Pfítomnost-,
Nic se nestalo.
kterí se snadno a rádi vzrušují a kterí ocekáod obecních voleb, že jim poslouží sensacemi,
zklamáni. Sensací nebylo. Za jedinou událost
jen lokální událost) je treba pokládati
onu zachlivou okolnost, že celá desítina pražského vovykašlala na nepríznivé mínení, které vyhlásil
t o pocestnosti Jirího Stríbrného,
a oslavila
muže, davši mu 48.000 hlasu a 11 mandátu
do
ho zastupitelstva.
Parlament
mel by obrátiti
sily své pozornosti k tomu, aby vyzkoumal,
ožno, že tak málo váží jeho výrok a jeho mínení.
lechno vyzkoumá, bude musit uznati, že jeho
není práve v skvelém stavu, když jeden demaerý podle vlastního doznání založil svou politic'éru na penezích. z provisí za státní dodávky,
to autoritu neúcinnou nekolika recmi a tím, že ji
ým redaktorum, aby si s ní pohráli. Parlament
o tomto uvažovat nikoliv stranicky.
je hanba,
slovo nic neplatí, a tato hanba dotýká se stejne
vých jako levých, nebot všechny sedí na vetvi

tu.

tuto událost, již ostatne bylo možno predvídati,
ly obecní volby žádné zmeny, která
by byla
živeji pohnout naší myslí. Opet se prokázala,
nekolikráte, celková stabilisace volicskéhg
rozf. Predvolební patos a obvyklá
zurivá agitace
plýtvány nadarmo. Nekolikrát
jsme se už pre, že v našem prostredí není pravdepodobno
odetakových katastrofálních
porážek stran nebo
triumfálních vítezství, jaké se udály pred ctyrimezi Starocechy a Mladocechy.
Pomerné voávo má, jak už nyní dobre pozorujeme,
ten cha!e celkem petrifikuje postavení stran a dává jim
Ina se drobiti nebo mírne pribývati.
ylo by omylem usuzovati, že tyto volby, které
ly pozoruhodných
zmen k poteše tech
nebo
uplynuly marne a bez výsledku. Práve v tom, že
zmen neprinesly, je jejich význam.
Musíme
pocet situaci, za jaké se konaly. je dokonale
!e je to situace hospodársky
tak težká, jako už
ebyla; není mnoho tech, kterí jí nejsou osobne
ne postiženi; churaví zemedelství
i prumysl;
i zády hromadí se zástupy
nezamestnaných;
e nejenom pro delníky nebývale
se zmenšil;
všech odvetví zápasí s krisí, a není možno, aby
zápasil s krisí a zamestnanec
to ješte hure neJe to situace, za jaké se snadno ztrácí klid, a
mokracie do voleb v takových
dobách nebo za
konjunktury,
je v tom takový
rozdíl, jako
clovek pres rozvodnenou
nebo klidnou reku.
dy tentokráte
to, že nic se nestalo, znamená
demokracie u nás politicky zase jednou prepotíže a že mužeme doufati v klidný vývoj.
práve otázka, kterou jsme si starostlive
kladli.
povedena k demokratické
spokojenosti.
PimprStríbrného nejsou demokracii vážným nebezpeože mají svaly leda na ústech, a protože tato

nacechraná
nesolidnost
vubec nemuže být opravdove
nebezpecná.
Komunistum
pak ani hospodárská
krise,
která je proslulou vodou na jejich proslulý mlýn, nepomohla, aby se porádne zotavili ve svých volebních
císlech. Komunistická
strana nebude u nás už tou temnou hrozbou, jakou bývala. Presvedcuje
o tom znovu
výsledek voleb, vedených v dobe pro ni myslitelne nejpríznivejší.
Vyvozujeme
tedy z nedelních
voleb zejména to poucení, že demokracie
nemá príciny se bát. Vyvoditi
právo na demokratickou
lenost ovšem z toho nemužeme. V této situaci bude treba cinu, abychom pri prlštích volbách zase takto se setkali. Pohled do sousedního Nemecka nás poucuje, že by mohlo býti také jinak,
a že máme prícinu ocenovat volební výsledky príznive.
Vidíme v Nemecku mohutnost
extrému pravých
i levých, mezi nimiž se úzkostlive potácí demokracie. výsledek obecních voleb ukazuje, že nejsme na pochodu
do takové trapné posice. jedenáct
živých visitek, které
na pražské radnici odevzdává
politik, o jehož pocestnosti má snemovna
nepríznivé
mínení, je sice nutno
hodnotiti
jakožto nepríjemnost,
ale vubec není možno
je srovnávati
se sto sedmi Hitlerovými
poslanci v nemeckém snemu. Ani naše komunistická
strana nesnese
prirovnání
s nemeckou,
hlavne pokud se bojovnosti a
odhodlanosti
týká.
A ješte neco z obecních voleb zrejme vyplývá: marno
a neužitecno by bylo hnáti veci do voleb parlamentních.
Ani v nich nedockala
by se žádná strana pronikavejších výsledku,
a drobné zmeny by nedávaly
morální
právo na zmenu kursu. Musí tedy strany ve vláde i dále
držet pohromade
a hledat nikoliv zmenu vnejší, nýbrž
energii a plán.

* * *

Protože vítezství N á rod n í I i g Y v Praze byla vlastne
jediná nápadnejší událost, posoudíme ji na míste prvním.
je to, prisámbuh,
trapné vítezství,
a musí míti i jiné
své príciny mimo tu obecne známou prícinu, která je
v hlouposti
a lehkovernosti
kádru volicstva p. Stríbrného. Volili ti lidé Stríbrného pres to, že je to korupcník,
a vedouce, že je to korupcník?
Kdyby tomu tak bylo,
suma trapnosti
by dosahovala
výše težko snesitelné.
Znamenalo
by to, že celé desetitisíce
pražského
obyvatelstva
byly nakaženy
morálním cynismem a že jim
vubec nevadí, je-li nekdo nepoctivý.
Veríme, že tomu
tak nemuže být. Ti lidé, kterí Stríbrného
volili, musili
se nejak vyporádati
s jeho povestí cloveka nepocestného. Tušíme, jak to delali. Rekli si: I. ostatní nejsou
lepší a je težko si vybrat, 2. mravní odsouzení Stríbrného
parlamentem
je asi taková nejaká politická intrika a
zápletka jako odnetí mandátu
Perglerovi. V obou smerech vládní strany takové domnívání volicum Stríbrného
ulehcily. Fakt je, že naše politické strany dosud nepocínaly si tak, aby naucily lid opovrhovati
nepoctivostí,
a nesmejí se divit, když jí lid nyní neopovrhuje.
Vychovávaly
obcanstvo v stranickosti,
nikoliv v usilování
o poctivost.
Ze stranického
zaujetí byly vždy schopny
omlouvat každou nicemnost,
vyskytla-li
se v jejich ra609

Prítomnos~
dách nebo u lidí, u nichž jim aspon to bylo príjemné,
že meli s nimi spolecné neprátele.
Tak tentokráte
tisk
obcanských
stran ze stranických
duvodu neinformoval
svou verejnost
dosti pádne o tom, že z morálních duvodu treba hledeti na Jirího Stríbrného jako na politika
ménecenného.
Pestoval
si tohoto muže jako nákazu,
která má býti vržena do tvrze národne sociální, a varovali se diskreditovati
ho prílišne.
Ponevadž
pak volicové Stríbrného
pocházejí
z tech vrstev, které vedle
"Poledního listu" ustavicne jen "Národ",
"Vecer" nebo
"Pražský vecerník"
v rukou žmolí, odkud se meli dovedeti všechna nepríznivá
fakta o Stríbrném?
Ti, na
nichž bylo jim to ríci, zanedbali tuto povinnost ze stranických duvodu a vedome vedli jen k mírnému a lehouckému
posuzování
Stríbrného
aféry. Zustala tedy
cást volicu bez morálního vedení - pro nic jiného než
pro onu zatvrzelou
stranickost,
na kterou dávno žalujeme, že mate hodnoty a prekáží, aby dobré bylo vyjeveno jako dobré a zlé jako zlé. Tam, kde praví i leví
odedávna
staveli stranickost
nad zásady a vždy jen
nelibe snášeli, jestliže zásada odvážila
se odporovati
stranické
rozpínavosti,
tam se ani praví ani leví nesmejí diviti, jestliže jiní to delají po nich a v stranickém
zaujetí také nedbají zásady, dokonce ani zásady poctivosti. To, že Jirí Stríbrný
už dávno neleží odpocítán
a na obou lopatkách,
je jenom následek toho, že politické strany vychovávaly
k heslu: "pravda
nebo nepravda - má strana" - a že se jim skoro podarilo ubít
jednotné verejné mínení a nahradit
je 'peti nebo deseti
nesouvislými
míneními stranickými.
U nás každý muže
svou stranu presvedcit o cemkoliv, ale za to lidi z ostatních stran nepresvedcí
o nicem. Proto v onom prostoru
mezi stranami,
kde má fungovati verejné mínení, nefunguje nic, a tudy vítezne prošel Stríbrný. Jen silné a zdravé
verejné mínení bylo by mohlo automaticky
znemožniti
Stríbrného po tom, co o nem vyšlo najevo. Ale takové
verejné mínení, které by v základních
vecech, mezi než
patrí také názor o poctivosti,
spojovalo
lidi ze všech
stran, bylo ubito hladem našich politických
stran po
posicích, jejich systematickým
a nevrlým
pronásledováním každého svobodného
projevu. V prípade Stríbrného nyní nekterí musí obzvlášte
bolestne pocitovat,
že nám takové verejné mínení schází. Stríbrnému
celilo
jen nekolik mínení stranických.
Rozhodne
stáli proti
nemu jen národní socialisté a sociální demokrati,
kdežto
ostatní strany, obávajíce
se, aby jim neprospely,
ponoukaly
jen k mírnouckému
posuzování
Stríbrného.
V síti spolehlive fungujícího,
jednotného
verejného mínení by byl uvázl. Na to nemají
právo stežovat
si
ti, kdo verejné mínení pomáhali
ubíjet duchem stranickosti.
Jsou další duvody, proc politické strany se ukázaly
býti nedostatecnými
karateli a soudci
nad Stríbrným.
Tomuto muži podarilo se rozhlásit, že koalicní strany
ve vyšetrujícím
výboru predcasne
spustily oponu nad
vyšetreným
materiálem,
a že ta opona zasáhla práve
tak doprostred. Tentokrát
rozhlašoval p. Stríbrný pravdu. Materiál
vyšetrujícího
výboru
neprinášel
ovšem
dokladu o tom, že i jiní politikové použili svých úradu
k tomu, aby osobne obohacovali
sebe a své príbuzenstvo;
ale byla v nem rada nepríjemných
dokladu, kterak strany si vynucovaly
a prijímaly
miliony, jež ani zdaleka
jim nepatrily.
Byly tam zejména deprimující
doklady
o financování
stran z uhelného hospodárství,
a strany
samy byly deprimovány,
když to pojednou cetly o sobe
tak cerné na bílém. Nebyly odhodlány
k obetem na
osobách, které by se byly asi ukázaly nutnými po tako610

vých O'dhaleních, a oklestily
zprávu referentovu
krátké minimum,
zbavivše ji všeho, co by mohlo
stého obcana popudit i proti nim. Je tedy snad i p
pitelno, jestliže u nekterých
lidí nepanuje absolutn
vera k vyšetrování,
jež bylo podáno neúplne. Tak
této okolnosti
zakládá
se nedostatecnost
politie
stran v ocistném boji proti Stríbrnému.
Utešujem
tedy nadejí, že ani volici Národní ligy nejdou cyn
pres mrtvolu poctivosti,
nýbrž že jen pochybuji,
nepoctivost
byla nezvratne
dokázána a zda byla
trestána
všechna nepoctivost.
Že si pri tom od St
ného nechají sypat písek do ocí a verí, že tento
vlk je nevinná obet intrik a že to špinavé košte n
nekde neco ocistí, to ovšem spadá na vrub slabosti'
rozumu.
O jiném momentu,
který Národní lize posloužil,
jednali jsme obšírneji v císle minulém. Narážíme t
zbavení dra Perglera mandátu.
Tímto málo prom
ným aktem
se darovalo
Lize neobycejne prit
heslo i fíkový list, jímž se prikrývá nahota Jirího
brného. Není snadno vysvetliti verejnosti, že muž,
byl úcastníkem
zahranicní
revoluce a který zastu
republiku
už i jako vyslanec,
nemá prirozené p
na mandát.
Lidé, nezasvecení do subtilností parag
které pojednávají
o státním obcanství, jdou prud
podráždene
za tímto prirozeným
právem a jsou oe
exponovat se na jeho ochranu. Kdyby nebylo Pergle
prípadu a kdyby Jirí Stríbrný zustal osamocen se
aférou, nikdy by se nebyla Liga mohla tešiti ze
hlasu. To doznává
mezi rádky i "Polední list",
problém pritažlivosti
Jirího Stríbrného opatrne p
chává v pozadí a mluví jen o ,,48.000 volicú, kte
za cistým jménem revolucního
pracovníka a v
republiky
dra. Perglera".
Dukladnost,
s jakou tad
vlastním orgáne zmizel v propadlišti Stríbrný, moh
odpurce pouciti, jak vhod prišla Lize aféra Pergl
jak chtive se jí chopila, a jak prašpatne by se jf
bojovalo se štítem, na nemž' by nebylo nic jiného
malováno než Jirí Stríbrný.
Lize tedy na pražskou radnici otevrelo volicstvo
hezky široce. S jejími lidmi dostává se tam dostat
už známý
element
pusté a nesvedomité
dema
systém prázdného
nadávání,
povrchní a rvavý
nalismus a neostýchavé
lichocení ulici a jejím záli
pri cemž nebude ovšem peclive zkoumáno, jsou
ušlechtilé
záliby. Je to nepríjemné,
ale není p
k poplachu;
Národní
Liga není vážné nebezpecf
demokracii,
nýbrž jen tucná veš v jejím kožichu.
levice nemá prícin k znepokojení: co z jejích hlasú
Liga dostati, už má, a je toho pramálo. Více leví
ubere. Nikomu není tajemstvím,
že naprostá v
volicu Ligy byla odvedena ze stran pravých, a že i v
doucnosti
má Stríbrný
nadeji rozširovati se zase
na jejich úkor a úhony. Ve funkci, kterou mu p
zovala pravice, totiž ve funkci vyssavace hlasú z le
Stríbrný
zcela zklamal.
Co z tohoto úkolu vyk
nestojí ani za rec. Sebral nekolik odpadkú. Pra
nyní pro celou budoucnost
ocekává málo príjemni
hlídka, že v každých príštích volbách bude se p.
brný chtive
prohrabovat
v jejích hlasích. L
o Stríbrném jako o konkurentu
levice byla i temito
bami vyvrácena
a odbyta. Národní liga je pri roz
konkurentem
pravici,
a muže býti lhostejno, j
se strany pravice svou mizernou taktikou ochudf O
kolik tisícu hlasu a prevedou je na úcet Stríbrného.
jejich vec, do které konec koncu nemáme právo se
chati. V Praze je ode dávna urcité procento lidi,

Prítomnost,
povrchnímu a nadávavému
nacionálnímu
radiu, a muže nám býti jedno, jestli tyto živly zuu národní demokracie
a jiných
obcanských
nebo jestli se koncentrují
v politické domácnosti
rného. To se dotýká nejvíce národních demokratu
'ch jest, aby si s tím lámali hlavu. Ale ponevadž
10mu jest a ne jinak, a ponevadž
Stríbrný
pripovahou okolností vymkl se úcelu, pro který
pravice
nepochybujeme,
že vnahrazena
dohledné
jejl
zálibavymyslila,
v nem vubec
Zmizí
a bude
tf. Isolovaný Stríbrný pak necht si pocíná jak
o. Nebude na tom vubec záležet. Bude to boure
é louži.

* *

*

ud ostatních stran se týká, nutno u.vésti nejdríve,
tup socialistických
stran, projevující
se dusledvšech volbách od r. 1925, zdá se býti zastaven.
I se to ani tak ve ztrátách,
jako spíše v tom, že
Istické strany nemají podílu na vzrustu volicstva.
zastavení socialismu mohlo by se zdáti podivným
uaci, kterou s plným presvedcením
oznacujeme
ou, kdyby k tomu nebyly urcité specielní príciny.
Jiste mají obcanské strany pritažlivejší
a na indiI lidi pusobivejší kandidáty
do obcí. To platí
na o kandidátech
národne
demokratických.
Ve
ch parlamentních tato prícina zmizí. Národní soé na pr. obycejne pochodí pri volbách
do parlau lépe než pri volbách do obcí; u národních
demoje tomu obrácene. Dále nutno
uvésti, že lid doemel dosti casu ke zmene orientace; ješte mu nejsou
všechny príciny dnešních nesnází. A konecne muopet jednou projeviti presvedcení,
které zastupujee nezbytný vývoj vlevo nebude nastolen triumvolebním vítezstvím socialistických
stran, nýbrž
že všechny strany, i obcanské, poodstehují
se se
I názory daleko více nalevo, než bydlí dnes, a že
ce bude dobrovolne úcastna provádení
nekterých
levice. Obrat vlevo neprivodí
volby, nýbrž poená hospodárská nutnost.
ména u sociálních demokratu
není prícinou zarajejich postupu pravá nálada.
Hlasy, kterých
se
ocnili, neuplynuly napravo,
nýbrž ješte dále nake komunistum. A musíme ríci, že jsme vlastne
vali daleko vetší zradikalisování
mas a že jsme
ripraveni dokonce na vzrust komunistické
strany.
ývají prirozené následky hospodárské
krise a netnanosti. Ta okolnost, že sociální demokracie
své
e udržela a že hospodárská
krise jen zarazila další
komunistické strany, nic více, svedcí o solidnosti
ního sociálne demokratického
vítezství
a o maschopnostech komunistického
vedení. Nedovedli-li
nisté z tak težké hospodárské
krise více pro sebe
iti, je zrejmo, že definitivne pristávají
být aktuálebezpecím pro demokracii.

*

*

*

ace národních socialistu je o tolik složitejší než
e sociálních demokratu,
oc složitejší
je jejich
vo. Sociální demokraté
v podstate
zápasí o vojen s komunisty,
a ty dve strany jsou v tom.
jako dve hvezdy; vychází-li
jedna, druhá zaNárodní socialisté nemají takového
spolehlivého
ozene sobe urceného reservoáru
hlasového,
jako
ociální demokraté v delnictvu, a proto bude jejich
pravdepodobne vždy trochu vratší. Ucítí všechny
osudu do levice vždy dríve než sociální demokraté.
na ruznorodejším a individualistictejším
a vubec

vratším terénu a musí o své hlasy bojovat s více stranami. Je u nich také vše více závislo na osobách.
Pokud je vubec možno souditi z nesporádanýsh
ješte
volebních císel, zdá se, že národní socialisté v Cechách
místy ztrácejí, což však zase místy na Morave a Slovensku vyrovnávají.
Ztrácejí zejména svou bývalou vládu
nad pražskou ulicí, ale pevneji zakoren ují v nekterých
krajích venkovských.
V Praze ztratili jiste nekolik tisíc
hlasu také proto, že velká cást inteligence
nedala se
pohnouti,
aby volila nesympatického
jí p. Baxu, a venovala své hlasy radeji sociálním
demokratum.
Tyto
hlasy nebudou
v parlamentních
volbách pro národní
socialisty ztraceny,
ponevadž, jak pochopitelno,
jméno
Beneš má pro inteligenci nesrovnatelne
vetší pritažlivost
než jméno Baxa.
Je nyní treba, aby národne sociální strana nedala se
znervosnet
úspechem
Stríbrného,
který konec koncu
daleko více se týká jiných stran než jí. Dívá-li se na veci
správne, . musí videti, že její volicstvo odolalo a také
príšte odolá. Stríbrný prestal býti pro stranu nebezpecím. Má definitivní místo štiky v rybníku pravice. Bylo
by proto škoda a nebylo by oduvodneno
situací, kdyby
národní socialisté dali se v budoucnu svésti methodami
Stríbrného
k nedustojnému
zápasu s ním o pražskou
ulici. Episoda Stríbrného
je pro ne skoncena.
Jsou to
strany pravice, jimž tato episoda teprve nastává.

* *

*

Volební výsledky
národní
demokracie
ukazují,
že
tato strana se zatím stabilisovala
na úrovni své poslední
porážky. Nadeje na vzrust není. To je výsledek každých
voleb, pokud jde o národní demokracii.
Budoucnost dokonce pripravuje
pro ni nové chmury.
Inteligence,
které se národní demokracie
tak lhostejne
zbavovala,
už se nevrátí. Za to zmohutnelá
strana Stríbrného bude
jí daleko nebezpecnejším
konkurentem
než dosud. Stríbrný s padesáti tisíci hlasu v Praze bude míti vetší pritažlivost
pro národne
demokratické
volice, kterí dosud váhali, mají-li vložiti svuj hlas do podniku tak nejistého. Mimo to bude míti Stríbrný
starou výhodu ko- ,
váre proti kováríckovi.
Radikální kruhy v národní demokracii budou stále více pritahovány
tím, kdo ríká naplno, co si národ.ne demokr~!ická
s~rana d~v?luje r!kati jen napolo. Situace se l11uze dosti brzo statl pro narodní demokracii
tragickou.
Národní liga ji muže ohroziti dokonce i rozštepením.
Už dnes je v národní demokracii silný proud,
který jde spíše za Stríbrným
než
za Kramárem.

* * *

o

ostatních
stranách nevíme, co bychom zajímavého
meli povedít.
Udržují se celkem v mezích obecné politické stabilisace.

-jp-
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Snížení rozpoctu.
Ponevadž tady naše politické strany casto haníme, musime také
uvésti, jestliže nekdy vykonaji neco dobrého a rozumného. Minísterská rada usnesla se snižiti státní rozpocet na priští rok o obnos,
který bude presahovatí pul miliardy. To je správný cín ve správné
dobe. Svedci o tom, že vláda má rovnováhu rozpoctu opravdu na
mysli, a múžeme doufati, že, jestlíže vláda i k ostatním vecem bude
tak rozumne príhližeti, mužeme prekonati krísi bez vážnejších otresú.
Nepochybne se zde jevi následky výchovné práce Rašínovy a Englišovy, kterí nikdy neumdlévali, uvádejíce stranám a národu na pa-

,
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met, co to znamená pro stát sporádaný a rovnovážný rozpocet. Vede
se nám práve proto o mnoho lépe než jiným, že jsme na tuto poucku
nezapominali. Nevím, jestli ohlášené redukce postaci, ale je jiste aspon
dokladem toho, že myšleni vlády pohybuje se správným smerem a že
objevilo logickou souvislost mezi poklesem prijmu a nutností sníženi
výdaju. Nemužeme potlaciti poznámku, že by se nám ješte daleko
lépe jelo, kdybychom rozpocet ministerstva vojenstvi nepokládali za
nedotknutelný a kdybychom se aspofl pro kritický letošek odhodlali
v ncm k pronikavejšim škrtum než v ostatnich resortech. Ale tolik
odhodlanosti k cinu neni ve vláde ani ve stranách. Prijmeme tedy
vdecne aspon ten menši cin, který byl vykonán.

-tp-

Dobre rozlišovati.
"Lidové listy" si povšimly, jak posuzujeme prípad Pergleruv,
a potom sice kradmo, ale bystre se rozhlédly, jestli by se z toho nedalo neco vytlouci také pro pripad Gajduv. Ne, opravdu se nic nedá
delat. V "Lidových listech" zrejme trímá hlavni pero nekdo, koho
po každé zacnou pálit nejaké staré rány od nejakého Arrasu, kdykoliv
se neco stane Gajdovi. Tento pošramocený muž tedy nyni dává
na srozumenou, že také v Gajdove afére by si aranžéri meli dát
pozor; poznámka pošramoceného muže konci nejakým nezretelným
zamumlánim, které jest patrne treba luštiti v ten smysl, že bude-li
Gajda zbaven mandátu, neoblibenost urcitých lidi ješte vzroste,
jako se deje, když je Pergler zbavován mandátu. je tedy treba "Lidovým listí'lm" velmi uvésti na pamet, že jen ten, kdo dobre rozlišuje, dobre uci. Katolický orgán v tomto prípade hrozne špatne
vyucuje. V Gajdove odsouzeni neni široko daleko videt žádného
aranžéra. Gajda je sám vrchni aranžér všech svých afér. Hle, jaký je
rozdil mezi ním ap. Perglerem: p. Pergler se niceho jiného nedopustil
lec toho, že se vyvinul v nesvedomitého a demagogického politika.
je to sice veliká vina, ale na zbavení mandátu to nestací, a proto
jsme vyslovili své dllvodné pochybnosti, je-li jednak morálne správno,
jednak politicky rozumno zbavovati ho mandátu. Pokud se však
p. Gajdy týká, je to, jak známo, muž, který ve svém vlastnim zájmu
a ve své vlastni pri organisoval loupež u vysokého státniho úrednika,
aby se zmocnil dokumentu proti sobe; a jestliže sám loupež primo
neorganísoval, tedy aspon pachatele kryl. Soud odsoudil ho za to
na dva mesíce do vezení, a Nejvyšší soud nyni na jeho odvoláni odpovedel, že neshledává potrebu na tom neco menit, leda tolik, že odnal
Gajdovi krome dvou mesícu vzácné svobody ješte také volební právo,
uznav, že si pocínal z duvodu nízkých a necestných. Prirozeným
následkem tohoto výroku Nejvyššího soudu bude ovšem, že Gajda
svuj mandát ztratí. Níkoliv proto, že jsou nekde nejací aranžéri,
nýbrž proto, že podporoval loupež. To se tedy s Perglerovým pripadem nijak nedá srovnávat. Pan Pergler sice vydatne podporoval
zatemneni v nekterých méne význacných ceských mozcích, ale nikdo
ho ješte neobvinil, že by byl také nejakou loupež podporoval a financoval. Gajda bude zbaven mandátu následkem výroku Nejvyššího
soudu, který snad ani "Lidové listy" nebudou podezrívati z nizké
politické služebnosti. Pan Pergler byl zbaven mandátu volebním
soudem, který nejen je prístupen politickým vlivum, nýbrž dokonce
je primo souhrnem všech politických vlivu. V Gajdove pripadu nemohou nastati žádné smutné konce kampane, jak se obávaji "Lidové
listy", protože jeho odsouzeni neni koncem žádné kampane, nýbrž
trestných cinú Gajdových, jestliže ovšem katolické noviny nejsou
odhodlány považovat také za kampan, když soud soudi zlocince.
Gajda je podle zákona zlocinec, pan Pergler nikoliv, a proto neni
možno chtít svézti Gajduv prípad v jednom voze s Perglerovým.
Kdo loupil, nebo kázal loupiti, nebo lupice ukrýval pred spravedlnosti
a proto ztratí mandát, ten naprosto nemá právo na onu argumentaci,
jíž je možno užiti ve prospech toho, kdo ztrácí mandát jen proto,
že o jeho státním obcanstvi jsou pochybnosti. Také p. Stribrný,
kdyby byl odsouzen, nemohl by se schovávat za prípad Perglerúv,
ackoliv už ted jeví k tomu velkou chut. O státním obcanství p. Stribrného nejsou žádné pochybnosti.
Zato jsou velké pochybnosti
o tom, jestli mel poctivý pomer k státním penezum. Z toho, co se
stalo p. Pergleroví a co ostatne, jak myslime, bude volebnim soudem
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ješte napraveno, nemuže se jednou pro vždy udelat velká
za kterou se budou ukrývat politictí zlodejí, korupCDlcl,I
ostatni nepoctivci. "Lidové listy" litostíve konstatuji, že k
Nejvyššiho soudu poznámek ciniti nemohou. Necht toho
ješte by rekly neco pošetilého a málo svedomitého, a takto je
uchránena povest jejich inteligence a jejich svedomí. Ohen
který se v "Lidových listech" nepokojne zavrtel, at sl
místo, které ho boli, ale pak at už dá pokoj.

-I

Stríbrný vyhrál - a proc.
Praha dala Stríbrnému tolik hlasu, že muže být spokojen.
obratná politika se nemohla za dnešních pomerll minout
Upozornovali jsme na tomto miste již pred nekolika týdny,
po parlamentním odsouzeni nesmí být podcenován polití k jeho
Oznacili jsme tehdy vitezné posuzování sítuace za politickou
a napsali jsme v tomto smeru nekolik poznámek, které se
vají aktuálními a stoji snad proto za úryvkovité citováni: "
žeme si usnadnovat práci tím, že hodime všechny drobné ces
inteligenci v to pocitaje, do jednoho pytle a to do špatného.
zjednodušující
úsudek lahodí sebevedomí tech, kdo nepa
Stríbrného tábora, ale nevystihuje pravdu. Mezi jeho priv
možno predstavit si i dobré a poctivé lidi, kterí verí, že Strib
znamenitou politiku a proto ho vyznávaji. Vždyt víme, ..• k
bylo postíženo koalicni politikou, nebo osobní politikou n
mocných, ... jaká spousta lidí utrpela za trináct let republi
života zranení ctižádosti, kolik obcanu bylo pri tisknuto hos
mašínerií, kolik jich bylo vehnáno dO úzkých ... A mužete se
všem divit, že jdou tito lidé ... za tím mužem, který na to
nádherne a soustavne nadávat v trikrát cerstvých denne no
Že doufají v neco od toho, kdo vystupuje v roli politického
proti pánum na Hrade a vubec nahore, v roli nebojácného
veškerých krivd a bezpráví páchaných na malém ceském c10
V umeni budit takové
zdáni se vyzná jirí Stríbrný"
tridn e, a ne ni po ch Y b Y o tom, že ulov i m noh o i z t
dobrých
a poctivých
a že mezi nimi bude lovit 8
chem tak dlouho,
dokud mu nevezmou
udici z ruky
politikové,
stejne
obratní,
ale mravne a politicky
To je otázka
politické
strategie
jiných
stran, JI
vudcu, tady se nic kloudného
nesvede se sentiment
mravokárstvím,
jehož rozhorceni
je zpusobeno ve
tecnosti
žárlivosti
nad úspechem
politického
k
ren ta ... je to nejprázdnejší oposicni politika, jakou se
za trvání republiky vynalézt. jedinou její páteri je slepá n
proti všemu, co je v jakékoliv souvíslosti s osobou presidenta
bliky a ministra zahranici ... Lid už je na strane Stríbrného,
lid Stríbrného, jak jsme už podotkli. Vytvoril ... hnutí, z II
Stribrný
doloval
prostrednictvím
svého tisku pro
peníze, z nehož však ted bude dobývat
i dalši mand
Tato predpoved (uverejnená 5. srpna) se splnila nad oceká
obecnich volbách: jak známo, jenom v Praze ukoristil
mandátu. Pri této zpráve by bylo preceií.ováni jejího
stejnou chybou, jako dosavadní podcenování. Vždy záleží p
na správné diagnose. jedíne na jejím základe je možno
reelní plán politického protiútoku. Jinak vzniká nebezpecí m
a bezvýsledného postupu. Prí posuzování vítezství Stribm
treba zduraznít trí hlavní cinitele: jedním z nich je lidská p
nost a hloupost všeobecne, praŽSká zvlášte. Venovali jsme ji zd
casem uznalou úvahu a pokrcili jsme nad ní rameny. Ne
sice aktívne, ale mnohem víc positivního se nad touto ve
z níž veky pred Stríbrným šíkovní demagogové težili a I po
težit budou, ríci nedá. Metoda uvedomování, již maji ve štite
všechny strany, Ligu nevyjímajic, není sama o sobe zavrženi
ale selhává tak casto a v takovém merítku, že se s ní vlastni
pocítat. Nabývá úcínnosti a platností jenom v nekterých p
a je vždycky ohrožena metodami kríklavejšími, zvlášte jde-U
nespokojené a nerozhodné v dobách težké kríse.
Druhým cínitelem je beze sporu poslední Stríbrného aféra,
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Prítomnost..
jeho odsouzení byla úspechem dokumentárním
pro morálku
politickýchstran a jíž jeho tisk i organisace využíli se zdarem
volebníagítaci. Jíri Stribrný je typ cloveka, kterému nedelá
enšípotíže obrátít ve svuj prospech i to, co by jinému stacilo
hodu. Nejlepším dukazem toho byla jeho rec na schuzi v Nádome na Smíchove den po tom, kdy byl parlament donucen
drení o jeho nepoctivosti. Ti, kterí se domnívali, že tato potribrného bude mít vliv na opouštení jeho korábu, se mýlili,
musil poznat hned tehdy každý znalec lidské a stranícké psy·e. Stríbrný, jakmile poznal, že ho ostatni strany nehodily
jebostátníckou cínnost pres palubu, se zaridil okamžite na kataaJnípolitíku. Udelal ze sebe mucedníka a mstitele, veden svým
érským ínstinktem vsadil všechno na tuto kartu - a vyhrál.
dobre poznamenat, že skutecne existuji lidé, kteri vidí v Jirím
mém nového Karla Havlicka Borovského. Nám je to k smichu,
tj lidé,kterí ho volili, to myslí vážne. A bude-li Stríbrný odsouzen
ncn, zacnou jeho listy psát se zaruceným úspechem o Brixenu
Pankráci. Charakteristíka skutecného zla je ta, že proti nemu
vlastne pomocí: dej takovému cloveku svobodu, bude pokrat ve svém zhoubném podnikáni. Dej ho za mriže, vytluce z toho
vý kapitál, že se penezi nedá vyjádrít.
letím pOdstatným cínítelem volebního úspechu Ligy je rovnež
poru neobratný postup proti dru Perglerovi. Je treba rici to
ne, hledáme-lí pricíny.dobytí 11 mandátu, které nebyly prením pro všechny pozorovatele našeho politického života.
e celého prípadu byla neštastná. Dávat odpurci do rukou
e zbrane, jako byly dány dru Perglerovi a Stríbmému, to roze nepatrí k místrovskému stylu. Na vrub této tesne predvolebni
y mužeme s klidem pricíst velké procento hlasu odevzdaných
zárí pro Ligu. A neni možno prevádet tyto hlasy na ty, jež
odní Osvobození" nazývá ve své povolebni úvaze "periferními
II a "bulvárnímí radíkály". Pripad Pergleruv se nemile dotknul
premýšlivých lídi, náležejících nhným stranám.
To byla
dni chyba, kterou si musi autori uvedomít.
pražskou radnici tedy vtáhne 11 mužu Stribrného. Praha se
o jiste nezborí, tím méne republika - nebot mimo Prahu se
mému dosud nepodarilo zapustít koreny do té míry, aby se
tIm musilo pocítat. Ctyrícet osm tísíc hlasu odevzdaných Stríému a Pcrglerovi nemuže ješte otrást posici konstruktivnich
politických. Ale je treba správne odhadnout sítuaci a vcas
ysovat další vzrust ligistických šíku, které by prinesly republice
rozvrat, jako všechny podobné organísace v zahranici.

Dr.F.K.

Literární drdol.
11s0b,jakým se vrítí! do volební kampane nejnovejší kandidát
,spisovatel p. Horký, za jedíný týden presvedcil, že je ho možno
vati jen s nejvetšímí a nejšíršími hubami, známýmí v historii.
vall jsme dosud, že snad p. Stríbrný, p. Hlavácek nebo p. Pergmohousí cínít spravedlivý nárok na první cenu v pustém recnictví.
té doby, co se objevil p. Horký, jsou odbyti a odhalení jakožto
love.Ponevadž tísk Národni ligy nebereme každý den do rukou,
ilí jsme se jen s temi volebními epíštolami. jimiž·p. Horký
oval praŽSké holice, domovníky (nemýlíme-li se) a lékare.
tieme ríci níc jíného, než že tady žasne laík a odborník se diví.
tujeme se na sedm volebních kampaní v republice, ale priklad
íe tak neostýchavé a rozmáchlé a tluchubstvi tak samolibého
v pametí nezachovalí. Je to así ta nejnižší úroven, na niž muouti spísovatel, jehož povoláním je prece vážiti si slov. Pan
zdefraudoval všechna velká a poctivá slova, všechna známá
buricská gesta a nutí je nyni k tanci ve službách muže, jenž
svou politickou kariéru zakládá jednak na nesvedomité deI, jednak na penezích z provisí za státní dodávky, které sám
al. Blaníctí rytírí, Hus, Havlícek a kdejaký poctívý muž z nadejinbylip. Horkým vytaženi z hrobu, aby ve stinu jejích stínu
p. Stríbrný dokoncit své politické prevlékáni. Ochotne uznáme
ostl, které p. Horký pri tom osvedcuje: ekvilíbristika,
k níž

jsou nucena slova ve volební manéži p. Horkého, je dokonalá; salta
mortale funguji bezvadne; p. Horký opravdu dovede obratne psát.
Ale za temi lákavými, lepkavými, koketne buricskými, úhorovitými,
mazanými a dohromady nícemnými slovy není jediná poctívá myšlenka. To všechno jen znamená, že na každém zrnku písku, který
p. Horký sype lidem do oci, je vyryt secesní ornament, a že provádí
svuj polítický podvod na urcí té stylistické úrovni. jeho demagogíe
páchne všemí literárními vonavkami. K ostatnim nepríjemnostem
naší politíky príbyla ješte ta, že se ted pred námi bude produkovat
literátský frajer. Pan Horký dísponuje toiika slovy, jako jeden zelínárský trh dohromady. Vzpominám, že tento muž, sám tak hubatý,
nazval pred rokem pí Zemínovou zvukovým drdolem a. ješte dnes se
honosí tímto nápadem. To je takové, jako kdyby jedna ryba se vysmívala druhé pro mokrost. Ackoliv bychom mohli ríci mnoho príznívého o pi Zemín'ové po stránce charakterové, po estetické stránce
jejich recnických výkonu jí hájiti nehodláme: má v sobe puvodní,
drsnou, prerychlou, živou a nekdy dívokou lidovou výmluvnost, a je
možno, že to tiššim lidem casem jde na nervy. Ale jestlíže pí Zemínovou by bylo slušno prirovnávat k zvukovému drdolu, pak je pan
Horký celá zvuková a literární frísura, ze které vyletují nejpísklavejší tóny. Jak tak pozorujeme jeho volební cínnost, vídíme, že mu
chybí vetšína zábranných center, která pilsobi, že muž, i když je náhodou literát, se stydi za žvaneni, byt jakkoliv umné.
Ale p. Horký krome toho, že si sám zaslouží titul zvukového drdolu,
je, jak se nyní objevuje, také nejnicotnejším literárním drdolem.
Reknu, co tím míním: objevuje se, že politicko-literární cínnost pana
Horkého od r. 1914 je hromada slov bez charakteru. Historík dr. Jar.
Werstadt projevil tolik trpelivosti k zjevu p. Horkého, že šel do kníh,
do tech kníh totíž, které p. Horký sám napsal. Výsledky jsou pro
p. Horkého proste zdrcující, a kdyby v politice opravdu se vždycky
každý stydel, kdo má prícinu se stydet, vyhledal by si nyní p. Horký
po odhaleních, která ho stihla, nejakou od sveta odloucenou díru,
a hledel by v ní preckat dobu, než se na tu ostudu zapomene. Ale musili jsme už konstatovat, že mu chybí mnoho tech zábranných center,
která tvorí charakter. Dr. Werstadt mel na základe dokladu, které
podává, všechno právo nazvati svou dokumentární úvahu ,,0 muži,
jenž se polickuje". Literární drdol p. Horkého byl krátkým pusobením dra Werstadta strašne pocuchán. Clánky, které Werstadt otiskl
v "Ceském Slove", predstavují nám p. Horkého jako nejdokonalejšího umelce v rychlých promenách, jaký se u nás vyskytl. Jestlíže
se zajímáte o prírodopis demagoga, neni pro vás poucnejší cetby.
Jedinou ústrední a vášnivou ideu múžete pozorovat v celém tom
verejném pusobení p. Horkého, jež je nám nyni tak katastrofálne
predvádeno: touhu uplatnit se. At napravo nebo nalevo, s Benešem
nebo proti nemu, s Dilrichem nebo s Masarykem - ale vždycky jen
se uplatnit.
Sledujte, jak se rozvíjí film Horkého života, dokumentárne predvádený dr. Werstadtem:
na zacátku války odjíždi osoba našeho
zkoumání z Pariže do neutrálního Španelska (on, jenž Masarykovi
pozdeji vytýkal, že zahajoval svou cinnost revolucní v neutrálním
Švýcarsku, v téže dobe tedy nezahajoval vubec žádnou cinnost v neutrálním Španelsku)i ze Španelska kritisuje ve feuilletonech v "Právu
Lidu" Francii; pri tom bere podporu z rakouského konsulátu, a když
podpora hrozi vyschnout, dokazuje rakouskému zahranicnímu minístrovi svou neškodnost, loyalitu a vyvozuje z té okolnosti, že ceští
vojáci "nadšene umíraji" ve službách Rakouska, pro sebe právo,
brát od Rakouska aspon peníze (práve on, jenž nyni se zarídil na
prísné posuzování Masarykovy a Benešovy revolucní práce a hledá
v ní nedostatecnou odhodlanost). Podpory se zríká, když Ceské zahranicní komité v listopadu 1915 publikuje protirakouské prohlášení,
na nemž je spolupodepsán jeho tchán Dilrich, který mu v rakouském
zahranicním mínisterstvu podporu vymáhal; je na snade záver, že
Horký se zríká rakouské podpory teprve tenkrát, když by jí byl
beztak ztratil, nebot Rakousko nemelo zvyk vyplácet podpory
zetum zahranicních revoluciotJáru. Co ted? Otázka fínanci hraje
vubec význacnou roli ve vývoji názoru p. Horkého. Nyní pojednou
(ale o níc dríve), když živobytí, založené na rakouské podpore, se
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hroutí, Horký sí protre ocí a shledává, že existuje zahranicní revolucní hnutí ceské. Stává se tedy také revolucíonárem, a jak je v jeho
povaze, hned obzvlášte bourlivým a radikálním a k tem starším
revolucionárum
neprívetivým
a velmi kritickým revolucionárem,
snad aby dohonil, co zameškal. To ovšem neznamená, že sám hned
neco revolucního pocal; prosím vás, co pak muže clovek delat ve
.Španelsku. Ale usedl a napsal clánek, ve kterém s krutou prísností
posoudil Cechy doma: jakže, títo lidé se ješte nevzbourili proti rakouským bodákLlm, tito lidé jsou zbabelí, zatím co on, Karel Horký,
je tady ve Španelich od vcerejška už úplne odhodlán! Mohli byste
míti dojem, že to píše muž, jenž v Ceské legii ve Francii už bojoval
proti nemeckým bodákum. Ale chyba; psal to jen muž, celý udýchaný tím, jak náhle na neho padla revolucnost. Ceské revolucni
hnutí se už celý rok rozvijelo bez Horkého. Ale sotva on sám se také
rozvi!, chce býti hned vudcem tohoto hnutí. Velmí se zlobi, že nebyl
udelán redaktorem zahranícní "Ceskoslovenské samostatností", která,
jako všechno ostatní, byla založena bez jeho prícinení. "Myslim,"
píše, "že aní nebylo potrebi, abych se o takovou vec hlásí I. Ona mí
proste patrila. Mne jedine a výhradne."
Ejhle, fruges consumere
natus! Koncem r. 1915 píše clánek "Ted anebo nikdy". V nem se
nejdríve zpovídá: "Celých 14 mesícCt jsem potreboval, nežli jsem se
dovedl smírít s predstavou, že jednou by mí mohla býtí uzavrena
cesta do otciny ... Proto pet ctvrtí roku jsem potreboval, nežli odhodlal jsem se splnití svoji nejprvnejší ceskou povinnost a postavit
se verejne za to, co citím. Celý kus lidského veku jsem se odhodlá val
k necemu samozrejmému, co Masaryk a jiní šediví poctivci v sobe
probojovali behem.mínuty."
Opravdu, tato doznaná minulost Horkého obzvlášte opravií.uje k tomu, aby kriticky nyni zkoumal, jak
Masaryk a Beneš vedli revolucí, a aby s Borským v tom hledal hnidy.
V celé zahranicni revolucí nebyl Horký. níkdy nic jiného než obtížný
a hádavý kíbic. Ale tento muž, který tady doznává, že potreboval
pet ctvrtí roku k rozhodnutí, vytýká národu doma, že se nerozhodl
hned v prvních dnech války a neprovedl revoluci, ackoliv je zrejme
daleko lehci rozhodovat se v neutrálnim Španelsku než ve stínu rakouské šíbeníce. Beneš a Sychrava váhali uverejníti toto lání náhle
probuzeného revolucního svedomí. Nechteli hnáti národ doma do
nepredložeností. "Pesti se mi sviraly," píše p. Horký. Tento zvyk
sí jeho pesti ostatne zachovaly a svirají se vždycky, když se mu nevyhoví. Tehdy po prvé stal se Beneš zrádcem. Duvod: neotiskl Horkého clánek. "Kdo zabraií.uje pracovat pro vlast," psal Horký, "ten
jí poškozuje. A kdo ji poškozuje v té nejtežší chvíli dejin, ten ji zrazuje." Mela tedy také "Ceskoslovenská samostatnost"
težké obtíže
s odmítnutýmí príspívatelí. A když Sychrava neuverejnil nejakých
satírických veršíku Horkého, udelal z toho tento mohutne subjektívní
duch ihned "národní svatokrádež". Viktor Dyk r. 1922 psalo Horkém, že v té dobe "mnoho žádal od jiných, žádaje méne od sebe";
"vše bylo a je špatné krome K. Horkého, a vše bylo a je dobré u K.
Horkého". Toto rozdelováni ctností a nectností zLlstane p. Horkému
patrne zachováno do smrtí. Zlobil se tedy r. 1915 velmí na Beneše
a stežoval sí v dopisech Durichovi tak dlouho, až ten sám, jak Horký
priznává, toho mel dost. Zacátkem r. 1916 docházi k jakémusi smíru
mezí Horkým a Benešem, a Horký byl poslán Národní radou do Ameríky. Aby tam byl poslán, vzbuzoval dojem v Benešovi, že je "jeho
clovekem," "nelitoval", jak sám piše, "žádné neuprímnosti, žádného
úskoku," "neštítil se aní zalichoceni, ani chvály." Zda ten, kdo
tenkrát nelitoval a neštítí! se, dnes bude svedomítejí lítovat a štítit
se? V Americe brzy zacal Horký kampan proti Benešoví. Duvod:
ze zahranícni rady byl zatím vyloucen tchán Durich, a Horký, jenž
byl dobrým zetem, za tG cinil Odpovedným Beneše. Masarykoví
zatím Horký holdoval a jej vynášel. Tehdy Beneš byl "nejosudnejší
zahranicní kreatura", "muž s gumovými podešvemi a zlocinec, jestráb
a had, uchvatítel a velezrádce". Naopak Masaryk byl Horkému:
starý, dobrý, predobrý Masaryk, laskavá tvár a slovanská mekkost,
náš mravní talisman, neúnavný apoštol pravdy. (O epitheta nikdy
neni nouze v literárním drdolu.) Horký dojem~ volá po Masarykoví.
R. 1918 se ho dockal. Masaryk prijel do Ameriky. Protože se ukázalo,
že nechce opustít Beneše a držet se Dtiricha, nebyl nyní Masaryk už
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tím, cím dríve, nýbrž nyní byl: ceskoslovenský dalajlama,
tenor, Amerikou nacpelý Aeskulap, král strašlivé mravní S
skákac, politický padelac atd. (opet žádná nouze o epithe
p. Horkého ve všech dobách funguje znamenite). Tehdy
Horký proti Masarykovi jako idol legionáre: "My dnes známe
vás, ceskoslovenští vojácí...
Pojdte na naše prsa, cesk
vojácí!" Desatero ruzných dojetí, a všechna stejne dobre
Toto uctíváni legionárCt trvalo jen do r. 1921, ponevadž ani oni
jili osobních aspiraci K. Horkého. Tak r. 1921 pojednou Horkf
o legíonárských "zverstvech", o "strašlivých, prímo zvir
kách toho, co v dejinách ceskoslovenského vojska je známo
šeným jménem - sibírské anabase". Tehdy totiž vzešla nová
na nebi p. Horkého: Lenin. Ruský vudce bolševiku byl jedell
kterí Horkého ješte neznali, a tak Horký cítil v tom smeru
chanci pro sebe. Tak se stalo, že Horký dospel "od svého s
pomeru k vlastí k bratrskému chápání Lenina". Zeptejte se ho
co soudí o Leninovi a o legionárích. Není pochyby, že bude se
nadšením hovorit zase neco jiného. R. 1921 deje se však s
ješte zase i jiný obrat (proc, "je tajemstvím tohoto virtuos
chace karet", poznamenává dr. Werstadt). Horký totiž prA
jako dríve proti Benešovi vynášel Masaryka, vynáší nynl
proti Masarykovi; píše o Benešovi: "nechci znehodnocovati
ovoce jeho nesmírné cinnosti, proti níž byla cinnost M
pouhým slepencem príznívých nahodilosti a pouhým paber
Benešových schopnosti tvurcich." Za rok nové salto mortaJe:
se o to, aby Durich dostal cestnou pensi, a p. Horký ladí své 11
houslicky hned do nejsladších tónu, plivaje pri tom bez rozpa
po tom všem, co až do té doby psal: "moje obhajoba p. J.
mela jednu, a to základni vadu: nedostatecnost informaci.•
zápal pro spravedlivou vec a pro odcineni krivd, jichž v'
hledal i v p. presidentoví a v dr. Benešovi, mne vedl k
nezasloužene prikrým úsudkum, jež dnes korígovati jest p
mého ceského cítení a mého svedomí." Za ctyri roky po
známo, jeho ceské cítení a jeho svedomí zacalo tvrdit zase op
co jeho ceské cítení a svedomi tvrdilo r. 1922. Je to s tim jeho
cítením a svedomím divná vec: pociná si splašene jako kocka
uvázali na ocas kus plechu. Dnes tu, zítra tam, vždy bez
a vždycky literární frajer. Nejdríve, jak jsme videli, sám a
a rozpacite ve Španelsku; pak proti zbabelému národu d
protí Benešovi; pak pro Beneše; potom zase proti Benešovi;
rykem; pak proti Masarykovi; dále s legiemi; potom proti
s Leninem; pak zase proti Lenínovi; potom s Benešem proti
rykovi; pak s Benešem a Masarykem proti sobe; a nyni zase
Benešovi a Masarykovi. Jen literární drdol prí všech premet
stává zachován; p. Horký stav i své stylistické schopnosti k
desíti ruzným minením a vždycky stylisuje stejne dobre a
je nadšen.
Tato vylicená kariéra literárniho drdolu zasluhuje ddkl
opovrženi. Dávno už nebyla v literárních a politických Ce
dúkladná poprava jako ta, již práve vykonal dr. Werstadt. Pan
se nyní bude produkovati na pražské radnici - cítovali jsme
tak obšírne Werstadtovy objevy, aby bylo jasne videt, jaký c
je za všemi temi budoucími produkcemi. Pan Horký opravdu
dobre pro sebe zvolil, jestliže se definitivne uchýlil do toho
šalby a klamu, jejž predstavuje strana p. Stríbrného. Je tam,
patri.

Metoda kulatého radikalismu.
Dr. Kramár jest dobrým recníkem, máme-li na mysli formu
nesu; k zcela jinému úsudku jsme nuceni dospeti, prohl
obsah. Národne demokratickým
posluchacum se reci dr. I(
líbí; nenámahají je priliš, nemusejí pri nich príliš myslit, kol
jim letí príjemné, oblé, všeobecné vety, které národní d
x-krát slyšel, x-krát cetl ve svém "Národe". Pro národne-d
tického posluchace jest príznacno, že tleská pri nic neríkajicl f
lací. Tak dr. Kramár rekne: "Nemohu dnes rozvíjeti celý pIáIr
trení ve státni správe." - Budiž! Smírime se s tím, že v agi
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pred obecními volbami nelze dobre rozebrat celý plán šestátní správe. Ale cekáme, že rekne aspon hlavní smernice.
také ohlašuje:
1 bych jenom naznacit, o co by melo hlavne bežet." - Ale
e veta: "Musíme predevšim odstranit z budžetu všechny
ti." "Národní listy" si tuto vetu prokládají a zaznameže vyvolala potlesk. Ano. Lidé tleskají. Reklo se neco, co
Dbi. Cekáme, že Kramár dále rekne, kde by se melo šetrit,
V kterých resortech,
kolik by takové úspory vynesly. Nic
o. Jest již u nové vety, která vyvolává "dlouhotrvající
po"novou bouri potlesku". Prohlási: "Máme jiné zbytecností.
lm nekolik zbytecných minísterstev."
e: ktcrá to jsou; cekáme: jak dr. Kramár oduvodní jejich
t. Ale nic takového. Dr. Kramár pres to prejde vetou:
u je dnes jmenovat, ponevadž by se strhla z toho zítra hotová
, ale máme je, a musíme se jednou na to podívat." A už zase
docela obecná veta: "Máme dále také zbytecné náklady na
nádhcru vecí, které deláme."
e, že ostre vytkne, kde ta zbytecná nádhera je. Ale on
je: "Mluví se o ohromném poctu representacních
místnekterých ministerstvech." Veta vyvolává potlesk. Dr. Kraacuje, aniž uvedl, které ministerstvo má na mysli, kolik
ových zbytecných representacnich
místností. Tak možno
vat. Cím méne veta ríká, tím vetši potlesk. Potlesk vyvolává
"Papírové železnice nemi'lžeme mít." Není síce nikde prokále by si nekdo u nás prál papírové železnice. Ale to nevadí.
10se. Nenajdeme u nás hned tak projevy tak kaucukové, tak
jicí se uvedení konkrétních fakUt, tak lehce se prenášejícich
važné otázky, jako jsou projevy Kramárovy. Stálo by za to
V. G.
t jednou nekolik jeho projevu vetu za vetou.

I

S cím souhlasíme.
ejné mlllenl musí mít vulí i v hospodárských
ve"Vzpomeneme-li si predválecného demokratického optimismu,
e, že všechna krása a síla toho hnuti byla v tom, že celkem
vedel, co jest nejbližším úkolem demokratisace a všichní chteli
totéž. Vedelo se, že jest zapotrebí rozširiti volební právo,
dolní snemovny porucníkování snemoven vyšších, potlaciti
zustatky samostatného zákonodárstvi autokratické výkonné
podrobiti ji parlamentní kontrole a Odpovednosti - atd. To
dý, kdo politicky smýšlel a byl demokratem. Mýlil by se
kdo by se domníval, že tento akcni plán politické demokracíe
obecným majetkem verejného míneni samovolne, rázem, nebo
Iitícká opatrení, jež byla jeho clánky, byla zpi'lsobilejší, aby
do mysli nejšírší verejnosti snáze nežli cokoli jiného. Tento
plán demokratisace Evropy byl výsledkem dlouholeté povýchovy více nežli jedné generace. Tento plán byl tedy ab. Ale jsou tu nyní nové, nepredvidané težkosti, a pro ty lides nemá takového populárního plánu. Nesou se k ním mnohá
ví a prísliby, jsou o tom mnohé poucky, a všeobecné smere pokud se týce praktických a pro nejbližši chvíli upotrebitelprostredki'l, o tom je mnoho ruznosti a plánu: jedni cekají vše
celních hranic, druzí od verejné kontroly financního kapiúvemíctví, opet jiní požadují mezinárodni regulaci trhu práce
atd. Tyto všechny, casto nejodborneji vypracované ná9ZIIášejise ješte jaksi jen jako mlhoviny nad bezradnou zemí
ou zmateným lidstvem. jest zapotrebi, aby tyto plány se vy, nabyly konkretnich forem a dále aby byly zpopularisovány
jako naší predkové zpopularisovali akcní plán demokracie
é. Jsou pochybovací, kterí vám budou tvrdí ti, že na pr. poverejné reglementace úveru anebo celního uvolnení nebude
tešiti takové oblibe, jako se kdysi tešíl na pr. požadavek
I tajného hlasovacího práva. To jest ovšem blud. Sedlák
roboty anebo delník predbreznové faktorie mel zrovna tak
jmu o své volební právo, jako dnes má vetšina našich spoluo to, aby stát odborne zkoumal výrobní náklady a podle výsvého zkoumání zasahoval do tvorení cen. jedná se jen o to,
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aby naše generace dovedla dnešnimu lidu rici stejne sugestivne, co
shledá správným východiskem z nouze, jako to dovedl ríkat Havlicek svým vrstevníkum po ceských vlastech. To, ceho se dnes nedostává naším lidovládám, jest verejné mínení o opatreních, která jest
podniknouti na nejbližší etape našeho vývoje. Má-li socialism legitímaci k tomu, aby se stal vudcem lidstva na této budouci pouti, zatím
co ostatní politické smery snaži se hlavne o to, aby se našly nejaké
prostredky, jak petrifikovati nynejší sociální stav ci vrátit se ješte
spíše nazpátek, lze socialismu, pravda, odpustit, že nám dríve již nepodal tak jednoznacne vypracovaného aktuálne hospodárského programu, jako mival jednoznacný akcní program politický. Takové programy ve své posledni formulaci se rodi až teprve pri bezprostrední
konfrontaci s konkrétními krisemi a nesnázemi, jež jim jest rešití. Ale
krise a nesnáze jsou zde, a slabost socialistického hnuti jest v tom,
že není dnes tak prubojné a podnikavé ve formulaci a propagací
aktuálnich socialisacnich požadavku, jako bylo drive, když šlo o politické výboje pro lid. S formulaci konecných cílu se tu nevystací; jest
nutno rozhodnouti se pro aktuální opatrení, a zacítí s presvedcováním od cloveka k cloveku. Verejného mínení jest tedy zapotrebí.
Období, které nám nastává, bude obdobím vytvárení verejného
mínení pro novou fází velikých, hospodárských politických reforem.
Praktícký parlamentní politik nemuže v demokracii tvorít divy,
když mu pro ne nevytvoríla uvedomovací práce nezbytné verejné
mínení."
(E. Sobota v "Naší dobe".)

*

Poucení
z Anglie
o zlate. "Když se v roce 1924 pocalo mluviti o zavedení zlaté meny v Ceskoslovensku, napsal Engliš: "Na
zavedení skutecné zlaté meny, tedy smenitelné ve zlate, není u nás
zatím pomyšlení, ponevadž pri každém politíckém a hospodárském
záchvevu Evropy by zmízelo zlato do truhel a menšíla by se reserva
cedulové banky. Smenítelnost se muže zavésti, až lidé nechtejí smenovati, to jest, až mají plnou di'tveru v hospodárský zitrek. To bude
po úplné hospodárské a politické konsolidaci Evropy a sveta, ale
není ješte dnes." Zde máme jádro veci. Mají lidé dnes - po sedmi
letech - úplnou duvcru v hospodárský zitrek? je svet konsolidován,
je konsolidována Evropa? Domnívám se, že situace není o nic lepší
než v roce 1924. Evropa je hospodársky rozbíta, v Asii se válcí, Amerika težce zápasí se svými vnitrními problémy, Spolecnost národu
- díte Ameríkou odložené - radí se, ale nemá exekutivy. Z prípadu Anglie i Francie vyplývá jedno: Mena pred válkou byla založena na automatickém
zlatém merítku. Tento automat mohl dobre
fungovati prí aktivní platební bilanci a prí vyrovnaných financích
státních; jakmile nebyly splneny tyto podmínky, selhal. Tragika
leží v tom, že za nynejšich rozvrácených hospodárských i politických
pomeru nelze ocekávati v dohledné dobe zavedení bezvadné funkce
automatu se zlatou menou. Nepomuže samotná regulace zákonem,
nepomi'tže odvolání na zlatou zásobu, které aní nelze udržet. Po
techto úvahách chápeme výrok, který již v roce 1924 ucinil Keynes:
zlatá mena jest prežítkem z primitivních dob. A podobný výrok,
který v roce 1929 ucínil Físher: "V prítomné dobe je to lidská vule,
která kontroluje ceny, ne-Ii úplne, aspon ve velké míre. Zlatý standard neexístuje _". Na ustavující valné hromade Národní banky
rekl Engliš Pospíšilovi: "Odevzdávám
do vašich rukou nejcennejší
klenot národní, naši korunu ceskoslovenskou, klenot, který není ani
ze zlata, ani ze stríbra, nýbrž z práce. Predstavuje urcitý malý
zlomek našeho národního produktu, urcitou miniaturní životní míru,
kus výroby a práce." Cili jinýmí slovy: málo by nám bylo platno
zlato v tresoru Národní banky, pakliže by korunu ceskoslovenskou
nedržela usilovná práce delníka, rozumné hospodarení se státními
financemi, omezení zbytecných výdaju do cizíny a - dodávám politický klid a porádek. Když jsme vydávali zákon o zlaté mene,
byla jedním z duvodu úcast Ceskoslovenska v bance pro mezínárodní
platy; jako podmínka pripuštení za clena se žádala mena zlatá nebo
mena zlaté devisy. jíž tenkráte se hromadily zásoby zlata v Americe
a ve Francii; a jenom ten, kdo pevne zavirá ocí pred skute~ností,
nemohl nevídet, že pri zavedení zlatého standardu vytvárejí se spojité nádoby mezi zlatýmí reservami všech zemi. Bylo prece zcela
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jasno, že bude vyhrávati'v tomto boji vždy ta zeme, která bude miti
príznivou platebni bilanci; a bylo jasno, že pri ohromném zadlužení
Evropy Americe potekou zlaté proudy pres oceán; bylo jasno, že
Francie, mající nároky na platby podle mirových smluv, zúcastni se
, príjemne tohoto zlatotoku. Za normálních pomeru ve svete mohlo to
mítí za následek zvýšeni produktivni
cinnosti poplatných státu,
jejich organisacni zdokonalení hospodárské, jejich rozvoj prumyslový.
Ale za pomeru abnormálního hospodárského rozvratu nemohl nastati
jiný úcinek, než postupující zadlužení; výpujckami od státu majících
zlato vyrovnávaly se pasivní platebni bilance; Nemecko platilo
Americe americkým zlatem a zadlužovalo se; zrovna tak Anglie,
zrovna tak jiné státy. jestliže americký president ucinil gesto odkladu platu, pak ucinil tak po vlivem predstavy o absurdnosti nynejšího režímu a hroziciho konfliktu: neni již možno další zvyšováni
vasalské poplatnosti evropských státu, ponevadž dobytelnost pohledávek jejích veritelu stává se úplne ilusorni. Pouceni pro nás:
jsme pokud jde o náš stát zcela klidni; verim, že máme uvnitr dosti
sil, abychom udrželi svojí menu. Predpokládá to po stránce teoretické,
že se odpoutáme od duvery ve zlato jako fetiš a uvedomime si, že Kc
je výsledek naši práce. Predpokládá to, po stránce praktické, že zachováme aktivní platebni bilanci a vyrovnáme verejné finance. Predpokládá to ovšem též, že udržime politický klid i za cenu nejostrejšich opatreni proti rozvratu zleva i zprava."
(Dr. O. Klapka v "Sobote".)

*

o mži,
jenž se políckuje.
"Karel Horký, at pronásleduje
svým perem naše velké muže, nebo at je obdívuje a velebí, polickuje
hlucne sám sebe. bije okázale ve tvár, co sám o nich ješte vcera
nebo predevcírem soudil a psal. Karel Horký, at bije nebo hladí,
trhá nebo chváli, udeluj~ si morální výprask za to, co opacného jindy
sám mluvil nebo delal. Vidíme-Ii, kolikrát a jak, z jakých duvodu
a pohnutek náš národní vychovatel a reformátor obrátil na ctyráku,
nedáme na konec ten ctyrák ani za nejprsnejší h!as jeho rozhorlení,
at se obraci na adresu cíkoli a kohokoli. jsme imunni proti pošetilosti,
abychom brali Karla Horkého vážne. Nemuže nás již zajimat, co
ríká; muže nás nanejvýš bavit, jak se ríká. Horkého psani nás muže
bavit jako výkon akrobata - nic více. jsou také akrobati-spisovatelé.
Maji obratný mozek a pružné pero, jako jini mají hbité svalstvo a
ohebné klouby. Ale jejich bril~ntni výkon muže mít práve tolik
mravního smyslu a posláni, jako tanec po špickách na provaze.
Spisovatel Horký nás takovou produkci nekdy zaujal a pobavil. Mnozi
lidé však jsou dodnes ochotni v jeho vtipných obratech a slovních
veletocích spatrovat bohoslužbu na oltári pravdy a spravedlnosti,
vznešenou práci pro národ. je treba ukázat, že berou lesklé zdáni
za skutecnost. (Tem kdo jsou ze stejné duševní a mravní lihne jako
K. Horký, je ovšem zbytecné a marné neco ukazovat.)
(Dr. jar. Werstadt v "Ceském slove".)

*
Diskuse
o Nemcích
ve vláde.
"Krome kordacovské historie
živila se naše pravicová žurnalistika v suché dobe prázdnin také diskusi o úcasti Nemcu ve vláde. Aniž by k tomu byl jaký aktuální
podnet, pocali povestni pismáci v Národní Politice, Veceru, Národu
atd. rozumovat o tom, je-li žádouci - pet roku po té, kdy jejich politictí patronové uvedli Nemce do vládnich kresel! - aby u nás byli
Nemci ve vláde. Rozumi se, že ozve-Ii se šovinista u CechU, odpovi mu
v zápeti šovinista v tábore nemeckém, to jest již mezi nimi patrne
takové sympatie. A tak tedy nemecký šovinistický tisk zacal štvát
proti nemeckým ministrLtm, že si za celých pet let své spolupráce nevydobyli ani tolik respektu, aby nesmeli být bezduvodne z vlády vyhazováni. - Po nekolikadennim rádení tohoto politického vehlasu
v obou táborech pochopili konecne odpovední lidé, že jim jejich žurnalistika vyvádi trochu moc a pritáhli jí zase uzdíCku. Všechny úcastnené orgány utekly v zápetí od svého nápadu; jen když trochu zmátly
mysli ctenáru, nebot to jest, zdá se, úkolem ceské žurnalistiky tohoto
druhu."
("Naše Doba".)

*
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Moudrost
pred volbami.
"Pred volbami je moudrost
moudrá, než bývá jindy. Neni tomu ani pet dní, co se o tom p
cil dobrý a na slovo vzatý ctenár "Národnich listu". Cet! ve
orgánu, že hospodárskou krisi v Anglii zavinila socialistická
co tam byla. I nelenil a optal se po schílzi jednoho z vudcÍl své
kdože zavinil krisi v Americe. VMce zamžoural ocima a
- Taky socialistická vláda!
- Ale, prominte prosím, nic ve zlé, prece vždyt ... ona tam
žádná nebyla!
- Tak tedy ta, co tam bude!
Vudce byl velmi spokojen tim, jak to doternému straníkovi
("Národní osvobozeni.
svetlil. Ale straník zmalomyslnel."
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Rudolf Procházka:

Letos v Ženeve.
Pod

nebem
témerna stále
mr
takže
pohled
blízkézatíženým
vrcholky olovenými
Evropy zustá
trvale zastren, zahajovalo
se tentokráte dvanácté
dání Spolecnosti
národu.
Journal
de Geneve, let
možno považovati
za dobrovolný
orgán Spolecn
prinášel na uvítanou clánek o krisi její organisace.
utápí se ve spouste komisí, subkomisí, dobrých z
anket a referátu.
Obrovský aparát stal se samoúcel
a mele na prázdno. Národy jsou unaveny pohledem
toto jednotvárné
divadlo a posloucháním ucených
žitých výkladu,
které zustávají
nepoužitými. Zdá
že ti, kdož neprejí mezinárodní
kontrole (velmoci),
myslily a zarídily tento težkopádný
parlamentaris
a byrokratismus
Spolecnosti
národu speciálne za t
úcelem, aby jej privedly
ad absurdum. Ale v ja
jiných formách má se rozvíjeti mezinárodní politie
organisace
a kontrola, než na formách pariamentnl
v nichž se rozvíjí také politický život jednotlivých stát
Ovšem že pak se tu projeví jako znásobeny i všech
vady, jimiž trpí náš parlamentarismus
v dobách mi
rádných, vyžadujících
nejvyšší merou osobní odpov
nosti a akcní schopnosti,
je mnohomluvný
a nehybn
se stranami
navzájem
se paralysujícími.
Spolecnost
národu podobá se dnes tedy spíše di
tinguovanému
politickému
klub
nežli zákonodárnému
nebo dokonce exekutivnímu O
gánu. Je to r e v u e všech svetových stanovisek
názoru, generální
debata všech problému,
ale sot
vážný pokus neco rozrešiti,
neco rozhodnouti. Tit
evropské studijní komise, kterou letošní jednání v Z
neve zacínalo i koncilo, je príznacný pro celou prá
Spolecnosti národu.
V y c er p á v á s e st u d iem
r o z bor y a r o Z p r a v a m i, muže nanejvýš osvet
liti všechny
složky a stránky
situace - zadrhnut
v uzel - ale nemuže sama do ní prinésti žádný akti
prvek, nemuže uzel ani rozmotati,
ani roztíti.
Toto pochopení pocíná pronikati v radách samotných'
clenu Spolecnosti a a recníci ve shromáždení i výborech
zabývali se všichni více ci méne ženevskou autokritikou.
Pochybovali
o funkci a prosperite
Spolecnosti národ{a,
zkoumali znovu její poslání a vyhlídky. To se rozum!,!e
prevahou byly to zas ty sladkobolné projevy prodchnut6
mezinárodní zdvoril_ostí a oficiálním optimismem, jež jsou
s to jen pripraviti
Zenevu o zbytky duvery svetové demokracie. Jen dva kritikové pronikli pod povrch obli·
gátní polemiky
s malomyslností
a neverou, Špane\ a
Belgican.

Prítomnost,
I

ývalý
sekretár
prípravné
komise
zástupce
prvního
delegátaodzbrojovací
republiky
španelské a
dar i a g a je duch vymykající
se dokonale diploickému prumeru a šablone. je to politický inteleka esthet, jehož rec mela svoji filosofickou a umelechodnotu i bez ohledu na její aktuální a positivní vým politický. Dovedl vrhnouti na všechnu duležite se
ci a úcastí duležitých cinitelu skutecne
duležitou
ost ženevského aparátu pohled s výše Mont Blancu,
ji nazval jen n e z byt n o u mat e r i í, telem,
ré je podle kosmického
zákona
vždy c a s n o u
h rán k o u d uch a, príležitostí
a nás t roj e m
ho pro jev u, nic nic. Všechny ty stohy popsaného
Iru vycházející z dílen Spolecnosti nemají snad samy
be ceny, zustanou nerealisovány
a bez prímého
ku, ale d uch, který je tvorí, poutá se tím k zemi,
uže již uniknouti, duch, který je n o vou, s k u t e ct I n a t é top
I a n e te, který ji mení, a treba
prubehu staletí promení. Spolecnost
národu
musí
necona práci, aby existovaly, ale v podstate jet o zajen její existence,
která
má význam,
e ráj e celou
jej í z á s I u h o u. Státy musí
ávat, že nejsou samy na svete, že nejsou to poslední.
to již je nesmírne mnoho. Madariage
mohl zvolat:
iathan je prekonán, ale on zakoncil politicky. Vidí, že
dý hájí na spolecné pude své, že internacionalismus
dá se dosud z rady nacionalismu,
uinal tuto skutect, poklonil se patriotismu,
postavil jen kategorický
erativ: s I u ž v I a s t i, a I e v 1 a s t
s vet u.
lecnost národu je I a pat r i e des
pat r i e s.
ta patrie mais fais que ta patrie me serve!
a rozdíl od tohoto filosofa, který nezaprel katolickoIistickou tradici své zeme, promluvil
belgický mir H y m a n s, jeden ze staré gardy Spolecnosti náU a již mírové konference,
rec plnou hluboké svetské
drosti, vycházeje z toho co je - a zustávaje
pri
. Nuže, Spolecnost národu je pouze s p o 1 e c n o s t
odu, nikoli nejaký nadstát, nejaká samostatná
skuost vyššího rádu, která by zasahovala
transcentne do politického systému svetových
mocí. je tu
pakt z r. 1919, kterým státy prevzaly urcité závazky,
ména závazek scházeti se a raditi se v choulostivých
cich, ale t o jev š e. Ocekávat
od Spolecnosti
aké spasitelné zakrocení tam, kde jednotlivé
státy
ohou se shodnout, znamenalo
by spoléhat
na zá-

i

i

0, na tom stupni politického
vývoje a politické
ury na nemž jsme, spocívá všechna odpovednost
lý význam svetových rozhodnutí
na velmocech.
to komu líbí, ci nelíbí. V Ženeve cítilo se to strašne,
nevadž je tu již, bohudíky,
ten "duch sboru" nt du corps" - nepríjemne. Žehralo se na to, že roZ~lcístátníci míjejí dnes Ženevu a historická jednání
JI se na pude Spolecnosti národu. Projevy, jako byl
riaguv a Hymansuv, byly s to privésti vec na pramlru. Staci si vzpomenouti,
že ani za Herriotta
cDonalda, Chamberlaina
a Stresemanna
nebylo
jinak. Události zrály mezi Paríží, Londýnem
a
Dema uzrálY pod nebem již italským na brezích
Maggiore. Zeneva dala jen posvecení. Ale to nám
práve chybí! Ne n í cop
o s vec o vat.
Nelo by na tom, kde se co deje a zda aparát Spoti je tu prímo úcastný, nýbrž
aby
t o, c o s e
dej e, del o s e v d uch u a i n ten c í c h
lec n o s t i. Proto se tenkrát tak napjate hledelo
né již schuzce zástupcu vlády francouzské
s neou v Berlíne a sledovalo se s mimorádnou
po-

zorností, co B r i a n d a C u r t i u s podniknou a promluví již v Ženeve. Vše bylo v tomto zasedání zaostreno
prímo na p o m e r nem e c k o - f ran c o u z s k ý.
Spolecnost
národu tuší, že celý její další vývoj, celá
budoucnost
Evropy závisí na tom, jak se podarí a zda
se podarí dokoncit, co Za nemecké návštevy v Paríži se
naznacilo.
Ale práve v tom jsme byli dokonale zklamáni, a jediný urcitý dojem, který bylo možno si odnésti z Zenevy, byl práve ten, že Nem c i a Fr a n c o u z o v é
s i n i kdy
n e por o z umí,
a s p o n n e bez p r ost r e dní k a. Že sen tak drahý mnohým z nejlepších
obou národu, sen Brianduv
a Stresemannuv
se nikdy
neuskutecní.
Byl to ovšem predevším dojem, vzbuzený
úžasne neobratnou
recí Curtiovou,
ale bylo to více.
Slabý ministr byl vinen nanejvýše
chatrným prednesem
a chladným
tónem, ale bylo známo, že jeho rec byla
vyrobena
v Berlíne a mnoho predelávána.
Státní tajemník Billow schválne za tím úcelem prijel do Ženevy.
Tím spíše se cekalo, že na ní bude již znát, jak daleko
dospela prípravná
jednání schuzky berlínské, co si Nemecko od ní slibuje, kam mírí Bri.ining. Ale jestli již na
jinak znamenité
rec i B r i a n d o v e prekvapilo, že
n e byl a v u b e c o r i e n t o v á n a n a Nem e ck o, n Ý b r ž n a A m e r i k u, že se v ní nemluvilo
o Locarnu, nýbrž o paktu Kelloggove, vyvolala rec Curtiova prímo úžas tím, že byla pouhou recitací starých
nemeckých
nároku,
stilisovanou
k torj1U docela po
prusku, samé s o I len
a m i.i s sen.
Nejde o to, ida
these francouzská
a nemecká
si odporují,
zda obe·
strany si mohou ci nemohou vyhovet,
ale jde
o úmys I, o dobrou vuli, o chut a duveru k tomu velkému
pokusu si vzájemne porozumet.
A o tom práve nebylo
v projevech
obou predstavitelu
ani stopy. Oba hájili
jen s v é s t a n o v i s k o, Briand
obratne,
Curtius
neštastne,
ale oba obráceni k vnejšímu foru, odvráceni
od sebe. jak Briand formuloval
francouzskou
thesi:
Žádné odzbrojení. bez z a bez pec e n í (obrátil to
tentokráte
do kladného znení: odzbrojení za bezpecnost)
a jak Curtius postuloval
nemeckou
r o v n o p r á vn o s t (pod hrozbou
rozbití Spolecnosti
národu), to
obojí znamenalo
propagandu,
snahu sehnati spojence,
uplatniti
s pomocí jiných
v I a s t n í zájem pro t i
druhému. Tedy pravý opak toho co má býti cílem prímého jednání
nemecko-francouzského.
Lord Robert
Cecil ohlašoval se na tribune, že Anglie nikdy neprekážela a vždy prála dorozumení
obou rýnských sousedu,
což Briand mu ochotne potvrdil,
ale Anglie je dnes
vyrazeným politickým faktorem a nemuže veci nemeckofrancouzské
ani prospet, ani ublížit. V š i c h n o h I íž e j í sen
a A m e r i k u. President
H o o v e r,
který rekl a, musí ríci také b - i ostatní písmena abecedy. Vracíme se zrejme zas tam, odkud jsme vyšli k mírové konferenci.
Selhání Ameriky ucinilo mír torsem, jest na ní, aby jej spravila. Ženevská konference
popírá naprosto,
že by si evropské národy mohly pomoci samy.

j

Stranické konfese.
II.
Václav Gutwirth:
Pro

c j sem

s o ci á I ním

dem o k r a tem.

Odmítal
jsem psát
k této otázce:
muj prípad
ani zvláštní,
ani typický,
ani zajímavý.
Nenínení
to
také

prípad

cloveka,

který

by

se nejakou

pracnejší
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Prítomnost,
merou úcastnil života ve strane; a dále: mám nechut
ke konfesím
mladých
lidí. Odpoved
na otázku: proc
jsem sociálním demokratem,
mohl bych si velmi usnadniti; mohl bych ríci, že souhlasím
s jejími programovými zásadami a její prací a praxí; mohl bych její programové zásady ríci jinými slovy a vzíti je v obranu
tam, kde snad narážejí na nesouhlas.
Mohl bych podtrhnouti:
strana dává dobré osobní záruky.
Bylo by
to pravda: jsem sociálním demokratem,
protože v celku
souhlasím s touto stranou. Ale nebylo by to tak. Program strany není vždy jediným magnetem,
který pritahuje. Situace není taková, že by lidé si prectli programy
stran, a dle nich rozhodovali,
s kterou stranou pujdou.
V živote
cloveka
je množství
událostí,
zkušeností,
nehod i náhod, které ho podobne
jako k jiným
životním cestám - dovedou k té strane, kterou pak
volí. Ríká se nekdy, že clovek se už rodí s urcením, do
které strany patrí. Nelze to tvrdit obecne, ale cit, rozum,
temperament,
to jsou veci, které
hodne predurcují
politický profi! cloveka.
Každý prišel k své strane

]ma
.. k . J a.
'?
Na strední škole, nevím kde, jsem sehnal "Studentskou Revui". Ale vím, že jsem se stal horlivým jejím
ctenárem, prejímaje
kriticky i nekriticky
její soudy a
názory. Výborný
profesor
ceštiny svým vlivem podporoval tento vývoj. Machar,
Horký (kde je dnes!),
V. Dyk a hodne Bezruc. Dosti obvyklá
cetba mládeže
té doby. Pak hlavne Masaryk.
Byl bych se stal snad
i organisovaným
realistou,
kdyby nebyla prišla válka.
Za války soustredoval
se z velké cásti studentský
život ve Svazu cs!. studentstva.
Kdo ty doby zažil,
rekne, že je to nejhezcí kapitola studentského
života.
Kontakt
se stranami
byl minimální.
Byli jsme odkázáni na sebe. Meli jsme neduveru k politickým stranám.
Casopis "Mladá
Generace"
je hezkým
dokumentem
z té doby.
Byla to doba krásného nacionalismu
se silnou strunou sociální; nacionalísmu,
který nemá nic spolecného
s tím nízkým a nehezkým,
co se dnes pod jménem
nacionalismu
hlásá! Tehdy vznikala státoprávní
demokracie. Mládež, která již pred válkou si leckde "podávala ruce pres hlavy otcu" - jak Zní terminus technicus
- šla do státoprávní
demokracie jako samostatný
celek.
Nejakou dobu to klapalo. Ale záhy se ukázalo, že státoprávní demokracie se vrací ke všem chybám mladoceské
strany, a že neprevzala
ani jedinou dobrou a slušnou
vlastnost složky realistické a státoprávní!
Nastala doba
protestu;
mládež utvorila
samostatnou
frakci,
levici
ve strane, která byla podporována
radou príslušníku
starší generace,
kterým
se v státoprávní
demokracii
delalo už špatne. Bylo to však marné. Státoprávní
demokracie už sedela na kolejích, po nichž dojela tam, kde
dnes hraje národní demokracie
svoji smutnou roli politickou.
Mládež marne
ríkala
strane,
že je na scestí, že
mela být stranou
pokrokovou,
sociálne reformní.
j.
Fiirth uvádí, že skorem všechny státoprávné
hodnoty
bývalé státoprávní
demokracie
prešly do tábora
cs!.
národního socialismu. Mám po ruce prohlášení mládeže
národní demokracie, které marne se pokoušelo o reformu
ve strane národne-demokratické
již v jejích pocátcích.
Nese celou radu podpisu. Velká vetšina tech, kterí podepsali toto prohlášení,
je dnes v sociální demokracii.
Jen nekolik u cs!. strany socialistické.
- Tuto mládež
pokrokovou
a sociálne cítící zklamala
národní demokracie zpusobem, že sotva lze si predstaviti
horší. Ne-
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duvera k stranám
vubec se tím jen zvýšila. Ne
konflikty
s mladoceskou
složkou utvrzovaly radi
sociální orientaci.
Zabýval jsem se tehdy sociálni O
kou studentskou.
Státoprávní
resp. národní de
kracie nemela pochopení
pro mizerii studentské
deže. Mela jen nekolik frází o národním významu
dentstva.
U socialistických
stran bylo o trochu I
Mladoceskost
národní
demokracie
se projevovala
každým krokem. Cesta vedla už jen k socialismu.
Nenapadlo me nikdy, že bych mohl jít k ceským
listum. Zbývala sociální demokracie. Ale ta byla ro
mena v marxistickou
levici a pravici. Levice byla vp
vaze. Mela to, co strhuje mládež: zdání širokého, huci
proudu. To lákalo. Ale ozývala se sympatie k meni
jen proto, že byla v menšine. Nedivím se, že tehd
marxistická
levice a pozdejší komunistická strana str
- jen docasne - tolik mládeže. Sociálne demokrati
pravice s komunisty v týle, zaneprázdnená praci ve vIi
nemela casu zabývat
se mládeží. V kavárne Unioo
hucelo; byl to takový jarní vítr. Cekala se sociálni r
luce. V kavárne.
Uvažovalo se o tom, kdo bude ti
oním lidovým komisarem.
Ctenár "Studentské Rev
národní demokrat
zklamaný stranou, se sympatii k
ciální demokracii, mladé srdce s vášnivou vzpomínkou
28. ríjen 1918, byl skeptický. Ta sociální revoluce u
cpela pro nej príliš kavárnou.
Hádání o Marxe td
se mu príliš papírovým
a neživotným.
Šel k sociá
demokratum.
Neco jsem rekl v polemice s j. Fi.irthem, v pole
kterou jsem nechtel vyvolat. Trebaže totiž mám své
mitky proti jeho strane a trebaže verím, že bude jed
doba ostrejších putek, nepovažuji dnešní dobu za v
nou k vetším prestrelkám.
J. Fiirth se domnívá, že
sociální demokracii
pro její internacionalismus.
Do
neme se o tom, že takovéto argumenty prenechám
rodní demokracii.
Je Bechyne špatnejším Cechem
Klofác? Hampl špatnejší Cech než Tucný? Byl jsem
na rade schuzí své strany a nikdy jsem nepozoroval,
by lidé byli "ve vleku Berlína". V dobe, kdy interna
nální spolupráce
je kategorickým
pri kazem, vyt
spolupráci
delnic~ých
stran
pres hranice státu
anachronismem.
Rekne se: národ? Tedy: delat nár
politiku znamená usilovat o to, aby vetšina co m
velká, byla uspokojena
ve svých právech lidských,
ciálních a hospodárských.
To je jediné skutecné zaj'
státu: ukáže-li, že chce a dovede svým lidem zaj'
práci a chleba, život, který není obtížný, ale as
trochu radostný.
Usiluje-li o to sociální demokracie,
musí 'již rozvíjet
prapor národní. Mel by nejvýše
znam dekorativní.
Stát nezajistíme jinak, než soci
prací pro nejširší vrstvy, ceské i nemecké!
Marx? Je trochu kamenem úrazu i v sociální de
kracii. Neprihlížím
k tem, kterí shledávají pohodl
k tem, kterí se schovávají
za Marxe. V komunist
strane se ve jménu Marxe odpravují úchylky, oposice
munistická
jde také pod praporem Marxe. Nemám
- a ani ve strane - ty radikály, kterí cítíce vlastni
bost, ujedou a schovají se za Marxe. Strana, celé
soc. demokratické,
též pred válkou, melo své obtíže i
logické.
U nás byla daleko na nepríznivejším ter
než hnutí v Nemecku a Rakousku; byla to národn
otázka, emancipace
odborových
organisací, nízká
ven odpurcu,
které m. j. komplikovaly
situaci.
u nás strana neprodelala
uvedomele a ve svém celku
visionismus,
který zamestnával
jen nekteré intelekt
(Winter,
Modrácek a j.). Po válce byla pro ideo
situace ješte horší. Strana byla u práce ve vláde,
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rozkol. I tu platí: inter arma silent musae.
ProMarxe je dnes jiný, než v dobe Marxe. Marx své
psal v dobe bezmocnosti, bezprávnosti
proletariátu,
e jeho vlivem delnictvo stalo se velkým faktorem.
nost situace vyjádril myslím Stivín: jsme
silní, než abychom mohli stát stranou a zase slabí,
om mohli prosadit vše, co chceme. Ostatne: doba,
e tolik pochybuje o Marxovi, je doba marxistická!
ictí novinári predávají
péro národohospodárum;
to hospodárské síly, které dnes rozhod ují a u nás
f. národní demokracie je stranou marxistickou až až.
ou, jejíž hnací síly jsou hospodárské
zájmy tech ci
necetných skupin. Ta these, kterou jako základní
6žeme vybrati z Marxe, že jenom zmenou hospo'ch vztahu mužeme dospeti k lepší budoucnosti,
es potvrzena plne! je možno vážne operovat výtkou
rialismu (t. j. chlebarstvi)
v dobe, kdy tisíce lidí
va nemá chleba? Tak prázdne, hluše tu zní Kravo kázání o idealismu národním,
jak více pravdy
Masaryk: Neuznávám
idealismu,
který zapomíná
hléb.

~etové národohospodárské
kapacity
ríkaji dnes, že
etovém hospodárství
panuje zákon džungle. PrinJ o které
se opírá sociální demokracie,
byly pred
u podepirány momentem
sociální spravedlnosti.
socialismus má ješte jinou, byt neprímou
pod: vážní nesocialisti uvedomují si celou desorganisaci
nlho systému hospodárského.
Volají po organisaci:
zatím je to jen socialismus,
který
tu vystupuje
o jediný princip organisace, podložené sociální spraivostí a úcelností.
olitická demokracie - sama o sobe je velkým kro- musí se rozšíriti v demokracii
hospodárskou,
li zvládnouti dnešní nesnáze. - Nekolikráte
jsem
I: dnešní delník má práva politická, má práva sof. Lze mluvit o proletárích?
Ukazuje se na bohaté
alisty a na chudé lidi, kterí volí s nesocialisty.
Kde
Ura, která delí? Kde je mez tríd? V žádné válce
yla fronta podobna prímce; natož v gueriIIe, v drobné
e, s kterou právem možno porovnávat
boj socia'ckých stran v demokracii. Vidím to i na sobe; vede
mi hmotne cím dále tím lépe; u srovnání s jinými
i dobre; mizel by tedy pomalu materielní
pred popríslušnosti k socialismu; a prece - myslím - jdu
do leva. Vidím to i na jiných. Znám socialisty,
ff selhali. Socialisty, v jichž živote soukromém
p'i'íost k socialismu nezanechala
hlubších stop. Znám
ialisty, kterí meli více sociálního cítení než socia6. Aspon nekterí.
Nejsem stoupencem
jednodušení.
ece: jsou tu dva svety: jeden je hnán vedomím, že
ni spolecnost potrebuje
dukladné
prestavby,
od
adu. Druhý svet tomu odporuje. Nekterí proto, že
e dnešní stav, hájí své výhody, kterých by nemohli
jit v spolecnosti hospodársky
dobre a úcelne orgavané, ve spolecnosti, která by nesnesla, aby jeden
prlIiš mnoho, tolik, že žije na útraty druhých,
a
I pri tom nemají strechu nad hlavou a co do úst.
jsou ty dva svety.
racfm se k tomu: neuznávám
idealismu, který zapoá na chléb. Ten obrázek, kreslící Masaryka, jak to
jak tomu dodává gestem duraz, mi nejde stále
vy. Je to veticka, která muže býti neustálým
poem exkursí do poznávání dnešního hospodárského
iálního rádu, exkursí, z nichž záverky vedly hlasu se sociální demokracií.
je potrebí idealismu,
. by dal chleba. Ti, kterí drží systém, který pu~že není chleba pro nezamestnané,
jsou príliš tvrdí,

než aby se dali presvedcit
po dobrém. Málo kdo sleví
dobrovolne z toho, co má. Nezbývá než boj. Trídní boj,
jak ríká sociální demokracie.
Trídní boj, který na platforme demokracie
vypadá jinak než v pocátcích socialismu. Trídní boj, který budou - více méne - podporovati i ti, kterí snad sami mají chleba pro sebe dosti, ale kterí by základní
nesrovnalosti
v spolecnosti
neschvalovali.
Dnešní výrobní
a distribucní
systém prerustá
pres
hlavy už i tem, kdož ho hájili. Systém, odvolávající
se
na soukromou
iniciativu,
a princip
volné souhry sil
selhává. Liberalismus
selhal, a ti, kterí se ohánejí jeho
zásadami,
jsou socialisty na ruby a krajními
etatisty.
Vymáhají
sanace bank, vymáhají
výhody
prumyslu,
zakládají
koncerny,
znemožnují
soutež, jsou krajními
ochranári,
bráníce se svobodnému
obchodu a souteži
zuby nehty. Ale chaos se nemírní. Spíše se zvetšuj-e.
Menší se pocet tech, kterí z této anarchie
profitují;
roste pocet tech, které anarchie
žene k nejistote
a
zoufalství.
Ctu-li p.ak v ttto situaci programové
zásady
své strany, mám vedomí, že v nich je vyjádreno velmi
správné
stanovisko
ke všem aktuálním
a zásadním
otázkám.
Nevadí, mám-li odlišné stanovisko
k nekterým taktickým
obratum
a projevum
strany a jejích
mluvcích. Abych uvedl príklad: Nesouhlasil jsem plne
s projevem
s. Bechyne v "Prítomnosti"
(o nezamestnanosti), protože na národní solidaritu
a její pomocnou
sílu nespoléhám. - Nesouhlasil jsem s myšlenkou spolupráce katolických
stran a socialistu,
pokud se v tom
videlo více, než taktika.
Žiji na periferii strany a periferii mesta. Mám možnost
pozorovat život delníku; mám možnost pozorovat život
nezamestnaných;
nejen jejich starosti
materielní,
ale
jejich trýzen duševní. Vidím, že komunismus
je choroba z podvýživy.
Vidím v prodejne
"Vcely" delnici,
jak kupuje na poukázky za 20 Kc zboží na týden, aby
z toho žila celá rodina.
Takový
obraz zradikalisuje
více, než nejradikálnejší
clánek a než velká kapitola
z Marxe. Vážím si své strany proto, že zvýšila neobycejne kulturní
úroven delníka. Stací-li národne-demokratickému
cloveku pomalu už jen "Národ",
"Polední
list"
a "Šejdrem",
znám
soudruhy
delníky,
jichž
knihovna je krásná a bohatá. Sledoval jsem boj o "Vcelu" a zakládáni
"Rovnosti",
videl jsem, jaký kus jdou
ženy, aby koupily ve svém konsumu. Vidím, jak lidé
bydlí v barákových
koloniích, jak v té bíde lidé lnou
ke strane, jak hubují na socialistické
jednotlivce,
aby
zustali verni strane. jdu kolem hrište DT j, a vidím tu
radostnou
práci, ten živý ruch. Vidím, ten krásný,
nemluvný
idealismus
drobných
lidí. Vidím ten strach
lidí, aby v jejich strane to bylo tak, jak to má být, aby
to bylo hnu t í, a ne jen strana. Ten vážný duch,
oddanost
k myšlence je neco, co imponuje. Verím, že
tento duch se ozve jednou z organisací,
aby rekl kde
a co není v porádku. Bude pocítání, pri kterém se ukáže,
že aktiva mnohonásobne
prevyšují
pasiva. Ale i passivní položky budou snižovány.
To je otázka casu;
strana si vychovala
sve lidi príliš kriticky, než aby se
neozvali, až toho bude potrebí.
Nejsem z delnické rodiny, trebaže život v rodine
venkovského
ucitele nezarucoval
práve obklopení velkým blahobytem.
Delnictvo
v sociální
demokracii
nese však príliš krásnou myšlenku, než abych se k nemu
nemohl pripojit tichou solidaritou,
pres ruzné námitky
k zjevum ve strane, s kterými intelektuál
se težko smiruje. Tech je však daleko méne než kladných rysu .
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nechtejí ze strachu pred demagogy tuto myšlenku na
mezinárodním
foru propagovati
nejenom planými slovy,
ale i skutky.
Zkrácení
doby
pracovní.
Druhé opatrení k odstranení
hlavních duvodu krise
~e snížení pracovní
doby. je skutecne nepochopitelno,
Jak mnozí lidé strkají hlavu do písku a nechtejí se zabývati konkretním
rešením této otázky. je prece jasno,
že .racionalisace
vyvolala príliš rychlou výrobu statku
a Je také spoluodpovedna
za dnešní nezamestnanost,
jelikož pri provádení
nebylo dbáno lidského cinitele.
je tudíž nutno, aby pracovní doba se zkrátila, aby výrobní množství se snížilo a postupne pri vetší poptávce
bylo více lidí vrazeno
do výrobního procesu. Dá se
smele.predpokládati,
že, budou-Ii
otázka
odzbroj o v a c í a o t á z k a p r a c o v n í dob Y reš e n y S o uc a s n e, bude to silný psychologický
popud k rešeni
celkové situace.
Otázka
odzbroj ovací by dala popud
mravní, snížení pracovní doby by dalo popud praktický.
Hlavní prekážkou,
že k snížení pracovní doby dosud
nedošlo, je stanovisko,
které zaujímají organisace zamestnavatelské
a organisace zamestnanecké, jelikož zamestnavatelé
žádají, aby soucasne se zkrácením pracovnl
doby nastalo úmerné snížení mezd, kdežto zamestnanci
žádají
úmerné
zvýšení mezd v pomeru ke zkráceni
pracovní doby. Obe stanoviska jsou nesprávná a je nutno
vec rešiti dohodou a pri dobré vuli mužeme býti jisti, že
by k dohode došlo.
Zkrácení pracovní doby by bylo opet velkým meznikem
ve vývoji sveta. Znamenalo
by to pak, že stroje
nezpusobily
zotrocení
cloveka,
jak to dnes
vypadá,
nýbrž
byly
by mu ve vetšine
pripadu
pomocníkem.
V mnohých
prípadech
by ovšem zotrocení cloveka
tír1!to opatrením
nebylo odstraneno,
jelikož tam, kde
vnItrní
závodní
organisace
je zarízena na naprostou
mechanisaci,
i pri šestihodinné
pracovní dobe je clovek otrokem stroje, jenom s tím rozdílem, že jeho otrocina trvá dobu kratší.
R e g lem e n t o vat tec hni c k Ý p o k r o k!
jelikož se zvýšením školského vzdelání a se zvýšenlm
touhy po osobní svobode musíme pocítati s tím, že do
b.udouc~a podobný
stav bude neudržitelný,
je nutno
sjednat!
nápravu,
neposlouchati
nenapravitelné technické pokrokáre,
kterí v plné -technické ·mechanisaci
vidí spásu sveta tím spíše, jelikož hlasatelé takovýchto
meto.d. sami u takových
stroju nikdy nestáli, nestojl
a stat! nebudou.
je tudíž nutno, aby jednak sociálnl
zák0!10dárství.
bylo prizpusobeno
novým pomerum,
ktere mechamsací
povstaly
a jednak bylo prikroceno
k reglementaci
technického
pokroku.
Prv~í opatrení je nutné, aby bylo celeno nezamestnanost! a aby príliš škodlivý vliv na duševní ústroji
cloveka byl omezen, a na druhé strane aby financní a
hospodárské
škody
z príliš rychlého technického pokroku byly co nejvíce omezeny.
Neprátelé
takové
reglementace
mohou namítnouti,
že je neproveditelná,
jelikož by znamenala zdražení
duležitých výrobku a tím snížení životní úrovne v širokých vrstvách.
Zde si musíme klásti otázku hranice
sociálního prospechu v nízké cene a zda se pri touze po
nízkých cenách muže jíti tak daleko, aby byla zpusobena škoda kulturní
a zde, myslím, musíme rozhodne
odmítnouti
veškeré snahy, které by neprihlížely pri
stanovení cen výrobku také ke kulturním úcinkum mechanisace výrobku.
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Prítomnost,
takovémto prípade musí tudíž konsumentská
ost jako kolektivum zaplatiti takovou
cenu,
~ri nejmenším neohrožovala
kulturní
úroven
1 národa, jelikož by jinak bylo nebezpecí,
že
urnc škodlivé metody aplikovaly
na neustále
prúmyslové výroby.
Tragedie

spokterá
velké
by se
vetší

mechanisace.

m nemá býti receno, že mechanisace
musí býti nato zavržena. Výhody mechanisace
jsou znacné, muby se však pro osoby, zamestnané
v podnicích meisovaných - zejména u bežícího pásu - vytvoriti
mlnky zcela jiné, nežli v podnicích jiných.
je prece
em, že delník, pracující v továrne
mechanisované,
mnohem rychleji vycerpává,
než delník v továrne
. Je tudíž nutno, aby bud' zejména veková hranice
Dfku,zamestnaných v takových továrnách,
byla podtne snížena, pri cemž by muselo býti dbáno toho,
sociální pojištovne ze snížení vekové hranice nely žádné škody a príspevky sociálního pojištení byly
rícne zvýšeny, anebo aby temto továrnám
byl preden urcitý percentuální pocet starších delníku, které
musely zamestnati. Poslední zpusob je však težko
editelný a bylo by lepší voliti zpusob první.
elké nebezpecí prílišného technického
pokroku spotaké zejména v tom, že investice
pred krátkou
ou ucinené mohou býti novým vynálezem
znehodeny, což za dnešního stavu vecí muže vyvolati težké
iální a financní škody. Zde je tudíž nutno nasaditi
y a zacíti s reglementací.
ebezpecí

z náhlých

technických

prevratu.

Je dnes verejným tajemstvím,
že mnoho velkých prulových závodu promrhalo ohromné hodnoty ve strojh investicích, které se proza-tím, nehlede k sociálním
ledkúlI1, nemohou vubec vypláceti.
Kdyby podnik
vedel, že podnik B si takové stroje nekoupí, nebo
zatím koupiti nesmí, oddechl by si a pracoval by zcela
kojene dosavadním zpusobem dále. Technický
pok je zdravý jen tehdy, když neprichází v prílišných
clch, když dává podnikatelum
možnost
klidných
pisu a možnost alespon obcasného
plného využití
je. Dnes je ovšem situace taková, že dnes koupený
oj muže býti vynálezem zítrka znehodnocen
a zde
tno nasaditi všechny páky a znemožniti takové príliš
té zmcny, zejména tam, kde prudkými zmenami muže
i dotceno statisíce existencí. Namátkou
možno pouze
kázati na prípad, který jasne ukazuje šílenství náhlétechnického pokroku:
Až do nedávné
doby byla
emecku výroba doutníku
vetšinou
rucní a tudíž
t zamestnancu v prumyslové
výrobe doutníku
poe vysoký. Asi pred puldruhým
rokem prodal jistý
obce doutníku SVOb! továrnu,
která byla zarízena,
jako celá rada jiných, zajel do Ameriky a koupil
tam stroje, které zcela samocinným
zpusobem
obávaly výrobu doutníku, takže jedna petina drívejstavu delnictva mohla vyrábeti
stejné množství
tnlku. Otevrel si v jistém
nemeckém
okresním
e výrobu doutníku, které ovšem byly levnejší nežli
tníky vyrábené rucne, továrna
také prosperovala
o dotycné mesto byla tato továrna zdánlivým plus,
výsledky byly strašlivé. Ostatní továrny
na doutnásledovaly príkladu svého konkurenta,
zavedly
cž mechanisaci výroby doutníku a tímto zpusobem
pres 40,000 delníku v pomerne krátké dobe vyraz pracovního procesu. Nemecká vláda zde provedla
bou chybu, Mela proste mechanisaci
prozatím za-

kázati a teprve v dobe konjunktury
mohla se tato otázka
postupne
rešiti. Nemecký kurák má ovšem z této sociální katastrofy
zdánlivou
výhodu,
každý rozumný
clovek by si však radeji tu diferenci
priplatil,
kdyby
vedel, jak strašné následky takové zlevnení muže míti.
Neprátelé
reglementace
technického
pokroku
namítnou, že provedení
reglementacních
opatrení je nemožné, že by vedlo k nemožným
komplikacím,
atd.
Nutno namítnouti,
že pri všech zásazích je nutno míti
v prvé rade mezinárodní
zákonité možnosti provedení,
dobrou vuli takováto
opatrení provádeti
a v neposlední
rade sbor zkušených lidí, kterí by každou jednotlivou
vec musili konkretne posouditi a rešiti. Byl by to jakýsí
zacátek plánovitého
hospodarení.
Svaz národu má celou radu mezinárodních
odboru,
mnohem méne duležitých.
je naprosto
nutno, aby co
nejdríve byla stanovena
komise, která by byla vybavena zvláštními
plnými mocemi od svých vlád, která
by byla poverena vyrízením
otázky zkrácení pracovní
doby a mezinárodní
unifikace
pracovního
práva, *)
aby tím zpusobem
byl jakýkoliv
sociální dumping
vyloucen. je sice jisto, že by vec u ruzných státu narazila na znacné prekážky,
dá se však s jistotou predpokládati, že za dnešní psychologické
konstelace by tyto
požadavky nenarazily na odpor vlád a pri dobré a presné
stylisaci by její prosazení nebylo nemožností. Vec by se
ovšem musela vyrešiti rychle a nesmela by býti zase
pohrbena
v nejaké "studijní
komisi".
Pododbor této komise by pak musel býti permanentní
a musely by mu pak býti predloženy
ony vynálezy a
opatrení
prumyslu
prostrednictvím
patentních
úradu,
odborových
organisací zamestnavatelských
a zamestnaneckých, pokud by mely pronikave
nepríznivý
vliv na
sociální strukturu
té které zeme.
je jisto, že debaty o reglementaci
technického
pokroku vyvolaly by boúri nevole u mnohých lidí, i u tech,
kterí jsou presvedceni,
že poctive hájí zájmy zamestnancu. Zde nemuže býti dána jiná rada, než nejdríve,
o veci dobre uvažovati
a ujasniti si, zdali zamestnaneckým snahám se poslouží, vyvinou-li
se pomery tak
jak dosud.
Dnes nemuže býti sporu o tom, že i kdyby v otázce
odzbrojení,
v otázce zkrácení pracovní
doby, nového
pracovního
práva a reglementace
technického
pokroku
bylo docíleno pronikavých
výsledku,
že by to nestacilo
k ozdravení dnešních pomeru. Potrebujeme
toho ješte víc.
Revise

reparací.

Musíme se zejména spráteliti
s myšlenkou, že otázka
placení reparací
musí býti dukladne
revidována
a že
není možno, jak z hlediska financní kapacity, tak z hlediska psychologického,
trvati na dnešní výši válecných
dluhu i když se musí uznati, že Francie, jako zeme, která
byla nejvíce zpustošena
válkou, má nároky na reparace. Pomery se vyvinují
takovým
tempem, že není
možno lpeti na císlicích, že je nutno ukázati, že je zde
dobrá vule zlepšiti situaci velkorysými
akcemi a odstraniti veškeré príštipkárství,
které dnešní situaci víc a více
ztežuje a zamotává. Nezbude tudíž nic jiného, než aby byla
co nejrychleji privedena na pretres otázka radikální revise
reparací a bylo by nutno, aby naši zodpovední cinitelé
vyvinuli zde nejvetší úsilí, aby zejména Francii neustále
predvádeli
nebezpecí pro strední Evropu, kdyby se tato
otázka neustále malicherne
odkládala.
Dá se s urcitostí
*) Stacila by jednotnost
státú.

v této otázce

hlavních

prumyslových
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predpokládati,
že kdyby v rychlé
dobe došlo ke všem
výše uvedeným opatrením, že by nastala pro Evropu velká
úleva. Nedojde-Ii k tomu, dá se se stejnou urcitostí predpokládati, že dojde ve svetovém hospodárství
k velkým
strukturálním
zmenám,
o kterých
se dnes dá težko
prorokova ti, v jakém smeru se budou pohybovati.
Nám
všem však musí býti jasno, že kdyby v dusledku mezinárodních opatrení· se situace zlepšila tak, aby uvolnila
cestu k novému vzestupu, že bylo by pak velmi bláhové
oddati se klidu, nýbrž bylo by pak nutno použíti doby
nové konjunktury
k tomu, aby byly vytvoreny
základy
k sociální, hospodárské
a kulturní spolupráci mezi evropskými státy,
bez které trvalé
zlepšení pomeru
není
myslitelno.
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Alžbety a ješte za jejího nástupce jakuba
byl Londýn nejdivadelnejší
mesto sveta,
jak poctem divadel, zájmem
o hry, tak prubojností.
Renesancní
rozkvet anglického
divadla prerušili a zarazili puritáni, kterí nejen že je zakázali na radu let jako
výmysl dábluv, nýbrž vnesli do anglické duše na dobu
delši dvou století i jistý odpor k nemu. Dnes ovšem ten
odpor dávno u prevážné cásti anglického lidu vyprchal
(jeho zbytkem
jsou jen o nedelích zavrená
divadla),
avšak plne navázat
na alžbetinskou
divadelní
tradici
. se ješte nepodarilo.
jiste s tím souvisí také tO,že anglické divadlo pres všecka jména divadelních
budov, dovolávajících
se záštity clenu rodu královského,
nikdy
nenabyla rázu oficielnosti, že se nikdy už nestalo tou národní institucí, jakou je ci bylo divadlo u nás nebo v Nemecku. Londýnskému
divadlu zustal vtišten ráz pouhé
zábavy - i když beželo o ryzí umelecká díla. To jsou
závažné predpoklady,
které se projevují v londýnském
divadle podnes.
Když jde Anglican do kostela, je rozhodnut být zbožný
a venovat se Bohu; když pak jde do divadla, je rozhodnut být veselý a venovat
se zábave. Tento psychologický moment
rozhoduje.
Anglické
obecenstvo
prekvapí diváka z kontinentu
naivitou,
s jakou radostne
prijímá vše, co se mu na scéne podává, tím, jak nadšene
souhlasí s autorem,
hrozne sympatisuje
a strašlive nenávidí, pOdle toho, je-li na jevišti charakter
nebo nicema: radostne se smeje, nadšene tleská a vubec je veskrze spokojeno.
Príslovecne
suší a chladní Anglicané
dovedou se v divadle velmi rozehrát a být stejne nadšení jako ve sportu - to snad proto, že divadlo je jim
vlastne sportem.
Londýnané
jsou nejideálnejší
divadelní obecenstvo.
Pri tom divadelní styl londýnský
není, všeobecne receno, nijak ohromující.
Divadlo v Berlíne je dobrodružství ducha a prehlídka fantasie: divadlo v Londýne
je dobre hraný match, a "vás teší, že jste se s ním seznámili".
jsou-li v jiných mestech divadla roztažena
po všech predmestích,
Londýn má je témer všecka soustredena v okruhu dvou kilometru
kolem križovatky
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P!ccadilly Cirkus. Tam jsou divadelní ulice, kde je
dIvadlo vedle druhého; nevysoké domy prekvapf
kem, když se otevre
široké a prostorné audito
o nemž se vám vždycky zdá, že se do toho domeck
mohlo vejít.
jevište je casto až ve sklepe (což byste nepoznali,
byste si to nevypocítali)
a mnohdy se zdá, že techni
je vybaveno jen nepatrne lépe, než bývala divadla
tinská. Zato ceny jsou úctyhodné.
Když je vypro
pustí vás - výjimecne
- stát za nejlevnejší t
30 Kc; zato slušné místo si opatríte už za 70 Kc a za
sedíte dobre. Režie, tato vzpruha divadelní práce v
mecku, v Paríži i u nás, je v Londýne neco dosti v
Šího. Casto hru režíruje sám autor, jinak preváfn
režie herecká.
Nekterí autori pokládají režii v n
slova smyl u za vmešování
do své hry. (Shaw n
praví, že dobrému
divadlu
stací dobrá hra a d
herci). Není-li casto režie, jak my tomu slovu rozum
není ani výpravy, a velká divadla hrají v dekoracich
pomínajících
fundus našich malých divadel pred
ských. Vetšinou vládne bezuzdný realism a i/usion
Z tuctu predstavení,
které jsem videl, vymykaly s
muto pravidlu
práve dve. "Hubená žen" od Rou
jeanse
a pak Anthonyové
"Podzimní
ocún" v
Basila Deana,
který je se Sir Nigel Playfairem p
z nejmodernejších
režiséru londýnských.
Londýnské
herectví
proti berlínskému
má do
cosi rozvážného,
vidíme tam nezrídka hrát patheti
stylem
deklamacním.
Není berlínského
uvolne
bláznovství,
porád jako by se herci kontrolovali, "Z
to tak bývá v živote". Z toho vyplývá, že ve všech h
odlišných od soucasného života londýnský herecký
se zdá zastaralý.
Pravá prednost londýnského div
je však realistický styl konversacní. V tom ohledu je
dialogický
trysk se vyrovná berlínskému, menšf
fantasie se plne kompensuje
bezpecným vystiženfm
chologické
situace.
Najednou
je videt, že realis
hra má možnost spousty nuancí, intensivní herecký
žitek vytvárí úžasne reálnou atmosféru a v diváku O
spoluzní - znejí to jiné struny než v Berlíne, ale ZIl
Není to opojení, ale zaujetí, není to kouzlo neceho s
ficky svého, nadživotního,
ne už Theater an sich, n
dotyk vecí, které duverne známe; projev reálné sku
nosti. Dalo by se ríci, že berlínský herec objevuje d
kovi, co ten na sobe nezná, londýnský pak monumen
suje to, co divák zná. Obecenstvo má k hercum h
pomer: nejen že neskrblí pochvalou,
ale po konci vyt
až se herci podekují za potlesk, vyslechne stojlc
Královské hymny a pak teprve opouští hledište. Záv
k šatnám neporádá.
V Londýne je také divadelní krise, jako všude.
lsud však bylo lze posoudit, trpely krisí spíše biog
Cerven a cervenec znamená pro Londýn vrchol obch
sezony divadelní. Král je v Londýne, s ním šlechta a
háci, a pak je nejlepší pocasí roku. Divadla byla
videlne velmi silne navštívena,
skoro vyprodána. D
vyprodáno
bylo v Lyric Theatre (jak hlásila náv
kde se hrál zmínený už "Podzimní ocún", sentimen
románek o lásce~ mladého tyrolského majitele hors
pensi onu k anglické ucitelce. Duvod davové obliby
hry jest hledati v sentimentálním
puvabu (které
londýnské ženské publikum vydatne holduje), v zna
nité režii Deanove
a pak v dobrých predstaviteli
rozkošné May Comptonové
a sympatickém
Franti
Ledererovi,
který roztomile lámal anglictinu ve sh
s textem a zpíval v nemeckém prekladu "Jakou j

Prítomnost,
,

jerecku" a "Tancuj, tancuj, vykrúcaj".
Zpíval to
, obecenstvo se však temito písnemi nerozehrálo.
e rozzárilo, když mocný pivní baryton
druhého
spustil" lm wunderschonen
Monat May". Pozorum a poucným predstavením
byli Besierovi "Barz Wimpole Streetu" jednak pro dojemný paséisstyl, a pak proto, že tento mravolicný
obraz ze
básnírky Browningové, vynikající
starickou fakdejovou, hraje se v Londýne už plné dva roky
ew Yorku zatím teprve rok). Úspech neustále veVzpomínal jsem pri tom na našeho F. L. Veka.
vdu zajímavým predstavením
byla R. jeansova
bená žen", jednak proto, že tu byl cílevedomý poO nehereckou, imaginativne
tvurcí režii, pak pro
ni techniku, spojující
odvarový
expresionism
odou filmových aforistických
scén a konecne pro
rné obsazení, v nemž vynikal Leslie Banks, který
boval jen trochu více režijního dusítka v záveru,
jeho mimorádný výkon mel plnou míru velikého
kého cinu. "Skromná
žen", práce nesourodá
a
prudce vytrysklá, byla vubec z nejzajímavejších
nských predstavení;
škoda, že záver,
v nemž
ný financník, který obet~)Val svému zamestnání
a vše, co je v živote cenné, dramaticky
zešílí, mel
literárního klišé. Ze dvou her john Van Drubeno, které se soucasne hrály, zdála se "Londýnská
I zajimavejší a duležitejší druhé ("Po všem"). je to
ypická jak pro autora, tak pro jistý proud soucasbritského dramatu.
sledne realistický obraZ z kancelárského
života
odni city. Dej je chudý, konflikty
prízemní,
rozI dost divadelní, avšak príbeh o živote londýnských
tek má do sebe tolik realistické síly, že tato rídká
edie ze všedního života, udelaná
bez imaginace,
k s velikou znalostí námetu a se slušnou psychokou potencí, byla z nejsugestivnejších
her tohoto
v Londýne. Herecky krome vynikající
Neyové vyprumer, dokonalá souhra; režii bylo znát hlavne
rhujicím tempu a dialogické parátnosti,
nikoliv
m, že by dotvárela anebo tvorila divadelní dej vedle
autorova. Dokonalá a solidní služba autorovi, která
neprinese nic, co není v textu, byt implicite, naeno; zkrátka režie, která nejde nad autora.
Obetvo velmi dojato (také neocekávaným
dedictvím,
predchází štastnému konci). V tomto prehledu dielnlch typu nesmí být vynechána dramatisace
Beresva psychologického románu o zlocinu "Payment
rred", jež zastupuje ten druh anglosaských
"thrilII (her napínavých), který se nejvíce blíží umení.
o zlocin, charakteristický
i pro dobrou anglickou
aturu, vedl tu k vytvorení
jakéhosi
primitivního
metafysického odvaru velikých zlocineckých
traDostojevského. Predstavení,
které je vlastne sóhereckým výstupem
vraha, otce rodiny,
jenž
dil synovce pro peníze a pak je uštván svedomím,
valo na bedrech CharIesa Laughtona,
kterého nepokládají za nejvetšího anglického herce. Zajímavo
tento herec je diametrálne
vzdálen bežné literární
tave o Anglicanech. jeho zemité, neosvícené, puavšak mocne sugestivní
umení dovedlo udržet
nad ostrím banality, která mu hrozila, a udelal
neco, co si s jistou nechutí,
avšak chtej nechtej
jemc v pamet: jako na "Barrettových
z WimStreetu" tu mel však clovek dojem, že se ocitl
ulém století. Nemohl nicméne uprít temto vecem
!eIikosti a umelecké závažnosti.
Temito ctyrmi
Je vlastne vycerpán cervnový a cervencový
lon-
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dýnský repertoir,
protože ostatní závazne]sl
hry ukazovaly vždy k nekterému
z uvedených typu. Výjimkou
bylo "Setkání
milencu"
od anonymního
autora (ci
autorky), hrané v Divadle prince Waleského. Toto amatérské divadelní skládání, v kterési nestoudné
reklame
prohlášené za ženský protejšek Sheriffova "Konce cesty",
obsahuje
hodne
realisticky
odpozorovaných
znalostí
ze zákopového
života ve svetové válce, je však promíšeno takovým
množstvím
theatrálních
naivností
a banálních dramatických
výstupu,
že dva tri dobré fragmenty naprosto
nestací hru zachránit
pred kritickým
odmítnutím.
Realistika
fronty
a trapná
sentimentalita príbehu o lásce však stacily, aby ženské posluchacstvo, které tuto pseudosensacní
hru hojne navštevovalo,
bylo dojato i spokojeno.
Na reakcích návštevnictva
této
hry bylo možno prímo studovat
zájem anglických diváku o dokumentovanou
kresbu reality.
je-Ii starý
obkreslující
realism na kontinente
více méne vec odbytá, v Anglii žije dosud.
Odtud
úspech chatrného
"Setkání
milencu",
nejslabší,
avšak znacne populární
hry londýnského
období. Z necinoherních
divadel zmínky
zaslouží clownská dvojice londýnského
Voskovce a Wericha v divadle Gaiety.
Laddie Cliff a Barry Lupino
jsou ovšem dva starí clowni, kterí umejí technicky
a
hlavne akrobaticky
více než naši V. & W. Z toho vyplývá,
že prísne vylucují jakékoli amatérské vložky. Libreto jejich revue "Mládenec s miliony" bylo ovšem chatrnoucké,
mnoho písnicek
bylo jednak sentimentálne
jalových,
jednak vlastenecky
dutých,
výprava
ilusionistická
a
strašlive
nevkusná;
zato meli výborný
balet, velmi
slušný soubor a pri tom všem byli neodolatelne
dada.
Predstavení
jako celek bylo však pod úrovní dobrých
predstavení
OsvoboZeného
divadla, i když je v nekterých složkách svým starým profesionalismem
vysoko
prevyšovalo.
V "Ambassadors
Theatre"
hostovala "Spolecnost patnácti
z divadla Vieux-Colombier".
ve dvou
zajímavých
hrách Obeyových.
Krome Michala SaintDenis témer všichni ostatní
byli více méne amatéri,
v jejichž výkonech
se potýkala
inteligence
s ochotnictvím.
Londýnské
obecenstvo
je však prijímalo
se
znacným nadšením.
To všecko a hlavne veliké návštevy
vubec svedcily
proti tvrzení o divadelní krisi v nejvetším meste sveta.
Znalci a domorodci
nicméne presvedcive
dokládali, že
divadelní krise je i v Londýne, avšak pri tom zduraznovali souvislosti
hospodárské.
Návštevník
z kontinentuse
nezbaví dojmu, že Londýn potrebuje
nekolik
moderních režiséru a výtvarníku,
kterí by dovedli jednak
použíti
nadbytku
hereckých
sil, neprekonatelných
v oboru konversacním,
jednak využít zájmu divadelního
obecenstva,
toho nejvdecnejšího
na svete.
je-Ii anglický
herec nedosažitelný
ve vytríbeném
realismu salonní hry spolecenské, jeho interpretace
klasiku (pokud to nejsou predchudci
hry konversacní)
je
jeho slabou stránkou.
Ríci, že Shakespeare
se hraje
nejhure v Anglii, by bylo uprílišnené;
nepochybné však
je, že se tam zdaleka nehraje nejlíp. A to je také charakteristika
anglického
herectví,
které je neprekonatelné
v elegantní šedi hry salonní, jež však v jakékoli hre, vyžadující neceho, jako jsou "barbarské
instinkty",
"besovství",
"opojení",
není ve své kuži a pusobí nucene,
ne,-li prolhane.
Anglicané (a to platí i o hercích) jsou
príliš civilisovaní,
aby umeli hrát neco jiného, než ias
lidi civilisované.
Barbari se jim darí ješte húr, než barbarum Anglicané.
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Lid sám necht žádá mír_
Praha,

27. zárí 1931.

Vážený pane redaktore!
Svaz reditelu denních listu v Holandsku, spolek" N eederlan dsche
Dagbladpers",
se usnesl organisovati zaslání hromadného
projevu
celého
holandského
národa
odzbroj ovací
konferenci, která se sejde v Ženeve. Všechny holandské deníky krome
komunistického budou po trí týdny uverejnovati formuláre petice,
kterou bude smet podepísovati každý Holandan, dosáhnuvší veku
18 let, a v niž bude žádati odzbrojovací konferenci, aby ucínila rozhodná opatrení pro odzbrojení všech národú sveta. Pri rozhodujícím
vlivu, který má tísk na smýšlení svého národa, lze jíste ocekávat, že
petíce bude skutecne podepsána všemi Holandany a že tak dojde
po prvé v dejinách lidstva k mohutnému, jednomyslnému projevu
ce'lého národa
po odzbrojení
a mír kulturního
lídstva.
Takováto akce pro svetový mír by ovšem mohla mít význam
skutecne rozhodující jen tehdy, kdyby se rozšírila i na ostatní kulturní národy. O takové rozšírení se nyní pokouší jedna z holandských
loží Nezávíslého
rádu Odd-Fellowú
mezinárodního to svazu
vzniklého v 18. století na podobných org;nísacních i myšlenkových
zásadách, jako svobodní zednárí, avšak lišícího se od nich úzkostlívým
vyhýbáním se stranické politíce a dusledne provedenou svetovou,
organísací, sdružující dnes jíž así 2,800.000 lidí v Americe, v Evrope
v Afríce a v Australii. Ona holandská lože tohoto rádu upozornila
loží rádu v Evrope na
v techto dnech všech 390 neholandských
mohutný a krásný cin holandského tisku, vyzývajíc je, aby se jejich
clenové pokusíli o uskutecnení obdobné akce ve svých zemích.
Nuže, vážený pane redaktore, nebylo by možno podrobiti tento
podnet dúkladné úvaze? Stežovali jsme sí casto do toho, jak kompromisne a zejména pomalu a nerozhodne, ba casto i málo uprímne
pracují státnicí v Ženeve a jak od roku 1918 vlastne dílo míru sotva
postoupilo. A vedeli jsme, že pomoc muže prijít jen o d Ii d u v jednotlivých státech, který bude musit kategoricky
žádat mír. Teprve
až si ženevští vyjednavaci uvedomí, že národy mir skutecne chtejí,
až si uvedomí,
že každý
z nich ztratí
svuj poslanecký
mandát
a vúbec svoji moc, jestlíže
tomuto
prikazu
svých
národu
nevyhoví,
teprve pak budou 'ženevští státníci postupovat
skutecne energicky na ceste svetového odzbrojení a miru.
Správne tedy rozpoznala ona holandská lože Odd-Fellowú, že jde
o to, aby co nejvíce národu, snad všechny národy se pripojilo
k peticní akcí Holandanú. Zahájení odzbroj ovací konference musí
být provázeno nikoli jen sporadickým
voláním
jednotlivcu nebo
i celých korporací po míru, nýbrž musí být uvítáno moh u tnou
a jednotnou
vulí celých národu, mír opravdu chtejících
a práci
pro mír svým exponentum prikazujících.
A nebylo by možno, pane redaktore, abychom práve my byli
hned druhýmí po Holandanech, aby náš tisk - bez rozdílu stranického zabarvení - usporádal tentýž mírový plebiscit, který bude
usporádán v Holandsku? Vím, Holandsko je štastná zeme: je hospodársky pomerne zabezpecena, stojí stranou evropských i svetových politíckých konfliktú - muže tedy snadneji manifestovati pro
odzbrojení a mír. Ale zdá se mí, že pOráve my máme živelný
záj em na tom, aby státy skutecne odzbrojily. Zdá se mi, že síce nemúžeme odzbrojit první
a samí mezi ostatními ve zbrojí, ale že
múžeme alespon jednotne a jako jeden muž požádat
sjezd zástupcu

všech státu sveta, aby se kutecne a opravdove o to svetové odzb
jení všech staral. Zdá se mi, že kdybychom práve my prí nal
politické
a hospodárské
exponovanosti
první po neutrál
ních Holandanech
rekli svetu, že opravdu a naprosto všichni
chceme mír, že by to musilo velmi silne posloužít nám a naší mezi.,
národní vážností a závažnosti, ale hlavne myšlence
svctového
míru,
nebot bychom tím dali krásný príklad tem druhým exponovaným, velikým i malým, kterým snad nepostací príklad neexpOa'
novaných Holandanú.
A tedy, pane redaktore: nemohlo
by se to s tím mírový
plebiscitem
zkusit
také u nás? Vždyt konec koncu i tu poU
tíckou neexponovanost, í to holandské závetrí si nutno vybojovat
vybojovat skutecnou vuli k miru a opravdovou prací pro mlrl
Váš
Dr. Albert Kajka.

N O V É I( N I H Y.
Pameti bývalého rímsko-katolického kneze J. H o f e r a vydá nakladatelství Volné myšlenky, Praha 11., Drevná 6 v subskrípci pod názvem "RímSká církev v nedbalkách". Autor ukazuje v této knize
pravou tvár rímsko- katolické církve a nemílosrdne, ale spravedli
odhaluje úžasné pokrytectví, v nemž jsou nucení žíti rímští kne!l.
Hoferova kníha je jedním z nejzávažnejších spísu o katolické církvi,
které byly dosud u nás napsány. Pokrokoví lidé musí cístí tuto knihu
aby poznali, jací jsou jejich odpurci. Katolicí by meli tuto kníhu císti,
aby poznali, jací jsou jejíCh kneži. A kneží by meli cístí tuto knihu,
aby poznali, jací jsou sami. - Subskrípce potrvá do 30. zárí t. r.
Kdo se do té doby príhlásí, obdrží knihu za Kc 20'- brožovanoua za
Kc 28'- vázanou. Po 30. zári bude kniha za Kc 25'- brožovanáa za
vázaná.
Kc
Porterová-Smilhová:
Pollyanniny
klenoty.
Kníha vyšla v Oevitíkorunovce Sfinx, v typografické úprave F. J. Mtillera. Trojsvazek
o 320 stranách Kc 27'-.
Encyklopedie výkonnosti. Ohlásílo nakladatelství Sfinx (8. Janda)
v Praze. Dilo bude obsahovati nejméne 3 svazky. Svazek první, na·
zvaný Výkonn Ý clov ek, rediguje Dr. Ing. V. Verunác, svazekdruhý
Výroba,rediguje
Dr. Ing. St. Špacek, a svazek tretí Obchod,redigují Ing. Munk a vrch. redítel J. Špitálský. Dílo je psáno výhradnepro
praxi a urceno nejširším podnikatelským kruMm. Bude obsahovati
cetné ilustrace, diagramy a tabulky. Cena jednOhO svazku velikosti
27 x 19 cm o 640 stranách, vázaného v pOlokuží, bude v subskripcl
Kc 240'-, po této lhute Kc 290'-.

33'-

Racionalisace
a nezamestnanost. Nakladatelství
"Orbis" (Praha
X I 1.) vydalo práci vyníkajicího anglického národohospodáre J. A.
Hobsona: Racíonalisace
a nezamestnanost.
Autor vidí jediné
uspokojivé východísko ze soucasného stavu: Zlepšit rozdcleni dÍl·
chodu v celé hospodárské soustave takovým zpusobem, aby se dostalo zvýšeného podílu na kupni síle tem, kterí ji užíjí k zvýšenižl·
votní míry celku.
Edmondo Rostand,

Velký

vrber
erayonu, :zápisníku, soenecken a pod. psacích souprav a podložek; aktovek
a jiných nepostradatelných
pomucek kanc. i technických má na sklade:
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Ruydard

Kipling,

V. B. /banez, Tlzeodor Roose·

techto šest mužÍIdoprovodilo svými doporucujícími úvody vydání jediné kníhy. Kniha
tato vyšla ve Francii, Anglii, Španelsku, Ameríce a Dánsku. Nynl
vychází i u nás. Je to románový žívotopís nejslavnejšího francouz·
ského letce svetové války, pilota Guynemera. Tento životopís napsal
na základe bohatých pramenu clen francouzské akademíe Henry
Bordeaux. Nákladem L. Mazáce, Praha, brož. Kc 18'-, váz. Kc 25'-.
ve/t, johannes

j6rgensen,

král Karol Rumunský,

J

p niclch per

(Parker,
Asloria,

Wagller, Walerman.
Monl Blane '1ld.).

.Jí.'Wó.!lnep.1J ••no-~eJlul16.
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Akvisovaný podzimní program

nakladalelské

'Praze je sice proti letum jiným
liak zvýšenou edicní cinnost,

firmy

kvantitativne

setrvává

neochvejne

vní linii. Z domácí tvorby vzbudi v literárních
11thpozornost prvá cást zpovedi bourliváka

Fr. Borový

menši,

nejeví-li

na své ex klu-

a politických

kru-

ceského Pa masu St. K.

Neumanna,jež vyjde jako VII. svazek spisu pod názvem Vzpomínky.
Rovnežtak pocne vycházeti

v novém sešítovém vydání jeho Fran-

couzská revoluce. V "Pametech",

knihovne

literárních

a korespondence, vyjdou Pameti

Františka

Pelcla.

veriÍ!Karla Tomana bude pokracováno

vzpomínek
V Souborech

ctvrtým svazkem pod názvem

Slunecníhodiny. Dila: Malá financní veda, napsaná prof. Dr. Karlem
Englišem,a Budování státu, kniha politíckých
tlleti republiky, napsaná Ferd. Peroutkou,
v sešitech. Prvé dilo prekvapí

událostí prvého desí-

budou vycházeti

svým populárním

tak složité, jakou je správa verejného statku,

ati svým

nestranným referováním

rovnež

osvetlováním

vecí

druhé vzbudí pak sen-

a prísným

rozborem

deju a zá-

pasÍ!odehravšich se pri budování obnoveného státu ceskoslovenského.
Další humoristický román Karla POlácka, Hedvika a Ludvík nebude
se jiste tešíti menšímu zájmu než jeho Muži v offsidu a Hráci.
Tllschová vydá jako tretí svazek Spisu román Gita Turaja,
O vyzvedacce a tanecnící, inspírovaný

úžasnými

povestmi

proslulé špíonky Mata Hari. Po delším odmlcení

A. M.
román

o živote

hlásí se novým

románem "Past" Frána Šrámek, jehož každá nová kníha je literární
událostí. Z cízí tvorby

jsou tu zastoupeni

druhým dílem Vedy o Žívote. V Goethových
ceny k stému výrocí jeho úmrtí

Wells-Huxley,

prvým a

Spísech, jež budou ukon-

(22. brezna

1932), vyjdou

za

redakce prof. Dra Oto Fischera další svazky: Z mého života, Dramata
a Povídky. Ve spísech Anatola
Traktér u královny Pedauky,

i pravdivost, strhala mnohé modly a dala zadostiucinení poníženým
a p_omluveným. Kterak ziskává a roste ve svetle autentických dokumentu Robespierre, jak klesá Danton ... ! Ale i predstavítelúm starého režimu a mužúm reakce dostává se, což jejich jest, í slabý král
a smelá královna, tento "jediný muž u dvora", vyrústaji na velké
tragické postavy, jimž historická pravda jen prospivá. V ilustracním
doprovodu snesl nakladatel spoustu obrazú a hlubotiskových príloh.
Historické scény politické i sociální, obrazy, podobizny a karikatury
z. verejného i kulturního života, faksimile rukopisú jsou originelními
reprodukcemi drahocenné sbirky pllvodních rytin z majetku Ceského
musea.

France bude pokracováno

Názory pana jeroma

vidky jakuba Kuchtíka. V Štepánkových

svazky:

Coignarda a Po-

prekladech W. Shakespeara

se pripravuje Cymbelin, Perikles, Zimní pohádka,

SI. K. Neumann:

V z po mí n k y. Cást první.

S obálkou Karla Teige. Str.

St. K. Neumann je ze spisovatel li, který veru má nac vzpomínat.
Básník, žurnalista a politik svádeli a svádí pod nes v tomto "vecném
bourliváku"
urputné boje. Epitheta "anarchistický
papež", "satanista", "dobrý a radostný pohan", "žíznivý milenec lesu vod a
strání", prišitá mu literární kritíkou jsou neošidnými stopami jeho
cest v politice i literature. jeho úcast v Omladíne, v hnutí anarchistickém a komunistickém, Moderní revue, Nový kult, Anarchístická
revue, Šibenicky a Levá fronta, tot etapy jeho ideového vývoje.
Prvou cást Vzpomínek pocínající hrabetem Thunem a koncící Karlem Hlaváckem rozdelil do techto kapítol: Politická episoda, Prolog, S kopce, Hnutí, U pštrossll, Tajný spolek, Pod novomestskou
veží, Proces, Na Borech, Cestíckami, Žížkov cp. 45, O Františku
Gellnerovi, Bratri Hartmanové,
O Arnoštu Procházkovi a Moderní
revui.
V úvodu k této prvé cásti své politické a literární zpovedi poznamenává, "že nehledíc k jazykovým korekturám, stále znovu nutným
naší neštastné a zkažené reci, ponechal jednotlivé cástí této knižky
psané v nestejné dobe a z nestejného z ájmu v púvodním stavu. Pro
Politíckou episodu, cást nejstarší, bylo k tomu treba ovšem velikého
sebezaprení. Zmenil v ni toliko zmínky o josefu Škábovi, jež v puvodním znení zakládaly se na vecném omylu. Ti, kdož po 20, 30,
40 letech nezmení svých názoru,
trebaže všechno se kolem zmenilo,
jsou snad štastni lidé, ale nezávidí jim a nechtel by s nimí meniti".
Kniha vzbudí jiste znacnou pozornost jak v literárních, tak i politických kruzích již z toho duvodu, že se dotýká mnoha soucasníku.
Karel Polácek: H e d v i k a a L u d vík.
Stran 200. Cena Kc 22'-.

St. K. Neumann: Francouzská
bojÍ! francouzské spolecnosti

revoluce.

Populární

na sklon ku 18. století.

3'- nakladatelství

Spisu svazek VI I.

Vydal Fr. Borový 1931.

Král jan, Richard

II., jindrích IV., V., VI.

Vydává v sešitech po Kc

166. Brož. 25'-.

dejiny

I I. vydání.

Fr. Borový.

Kroky svetových dejin zanechaly málo kde na tak krátkém úseku
let tolik vzrušujicích události, ušlechtilé i nízké zloby, velkých
osobností, hrdinu i sketu, geniu i fanatiku,
státníku
demagogu
jako za velké francouzské revoluce.

i

jedinecné panorama vznešených i hruzných scén, odehrávajících
se v kulisách legendární Paríže, zarudlé krvavými cervánky zrodivši
se svobody na troskách symbolických okovu lidstva, parižské Bastily,
zobrazované nám dosud bud šedivými barvami z chudé palety historlkÍ!, nebo barvotisky romanciéru, rozvíjí se pod bezpecnou rukou
ceského básníka a publicisty St. K. Neumanna v hístoricky verný
a dejinne pravdivý románový obraz oné heroické doby.
St. K. Neumann, ovládaje historickou literaturu, která o velké
revoluciv posledních desítiletích narostla, vykládá vznil$: a prubeh
jeji se stanoviska zcela nového. Události jsou tu oduvodneny svými
hospodárskými a socíálními prícinami, osobní a trídni zájmy, intriky, ziskuchtivostí, korupce oznaceny pravými jmény, osobnosti,
ocištenyod nepravd a utrhání, jednají jako lidé, a nikoli jako historické figuríny.
Plné století trvalo, než lidstvo dostalo se ke správnému, nezkalenému pohledu na tuto dívukrásnou periodu kvasu, sto let se psaly
a opakovalyjen legendy a anekdoty, sto let se zneužívalo epochálniho
prevratu k dejepisným lžím, diktovaným stranickými zájmy politlkít. Teprve moderni
francouzská
historická
škola odstranila
z Ílchvatného panoramatu velké revoluce všechny nezdoby i romantickáfalsa, objevila pod pozlátkem sentimentality vznešenou drsnost

Ilustrace a obálka A. Pele.

Vydal Fr. Borový 1931.

Úspešný autor "Mužú v offsidu", veselého románu z footballového
ovzduší, dovede své románové postavy obléci do všech smešností
a zvláštnosti doby, ne proto aby je a priori odsoudil, 'lle aby na nich
jako v deformujícím zrcadle ukázal lidské slabustky a sklony k opicení se nejen v reci, ale i ve skutcích. Ve svém posledním románu,
který vychází jako II I. sv. Souboru jeho knih, predvádí nám Karel
Polácek logicky docela zduvodnené
trampoty
dvou sourozencú
s jejích rodici.
Poslyšte tedy, jaký neblahý osud stíhal Hedviku a Ludvíka, narozené na sklonku let šedesátých minulého století. Maticka umrela,
když bylo Hedvice 7 let a tatícek se znovu oženil s mladicí, která po
smrti otcove se znovu vdala za nápadníka Hedviky, tedy muže opet
o hodne mladšího a takového postupné strídáni stále mladších a mladších rodicú prožíváte s temito detmi až do konce románu zasazeného
do rámce našich dnu, kdy Hedvika a Ludvik se svými nevlastními
sourozenci vypravují starostlive své poslední, skoro o dve generace
mladší rodice na jejich svatebni cestu do Buenos Aires. Vystridaji-Ii
takto shodou osudu, který dle Polácka muže býti toliko neblahý,
radu otcll i matek, nelze se potom diviti, že jsouce daleko starší svých
rodícu, mají pro jejich mladístvé rozmary shovívavý úsmev diskretne
mizející v slmozrejmé úcte detí k rodicúm.
Musite si precísti na pr. kapitolu, kdy syn LeopOld, takto setnik,
háje cest své lehkomyslné matícky Krasavy, zakrocí u jejího nápadnika nadporucíka, abyste vychutnali plne tuto Poláckem primo mi·
strovsky zvládnutou grotesknost situace. Ilustrátor A. Pele drží statecne krok s autorem a vtipnýmí obrázky zachycuje rozmary módy
v úborech, úcesech, vousech a ve všem, co souvisí s jednotlivými
casovými úseky tohoto humorného románu, který je pravou knihou
dobré pohody.
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KOMISIONAR

MINISTERSTVA

NARODNf

OBRANY

soustreduje ve svých edicích výkvet literatury.
Vydává v úprave povolaných umelcu ceské klasiky a soubory moderních ceských autoru. Z literatury prekladové prihlíží jen k nejvetším
zjevum svetovým.

SOUBORY
moderních

SPISU

ceských autoru

PANTHEON
vzorná vydání
spisovatelu domácích J cizích

HNilY DlllEHÝtl OBIORiJ
sbírka ilustrovaných cestopisu
a monografií

RUZNi

BELETRIE

príliv literatury domácí i cizí

KULTURNI

HISTORIE

K. M. Capek-Chod, Josef Hora, J. Jahoda,
V. K. Jerábek, St. K. Neuman, Ivan Olbracht,
Karel Polácek, Frána Srámek, R. Tesnohlídek,
A. M. Tilschová, Karel Toman.
František Gellner, Vítezslav Hálek, Karel Hynek Mácha, Božena Nemcová, Václav Solc,
A. France, J. W. Goethe, J. Keats, W. Shakespeare.

J. V. Daneš, G. Lacour-Gayet, St. K. Neumann,
H. G. Wells, J. Huxley, G. P. Wells, J. Welzl,
Berty Zenatý.

Bass, Benešová, Browne, Colette, Hlavácek,
Hosiovský, Chesterton, Jókai, Kisch, Mixa,
O. Nejedlý, Nezval, Raffel, Saudek, Stech, Remarque, Weiner, H. G. Wels aj.
Otok ar Brezina, Leoš J anácek, Antal Stašek aj.

Knihy vzpomínek

POLITIKA-FINANCE
NÁRODNí HOSPODARSTVi

CASOPISY
Úplný

George Clemenceau, Karel Engliš, Ferdinand
Peroutka, R. Setton- Watson, Václav Verunác,
František Weyer aj.

Prítomnost, Plán, Svet knih, Studentský casopis, Tribuna filatelistu,
Vojenská výchova,
Vojenské zdravotnické listy.

seznam
publikací

vydaných

nakladatelskou

firmou

FR. BOROVÝ cítá 156 stran velké osmerky
a expe uJe se na poz
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