily pro doU. S. A. byl v r. 1921 pouze 9,430.000 a v r. 1927 vzrostl
• Prumerný mesicní pocet instalovaných koupelnových

zarizení v U. S. A. v 1913 byl 39.831, a bylo jich instalováno okolo
100.000 mesicne od té doby, co automobilit se rocne regístrovalo na
miliony.
Národní ho~podár Eunice Fuller Bernard vypocítává v Survey
Oraphicu, že moderní americké domácnosti více než desateronásobne
zvýšily investice ve strojních zarízenich pro pohodli a hygienu, nežli
v r. 1900.
Mimorádný vzrust strojních pomucek v domácnostech lze znamenati
v následujících seznamech, sestavených pí Bernardovou. Dle ní v roce
1900 moderní domácnost potrebovala:
5 dolaru.

ždímacky a pracky za.
kartácu a koštat za.
šicího stroje za .
2 bicyklu za . . . .

5
25

"

70

"

105 dolaru,
Dnes domácnost

podobné úrovne potrebuje:

1 pracího stroje za. . . •
1 elektrického stroje šicího
1 vyssavace prachu za. .
jiných elektríckých zarizení
1 fonografu za. . • .
1 radia za . . . . •

150 dolaru,
60
"
50
"
20
"

. .
za.
. .
za

50
70

"

35
"
700
"
1135 dolaru.

1 telefonu (rocne) za .
1 automobilu za. . .

Ovšem, mi'lže býti namítáno, že spoléhám na hmotné predmety,
abych prokázal; že rodinnému životu je potrebná industrialisace; ale
nezapomínám na skutecnost, že amerícký národ nevydává jen miliony dolaru na zarizeni nových domácnosti, ale že také soucasne zvyšuje náklady pro budou ci zajištení svých rodin ve forme pojišteni a
úspor za mnoho bilioni'l dolaru rocne, což zajisté je príznacné pro
odpovednost a predvídavost,
které existují jen u národa žívotného
a zdravéhO.
V méne než dvanácti letech byli jsme svedky následujicího znacného vzri'lstu financní sily, svedcicí o úsilí zabezpeciti budoucnost
amerických rodin. Sporitelni vklady vzrostly z 4.726,472.768 dol.
na 24.096,000.000 dolaru; pi'ljcky z 1.137,600.648 dol. na 6.334,000.000
dolari'l; pojišteni životni z 20.520,598.000 dol. na 78.492,000.000 dol.
Soucasne je zajímavo, že velký vzrust byl dosažen presto, že stavebni
náklady se znacne zvetšily.
Jak je dobre známo, je nyní všeobecný, silný pohyb obyvatelstva
z mest do predmestí. Toto stehováni podmífiuje velký pocet staveb
rodinných domki'l na dalekém predmestí v zahradních osadách.
Vzrust vetších mest ve Spojených státech jakož i vzri'tst predmestí
ukazuje následující statistika:
Procento populace predmestí:

Boston

.

Chicago.
Detroit .
New York
Philadelphía .
Pittsburgh.
.
St. Luis ...
San Francisko a Oakland .

vr.191O

v r. 1920

55

58

9

15
15

II

27

29

22

27

48

51

17
17

18
19

JOhn C. Long v The Journal of Land and Public Utility Economics
napsal: "Za deset let okrsky Long Islandu priléhající k New Yorku
zvýšily svou populaci ze 180.068 na 236.361. Pred deseti lety nejvetší
cást tohoto území pokud pešky nebo povozem byla dosažítelna od
železnícních staníc, byla už obydlena. Dnes staví se domy podél cest,
vzdálených deset mil i více od stanice." Tato decentralisace obyvatelstva byla možna jen pomocí automobilového pri'lmyslu. Betonové
silnice vzrostly z 15.991 mile v r. 1901 na 50.521 v r. 1927. A pozoru-
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hodná cást techto tratí procházela predmestími,
dem znacného stavebního ruchu.

která se stala stre-

Snad není zapotrebi poznamenati, že zvýšení poctu porodu v nemocnících je jíný dltkaz postupujícího zlepšení standartu rodinného života v Americe. Jcden z nejvýznacnejších
statistických zjevu našeho veku jest neobycejne vysoký pocet porodu v predmestích oproti
vnítrnímu mestu. Ewanston a Oak Park ve státe I\linois práve pred
branamí Chicaga na príklad mají takový pocet porodu, který muže
závodit s poctem v Japonsku a ten prec dal pred casem vzniknout
heslu "žluté nebezpeci". Bylo mi receno, že tento mimorádný pocet
porodu v obou predmestícn Chicaga je z cásti dusledkem príznivé okolnosti, že obe mesta mají porodníce a velký pocet osobních
aut rodinných, která umožnuji život v periferii v zahradních domcích,
daleko od pracovního strediska.
V této souvislostí cítuji zajímavé
departementu
ve Washingtone:

pozorování

našeho obchodního

Moderní touha po rekreacních možnostech v prírode spolu s bezpecnosti v ulicích s malou frekvencí, žpusobuje hromadné stehování rodin s detmí na vzdálené predmestí, kdežto bezdetní lidé se stehují
do mest, kde mají vetší pohodli v Cínžovnich domech, ale menší volnost a vzduch.
Tyto skutecnosti souhlasí s výslcdkyjíných
sta(istik a to vše, zdá
se mi, že odporuje tvrzení jako by v m(lderní spolecnosti zanikal prírozený výber. Je pravda, že ve velké míre jsme hotovi s hrubým prirozeným výberem barbarských dob, ale naše hospodárská soustava
vede nás k nové forme prirozené selekce. Jí oddeluje se ona cást spolecnosti, která je naklonena k domácímu životu a výchove detí od oné
cásti, která necítí tuto spolecenskou a rasovou potrebu. Výsledek muže
býti predvídán. Prubehem nekolika generací amerícký národ bude
populací zretelne monogamíckou. A tak vek stroju a automobil nejen
neprekáží pokroku národnímu, jak pesimisté se domnivají, nýbrž
ve skutecností osvedcí se jako záruka bíologického pokroku americ·
kého národa.

("North Amerikan Review".)

ŽiVOT

A INSTITUCE

Dr. Jan Havlasa:

Opium.
V Ženeve dne 3. zári 1929.

Náhoda
je rozmarná
se obycejne
ríká

necekaných
ipaní
ro ni ae libuje
o s u dsiu.v Nekterý
ten žertících,
žertík neníkterým
postíženému ani dost málo príjemný, nekterý se dokonce stane osudným.
Ale ten poslední, který si náhoda dovolíla na muj úcet, není zcela
nepríjemný. Tento obrat je ciste obrazný a není mínen financne.
V doslovném smyslu. bylo by presnejší, kdybych rekl, že tento žert
jde na úcet nejakého pul tuctu vlád a Spolecnosti Národu, jejímž
sídlem je rozkošná Ženeva. Nebot pres' pul tuctu vlád a Spolecnost
Národu financují mezinárodní Vyšetrující Komisi Opiovou, jež se
dnes po prvé sešla a osobne seznámila, a jež v nekolika dnech se vydá
na pestré putování po zemích Dalekého Východu.
Nuže, ironie osudu spocívá v tom, že jserp jedním ze tri clenu této
mezinárodní komise, a že odjakživa mne bylo málo vecí tak protivno
jako práve op íu m. Nemohu za to, ale jsem tak nezajímave utvoren,
že nikdy mne nebavily ani mne neimponovaly pohlavni a jiné zvrácenosti ani rozkoše, k jejichž vyvoláni je nutno používat prostredku,
abych tak rekl, abnormálních. Jdu tak daleko, že seznam onech abnormálních prostredku zacínám už peprenim, jež by mne bránilo
vychutnáni prirozených kvalit jídla. Ale od peprení k opiu je nesmírne
daleko. Totož v živote. V literature jsou si ty dve vecí velmí blizko.
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Mnoho básniku a romancíéru opiem proste opeprili syt
celkem o opiu níc nevedouce. Stalo se to dokonce módou.
jsem té móde nikdy predne proto, že pri psaní jsem sl
módy nepotrpel, ale hlavne proto, že ze svých drivcjšlch
svete a po Dalekém Výcho.de jsem prece jenom neco ve
opiu. Níkoli mnoho, ale dost, abych rozpoznal, jak zoufale hl
je vetšína toho básneni a fantazírování o opiu. Rozhodne
nevim dost, abych mohl být zván znalcem opia a opiovéhop
Na štestí Rada Spolecnosti, když mé jméno predložila,
mé zvolení, neodvolávala se na mé znalectví opia, nýbrž
jsem znalcem Dalekého Východu. Stejne je s mými novými
Vedí toho o opiu stejne málo a snad ješte méne, ale jeden z
predsedal jiné mezinárodní komisi zamestnávající se vým
va tel st va mezí Tureckem a Reckem, a druhý je financní
Vedle toho poslání této mise vyžaduje sí jakési diploma
dva z nás jsme bylí uvedeni jako diplomaté. Všíchni tri
slušníky národu, jež na opiové otázce nemají prímého záj
rekneme presnejí, na otázce kourení opía. A podle stejné
dobné zásady bylo snad spíše vítáno, že žádný z nás trí d
nejde s nejakým predbežným znalectvím, jež velmi casto
znacno s neprekonatelným
zaujetím ve smyslu príznivém
príznívém.
Že asi každý z nás má predsudek proti opiu, sotva kdo
pochybovat. A nikdo se nás po tom neptal. Tento predsudek
vyznávají všecky ty vlády, které penežne prí spely na
komise a nabídly jí své pohostinství. Jakásí komplikace pro
cloveka vzníká ovšem tím, že ty vlády také mají z opia ai
ohromné duchody. Tak ohromné, že jejích príspevky na naI
znamenají v nekterých prípadech jen zlomek penežíté cást
jim z opia vyplyne za jeden jeden jedinký den. Pres to
vlády slavnostne prohlašují už po leta pri každé priležit
chtejí zbavít opiového zla. A níkdo nemuže být ani na
v pochybách, že Spolecnost Národu vzala už dávno za sl
své cleny a chce verit v jejích uprímnost. Pro boj proti
nebezpecným návykovým drogám je tu hned celá sekce, j
nejevila ochoty k tomu, aby tyto choulostivé problémy rei
kavickách. Dokonce by se dalo rící, že práve stanovisko S
Národu k opíovému problému je zkouškou a dokladem
Spolecnost Národu je pouze hrackou a formalitou, ci vážil
rem, kolem nehož musí vykrystalisovat
nový svet, nemá-U
ke všem certum.
O vážnosti a rozsahu opiového problému se prirozene soudy
rozbíhají. Je tomu tak se všim. Je mnoho lidí, o jejichž in
ani dobré vuli nedá se pochybovat, a kterí nad timto probl
rameny, ba odpirají videt v té vecí vubec nejaký problém, 8
by se musilo delati tolik hluku. Jsou jiní, kterí zas neveri v u
vlád pri rešeni opiového problému ani v úcinnost Spol
rodu. Není ted zapotrebí, abychom vyjmenovávali všechny
lídí vzhledem k opiovému problému. Ale mohli bychom j
pomenout, že je také mnoho tech, a to práve nejzkušenejších a
kove nejpevnejších, kterí jdou tak daleko, že v opiovém
vidí dokonce onen nejduležitejší hned po problému válek a z
To je veliké slovo. Druhý nejduležítejší problém dnešniho
veškerého lídstva a dvacátého století. Konecne s temi v
zbrojením to ješte ujde. Prvni jsme pocítilí I)a svém tele a
cítíme porád. Každý si umí vypocítat, kolik by se ušetrilo, k
blázníve nezbrojilo, a mnozí si dovedou predstavit, co vše
vykonat s onemi penezi moudrejšího. Nejméne už teší ve
vyhlídka na brzké vypuknutí zas nejakého vraždení ve ve
jakého nicení hodnot a mrháni energie. Ale že po tomto
by prišel v duležítosti na radu hned onen opiový? Co je do
opiu na príklad nám, Republice ceskoslovenské?
Pravdepodobne mnozí lídé u nás vubec dobre ani nevedl,
to opium, a celkem se tomu nelze dívít. Vedí-li, že opiumje
mlécná štáva nezralých makovic nekterých druhu mák6,
miliony lídi pojídají v pilulkách nebo kourí, nejsou na tom o

Prítomnost,
losUproblému, ba tím spíše se mohou pozastavit nad
vec významu nanejvýše místního by nekdo chtel
otázku svetového významu, ba dokonce na druhý nejblém všeho soucasného lidstva. Teprve tehdy, když
o, že morfin a heroin,
dve z nejnebezpecnejšich
drog, jsou deríváty opia, neboli, že opíum je surovinou
u, nastává možnost, že ten nekdo nebude mít hned
h pro opium jako druhý nejtežší problém civilisace
ti. A pak je tu ovšem ješte 'pomerne nepatrný pocet
ých romantiku, kterí z beletrie si utvorili fantastické
opiu a skoro pravidelne si opium pletou s ha š i š e m nebo
, ale nejcasteji s obema temito narkotiky.
omyly se hemží dokonce i docela vážná literatura cestových národu. Už i nejstarši nedorozumeni cestopisecká,
za následek podráždení obraznosti básníku a romanopráve tím zamenováním úcinku hašiše za pusobení
ysly zplodili v tom svém platonickém opojení opiovém
a prosaisté, jako trebas Baudelaíre a Dickens, poskytlo
pro celou humoristickou sbírku dokladu o nevederesnosti básnícké tvorby, o její vecné neodpovednosti,
e dalo by se najit stejne mnoho nebo ješte více dokladu
Jiném poli, pri kterémkoli jíném námetu a predmetu. A poje práve v móde, ta sbírka by mOhla vycházet na poRozhodne by v ní bylo nejedno jméno dnes dobre znám spisovatelu, kteri ve skutecnosti o tom neštastném
o mnoho více, než ponocný ze Zlámané Lhoty, ale dot uzdu své bujné fantasii a pobláznit tisíce lidí, pro než
casto se stává vlastne také jen druhem opia, vice nebo
vým podle jedincových disposic a podle okolností.

i

, zásadni a nejcasteji se vyskytujíci popleteni pojmu vyeni hašiše s opiem a z predpokladu, že úcínky obou
jsou stejné nebo podobné. Za hašiš je odpovedno in d i c k é
abis indica, ale jen v teplejším nebo horkém podnebí.
výron stopecnatých žlázek v kvetenstvi samicích rostlin
olky plodné vyznacuji se omamným pachem a poskyrozmanité prípravky narkotické, jež bud kourením nebo
nebo pitím zpusobují opojení úmerné s vydatností príjností poživace, se stupnem jeho náružívosti a s okolfysiologíckého nebo psychologického, jež k opojení vepredcházejí a je doprovázejí. Ale toto opojení se velmi
je drive nebo pozdeji zurenim,
bai vraždením
na
a zdá se, že vždy je doprovázeno stavy halucinacními ve
nižšímstupni. Úcinek opia naopak se vyznacuje o tup e ním
pH návyku a náruživosti se stává chroníckým, ba casto
Itým stavem a vede k známé, príslovecné vyzáblosti
tich zanedbávání vlastní výžívy i rodin a následkem toho
Jle01ocem,jež porušují ekonomickou rovnováhu, cín i obtížrešeni sociálních problému a usnadnují šírení nákaz i do
atelstva opiovou nerestí nedotcených.
pecná droga casto zamenovaná s opiem je kokain,
jež
vyrábí se z listí k o k y, keriku z celedi blizce príbuzné
a lnu. Tento prudce jedovatý alkaloid má svuj význam'
kde se ho s úspechem užívá na mistni umrtvení citlivostí,
pti castém uživání nelékarském k návyku a náružívosti,
ae podle minení mnohých autorit jeste osudnejším zotromorfinism, a vedou k naprosté, casto beznadejné zkáze
vni i morálni. Už i pouhé žvýkání svežiho nebo sušeného
úhlednéhokere, ode dávna rozširené v jíhoamerických Andomorodcí, pusobí opojení, jež pri mirnejšim použití se
'tému prekonání telesné únavy a proto bylo od Indíováno.
I jeho derivát, morfium, mají své nesporné místo mezi
a do znacné míry nenahraditelnými
lécivy, pokud jejích
o vzdelaným a odpovedným lékarem, jest obecne znátlci o heroínu, jiné prípravce z opia, jejíž úcel je vý-

hradne škodlivý a vedoucí k nebezpecnému návyku, nevyhnutelne
se menícímu v nerest a koncícímu telesným, duševním í mravním
rozvratem obeti práve tak, jako se jím koncí m orfin ism. jakým zpusobem se zneužívá jak kokaínu a kodeinu, tak morfía a heroínu, je
celkem zbytecno vykládat. Mne to nebavi a nekterého ctenáre po
prípade by tyto výklady mohly zlákat k pokusum. jaké zlo morfínísm pusobí, je konecne dosti známo aspon v hrubých obrysech. je
však méne známo, že na priklad ve Spojených státech pocet obetí
mortinismu se odhaduje až na tri miliony, a že bujeni zlocínnosti je
v prímé souvislosti s mravní neodpovedností prí vodenou morfínísmem, vubec nikdo by se neopovážil vyvracet.
A tím dostává se i ten, kdo byl by náchylen pochybovat o významu
opíového problému, k nezvratnému faktu, že pestování máku setého, prudce surového opía a výroba morfia z neho nejsou vecí týkající se jen té neb oné zeme, toho neb onoho národa, nýbrž zájmem celého sveta, problémem veškeré lidské spolecností a tedy též otázkou,
kterou se muže a musí zamestnávat
Spolecnost národu a které príkládat druhý nejvetší význam mezi všemi problémy svetovými není
aní dost málo prehánenim a nadsázkou. Morfínism a zneuživání jíných
drog pro lékarství užitecných, jakož i návyk a náruživost pri užívání
drog jinak vubec neužitecných staly se už prízrakem v mnohých státech a mezi mnohými civilisovanými národy, a jejich príšerné následky nejsou zcela neznámy ani u nás. Až posud lze u nás mluvit snad
hlavne jen o prípadech ojedinelých, ale vlna techto celkem ubohých,
pošetilých nerestí, zmocnující se jinde celých vrstev spolecenských a
ohrožující zvlášte dospívající pokolení, nemohla by, než zasáhnouti
též k nám ze sousedství už nakaženého a vposled postaviti nás pred
skutecnost, jež prozatim muže se nám zdáti skoro nepredstavitelnou.
Ale pouhá ta okolnost, že jíné zeme a jiné národy jsou již vážne
ohroženy oním prizrakem nebezpecných drog a nízkých, zbytecných
nerestí, staci pro myslicího cloveka, aby chápal význam celého tohoto složitého a prece jednoduchého problému. V této dobe žádný
problém není císte místní a dríve nebo pozdejí, prímo nebo neprímo
ptlsobí na celý svet. Má-li vubec svet být zachránen, nutne se stanou
obecným problémem i mnohé vecí a okolnosti, jež ješte podnes jsou
pokládány za otázku nejen té neb oné zeme, toho neb onoho národa,
nýbrž hlavne toho neb onoho jedince. Pokud lidstvo sí neuvedomí,
že hromadné obelhávání lidstva ruznými podvody není soukromou
vecí obelhávaných a ohlupovaných, a že na príklad ani neodpovedné, bezmyšlenkovíté plození detí není pražádným svatým právem jedince, který není zdráv anebo nemuže detem venovat potrebnépéce, ba ani výživy, nýbrž otázkou
týkající se vubec lidské
spolecnosti, není nadeje, že svet mohl by se vyhnout pohromám
ješte mnohem horším, než byly ty, kterými už prošel a prochází.
Není tedy morfínismus tím jediným prízracným chapadlem, jímž
opiový problém zasahuje z Dalekého Východu do všech zemí celického sveta. Postací si pripomenout, že miliony lidi umírají rok co
rok hladem nebo podvýživou v Cíne a v Indii, a že v techto dvou
ohromných zemích je na tísíce, ba na statísíce akrú pudy práve nejúrodnejší venováno pestování máku setého místo obilnín, jichž tyto
dve zeme potrebují pro více, než sedm set milionu svého obyvatelstva. Není zapotrebí zvláštní duchaplností, aby si kdokoliv ujasnil
jaký by melo význam, kdyby místo pestování zbytecné, ba škodu
pusobící plodiny byla rozmnožena domácí zásoba potrebné výŽívy.
A nejde tu jen o miliony umírajících lidí, o šírení nákaz do sousednich
oblasti, o národohospodárské
znehodnocení lidské energie a šírých
okrsku: produkce opía nad uznanou a kontrolovanou potrebu lékarskou je nejen sama v sobe zbytecná, nýbrž plodí zlo jak tem, kterí
ho uživají návykove a náružive, tak vubec celému svetu nejen jejich
prostredníctvím a bezprostredním
následkem jejích náruživosti pro
jejich rodíny a pro okolí, nýbrž i znemravnováním lidské spolecrwsti,
pro níž lákadlo bohatých získu plynoucích z prodeje opía, at zákonem schváleného, at podloudného, znamená vždy zmetení pojmu
dobra a zla, zmelcení pocitu odpovednosti a celý retez násilností, jež
zretelne i potají podmilají rozumnost a slušnost v národním a mezinárodním organismu, ale také celý retez nezdravých pokrytectví a
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úskokti, jež trvalejší
možným.

a spolehlivé dorozumení

sveta ciní takrka

ne-

O tom, že pokrytectví a neuprímnost ve svete prevládají, nebude
asi sporu mezi lidmi rozumnými: nedávná svetová válka byla toho
dokladem až príliš výmluvným a prece byla jen hrackou proti tomu,
co od té doby lidstvo si velmi-pilne pripravuje pro další zábavy toho
druhu. A z tohoto pokrytectví, z té neuprímnosti vyplývá mimo jiné
také naprostá nespolehlivost všech údajil o opiu, o jeho pestování a
spotrebe. Pripouští se obecne, že na príklad v Indii kultivaci opiového máku bylo v roce 1881 venováno pres milion akru, ale o dnešním
stavu se údaje tak rozcházej i, že je takrka zbytecno je uvádet. Je jich
skutecne na 200.000, jak uvádejí úrední cislice anebo pri nejmenším
dvakráte tolik, jak tvrdí nekterí znalci a prisni posuzovatelé? Produkuje se rocne v celém svete toho opia desetkráte nebo padesátkráte
vice, než kolik by si vyžadovala legitimni potreba lékarská? Jsou
opravdu na príklad v chránených indických státech, tedy mimo Britskou Indii, tajné zásoby, které by stacily svetové spotrebe na dve ste
let, jak se tu a tam pošeptává anebo strach má velké oci? Záleží konecne na tom, zda Cína' dává do obehu rok co rok deset tisíc tun opia,
jak se domnivají optimisté nebo tricet tísic tun, jak tvrdi pesjmisté,
anebo snad jsou nejbliže pravde sami Cinané, kteri jdou ve svém optimismu tak nizko, že se stává skutecne zbytecným jejich odhady uvádet, leda bychom k tomu chteli pricinit poznámky zbytecne nelichotivé pro mentalitu veliké cásti lidstva? Kolik milionu poživa'cu opia
je dnes v Indii, kolik milionu kuráku je dnes v Cine?
Ve své príprave pro studium opiového problému odstrkávám všechny tyto dohady jako zbytecné. Hlavní pro mne jest, že tento problém byl by naléhavý až tehdy, kdyby byly pomery jen takové, jak
je uvádejí ti nejvetši pokrytci a lhári, a dobre vím, že jsou stokráte
horší. A spokojuji se s tim, že proste pokrcím rameny nad temi ubožáky, kteri by chteli prirovnávat v jakémkoli smyslu na príklad
otázku alkoholu k problému opiovému. Pro mne stací ta nesporná
okolnost, že alkohol se velmi lehce vyrábí z plodin, jichž pestování je
nevyhnutelné, ponevadž jsou to soucasne nenahraditelné živiny všeho
lidstva, kdežto opiový mák lze vyplenit až na kontrolované pole sloužíci lékarské potrebe, a nikdo na svete nebude na tom za 'trlá hure,
naopak, kdekdo na celém svete bude na tom lépe, prímo rkbo neprímo práve následkem toho, že Papaversomniferum
dán'Q bylo
definitivne a neodvolatelne na index veškeré civÚisace. V dobe aeroplánu í malé policko máku setého je tím méne zatajitelno, a to hlavne
v dobe kvetu, že tato rostlina si vyžaduje urcitého druhu pudy a tedy
by se vedelo, kde po ní pátrat i v oblastech, které jsou administrativne méne poddajné a ovladnutelné anebo po prípade posud nepoddajné, misty až neprístupné po zemi i po VOde, ale nikoli ze vzduchu
bombám, nicicim nezákonná pole.
Ostatne tyto extrémy byly by pomerne tak ridké, že vubec nepadají na váhu. Mnohem významnejší jest, že v tomto druhém ctvrtstoletí veku dvacátého a v tomto druhém desítiletí po ukoncení svetového debaklu vidíme po všech konferencích a kongresech a slavnostních prohlášeních, po všem tom pokryteckém knourání na príklad Persii, jež prekotne zvetšuje svou opiovou produkci predevším
pro mezinárodní obchod a tim staví se na ekonomický podklad, který
vlastne nemel by vubec být prípustný mezi slušnými národy. Nezáleží ted na tom, do jaké miry také jiné státy už následuji anebo v budoucnu by mohly následovat príkladu Persie. Pro tuto chvili nám postaci, rekneme-li si, že seradeny podle množstvi své rocní produkce
opia, ty zeme mají v cele Cínu, Indii a Persii, po nichž následují Turecko, Jugoslavie, Recko, Bulharsko a Egypt, ale opium pod rukou

Velkt

vtber
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se pestuje také ješte v Sibiri, ve strední Asii, v 8ume, v
jinde, kdežto v Korei, ovládané Japonskem, zdá se, jako by
produkce byla díktována jen lékarskou potrebou a prísne
státnim dohledem.
Je každému zrejmo, že v podstate opium, jiné drogy ni
nebezpecnou náruživost zpusobujicí a pestováni máku s
jeden neoddelitelný problém, vetvici se do otázek národo
ských, lékarských, mravních a politických tak spletite, ie
nikde není možno se dotknouti jedné stránky problému a
se vyhnouti všem ostatním stránkám. Ale úredni název naIl
jest: Komise na vyšetrování dohledu na koureni opia v Dale
chode, totiž Commission denquete sur le controle de topl
mel' en Extrime Orient, Commission of enquiry into the
opium smoking in the Far East. A to znamená, že do naIi
tence nespadá prímo ani otázka pestování opia, ani pojl
v Indii, ani problém jiných nebezpecných drog, ani jiné z
Daleký Východ. Avšak Cína se postavila proti vyslání této
nepripusti ji na své území v jejím úredním poslání. Tedy do
petence nespadá ani Cina, hlavni kurák opia.
To vše jsou také ironie
osudu. Ale nejsou snad takd
cekané. Rozhodne to nejsou žertíky. A bylo by nespravedU
novat z nich náhodu, tu rozmarnou paní. Ano, náhodou m
nou zhostit náhodu jakýchkoli
výtek,
a obvineni.

NOVÉ

Karel Engliš:
K r i s e a cen y. Vydal Fr. Bo
v Praze.
Stran 48. Brož. Kc 4'-.
Zustane t
zásluhou
univ. prof. Dra Karla Engliše, že svE
šenosti získané vykonáváním
resortu ministers
pancí, tedy jiste v dukladné
praksi, neponechá
sebe a dovedl až dosud vždy vynalézt cas, aby
formou novinárských
clánku, neb knižne sdelil
verejnosti.
V brožure, kterou máme pred sebou,
svá pojednání z roku 1930 až 31 uverejnovaná
dových Novinách"
do techto ctyr kapitol.
1. Rozbor cenové struktury
hospodárské. 2. S
deflace a zvýšená produktivita
prícinami dnešnl h
dárské krise. 3. Úkoly státu pri rešení deflacnl
hospodárské.
4. Dvojí kapitalismus.
V techto kapí
na vedeckém
podklade,
ale zpusobem srozumít
dovolil, že dnešní svetová a z ní plynoucí naše
dárská krise, tkví v podstate svými koreny v pro
cenovém. Je to knížka, po níž s prospechem sáhne
kdo jakýmkoliv
zpusobem
se úcastní procesu,
je náš hospodárský
život.
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erayonu, zápisníku, soenecken a pod. psacích souprav' a podložek; aktovek
a jiDýeh nepostradatelných
pomucek kane.
technických má na sklade:
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K N I H Y.
: We II s a H u x I e y v y k I á d a j i o ž i v o t e
bud o \I c n o s t i. Clánek tento vyšel v casopise "Boo ks" ,
York Herald Tribune dne 1. února 1931, k americkému
Huxleyova dila "Veda o živote", která v ceském preklav nakladatelství Fr. Borový.
jsem slyšel vykládat Max Eastmana na prednášce, že
myšlenky v moderni poesií je do znacné miry zpusoben
101Ivýchovnou a informacni, kterou drive vykonávali basníci,
veda. Básne jsou pro ctenáre prázdné a bez jakéhokoliv
ponfvadž básnici nejsou schopni anebo nemohou vykonávati
Intelektuálni úsilí, kterého je treba, aby strávili moderni
pouIIlljl ve svých dilech. At je tomu jakkoliv s básnictvim,
velmi zlé pro rozšireni vedy. Vedátori jsou totiž do jisté
pro verejnost nesrozumitelni. Jejich soukromá rec je cízí
nekolik zasvecencu, a oni sami témer všichni jsou špatadateli. Je zrejme ,treba spolecného, ú§iIí: vedce s jeho
vedení a Iiteráta s jeho darem reci. Vedy, Básnictvi & Spol.
fo máme. Ale nejprve dovolte, abych se vrátil do studentských
nel "Annu Veroniku", nyní úplne zapomenutou k velké
mládež. Wells (abychom šli ješte dále) pracoval v biologické
a ve svém krištálovém a podivne prorockém románu predpostavy v tomto prostredí pri práci "s dlouhým jemným
zbarveného parafinového pásu, obsahujicího mikrosko'. (Cituji zpameti a nikoliv presne.) Literát V tomto prijako modemi básníci. Zná též neco. A tak ve "Vede o žiopravdového spisovatele a básnika v jistém smyslu.
jeho syna, ucence z koleje Trojice, který se venuje vedeckému
máme tu JUliana Huxleye, profesora zoologie, který je pln
vedomostí a dovede také psátí. Tato trojice "tri v jedné
fI trojjediného autora této knihy o živote, a' jednota,
tu dosáhlo, zahanbila by i krestanského metafysika. Je to
Neradim nikomu, aby chtel vybírati vety nebo dily a tvrdit
Wells a tohle Huxley". A pri tom stylle dobrý a odpovídá
jednoduchý, jasný a živý. Neni tu únavných zlozvyku,
hemži dila popularisátoru.
tedy zlatá priležitost pro Eastmanova básníka. A je to též
pflležitost pro pana Kohokoli (jméno, které dal trojjediný
&nemu obcanu), aby se naucil necemu z toho, co Daven"zrejme nejduležitejší vedou pro nás od té doby, co žiz biologie. Tato kniha je nejenom nejlepši ze všech popuplehledu vedy o živote, ale také nejvetší. Tri svazky obsahuji
ároven s indexem, který zabirá 33 stránek, a je tu nekolik
I dobre kreslených a vedecky presných. Procetl jsem knihu
"stránkou sotva za týden. A je to docela možné, máte-Ii
Vlaatnlho zájmu, ponevadž umeni romanopisce usporádalo
obratne. Dovede skoncit v pravý cas, zmenit scénu, vrátit
tomu cas uzrál atd. Ale taková horlivost neni nutna a ani
pflllš nedoporucovali. Kniha je plna kapitol a oddilu a hodí
t\etbe. Mužete se docíst o Freudovi a jeho-skupine za pul
Iblost zabírá oddil na dve hodiny. Embryologie, hypnosa,
i morálka, promenlivost, základy fysiologie, urcení poy, pud a inteligence, kontrola porodu, chování zvirat a
llellavlorísmu... sto predmetu bezprostredniho zájmu se tu
ve zhuštené forme. A ovšem evoluci, ekologií a nervové
llúnlltontrole se tu venuje znacné místo.
to není žádná ucebnice. Nejsou tu žádné odkazy za necitáty. Není tu otázek k zopakování. Nejsou tu nahromapodrobnosti, které je možno zapomenouti. Není tu žádné
kostry, která tuhne v kloubech a proráži tu a tam svou
skrze vábivý povrch. Žádný pfednáškový kurs nikdy
tolik poli, nemel té duležitostí a nestrhl na sebe tolik zájmu.
ee nám ríká, jak modem i vedomosti žádaji nového výkladu
, tak ve vedách exaktních a na jiných polich, aby si
uvedomit svuj vztah k minulosti a své dnešni priležitosti.
Ilo se, prohloubilo a zmohutnelo naše poznáni života a
jdIo deju. Veliké a vzrustajicí množství faktu o živote,
IDlmonás a postupuje v nás, dáno k disposici praktickému
Odráží se ve veškerém našem chování; vrhá nové svetlo
mravni názory; naznacuje lepší metody lidské soucincuje modem i pojem sociálni služby a ukazuje nám
lIlOInostia nová oproštení. "

Autori nám slibuji vše jasne podati a zjednodušiti, "popsati život,
jehož je ctenár soucásti, sdeliti, co je o nem bezpecne známo, pohovoriti si o tom, jaké vládnou o nem názory, a ciniti z toho pokud možno
nejvíce praktíckých záveru pro život." Pak je tu trochu diskuse o tom,
co život jest, kde se muže vyskytovat, a jak se vyvijela veda o nem.
Život je správne definován jako drama pohybu, metabolismu a rozmnožování, cimž se Iiši od ríše nerostné a od všech projevu neživé prírody. A autori rikaji toto o stanovisku cloveka k vede.
"Velký vek Recka znamenal dobu, kdy se výjimecne vyvijela
myšlenková odvaha ve starém svete. Clovek vždy byl a dosud je
snad pudove naklonen cítit ochromeni a hruzu z holé skutecnosti;
nejtežším úkolem vychovatele jest nauciti ho divati se faktum
prímo do oci. Jest od prirody zveda v - ano, ale jest uboze a
skryte zvedav. Nerad bývá pristižen, že se na neco divá, a nerad upadá do podzereni, že o necem premýšlí. Cistá otevrenost
o našem tele jest teprve posledni vymožeností naší civilisace ...
Odpor k biologickému vedení neni nikterak mrtev. Je to stálé
úsilí odpirati fysiologické a pathologické vedomosti lidem, kterí
by jich mohli blahodárne praktícky využití."
Autori takového stanoviska nemají. Vzali si za úkol stanoviti jasne,
co je známo a co o tom mysli ... "A tak dostáváme se až ke známému
nám životu ve meste a na ulici, doma a v laboratori a k jeho vyhlidkám
do budoucnosti."
V knize prvni je popsána všeobecne cinnost lidského stroje. Pak ve
vhodném porádku defiluji pred námi hlavní druhy zvirat a rostlin a za
nimi pak jdou "fakta evoluce". Ctvrtá kniha zajimá se o vývoj jedince
a dedícnost (abeceda genetiky), promenlivost, darwinísmus a mystické teorie evoluce. Pátá kniha mluví o dejinách a dobrodružstvích
života a v ni cteme o kosmologickém deni, o puvodu života a vývoji
zkamenelých druhu až do príchodu dnešního cloveka. Tato cást prechází k rozsáhlejšimu pojednání o ekologii, o zvycích a životních podminkách zvirat. V kapitole o zdravi a nemoci cteme o mikrobech, vitaminech, ultrafialových paprscích, epidemiích a hlavnich prícinách
smrti u dnešniho cloveka. Kniha pátá se zabývá chovánim živých
tvoru, pocinajíc tropismy a vedouc až k vedomí. Zde se mnoho mluví
o kure lidského mozku, vrhá se pohled na moderni myšlenkové školy,
zabývající se behaviorísmem, je tu výtecná analysa hysteríe a jiných
abnormálních stavu a nejlepší krátký výklad Freudovy nauky a oboru
príbuzných, jaký jsem kdy videl. Autori jsou kritictí, ale celkem uznávaji to, co považují za cenný a významný pohled do lidského ducha.
"Necht naše kritika není považována za snižováni jejich dila anebo
dokonce za zmenšováni Freudova významu. Jméno Zikmunda Freuda
je v dejinách lidské myšlenky tak duležité, jako jméno Charlese Darwina." Pak prijdou na rádu moderní predstavy o lidské duši a trochu
z "pomezni vedy", telepatie, "psychických jevu" atd. Posledni kniha
mluvi o základních zvláštnostech lidského druhu a v ni prehliži sociálni
instituce a sociálni zmeny. Neni tu mnoho sociologie, ale jsou tu jeji
dusledky. Ve všem tomto autori jsou pozoruhodne znamenite informováni témer v každém oboru. Jsou podivuhodne peclivi a úzkostliví, aby
rozlišovali vedecký fakt od jeho výkladu a jeho filosofických dusledku.
Pokud mohu prehlédnouti, je jejich presnost ve veci faktu praktícky
bezvadná (v celém dile našel jsem jen nekolik málo tiskových chyb)
a v celku jsou velmi bedlivi pri všech otázkách pochybného výkladu.
Myslim, že se ponekud déle zdržuji u hypnotismu, náboženství a "psychického badáni", ackoli neni nijak možno rici, že by byli nejak
v tomto oboru duveriví, a v celku jim venují málo místa. Je tu úvaha
o eugeníce, ale podotýká se, že je to "pouze slovo pro neco, co dosud
zustává neuskutecnítelnou myšlenkou." Zastávají se tu silne darwínismu a teorie prírodniho výberu jako nejvetšiho faktora pri evoluci
a cini tak s novou i starou a prijatelnou logikou. Tu je mohutná odpoved tem, kterí nedávno vystoupili s novým tvrzenim, že Darwin nemá
pravdu. A každému jinému biologíckému a psychologickému názoru
soucasného významu ~ zájmu, zdaj í se tu venovati dobre vyvážený
a rozumný zretel. Neni tu žádné propagandy pro socialismus a neco
podobného. Neni tu žádných "Lidi jako bohu".
Pri vlastnim psani tohoto dila snažili se autori velmi málo, aby tuto
dávku osladili. Je tu trochu klidného humoru, velké množstvi grafických a dumyslne názorných ilustrací a obratné usporádání látky,
o kterém jsme se už zminili. Ale jasnost a .jistota výrazu jim zrejme
tanula na mysli v predni rade. Kniha je urcena pro verejnost, ale není
nijak "populárni" v hanlivém slova smyslu. Je vážná, obširná a prisná.
~Z~k~ra~·
t~k~a~,
její uverejnení znamená peknou poklonu všeobecnému ctenári.
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Svet Anatola France, hlavne ta jeho
do níž nás uvádejí jeho kulturne-historick
a kulturne-satirické romány - obsahu
všecko, ceho si esteticky založený duch.
muže žádat.

OTOMAR sCHAFER

POHRO·MA

eANATOLE
. FRANCE

Román

Tot osud, jakých válka prinesla mnoho. Muž voják se
po letech vrací ze zajetí a nalezne svou ženu provdanou
za jiného a kolem ní dve deti, které nejsou jeho. Zde
je láska k jedné žene a proti ní jiný muž, církev, která
onu ženu muži dala, a stát, který nový svazek chrání.
Smakal se vrátil ·do svého" statku a níkdo krome syna
ho nepoznal; dali mu kus chleba a vyhnali ho jako žebráka. Nyní nastává boj o právo. Na jedné strane otec
a syn a na druhé strane pytHci, žárliví vlastníci pudy
a zlocinný muž Zwanziger. A za švím leží jakási stará
vražda, která v bourlivých nocích desí. Pravda pozvolna .
nab)'vá pudy, Smakalovi se vrací láska ženy i láska nevlastních detí. Pytláka odklidí konecne z cesty vyšší moc
než morálka a román lidí, žijících v tragických okolnci·
stech, koncí v novém, vykoupeném živote.

Lumír:
"Scháfer je z našich nejlepších prosaiku.
svrchovane jemné kultury".

Má dedictví

V edieiPantheon

dosud vyšlo:

I. Pod jilmem.

Román. Stran 240.

II. Proutená panDa.

Román. 216 stran.

Brož. Kc 1.2'SQ.

DI. Ametystový prsten.

Román. '256 stran.

Brož. Kc 12'50.

IV. Pan Bergeret

Román. 244 stran.
Váz. v plátne I.·II.-III.·lV.

Kc 60'-,

Stran 192.

"Scháferovi nelze upríti sveží vypráveni, jež ctenáre zaujme od prvního okamžiku".

Povídky. 240 stran.

ROSULEK

ŽENA V PEVNOSTI
Román z cizinecké legie

e

Do cyklu vojenských románu zarazuje J. V. Rosulek nový,
tentokráte ne sice válecný v pravém slova smyslu, ale
lícící francouzskou dustojnickou spolecnost v prístavním meste Toulonu, odkud plukovník Franchet, poverený službou v Alžíru, vyvede svoji manželku Lee do
pevnosti uprostred poušte a mezi hladové muže. Rozmar
plukovnikovy ženy stane se retezem neobvyklých príhod
a prítomnost paní Lee ve zdech pevnosti zrneni osud
všech, kterí se s ni setkají. Rosulek se v novém románe
odvažuje smelého rešení milostné zápletky mnoha mužu
s jedinou ženou. Francouzskou a africkou kulisu staví
pevnou rukou a z vlastních cestovních zkušeností.

Venkov:
,Jeho

romány jsou prožité

Parili.

Brož. Kc 12·so..
v jednom
polokož. Kc 85'-.

sv.

dokladu".

Brož. Kc 12'50.

VI. Studne sv. Kláry.
Brož. Kc 12'50

VII. Sedm žen Modrovousovfe
Stran 200.
Brož. Kc 12'50.
VDI. Perletová schránka.

Stran 256.
Brož. Kc 12'50.
Váz. v plátne V.-VI.-VlI.-VlII. v jedno
Kc 60'-,
polokož. Kc 85'

sv.

IX. Bohové ibneji.

Brož. Kc 15'-.

Stran 300.

X. Touhy Jana Serviena.

Stran 138.

Brož. Kc 10'50.

XL Zlo~in Sylvestra Bonnar
Brož, Kc 15'-,
XII. Komická historie.

268 stran.

Stran 208. Brož. Kc 12'50. Váz. v plátne lX..I.
Xl.·XlI. v 1 svaz. Kc 63'-, polokoi.Kc88' •

xm. Ostrov

Stran 274.
a mají hodnotu

V

V. Baltazar a jini povídky.

Ceské slovo:

J. V.

Brož. za Kc 12'S0~

tucnáku.

Brož. Kc

17-50.

XIV. Vzpoura andelu.

Stran 298. Brož. Kc 15·-. Váz. v plátne: :xm..
až XIV. v 1 svaz. Kc 42'50, v kuži Kc 67-50.

SERIE SFINX •

je naší nejrozšírenejší rodinnou knihomou:lJsou
to pravé
knihy, objemné a normálního formátu, tištené na bezvadném papíre a vázané v trvanlivém materiálu. Mužete
je pohodlne císti. Vázaný svazek stojí pro odberatele 10
románu jen 19 Kc. Jednotlive 25 Kc. - Vyžádejte si podrobný prospekt zdarma u svého knihkupce nebo prímo v

NAKlADATELSTY/
S/IN%,
B. JANDA
PRA
A Il, K A RL O YD NÁM. CISlO 15.

8

XV. Zahrada Epikurova.
Brož. Kc 15'
XVI. Na bílé skále~

Stran 168.
Stran 204.

XVII. Thai~.
Str. 224. Brož. Kc 15·-. Váz.vplátne: XV.•XVI.
až XVII. v 1 svaz. Kc 55'-, polokož.Kc70'-

U knihkupcu

a v nakladatelstvl

FR. BOROVÝ

V PRAZE

