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Obetavoststran ve volbách a po nich.
klijsme si již na podivný zjev, který predchází v našem poliživotevšechny události, které by monly mít nejaký znacnejší
Ba preskupení v mocenském postavení
stran. Takovou sítuací
í zvláštní pohyb a hemžení v politických
stranách, které
na sebe vzhled blanických rytírl't, náhle se probudivšich z neetéhospánku; pocnou se rozhližetí kolem sebe zraky, odhodlaucinítinecove prospech lidu a národa. Moudrost, která až dosud
a spala, se probudi k velikým slovl'tm a vyhlédne sí vše probystrozrakem radu úkollt. To by, sám o sobe, nebyl zjev
a nectný a obcané státu mohli by se z neho jen radovatí, kdyby
v sobe viry, že zjev ten nebude vyvoláván jen bližicím se tervoleb, treba í jen obecních. Zkušenost, bohužel, nenabádá
a k takové vire; víme, že príjde den, kdy padne rozhodnutí volístkem a že ten den bude soucasne smrtelným dnem všech
ch nadejí, které vypucely v nitru nekterého rozjareného
. Strany na Podkarpatsku, na príklad, dlouho sí nevedely
I copocít s agrárni "WílIe zur Macht", ac z toho našeho dalekého
ého východu pronikaly cas od casu divné zvestí až do Prahy.
tu!ení podzimních voleb probudilo je k žívotu a osvítilo jejích
. Osvícenípríšlo jaksí náhle (to je jeho vada), ac pomery podtské nezrodily se pres noc. Prípad mohl by sloužití jako školský
d náhle vytrysklé stranícké obetavosti. Nechteli bychom touto
kou zlehcovatí význam této spolecné akce, naopak doufáme,
bude mítí blahodárný vliv na urovnáni politického života a
í morální úrovne v tomto koute republiky; máme jen za to,
ová obetavost stran zaskvela by se v daleko jasnejší zári, kdyby
rážela na pestrém pozadi predvolebním.
tavost (což jest schopnost prinášeti n ez iš tn e obetí) na pozadí
u celostátniho je vl'tbec vlastností, která se zrídka objevuje
Iltlckémdení u nás. Rozhodne je to neco, nac naše strany neou. Težko by se hledal priklad, dokazující, že nekterá politická
a obetovalaSVtljzájem zájmu celku, aniž by si nevyhradila nárok
tompensaci. jest ješte v pameti obraz práce parlamentu v posledtýdnech pred prázdninami. Co tu bylo naléhavých úkoltl, cekah na provedení, a trocha obetavosti z té ci oné strany mohla routi uzly, které se tvorily ze dne na den v tech nekonecných
jednání a vyjednáváni. Cas, za nímž stály napjaté tváre tisicl't
u (na výsledku smlouvání závisela snad jejích možnost výdelživobytí),plynul a strany se nemohly dohodnouti. Tehdy práve
agrární se vyznamenala naprostým nedostatkem obetavosti.
thnto kardinálním nedostatkem trpeli nejen obcané, nýbrž i part sám, jest zrejmo z prípadu zákona o záruce za prl'tmyslové
. Bylojiž tehdy zrejmo, že zákon v onom oklešteném rozsahu,
ž vyšel z parlamentni tlacenice politických zájml't, nedostaci
u úcelua bude musít znovu v dohledné dobe príjítí na program.
nedostatek stranické obetavostí pridelává zákonodárcl'tm práci
ou. jako by doba, v níž žijeme, byla bezstarostnou idylou.
ledek neobetavosti? Dobrodiní tohoto zákona se rozdrobilo a
o nebo nebude pocíteno v hospodárském živote státu tak, aby
znatelne zlepšiti sítuaci.
t však obetavosti na našich stranách je zatím marné. Aspon
I pokud neuznají samy, že by to s obetavostí mohly zkusit
edemna situaci). jinak pro takovou žádost není nadeje. Snad
tím, že mezi volicem a vedením strany je nejaká propast. To
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by však byla kapitola pro sociologa. Marx napsal v r. 1848: "Národové sí ... s králi dovedou nekonecne snadnejí pomocí než s parlamentem." Což, možná, platí o parlamentu, jíste však o stranách.
B. Složický.

Nac strany potrebují peníze.
Všímnete si, jak naše politické strany provádejí nyní agitací do
obecních voleb, a budete se potom už méne ptáti, cím vlastne vzníká
jejích veliká režie, na niž si opatrují, jak ted už je asi všem známo,
kapitálek rl'tznými pokoutními a morálne níkterak prvotridními zpusoby. Hlavnim znakem této agitace (po její kríklavostí) jest jeji nákladnost: provolání, plakáty, schuze, recnící, brožury, štáb sekretáru
v horecné cinnosti, to všechno ovšem stojí peníze. A to, prosím, jde
tentokráte toliko o volby obecní, o nichž nekteré strany dokonce
tvrdí, že nemají politického významu. Vypocítejte si podle toho náklady na volby parlamentní,
jejichž politicnost ovšem níkdo nepopirá, a budete miti pred sebou asi hlavní duvod, proc príspevky
straníku se ve financním hospodárství stran pokládají za malinu pro
slona. Strany nespotrebují nejvice penez na osvetovou a poradní
práci svých sekretáru mezi lidem, která se také uvádí jako argument,
nýbrž na roztrpcený boj o volicské duše. Volic, který je stranamí lákán ruzným zpusobem, má si i toto lákání nejdríve sám zaplatít.
Ovšem vetšinou tak, že ani sám neví, že na to plati. To se už zarídí
v politických oblacích nad nim. Toto vše konstatujeme jen proto,
ponevadž práve se hovorí o tom, nac strany vlastne potrebují tolik
penez. Prostredku, jak omezití strany v této jejích divoké a drahé
agitací, zatím nedovedeme uvésti. Domlouvání jiste nepomuže.A když už jsme v konstatování, konstatujeme ješte, že od roku 1919
nebyly obecní volby vedeny tak intensivne politicky a s tak rozmáchlým pathosem jako letos. Politické strany vydávají provolání
tak obsáhlá a tak vzletná, jako by šlo o parlamentní volby, pri nichž
se má rozhodnoutí o obsahu celého polítického kursu. jestliže nekdo
tvárí v tvár této skutecností má ješte chut theoretícky tvrdití, že
obecní volby nejsou volby politické, dejte si na nej pozor: dockáte se
od neho zítra tvrzení, že v lese nejsou stromy.
-
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Úredníci to odnášejí za strany.
Prípad posázavské berní správy ukázal, kam až vede demagogie
dnešních politických stran, které zvlášte pred volbami vystupuji rády
v taláru ochráncu vlasti. Prípad: úrednik jednal se stranou a ta v rozrušení skocila z okna prvního patra a zranila se. Na otázku, kdo je
tím vinen, se rozepsaly deníky i týdeníky nejvetšich politických
stran bez vlastního vyšetrení s náležitým pathosem o vine úredníka,
který jednal hrube, bezohledne, a tak dále. Pri posuzování úredníkovy viny však musíme jít hloubejí, než se to zvlášte stranickému
dennímu tisku hodí a musíme sí zodpovedet nekolik otázek. Vyšetrilo
se, že onen poplatnik skocil z okna, protože byl zdanen premrštene
a nemohl zaplatit dan bez ohrožení existence. Má úredník zájem na
tom, aby zdanoval poplatníky výše, než priznávají, má snad upraven
plat podle výše výmeru dane, jinýmí slovy receno, dostává z výmeru
daní procenta? Nemá. jde - nebo má mu jít - jen o plnení úredních povinností a o prospech státu. je treba uvedomiti si, že by melo
být osobním zájmem každého úredníka fínancní služby, mít co nejméne práce. Ale práve vysokými danovými výmery si práci jen pridelává a zmnohonásobnuje.
Když je poplatnik vysoko zdanen, je
jísto, že za prvé pujde úredníkovi vynadat a v tomto bode je úredník
témer bez ochrany. Kdyby mely býti žalovány všechny hrubosti,
jímiž jsou úrednici berních správ obštastnováni pri konáni své povinností, nestacily by na prójednání žalob sóudy celé republiky. Co
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všechno pri tom úrednici musi spolknout, si nezasvecenec sotva predstaví. Nejcastejši výrok: "Co z chudáka vydrete, politické partaje
rozkradou!" O osobní urážky není pri této agende nouze. Zde by si
mely politické strany uvedomit, co znamenají pro verejnou morálku
vubec a pro danovou zvlášte. Vykládá se to v novinách a v theorií
hezky, v praksi se to provádí jinak a odnese to financní úredník.
A aby nezustalo jen pri ústním podání, podávají si financního úredníka i novíny jako jedíného a tím horšího vinníka. Pro úredníka
vyšetrujícího priznáni je tu další práce a obtíž v podobe stížnosti a
odvolání. Jak pri tom je uctíván postiženou stranou, je snadné domyslit. Na otázku, má-li úrednik osobní prospech z vysokých danových výmeru, zní tedy odpoved: Nejen že nemá, naopak, zvelicuje si
práci a zvetšuje risíko osobních urážek. Úredník, vymerujíci poplatníky výše, než podle údaju danových priznání, jedná jednak ve prospech státu a ovšem také proto, aby sí udržel existencí. Novinárum hlavne z vládních stran - neni neznámo, že po urcité dobe prohližejí
orgánové financního reditelstvi jednotlivým referentúm jejich referáty a když najdou podle svého názoru nízké zdanení, zapíší to do
kvalifikace a ve vetšíne pri pad u má úredník znícenou existenci.
O karíére u státního úradu se dnes nedá mluvít, leda jen u úredníku
se strýcky u politíckých stran.
.
Proc však chtejí nadrízené úrady vysoké výmery? Proto: politické strany, které jsou ve skutecností státem, hospodarí tak, že
státní výdaje jsou ohromné: státní pokladna i celý její financní
aparát, v nemž jsou úrednící berních správ nejduležítejší složkou,
shánejí úhradu s nejvetším napetim. Bylo by záhodno, aby politické strany nepestovaly demagogií, ale sni žily výdaje státu na nejmenší míru. Potom bude možno snížít danové sazby a tím vysvobodí poplatníctvo od hrozného tlaku berního šroubu. Nejvetším a
témer nesnesitelným bremenem pro poplatnictvo
je výše danové
sazby a množství daní a níkoli výše danové základny vyšetrená
úredníkem za pomoci odborných znal dL Poplatníci sí musí ujasnít,
že na výší danové sazby a na množství daní nemá úrednictvo nejmenší vliv.

znání, protože vyšetril, že poplatník nízko priznal. Nap
poplatník tvrdí, že predepsanou dan nemuže platit bez
existence. A oba mají pravdu. Kdo srážku obou zavinil, stoji
volá "chytte ho"! a užívá ovoce své práce k nevybiravé
agitaci.
D,.

Kdysi, prí propuknutí jedné danové aféry, bylo zatceno mnoho
poplatníku, kterí podpláceli úredníky, aby jim snížili dane. Všichni
se hájili tím, že danové sazby našeho státu muže platit jen zlodej
nebo bankrotár. Do znacné míry to potvrzuje praktický príklad,
jak vypadá výše danové sazby u zvláštni dane výdelkové. S obecnimi prirážkami 'ciní sazba zvláštni dane výdelkové v jednotlivých
prípadech až 120% danového základu. To znamená: když by nekdo
vydelal 100.000 korun, chtel by na nem financní erár 120.000 korun
jako dan z výdelku. To bylo asi v' roce 1924 opraveno tak, že zvláštní
dan výdelková s prírážkami muže dosáhnout nejvýše 80% danové
základny, jinými slovy: napríšte z výdelku 100.000 korun muže být
predepsána dan nejvýše 80.000 korun a 20.000 korun smí zbýt jako
výtežek poplatníkovi.
Poplatníctvo muže být ubezpeceno, že na tyto veci nemají úrady
a úrednictvo vliv. Úredník jen zkoumá, kolik má kdo príjmu a to
ješte nedelá sám, ale musi se rídit úsudkem znalcu dotycného oboru
nebo komisí, složenou z civilních obcanu. Poplatnictvo netíží stanovení danového základu, které provádi znalci za kontroly úredníka,
ale ohromná výše danových sazeb, jež jsou uzákoneny Národním
shromáždením, to jest politickými stranami. A musí být tak vysoké
proto, že má stát takové výdaje a protože kdyby byly sazby nízké,
musil by zastavit platy a ohlásit úpadek. Je snad patrno, že úredníci
poplatníctvu neškodí a ani nemohou, protože musí vše delat jen na
základe znaleckého dobrozdání. Poznamenejme,
že protí znalcum
berních správ, jimiž jsou zpravidla clenové zájmových korporací,
jsme dosud necetli ani jediný novinárský útok. Znalci - .chtejí-li
jednat podle svého nejlepšího svedomí, musí zdvihat danová priznání, protože v dusledku dnešní daií.ové morálky jsou tato danová
priznání z 90% smešne nízká a neodpovidají rozsahu podníku. Nizkým
príznáním se vlastne poplatník brání proti výši danových sazeb, jež
jsou opravdu tak vysoké, že pro vetšinu poplatníku predstavují
nesnesitelné bremeno. Tady se práve sráží poplatnik s úredníkem,
jej vymerujícim. Úredník na poukaz znalce "zdvihne" danové pri-

Za dobrý cin nesmí se prý Nemci podekovat v·
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Jiný socialista -

ale také jiní konserva·

MacDonald, který se rozešel se svou stranou, aby šel svojt
kterou považuje za správnou, i když si uvedomuje, že tli
jeho politickou sebevraždou, stal se predmetem lásky nal
která si povzdechla nad tím, že mezi našimi socialisty nenl
ných se rozejít se stranou, jsou-li jiného názoru, než jej1
Vzpomenul bych na Tusara; polití k, kterému se strana
pod nohama; z jedné strany do neho rezala marxistická lev!
strany ho zasypávala národne-demokratícká
zavilosti
chutnal u nás velmi dobre, co to je jít svojí cestou. Aneb
Tusar; pred válkou i po válce bylo u nás hodne lidí, kt
na své kuži, co to je jit proti proudu. A byli to zejména
(potomní národní demokratí), kterí vyhazovali (a dosud
z národa každého, kdo šel jinou cestou. Je pravda, že angllc
party je strana jíná než naše delnické strany; ale nelze
návání zustávat na polovicní ceste; je nutno ríci, že takt
konservativec a liberál je neco jíného než naši lidé, h
prapor konservativní a liberální. Spíše bychom našli mn
nebo aspon analogické pri porovnáni Labour party a
delnických, než pri porovnávání anglických konservativc6
rálil) s našimi (na pr.) národnímí demokraty. Byla by na
myslitelna sítuace, že predsedou vlády byl by socialista,
by bylo 5-6 delnických poslancu? Tolerovala by naše p
listu v cele vlády za situace, v niž je MacDonald? Vzpoml
jak predseda poslanecké snemovny Tomášek (a také pf
Klofác) musili rychle opustiti své funkce, když jazýcek S
sil se presunul i jen ponekud na druhou stranu.

Obycejne se už nechává Nár. Politika v jejích starostech
a mnohých - o nemecké jídelní listky, tabulky a pra
všimnuti. Ale traduje-li vec tak dobre a ciste myšlenou,
koncert tenoristy Taubera, porádaný ve prospech poh
Važci, zpusobem tak nezdvorilým a nevážným, musí být
O tom, že onen nemecký lázenský host vecer sám uspolá
náklady hradil a ješte daroval vetši cástku, aní muk, zato
mnohomluvný list, který se vyrítí na kdekoho pro n
ta okolnost, že vyslanec Jan Masaryk dekoval pevci nem
plukovník mel další dlouhý nemecký projev". Ctenár se
vedet, že Jan Masaryk uvítal 'obecenstvo slovensky a
list si troufá žádat, že pri nemeckých recech melo být
certu prerušeno, aby jen proboha lidé z trináctí vysilacelt.
neslyšeli, že je v Ceskoslovensku možné, aby se za dobrý
kovalo nemecky. K slabomyslnému záveru Nár. Po!.,
mela být pred cizími hosty dokazována naše národní mé
je nám jedinou útechou, že vetšína ctenáru Nár. Pol.
teprve "zabil se pádem s kola", "napila se lysolu", a
"Malý oznamovatel". "\

S cím souhlasíme.
Zbytecný
boj proti
mezinárodnosti.
"Protole
nekdo pod heslem mezi národnosti pohodlne prehliži hH
ního šovinismu a krcí rameny' nad oprávnenou Q
vlastních radách, vyhlašuje se krátkozrace boj myš
rodností, které vždy naši nejlepší lidé se dovolávali, jež ta
postavila na stranu spravedlivého našeho boje vetšinu
pomohla nám k samostatnosti. Casto zde jde tu jen o
rozhledu, spojený s dobrou vuli, ale v každém prípade t
v popisech težce poškozuje národni zájmy. Dnes proslme
Ústredni matice školské, aby uvážili, nepoškodil-Ii zájem
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ten, jenž do výzvy ke svatováclavské maticní sbírce vsunul
vety: " .. opet oživlo proti naši cinnosti nebezpecné heslo
zoufalcu, že musíme býti internacionálními.
Mezinárodbrzo a velmi lehce dobývá vítezství nad námi." Je známo,
klad v sousedním Nemecku vyhlašují mezinárodnost za
nich zoufalcu dobrodruzi a zmatenci, kterí práve na zoubezradnosti širokých vrstev, trpících hospodárskou a mravní
ují své nesvedomité šovinistícké štvanice, zájmy Nemecka
ující. Je známo, že všude na svete skupiny, zrádcujicí
mezlnárodnost, jsou ciniteli rozvratu vnitrního a škudci zájmu
wcl cízine. u nás zaridili se urcití lidé, sledující cíle zcela
zájmum národa škodlivé, na remeslnou agítaci hesly naciopostaveného v nesmiritelnou protivu s mezínárodností.
techto dobrodruhu založeny jsou na zmatenosti a lehko, S jakou cást naši verejností zapominá,
že ideál mezíná, obsahujicí v sobe požadavek práva a spravedlnosti jako záli mezi národy a státy, byl a je cilem všech velkých boju
sjednocení a nezávislost, které zaznamenávaji
dejiny,
a národniho boje našeho. Bojem proti ideálu mezinárodzumeni podrezává každý, nejsilnejší národ, vetev, na které
ka nejsilnejší armády sveta za velké války byla toho jiste
dokladem. Práva národu, ohrožená pýchou nemeckého
srnu, privedena byla k vítezstvi jen proto, že svet v zajišteni
nutnou záruku mezinárodního rádu. Také v budoucnosti
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prohreši na svých vlastnich zájmech každý národ, jenž za, že solidarita národu v obrane mezinárodniho rádu, založeprávu a spravedlnosti, bude cím dále tím vetši silou nejen
J nýbrž i hmotnou. Vše to jsou základní
veci a patrí takrka
politického myšlení. Pres to je treba neustále je prípoprotože jako í jinde i u nás vidíme porád mnoho zmatku, jenž
IIevolky stává se pomocníkem nesvedomíté a rozvratné agij proti zmateným a škodlivým heslum je tim naléhavejši,
lidí špatných a nesvedomitých pracuji jlmí i lidé a instítuce,
dle oprávnené a dobré. Naším národním jednotám vcele
maticí školskou i ve vlastním státe zbývá velké pole
e užitecné cinností národne obranné a svépomocné. Práve
Uto cinnosti však žádá dukladnou revisí propagacních a prametod techto jednot."
("Národní Osvobození.~')
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Inýoptimismus
pro priští
státní
rozpocet.
"Vdenbyla uverejnena zpráva, že se podarilo z dosavadních výnouti snižení rozpoctu asi o 500 mil. Kc; k tomu však priJézné nové výdaje zpusobené novými zákony, které uvedenou
r sniží velmi podstatne asi na 200-250 mil. Kc. UvedomíI fe v tom obsaženy jsou i úspory vzniklé následkem HoovetOria, pak vlastní sn ížen í rozpoctových vydání na r. 1932
o mnoho vetši než 1%-2% rozpoctu na rok 1931. (Prede správnost informací, jak prošly tiskem.) Takové snížení
žádnou úlevou pro hospodárstvi,
zustává daleko za
cen. (Bylo by zajímavé, jak pokles cen se automaticky
ve vecných státnich vydáních.) Doufejme, že informace tisku
JI ješte obraz konecný a že budeme príjemne prekvapeni
ciframi rozpoctu. Nebot jinak bychom nechápali dobre
politíckých
stran
a ministerstev,
jež by chtely
r. 1932 rozpocet stejne velký, jako v letech mínulých. Príé úspornosti v jiných státech jsou dosti poucné pro postup
bude lépe, když politictí cinítelé zavcas se sjednotí na rozkel státních vydáni, než aby pozdejí byli k tomu nuceni
pomerli. Udržovati pak drívejší výši výdajovou pomocí
dani, byl by prostredek velmí nevhodný v nynejší dobe,
jen na cas pomohl prenésti se pres obtíže, jež by vyvstaly
vetlím ješte rozsahu."
("Hospodárská politika.")

*

obecními volbami.
Muže se stokrát vysvetlovati,
že
je cinnosti nepolitickou: že jde o dopravu, vodu, plyn,
školy, zdravotní a sociální péci. Pres to, kdo chce být varna Olšanech anebo dostat autolicencí, musí hledet pro svou

I

t,

žádost získat nekterou politíckou stranu. A když dojde k obecním
volbám, vzplane politický boj na všech frontách. Z politických stran
staly se zájmové skupiny, které zápasí o moc kdekoliv, ve všech
oborech verejného života a ve všech posicích. Vedou se politické zápasy o hospodárské a kulturní instituce a boje o nekterý spolek nezadaji niceho ve vášnivosti a ve vynaloženi hlasivek a polemík casopiseckých volbám parlamentním.
Jak mohly by obecní volby být výjimkou? Lze toho litovatí, ale nelze toho zatim zmeniti."
("Národní Listy".)

*

Aféra Stribrného
a národní
socíalisté.
"V mnohém smeru
až prekvapila, ale prí tom nestala se tím, cim býti mela a cím býti
mohla. Stríbrný jest u rozumných lidí dávno hotov; nyni doufejme,
že bude í u tech méne rozumných. Nemožno však souhlasiti se zpusobem projednáni celé této aféry. Byla to dobrá priležitost k provedení ocísty celého našeho verejného žívota. Ukázalo se však, že
naše politické strany jsou velmi krátkozraké. Místo, aby samy povedely, co a jak bylo s tím stranickým uhlím, tabákem a pod., snažily
se to zatutlat a tak daly príležítost cervenému tisku Stríbrného dokonce k urcité "mravokárností".
Že mohl býti pri tom nekdo tak
krátkozraký a domnívat se, že to stací jen škrtnout strany ze zprávy
vyšetrujícího výboru a bude dobre! Zdá se, že tohle mají na svedomí
predevším strany obcanské, ale socíalistícké strany mely býtí í v této
veci duslednejší. Cí chceme mít nejakou aféru, souvísejici ješte s hospodárstvim Stribrného, za nejakých 5 roku opet? My jí nechceme
mít i! Nemožno ušetriti vážné výtky aní tísk. Nevedl si tak, jak toho
vec vyžadovala. Nedovedli jsme rádne celé aféry využít ani my
k opravdové ociste verejného žívota. Ukázalo se, že snad máme dobré
redaktory, ale že nemají práve v takových záležitostech dostatek
intuíce a rízností, jakou dýše presvedcený pracovník strany. - Mití
naši žurnalistiku plne na svém míste, tu se musely naše listy státi
stredem pozornosti, tu jsme museli my strhnoutí sympatie verejnosti k sobe a nikoliv jiní. Za Masarykových žurnalistických boju
predválecných tomu tak s "Casem" bylo. "Cas" musel každý za takových boju cístí, musil se jím nechati informovatí a orientovati
i když snad nan i nadával. Toho jsme nyní nedokázali a verejnost
- žel - soustredila se pro "informace" k cervenému tisku a ne tak
k nekterému jinému. Byli jsme k tomu nuceni všichni. Nikdy jsem
denne necetl cervený tisk jako nyní, trebas se zatatými rty, ale musel
jsem jej císti, když jsem chtel míti prehled po celém."
("Cervená a bílá", moravský mesícník strany nár. soc.)

*

Svedomi
politických
stran.
"Prípad Stríbrného poodhalil
prekvapené obcanské verejnosti, drobnosti, o kterých se obycejne nemluví. Politické strany, které rozšírily neskonale obor své pusobnosti a
které mají celé stranické úrady s presne odstupnovanou straníckou
byrokracií, maji prírozene vysoký osobní rozpocet a proti tomu prijmy ze stranických príspevku objevují se v naprosté menšine. U nás
exístují politické strany, které mají obsáhlý správní aparát, celý štáb
sekretáru a podsekretáru, bohate vybavené úradovny, representacní
místnosti, ale nemají platicích organisací a platících clenit. Velká cást
techto stran rostla príliš rychle a príliš rychle dorostla politické mocí,
než aby byla venovala pozornost takové nepatrné podrobností, kterou predstavuje organisacní príspevek clena strany. Ba dokonce politickým tajemníkum techto stran se nezdálo dost dustojné, aby venovali svou vzácnou pozornost korunovým príspevkum straníku,
když konecne bylo možno opatrit pmvozovací kapitál jednodušejí
a v zaokrouhlených
cifrách. Naše verejnost prozatím precházela
tyto zjevy nevšimave. Cítime všichní, kde je jádro zla a kde musí být
vynaložena aktívnost politických stran, které oprávnenost
exístence mají skutecne v poslání šírším. Jde o pozvednuti politícké
úrovne obcanstva, o probuzeni jeho politické soucínností."
("Nová svoboda".)

*

Nejsou
jen hakenkreuzlerí,
jsou
také
jini
Nemci.
"Severoceská župa Cs. obce legionárské v Duchcove si trpce stežuje
na vzrustajicí troufalost hakenkreuzleru.
Vyzývavé chování techto
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Ptítomnost,
nemeckých fašistu zejména posililo jejich poslednim sjezdem v Teplicích, ale také v Chomutove, Kadani a Chebu. Tyto stížnosti jsou
pozoruhodné a nesmejí býti precházeny. Pochopitelne tim naše menšiny trpí a jsou roztrpceny shovívavostí, které se hakenkreuzleri teší
a jež budí dojem úplné lhostejnosti našich úradu. Logicky se pak roztrpcenost vyvíjí smerem nacionálnim a provokace fašistu se pricítají na vrub úcasti Nemcu ve vláde, ac ve skutecnosti obe nemecké
koalicní strany, zejména nemecká sociální demokracie, jsou v nejostrejším boji proti hakenkreuzlerismu,
který štve také proti nim,
vytýkaje jim tutéž úcast na vláde."
("Právo Lidu".)

*

Ve volebnim
boji. "Když byly konecne vypsány volby do
obci a rozhodnuto, že se budou konat 27. t. m., oddychla si, myslíme,
velká vetšina obcanu a schvalovala toto rozhodnuti vlády na sto
procent. Nebot níceho méne nepotrebujeme než dlouhotrvající zurivé
agitace predvolební, jež znepokojuje obcanstvo - a co je nejduležitejší, v našich pomerech by znemožnovala
jakoukoliv
vážnejší
práci koalice. Dohodou o blízkém volebním termínu zbytecná agitace je prece trochu omezena a parlament se muže sejít k porádné
práci hned I. ríjna v prostredí už vyboureném a ve vzduchu procišteném, jako bývá po hromobití a blýskání. Kdyby cizinec, neznalý dobrých našich mravu, cetl noviny koalicnic~ stran, spolupracujícich ve vláde, byl by asi sváden k záveru, že strany u nás se chystají k obcanské válce a že jsou v nejtužší oposici. Videli jsme nad to
od onoho proslaveného úprku volebních zmocnencu na pražské radnici, a hádky, jež zarážela svou nechutností, úctyhodné množství
pomluv, dokonce hrubé falšování citátu z novin, sjezdových usnesení a projevu vudcu. Hle, prvé dny predvolebních reklam a máme
toho témer dost. Dají bohové, že zbývající tri nedele ješte nejak prežijeme. A prece by se tyto zjevy nemusely vyskytovat, kdyby si
všude uvedomili, že kalafunové boure jsou zábavou zbytecnou. Vetší
zmeny v politickém rozvrstvení u nás temito volbami nenastanou.
Avšak i kdyby krom všeho ocekávání se stalo, že 65% všech našich
volicu, kterí pujdou k volebním urnám, by volilo tak, že by z toho
bylo možno vyvozovat na celkové presuny v državách stran, bylo by
prece nad slunce jasnejší, že tyto presuny byly vyvolány a urceny
docela jínými silami než temi, jež plynou z predvolební laciné agi("Nár. Osvobození".)
tace."
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Ferd. Peroutka:

Jaký byl Havlícek.
V.
Realista

a barikády.

Nekterí
kterí si
hách, lidé,
vymyslili
si byli
pred pocetli
nekolika v hlubokých
lety novou knipovrchní nadávku: ty relativisto.
Je to nyní nejoblíbenejší
výraz pohrdy v nekterých
intelektuálních
kruzích a
vnikl už i mezi pokrocilejší dámy. Pokud by tím slovem
byl oznacován clovek, který je neschopen pro neco se
rozhodnout, pripojil bych se k tomuto hnutí a také bych
nadával: Ty relativisto .. Muž má vedet, co chce; neví-li
to, vždy se najde ve svete nejaký volný kout, kam muže
zalézt a mlcet. Bohužel je hlavním úcelem onoho slova
r e I a t i v i s m u s vysmívati
se nekterým
dobrým
a potrebným vlastnostem
lidským, a vyvinulo se z neho
velké trápení. Je skoro pravidlem,
že ho hloupejší užívají o chytrejších.
Relativistou
bývá nazýván
onen
rozumný muž, který pri všem, co delá, ohlíží se na okolnosti a pomery,
aby tak svou myšlenku
bezpecnou
cestou a po pevné pude dopravil k cíli a k uskutecnení.
Ti, kterí za to do neho buší kyjem jakéhosi absolutna,
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jsou naopak toho mínení, že za žádných okoln
sluší se dbáti okolností, a že ohl~d na pomery je
na charakteru
myslitelove.
Jsouce presvedceni,
vlaje kde chce, spokojují se projíždkami v ideovýc
cholodích. Pojmou-li myšlenku, odmítají studov
lecenský stav, v nemž má býti uskutecnena, a
podle toho metodu.
Protože celkem jsou cizl
neznají záludného
odporu, jejž realita klade m
Jsou jako sochar, který by dostal nejaký zna
vzletný nápad, ale nedbal by povahy materiálu,
tíže a jiných okolností, s nimiž musí tvurce ve
pocítat. Sochy takových socharu obycejne padajl
a duch, který vlaje kde chce, obycejne vlaje k
mimo skutecnost.
Rozdíl mezi takovými lidmi
vlíckem je jako rozdíl mezi temi, jimž stací neco
mysliti, a tím, kdo chce neco vykonat.
Havlícek zrejme byl relativista
v onom roz
smyslu, který výše jsme se snažili objasnit. "Vše
na okolnosti" - praví, a zraky ctitelu absolutna
v tom objeví relativistický
poklesek. Ale nejde o
neco relativistické
nebo není, nýbrž daleko vlce
na tom, je-li to rozumné nebo nerozumné. Mám
zrení, že zdravý rozum vubec je rozený relativísta
smyslu, že vždy dbá okolností, a že blázince jso
neny lidmi, kterí nejvíce nedbají pomeru. V "m
použití okolností" je dokonce podstata Havlicko
tického umení. Má ješte jiné mnohé jiné ctnosti a
nosti, tato jest však ta, jež Havlícka ciní Havli
jest nenapodobitelná.
Havlíckovým
epigonum
se nekdy napodobit to -nebo ono jeho gesto nebo
nicky rozvésti nekterou
z jeho ideí. Ale živel
"moudrého
použití okolností",
tak zakorenený
vlíckove instinktu, vždy jim unikal. Mají se k Hav
jako kvetina z papíru k orosené kvetine na louce.
Havlícek
nebyl hluboký v nemeckém smy'
patrivše dlouho do nemecké kulturní sféry, zded
starožitný pojem hlubokosti a hrozne tím nekdy
porádné lidi. Je to porád ješte ona stará nemec
listická a profesorská
hlubokomyslnost,
která
lidi, i když nejsou ani idealisty ani profesory, pu
žadavku, aby se nedbalo okolností a jestliže se ji
k nazývání
toho relativismem.
Nezbývá než H
také uznat za relativistu.
To je prirozený násled
praktického
založení. Zajisté musí více dbáti ok
ten, kdo touží jednat, než ten, komu stací snlti.
vzlétá duchem, kdo nedbá skutecnosti. Havlicek
stech cisté spekulace nikdy se neproletoval, ale p
si nikomu to nezávidet.
Myslil, aby jednal.
V bourlivém roce 1848 Havlícek nikterak ne
jakožto
barikád.
jeho moderne.
pomer k revoluci
jl
tivistický, fanatik
abychom
to rekli
Jsou lidé;
ze zásady hlásají revoluci a v každou chvíli jsou
vystoupiti
na barikádu
nebo aspon jiné tam p
Jsou zase jiní, kterí naopak z nejakých skrupuli
revoluci zásadne odmítají. Ve spolecnosti dvou
typu musí Havlícek vypadat trochu jako ani ry
rak. Nerekl nic absolutne platného ani pro revolu
proti nim. Je pravda, že revolucní pokus našícb
z roku osmactyricátého
zavrhoval v celém rozsa
nevkládáte-li
do jeho slov více, než co on do ni
mínil vložiti, neshledáte
v jeho cláncích ani fá
dokladu pro theorii, že jinou revoluci, s vetšími
kami na úspech, by byl také a priori zavrhl. V
revoluce nebyl dogmatikem
ani na tu, ani na onu
Místo nejakého
zásadního,
filosoficky nebo do
mysticky
založeného,
na všechny casy a pro
prípady železne nemenného
názoru na revoluci

PtltomnosL
lad opatrného zkoumání a ohledávání
revolucnosti. V dobe, kdy náš realismus prodelával staogmatického moralismu, tvrdilo se také, že Haby byl odmítl revoluci každou, a predpokládalo
se,
tak byl ucinil z jakéhosi morálního názoru. MasaI tehdy, že Havlícek "již z duvodu praktických
ti revoluci." O to jde, je-li zde slovo "již" oprávByly praktické duvody z r. 1848 proti povstání jen
, za nímž následovala rada duvodu jiných, ci to
ek jeho duvodu? Mel-li Havlícek ješte nejaké duiné, je pochybno, nebot se ani nepokusil je uvésti.
a po nejakém morálne mystickém odmítání revoo predzvestech tolstojismu nebo gandhismu, nelze
nalézti ani stopy, což je prirozeno,
nebot tento
jméne ze všech trpel na mysticismus. Je tedy treba
ne souhlasiti s tím, co Chalupný ve své knize doI že Havlícek odmítal
nepodarenou
a nepodau revoluci z duvodu nikoliv ideových, nýbrž prakh. Nelze veriti, že tento nedogmatik
by byl zamítal
luci úspešnou pro svuj národ. Nemel v sobe ani
indického asketismu v prostredcích.
To, co o revopsal, je jen kritika jednoho osamoceného
a proo pokusu.
jištuji tuto pravdu, abych pomáhal odstranovat
ky z cesty revolucní theorii, která také dnes bují.
ckovy duvody proti revoluci ješte dnes znamenite
Jde mi jen o to, abych objasnil jeho osobnost, a
u dli je duležito ukázati, že ani v pomeru k revoebyl vlecen sprežením splašených
dogmat, nýbrž
rozvážne rozhodoval podle pomeru. Hlavní jeho
a vzhledem k revoluci opet jest tato: "Všechno
na okolnosti." Zde, jako všude jinde, byl neústuprealistou, a treba podotknout,
že tento jeho reapramení z obzvláštní, duverné blízkosti k nervu
I kterou by mu mohli básníci
závidet. Mezi ním
lltem není sklenená ani papírová
stena,
které
ch píšících lidí tak casto tlumí ozvuky života. Chtelo
mi ríci, že Havlícek tiskne život bez roušek na
hrud, nevypadá-li
to ovšem príliš patheticky.
lidé, kterí se prou o to, .co je mechanictejší,
zda
e ci praxe, a tvrdí ovšem, že praxe je daleko mechaf a že vysušuje síly duševní.
Nikdy nezaplatím zádo spolku prívržencu tohoto názoru. Myslím, že
he podstatne jinak smýšlel, když napsal, že šedivá
rikerá theorie, avšak vecne zelený že jest strom
o života. Cituj e se to tak casto, že se otrel význam
slova zustala stará, utahaná
veta, která musí
mu posloužit. Ale pravou podstatou
její není nic
než presvedcení, že theorie je mechanictejší
než
• Theoretik vytvorí si jedno železné vševládné prado kterého pak cpe všechny ži.votní jevy, povol
raskni, zkrat se nebo natáhni. Vychází od svého
a a jen nemilostive snižuje se ke konkrétním
príPonevadž žádná theorie, pocházející z jednoho
I není tak bohatá a pestrá jako skutecnost,
ochuepochybne život o celou radu okolností. Praktik
prichází ke všem konkrétním
prípadum
s uctilením k jejich individuálnosti.
Pro theoretika byla
vní bitva dobojována,
když objevil svou theorii;
mu stací uplatnovat ji až do konce života; drží-li
e své theorie, nemuže se mu státi, že by ješte obo nového. Pro praktika je však život pln nových
ivosti, a s každou z nich je mu treba jednati
m zpusobem. Nad každým
novým prípadem
ojovat svou duchovní bitvu, aby se zmocnil poi. V živote theoretikove je jen jedna velká definiaková bitva; pak nastoll diktaturu
své theorie.

V živote praktikove
je tisíc drobných boju; vede ustavicnou guerillu s rozmanitostí
sveta. Stává se mechanickým leda je-li unaven.
Havlícek
byl znamenitým
príkladem
onoho nemechanického,
praktického
názoru.
Pohroužil se v každý prípad zvlášte.
Tak také jednal zcela individuelne
s revolucí v r. 1848
a necinil z toho mechanické
závery o všech revolucích
jiných. Nikde nepraví, že by nebyl býval pro revoluci,
kdyby bylo bývalo možno predpokládat,
že ceský národ
má tolik síly, aby v ní zvítezil. Tomuto praktikovi
protiví se jen ono veliké plýtvání a marení, jež representuje
potlacené povstání.
Kdo chce delat revoluci, píše, musí
uvážit
1. má· li pevnou nadeji vyhrát,
2. má li nadeji zavést lepší svobodu.
To
rozhodná
prevaha
duvodu praktických.
To
hlavní duvod proti revoluci dnes: není žádná
by se jí zavedla lepší svoboda; ani by se jí
zlepšiti živobytí.

jest tedy
jest také
nadeje, že
nepodarilo

"Každý, kdo lituje," píše dále Havlicek, "že jsme r. 1848
nebo r. 1849 neucínílí povstání, jeví tím jenom prevahu pouhého neurcítého cítu nad chladným rozumem." Nemuže se rící:
pešky jsem tam nedošel, ale byl bych tam doletel. K lítání je
treba silných krídel. Národ ovšem muže se zbraní bránít a dobýt
sí svobody. Ale "revoluce se zbraní je hra v loterií s budoucností národa." Ve Francií udelali už mnoho revolucí, ale
zase vždy se jím vrací líbovláda: to ukazuje, že pouhá revoluce
nestací k dosažení svobody; zmení síce vládu, ale staré obyceje
se zase vrátí. Revoluce sama nemá v sobe ješte prostredek k založení a udržení dobré vlády. Kde nemáme jístotu, že po revoluci príjde dobrá vláda, tam je hrích radítí k revoluci, protože
národ pak má nevýhody, ale ne výhody revoluce."

Zde je opet možno vsunouti krátké poucení o tak zvaném relativismu
a znovu vyjádriti sympatie relativismu
rozumnému,
který se zakládá na prizpusobování
metody
pomerum.
Nikdo nepochybuje
o tom, že národní svoboda byla Havlíckovi
hlavním a nezadatelným
cílem.
Prece však ho vidíme polemisovati
proti revoluci, jejímž cílem nebylo nic jiného než práve dobytí svobody.
Jiste nikoliv proto, že by se byl svobody bál, nýbrž proto, že tuto cestu nepovažoval
Za vhodnou
k zajištení
svobody. Musíme tedy rozlišovati mezi tím relativismem,
který se týká veci samé, a mezi oním, který se týká jen
metody. I lidé, kterí docela v tu nebo onu vec verí, mohou pri tom neveriti v nekterou
metodu k jejímu prosazení. Tak rozlišovati
však naši literární bijci relativismu nedovedou
v devetadevadesáti
ze sta prípadu.
Domnívají se, že jakoukoli vec ve svete probojovati
je
tak snadno jako sepsati její obsah na kus papíru, a považují za nedustojno
myšlenky,
aby se zdržovala hledáním metody, prizpusobené
pomerum. Nikdy nebudou
schopni ocenit práve nejlepší stránku Havlíckova politického umení. Ackoliv ho snad budou uctívat na :základe falešných informací, jež o nem obdrželi, vpravde
bude jim cizí svou bytostí.
Hlavním Havlíckovým
duvodem proti revoluci bylo,
že v té dobe nebylo možno ji vyhráti ani proti Rakousku,
ani proti královské
a císarské internacionále.
Kdybychom i v PraZe a v Cechách byli nakrásne zvítezili, vtrhlo
by k nám Nemecko, varuje Havlícek, a meli bychom nové
vydání križáckého tažení. Také Rusové by vtrhli, upozornuje
dále Havlícek;
povstání
by skoncilo novou
Bílou horou. Tyto vyhlídky
byly protivny
muži, jenž
nemel ani stín libosti pro národní mucednictví.
Heroismus všemu na vzdory, který po sobe zanechává trosky,
nevábil tohoto vyjasneného
cloveka, v nemž proti takové
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hre smrti a krve sešly se hned tri prameny argumentu:
láska k životu a jeho pokojnému vývinu bez zbytecných
obetí, celková mírnost jednak ceské povahy, jednak
povahy stredostavovské, jež obe Havlícek representoval, a sociologické presvedcení o tom, že dozrálá revoluce nepotrebuje velkého násilí: "Revoluce, k jejímuž
provedení bylo treba znamenitého násilí," praví, "nevyšla z potreby casové, dostatecne ode všech cítené, aby
se byla mohla státi cestou pokojnou." Tak r. 1848
zastihuje Havlícka místo v projevech malebného heroismu v projevech rozvážlivosti. Jestliže nekterí toho
chtejí litovat, necht pamatují, že tato minulost je již
uzavrena a že se v ní nedá opravovat. Ostatne necht si
vyberou jinou osobu, aby na její temeno vylili proud
svých zálib. Mohou si zvoliti treba Frice, který v cervencových dnech r. 1848 pobíhal, zacernen strelným
prachem, a který po nepodarené revoluci hrde napsal
na adresu národa: "Kdyby náš malý, ale kurážný houfec ... nebyl nic jiného dokázal, než že ... lid náš prestal
již býti davem nedomrivých sket a zotrocilých šosáku,
zajisté prospel naší veci...
Vlast nám nemá co odpouštet." Ani realista a positivní politik nesmí být takový pedant, aby chtel odpírati krásu a mužnost temto
slovum. Ale na druhé strane je jisto, že Havlícek podržel
pravdu proti Fricovi a že na stupních politické vyspelosti stál výše. I sociologicky videl hloubeji: vypozoroval,
že revolucní podmínky v lidu dosud neuzrály. Proti
typicky heroickému Fricovu stanovisku má stanovisko
utilitaristické: "Revoluce proti despotum je krásná vec,
ale jen když se podarí." Fricovi i nepodarená revoluce
opojne stoup,ala do hlavy. Vyberte si z techto dvou mužu,
kterého je vám libo si vybrat. Ale nedelejte Havlícka
jiným, než byl. Pokouším se kresliti obrysy Havlíckovy
osobnosti. A obrysy jsou vždy ovšem také v leckterém
smyslu mezemi. Nepopírám, že heroismus byl plneji
a krásneji rozvinut v osobnostech jiných. Nepopírám
ani, že stanovisko Havlíckovo k revoluci bylo oportunistické. Ale je treba rozumeti, že praktický politik
nemuže býti bez oportunistického smyslu, nebot jeho
povoláním je práve jednati s oportunitami.
Máme-li po tom, co bylo receno v této kapitole, ješte
jednou rozhodovati, proc je treba následovati Havlícka
a uciti se od neho, zvolíme nepochybne tento argument:
protože ho vždy vidíme stát obema nohama na pevné
pude skutecnosti a možností, a predpokládáme, že je
tak dobre pro každého, kdo chce neco vykonat.

Z ceho mají žít politické strany.
( Anketa.)

Anketa
Prítomnosti
otázkou:
z ceho
mají žít
politické hnula
strany.ožehavou
Mají býti
financovány
z verejných prostredku? Na tuto otázku odpovídám
záporne. Politické strany nejsou práve nejdokonalejší
formou politického života, aby si zasloužily stát!)í subvence a byly živeny ze státních penez. Naše ústava posadila politické strany na kone, aniž se postarala, aby
jim byl pridelen nekdo, kdo by držel strany hezky zkrátka
na uzde a zajistil opravdovou protiváhu. Nelze dosti
dobre veriti toliko dobré vuli techto stran a spoléhati na
jejich chut se dáti držeti zpet. Politické strany dnešní
formy a charakteru - máme s nimi ne nejlepší zkušenosti, nejsou takovými, aby si zasloužily podpory ze
státních penez. Vždyt není to tak dlouho - meli jsme
príležitost poznati, co dovedou politické strany, uzavrené pevností duchovního i fysického absolutismu.
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Víme také dobre, co dovedl tento absolutism v
památné oligarchie Petky. Tehdy všechno, co n
nálepku politických stran, stojících v zenitu moc~
zrizováno s lehkým svedomím. Tehdy byly oprav
"Ioveny duše", a politické strany šly tak daleko,
tuto honitbu pojistily, aby výchova charakteru,
byla mimo strany, neohrozila jim ony dušicky,
omámeny skvelou nabídkou byly vždy dosti
vzíti na sebe stranický chomout a táhnouti obeta
partijních predpisu.
Je-li u nás ješte silné verejné mínení, nesmí d
aby všichni lidé v tomto státe byli vydáni na
politickým stranám. Nic lepšího by se stranám ne
zpusobiti než to, že by se zajistila jejich existence
ními penezi. Pak by absolutism politických stran
opravdu z nejživnejší pudy a silné, zdravé verejné
ní, které by melo poušt politických stran revidov
nekde zašlo. Nebot, kde máme zaruceno, že tyto
živeny z verejných prostredku a daní obcanu, by j
nesnedly k veceri i poslední záchranu verejného ži
nezávislý tisk. Vždyt známe dobre dobu, kdy si v
vecer jedné takové kontroly jejich práce rozpulil
tické strany kontrolora o 100.000 duší, které se na
nedaly nachytat do nastavených ok patero polit
myslivcu, zustaly vyrízeny za ohradou, zatlm CO
tictí principálové mnuli si ruce radostí nad svým
rovstvím, které je postavilo opet na nohy. Tedy
šenosti, jak je známe z posledních let, nejsou t
aby nás presvedcily o tom, že politické strany majl
vou zásluhu, aby jim musela býti draze placena
Politické strany at jen si hezky žijí ze svýc
stredku. Mají-li velká vydání a malé príjmy, nec
to, co ciní každý jiný rádný jednotlivec nebo ko
Žijí-li dnes politické strany na velké noze, zvy
na to, jest to jejich chyba. Necht si vezmou paplra
do ruky a pocítají tak, jako dnes musí pocítati
jiný obcan v republice. V politických stranách
ješte vyhazují peníze oknem. Máme v dobré pam
zek poslance-rozsévace jedné z nejvetší politické
jezdícího /pred volbami po ceském venkove au
obce k obci s napechovanou taškou modrých b
a sekretárem, který držel v ruce blok a tužku a
jména osob a zpusob intervencí, které bylo treba
podniknouti.
Nac potrebují politické strany milionové c
volební agitaci, která beztak jest státu zpravi
prospešná? Nac vydržují politické strany míti
náklady velkou radu krajinských listu, které j
nikdo necte a které jsou jen proto, aby sloužily
invektivám a dávaly sen a makulaturu. Jejich
jest beztak taková, že by i pri nejmírnejš! Id
musela propadnouti na celé cáre. V životnl
politických stran jest ješte celá rada veci a oso
stojí rocne miliony, avšak reální ceny nemaj! ani
Nac potrebují politické strany udržovati tak
aparát? Oduvodnování zdržování politických
tem tím, že dnes jest ješte vetší mizerie, kdy!
zdržuj e nekolik machru, na což stát doplácí vfceD
stály strany, nepokládám za duvod, který by
respektován. Takovéhle lécení nemocného by
tak málo moudrým a prozíravým jako lékar,
zbavil pacienta choroby, ale uvedl ho sám hned
choroby ne méne nebezpecné. Takovéhle léceni
by se nikdy uplatniti tam, kde zustal ješte zdra
ne pro službu, nýbrž pro rozum a tvorenI.
Nenalézáme duvodu, proc by mel stát platit
úcty, které byly vystaveny za veci, ;ichž oprj

Ptltomnost,
Imi problematická.
V této ankete bylo již' také
no, že strany mají aspon tu cenu, že udržují lidi
u, Dokonce prý možno tvrditi, že lidé neorganijsou pro stát neužitecní, ba škodliví, kdežto orgaÝ lid, to že jest již jiný fešácek.
jestli tedy tohle
uje pro strany, pak rádi vezmeme na sebe odium
nnosti a zustaneme radeji do své smrti bezpartijebot stojíce mimo strany, máme stále ješte jednu
u možnost: ve svete duchovním jísti neco, co nenekdo pred námi v ústech.
Rozhodne nechceme
jimž rodice
se pokrmem
'ly,é detmi,
zchlazovali
sousto zev strachu,
ústech. aby
Clovek,
stojící
strany, má rozhodne blíže k pravde a skutecnosti.
, která zustávají stranám, svobodný a nezávislý
nestojí. redaktor
denního
casopisu
j e d n é z p o I i t i c k Ý c h str a n.
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Problém trochu otrepaný.
Továrníci Spojených státu ušetrí rocne
na základe zjednodušených metod .....
Není žádných dat, která by ukazovala,
že z této úspory mají prospech" konsumenti ve forme nižšich cen.

$ 250,000.000"-

"Spravedlnost",

Chicago.

vo Lidu ze dne 24. srpna prineslo tuto noticku
jako zajímavost, aniž by pridávalo
nejakých
kolu. V dnešní dobe racionalisace
a taylorisace
není
zvláštního. jsme na to již natolik zvyklí, že si nad
lavu neláme ani delnický list.
e zvyklí již na to, že mimo nepatrných
a vzácvýjimek celý civilisovaný svet se topí pod bremeny
estnanosti. Vidíme, jak proto padají vlády, jak
rokují parlamenty
a jak nezamestnanost
stále
t se pretvoruje a v jeho porodních bolestech trpí
ce ta jeho složka, která není a nikdy nebyla zaou existenCÍ: proletariát.
iže lidstvo ješte pred 5 lety hledelo na stroje
ém obdivu, zacíná dnes hledeti na ne s neduverou,
jako na duverného prítele, který se ochocil a zanám nepríjemne lézt do našich intimit.
potvurky, které s takovou precisností
chrlí tisíce
všeho možného denne, které šijí, melou, roztlousecou, kopou, pocítají, dnes natolik zdomácnely, že
hybné síly a nepatrné
obsluhy nepotrebují
ke
. tencí nic. Dávají klidne vale statisícum
delníku
nfku, aby mohlo býti ušetreno.$
250,000.000'- a
uto od úst milionum, kterí z nich byli nedávno
rumerne slušne živi.
ude asi sporu o tom, že tyto a další miliony neušetreny jenom ve Spojených státech, a že tudíž
dotýká celého civilisovaného
sveta.
cejný smrtelník se ptá, kdo tyto peníze ušetril a
nich má prospech. Stát vydává rocne tucné milia podporu nezamestnaných,
ten tedy ne. Továrajl preplnené sklady a nemají komu prodávat
a
ti také ne. Zemedelci naríkají nad velkou úrodou
ými cenami: ti také ne.
se, bez jakékoli ironie, že jest to jedine stroj sám.

je velmi laciný, dokud jest plne zamestnán,
stává se
ale nepríjemne drahým spolupracovníkem,
jakmile nemá
sebemenší chvilku co delat.
Aby byl laciný, dáváme mu práci, zatím co jí vesele
zbavujeme
lidi. Stroje chrlí zboží, a ponevadž lidé nemají pomalu ani na chleba, zustává zboží trcet v magazinech.
Objevuje se otázka, pro koho vlastne stroje pracují.
Pracují-li
pro lidstvo,
budou požehnáním.
Pracují-li
však pro nekolik trustu, kartelu a jejich magaziny, stanou se dríve ci pozdeji takovou
metlou, že opakování
historie s jejich rozbíjením
by nemohlo nikoho prekvapit.
jednoho
dne vy tvori se všechny statky s minimem
lidské soucinnosti.
Clovek se bude mít jako v ráji, bude
bez práce - a bez penez. Bude poblhat kolem hald niceného zbožl (aby byly udrženy
ceny) v roztrhaných
šatech, odhodlán pro kus chleba nakašlat
na všechny
idee moderního sveta.
Tešit se tím, že krise jest periodický zjev a nutný následek každé války, nestací bohužel hladov"ému žaludku.
Nestací ani pro hladovou duši, nebot drívejší nesnáze,
více méne lokálního rázu, nedají se dobre porovnávat
s dnešním svetovým
problémem
nad produkce a distribuce.
Není sporu o tom, že racionalisace
jest v zásade a
v teorii úplne oprávnená.
Zbavuje cloveka driny a jest
proto jenom vítaným vývojovým
stupnem lidské civilisace. Zachrání-li
šterkovací
stroj tisícum chudáku rozbité palce a souchotinárské
plíce, nelze v tom nevidet
pokrok.
Barbarství
jest pouze v tom, že lidstvo dopustí, aby
tito chudáci podobnou práci oplakávali jenom proto, že
jim tím byla vzata poslední možnost najíst se chleba.
Dát hedvábnou
košili na hladový
žaludek, nestací
bohužel ani nejvetšímu
estétovi.
Neskrípe
to v tech mozcích, kterí racionalisaci
vymyslili, skrípe to ale v mozcích usurpátoru,
kterí tento
zdravý produkt civilisace prenesli na svá úcetní konta.
Pocítali jenom s konskými silami svých motoru, ale zapomneli
pocítat
s ubývajícími
silami lidskými nejen
morálními,
které je netangují,
ale neprozretelne
i kupními, které je za to tangují velmi silne.
Zdá se však presto, že problém dnešní krise nevezí
ani tak ve výrobní kvantite (konec koncu jest zboží stále
ješte málo - viz Bata) jako spíše v její faktické a hlavne
sociální kvalite.
Zbavit lidi práce a výdelku a k tomu ješte zvýšit výrobu, to byla špatná kalkulace špatne provádené raci 0nalisace.
Tito kalkulanti
prenesli proste zodpovednost
za své
propuštené
delníky na stát.
Provedli tím nejvetší švindl, který na státu mohl být
spáchán.
Tech 250,000.000'-, které ušetrí výrobci a o kterých
není žádných dat, že by z nich konsumenti
meli nejaký
prospech, musí zaplatit stát ve forme podpor nezamestnanosti. Prumysl a stroje se zde unisimo objevují jako
škudci státu i kdyby to myslili sebe lépe.
Zaplacením
daní není jejich dluh nikterak splacen.
Tento dluh splatí plne teprve tehdy, když budou odvádet státu dan z každé ušetrené lidské síly. Budou míti
plné právo zakalkulovat
si ji do své výrobní hodnoty.
To jest vecí jejich a vecí zákona o nabídce a poptávce.
Zbaví tím však povinne stát jeho težké povinnosti starat
se o statisíce nezamestnaných
a utvorí si ze statisícu nezamestnaných
schopné konsumenty.
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Budou pak prinuceni pocítati s pracovní jednotkou,
jejíž propuštení nebude pro podnikatele znamenat zisk
a nebudou vyrábet jen proto, aby výrobky zas nicili.
Nezamestnanost stane se problémem tech, kterým jedine patrí: stroju a kapitálu. Nebude-li se likvidovat
sama sebou, nebude aspon v takové míre príteží státního rozpoctu.
Pocítá-Ii se dosud výkonnost stroju na Hors Power,
bylo by napríšte nutno pocítat soucasne i Human Power,
které se zavedením stroje vyradí z práce a ta které stroj
bude zatížen daní.
Snad by podobný stav nebyl príliš ideální pro kvantitu podnikání, jest se však nadíti, že by prinesl plus jeho
kvalite. Není konecne receno, že by musil být trvalý. Stacil by po tak dlouhou dobu, dokud problém nezamestnanosti nebude ztráven sám sebou.
Snad by tímto zpusobem 250,000.000'- dolaru priJ. F.
neslo prece jenom nekomu prospech.

LITERATURA

A

UM~Nf

Josef Kopla:

Z románu film.
Filmhromady
o tretí

rote typického
má predvésti
kus
osuduv príbehu
ceských malé
lidí zalidské
svetové války. Ani tu, jako v knize, není hrdinou jednotlivec, nýbrž kolektiv. Vysvitne, že za tím úcelem byla
i postava velitele roty ve filmové fabulaci daleko méne
zduraznena nežli je tomu v knize. Plná fabulacní volnost, bez níž by nebylo možno promeniti románovou
predlohu ve film, který muže bez úrazu užíti z beletristické osnovy zejména ducha knihy, jejích typu a jejího
ovzduší, byla ostatne základní podmínkou této promeny. Nebot vše jest urceno tou duležitou okolností, že
ctenár usazený nad knihou se mení v diváka~ usazeného
pred plátnem a na jeho predstavivost není útoceno toliko
slovem, nýbrž zejména obrazem. Tak bude pochopeno,
proc se již sama filmová exposice odklonila od románové
predlohy a postavila zacátek deje do ovzduší válecné
Prahy. Ale i tu využila hmoty, která jest obsažena
v knižní predloze, realisujíc dejove to, o cem beletrista
dává jednomu z vojáku toliko vyprávet a co by, verne
prepsáno, bylo pouhým referátem. jen tak bylo také
možno dejove predvésti fakta myšlenkového rozporu
v lune císarské ríše, proti níž posléze stojí tretí rota se svou
revoltou. Ani motiv této revolty nemohl býti predveden
jako pouhé vzpomínání, ale musil vyrustati pred ocima
filmového diváka jako odbojné východisko z útlaku životních fakt. Bylo-li to ovzduší ujarmeného domova,
které dalo život i cíl tretí rote (a v ní celému revolucnímu zástupu), byly-li koreny této hromadné bytosti (a
s ní zase koreny každého jednotlivce) v rodné zemi, k níž
mírily všecky spolecné i soukromé myšlenky a city,
musil býti do proudu deje zapjat i obraz domova jako
souradná cást všeho dení. Dal-li beletrista o nem toliko
vyprávet jednomu z vojáku, který byl vyslán do vlasti
s revolucním poselstvím, filmoví libretisté mohli i musili toto dejství na druhém brehu dostati do zorného pole
objektivu.
Bylo receno, že hrdinou filmu jest kolektiv. Tato hromadnost nemttže ovšem stírati osobité znaky s tvárí
jednotlivcu. Osoby, stojící v popredí deje, jsou odlišeny
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prímo typicky a· jejich spolecenství tím mocneji
cím jsou jednotlivci bohateji odstíneni a sodáln
viduálne cleneni. jejich typus, jejich lidský c
musí nadto býti zrejmý na první pohled, co!
filmu
míneno vedomí
doslova,
nebotpredchozím
u mnohýchživote,
chy
kovi jakékoli
o jejich
jejich vstup deje jest ve filmu tím, co ctenári kni
muje obšírný popis. Ale tu budiž také receno,!
z tech lidí nese pod vnejškem své tváre i svých
skrytý a nevyslovený smysl svého osudu, své j
poslání, kterého si musí býti vedom práve filmo
tvorící svou postavu casto jen pro zákmit vt
útocící na divákovo oko, které nemuže jlti n
žádati, aby se veci odehrály ješte jednou. Zna
tedy usilovati o velké soustredení, o názornost
jímž jest každá zkratka, o vyvarování se žánrové
kresbe a o velkorysost každého projevu. Pro
který bude ztelesnovati takového Rudla, nem
býti vzorem vše to, co již v približné podobe
valo v ceském filmu pod jménem nejruznejši a šp
chopené švejkoviny a co mlnilo vytvoriti tento
typ zejména z dialektických banalit pepic
šplechtu. Tento vnejškový a plochý prepis sku
je pro nás i pro našeho herce velkou výstraho
ceskost a lidovost tohoto filmu nechce býti vto
casto vyrábí Iidovost z pouhé a samoúcelné b
V Rudlovi nemá býti obsažen pouhý flákac z
který pytlací na Vltave a s všiváckým zámerem
naloupené ryby rodine soudního rady. V nem
stou piti i chlapík s ostrým lidovým instinktem,
delat revoluci ze zdravého pudu sebezáchovy,
mu chybí intelektuální schopnost, aby své cin
ideove motivoval. Bude-Ii ostatne zkoumána ro
fabule s fabulí filmovou, uvidí se až nápadne, j
opouštena kronikárská obšírnost nejen v dejlc
i v hlavních postavách a j'ak se šlo za názornejšl
tenejším podáním jejich typu i funkcnl
A opacne: mnohá episoda byla zase se zrením k
vému pretvorení dejove rozvita. Vynikne to na
Very, která v románe vystupuje jen episodic
nejíc se láskyplne v kijevské noci nad chorý
blouzneným jerábkem a mizíc mu po vykonáni
skutku, aniž se dala poznati. Mela v ni býti
vrelost, záhadnost i citová vzrušenost ruské
ruské duše? Pak tedy bylo možno tuto ženu, s
pod filmovými obrazy svuj jinotajný smysl, vcl
života tretí roty obema póly, z nichž ten druh
máne nedotcený, jest plenivým, hubícím, rozvr
živlem ruské zeme, která nezasáhla ceské lidi j
láskou, nýbrž i svými besy.
Ale tu již rekneme: jaká by to byla úskall p
film a pro jeho zpodobitele, kdyby opustili zákl
žadavek prirozenosti a šli nikoliv za lidskou
vostí tvárí, gest i slov, nýbrž za alegoriemi.
snad duv'odu, abychom se toho obávali. Autori
nemají svedomí obtíženo ani jedinou duhou na
cany, ani jedinou siluetou Bílé hory, nad nIJ
krvave zapadá, ani jinou kulisou z techto sklad
se ostatne také té divadelnosti, která nebývá j
reckém patosu statických scén (kdy jediný pohy
deklamující ústa), nýbrž i ve falši umelých vou
del, která pod objektivem marne vytvárejl
pravdy a demaskují hrácský klam. Jak se poto
nebáti kašírovaných ruských vesnic, když p
cást deje probíhá v Rusku, do nehož nenl mol
z Cech pro jeho prírodu a pro jeho skutecný' b
dneška nás straší všecka ta laciná c1iché,jimI!

PtítomnOSL
v evropských i amerických
atelierech,
kde ruskost
u byla do omrzeni delána z nezbytných
ruských zim,
o z nezbytné láhve, na níž bylo anglicky napsáno
ka, nebo z papírových cerkví o osmi báních, kolem
posléze projeli kozáci na svých koních a zdviharuce, dosahovali až k tem báním. Bude na režiséru,
to cítil s námi. jde-li ve filmu zej ména o ovzduší,
ré má býti sugerováno, proc by je nemohla vytvoriti
há cajovna, dumyslne inscenovaná,
která již tím, že
I svuj vnitrek, nabitý
lidským
dením, prekoná
ku papírovost vnejších kulis? Nebo kolik je prostoru,
ku, daleké, nedohledné perspektivy
v dlouhé ruské
ici, pro niž nemusí duvtipný
operatér jezditi ani na
dkarpatskou Rus a ilusi o ní muže vytvoriti treba za
hou? To také znamená, že ruský generál nemusí býti
ben mikulášským vousem, který by byl nalepen neému ceskému ramenáci. Mužeme si doprát, aby ruso generála hrál Rus, jenž se v ruských generálech
ecne vyzná a k našemu velkému prekvapení
patrne
jevl, že vetšina ruských generálu mela bradu docista
lou, na nose skripec a pod nosem spíše plavý nežli
Ý knlr.
tak i ten generál svedcí, že jde o válecný film. Pripujlce k nemu, meli jsme ješte pred ocima tu velkoou režii válecných filmu, z nichž vyzírala válka tak
vedcive, že se nechtelo verit v její atelierový puvod.
prece jen byly dílem úžasné režie, úžasného technico vtipu i hmatu, úžasné atelierové fikce, která nee býti prekonána. jaká odvaha pricházeti
po nich
eským válecným filmem, pri jehož výrobe se trikráte
rátl v dlani každá koruna, nežli se vydá, a pro nejž
k disposici atelier, který se vyjímá vedle hollywoodch jmenovcu jako pastouška
vedle mrakodrapu?

A

A prece jen mezi válecnými osudy všech národu má
ký válecný osud tolik osobitosti, tolik výjimecnosti,
v té polyfonii všech osudu by nemusil býti na posledmíste. Mužeme verit, že je složitejší, výpravnejší,
i dobrodružnejší nežli by svedcila
pocetná
malost
kého houfce, ztrácejícího se uprostred milionu. OblaI jimiž prochází, hranicí s exoticností a prostor, na nemž
odehrál, tisíckrát pohltí rozlohu malé ceské zeme.
vše je tak zvláštní: nejen voják, který se znovu chápe
ky, sotva byl se sebe setrásl v zajetí bláto zákopu a
amatoval se ze smrtelných hruz, nejen život a vnitrní
vojenského útvaru, do nehož byl dobrovolne vstoupil
psal se nikoli verbíri, nýbrž myšlence veru smelé, veru
romanticky blouznivé. Bylo to ostatne dílo mladých
I dllo jejich viry, dílo velkého kamarádství,
které,
ino bratrstvím, bylo nejpodstatnejším
rysem i obsatohoto vojska bez vnucených
autorit a bez preky.
tu by bylo možno ríci, že jest film komponován
ména na motiv této lidské družnosti,
pro niž všichni
áci sveta odpustili válce tolik zlého. Tento motiv mohl
i stupnován a vyvrcholen v konfliktu se sovety, kdy
nutky boje vyverají z pocitu velké bázne o život
é hromady a urcuji její pospolitou vuli. Historická
tecnost nebyla ostatne jiná. Ceskoslovenské
vojsko,
ný nástroj národní revoluce, zacalo svuj boj se
ety jen proto, aby uhájilo svou celistvost
a svou
vou kuži. A tak jde v tomto filmu zejména o lidi,
ve zmateném bludišti války i Ruska našli spolecné
ovište duší a se svou vulí k obeti jsou vteleni do
ho clovícka Vycpálka, který ve své smrti vyrustá
ka v mythus o Neznámém hrdinovi.

J.

Frejka:

Filmujeme - ale jak.
Jdezinovy,
o mez statecne
sváru.

Za
mezíz ulehli
vojáci z doby
pálící
manlicherovek
nebo 'Kopodobných moderních
zbraní, proti nim po poli beží pánové celkem chodsky odení a predstírajíce,
že jsou streleni, padají po zemi s velmi dobrodružnými
gesty, která
by byla ke cti ochotnickým
tragédum.
jestliže jste resignovali
na jakoukoliv
umeleckou
pravdivost
a na
pravdepodobnost,
kterou film žádá, bude se vám to
líbit: je to dobre smluveno.
To vidíte.
jinde shledáte,
že pobelohorská
aristokracie
ceská
opravdu za nic nestála, dá-Ii_se soudit podle slavnostního stolování u Lamingeru.
Cekáte stále, že scéna znázornuje sen a že se prolne do vínem polité a cpící hospudky - alespon sklenice jsou zcela tohoto druhu. Mimo
to jedna z dám predjímá
dobu i tím, že vecne šilhá do
objektivu.
jsouc však poctivá, ihned to dohání a "hraje" dvojnásob.
Pojem "hrát" je vubec duležitý v naší pohádce, která
zacíná "byl jednou jeden film a jmenoval
se Psohlavci".
je v nem obsažena podivná krecovitost
a emfase, nervosní pokriveniny
tvárí a hlavne jakési vnitrní
zježení, které z cloveka ciní figurinu a brání mu ve všem
samozrejmém,
prostém a hlubokém.
Platí to zejména a
o vetšine hercu uznane filmových,
kdežto herci z divadel jako Karen,
Dostalová,
Trebovský
chápou zcela
presne prostredky
filmové hry.
Chodský pruvod.
Náhle vás zaujme výrazná
tvár.
Stát, reknete si, to je herec! Není. je to chodský sedláka prece jste tak uverili jeho pohybum i tvári. Což režiséra
tak málo upozornil tento rozdíl, že mohl ostatní nechat
v naivní libovuli operních manýr a operní theatrality
treba v oné scéne bitevní a v tolika jiných? Nebo, maje
k disposici tolik nadbytecných
metru príliš dlouhého
filmu, nemohl aspon neco napravit
sestrihem, který by
byl ostatne prospel i spádu hry?
Ale nechme této serie drobných výtek. Protože tento
film patrí ješte celkem k našim lepším, ptejme se na podstatnejší charakteristiku
celého prostredí, ze kterého doposud vyrustaly.
Film, at je umením
jakkoliv zindustrialisovaným,
prece jen je vždycky umením. To znamená, že v jeho
stredu tkví zájem
o cloveka.
Umelecký pohled se
vyznacuje práve tím, že celý svet je v nem zesubjektivisován, že je k obrazu
cloveka.
Pro básníka podstatou
zárícího mesíce není ani jeho obsah 0, ani jeho hmota H,
ale sublimní citový vztah mezi clovekem a lunou. Pohled na veci muže býti matematický,
obchodnický i umelecký - a ve filmu asi by melo jít o to poslední. Ve filmu,
stejne jako v divadle, nesmí existovat "nemá dekorace",
t. j. jakékoliv zaplnení prostoru vecmi, film, tot zmocnení na pr. stromu pebo domu na strom ci dum veselý,
tragický, ironický. Ceský filmový režisér ovšem obycejne
fotografuje veci, aniž by tušil, jakou tvárnost mají mít a
jakou budou mít.
Tot první zpusob nezájmu o cloveka. Druhý se týká
umístení hercu. Obycejne se film zatluce popisem událostí a dejovými anekdotami,
aniž by se v nejmenším
usilovalo o to, jak vyjádrit dej jeho úcinem
na cI 0v e ka, což je zacátecní
znalostí
každého
dramatika.
Namísto
zachycení
mentality
nebo aspon prostredí
Chodu setkáváme
se s vypravováním
o vzpoure, aniž
bychom se celkem neceho dovedeli o nitru Kozinove nebo
Lamingerove,
a v duchu odprošujeme
Jiráska,
který
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Prítomnost.,
v epickém
díle, jímž je román, svymt skrovnými
výrazovými prostredky dovedl ríci o Ii d ech daleko víc.
Kozina, jeho matka, jeho strýc, nejvyšší sudí a Jiskra
nám utkvívají v mysli dík hercum, kterí jsou výrazní.
Ale ostatek umírá v bláte manýry a bezvýraznosti zcela.
operetní, nevíte o nicem, co se deje v nich, cítíte, že nejste vedeni po žádné dramatické niti, nenahlížíte do
žádné niterné tkáne, z níž se tvorí osudy, nebo které vytvárejí pro umelecké oci typické svety.
Typicnost.
Není náhodou, že se u nás dosud neobjevila režisérská individualita, jíž by na pr. sedela groteska nebo drama nebo veselohra. O panu Kmínkovi, ani
Lamacovi, ani Innemanovi nelze ríci, že by v tom ci
onom oboru byli výraznejší nebo byli blíže skutecným
hodnotám (jaký bude profil Machatého nebo Kodícka,
nelze prozatím ríci), což znamená, že jde o nedostatek
mohutného u mel e c k é h o videní sveta. Vina není dnes
už v technice, operatéri a technikové našeho filmu mají
velmi vysokou úroven. Pokud však temto režisérum bude
clovekem jeho maska, ale ne maska jako symbol, nýbrž
maska pouze libovolná a náhodná, lhostejne odkudsi sebraná; pokud nebude na plátne Lomikar, nýbrž pan
Pištek; pokud se bude do nekonecna popisovat; pokud
tam, kde se cte modlitba, musí být knez, kde se zvoní,
vež, a kde všechno se delá hrube a bez dramatického
sepetí k cloveku - film zustane remeslem a ješte špatným. A co se dá cekat, když p. Inneman za ta dlouhá
léta se nenaucil výrazové úspornosti, jsa pri tom pomerne zdravým primitivním talentem, od jakého by
se práve dal cekat aspon solidní, pripravený, psychologický film? Proc nebylo možno celý film vypracovat
ve vážném a dramatickém stylu scény loucení Kozinova
pred popravou, kdy se objeví dve ženy ztuhlé hrozným
okamžikem a na než se obrátí Kozina? Bez gest, beze
slov, ale scéna má výrazovou plnost! Je ovšem jediná.
Divadelní herci jsou poucením tohoto filmu. Obnažují dosavadní filmovou manýru verojatne a pred ocima
diváka. Nejsou neomylní, ale vedí, co je maska, co je
výraz, co je dramatická pausa i akce - a hledají. Nikdy
se neodváží býti zcela remeslnictí.
Thomas L. Mason:

o smyslu

pro humor.

Puvodní títul tohoto clánku jest: "Má Amerika
smysl pro humor?" Protože jej však neprekládáme proto, abychom rozhodovali tuto otázku,
nýbrž proto, abychom si vubec promluvili o
podstate humoru, pozmenili jsme titul. Objasnovati podstatu humoru je pak obzvlášte záslužno
v zemi, která to v oboru humoristických casopisLt
neprivedla dále než k "Humoristickým
Listum".

Povest,
ných

že
mámekteré
humor,
je jednim
onech prijemných,
zjevu,
vždycky
znovuz posilují
naše národnipomyslsebevedomí. Dlouhá rada tak zvaných amerických národních humoristu
- skoro všichni jsou zapomenuti, krome tech ubohých chlapiku,
kteri jsou práve na živu, príjemne uspokojuje naši marnivost. Sku~
tecnost, že americký humor patrí do riše bajek, je velmi dobre známa
onem zkušeným lidem, kteri by se s námi o nej sdelili práve tak jako
o kterékoliv jiné umeni nebo náboženství, kdyby tu skutecne byl!
Na priklad jednim z dokladu, že humoru není, jsou nakladatelské
katalogy: v seznamu knih vydaných v r. 1928 ve Spojených Státech
(bylo jich 14.399) je celkem 25 skupin z rLlzných oboru jako filosofie,
náboženstvi, dejepis, krásná literatura a pod. - jen ne humor. V klasifikacnim zázn:!mu literatury
sdelaném
Downingem Palmerem
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O'Harou pro universitu státu I1línois, jsou zaznam
z oboru humoristického mezi lety 1880-1910 a od té d
z beznadeje - zanikly. Podle zminené literárne hístori
jevi se r. 1910 jako nejméne úrodný na poli humorístlc:kt
(jedenáct svazku) a nejvyšši záznam v tomto oboru má
kdy byly vydány 104 knihy - vicé nebo méne vtipné.
. soucasne kritický rok, který zpusobil paniku ve Wall S
možné, že to úcinkovalo na snaživé spisovatele, že se vrhli
humoristické literatury, která mela býtí protijedem k
stísnenosti, plynoucí z hospodársko politické situace. Od
mlcí záznamy o humoristické tvorbe. Je tedy možno fId,
období asi triceti let výroba humoristických kníh skoro
Ješte než tato skutecnost se stala obecne známou, byla fa
oznacována - za humoristy. Avšak ve chvíli, kdy se pokou!
vit to, co z nich delá humoristy, stojime pred mytem, k n
výkladu. To "neco", co by jim všem bylo do jisté míry
ctenárovi naráz zrejmé, co by je nesporne klasifikovalo jako
.risty, to samo o sobe neurcité a prece podmanující - toho
Je to neco neskutecného. Je to osobni pritažlivost velmi p
podle individuality, která je schopna vytváret zábavné ved
volávat smich. To není jako láska nebo spravedlnost, pro
nám dodávaji jakési trvalé ideály, nezávislé na osobnich
nejnevtipnejši
knihy sveta (nevyjímaje ani práce mnoha
humoristu) od Cicerona, Schoppenhauera, Freuda, Maxe
atd. byly napsány proto, aby nám vyložily, co je humorz nich toho ani zdaleka nedokázala.
Existuje komedie, o niž George Meredith napsal taj
sovanou, ale velíce inteligentni rozpravu. Duch šprýmu
dlejším
výtvorem
(byproduct) mysli pri tvurcí práci
hokoliv
druhu;
je jasný a spontánni, tedy vetšinou vzn
hodou a v okamžiku (protejšek: "vypocený" humorl). Je
tažek a smes bystrosti, ovládnuté látky a situace a dokonal
sobu vyjadrováni:
presne, strucne, lehce. Duch komíky
podle všeho jako necekaný odštepek z náboženských sla
her a pruvodit u Rekit. Byl to ventil, jímž se hercum dostáv
bození od banalit církevniho obradnictví. Nebyly to nechutné
žerty, ale skutecne komické podivnustky a grotesky, prot
Rekové meli vkus a ínstinktivni pochopení pro krásu a fonny
duch komiky se projevoval ve všem jejich žívote a tvorenL
jeho vyjádrení i pozdeji ve šprýmových reliefech a c
architekturách,
zejména na kostelich. Fielding to naznacil
jednou rekl, že "opravdu, když se snažíme zpodobnit lidské
tak, jak opravdu pusobí, pak jsou jiste k smíchu".
Umelec, vytvárejicí šprýmovná a hravá dila, musi býti
anatomem. Dva umelci, kteri by dostali ke zpracování týt
postavy a text pro "humoristickou"
kresbu, provedou ji sotva
Snad jedna z prací bude mit komiku a druhá ne. Pravde
ji nebude mit žádná. Protože humor se dá težko vyrábet na
dáni a mezi hromadou jinak dobrých kresliru, je málokdy
nadán skutecným smyslem pro humor a priléhavými vyja
schopnostmi ješte nádavkem. Dejme tomu, že tedy jedna
bude opravdu humoristická a druhá ne. Co zpusobi ten rozdfl?
skutecne komická bude míti tu nutnou miru nadsázky, nekdy
zditraznenou, nekdy jen docela lehce nanesenou - podle
mentu umelce - které je treba k tvorbe tohohle druhu.
ony nedostatky a vady, které nejsou hned patmy každéma
Humor musi vnikat za oponu, odkrývat nitra. Nedotýká se tlm
nepromyšlene predmetu, jejž chce zobrazovat. Ale podrobl
zjištenim všech malickosti, drze, do nahé vycnelostí, gro
smelé. A ted se ptáme: je to to, co nás nuti k smíchu? Ano,
Když se podiváte na výkres druhého kreslire, který ukazuje
situaci, poznáte najednou, proc na ni odpovime leda úsmev
gurky jsou drevené (nikterak špatne kreslené!), nabubrelé,
sázky jsou prehnané nebo umístené na nesprávných mistech. Je
tech postavicek lito. Rikáme o nich, že v nich neni života.
v nich nic radostného, ackoliv v prvni analytické kresbe je s

Prítomnos~
Snad proto, že je tak vzácná, je tak zrídka patrná
díle.

komikou a humorem je ten, že první je srozumitelná
orem je to složitejší. A. B. Frost, jeden z našich nejristu, kreslíval telata poskakujíéi nemotorne a hloupe,
je vídáme ve skutecnosti na loukách. Z'1chytil to
ki, legracne nešikovné kouzlo, a vy jste nepotrebovali
ho školení k tomu, abyste poznali, že tady je dobrá
U. Práve tak se to má s "Alicí v kouzelné zemi", kde
me uplatnena nadsázka a groteska se stává symbou. Nebo abych dal nejaký novejší príklad: A. A.
"Když jsme byli zcela mladí". Duch komiky, který je
obsažen ve všem všude, a to bezprostredne. My všichni
pocit veselosti, a to je to pravé. V takových svých štastposkakujem trebas jak ta telata. Duch komiky v nás
kontrola mozkové cinnosti, jak ríkaji spiritualisté.
bene životného.
je to jíné. "Dustojní a váženi" stojí protí nemu skoro
ranném postojí. - A my, kteri jsme prínuceni z jakýche poslouchati nebo cisti, v soukromí jích litujeme a proto
dy prípisujeme lepší vlastností a nádhernejší cíle, než
:ve skutecnosti obdarení. Nejsme s to naše "velikány"
ale mužeme o nich krásne mluvit a psát. Skutecnosti
rospeje ani neublíží a civílisaci - to jest formám obet. Cinané, japonci a ostatní kulturní a civilisovaný
vaný!) Východ tenhle žert už dávno pochopil a privedl
dokonalostí. Tak ríkáme trebas o humoristovi, jenž
.docela "nevinne" propadl široce národnímu oslavnému
chlapík nad jiné šikovný a chytrý, a ríkáme to o nem
, když to mel príležitost "dokumentovat"
nejakou svojí
prací. Velkomyslne mu povolujeme na úver jakoukoliv
bokomyslnost, í když vyslovuje burácivým hlasem ty
pravdy, které nad to provází nejakou svoji osobní
, na niž je nepokryte pyšný.
výjimky. Všeobecne vzato, je nebezpecí, že je nekdo
vlastníka smyslu pro humor, tak známé, že ti neštastkutecne mají, peclive ho utajují. Okázalé vystavování
o rozeznatelnou formou neinteligence. A prece nejvíc
c:h,"proslavených" humoristu je v senátu, na kazazp6sobného, protestantsky cudného vtipkováni, kteliká "humor!"), v soudnictví, bankovnictví (tam a v kospíš!), na farmách a v obchode, kde všude pocestnost
tak uctívané a nedotknutelné. Ptáte se ne bezduvodne,
etem jejich kritiky a vtipu?!
Don Marquis, který je ocenován jako vynikající humoosudnou pravdu ve svém výkladu o konversaci v herecže prý shromáždení hlasite aklamovalo vtipy, z nichž
byly takové úrovne jako: "Vypadá to, jako by pršelo",
mnoho zurivých prátel mezi stoprocentními
Ameríbýt "vtip" na purítány a kvakery, kterí nejsou práve
I lehcího zboži divadelniho a literárního. Prí literárrozhovoru jsme stále odkázováni na mínulá období,
oristé sedávalí v kavárnách a castovali se vzájemne
dy a vtipy, prý nadlídské skvelosti. Žel bohu, preproslulejších bon motu dokazuje, že jinak nejlepší z nan pravidelne nejnevtipnejši. "Od té doby, co jsem je
aI jsem si už nikdy psát tak vesele a od plic, jak bych
O je moudrost Olivera Wendella Holmese, jež je symdskou povahu kdekoliv.
vyzdvihovanéstránce dokazuje Lincolnovu velikostta
byl snad jedíným z vedoucích lidí Spojených státu, který
it s tehdy velmí nepopulárni ideou (zrušení otroctví
Jlojoval za ní vedle svého presvedcení a výmluvností a
také vtipem - zbrani neobvyklou, úcínnou, ale jíste
tojnou". Kdyby si kdokoliv prál presvedcit se, že
or je skutecne produktem okamžiku - a jen tehdy

je úcinný! - necht si procte záznamy o Lincolnových recech v kabinetu z doby, kdy sestavoval návrh k prohlášeni nezávislostí. Charenwood pripominá, že Lincolnovy nápady jsou sice leckdy mnohem méne
vtipné než spisy Artemuse Warda, ale práve proto, že byly receny
na vhodném míste a v pravý okamžik, rozveselily, naladíly príjemne
a pomohly presvedcit celý kabinet krome Stantona, kterému "frivolní" reci Lincolnovy, jimž byl nucen naslouchat, zpusobovaly
stálou mrzutost.
Neshodujete-li se se mnou, uvedomte si, prosím, že se nepokoušim
zde dokazovat, že neexistuje neco takového jako je smích, netvrdím
také, že se svet nebaví, nebo že neco tak rychle pomijivého jako
vtip, je neduležité. Já se jen pokouším dokázat, že to, co nazýváme
humorem, je neco neskutecného, a to, nac pri tom myslime, že je jen
s mys I pro nej, potreba a touha po nem. Ale to, co slýcháme, že je
casto v11bec nesmysl jen všelijak omaškarený.
je pravda, že když jsem tu tvrdil, že všichni naši domáci humoristé byli zapomenuti, stín Mark Twaina zdá se jako by vystupoval,
aby vyvrátil moje tvrzeni, zejména když bylo pripomenuto, že honoráre plynoucí ješte dnes z nových vydání jeho del presahují 50.000
dolaru. A pres to tvrdim, že populární humorísta v Mark Twainoví
je dnes nadobro mrtev. je cten, protože byl velkým tlumocníkem
amerického charakteru, zejména chlapeckého, a byl nadšeným poutnikem, který dovedl dávat americkému západu, orientu a Australii
kouzlo a poutavost své vlastní, zvláštní americké osobnosti. Kdybychom prošli celé jeho dílo, vybrali z nej onen slavený twainovský
humor a pretiskli ho do zvláštní knihy, stala ba se asi tak málo populární jako nejaký almanach. Van Wyck Brooks ukázal velmi dobre
ve své knize Ordíal of Mark Twain (Ocista M. T.), jak populární humorista muže zvetrat.
jen ješte jedna instítuce krome verejných banketu je s to zdrcujicim zpusobem dokázat uníversální nedostatek toho, o cem bychom
rádi verili, že je to humor. Pri techto melancholických záležitostech,
které jsou nazývány nejvtipnejšimi proslovy vecera a sestávají obycejne z nemenného archivu historek o "colo d'gemmen" (barevných
gentlemanech), nebo když vyvolaji smích jiným pochybným zpusobem, jsou priležitostí k osobnim vtipum a prostickým podobenstvim k soucasným událostem,
tak jak je pred casem "vynalezl"
A. Ward.
Ta druhá instituce, která soustavne dokazuje neexisteIJci humoru
v U. S. A., je radio. Tady slýcháme zdrcujíci ukázky pokusu o zábavnost, zejména pomocí hlasových "modulaci" trapne diletantských,
nevkusných a sebevedomých.
Tu se nám náhle zjevuje mytický
charakter toho, co nazýváme humorem, na pozadi "vtipu" na žvýkaci gumu, lasa, veliké brejle a boty, šklebici se nebo ztrnulé obliceje, nekonecne opakovaná gesta a grimasy. A najednou se nám americký humor zjeví jako docela programová cinnost, podobná na príklad americké úspešne provádené reklame obchodní nebo církevnické,
která záleží v neustálém opakování neceho, co se takovou cestou
stane zakrátko prijatou a uplatnovanou pravdou. Mark Twain mel
svuj zdlouhavý zpusob mluveni, Charlie Chaplin má své boty. Ten
druhý má ovšem krome toho ješte neco mnohem hlubšího a nesmrtel·
nejšiho, ale to zde musime pominout, protože tim rozhodne pusobí
jen na nepatrné množství amerického publika. je to skutecne zvláštní
a znepokojivý paradox, že k tomu, aby u nás byli lidé privedeni do
smíchu, je treba je prekvapíti nejakým náhlým prostredkem - ackoliv jsou jínak už dávno zvykli na vytrvalé opakování techto nekolika smešností. Podstata je vždycky stejná a je nám už tak známá,
že ji mužeme predem uhádnouti bez zneužívání svých invencních
schopností. Tak ve filmu jsou z elementárních pomucek, zpusobujících smešné situace, trebas testo a voda. Nepatrné zmeny doznáváme nekdy ve variacích, které urcují cesty vode, testu nebo jejich
obetem, aby se dostaly do ne.žádoucího a "strašne legracního" styku.
(Království za nejaký neopotrebovaný
nápad!) jeden z nejúspešnejšich autoru (mereno dolarem!) vaudevillových výstupu mi rekl,
že své nejpuvodnejši scény odkoukal na hrišti a v predmestské škole
ješte jako chlapec.
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Prítomnost,
Londýnský "Punch" od r. 1841, kdy zacal vycházet, žije jen z opakování starých vtipu, a jejich zmodernisovaných
variací. je tu nejakých základních žertíku, které se objevují vždycky v ponekud pozmenené podobe, aniž toho jejich trpeliví ctenári hrube znamenají.
Pred nekolika lety si troufal "Punch" vydat v nekolika svazcích
své "nejlepši humoristické ukázky" a každý z nich byl venován nekterému zvláštnímu oboru: právo, spolecnost, deti, golf, hony, do~
stihy atd. Timto zpusobem "Punch" se svojí povestí výtecného
humorístíckého listu zustává nejkonservativnejším
listem a vychází,
rok od roku ríkaje porád totéž znovu a znovu, docela tak, jak to
delá Charlie Chaplin svým osobitým zpusobem.

barnumským tlucením na buben, se vší plochostí a vAedn
predstavami, sklicenými tak casto ctností i zurivosti
jaký pak je to div, že humor - jakkoliv se nám zdá, že tu
u nás ve spolecnosti nicím víc než mythem, pochybne
opatrne nadmutým a drženým pekne v pozadí?!

o

o

Na otázku, jak jsou jednotlivci s to trvale udržet nebo dokonce
stupnovat svoji povest oblibených humoristu, je odpoved nasnade:
ke každé úspešné cinnosti, konecné nebo prechodné, je nezbytná
jistá míra nestydatosti. Tou humoristé operují nejcasteji.

K.

J. Beneš:

V tom smyslu, jak o ní píšu, je ovšem nestydatost jistým druhem odvahy. To znamená, že když muž zacne dokazovati cokoliv, musí být
pripraven na všechny druhy nájezdu. Každý velký a úspešn? mu~
musil tímto zpusobem trpeti. To je cena, kterou platí za vymknuti,
a musí tedy pestovat nestydatost jako nezbytnou cást své pracovní
a životní výzbroje. V prípade humorísty je sám sobe štítem. jeho
úspech závisí hodne na tom, do jaké míry dovede sám ze sebe delat
blázna. To je ten nejobecnejší zpusob. Pro verejnost je základnim kamenem jeho kariéry. Také dobrý cich je velkým plus pro nej. MarshalI P. Wilder, který byl hrbatý, dekoval do jisté míry tomuto faktu
za své úspechy v oboru komiky. (Stredove ci dvorni šaškové!) Aní Bernard Shaw se neubránil ošklivému impulsu pojímat sám sebe nezávazne, propujcuje takto svému smyslu pro komedii náznak reality.
Pokud soudime podle výsledku, možno tvrdit, že je celkem snadné
mírným cvikem a slušnou pametí dosáhnout povesti humoristy.
Všecko, ceho je k tomu zapotrebí, je umet odívat staré vtipy do nových
šatu. Když by nekdo o tom pochyboval, necht srovná postavy pana
Dooleye s osobami Theoprastovými, nebo Roberta Benehleye s john
Phoenixem. Bentchley není ovšem plagiátorem; byl jen podnicen
k rozvití svého nadání podobnými reakcemi ke svému okoli jako Phoenix. Znám více mužu, kterí nabyli znacné vážnosti pro psaní humorístíckých del a pricinili se o to jedine peclivým studiem praci Bili
Neye. jeden ze známých banketových recníku této zeme nespáchal
níkdy víc než jediný proslov. Stalo se to tehdy cirou náhodou a všechny
jeho pozdejší reci byly jen nestydatou obmenou a redenim té prvé.
Není divu, že tak mnoho clownu skoncilo sebevraždou. Mrtvá jednotvárnost je zlomila. "Trh marnosti" roste do nestvurnosti postupem
života a spolecenstvím s tou dustojnou vetšínou, která pojímá sama
sebe tak vážne.
jedna z nejhorších vecí, jež se asi mohou ješte dnes u nás jednotlivcí nebo nejaké spolecnosti príhodit,
je vtip nebo jíný šprým,
který dobre sedí. V Anglií a ve Francii to dovedou delat i prijimat docela jinak. My se svým verejným vtipkováním z velké cásti se jen
opicíme, protože jsme se už dávno dovedeli, že to patrí ke kulture, že
humor je z vrcholných projevu ducha atd. jeden bezohledný clovek
nedávno rekl, že když chtel prosaditi nejaký neobvyklý reformní návrh ve školní rade nejakého malého mesta ve státe Georgii (ten stát se
také proslavil zákazem prednášeni o vývojové theorii, protože se neshoduje s bíblickou genesí. - Pozn. prekl.), stacilo prý, aby prítomným gentlemanum pohrozil, že o tom zasedáni napíše neco veselého
pro tisk a hned zpusobil paníku a v zápetí povolnejší náladu. (Mají
své nepríjemné zkušenosti s tiskem celého sveta!)
jedním z duvodu, proc jest ruská literatura vynášená s obdívne
nadzvíženým obocím, je její nevycerpatelný nedostatek smyslu pro
humor. (Ameriko, slyšíš?!) Francouzský smysl pro komíku - ta
vzdušná, graciésní, krásná bezprostrednost a hravost, bez níž by svet
národu, ve kterém žijeme, byl nesnesítelný - ve skutecnosti udelala
Francií predmetem mírného pohrdání až do doby, kdy úspešné její
válcení dokázalo, že Francouzové mají houževnatost, pevnost a prizpusobivost težko dostižitelnou jiným národem.
S našim zpusobem hovoru precpaným frázemi, s naším recnením,
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I.
Prišlo
mnoho,a
v casejichpokoje

kterí mluvili
ve sejménu
úplného
míru by
jiste b
sili vykázati
nejakým plnomocenstvím,
kdo však
mohl mysliti v case nepokoju a vzmáhajíclho
rádku a zmatku?
A pak, strpení žádné, nedo
veliká, vždy strašlivé aut - aut, úrodnost na
kraty nesmírná a co pri tom pri všem nejhoulb
mladší vždy ten nejnedockavejší.
jeden nechtel
to, co druhý, ale každý mel za sebou náro~, n
se, zdali celý, nebo jenom cást, každý mlUVilve
demokracie
a svobody, ackoli s rozmanitého S
ska a každý se svými soudruhy se srovnával j
diné veci, totiž ve stejném terorisováni verejn
neni. "
"jest druh demokratu,
kterí, aby se rovnos~i d
o to usiluji, aby všechno, co vyššího, vzdelaneJšlh
se zesprostacilo,
který všechno shora dolu strhuj
naopak chceme, aby se nižší k vyššímu vzhuru po
... (A jsou jiní) demokraté,
~terí sic: ~,ždy ~ lid~
ale jen sebe sami za tento hd povazujl. NerikaJI
jako jiní poctiví lidé: "já tak smýšIlm, já to
nýbrž vždy tropi~ky:
"Lid, t~k smý~Il~,li~ to
Tito pánové sebe jen za cely hd povazujl, Jako
ustavicní
plnomocníci
celého nezletilého národu.
to demokrati
kriklouni, kterí obycejne tak dlouho
všemu kricí až se j'im necím výnosným. huba
nacež prestává
vždy jejich demokraCie a sv
myslnost."
Tyto dve malé, ale, jak všichni vime Z vlastni
šeností o sedmdesát
ci osmdesát let mladšich, n
ostré fotografie
našeho verejného života nep
z prvních let republiky,
jak by se snad zdálo,
z roku 1848. Nalezneme je v Havlíckových Náro
n o v in á c h, první podepsanou šifrou M, druhou
Havlíckem
a jeho druhem V. Gablerem.
Roku
1848 jako roku 1918 poskytovala E
týž obraZ - obraZ nesmírného
sopecného úze
haleného
v plameny
revolucnlch
explosi, jež.
mapu, otrásaly
státy a kácely truny: FranCie,
mecko, Italie, Rakousko
byly zachvaceny smrš
rozbíjela
reakcní,
ab~olutistický
vl~dn,i reŽ!ffi a
pravovala
místo novemu, demokratlckemu
rádu.
. 1848 jako rok 1918 prišel po dus~é periode ab
stické nadvlády
policejne byrokratické
a svob?da
mokracie zrodily se rázem, takrka pres noc, Jen
rozdllem, že tehdy z vule panovnikovy a toliko na

,

*) Tato studie vznikla z cásti materiálu, jejž jsem sb
do knihy "Rok 1848 v projevech soucasniku", která vyjde v
hách životní moudrosti" (red. K. Capek) v nakladatelstvl ,
tinum".

Prítomnost,
o r. 1918 z vule lidu a (doufejme) na trvalo. Roku
jako roku 1918 stály demokratické
velmoci záni proti reakcnímu spolku rakousko-pruskému
a znal k obecnému prevratu prišlo k nám ze západu, kde
vý odkaz velké francouzské
revoluce
slavil rozné vítezstvÍ. A v obou prípadech
šlo o bytí a neI rakouské monarchie.
Když 15. brezna 1848 pod
kem revolucního hnutí v celé ríši, zapálené - pobne jako Nemecko - úspešnou
únorovou
revolucí
couzskou, Ferdinand "Dobrotivý"
vyhlásil konstiI a propustil Metternicha,
nikdo nevedel, jaký osud
kává Rakousko, nebot pádem dynastického
absoluu pretrhlo se jediné pouto, které dosud nejjisteji
ovalo pohromade
celý ten pestrý
konglomerát
odu, a nebylo jisto, nalezne-li se nové pouto dríve,
nabudou vrchu odstredivé
síly, jimiž s netušenou
dkostí byly jednotlivé národy hnány ven z ríšského
zku. R. 1848 podarilo se ješte centrální moci, co ne10již možno r. 1918; využíti príznivé situace v ostatní
rope, hlavne v Nemecku a Rusku, opríti se vcas
vojsko a potlacením revoluce zažehnat katastrofu.
Ale ten necelý rok, který se od jara 1848 do konce
y r. 1849 potácel v opojení svobodou
a demokracií,
dstavuje, abstrahujeme-li
od dobových
zvláštností,
verný predobraz toho, co jsme prožívali
r. 1918
v prvních letech po 28. ríjnu a do jisté míry prožíme pod nes, že se steží ubráníme úžasu. Tu i tam tytéž
tlže a problémy, úzkosti a nadeje, reformní plány a
otireformní záludy, vynesené na povrch
dramaticm prívalem. Analogie jdou do takových
podrobsti a jsou tak presné, že lze bez nadsázky ríci, že bez
6kladného
poznání
roku
1848 není
možno
Ine porozumeti
r. 1918. Není jediné otázky, s níž
m bylo zápasit po prevratu,
aby nebyla již známa
prožita r. 1848, takže ideove rok 1918 navazuje prímo
rok 1848.
Moderní demokracie, a to nejen teoretická,
nýbrž
praktická, politická demokracie
není tedy u nás tak
ela bez tradice, jak se tvrdívá.
Tradice je tu, jenže
bud o ní neví, nebo se na ni zapomíná.
Nebylo by
ožno níc proti tomu namítat, kdyby tato tradice byla
ová, že by jí nerad no bylo vzpomínat.
Ve skutecsti však nejen že mužeme být spokojeni s myšlenvým odkazem roku 1848; ten odkaz je dokonce do
es tak živý svými podnety, príklady
a výstrahami.
neztratil pranic ze své naléhavosti.
Málo co zmenil
dek na formulaci otázek a jej ich rešení z r. 1848 a pod zmenil, treba to pricísti odlišnosti pomeru, nebot
mdesát let neubehne, aniž zanechalo
stop. Zmenili
lidé i pomery a leccos z toho, co bylo pravdou vcera,
ni ji dnes. Ale jsou myšlenky, jež jejich vnitrní síla
pravdivost vyrvala z vlády casu, - a práve na takové
šlenky nebyl rok 1848 chudý; platí to zejména o nejležitejších otázkách politických
a sociálních jako je
príklad pomer cesko-nemecký
a cesko-slovenský,
lalistické požadavky reformní
a pod. Pri tom je
lášt duležité, že rešení techto stežejních
problému
I doby, jak je podává r. 1848, je pres rozdíl pomeru
'm historickým zduvodnením
politické
koncepce
rykovské; i tu ukazuje se proti tvrzení hlásanému
nekterých známých stran, že tato koncepce vyrustá
pevných a dobrých korenu naší vlastní národní tra-

II.
:Rok 1848 podobne jako léta poprevratová
byl ve
menl politického a sociálního
radikalismu
vec
ozená, máme-li na mysli revolucní ráz obou období.

Radikální smýšlení bylo všeobecné a jeví se v celém
tehdejším
casopisedvu.
Dokonce obraz, který nám poskytuje rok 1848, je v jistém smyslu rozhodne radikálnejší, než obraz z r. 1918. Prícina je v tom, že r. 1848
nebylo u nás politické pravice v dnešním slova smyslu,
protože nebylo ani sociálních vrstev, jež tvorí její prirozenou
hospodárskou
základnu.
Tehdy
nám ješte
chybeli reditelé bank s clenstvím
v nekonecné
rade
správních
rad, milionárští
zbytkari,
reditelé prumyslových velkopodniku,
predsedové
akciových spolecností,
kartelu a družstev, zbohatlí "predáci"
politických stran
a podobní
nouveaux
riches, kterí dnes zpestrují naše
sociální rozvrstvení
a jsou zpravidla
tím konservativriejší, cím jejich puvod je skromnejší.
R. 1848, kdy prumyslová výroba byla u nás v samých zacátcích, prevládajícím typem byli malí, prumerne
málo majetní lidé,
z nichž dokonce vetšina - selský lid - teprve toho
roku se vymanila z poddanství.
Byla tu sice velkostatkárská šlechta, ale ta byla národnímu
kolektivu cizí a
nemela ani prímého ani kladného vlivu na tehdejší myšlenkový kvas. Ti drobní lidé se také nejvíce exponovali
v bojích za svobodu a demokracii (stejne ja1}o o sedmdesát let pozdeji, za svetové války), jak výslovne pripomíná šifra j. M. v oficielních
Konstitucních
novi nách:
"Lid jest nejvetší
konsument,
jen jeho
dobré bydlo zakládá verejnou zámožnost,
jeho bída ji
hubí. Práce jest zrídlo a pramen národního
bohatství.
Predevším tedy treba pecovati o nižší, pracující trídu.
Kdo krvácel za svobodu?
Poslyšte jména padlých, ta
pri náleží lidu." Drobný a utištený lid bývá arci zpravidla sociálne mnohem radikálnejší,
než trídy nasycené
a presycené. Krom toho revolucní doba, jež kácí truny,
ruší šlechtictví a v Paríži vyhání lid na ulice, aby demonstroval pro sociální diktaturu,
musila prirozene i u nás
(podobne jak ruská revoluce na konci války) vyvolat
mocné sociální vrení, jak nejlépe videt na otázce poddanství,
jehož zrušení je jistou analogií k pozemkové
reforme z r. 1918. Není tedy divu, že také tehdejší žurnalistika bez výjimky, trebaže s ruznými odstíny a s ruznou intensitou
stála
ve znamení
socialismu.
Tento duležitý fakt není možno dost zduraznit, hlavne
proto, že vznik a vývoj moderního socialismu bývá u nás
dnes z pruhledných,
vetšinou lžinárodních
duvodu prímo do nemožností
zkreslován
odvozováním
pouze od
nemeckého marxismu.
Skutecnost
je ovšem jiná - náš
socialismus má tradici mnohem starší a koreny mnohem
puvodnejší.
Po prvé masove proniká k nám - nejen
do delnictva,
nýbrž i mezi inteligenci a do žurnalistiky
- práve r. 1848, a to z Francie a z Anglie (pri cemž zpravidla vetší pozornosti se teší socialismus
francouzský).
Všechny tehdejší noviny jsou po této stránce orientovány
západoevropsky,
kdežto o nemeckém socialismu nenalezneme v nich ani jediné zmínky, ac Marx publikoval svuj
Komunistický
manifest*) již predchozího roku ar. 1848
byl s Lassalem již intensivne
cínný žurnalisticky
v Nemecku (Neue Rheinische Zeitung). Karel Sabina, kterýse
rozhodne nejvíce zasloužil o propagaci socialismu u nás
i jako spisovatel i jako redaktor,
znal podrobne Owena,
Proudhona,
Louis Blanca, St. Simona, Fouriera, Lamennaise (krestanský
socialismus)
atd., ale ani v jediném ze
svých projevu se nezminuje
o Marxovi a socialistech
nemeckých.
Byl to naopak liberalismus,
který byl pod
silným vlivem liberalismu nemeckého
(WeIcker a Rott*) Dnešní rozlišování mezí socíalismem a komunÍsmern vnejšne
zditraznené
dvojí InteInacÍonálou,
tehdy ovšem bylo ješte velmÍ
.
•
J
neJasne.
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eck). Socialismus
však u nás jako v Nemecku a v celé
strední Evrope má svuj puvod práve v demokraticky
nejvyspelejších
zemích západních
a naše žurnalistika
poskytuje nám možnost stopovat takrka krok za krokem
jeho pronikání
k nám.
Ferdinand
Kopp, autor dnes již sice neznámý,
ale
tehdy beze vší pochyby cenený, píše ve V cel e, jejíž
redakci po Havlíckovi prejal Sabina: "Socialismus
je cíl
všech uvedomelých
národu. Jeho rozkvet a zvelebení
jest velký úkol, o nemž pracovati
musí celý vzdelaný
svet. S o c i a Ii s m u s j es t vel k á myš len k a, v níž
se jeví
nynejší
duch
casu ...
Revoluceproklestily socialismu v našem století dráhu. Revoluce svrhly
absolutismus,
aby se na jeho zríceninách
vznesl socialismus, který všecky lidi za stejné pred zákonem prohlašuje ... Spása sveta spocívá v socialismu, jediné to
a proto nejdokonalejší
forme rízení státu, v socialismu,
té nejsvrchovanejší
svobode, zakotvené
v rovnoprávnosti všech národu, v stejnosti
pred zákonem a vymínené práci. Rozdelení práce jest úkol socialismu."
Dále
pak Kopp rozlišuje dvojí socialismus: "Jeden je zakotven
v práci a jeho puvod je v Anglii ... Druhý má základy
své v rízení státu - to je moderní socialismus a jeho
rodište Francie.
Demokratická
vláda patricnou
mocí
musí býti opatrena,
aby mohla regulovati
veškerou
výrobu v zemi. Taková vláda musí svobodnou konkurenci zniciti svou vlastní konkurencí,
zrízením sociálních
dílen, aby tak privátní prumysl byl prinucen spojiti se
a splynouti
s prumyslem
obecným."
Výraz "sociální
dílny" ukazuje,
že jeho pramenem
byl Louis Blanc,
jehož "ateliers
sociaux"
byly stežejním
bodem jeho
radikálne
reformních
návrhu,
s nimiž však toho roku
nepochodil
u revolucní
sice, ale ve vnitrní a sociální
politice velmi umírnené
a nerozhodné
vlády Lamartinovy. (Ateliers sociaux byly sice ve Francii zrízeny, ale
s tnk schválnou polovicatostí,
že financne úplne ztroskotaly a byly brzy nato zase parlamentem
zrušeny).
Podobne, ale podrobneji,
a zase pod vlivem francouzských socialistu,
hlavne Proudhona,
zabývá se touto
vecí j. Slavomil Vávra, vlastním jménem Vincenc Vávra,
radikál, clen tajného spolku Repealu, pozdejižalárovaný
pro styk s Bakuninem;
ten, výslovne odmítaje
komunismus - "Marné sny hrubého komunismu
nebudtež
mezi námi" - ukazuje v Pražském
vecerním
liste,
v cem a proc socialistické ideje dlužno prijímati se souhlasem: "Nemysli nikdo, že chceme zastávati
onu nerovnost, jaká se nyní v svete nalézá. Musí se na to vzíti
zrení, onu až k jisté míre v naší prirozenosti
založenou
nerovnost majetkovou
v presahování
mezí zastaviti
a
všemi prostredky
onu neštastnou
mezeru mezi boháci a
chudými snesitelnou uciniti. Musíme se v neustálý zápas
postaviti s takovou penežitou aristokracií,
která jest ve
svých výsledcích
stejná,
ne-li horší, než rodová,
cili
šlechta, ponevadž
své spoluobcany
trebas hladem pomríti nechá, lhostejne, ba s vnitrní rozkoší se na to dívajíc. Taková aristokracie
penežitá jest novou šlechtou,
novým despotem chudých a méne zámožných obcanu a
stává se týmž despotem a tyranem jako druhdy neblahé
pameti šlechta a absolutní
mocnárové ... Budtež zrušeny všechny výsady, jež by na majetku
lpely. Budiž
obmezeno právo dedické tak, aby platilo jen pro nejbližší
príbuzné a sice pro vzdálenejší vždy v menší míre, takže
menší i vetší díl vždy pripadne
zvláštnímu
fondu na
verejné práce (rozumej: zvlášte v dobe nezamestnanosti),
školy atd. Bohácum budtež dávány dane na luxus. Poslancum na sneme at se dá náhrada,
aby nebyl chudý
od zastoupení ani indirektne
odstrcen."
Povážíme-Ii, že
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tohle psal Vávra v dobe, kdy bankovni
obchod a velkoprumysl
- a dokonce Wallstre
byly na houbách, znejí nám dnes jeho slova
rocky. Požadavek obmezení dedického práva,
naléhavejší, než tehdy, ukazuje bezpecne na f
prameny jeho myšlenek.
Šifra W. (také Vávra?) v Ranním
Jiste j
- až k státnímu
socialismu, k nemuž v na
kloní Shaw ve svém "Pruvodci"
a který, ja
namáhá se všemi prostredky
uskutecnit sov
v Rusku. "V bytosti cloveka, " píše W. "a v
jeho spocívá myšlenka
rovnosti. V spolece
a státním živote požaduje myšlenka ta rovno
a ve vlastnictví.
Právo dedické jednotlivcu m
a jeho místo necht právo dedické státu zauj
se tak stane pánem všeho vlastnictví a muže
jednotlivcum
vlastnictvi
rozdávat.
Zásada
které se vlastnictvi
státu jednotlivcum
ro
"Každý budiž podle schopností, a každá sch
dle práce budiž odmenena."
Zajímavé však je, že již tehdy zároven s p
socialistických
ideí hlásí se u nás rozpor m
internacionalismem
a naším prudce a vášni
vaným nacionalismem.
Ovšem neprojevuje se
triviální forme, která dnes je v takové oblibe
vlastenectví
socialistu
dává do urážlivých a
jících uvozovek.
Neco takového nenalezneme
pisech z r. 1848, jejichž úroven je proti dn
vzorná pres to, že ac již tenkráte nechybely
výstrelky
svobodného
tisku. Ti, kterí se v té
stávali do mravního konfliktu, spokojili se pov
že socialismus
je závideníhodnou
výsadou ná
jichž existence je zaj ištena, kdežto "my na
dobného
zatím ani pomysliti
nemužeme".
však, jako již zmínený
Kopp nebo Vávra,
správne, že socialismus a nacionalismus se n
vzájem vylucovat,
ba naopak že onen muže
organicky z tohoto. Zretelne pusobila tu ide
šeho obrození, jež videla v národu a ve svo
poklad všech dalších politických, hospodárskýc
ních a kulturních
snah, ideologie, které dal
soudu souhrnnývýrazj.
E. Vocel v Casopise
Musea
jedinou
vetou, že "onen stát svrch
vzoru se nejvíce blíží, v nemž to, co za šlechet
mravním zákonem uznáno, se zákonem vlády
se srovnává".
Jak zmínený konflikt byl p
rešen, to vidíme nejlépe u Koppa, který píše
"Pravý socialismus má základ v národnosti a
svobode,
jakož naopak
svoboda
bez nár
mysliti se nedá. Socialismus
opírá
se o
a národnost.
Svoboda
a národnost
k sláve
a k dokonalosti
jen socialism
speti.
Nic by se pak vývinu lidských zájmu
postaviti
nemohlo,
kdyby socialismus, pojat
chopený ve všech odvetvích a v nejútlejších
do života vstoupil. Aby se to ale státi mohlo,
niknout
výhody
lidstvo
hanobící,
výhody
vých stavu a korporací."
Ve Francii a Anglii, kde otázku národnostnf
smyslu nikdy nepoznali, není a nebylo tohoto
mezi mezinárodními
zájmy socialismu a
zájmy našich obrozenských
generací. Ovšem i
cházelo k sváru, ten však rostl z docela jiných
Tam srážely se bojovne reformní snahy sodali
servatismem
držitelu
moci, ztotožnujíclch
tli
trídy se zájmem celé spolecnosti a státu. V
naproti
tomu byly pomery znacne podobné

Pritomno st.,
tam rok 1848 prinesl mocné vzplanutí
národní
enky - šlo o to, nemecký
Bund, jemuž jméno
ecko" príslušelo asi jako Italii spíše jen ve smyslu
isném, promeniti ve skutecný,
sjednocený
nástát. Proto také tam, podobne jako u nás, idea
ni stretla se s ideou socialismu v konfliktu, který,
V rozlicných formách,
trvá ve své podstate
až do
fho dne.
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Organisovaní a neorg'anisovaní.
Pane inženýre Slabý.
te mi, abych odpovedel na nekteré Vaše námitky, Tážete se,
prijde, že nejvetší procento neorganisovaných tvorí práve ínte. Je težko vysvetlití tento zjev, ale zdá se, že nebudu od pravdy
0, když se domnívám, že ínteligence cítí se povznesena nad
straniky, Musila by zasednoutí k jednomu stolu s Iidmí menvzdelání,musila by s nimi debatovat a je presvedcovat, kdežto
vat je mnohem pohodlnejší. Krome toho by si musila inteliosvojit jisté politické znalosti, nebot mnozí stranící bez vetolního vzdelání mají casto úctyhodné znalosti politické. Naše
nce má mnohdy politické názory tak naivní, že to až zaráží.
Iigencenemá ve stranách dosti váhy, ale to není vina stran,
Inteligencesamé, nebot tato se z politického vlivu sama vyníváte se, že každý, kdo vstoupí do politické strany, chce se
dostat. Kdybyste se chtel sám presvedcit, shledal byste, že .
na straníku, kteri od strany nejen nic nepožadují, ale stranu
rují svou praci a fínancne, aniž by meli nejmenšího osobního
. Pravda, jsou lidé, organisovaní i ve více stranách, ale to jsou
, které prece patrí k výjimkám.
.
vite, že je pohodlnejší proste prijímat názory sekretaríátem
é. Zde se práve velice mýlite. jako stranik nemusíte jen prit názory strany, ale máte též právo a povinnost názory strany
ovatí. Nedovede-li inteligence názory strany' ovlivní ti, pak to
není vína strany, ale chyba inteligence, která se nedovede doe uplatnítí.
omnívám se, že jsou strany jako kríštál císté a bez nejmenší
icky. Jíste je ve stranách mnoho nedemokratického
a deje se
vecí, o kterých se prostý straník nikdy nedozví, jako je práve
tastné fínancování strany, ale nápravy nezjednáte, když buv ústrani naríkat nad zkázou mravu politických stran, nýbrž
s celousvojí energií a ínteligencí budete pracovat uvnitr strany
rave.
!by považujete za nejnesmyslnejší mrhání penezi a rozpoutání
vých stránek lidské povahy. Zde se asi nesejdeme nikdy, nebot
domnivám, že volby jsou nejvetší vymožeností demokracie.
d1ceteucíniti konec nejaké vláde, která ztratila di'lveru obcan? Násilím?
te-li sí dobre voleb, uznáte, že volby jsou stále mirnejší,
e osobníhonadáni a osocováni, je méne demagogíe. Volby nerozpoutávánímošklivých stránek lidské povahy, ale jsou znamenipolitickou školou, o tom nemi'lže být pochyby. Pravda, volby
peníze,jako stojí penize celé demokratické zrízení, ale diktatury
u lacinejší. Je jiste lépe dáti peníze na parlament a na volby,
na politické veznice, špiony a denuncíanty.
ne kandidátní listiny je jiná otázka, která nemá s naším ténic spolecného. Chcete-Ii zmenit vázané listiny, co myslíte,
e je spíše teoretickými úvahami nebo prací ve stranách? jmemi nekolik ínteligentu, kteri nepochodili, když chteli uzpusobit
podle svých ideálu. jiste nepochodili, ale sám fakt, že skoro
jsou zase organisováni v politických stranách, ukazuje, že

jsou si dobre vedomi, že jejich význam je vetší uprostred stran než
mimo ne. A jde zde o takové osobnosti, které bych bez váhání zaradil
mezi ty, kteri mohou na verejné minení a polítické dení pi'lsobit mohutne i bez prislušnosti k politické strane. Váš priklad mluvi proti
Vám.
Záver Vašeho clánku je zcela nesprávný. Netvrdí se prece všeobecne, že katolíki'l je pro demokratický stát nutne treba a tím méne
se takové tvrzeni pronáši o pijácich, ale o politických stranách se všeobecne uznává, že jsou pro demokratický stát nutné. jsou-Ii nutné,
je treba pracovati k tomu, aby byly co nejdokonalejší.
Nemi'lžete zlepšit parlament bez soucasného zlepšeni politických
stran. Parlament bude takový, jaké jsou politické strany. Proto do
práce. Udelejme strany poctivé a demokratické a ostatní bude nám
pridáno. Uznávám, že nezávislá žurnalístíka má mohutný vliv i na
vnitrní život stran, ale inteligence jako masa nemuže se uplatnití,
když stoji stranou a omezuje se na kritiku, která je neplodná a rozkladná. Mám dojem, že velká cást inteligence se domnívá, že je demokratícká a zatím má velmi blizko k anarchií .
Pravíte, že jsem nedomyslil do konce, mne se však zdá, že jsem
práve domyslil do konce a to Vás rozcililo. Strany možno jen na tolik
kritísovat, aby z toho vzešlo zlepšení stran, kdežto Vy a vetšína inteligence potíráte strany zásadne a neuvažujete, co bude potom. Chtel
byste k nám zavést zrizení italské nebo jíhoslovanské? Asi sotva.
Vy a s Vámi vetšina inteligence zavrhujete strany a nového nic nedovedete navrhnout. Musíte sí uvedomít, že taková destruktivní
kritika nemá konec koncu jiného významu, než že podrývá základy
naší demokracíe, bere chut k práci a co nejhoršího, otravuje Vás samé,
ponevadž nevidite nikde kladu, nýbrž pro samý negativísmus jste
sami nespokojeni a neštastní. Dovedete-Ii vymyslit neco lepšiho t)ež
je naše demokratické
zrízeni, jdu s Vámí. Nedovedete-Ií, je Vaší
povinnosti pracovati na zlepšeni toho, co máme.
V dokonalé úcte
dr. Káne .

N O V É li N I H Y.
Novým clenem Francouzské Akademie zvolen byl Pierre
8enoit,
autor populárnich i z filmu známých del Konígsmark a Atlantis. Sibirská anabase našich legionáru má v nem obdivovatele a obhájce na
svetovém foru. Projevem uznání autorova pro naše legie jest jeho
nový román PULNOCNf SLUNCE, který práve vyšel v knihovne
WEGA, kterou vydává nakladatelství
L. Mazác, Praha II. Svazek
brož. Kc 18"-, svazek váz, Kc 25'-.
Ceské knihy ve francouzském preklade jsou stále jeste vzácným prípadem. Kniha, které se této pozorností dostane, musí míti Iiterárni
hodnotu. Román brnenského autora Cestmíra jerábka:
"SVET
HORf", poctený naší státní cenou, zasloužil si této pozornosti ciziny.
Vychází v druhém vydání, a sice jako 5. svazek dobré knihovny
WEGA, kterou vydává nakladatelství
L. Mazáce, Praha II. Svazek
brož. Kc 18'-, váz. Kc 25"-.
Demokracie a ofdzka národnosfni. Pod timto názvem vyšel nákl.
Svazu nár. osvobození spis z péra vyslance Zd. Fierlíngera
(stran
338). Cena brož. výt. Kc 30"-, váz. Kc 40·-. - Kniha je kritickým zhodnocením národnostních teorií ve svetle nových zkušeností
a pokusem o smírení myšlenky národní a sociálni. Autor podává prehled všech hlavnich svetových proudi'l národnostních, jakož í nejri'lznejšich forem demokratických
a rozebírá kriticky nacionalism
. tkvící v dnešní hospodárské soustave a znamenající nejen prímý útlak
kulturní a hospodárský, nýbrž též imperialistické tendence, které
pripravují mezinárodní konflikty. Z 11 samostatných, ale vnitrne
spolu souvisících kapitol vetšina jedná o soucasných aktualitách, jak
patrno z titulku: Vznik a vývoj nacíonalismu. - Mezinárodní ochrana
menšin a co znamená. - Fašismus proti demokracíi. - O duševní
vudcovstvi v Evrope. - Od liberalismu k laburísmu atd.
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Pr(tomnos~
A. L. Kaiser: OD PIAVY KE KOMÁRNU. Vydal nakladatel
L. Mazác ve své nové knihovne WEGA. Str. 156, cena Kc 18'-, váz.
Kc 25'-. (Pri odberu celé knihovny 2 svazky zdarma.) Autor této
poutavé knihy prináší do naší válecné literatury zajimavé novum Iíci nám totiž prvni ze všech úcastníku pro nás až posud neznámé boje
na Slovensku.
Otakar Kádner: VÝVOJ A DNEŠNf SOUSTAVA ŠKOLSTVí.
II. díl. Nákladem SFINX. Druhý svazek spísu unív. prof. Dr. Ot.
Kádnera je venován predevším trem státum nástupníckým, jež se
utvorily na pude bývalého mocnárství rakousko-uherského.
Autor
omezil se na vylicení zmen, které byly provedeny od prevratu. Níkde
snad není treba takového soustavného prehledu jako zde v tomto
oboru, kde vše se musi vytváreti znovu a kde každá reforma je nesmirne obtižn~ a zodpovedná. Obraz vývoje, jak jej zde podává
autor, muže býti napomenutím, nebot po pocátecnim rozbehu poprevratovém nastal nyní klíd a namnoze í ústup k snaze reakcní. Druhá
polovina kníhy je venována nemeckému školství a obsahuje 40 let
vývoje. Nemecko, s nímž v tomto oboru máme mnoho. spolecného,
je nám casto príkladem a prof. dr. Oto Kádner, nejlepší znalec pomeru, vytežuje i z hístorícké práce mnoho podnetu kladných a pokrokových.
Kníha vyšla jako sv. 33. kníhovny Škola Vševedná
v nakladatelství SFINX. Stran 656. Cena 65 Kc.
Obecné právo správní. Ve Sbirce spisu právníckých a národohospodárských,
vydávaných
profesory Masarykovy
uníversity
K. Englíšem,
F. Weyrem
a naklad. "Orbis"
(Praha XII.),
vyšel ceský preklad významného díla prof. universíty vídenské dra A.
Merkla:
OBECNÉ PRÁVO SPRÁVNf. Profesor Merkl podává zde
rozbor, krítiku a vlastni konstrukci všech obecných pojmu, s nímiž
pracuje veda o správním právu. Prof. Merkl je žákem slavného prof.
Kelsena
a tudíž prívržencem t. zv. normativní teoríe, jeho spis je
aplikaci thesí této teorie na urcitý specíelní obor právní vedy, t. j. na
práva správní. Pomerne chudá ceská literatura odborná nemá dosud
vubec žádného spisu, který by pojedn1val o "obecném" správním
právu v jakémkoli smyslu, tim méne arcH spis, který by byl zpracován metodou normatívní. Bude pro ni tudíž dílo Merklovo novinkou. Že vydavatelé shora zmínené "Sbírky" prikrocili k porízení
ceského prekladu práve tohoto spisu, není náhodou, nebot i oni zastávají ve svém oboru vedném tutéž vedeckou metodu a noetiku jako
Kelsen a Merkl. Kniha je za Kc 45'-.
Jak koncí hrdinové? Svet byl vzrušen smutnou zprávou o smrti
letce Lundborga, který zachráníl cást výpravy generála.Nobíle. jeho
osobnost a dramaticnost jeho letu licí A. Arnesen v knize: Vzducholodí
k severni tocne, která vyšla v Orbisu, Praha XII. Za pár dnu nato se
zabíl slavný "letec z Cintao", který si toto jméno ziskal tim, že na
zacátku svetové války s jediným letadlem cintauské posádky se
dobrodružným letem zachráníl pred japonským zajetím. Totéž nakladatelství vydalo krátce pred jeho smrti jeho dílo "Plachetkou
a letadlem do ohnové zeme", kde licí svuj zdarilý let, pri jehož opakování ted zahynul. Kdo svoji žízen po kráse a dobrodružství chce·
opravdu necím dObrým ukojít, ten necht sí precte tuto knihu zázraku
a kouzel nejjižnejší Ameriky. Letec sám sí vystavel lodici 15 m dlouhou a 8 m širokou, se kterou preplul oceán a po prvé preletel letadlem,
které si privezl s sebou, gigantické Kordíllery. Pliischov dovede žive
vylícit vše, co videl a byly to veci, které clovek videl po prvé. Nezbadané zeme, hory, ledovce, pralesy. jeho cesta byla jedínecným sportovním výkonem a príkladem moderni badatelské práce. Že jeho první
liceni dovede ctenáre zaujmout, svedcí 600.000 prodaných výtisku
knihy. Dílo vyšlo ve sbírce "V Evrope a za oceánem" jako 2 sv. za
Kc 75'- brož., váz. Kc 90'-. Mnoho obrázku a mapy.

André Maurois chválí. V minulém roce byla udelena cena "
Evropy" za význacné politické dílo španelskému spisovateli
Madariagovi za práci "ANGLICANÉ, FRANCOUZI A SPAN
V krátké dobe bylo preloženo do nekolika jazyku. ORBIS (Praha
vydal práve ceský preklad. Že jde opravdu o výjimecnou knihu,
tvrzuje úvodní slovo napsané A. Mauroisem. Cítujeme: "S obzv
rozkoši precetl jsem si velmi bystrý Madariaguv rozbor psych
trojího jazyka a rozbor politické situace trí zemí." "Autor žil V
nostech, které byly obzvlášte príznivé pro jeho sbirání zk .
o psychologických rozdílech národu. Španel rodem, studoval ve
cii, pozdeji se stal profesorem oxfordské university a mezi tbn
reditelem sekce pro odzbrojeni pri Spolecnosti Národu. Uznáte,
mel-li nekdo na svete právo oddati se jemné hre, jako je sro
národu, je to tento podivuhodne informovaný Evropan", ríká A.
dále ve své predmluve. Knížka výchází v "Polítické Knihovne"(
rada) jako sv. XXV. Z obsahu: Cinnost cloveka cinu. - Cínnost
veka myšlenky. - Vášen cloveka cinu. - Vášen cloveka myšlenky
Vášen cloveka vášne. - Spolecenské složení. - Rodína. - V9
národa. - Politické složení. - Dejinný vývoj. - Jazyk a j.
je za Kc 35'-, váz. Kc 45'-.
Eduard Stucken: "Ve stínu
Shakespeara".
V "Topíco
Bílých knihách" vydán byl práve román, jenž je rozsáhlým a p
obrazem života, kterým žíl Londýn a královský dvilr anglický
sklon ku života dramatika Shakespeara. Poznáváme jasne ti
barvami vylicené prostredi, z nehož brány byly postavy
Shakespearových, v kapitolách románu. Cena knihy Kc 55'-,
v plátne Kc 70'- u nakladatele F. Topíce, v Praze 1.,Národnítf.
Pierre Desgranges: Slidíci
v Nemecku. Preložil V. Viti
Stran 264, cena 20 Kc, vázané 30 Kc. Obálka od Vávry & I(i
úprava knihy j. R. Vávry. Vydal nakladatel L. Mazác v Praze I
Na Výtoni 6.
Pierre Desgranges, francouzský dustojník generálního štábu
delený k druhému oddelení, které má na starosti výzvednou sl
byl za svetové války poveren velmi težkým úkolem. Byl poslán
mo do neprátelského tábora, aby tam ziskal informace pro gen
štáb francouzský potrebné. Usadil se jako obchodník v Holan
a dodával Nemecku potraviny, oleje, tuky, zkrátka vše, cehose
cum nedostávalo. Tyto pro francouzského vlastence neprípustné
chody provádel na vyšši rozkaz, aby jako zrádce francouzskéveci
rouškou chamtivého obchodníka a pod jménem j. Crozíeramohl
nouti všude tam, kde se dala konati výzvedná služba. Tím dosti
se do rukou ctenáre autentický obraz toho, jak vypadá ve skutecn
nebezpecná služba ve válce.
Masarykove

myšlienky.

Vybral

a vydal Anlonln M

400 strán, 48 Kcs, viaz. 60 Kcs. S portrétem T. G. Masaryka. I(
nice "Tvorcovia a diela" rad 1., svazok 1. Nákladom Cínu,
a naklad. družstva cs. legionárov v Prahe. Za podrobným úv
o Masarykovom živote a díele (60 strán) nasledujú Masary
myšlienky o mravnej obrode národa (140 strán), shrnujúceMasary
názory o humaníte, o pomere náboženstva, cloveka, národa, spo
nosti a pohlavného života k mravnosti, o mravných tierlOchspo
nosti a o práci pre národ, uzavreté výnatkem z prvého posolstvap
zidentovho. Za nimi nasledujú myšlienky politické (120 st
o štáte, o politi ke ako vede a umení, o národnosti a humaníte, a
rodnostnej otázke v našej republike, o demokratizme v politi
o otázke sociálnej, socíalizme a socializácií. Záverom výboru
kapitoly o Slovensku, posolstvo detom a aforizmy. Vysvetlivky
zích slov, životopisné poznámky, menný rajstrik.

K zarízení vzorné kanceláre a pracovny
je nezbytným:
praktický
ocelový nábytek "VÁGNERSTYL",
psací, rozmnožovací
a pocítací
stroje, jakož
i veškeré

576

ostatní
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potreby
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osvedcený

dubový

nábytek
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ehválívala si je prababicka
dnes už pravnucka

-

je chvált
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stále dobré.

Meli jste príležitost
shlédnouti sami neb slyšeli jste vypravovat
o francouzském, válkou zpustošeném území.
Overte si své dojmy cetbou knihy:

OTAKAR

NEJEDLÝ:

Malírovy dojmy
z francouzského bojište.
Stran 152. Brožovaná Kc 21'-,
celoplátené vazbe Kc 33·-.

U knihkupcu. •

v puvodní

Nakladatels~ví Fr. Borový v Praze.

CHCETE POHODLNE: CESTOV~
CíNOU, JAPANEM, POLYNESII, AUSTRALII, N.•ZIlLANDE
Chcete obejíti svet v doprovodu ceského ucence, zemepisce, ktert
krok za krokem poucí a vzdelá?
Chcete si privézti z této tríleté pouti kolem
nutelných obrazu ze všech koutu zeme?
Žádejte (i na splátky!) velkolepé dílo

UNIV. PROF. Dr. J. V. DANEŠE:

TRI LÉTA PRI TICHÉM

OCEÁNE

Vyšlo ve 2 svazcích kvartového formátu o 1344 stranách a se 4700bfUJ
I. II. brož. Kc 250·-, vázané v puvodní celoplátené vazbe Kc ••••.
Krásný tento dárek nechte si predložiti na ukázku v každém knihkupechf

Nakladatelská fma FR. BOROVÝ, PRAHA II., Národnítr.18.

v

BERTY

žENATÝ

v

o

ZEME PRUHU A HVEZD
AMERIKA· A AMERiCANÉ SLOVEM I OBRAZEM
1304 strany a mnoho set ilustracÍ. I. a II. díl Kc 180··, váz. Kc 230··. II. vydání.

NEJSKVELEJšf

PUBLIKACE

O

Posudky
tisku:
CES K É SL OV O " ... O knize Zeme pruhu a hvezd by bylo možno napsati
dlouhé clánky, bylo by ji i možno nazvati biblí moderního cloveka, ale je také
možno o ní ríci strucne pouze dve slova a tím o ní ríci nejvíce. Jest: AUright."
P R Á V O LID TI " ... Kniha je nevycerpatelne bohatým obrazem denních
jevu, v nejpokrocilejší hmotné civijisaci celé zemekoule, dýchá a smeje se
z ní veselý optimism, proniká jí uprímné lidské cítení a usilovná tendence
pacifická - opravdu radost císt!"
T R I B TINA" ..• Je to strhující cetba, napínavá víc než román a dojímá
jako epopej dnešního lidstva."

U všech knihkupcu!

Nakladatelství

FR. BOROVÝ, Praha

