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Dvojí vládli.
Jak}' je smysl hádky o význam 28. ríjna? Jak vys\'etlit pomernou osamocenost N á rod n í h o O s v ob o ze n 1 v hájen.í jasné, jednoduché, dokumentárne
doložené pravdy proti politicky nesourodému
houfu,
který jaíw by nic jiného nesdružovalo než práve· nechuLk té pravde? Nebot nic nemužete vysvetlovati neinformovaností, kde nejen že není snahy rozšírit a
rozmnožiti diskussí znalost fakt, ale kde naopak jest
videt snahu nenaucit se a nepoucit druhé, neríci a neprijmouti pravdu, krátce, odpor k bktLUTI. Víme, ale
co víme, nepovíme, slíbili jsme si. Detinství? Nenechte
te c h t o malick)'ch pricházet k vám, nejsou prosté
mysli. K dosavadním svedectvím, že 28. ríjna nebylo
uz v Praze proti komu revoltovat (Rašín v rocence
N, S" Redlich v Lammaschove sborníku, Švehla v památníku rotmistru, N owak v »Chaosu«), prinesla rozFaYa nová fakta a nové svedectví, hlavne v prí$pevku
b}'valého místodržitele
Coudenhova,
který v hlavní
veci potvrdil, co o jeho porade s predsedy Národního
v}'borusdeluje Nowak Diskusse se ovšem zvrhá v grotesku, když strana dokazující »dornácí revoluci« umlcela ve svém tisku Coudenhovovy vzpomínky na o bs a h této por::tdy a pustila se s vervou do sporu, trvala-li porada patnáct minut nebo šedesát, - v té míre
~:etotiž rozcházejí údaje úcastníku, a není vyhlídky,
že bude kdy v tuto otázku vneseno úplné jasno, protože
i historická chvíle mLHe být nekomu dlouhá a nekomu
krátká, a rnethoda, kterou volili ceští páni, když roku
16r8 shodili gubernium s okna do príkopu, má dozajista aspoi'í tu v)'hodu, že nevyvolala tai<ové chronometrické spory a polemiky. Podnet N á l' o dní h o
O s v o b o z e n í chtel a mohl posloužiti pravdivému
vypsání dlJ1ežité episody našeho politického vývoje.
V tom smeru není výtežek valn)', ale diskusse ukázala
historikum aspoií. nekterá themata, pro jejichž zpracování se najde v novinách z kritických dnLl, ve vzpomínkové literature a ve vídéíský,ch a pražských archivech ješte dosti nových a zajímav)'ch dat. V tom jest
její význam theoretický. Význam praktický vidím ve
svetle, které tato diskusse, zejména podráždené,
zatrpklé a prepínavé projevy v ní, vrhají na pozoruhodný,
ale dosud celKem nehledený problém naší praktické politiky. Jeho strucnému formulování, ne rešení, venuji
tento záver svých úvah. Proc se nekomu zdály otázky
N á l' od n í h o O s v o b o z e n í perfidností a tendencním úmyslem »znehodnocovati,význam
28. ríjna«?
Proc tolik podráždenosti a tak málo zpusobilosti uznat
evidentní skutecnost a seznámit s ní svého vlastního
ctenáre? Odkud solidarita tak nesourodých politiku
v nazírání na význam zahranicní revoluce a taK zvaného domácího odboje? I Klofác už v C. S lov e vytkl,
jak podivné aliance se tu uzavírají. Kdo proti komu to
zde stojí? A kdo s koho?
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N a praktické jádro sporu ukazují dobre krajní polemiCKé výstrelky. V projevu dra Kramáre (N. L.
27· VII.) se reklamuje vdecnost'národa
všem, »kterí
ne u p o s 1ech i r o z k a z u z a hra nic n í n árod n í rad y a zahájili boj proti bolševikum.« Verím podle všech zpráv, které jsme s tolika stran o zahranicní revoluci cetli, že práve naprostá kázen ji dovedla k vítezství, a verse, která lící sibirské boje cesk)'ch legii v horejším smyslu, jest nepravdivá. Pro
dne š n í pomery v ceském tábore jest však príznacno,
že nekdejší predseda pražského Národního výboru by
mel pochvalu pro vojáky parížské Národní rady, kterí
by byli neposlouchali jejích rozKazu. Podobne N árod n í L i sty (28. srpna) reprodukujíce telegram,
jímž parížská vláda zmocnuje Národní výbor k utvorení vlády domácí a jímž avisuje, že pojme tuto pražskou vládu do své, s uspokojením konstatují, že v Praze zvolili cestu jinou, »než jakou predvídá a jakou si
preje tento telegram«, a že »naopak domácí vláda pojala v sebe organisaci zahranicní«.
Zase to bylo ve
skutecnostj jinak, nebot korektura púvoclní disposice
se stala v Ženeve dohodou s ceskými vudci, že ministri
zahranicní vlády vstoupí se svými funkcemi do vlády
domácí, až se utvorí, a pomíjení parížské vlády, jež
se projevilo nejmarkantneji
pri oktroji prozatímné
ústavy, v otázce Národními Listy naznacené vytýkati
(neho podle jejich vzoru chváliti) nelze. PríznacnÝ jest
i tu tedy hlavne pražsk)' akcent proti parížské vláde.
Zde my, tam vy.
V urcitém smyslu možno ríci, že ve skutecnosti obe
t y t o v I á d y nes p 1 Y nul y d o dne s. K historickému odLlVodnení dvojí vlády se hodí dobre dvojí
revoluce, i dokazuje se druhá revoluce. A protože by
bylo pramálo populární konstatovati ji jako kontrarevoluci (proti zahranicní), musila i ona a vlastne jenom ona bourati a tbourati Rakousko, nejvýše ješte
za podpory tech, kdo se za hranicemi vzepreli rozkazLlm
zahranicní Národní ':"ady, která ovšem sama také
vznikla jen tím, že jsme nekteré lidi »poslali« na západ
a na východ ... Od zacátku jde o tento problém dvojvládl. Starý režim nebyl u nás novým v y s trí dán,
udržel se vedle neho, a dnes sicut in principiis hájí oba
svých autorit a sik Starým režimem v tomto smyslu
jest ces~á politika Rakouskem zformovaná a clenená,
nov)'{}1režimem duchovní a osobní fundus revoluce národní a svetové, z níž se naše republika zrodila. »Domácí 'revoluce<~ jest falešná genealogie vymyšleného
šlechtictví, egalita a fraternita v nobilite. This was
sometime a paradox, but now the time gives it proof.
Moc nepotrebuje legitimaci, ale ráda ji hledá, a moc
v republice hledá legitimaci v revoluci, ber, kde ber.
Tím spíše, když žárlí na jinou moc, která opravdu
vznikla z revoluce a jen z revoluce. Hádka o 28. ríjen
pripomíná znova pro b é m Hra d u v ceské politice.
Osvobodila nás národní revoluce našich zahranicních
voj sk, ale musila rozbíjet naši bastillu dalekonosnými
dely, a byla proto daleko, když bastil1a padla. Politická
moc byla opuštenou vecí, když se jí 28. ríjna cile chopily politické strany, aby se o ni rozdelily - podle klíce.
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Prosím, podle volebního klíce z rakouských voleb! Politické odbytné, kterého se pri tom dostalo zahranicní
revoluci, nebylo malé. Rekl bych, že pozorováno staticky, bylo skvelé, a jen dynamicky pozorováno že neuspokojuje, protoŽe má povahu s pot r e b n í h o politického kapitálu. Ústava stran dala vudci revoluce
výjimecne neomezenou volitelnost na nácelnictví státu
a upravila vekovou podmínku volitelnosti tak, aby jeho
hlavnímu spolupracovníku
nevadilo mládí v nástupnictví, kdyby síly prvního presidenta zemdlely. lVlasaryk jest doživotne volitelný a jiste doživotní president, Beneš jest jediný ministr, který byl nepretržite
Clenem všech kabinetLI republiky. Avšak i když svobody
dávat úrady dostalo se stranám z rUKOUMasarykových,
Benešových a z revoluce legií, Masarykovi a Benešovi
dostalo se úradu z rukou stran a 'S omezením, jež strany (ne volená konstituanta) uznaly za vhodné. Ústava
stran dala všechnu moc stranám, revoluce však se stranou nestala, ac by jí nebyl chybel arsenál ani personál,
kdyby se byla chtela v politickou stranu vtelit. Masaryk
právem rekl, že má v každé politické strane prátele.
Strany vlastní však nemá on ani dr. Beneš, a jejich moc
vzniklá z revoluce, autority, schopnosti, prece nemá originálního zdroje, který by zabezpecoval její t r v á n í
nezávisle na loyálnosti a rozumu stran a vudcu. Tak
jest problém Hradu porád problémem aristokracie v demokracii, problémem výberu nejlepších, problémem prevahy vudcu nad demagogy. A cizost i výlucnost Hradu
v našem politickém prostredí, žárlivost na jeho pravdu,
která zvítezila a vítezí bez prvního, druhého a tretího
sKrutinia, není než nový zpev staré ceské Aristidiady,
jež se zacíná od Masarykova vstupu v náš verejný život.
Nechtel bych kupiti na o])\faz našich politických
stran jen stíny. Po prevrate se ukázalo, že u nás není
nouze o administracní talenty, a že jest ve stranách
hodne smyslu pro reálnost a pro dohodu. Politická konsolidace pokracuje, státní moc se upevnuje a kotví stále
více v autorite a obcanské kázni a stále méne v bajonetu
a obušku. Ukazuje se s pýchou na »ostrov porádku«.
Ale nehledíc, že ani na tomto ostrove není vždy pod
cistým oblekem také cisté prádlo, nesmíme zapomínat na
náskok, jaký jsme meli hned když jsme se dali do behu.
Od zacátku tu byla státní autorita a provázející ji vedomí bezpecnosti a klidu, - vedeli jsme od prvého dne.
že náš ministr je v rade spojencu, a že s nimi diktuje
podmínky prímerí a míru poraženým. Jediný dohodový
dustojník dovedl obsadit v nemeckém území republiky
celé mesto. Odtud blahodárný klid a odtud z byt e cn o s t revoluce, která zvírí pudy dobré i zlé, a nedovolí
normální vývoj správy. Práve nerevoluce umožnila, že
jsme bez nesnází prevzali skoro všechen úrední a úrednický aparát, který se nemusel kompromitovat povinn)'m odporem proti revoluci. Na váhu padá tu i vzdálenost bojišt od našich zemí. Srovnejte s naším stavem
jiné státy, i velmoce (Italie!), kde po prevrate nesmel
býti prevzat témer žádný rakouský úredník, i když se
hlásil k národnosti vítezné státní moci. Nám rostb
nová krídla ješte pod odumírajícími starými a vešli
jsme. v nové pomery se star)'mi ZVYKY.Ješte v listopadu nebo prosinci 1918 jsem cetl ve Ven k o v e noticku, že pan ministr Stanek in t e rve n o val v ministerstvu železnic v záležitosti té a té. To byla idylla,
to nebyla revoluce. Ale tento nesporn)' handicap nám
nemusí bránit, abychom se netešili ze svého »ostrova
porádku« a nehledeli si pilne jeho dalšího zvelebení.

Ir. zárí

1924.

Jde jen o to, aby naše politika a správa byla rízena ne
jen ze dne na den administracním a diplomatejsk)'m
oportunismem, ale také z veku do veku synthetickou
ideou, a tu práve representuje u nás národní revoluce
a Hrad. Strany nikdy, souctem ani koalicí, nejsou ješte
stát.
Strany jsou socialismus, nacionalismus, agrarismus, demokratismus,
komunismus,
klerikalismus,
autonomismus a vLIbec-ismy. Hra d jest hrad národní
revoluce, její fakta, zkušenosti, myšlenky, idee, obeti a
touhy mají pron a jím závazný smysl, a proto jest nám
predstavitelem nového režimu: ne -ismu, ale cešství,
lidovosti, svetovosti, politické moderny; - taková
chceme, aby byla duše našeho státu. Ostrov po r á dk u, - ano, alt' o str o v porádku není trvale možný,
proto. chceme princip porádku a svet porádku, úsilí
o pokoj lidem dobré vule, o právo mezi národy a o moc,
která bude jeho vykonavatelkou.
Polemika o 28. ríjen prozradila mnoho z vyvíjející
se antagónie stran proti Hradu. Sledovat tuto antagonii v jednotlivých údobích ceské politiky není težko,
není však vecí této úvahy. 510 mne predevším o poznání, že pólemické výstrelky, o kterých tu byla rec,
jsou její nový projev, a že v ní jest na š e n y nej š í
k r i s e. PrOblém jest, jak svládnout vládu principem
vlády. Problém jest, jak uplatniti poznání, že svoboda
jest závazkem. Den má svá práva i svá bezpráví.' Jest
zapotrebí kormidla, ale také hvezdy. Všechno pujde,
všechny spory budou rozrešeny, všechny...chyby napraveny, zustaneme-li ver n i s m e r u. Ten jest urcen
naší národní revolucí a její vládou, která neodejde
s Masarykem ani s Benešem. Její spor s konkretními
vládami dne musí býti prekonáván a prekonán. Jen
malichernost a ješitnost nevidí, že s Masarykem a odbojem legií zustane pojem vlády našich vecí spojen in
abstracto a na veky. Dvojí vláda, budiž. Ale tak, že
vláda etapová podrídí se dnes i zítra té, která jí dala
vznik, a která v promene casú trvá a trvej. P o st a-

let í.

Prostý clovek, clovek z lidu.
Casto se užívá tohoto pojmu na našich schúzích a
v denním tisku; tím není receno, že užívá se ho správne, že to, co se kreslí takto jako postava prostého cloveka, cloveka z lidu, odpovídá skutecnosti. Neprihlížíme pri tom k užívání slova tam, kde otcem myšlenky
je prání, kde se projevuje prání, aby prostý clovek byl
taKový, jak ho ta která strana chce. To vyznívá i z kategorických tvrzení: náš národ chce, náš národ žádá
atd. - To není konstatování stavu vecí, ale proste
zbožné prání, aby tomu ci onomu skutecne chtela širší
skupina a ne pouze úzký okruh stranický.
Ale když
chceme se probrati k podstate prostého cloveka, vidíme,
že náš politický život z neho vytvoril postavu zcela abstraktní. Socialistické listy kreslí ho jako cloveka, který
nemá nic jiného na starosti než císt »Právo Lidu«,
»Ceské Slovo«, chodit na organisacní schúze, demonstrovat proti drahote, poslouchat referáty Nemce, Soukupa, Stivína, Stríbrného atd.
Jestliže prinesla disKusse v komunistickém tábore
neco pozoruhodného, je to to, že ukázala, že tento prostý ceský clovek, ceský delník, vypadá jinak, než jak si
jej predstavují theoretikové, kterí s vášní pustili se do
diskusse.
F. Lov naznacuje v diskussi, že rolnická
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otázkanebyla stranou rešena a že nezdal' spocívá hlavne
v tom, že nebyla pochopena povaha domkáre, chalupníka, kterí jsou lidé velmi rozumoví, reální, kterým
musí býti všechno receno velmi jasne, kterí musí si to
dobrepromysliti a rozpocítati, než uverí. V clánku, Kde
hlásí se o slovo Bubenícek, zase proniká výtka strane, .
že nedovedla se probrati k poznání skutecných pomeru
mezi delnictvem. A ješte ostreji je to ve výtce Mrázove. Toto nepochopení prostého delníka je jednou
z hlavních prícin krise v komunistické strane, která stavelana necem, ceho není, na fikci delníka, jak ji kreslilo
»Rudé Právo«.
•
A prece pro politiku není nic duležitejšího než znáti
profil tohoto prumerného cloveka, který se politicky
neprojevuje, ale Který nese na sobe do znacné míry vývoj celé spolecnosti. Vedoucí politikové nemeli by se
spokojiti pouze bulletiny a cetbou; to je jenom cást
hlasu verejného mínení, která ješte potrebuje znacne
korekcí. Bylo by potrebí, aby tyto hlasy tisku byly doplneny zjištením názoru techto prostých, malých lidí.
Ty vyznívají casto jinak než hlasy tisku. Tento drobný
clovek, to není to, co chodí na schuze vudcu stran. Jít
mezi lid, to neznamená jít na schuzi a pozorovat její
atmosféru. Kdo ztráví dovolenou v úzkém kontaktu
s životem malého mesta, pozná, jak venkov, jak lidé
na venkove, zcela jinak myslí, než Praha; pozná, že
venkov má zcela jiné problémy, že prostý clovek zjednodušuje si svuj politiCKÝsvet, ale potom úsudek, k nemuž dospívá, se mu zažírá do duše.·
Prostý lid, to nejsou ješte cinovníci ve strane, lidé,
kterí se súcastní schuzí stran. Jsou to práve lidé, kterí
se nesúcastní politického života, žijí životem nepolitickým, ale jsou politiCKým cinitelem. Ukazuje se pri
volbách, že nehrají ani tak velkou roli presuny poctu
straníku, jako presuny v širších massách, které nejsou
ani organisacne, ani ideove spjaty s životem stranickým.
Úcast techto lidí v politickém živote projevuje se mlcelivým souhlasem, tacitus concensus.
Padlo castokráte slovo o propagaci režimu. Tato propagace režimu, má-li býti úspešná, musí býti stavena na
skutecném prostém cloveku, tak jak jest. PraktiCKY to
znamená, že politika musí staveti i na techto nezvažitelných hodnotách, a schopnost politická merí se práve
dle toho, jak dovede vedoucí politik vmysliti se do duše
obycejného cloveka~ Dnešní politický život pracuje
s abstrakfem, s neživotným obrazem tohoto cloveka,
a po té stránce psychologicky staví na špatných základech. Politika u nás stává se cím dále problémem prosté moci, která jakoby pohlížela s patra na tuto nezvažitelnou a težko zjistitelnou fluktuaci myšlenkových
proudu v širokých massách v domnení, že má dosti
mociv ruce, aby je mohla prehlížeti. Naše politika pracuje s abstraktem prostého cloveka, nezná ho, nedovede
pochopitijeho myšlení, nedovede posouditi, jaké odezvy
a následky mohou vyvolati jednotlivá opatrení. Protože
se pracuje s neživotnými figurami, které dle potreby se
lící v barvách dobrých i zlých, pracuje se tak, že obycejný clovek je nahražován fikcí,' a tím se jenom pracuje k tomu, že mezera mezi širokými vrstvami a politickým životem se prohlubuje, že klesá zájem o život
politický,beztak ne již vysoký. Je již znacnou chybou,
že se tomuto typu prostého obycejného cloveka prisuzuje daleÍw vetší zájem o život poEtický než tomu je ve
skutecnosti.
Zdá se na prvý pohled, že to je drobnost, pripomínáme-lityto veci, ale pri váze, jakou má verejné mínení
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v demokra:eii, je hlavní problém v tom, poznati skutecnou jeho formu, skutecný jeho výraz a nebrati za základ
politického jednání to, co se za verejné mínení uvádí.
To znamená i všímati si cloveka tak, jakým jest, a ne
tak, jakým má býti, aby se hodil do rámce dnešních
politických stran a pomeru.
K. T.

Dopisy strýce Jana.
III.
Milý hochu, psal jsem Ti o svých velikých snech
na úpravu živobytí širokých mas, celého národa. Ale
když nekomu je zle, nena:krmíš ho sny a plány. Mne se
zdá, že pomery hospodárské v repuhlice se utahují už
tolik, že bude nejaká rychlá operace nutna. Jsou .to
ovšem veci, které se vah v tichu a pouze nekolika hdmi, kterí mají neb mají míti úplný prehled o celé hospodárské situaci a financních pomerech 'celé ríše v každý okamžik. Já tady venku ovšem nevím, máme-li takové lidi, kolik jich máme, a jací jsou; tím méne mám
vedomostí o pomere,ch, jež musí býti základem' každé
nápravy; vždyt jest samozrejmo, že nelze dávati na
buben stav státních financí do detailu, duležité vnitrní
presuny hospodárské, stav - opravdový! - hlavních
bank a ústavu penežních atd. atd. Když tedy o tom
píšu, je to s potrebnou skromností, jaksi jen na širokém
podklade t. zv. zdravého rozumu, a to zas~ jen proto,
že se tomu v techto úvahách nemohu vyhnouti: nebot
bez zdravé úpravy státního hospodárství nelze zvednouti všeobecný blahobyt.
Prirozený názor byl by asi tento: naše republika je
zeme v jádre z nejbohatších: má vetšinou velmi úroQnou pudu; jež by pravdepodobne pri intensivnejším
využití stacila úplne vyživiti dnešní pocet obyvatelstva
sama, bez importu obilí a mouky a masa; má veliké minerální bohatství, má uhlí; dostatek vodní síly; vysoce
vyvinutý prumysl, dostatecnou dopravní sít železnicní,
nadbytek pracovních sil ke každé práci - i odborné vysoce vhodných; stát má veliký nemovitý majetek,
hlavne ohromné bohatství lesu. Tyto podmínky, kdybych si je predstavil obdobne pri nejakém privátním
podniku, musely by býti zárukou aktivity, výnosnosti, blahobytu všech, kdo jsou jeho majiteli: a v tomto
prípade jsou majiteli všichni obcané republiky. Jestliže
tomu tak není, pak je to jiste jako u každého jiného
hospodárství bud težký ~lak všeobecné hospodárské
konjunktury svetové, nebo obtíže zacátecníka, nebo neschopnost vedoucích lidí, nebo všecko tohle dohromady.
První - sv~tová situace hospodárská - pokud já si
mohu o ní ucinit jakýs takýs obraz, je opravdu neutešená. Zdálo by se, že drívejší výborne klapající stroj
evropsko-amerického
hospodárství proto nechce jíti,
že jsou vynata dve diHežitá kolecka: Nemecko a Rusko.
Také hospodárští doktori nasazují zde své klešte, ocekávajíce po opetném zasazení obou techto kolecek zase
bezvadný chod stroje. Ale rána svetové války šla tu
mnohem hloub, než se obycejne myslí. Peníze a pojem
jmení movitého ztratily po válce veškeru stabilitu. Pro
široký lid znamenal peníz neco absolutne pevného, jehož majetek zabezpecoval prede vší bídou a starostmi
hmotnými, a byl proto hoden úsilovné, težké a odríkavé
práce, smerující k jeho získání a sporení, t. j. hromadení u ústavu penežních, a tím jeho predání velkému
hospodárskému podnikání. Tato víra je znicena, peníze
jsou hodnotou promenlivou a nejistou, a tím celé hospodárské podnikání na vratké bási.
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Ale krom toho dnešní systém hospodársk)- - t. zv.
kapitalismus - vyhnal opravdu veci príliš na špici.
Lidé si ani neuvedomují, že se tu vytvorila docela tiše
pevná, svetovládná internacionála.
Její prvotní nitky
jsou ve všech zemích sveta, má tu své výtecné zpravodajství, jemuž slouží i oficielní zastupitelstva všech
státu; všecky tyto nitky sbíhají se však v jediném
centru, v nemž vláda nad svctov)'m kapitálem jest soustredena.
Centrum toto jest dnes v N ew-Y orku; nechci se dot)'kati toho, že je prevážne nebo docela v rukou židovsk)'ch - to je konecne pro mé úvahy dosti
vedlejší vecí; ale jisto je, že hospodárská vláda sveta se
vykonává odsud, a že vlády jednotliv)'ch státLl dávno
už nemají ve vecech hospodárských vládu ve SV~'c11
rukou; vládu tuto má v rukou tato zlatá internacionála.
Ba, já mám i ten dojem, že vláda její jde mnohem dále:
vždyt vládu zlatem neodloucíš od vlády nad politickými
pomery - a jedna z oboll techto vlád samocinne prinese
druhou: verím, že zlatá internacionála má v rukou
sama i osud Nemecka, i - a to hlavne - Ruska.
N uže, je-li tomu tak, pak my sami ze sebe težko se
vyhrabeme ze sv)'ch hospodárských težkostí a starostí;
prozatím drží páni v New-Yorku celou Evropu na retezu bídy a starostí o budoucnost; až e veci upraví s Nemeckem panstvo už zacalo, Rusko prijde ted hned
na radu - a retez bude povolen, pak se svezeme s sebou, a pojedeme tím líp, cím budeme do té doby opatrnejší a pripravenejší.
Zlatá internacionála ovšem si hraje s ohnem, ba spíše
s dynamitem.
Pohrdave prehlíží všechen boj proti
»kapitalismu«, všechny organisace a nápory protikapitalistické, domnívajíc se, že to všecko má v ruce. Ale
lidstvo nikterak nedospelo konce svého intellektuálního
rozvoje; ideje v nejlepších hlavách lidstva koupiti nelze, a jejich plamenné
rozšírení
zameziti
také ne.
Všecka vláda nad svetem je klam a budova z karet,
krome vlády lidského ducha. Ten sice posud svou vládní budovu nedostavel, a ted práve po težké ráne odpocívá, ale prisámbuh, bude zase staveti.
A v jeho tisícileté práci je a bude zlatá internacionála nejvf': takovou episodou, jako byla svetovl;lda Alexandra Velikého nebo ríše rímské.
Ale odbocili jsme. Povídal jsem, že krome težk)'ch
mezinárodních obtíží hospodársk)'ch by naše starosti
hmotné mohly býti také zavineny obtížemi zacátecníka.
Ty obtíže tu opravdu byly.
Predne se mi zdá zlým, že když jsme zacínali, nemcli jsme, jak se u nás ríká, »nic do toho«. Žádný
provoz ovací kapitál. Zeme naše byly vycerpány do dna,
valuta znicena, její zlatý podklad zmizel, a válkou nastaly tak veliké presuny v majetku movitém i nemovitém, že úrední aparát, válkou také pošramocený, nestacil je postihnouti. Myslím, že jsme si tenkdte brzo po prevratu - meli VYPLljcitinekde v Americe ci
kde by to šlo asi tolik, kolik ciní náš obeh bankovek:
asi 10 miliard, jakožto provozovací kapitál, a schovat
to - trebas do valuty - tak, aby nikdo, ani parlament.
na to nemohl se dostat. Nevím, bylo-li to možno: ale
schází to._ Ty ruzné více méne štastné úpravy, machinace, výpujcky vnitrní, pokladní poukázky, neplacení
úctú za státní dodávky - to všecko sice stálo nekolik
dobrých lidí mnoho nervl\ ale základní nedostatek to
neodstranilo. Nebožtík Rašín tuším o tom dobre vedel;
hledel pomoci tím, že preliminoval v rozpoctu príjmy
hodne nízko a vydání škrtil i proti povolenému rozpoctu, jak jen mohl - i snad pres to. Pri úcetní zá-
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verce objevilo se pak, že príjmLl bylo hodne více, vydání méne, než bylo preliminováno. Cetl jsem v no\'i·
nách, že tyto »prebytky« cinily i pres miliardu rocne.
To by už neco bylo - ovšem, zllstane-li to knihovním
aktivem a nehledí se promeniti ve výdejné peníze; p~k
ale snad to ani do novin nepatrilo. Nebot ackoliv v demokracii máme vcdeti o 'i<:aždémhaléri verejn)'ch penez
a každ\' halér máme míti súctovan)' - to bychom jiste
rádi o~lpustili kúdému ministru financí, že hy tajne
rocne jednu nebo dve miliardy usporil a mel je zanešeny
pouze jako aktivum v rozvaze jmení státního.
Jenže podobné štestí v šetrení nemusí h~·ti každorocnc; tal é, jednou vyzrazeno, dodává kuráže k vydáním pres cáru; a.le rozhodne nesta;:í k nahospodarení
provozního kapit~l1u, protože opatrení, jež ho mela nac
hraditi, užírají na úrocích a splútkhch takové summy.
že klicka se zac1r!luje a bude brzo potrebí odborného
rezu a zákroku.
.
Druhá chyba zacátecníka: nadmerné a neprimerené
vydávání penez, byla už verejne proklepána dosti;
abych jen pripornnel ohnosy tak ctyrmiliardové, vzpnmínúm státního príspevku na mouku a chleba až do
r. 1921, státního fondu bytového a podpory ruchu stavebního,
1\ le z nejhorších vecí je nehospodárný provoz státní
administrativy.
Z rozpoctu pohltí celou polovici náklady administrativní - jež stojí tak kolem 8 miliard.
Pri tom ale státní zamestnanci JSou pla.ceni tak bídne,
že se to nedá dále udržeti. Rozpocet náš je príliš vysoký - mel by sestoupiti z 18 miliard tak na 10. Sestup ten se forsíruje pouze snižovúním produktivních
výdaju, položka režijní zustává netknuta; kdyby se nepodarilo ji snížiti, dospejeme pomalu k tomu, že náklady administrativní
pohltí všecky príjmy, a nebude
vúhec penez na náklady produktivní.
Už dnes zacíná
tísniti nedostatek prostredku k vybavení a rozvinutí
drah, silnic, stavbe potrebn)'dl budov státních, elektrisaci republiky, vybavení armády, a hlavne nedostatek
prostredkLl pro rádné rozvinutí péce sociální a zdravotní.
Tento oríšek musí b)!ti brzo rozlousknut. Je tvrcl~'.
a jest dáti pozor, aby núž po ncm nesjel a nezajel do
masa, Co tak my prostí obcané z pozorování a vlastních zkušeností o tom víme, to bych mohl shrnouti do
nekolika strucn)'ch vet: Predne úrady príliš rozrostly
i co do poctu i co do rozmerl!. Už Rakousko jich melo
tuze moc; my jich máme ješte více. Obcan ceskoslovenský je predmetem
nadbytecného
súradovování:
cas oslovo )}úradovati« dostalo passivum: »b),ti úraclován«. Rozrost do poctu i šíre nastal hlavne u úradu
centrálních, jež prevzaly zbytecne mnoho práce detailní, dríve rozvržené do periferie. V Rakousku nedostal
se Cech pres V, tr. hodnostní; tedy pres malý departement, A tito detailisti prenesli sv Lij zpLlsob práce do
centrálních úradú, provedli nesmyslnou centra1isaci,
jež zdržuje úradování a zbavila ústredí vší iniciativy
ve velkém stylu_ Periferní úrady, ac jim v práci uleh·
ceno, zustaly ve stat)rch rozmerech. Obory technickoadministrativní
trpí krom toho nepraktickým úradováním: na pr. ve službe úcetní pri kameralistickém systému je potrebí nejméne petkrát tolik sil, než kolik
potrebuje pri obchodním úcetnictví závod o stejném
obratu. Rozdelení práce je nestejné, nekde jsou úredníci pretíženi, leckde se cas protlouká a promarií.uje.
Hrozné peníze stojí systém úradování, který bych nazval systémem podavacu cihel. Stojí na žebríku - ten

PrítOlllflOst
~

dní podá cihlu mechani,cky vyššímu, ten zas vyššíu, a tak dále. A cihla - záležitost, spis, spor behá po kancelárích. N evcrí se osobám, nesveruje se
jim ž,ldn[l osobní zodpovednost;
ani vysocí úredníci
nemají pr[lva, veci rozhodovati.
Podatelny, spisovny
a registratury jsou nejenom zmatecními skladišti zbytecného papíru, ale i skladišti nadbytku lidí, vykonávajících ne práci, ale »zamestnání«. Rostou, rostou, protože systém podavace cihel· jich vyžaduje, aby se za
pisem »mohl0
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Je to bída, že my tu l?orád tak rakouštíme. Nikdo
nerekne poctivc, že uherský systém, posud na Slovenku fungující, byl lepší. Na periferii notári v bezprostredním styku s lidem vše pripravili, a pan župan,
všemocný pán, rozhodl. Melo to své chyby - ale systém rakousk~, je má také, a porádné - a bylo to laciné. Samospráva okresní, obecní a zemská v Cechách
a na J\f orave mela daleko jednodušší systém úradování
a méne úrednictva; pomer administrativních výdaju ku
produktÍ'vním byl tu a posud je daleko príznivejší než
u státu.
11á-li se na administrative ušetriti, a pri tom úrednictvua zrízenectvu existence polepšiti, musí bS,ti úrednictva a zrízenectva daleko méne - tak polovicka; ale
ahy s tímto redukovan)'m poctem státní mašina dobre
bežela,je dríve treba zmeniti z gruntu systém úradování. Je to práce pro Augiáše; ale je treba takového
muže hledati a najíti. Jinak nám naši byrokrati nás
všecky i celou republiku uúradují.
Tretí vec, kterou jsme si rekli, byla by snad neschopnost vedení, chyby vedoucích politikLl, ministrLl, byrokratll. Nechci o tomto bode mnoho psáti. Predne chyhám je vystaven každý clovek; je mnoho chyb, které
e udelají z nejlepší vLtle a nejcistšího úmyslu; a je
snadno vyt~,kati chyby ex post: vec, která se zdála
pri svém rozhodnutí a provádení správnou, ukáže se
za cas chybou; kritika pozdejší je vždy snazší než okamžité dohré rozhodnutí. A naopak - casto ocividná
chyba ukáže se casem správnou vccí a prinese dobrý
užitek. Vládnouti není snadná vec: delali tu safraportské chyby i byrokrati se starou tradicí úrednickou jakž bychom nedelali chyby tu a tam i my demokrati,
kterí nekdy se dostaneme docela náhle k težkému rozhodování prímo od zednické lžíce, verpánku nebo advokátní kanceláre? A pak - ver mi, že chyby - myslím ovšem ty drobnejší - nehrajou pri vládnutí takovou roli. jako se myslí. Tece široká reka života;
lidé pracují na brezích, staví hráze, upravují
dno,
jezdí rece po hrhete, delají na ní a kol ní veci moudré
a užitecné, i hloupé a darebné - reka tece stále, a
srovná to všecko.
, apaello me to tuhle k veceru - šel jsem po silnici
»císarské« oel Brna k mestu. Víš, jaká je to krásná silnice, rovná jako mlat, peclive udržovaná; podle ní je
dráha - supel práve krásný mezinárodní rychlík po
ní; nad námi letel aeroplán. Po silnici jede kmotr
Brázda s pole; má zapraženy dve kravky, jež se kolíhají pomalu, nadhazujíce svá mechatá bricha; kmotr
sedí na vozícku »hnojníku«, nohy se mu klátí, v zubech dýmku, na hlave cepici, se svetove lhostejným
vhazem v tvári - nehne se v ní ani stín, at jede
rychlík, ci letí aeroplán, ci at potká kohokoliv. Dohonil
ho a prelítl pan sekcní chef X., který je tu na letním
byte, má clLlležitý obor, vypadá chytre, ale má nervy
na maderu; leží na ncm tuším veliké a zodpovedné starosti státní. Rozdíl mezi obema se mi zdál v prvním
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okamžiku ohromný: kmotr Brázda je rozhodne nevinen na té dráze, aeroplánu, motocyklu a všem tom »pokroku« tam kdesi v mestech a v kraji; on tu jede s touže tvárí a touže náladou, jako jeho predek pred tisíci
lety; kelyl)y veci byly v jeho rukou bývaly, však by nebylo toho všeho bláznení civilisace, a on by jel po polní
ceste zrovna tak, jako ted jede. Kdežto tam ten ...
A le když se zamyslíš nad obema, prijdeš k tomu.
že jsou na tom všem nevinni oba, oba stejne. Reka
tece, tece široká reka života, a nese je oba dva na
hr1Jete, po proudu. Jeden se dává nésti se založel1~'ma
rukama; druh~r šuká od brehn ke brehu, spouští olovnici, zkoumá dno, prohlí ží vodu, zapisuje, premýšlí a
rozkazuje; ba i strýcka Brázdn poucuje a mistruje, vyvolávaje olJcas opravdu u neho zamrkání ocima. Alc
plavon oba stejne, a dospejí oba stejného cíle. Kmotr
Drá.zda by tam doplaval i bez pana sekcního chefa, ale
pan sekcní chd bez Brázdy - myslím ztežka. Jiného
rozdí lu není.
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Hospodárská revoluce ve Francii.
II.

Ackoli potence Francie v kov()prtlmyslu je tak yeliká, neplyne
z toho, že by zeme mohla ihned míti užitek z nove získaného
Elsaska-Lotrinska.
Okolnosti se spikly. aby zredukovaly výrobu.
Necht byl politický
úcc! okupace Porúrí
jakýkoli a necht
jakékoli jsou jej í hospodárské
výsledky,
ona zpusobila,
že
francouzští
železári
musili
uhasit znacnou cást svých vysokých pecí. Dokud se nedospcje k nejaké dohodc s Nemeckem,
bude stále znacný úbytek. V této chvíli lze ríci jenom tolik, že
francouzští prumyslníci zdokonalují své závody a budují hospod~rské ústrojí, které bude jednoho dne fungovat bezvadne.
V roce 1913 tcžíla Francie více než 2 [ mil. tun železné rudy,
jsouc železorudnou težbou v težbe svetové na tretím míste, hned
za Spojenými státy a Ncmeckem. S lotrinskými ložisky by byla
mcla svou te'žbu zdvojnásobit,
kdežto ležba nemecká se mcla
zmenšit o polovinu. Lotrinsko dávalo r. 1913 více než 21 mil. tun,
l. j. 600/0 vší nemecké tcžby. Ale Francíe netcží dnes, jak by se
cekalo, pres dvaactyricet mil. tun. Statistiky ukazují, že se dosáhlo o neco málo více než produkce predválciné;
plus ciní jen
asi pul druhého milionu tun. Císlice pro litinu a ocel jsou úplnc
stejné jako v r. 1913.
Ncmecko sí pomáhalo dovozem hodnotných rud špan~lských
a švédských, kdežto méne hodnotné rudy lotrinské, jejichž transport by byl p,ríliš nákladný, nelze zpracovávat na míste. Dokud
si Francie nezajistí stálý dovoz uhlí a keksu, budou pro ni znovu
získaná rudná ložiska lotrillsk:'t obtíží; nebot na poptávku po
uhlí a koksu pro vysoké pece není doma príslušné nabídky. Práve
tato závislost Francie na cizím koksu ciní nezbytným, aby se
dríve nebo pozdcji sjednala dohoda mezi prlllnyslníky francouzskÝmi a nemeckÝmi.
Prl'd válkou kryla francouzská výroba. koksu jenom polovinu
francouzské spotreby. Tento deficit silne vzrostl jednak tím, že
Francie získala nesmírná železorudná ložiska lotrinskú, jednak
tím, že se její vlastní výroba koksu zmenšila. Ale tento stav je
prechodný a casem pomine, acli jak francouzští,
tak ncmectí
prtllnysl11'íci, majíee proti sobc trumfy v rukou, nebudou chtít
získati príliš mnoho a místo, aby sjednali pokojnou dohodu, nevyprovokují
branný rozbroj.
Konsolidace, na niž jsme upozornili v oboru uhelném a železorudném, neomezuje se toliko na tato prllmyslová odvetvÍ. Zvláštc

550

Prítomnost

se jeví sklon k tvorení koncernu v prumyslu elektrárenském,
jenž se vyvíjí merou neobycejnou. Pocet zúcastnených firem je
malý a ony jsou všecky více nebo méne spjaty spolecnými
zájmy. To platí nejen o spolecnostech produkujících,
nýbrž také
o spolecnostech rozvodných. V oboru barviv je jedna dominující
spolecnost; v tak receném težkém prumyslu chemickém jsou dva
koncerny, které maj í v rukou vetšinu továren.
Konsolidacní
tendence není tak silná v prllmyslu textilním,
ackoli je znatelná.
Je vskutku
málo prumyslových
odvetví,
o nichž by neplatilo, bud že v nich malá skupina velkých firem
má prevahu, nebo že urcité množství spoleJcností má pracovní
dohodu. Dob,re lze tuto politiku stopovati v dopravnictví;
železnicní systémy se navzájem radí a maj í jednotné dopravní tarify.
Ba i rthné dopravní spolecnosti parížské - tramwayové, omnibusové a jiné pracují spolecne. Paroplavební
spolecnosti se
rovnež velkou merou vzdaly metod soutežných. To všechno je
ve Francii celkem vec nová a znamená touhu napodobiti príklad
daný Nemeckem a jinými prumyslovými zememi.
Bylo by únavné líciti poqrobne expansi prumyslových odvetví,
jež dosud ve Francii živorila, na pr. strojního prumyslu všeho
druhu, zvlášte prumyslu automobilového.
Lze však úhrnem 'ríci,
že prumyslové
statistiky
jsou nanejvýš príznivé.
Mezi verejnými
pracemi,
Jez rozmnOZI hospodárskou
sílu
Francie, je na' prvním
míste výstavba verejnÝch .dopravních
linií. Na ni se vynakiádá mnoho penez, stejne jako na úpravu rek
a pruplavu. Pruplavem du Nord pluji cluny o šesti stech tunách;
buduje se pruplav, který bude spojovati prímo Horní Alsasko,
obvod parížský a Sever; pruplav rhónsko-rýnský
se dokoncuje.
Plán pruplavu
MarseiJleského
predpokládá
proražení
tunelu
Roveského, jež bude stát 220 mil. franku a jímž se spojí prístav
s Étang-de-Berre.
Soudí se, že toto cástecné zdokonalení netoliko zmení pomery paroplavební,
nýbrž bude i podnetem k budování cetných duležitých továren. Velká vetšina morských prístavu francouzských byla nebo bude rozšírena a nekteré vnitrozemské prístavy, na príklad štrasburský,
budou úplne zreorganisovány nákladem velmi znacným.
Tonáž byla zlepšena nade všecko pomyšlení. Pred válkou zaujímalo francouzské
obchodní lodstvo páté místo mezi lodstvy
sveta. Dnes je se svými ctyrmi miliony tun na míste ~retím, hned
za Velkou Britanií
a Amerikou.
Roku 1914 mela: Erancie;
lodstvo o 2,488.000 tun, z nichž 1,II5.000 tun ztratila za války.
Je zvláštní, jak rychle dovedla Francie nahraditi tento úbytek.
Možná, že se ve stavbd lodí ponekud ukvapila a že se jí její
cbchodní lodstvo zcela nevyplácí.
V civilní aviatice se jeví velká podnikavost
a Francie má
spojení s celou Evropou; jeho strediskem je Paríž. Krome toho
má vzdušné spojení z Toulousu do Maroka a zvláštní péce se
venuje vybudování vzdušného spojení severní Afriky s Afrikou
v)'chodní a rovníkovou. Stát prispívá znacnou merou na výdaje
soukromých spolelcností.
V nicem se hospodárský
pokrok Francie nejeví tak zrejme
jako v zužitkování
vodní síly. Francouzské
vodní síly, jichž
lze využíti, pácí se podle odhadu asi na devet milionu konskýó
si\. Neméne než tretiny z toho bude využito v nejbližších letech,
jak se s jistotou predpokládá, a krome toho jsou velké plány na
ješte úplnejší využití francouzských rek a vodopádu.
Enthusiasté verí, že se realisací techto plánu bude moci nahraditi nedo tatek uhlí. Elektrická
energie, jež bude lze za
krátký cas získati, bude ekvivalentem ctyriadvaceti mi\. tun uhlí
rocne. Vlaky budou jezditi a elektrická energie se bude rozvádeti
do nejodlehlejších
vesnic, nejen na osvetlování, nýbrž í k pohonu zemedelských stroju. To znamená také úsporu pracovní
síly. Je potrebí velkých kapitálových investic, ale za cas z toho
bude- mit Francie ohromný prospkh.
Program se má realisovat soucinností verejných korporací a
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soukromého kapitálu. Úrady slíbily své pnspení ctyrem velkým
projektum:
rhónskému,
dordogneskému,
truyerskému
a rýnskému. V projektu rhónském se départementy,
jichž se týce,
zúcastní v kapitále 360 niilionu frank!, a také Pariž a Lyon
prispejí financní podporou. Má být zbudováno šestnáct stanic,
s celkovou výrobou asi piH druhého milionu konských sil. To je
z projektu nejvetší, ale i ostatní jsou svrchovane JiHežite.
Krome toho ciní Francie pokusy, jak získati energii z mor·
ských prílivu a odlivu. V této veci je prukopnicí.
V AberWracku zbudovala k tomu úcelu pokusnou stanici, jež bude
poskytovatí,
jak se doufá, stálé. minimum
1600 koi'iských sil.
Protože takovéto centrály jsou obycejne vzdáleny od míst spotreby, pracuje se s velkou llécí o distribucním
plánu, jenž by
umožnil dodávati elektrickou energii každé obci Francie.
Fral ouzské želemice chápou, jak duležité by bylo zavedeni
elektrického
pohonu a tri velké spolecnosti -'
Midi, ParisOrléans a Paris-Lyon-Méditerranée
- uskutecJ1ují plán, jenž
se týká 5625 (anglických) mil. V kraji baskickém a v sousedství
Pyrenejí lze sledovati pokrok prací zavádejících elektrický pohon
užitím »bílého uhlí«, dodávaného
Pyrenejemi.
K uskutecnení
celého projektu bude potrebí asi patnácti let, ale krome tohoto
projektu je ješte jeden mnohem vetší, který se pripravuje za
soucinnosti ministerstva
verejných prací.
\
Spolecnost P.-L.-M. zacala s elektrisací svÝch trati již dávno
pred rokem 1893, ale až do nedávna se jevil jen nepatrný pokrok. Nyní je nadeje, že co nevidet budou zelektrisovány
trati
Lyon-Ženeva,
Lyon-Grénoble
a LYOl1l--Marseilles.
Spolecnost Paríž-Orléans
elektrisuje
tretinu své síte. Elektrickou energii cerpá vetšinou z hor Auvergneských,
ackoli
z cásti bude vyrábena v sousedství Paríže. Príštího roku bude,
jak se ocekává, zahájen
elektrický provoz na linii ParížOrléans.
Bylo by lze uvésti mnoho jiných fakt, ale tato stací, aby se
ukázalo, že se Francie nejen zotavila, nýbrž že vykonala mnohem
více než bylo potrebí, aby se dostala tam, kde byla roku 1914·
Vykonala to pres nesmírnou tísen politickou i financní. O její
budoucnosti
nemuže být, pokud já vidím, nejmenší pochyby,
bude-li jí možno pracovati v pokoji a dostane-li se jí pomoci
rcparacemi. Není opravdu sociálních otázek, je~ by touto zemí
mohly otrásti. Obyvatelstvo jež se na neštestí proti mírové
dobe ztencilo - je celkem spokojené. Danové zatížení není prese
všeliké nárky príliš velké. Cena životních potreb (vyjádrena ve
francích) vzrostla petkrát, ale také mzdy rychle stouply; byla
zavedena osmihodinová
doba pracovní.
Od krátké a nezdarené železl1Í'cní stávky v roce 1920 nebylo
vážnejších' prumyslových
nepokoju. Práce je pro každého, kdo
pracovat chce. Jsou ovšem otázky, na príklad otázka bytová,
jichž rešení bude vyžadovat let. Celkem však jsou pomery príznivé a já myslím, že frank už nepujde pod svou nynejší úroven,
leda by francouzský politik byl horší než politik prumerný.
Zeme je zdravá a je v ní blahobyt a krome toho je uvedomeleji zorganisována než kdy pred tím. Jej í industrialisace neznamená, že by se zanedbávalo zemedelství.
aopak, prumysl a zemedelství se podporují stejnou merou a Francie je, pokud jde o pšcnici a zeliny, ba o všecky plodiny, zemí sobestalcnou. A to pres
povinnou službu vojenskou, jíž se každý mladý muž odnímá na
pul druhého
roku Cinnosti pro svou zemi. Vydržování
stálé
armády je zajisté nevýhodou, ale Francie se ješte necítí zcela
bezpecnou. A práve toto nebezpecí, nebo strach pred nebezpecím,
muže uciniti lichým proroctví, že Francie bude za nekolik let
možná nejmocnejší zemí evropskou po stránce hmotné.
Bude-li rozvaha na obou brezích Rýna, budou vyhlídky Francie
skvelé, nebot nesnáze financní lze prekonati; ale bude-li se delat
politika pošetilá, at už se strany Francie, nebo se strany Nemecka,
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válka se stane opet možností, není cloveka,
redpovedet strašli veu b'-1doucnost.

který

by mohl

Ale pokud vidím, není treba chovat obavy o zcmi, v níž není
sociální agitace, v níž celkem není bídy, v níž se jeví pokrok
prumyslu a obchodu ..L acli poslechne této výstrahy.
Francie se zbavila svých starých konscrvativních
metod. Vstoupila v tesnejší styk se svetem a dala se podnítiti duchcm pokroku. Pred nekolika Icty sc francouzští prumyslníci spokojovali
vegetováním; zrídka nekterý z nich pomyslil na rozšírení svých
podniku; vyrábeli radej i podle starých bezpecnÝch zpusobu. Pokud jim bylo lze, udržovali podnik v rodinných rukách. Nemeli
velkých moderních koncepcí prumyslových
a obchodních;
vzpírali se vzíti na se vícc odpovednosti, než kolik myslili, že práve
mohou unésti. A byli dokonce i proti prirozené expansi. Rádi
u,tupovali z cinného života, jak nejdríve mohli.
Ale to se, jak se zdá, všechno zmenilo. Citroena, který si privojil metody Henryho Forda, mužeme po nekterých stránkách
pokládati za nejrepresentativnejší!1o
muže z nové francouzské
generace. Ale i Schneiderové a de vVendelové, kterí se utváreli
podle rodiny Stinnesu a Kruppli, jsou naprosto representativní,
ackoli je o nich tak málo slyšet.
To alespon ucinila válka pro Francii, ackoli není jisto, zdali
je to vec veskrz dobrá nebo veskrz špatná: dala Francouzum
vetší podnikavost; donutila je, aby se dívali za hranice své zeme;
život se stal intensivnejším
a Francie je pevne odhodlána zachovati své místo v závodech. V nekterých literárních
a umeleckých projevech poslcdní doby je mnoho vecí, jež v nás budí
lítost, ale dominantou techto projevu není prudší nacionalism,
jak se leckdy tvrdí, nýbrž kosmopilitism.
Kosmopolitism jest, když o tom premýšlíme, nejvýznacnejším
rysem francouzského umení a písemnictví,
jest nejvýzna!cnejším
rysem francouzského hospodárského
života. Francie si pojednou
zacala vypujcovati ideje od prumyslníkCl a obchodníku
jiných
zemí; napadobí je, usilujíc vejíti s nimi ve shodu, a vystupuje
ze svých hranic, aby nabyla hospodárské moci a vlivu v ruzných
zemích.
Je zcela možno, že Francie, jež se už už stávala omezene
nacionalistickou a uzavírala se neprístupne
v sebe, bude pres
nekteré povrchní a hlavne politické príznaky válkou prevedena
k plnejší úcasti ve spolecné hospodá;rské cinnosti sveta.
( Atlantic.)
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E. Oplatka:

Deset let válecného tiskového stanu.
I.
Y. má nastoupiti
sedmého mobiliacniho dne jako zpravodaj na stanovišti válecné tiskové kanceIáre«. Tak to stálo ve »venování« tech nekolika vídenskÝch a
budapeštských žurnalistu, kterí byli již v míru predznamenáni
pro válecný tiskový. stan. Spolecné ministerstvo
války melo nedvisle od obcanské vládní kanceláre ve svém predsednickém
oddelení skromný tiskový referát, který sestával ze trí, ctyr
dustojníku, až zavedl následník trunu František Ferdinand diktaru své vojenské kanceláre, vedené plukovníkem
Bardolffem,
y prosadil svuj zbrojní program, a jmenoval velitele v Saraevu, rytíre z Auffenbergu,
proti všem tradicím a hodnostním
tupum svým prvním ministrem války.
Jak udelal u »F. F.« karieru
ilím?

ten, kdo pocházel od obchodníka

Auffenberg se tím sám chlubil:

Krídelní

pobocník

arcivévo-
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duv, který mel príbuzné v Bosne, ztrávil svou letní dovolenou
v Sarajevu
a bydli I i jedl v jediném evropském
hotelu de
I'Europe, kde stoloval sborový velitel Auffcnberg, zatím Co jeho
krásná a ctižádostivá
žena hojne cestovala. Pobocník, podplukovník Brosch von Aerenau, byl polichoccn clltverností, kterou
ho poctil vysoký generál, a sdeloval mu pri denních spolecných
procházkách
své celé bohaté vedení o cetnÝch reformních
plánech, které chtel arcivévoda ve vojsku prosaditi; a Auffenberg
byl pozorným posluchacem. O dva mesíce pozdeji usporádali
František Ferdinand a jeho rozmnožovatel lodstva hrabe MontecLlcoli v Terstu první spouštení c. a k. dreadnoughtu, jménem
»Viribus unitis«. Sborový velitel sarajevský, kterému tenkrát
také podléhal vojenský obU'r v Terstu a adriatické pobreží, byl
z povinnosti pozván a dovolil si predložiti co nejponíženeji
jeho
císa,rské výsosti obsáhlé memorandum
o nutných reformách ve
vojsku. F. F. byl proste nac!šen, že nalezl tak chytrého generála,
který kladl neodvisle od neho presne tytéž návrhy, jako jeho
budoucí vojevudce. Když hned na to byl Schonaich svržen, protože bral príliš mnoho ohledu na delegace, následovalo telegraficky povolání Auffenbergovo.
Ostatne upadl pak práve tak
náhle v nemilost, a protože se rozneslo, že byl pri dodávkách;
pri znovuzrizování
nového ministerstva
války na Stubenringu
a pri stehování z úradu obvinen z ruzných neporádku, které by
byly hodny spíše obchodníka s obilím, nepátrala se po vla tní
prícine. Padl práve tak málo bez viny jako p,ri své druhé
diskvalifikaci
jako vítez od Komarova, kde se zhroutil ne tak
pro ztrátu statisÍce mužu a celého svého trainu, jako spíše prozrazením svých ve Vídni soucasne konaných bursovních operací.
Ministr války Auffenberg promenil jako príznivec nové doby
skromný tiskovÝ referát ve velkolepou »literární kancelár«, na
jejíž vudcí místo byl povolán dustojník generálního štábu, velmi
oblíbený u arcivévody pres své nevojenské vystupováni: podplukovník Maxmilián rytír von Hoen byl spíše literárním bohémem
než nositelem uniformy, v zevnejšku bezohledne nedbalý, v reci
nerozvážne volný, ale neobycejne chytrÝ a nezvykle cinný pracovník. Byl pridelen válecnému archivu, a když tam František
Ferdinand nahlédl, mohl zjistiti, že mumie úradujících odstavených generálu priblížily již svá vedecká bádání vestfálskému
míru, pridržuj íce se železne historického postupu, a že zaprášená staletí dejin armády plesnivela nerušene ve skladištích.
Hoen vzal na sebe úkol postoupiti mocným skokem vpred do
lícení napoleonských válek. a zdolal tento úkol. Na vedoucím
míste »Literární kanceláre« to vydržel jen nekolik týdnu, nebot
nechtel ruciti za Auffenbergovy
politícké hlouposti;
v každém
prípade použil té príležitosti, aby vytáhl nekalik dustojníku spisovatelu z komissní služby a opatril je dobrou penežní nadací
pro literární úcely. RudoH Hans Bartsch. Frant. Xaver Kappus
a Frant. Ginzkey prijali vydatné zálohy a zavázali se, že napíší
romány na oslavu armády a na povzbuzení úcty k dustojníkum
v obyvatelstvu;
svetavá válka je zprostila povinnosti odevzdati
tato díla.
Konrad z H6tzendorfu
vyvodil dusledky z vOjenských nedostatku verejnosti
moderní války. Japonci znali z londýnských
novin denní pohyb ruskéhO' lodstva pri jeho smrtelné jízde na
dálný východ, Japonci dostánli
každou hodinu z Haparandy
telegraficky
obsažné zprávy petrohradských
listu,
Bulhari se
d("nne dovídali z Paríže o situaci turecké armády, a mohli provésti tu v dejinách vojenství proslavenou rochadu v Kirkilisc.e,
aniž by se musili ze Sofie brániti a oslabiti svou vlastní ofensi"lí
sílu. Proto se rozhodl vídei'lský generální štáb, zachytiti co nejostrej každou zprávu zasílanou nejen pres hranice, ale i uvnitr
ríše, privilegovati nekolik málo žurnalistLl a udržovati jc jako
cizozemské vyslance pod dobr)'m dozorem a daleko od bitevní
cáry. Cizí vyslanci, kterí hráli ješte v rusko-japanské
a, balkánské válee velkou úlohu, meli zustati i s nemeckými pozorovacími
dustojníky sto kilometru za hlavním stanem, válecní zpravoda-
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jové obdrželi tištenou
pov.ede! jakýkoli styk
informací generálního
osobní zodpovednosti
mela pecovati o stálý
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instrukci, v níž se jim co neJPrlsne]1 zas oddíly na fronte. Smeli použiti pouze
štábu, telegramy a dopisy byly podrízeny
velitele. Armáda polní policie a detektivu
dozor :md tiskovými zajatci.

Sedmého mobilisacního
dne se roznesla zpráva, že válecný
tiskový stan dlí dosud ve Vídni, ocekávi príchod zvlášt vybraných amerických, anglických,
italskÝch a rumunských zpravodaju. a úradujc v hotelu Tegetthoff.
Velitelem byl plukovník generálního
štábu von Hoen, o nemz
byla již zprvu rec. Když se stal Karel »Náhlý« císarem, poslal
zmekcilého, žvanivého a príliš chytrého Hoena zpet do válecného archi\'ll, který vede ješte dncs v republikánském Rakousku.
Bude-li behem následuj ících dvaceti kt ukonceno srovnání válecných akt svetové války, která tvorí celý lodní náklad papíru,
bude snad pokracovati v lícení mnohem zajimavejších
napoleonských válek;, kdo však zpracuje
vojensko-vedecky
španelské
války o dedictví?
Osobnosti, které vedly váleeno'l1 tiskovou kancelár, byly smerodatné pro její vývín, kter,Ý nabyl za císare Karla amerických
rozmeru. Když táhl plukovník Hoen do pole trídenní cestou po
žel·eznici z Vídne prcs Buuapešt do zápa,dní Halice, zatím co se
ostatne bojovalo na východe, komandoval
jednoho diistojníka
generálního
štábu, jednu adljutanturu,
jedcn bataillon pešího
pluku c. 3 (Brno), eskadronu víderlských císarských dragounu,
kterí také privzali deset polních kuchartl pro dustojníckou tabuli,
jednu divisi trénu, jeden oddíl polních strážníku s rytmistrem
v Jclele, jimž byl podrízen ješte oddíl rakouskÝch a uherskÝch
policísttl v civilu s nekolíka policejními
úredníky, ctyri auta,
deset vídei'lskÝch fiakru a nesmírný válecný ma,teriál, vše pro
jedenáct rakouských a uherských válecných zpravodaju, k nimž
se po odloucení Anglicanu pridali jen tri cizinci, ríšský Nemec
Leonhard Adelt z Berliner Tagblattu, lyrický novelista z Corriere
della Sera, Arnoldo Fraccaroli,
a Švýcar E. Lennhoff, který
zastupoval bernský svaz. Behem doby se objevili dva, tri Rumlmi, dva Italové, jeden D.ár., jeden Švéd, jeden uherský Holandan, jeden American a Americanka.
A však jen Dán zastupoval velký list, ostatní prišli s osobními
nebo obchodními
úmysly, užívali žurnalistieké
legitimace jen jako štítu a starali
se tak málo o podávání zpráv jako ty listy, které domnele zastupovali a které byly vetšinou' velmi obskurní. Když to bylo již
príliš nápadné, nebyl vice nikdo prijat, nýbrž byl pozván pouze na
. krátký cas jako host. Mezi Rakušany byla známá jména, jako
Rada-Roda, 'humorista, který byl aktivním dustojníkem,
a po
vyloucení pro dustojnické
satiry byl degradován pod jinou záminkou, ale mohl doufati, že bude pri dobrém chování v poli
znovu povýšen do stavu dustojnického.
Dodával »Neue Freie
Presse« výborná Lícení, nebOl' byl jedním z mála, kterí meli
vojenské vzdelání, a proti životopisci Girardovu Karlu Bedrichu
Nowakovi, kterému se ho dostalo pozdeji, dovedl rozeznati lafetu
od telegrafní tyce; snad zabránily tyto voj enské základy, aby byl
K. B. NOWilk uchránen pred osudem vychval'ovatele Konrada
v. Hotzendorfa.
Roda-Roda
pojímal vec velmi vážne a slíbil
oproti Vilémove proroctví, že se potáhne až za rok do Kijeva,
a doufal již od prvního dne, že bude válka trvati tak dlouho,
až prejde všem ostatním listum, vyjma »Neue Freie Presse«
chut ku zpravodajstvÍ.
Když pak válka trvala prece ješte déle,
rozhodl se, ž,e se stane královským bulharským
dvorním spisovatelem válecných dejin, a že již nikdy nebude humoristou.
Útek královského
Ferdinanda
jej pripravil o plody dlouhých
studií a po tvrdošíjnÝch pokusech, aby byl uznán za vítezného
spisovatele, prinutil ho ztlstati oblíbeným vyprávelcem anekdot.
Tím vetší jest' úspech N owakuv, v jehož živote bylo dvacet let
uctíváni Giraretiho zniceno deseti lety vychvalování
Hotzendorfa. Karl Hans Strobl, který musil pro prumyslové p:reskupení
brzy po zacátku války zavríti v Lipsku svou dílnu na romány,
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prišel také do válecné tiskové kanceláre.
Napsal tu nekolik
nadšených del pro zralejší mládež, v nichž tyrolští otcové rodin
a halicští dedeckové umírají se slzami v ocích blažene pro svého
dobrého císa:re a vyslovuj í krásná porekadla,
ale když prišel
rozvrat, vyrobil pj'ece jen román ze židovského prostredí a
mohl venovati svou zadrženou tvurcí sílu bismarckovské
trilogii. Ceští žurnalisté prišli až po první válecné zime do válecné
tiskové kanceláre. Jeden z nich, mladický Baštýr, mel príležitost
pc'zorovati na pochodu v Hindenburgove
armáde masurské boje,
zustal v kancelári jen asi rok, až padl jako delostrelecký pozorovatel na fronte; byl pak nahražen jiným spDlupracovníkem rakousky naladeného
»Hlasu N ároda«. Jediným
politický neodvislým pražským žurnalistou byl redaktor »Venkova« Ladislav
Tvaružek, který byl jako tichý pozorovatel zrejme vyslán pouze
pro informaci své strany a jej ího vudce (ne ctená,HI) a nerozvinul žádnou patrnou cinnost.
Když hlásili vyzve'd'aci z Ruska vznikání ceských yojenských
Útvartl, byl K. B. Nowak prvním, který o- tom mohl podali
zprávu do »Kolnische Ztg.«, ackDli se tehd'y nejednalo dosud
a rakouské vojáky, 11,ýbrž o v Rusku usazené Cechy; když byl
28. pluk slavnostne proklet, pocala dovnitr namírená špionáž,
po níž následovala
cišlenÍ.· V cele vrchního
elapního velení
vojska stál Cech, polni maršálek van
Kanik;
pusobili tam
cetní ceští dustojníci nebo c1ttstojníci s cesky znejícími jmény což, jak známo, velmi klame - prDtože rádi sloužili v kaLKelári
a u trénu, a záhy zacala klika kolem" Conrac\a dlouho trvaj íci
žabomyši válku, až Se podarilo poslaviti na místo Kanikovo
slarorakouského
gen.erála Kaltenborna. Po špionáži a ocistné akci
došlo k velkým opalrením na ovlivnení nálady
V Uhrách byla od prvního dne války nálada

ve vlasti.
imperiaJístická

a

uctívající svatoštcpánskuu
korunu; a uherští zpravodajové
meli
oci jen pro hrdinské ciny Honvédtl, kterí každého mimo hranice
Uher, v Halici nebo Chorvatsku
již pokládali za neprítele a
podle toho plenili a »trestaJí«. Za pozorovatele Tiszovy vlády
byl vyslán ryTmistr "on OkoJicsanyi,
snad nejhloupejší
clen·
uherského ríšského snemu. Mel z pocátku censuru dopisu,' a
ponevadž nerozumeL mimo madarštiny
žádné jiné reci (pres
svuj slovácký ptlvod), a i nemcinu jen lámal, vymyslil již pro
jednoduchost
oslnující
metody. První stanicí válecné tiskové
kanceláre byla vesnicka Dllkh,L, která mela celkem dve schránky
na dopisy. Ke každé byl ve dne v noci postaven detektiv, a
prDtože se víderlští a budapeš[ští
policisté p:ri tom hlavne za
deštivých dnu hrozne nudili, a' pres tO' nechteli zanedbatí svou
povinnost, dbáti na 1o, aby žádný clen tiskové kancelire nepoužil
bez censury schránky - zadrátovali otvor do schránky, a ani
sedlák, ani žurnalista nemohl tam pak vhoditi dopis Pokud pricházely prece dopisy na vesnickou poštu, dával je censor Okolicsanyi v noci spáliti, protože je n.edovedl císti. Toholo ohavhého
zpllsobu censury užíval pozdej i i vel'itel armády.
Mezi uherskými zpravodaji
byli nejschopnejší
a nejprohnanejší budapeštští repDrtéri, mezi nimi krátký cas Paul Kéri za
»Az Est«, po nemž následoval pak Franz Molnár, když se zatím
Kéri dostal na frontu, vpližil se do obleženého Przemyslu a
odtamtuc1 pribyl do Budapešti s nescetnými osobne prožitými
clánky,
zatím co úrední zpravooajové
ješte antichambrovali
u censora. Témer každý z Madaru pak hrál nejakou roli v obou
revolucích; Kéri byl odsouzen k smrti pro domnelou spoluvinu
ale byl vydán
bolševikum,
socialista
na zavražden.í Tiszove,
Gondor, který žije jako emigrant
ve Vídni, pseudosocialisla
Pogany, nízký charakter, který jako kancelárský písar a pozdeji
jako .válecný zpravouaj rád špatne zacházel s prostýmI vojáky
a již tehdy se pripravoval na malého Napoleona, prodelal jako
velitel armády bolševický vpád na Slovensko, Ludvík Biró, známý
romanopisec,
tiskovÝ šéf vlády Károlyiho,
a tlustý, nezmcrne
bázlivý Molnár, který byl schován po dva roky v Budapešti,
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až mu bílý teror odpustil príležitostnou
básen na svobodu. Ti
dichni byli výbornými propagátory, úcel svetil každý prostrcdek,
a ironie »královské uherské svetové války« byla pro ne trpkou
vážností. Opustili spolecne válecnou tiskovou kancelár,
když
jejich král Karel IV. porucil v návalu velikášství, že všichni
válecní zpravodajové
maj í behem 2-l hodin býti zbaveni svých
\'ýjimecných postavení a posláni do pole. IIonvédský
ministr
baron Hazai (dríve Kohn), kterého Karel jmenoval nejvyšším
odvodním komisarem v obou ríších, k nim byl mírný a od té
doby je bylo mOžno obdivovati v uniforme na dunajském korsu.
Ani jediný z nich nevykrocil proti ncjakému nepríteli.
Hlásili se jen k madarským trupám a zpívali neochvejne svou
hrdinskou písen. V uherských plucích bylo již z pocátku mnoho
nemadaru, pozdeji ještc více; když se zvítezílo, slavila se macfarská slavnost, vedlo-li ~.e zle, nebyli to už cistokrevní Madari,
ale obycejní Slovácí nebo rumunští cikáni. Pohrdání madarských
c!ltstojníku a poddqstojníku
nemacTarským mužstvem bylo bezA1banii
mezné. Když jsem jcdnou v 1'. 1917 v nejbažinatejší
v nejhorších deštích, z nichž každý onemocnel malarií, potkal
velitele oddílu, setníka Bíró, který mne prosil, abych vymohl
u velitelstvi, aby byli na místc jeho honvéclu prece radeji ceští
dOll1obranci od vedlejšího
sboru vystavení
smrti horeckami
tehcly jsem pochopil
také onoho madarského
literáta,
kterÝ
v Karpatech, kde leželi již nckolik dní ve snehu zapadlí vojácí
proti sobe bez vÝ5tre1u, uchopil zbran :I vyst,relil na Rus:l naproti, pri cemž nebyl zasažen onen Rus, nýbrž nekolik lidí z jeho
vlastní posice odvetnými
slrelami.
Madar'i byli nejlepšími
vojáky, hned po Tyrolácích, kterí stríleli jako do terctl, a bosenských vojácích, kterí rádi odhazovali zbraQe '1 plížili se nejv zubech do
radcji v noci S' velkým nožem nebo bajonetem
neprátelských posic, aby zkolili neprítele ve rvalcce. Špatnými vojáky byli velkomeštáci,
kterí si dokonce dovolovali casté kritiky; a uclržovaly-I i se chytre v taj nosti hromadné
deserce
Vídenáktl a Budapeš(anu, musely se tím hlasiteji hanÍti pražští
prebchlíci. Také rumunští cikáni nestáli za nic, kterí listovali
ve svÝch ohmataných modlitebnkli knihách na hlavni vrhacu min.
Zpravodaj z »Az Ujsag«, muž s šedými vlasy, utvoril z jednoho
uherskéhQ generála lyrický ideál pro své ctenáre, daleko od vší
skutecnosti. Generál Szurmay s ním jednal intimnc, a starý žurnalista mu prokáz,Li vdccnost tím, že jej nejen od té doby
každomcsícl'1c navštevoval a oslavoval vždy nové hrdinné ciny
ale i ,~esamého pohnutí líbal pred svedky ruku obhájci užockéh~
pruslIlyku . .Jaká hanba pro šedé vlasy, ale také jaká síla predstavi"osti! Treba byla tato uctívání groteskní, neztrácela pres to
na pusobivosti, a Szurmay to privedl dík této neomezené reklamc až 11:1 honvédského ministra.
l\1olnár se stal podobným tclesným žurnalistou polního maršálka Hoffmanna,
který také platil za ]'vlarfara, a nakonec se
spojily všechny c1l\'alozpevy na potomního
polního marÚdka
Kiivesse a šéfa generálního štábll Arze, který byl jako sedmihradský Sas také reklamován pro Budapešf,
r-lezi nemadarskými
generály
toužil
neJVlce
Po sláve
velitel arJJ1~ldy Boroevic, ale tisková kancelár mcla i tak plné
11Ice práce, aby uvila nutné vavríny pro uherského arcivévodu
Josefa l'erdinanda,
který prohrál prl'dom u Luck, pro náslec1ol"l1íkatrunu Karla, prO vecne kapavkou nemocného arcivévodu
Evžena, pro bezednc hloupého arcivévodu Bedricha.
Pokud vedl Hoe11 válecnou tiskovou kancelár, šlo to ješte
jakž takž rOZLIllluc; jeho nástupci, hrabe Beck, syn po ctyricet
let v~e111ocného šéfa generálního
štábu, jehož zpráva po bitve
li Králové llradce Benedeka znicila,. a plukovník Eisner-Bubna
ztratili prehlecl a vedení, zatím co se aparát dávno odpoutal od
vojska v poli a dokoncil presídlení clo Vídne, premenil se v neblahé elefantiade na jakési ministerstvo,
které brzy také zasahovalo do vnitrní i vnejší politiky.
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Ferd. Peroutka:

o

vážnosti a žertu v literature.

Mezi vecmi, pred nimiž nekterí lidé nejsou dostatecne chráneni, jest také tato: muže se jim státi, že napíší knížku, která se nenese zcela vznešeným stylem
Otakara Breziny, purpurovou slavnostností jako feuilletony p. F. X. Saldy nebo poctivou šedivostí jako sebrané
spisy p. prof. Františka Krejcího; ackoliv je knížá venována vážné otázce, najdou se v ní, beda, vtipy. Tit:)
lidé jsou více méne ztraceni. Sedne p. prof. Rádi a napíše, puzen svým kosmick)llJ1 svatouškovstvím, že je to
cetba lehká, práve tak ted pro prázdniny. Sedne nekdo
jiný a napíše, že to není klidná a objektivní kniha, nýbrž kniha duchaplná.
(Tento pozoruhodný názor si
ješte rozebereme.) Jiní napíší, že pod pláštem duchaplnosti se snadno skryjí myšlenkové slabiny. (Op0111e-'
nou VŠ;Jkukázati, které myšlenkové slabiny se tam s~rývají.) Polovina kritikLl bude psáti pri té príležitosti
o duchaplnosti jako o necem, co se nesluší, co se nesú":í s vážn)'m pojímántm otázky, jako o necem ménccenném. Musím se priznati, že toho už mám dost. Nezapírám, že se jedná z valné cásti o mou vlastní vec.
Mel jsem již jednou príležitost napsati, že u nás bude
duchaplnost pomalu pokládána za tak težkou vadu jako
pitomost. Ale není to jen má vlastní vec. Jde o otázku,
v cem spocívá vážnost literatury. a o ochranu auton\
kterí rozumejí žertu, pred tyranií tech, jimž byla do
vínku vložena nudnost. Jde vúbec o nedostatecný Pf)p'ler ceské literatury k hllmoru. O ostych bledých domácích milencLt krásy a moudrosti pred žertem.
Známý, ~terý prijel z Paríže, vyprável, jak se tam
slaví 14. cervenec: mestem chodí sta kapel; kde jaký
gramofon, je vystrcen z okna a rve do ulice svou melodii: starí, mladí- na ulici tancí; matka vezme díte clo
n{truce a otácí se s ním. Je to opravdový lidový svátek.
který uvedl v pohyb duši i telo. Avšak jednou z cesk)'ch
vlastností je tíha. Srovnejme s oslavou 14. cervence
v Paríži o~lavu podobného dne u nás: 28. rí jen je dnem
vážných tvárí a poucných prednášek; neciní požaclavky
na svaly nohou, ale na mohutnost sedací: politické strany mobilisují své profesory, a je nutno vyslechnout jejich rozklad o v)'znamu dne; národní svátek se st{lvá
pokracovací školou. Tuto ceskou tíhu mLlžete sleclml'1ti
všude: sedíte v malé vinárne, v koutech se choulí c<>ské
postavy: tichý hovor, nohy stažené pod židle: prijde
nei<olik RUSll. pos.taví se do prostrec1 místnosti a Z:lCnou tancit: dríve tak tichá místnost náhle ožije hlukem.
zpevem, smíchem, pohybem, a ceské postavy vykukují
z koutll.
ikde nežije ceský sklon k tíze a neohebnosti tak silne jako v naší literature. Francouzsk)l literární historik
Filon napsal v dejinách anglické literatury: »V i\n~lii
není clovek nucen býti vážným. chce-li býti opravdovým. V ždy byli a budou humoristi, pokud bude f\ nglie. U nich treba hledati, pokud bude Anglie žít, trest
a výkvet jejího genia.« U nás však panuje jakási ctižádost, která trest a výkvet národního ge;li~ hledá
u melancholikLl. Naši autori bývají neprirozene vážní..
Vtip pokládají za kukaccino vejce ve hnízde J<T:lsn(~ho
písemnictví. Sotva ješte která . literatura (snad mimo
indickou) má v sobe tolik pathetické vážnosti: sot V:l kcle
ješte jsou kritikové tak smutní a filosofové tak bez
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zda zríci se ci nezríci se ironie. Predstava, že tam, kde
vtipu; naše revue jako by se byly tiše dohodly, že právo
není vtip, jest vážnost a hloubka, spocívá na logickém
na humor, jež je jedním ze základních lidských práv,
klamu; nemusí tam býti nic. Není žádného viditelného
je zrušeno za branami revuí. V tomto prostredí všichni
duvodu, proc by se vtip a hloubka nemohly dobre snálidé bez vtipu se cítí povýšenými a povolanými k rešeti, jako není príciny, pro kterou dLuu, jenž má hlušení verejných otázek. Tragedie je sice tragedie, ale od
boké sklepy, nemohl míti také ješte vysokou vež. Vtip
staré recké a francouzské tragedie sotva byla psána
dramata tak veskrze vážná a bez zábleskú humoru,
není nic jiného než forma; touto formou múže býti
jako jsou ta, která se podle smlouvy vybírají z domácí
vyjádreno poznání hluboké práve tak jako melké. Humor je osobní vlastnost práve tak, jako nedostatek hutvorby pro repertoár
J árodního divadla. Myslím, že je
moru je osobní vlastnost. Netvrdíme, že vážné poznání
to z velké cásti vinou nedospelosti naší literatury: naše
literatura dlouho se ucila velikosti u cizích národú a nesmí býti pronášeno vysokým tenkÝm hlasem, má-li
vzoru; nespoléhala se na vlastní oci a instinkt; chodila
kdo taKový hlas. Tvrdíme však, b'úh ví proc, že vážné
po sto let do školy, dohánela, vyrovnávala se s Evropoznání nemúže býti pronášeno duchaplne, ac nekdo
pou, otvírala okna; okno k vlastní prirozenosti zLlstalo múže míti takový temperament. Ale jest prece zcela
však jen pootevreno; je známo, že žáci mají ponekud
j2sno, že zdúvodnené presvedcení, že p. X. je osel, mohu
zatajený dech a že bývají tvárí v tvár úloze velmi vážní.
ríci duchaplne nebo neduchaplne, aniž by se na veci
Jest to vážnost tech, kterí neovládají dosti SVLljpredmet.
samé neco zmenilo. Když jednou Rekové byli vyzváni
Zacátecnický provazolezec krácí velmi tragicky po
presilou neprátel, aby vydali zbrane, odpovedeli se
provaze; zkušený se smeje na publikum. Sedne-li si kdo
vznešeností, která prísluší dobám klassickým: »Pojcl'te
si pro ne!« Jeden francouzský maršál v podobné sipevne na stolici literatury, nebojí se povoliti své prirozené lidskosti a bude nepochybne také tu a tani delati
tuaci odpovedel jediným slovem, jež opakovati brání
vtipy, nebot byl by to velmi trapn)r názor na lidskou
mi ostych. Není pochyby, že klassický, vážný a humoprirozenost predpokládati, že mezi námi existují lidé
ristický moderní výraz vyjadrovaly presne tytéž pocity
a úmysly a že francouzského maršála nelze viniti z nedocela bez sklonu k delání žertú. Jen velmi nejistí literáti, ti, kterí se každé chvíle obávají. že by mohli vydostatku vážnosti. Jako jsou svetlovlasí a cernovlasí
padnouti z okruhu umení, pokládají pochmurnost a vážní muži, tak jsou také duchaplní vážní muži a nehlubokou vážnost za první spisovatelskou cnost.
duchaplní vážní muži. Vážnost a duchaplnost nemají
Je jisto, že význacná hrubost naší žurnalistiky a nase k sobe jako telesa neprostupná.
šich polemik je zavinena katastrofálním
nedostatkem
Zmínil jsem se již o vete, jejímž obsahem byla zmínhumoru. Humor zjemnuje mravy, nebot autor s hu- Ka o knize, která »není klidná a objektivní, ale duchamorem nepotrebuje si dodávati zdání presvedcivosti a plná«. V tom je skryto práve tak málo moudrosti jako
duševního tempa hrubostí. V Anglii, kde je ve verejby bylo ve zmínce o knize, která není klidná' a objekném živote nejvíce humoru, jsou polemiky a politický
tivní, nýbrž tištená na špatném papíre, nebo ve zmínce
život nejslušnejší.
Shromáždí-li se tam obecenstvo, ". o kabátu, který není dobre ušit, nýbrž je cerný. To jest
aby vyposlechlo politického recníka, ocekává od neho . nový druh omylu, který tentokráte pokládá klidnost
nekolik dobrých vtipL!. A jeho lidumilnost je nezklame.
objektivnost na jedné strane a duchaplnost na druhé
.strane za telesa neprostupná.
Tento omyl se zakládá
Nic nedovede do té míry z politiky udelati prirozenou
na urážlivé domnence, že lidé ,klidní a objektivní nelidskou záležitost, vytáhnouti ji z abstrakcí, jako vtip,
mohou býti duchaplní a že duchaplnost prísluší lidem
nebot humor musí býti vždy v kontaktu se základnímí
rozcilenÝm a zaujatým; cili že lidé klidní a objektivní
vlastnostmi lidské l(0vahy a prirozenosti. Humor patrí
jsou vždy podrobeni jakési obmezenosti v ohledu žimezi dobré zpúsoby spisovatelské a recnické, manÝra
vosti a humoru.
težké vážnosti mezi špatné. Neprátelství k humoru je
neprátelstvím k pLlvabu a lehkosti. Existuje také taShledávám, že jsem dosud nezapomnel, že kritik
kovýto názor: »Dokud neuvidím rinouti se s tebe pot,
p. Goetz kdysi napsal vetu, která muže sloužiti jako
neuverím, že jsi se vážne zamysli1.« Jsou autori,
další typ omylu v této otázce: »pan Peroutka má právo
delati vtipy, kde se mu nedostává hlediska.« Prosil
u nichž v jednom vtipu je skryto tolik studia a poznání
jako u jiných v celé slavnostní knize. Byl to velmi
bych velmi vážne p. Goetze, aby se jedno odpoledne
vážný clovek, Woodrow Wilson, jenž napsal toto ve venoval delání vtipú o vecech, o nichž se mu nedostává
prospech vtipu:
hledisek a názoru. Duvodne predpokládám, že by se
více unavil než kdy jindy. Myslím, že toho odpoledne
"Ocitám se v pokušení bojovati na 'obranu vtipu: vtipu
by p. Goetz clLlkladne poznal, že duší vtipu je názor a
jakožto spolecníka vysokých myšlenek a duležitých vecí. Vtip
stanovisko. Není ob'tížnejšího zamestnání než delati ,
nedelá otázku lehkou, ale dá jí formy, s nimiž se muže
vtipy o vecech, o nichž nemáme názoru. To bych chtel
lehce zacházeti. Priznávám se otevrene, že se mi nikdo nezdá
radeji císti sebrané spisy všech našich epigonú nemebýti mistrem a vládcem otázky, kdo není schopen dovoliti
ckého expressionismu a tech, kterí koncí dopisy takto:
si s ní také nejaké volnosti; musí umeti svým úmyslum
»s expressionistickým
pozdravem Tvuj ... « Vtip je
také vpadnouti do zad a býti jim také veselým spolecníkem.
kritika, a kde je kritika, je také názor. Delati vtipy bez
Kdo vždy bere jen vážne' sebe a to, co myslí, vystaví se
názoru je hanebná drina. Ale myslím, že nrav(l podstata
snadno podez;rení melkosti. K osvetlení temné otázky neotázky není v tom, že p. Peroutka delá vtipy, nýbrž
pohrdejme paprskem vtipu.«
v tom, že p. Goetz vyniká neprirozeným nedostatkem
Není nic tak falešného, jako presvedcení nudných
humoru a že jest hermeticky uzavren proti pokušení
autoru o ménecennosti vtipu a žertu v okolí vážných
delati vtipy. Zde jest vada. Jest to neprirozený nedootázek. Toto presvedcení je v podstate jen sebeochrana
statek humoru u p. Goetze, jenž se bourí oroti tomu,
nudných. Když kdysi nekdo napsal, že »pri této tak vážné
delá-li p. Peroutka vtipy. Jsem jinak velmi skeptický,
otázce zrekne se vší ironie«, odpovedel mu Karl Kraus,
pokud se týká ceskobratrské tradice v našem duchovže by se nemel zríkati, aby se poznalo, co je težší:
ním živote: ale probírám-Ii se kritikami p. Goetze a
<l
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putuji-li jejich smutným príšerím, musím-li se vyhýbati
té nebo oné vete, abych se neodrel, musím-li pecovati,
aby ta nebo ona perioda mi nespadla na hlavu, hledím-li na vety, tvorené šede, bez smyslového zanícení
a záliby, tu se mi zdá, že asketické a truchlivé tendence
Cesk)"chbratrí v našem duchovním živote posud zcela
nevyhynuly. Pan Goetz nepochybne zkonstatuje,
že
jsem zde udelal nekolik - jak on ríká - vtipú. Myslím však, ž·e bude musiti pripustiti, že tyto vtipy byly
umožneny práve tím, že mám na zpúsob jeho psaní
urcitý názor a hledisko.
Máme každý svtij zpúsob: p. Goetz píše jakoby byl
posazen nad veštecké páry. Jsou jiní, kterí našli zalíbení v tom, psáti pokud mOžno prirozene. A k prirozenému zpúsobu patrí žert a vtip. Myslím, ~e tento
druhý druh spisovatelú je lidumilnejší. Nezajímá mne
vtipnost, která pro vtip je ochotna postavit vesmír na
hlavu. Ale cítím príchylnost k tomu druhu vtipu,
který patrí k prirozené a prosté lidSkosti. Nedostatek
humoru v živote je vec tak trapná jako pleš. A spisosovatelé a kritikové, kterí se oddelují od humoru, oddelují se od života. Rabindranath
Tagore není, zcela
velký duch z toho dúvodu, že mu chybí naprosto humor. Spisovateli bez humoru chybí jedna ze sil Hdske
duše: proc má býti spisovatel nezcela lidský? Duše neschopná humoru je úzká a neúplná jako duše n,eschopná
smutku. Ani obor kritiky nemá býti ponechán vláde
mrzutých a nudných.
U vchodú pavil!onll a hud na výstave bývá podnos,
kam n;1vštevník musí odložiti horící doutník. To proto,
že budovy jsou z lepenky a plátna a snadno by chytly.
Jsou nyní tendence, pripevniti podobný nejaký podnos
u vchodú do literatury, kam by návštevník musil odložiti humor, než vstoupí. To proto, že je to literatura
papírová. Do solidní
budovy z cihel a kamene
možno vstoupiti se zapáleným doutníkem. Do solidního literárního prostredí možno vstoupiti s vtipem a
žertem. Jen falešná slavnostnost a vznešenost bojí se
humoru. Skutecná vznešenost jej dobre ztráví.

--------------------------_
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Motorisace sveta.
í, p r u mys

lov é a f i n a n cní

d u s led k y.

Že válka z let 1914-1918 a její pozdejši úcinky zdržely vývoj
prumyslu, je fakt samozrejmý.
Vidíme prece, že mnohá prumyslová odvetví, na pr. železárství,
ocelárství
a textilnictví,
ješte dnes zápasí s obtížemi,
jež vznikly z války. Jedna vec
nám zde v Starém svete není tak zrejmá: že jsme také vzhledem
k tem prumyslovým
odvetvím, jež byla na zacátku války na'
samém prahu svého vývoje, zustali pozadu v míre, jež by se za
normálních pomeru zdála necím nemožným.
Stejne prekvapí
pokrok, který se tu stal za krátkou celkem dobu, neboE sociální
zvyklosti a výrobní technika se šírí rychle a jeví tendenci státi
se universálními.
Za války byl jenom jeden velký prumyslový stát, který se
mohl vyvíjet volne. To byly Spojené státy severoamerické.
Máme
pri tom na mysli netoliko vývoj prumyslové cinnosti, nýbrž také
nerušený vývoj nových zvyklostí. Nejvetší
nové vymoženosti
poslední generace byly automobil, film, radiotelegrafie
a radiotelefonie a vzduchoplavba.
Jejich vše ob e c n Ý vývoj se dál
nestejným tempem. Kdežto radio a vzduchoplavba
se rozšírily
celkem stejnomerne ve všech zemích, protože sloužily k úcelum
válecným a byly pro ne pesteny, jest veliká nesrovnalost mezi
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Evropou a .Amerikou, pokud se týce filmu a automobilu. Všimneme si predevším prLlmyslu filmového. Když vypukla válka,
nentely Spojené státy v tomto oboru toho prvenství, kterému
jsme u nich zvyklí dnes. Státy jako Francie, Italíe, Nemecko a
Velká Britanie se ve filmovém prumyslu vyvíjely každý svým
smcrem, jdouce všude za svým národním geniem. Zatím co
evropští národové byli zaneprázdneni vraždením, opanovali pole
americtí výrobci filrníi a zabezpecili si, jak je dobre povedomo,
faktický monopol svetového obchodu, který se polcíná kolísat
teprve nyní. Treba však si Spojené státy zajistily prvenství po
stránce výrobní, rekl by nekdo, zvyk »chocliti do kina« je ve
Starém svete práve tak všeobecný jako ve Svete novém. Ale
tomu by tak bylo jenom tehdy, kdyby se u nás, jako ve velkých
americkÝch mestech, zacínalo hráti o 9. hodine vecerní a koncilo Se o 2. s pulnoci.
Ale teprve když se obrátíme k rozšírení a výrobe motorových
vozidel, stojíme pred nesrovnalostí,
jež jest možná jenom jako
následek velikého válecného rozvratu, neboE za normálních pometu nezustává dliles v oboru mechanickém jeden národ príliš
dlouho pozadu za druhÝmi. Tato nesrovnalost záleží v tom, že
na severoamerické
pevnine se motorový vuz stal doslovne integrující soucástkou národního života jako plyn, elektrické svetlo
nebo telefon, kdežto u nás v Evrope je majetník motorového
I"OZU
celkem dosud osobností výjimecnou. Nechceme zde jenom
ukázati na tento rozdíl a odvoditi nekolik všeobecných obchodních poucek. Jde o neco mnohem dL11ežitejšího. Tvrdíme,
že
témer neuveritelný rozvoj v používání motorových vozidel, který
se udál ve Spojených státech a v Kanade za nekolik posledních
let,. není zjevem, který zustane omezen na severoamerícký kontinent, nýbrž že to, co nazveme »zmotorísováním
sveta«, musí
nutne nastati ve všech zemích, v nekterých ponenáhlu, v jiných
velmi rychle.
\
Zvykáme si tak rychle vecem všedního života, že ne vždy chápeme celý jejich význam. Motorové vozidlo znamená vetší revoluci v obycejích lidstva než vynález parního stroje, který zajisté
zmenil tvárnost sveta. Ješte pred sto lety nejzámožnejší
clovek
nemohl cestovati rychlejí
než rímský dustojník z doby Julia
Caesara, to jest tak rychle, jak rychle ho nesl nejrychlejší kun.
Pojednou byly jeho rychlost a akcní radius zšesteronásobeny a
nosnost jeho vozidel a lodí ztisíceronásobena.
Dnes je jednotlivci,
rodine nebo menšímu poctu jednotlivcL1 dána možnost rychlosti,
o níž se lidem z predešlé generace ani nesnilo. Místo síly jednoho cloveka je tu hybná síla desíti nebo dvacíti koní, ale ve
forme desetkrát výkonnejší a riditelnejší než »prítel cloveka«.
Jenom v jediné cástí sveta se však tento zpsob dopravy úplne
zdemokratisoval
a stal výkonným ve všech vrstvách spolecnosti.
Do jaké míry, ukazuje níže uvedená: statistická tabulka, porízená
A utomotivním oddelením minister"tva
obchodu Spoj ených státu
severoamerických.
Tato tabulka udává množství osobních a námotocyklu, jichž se použíkladních vozidel motorových jakož
val·o v ruzných zemích koncem roku 1923:
Jméno zeme:
Osobní vozy:
N ákladni vozy:
Motocykly:
Aljaška
*550
*175
*75
Alžír
t8.7I5
555
Arabie
*285
*70
*15
*2·700
Argentina
85.000
*850
51.085
I09. I 57
Australie
8·934
*12.000
*28.250
Belgie
*45.000
*1.600
B razil ie
*26.400
1.084
Brit. Vých. Afrika
1.708
125
2·558
*1.200
Brit. Již. Afrika
*t38.000
*2·925
Bulharsko
*600
*150
*145
Canada
*450.000
*24·000
*89·000
*2.000
Ceylon
3496
566
• *400
Chile
*7.600
*150
2.658
2·301
Ceskoslovenko
6.858
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Jméno zeme:
*9.000
Cína
Dánsko
Eg)pt
Filipiny
Finsko
Francie
HavaJ
Indie
Irsko
Island
Italie
Japon"ko
Jugos.lavie
Kuba
Litevsko
Lotyš"ko
lVladarsko
Madagaskar
l\I aroko
Mexiko
Nemecko
Nizozemsko
Norsko
Palestina
Persie
Peru
Polsko
Porto Rico
Portug"alsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
Recko

Osobní vOzy:

1.662
600
*800
500
142
350
51·739
262
3·582
56.222
92.553
*170
590409
872
*600
*2.000
26.208
6.602
2.836
*1.100
*600
15·517
*800
4·536
489
3-401
*150
*250
599
1.500
1.501
*4·200
*25
*1.500
134
*375
*5·500
3·784
942
Motocykly:
*1.500
*40
*50.000
4·594
*40
514 vozy:
*2.250
*550
*55
*2·500
*650
3·855
**30.000
*65
1.500
*5·000
*6·500
Nákladní
*15
*2·500
*650

!oo
4Il
17·544

*.:1.000

SialTj
Spojené státy
sev.-amer.
13,484.939
Uruguay
* 120400
Velká Britanie
4690490
*30400
Venezucla
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mnohem casteji než na této strane Atlantiku; pres to však 50'70
rodin má stálé bydlište. To bylo umožneno ohromným vZrllstem
pohyblivosti, již dávají svým vlastnikum motorové vozy.
Spojené státy mají asi IlO miliontr obyvatelu. To znamená,
že tam na každých sedm osob, mužu žen a detí, pripadá jeden
vuz. Ale na deset obyvatelu pripadá jeden cernoch, jichž je
jedenáct milionu celkem, a proto percentuální
pomer mnohem
menší, trebaže nekterí cernoši maj í také automobily. V nekterých státech by v dané chvíli mohlo být všechno obyvatelstvo
naloženo do motorových vozu! Stát Iowa se práve honosí, ze
má pro každé své tri obyvatele jeden vuz, a Kalifornie rovnež.
Lec mohlo by se namítnout, že tyto státy, rozkládající
se na
ohromné ploše, mají místo pro množství
motorovÝch vozu,
kdežto menší evropské zeme se takovému množství nemohou
fysicky prizptlsobit.
Ale tak tomu není. Amerika
je ovšem
ohromná zeme, ale lidé se tam také soustredují
v mi:steeh;
obyvatelé Nového Yorku a Chicaga, abychom uvedli jen tato
dvc mesta, 'ciní desetinu všeho obyvatelstva. Vetšina motorových
vozidel se tudíž soustreduje v mcstech. Jeto problém silnicního
prostoru, a aby se vyhovelo této pot,rebe, stavejí se rok co rok
nové silnice. A v tom mají zeme Starého svC!ta velkou výhodu.
Byvše obsazeny a rozvity již pred vynálezem parního stroje,
jsou yetšincu vybaveny silnicemi tak, že je to pro návštcvníka
z oné strany oceánu zázrakem. Není zde témer sebe odlehlejší
samoty, jež by nemela silnicního spojení s naší podivuhodnGU sítí
hlavních a vedlejších silnic; a vclmi casto je na, vybranou cesta
dvojí. Je pravda, že casto rozširujeme
a zlepšujeme své hlavní
silnice, ale to ciníme predevším
v obdobích nezamestnanosti
delnictva a tento instinkt nebo tendence se ukázaly velmi užitecnými.

1,796·356
"600
173.363
*400

171.568
610
430.138
*150

Je na snade', že v zemi, kde je obycej ný automobil laciný,
bude v uživání mnohem ménc motocyklu, a po této stránce je
na príklad zvláš( význacný rozdíl mezi Spoj. státy a Velkou
Britanií, jež má témer polovinu motocykl II sveta.
Císlice, uvedené v fabulce, jsou dosti zretelné, pres to však potrebuj í jistého vysvetlení. Mohla by se tvrditi, že Spojené státy
jsou mnohem vetší než kterákoli evropská zeme jsou tak
velké jako celá Evropa bez Ruska - že tudíž mají mnohem
více prostoru pro motorové vozy a že krome toho jsou od války
zemí nejbohatší,
což samo scLou vysvetluje
jej'ich prevahu
v poctu motorových vozidel.
Všimncme si tohoto duvodu predevším. Kanada Tjení ani zdaleka tak bohatá jako jejl jižní soused; ale ackoli má jen osm
milionu obyvatelu, má témC!r 600.000 motorových vozu, tedy jeden
na trináct obyvatelu, kdežto Velká Britanie má jeden na sedmactyricet obyvatelu. Ve Spoj. státech má automobil velmi mnoho
delníku a každá továrna musí opatriti pro sta aut, v nichž delníCi
príjíždej í do práce, velký trávník nebo jiný »park«. Faktem je,
že se ve Spoj. státech auto stalo nikoli luxusem, koníckem nebo
zábavou, nýbrž pOLrebou, nezbytnou soucástkou 'denního života,
a sociální i fysická struktura
této zeme je jako založena na
tomto faktu. V Americe lidé mení místo pobytu v zamestnání

Nechceme dokazovati, že motorová vozidla se v Evrope rozmnoží do té mí ry jako ve Spoj ených státech, trebas k tomu
byly dány všecky predbežné podmínky;
ale predpokládejme,
že
by pri pomeru obyvatelstva 1:8 vzrostl u nás pocet motorových
vozidel jen na 30%, amerických; to by znamenalo 600.000 jenom
C'sob'1ích motorových vozidel!!
Pres invasi amerického vozidla bude ješte širé pole pro pu·
sobnost výrobce evropského. pfedpokládáme-li,
že se spotreba
nesmírne zvetší, bude mu spíše 1110~no prikrociti k hromadné
výrobe. V tomto prehledu jsme sc omezili jenom na Evropu
jakožto príštiho odberatele;
ale týž proces, t. j. svetová motorisace, bude nezbytne musit nastati i v Jižní Americe, v Africe,
v Áustralii, zkrátka na celém svetc. Okolnost, že svet na cas válkou
zchudl, nezdrží tento vývoj, jako nezdrží vývoj bezdrátové lekgrafie, telefonu a zužitkování elektrické síly, nebot konec koncu
to vešchno vede k vetší výkonnosti a k lacinejší výrobe statkiL
A to jsme se ani nepokusili rozlišovati mezi vozidly osobními
a obchodními, ani jsme nesledovali vývojové ~ožnosti
dopravy
omnibusO'lé, jež asi také vzroste do ohromnÝch rozmcru. Mllžeme však tento prehled zakonciti poukazem na to, jak bude
velká cxpanse motorového
prumyslu nutne pusobiti na ostatní
prllmyslová odvetví. A v této veci nám prospeje nckolik dat,
jež u nás doposud nebyla uverejnena.
Ona osvetlují
rozsah
»automotivního«
prllmyslu
amerického
a jsou
z pramene
úredního.

KapÍ'tál investovaný v tomto prumyslu presahuje ve Spojených
st[l!ech 1.600,000.000 dolaru. Zamestnává pres 250.000 pracovníku
a velkovýrobní cena rocní produkce presahuje 2.500,000.000 dolaru. Jeto
co do velikosti tretí prllmyslové odvetví americké.
Na prvnim míste je pri1mysl masových konserva
na druhém
produkce petro!cjová. Mnohého ctenáre snad prekvapí, že slévárny a strojírny jsou na míste ctvrtém a Qeelárny a válcovny
* Odhad.
teprve na pátém.
Ale nejen to. Práve prumysl automobilový
l' Osobní a nákladní vozidla dohromady;
v nekolika prípadlCch
u1ll0žnil, aby petro1cjová výroba byla na míste druhém. On také
vlJbec všechna motorová vozidla (i s motocykly).
-..i.~' jest tak ohromným
spotrebitelem oceli, že by bez neho ocelárství
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bylo v depresi práve tak velké jakO' v Evrope. Je-Ii tudíž správný náš predpoklad, že nastává ohromný rozvoj automobilO'vého
prumyslu také všude mimo Ameriku, mužeme z toho souditi, že
se jím velmi zvýší cinnost a prosperita prttmyslu petrolejárského
a ccelárského, nehlede ani k podnetu, jehož se tím dostane betonárstvÍ a všem prumyslovým
odvetvím, souvisícím se stavbou
silnic. Z"ýšená potreba petroleje bije do ocí.
Konecne ješte slovem odpovecT na nevyslovenou otázku: »Budon si široké vrstvy moci dopráti motorových vozidel v tak velkém množství?« Predevším, motorové vozidlo se ocividne stává
cím dál lacinejším a vzmáhající
se standardisace
po zpusobu
:ll1tcrickém uciní tuto tendenci ještc úetelncjši.
Ale lidé budou
knpovat systémem splátkovým. Dosud: jsme tu v samÝch zacátcích. V A m e r i c e s e k u p u jez a h o t o v é jen o m p:t tli á c t voz U z e sta. Zbytek se platí týdenními nebo mesícními
spiátkami, což je umožnováno propracovanou
financní soustavou.
Ford a Genera! Motors Corporation maj í své vlastní »plate1.Jny«,
které poskytuj Í zálohy na úpisy
a financuj í tyto operace, ale
i ostatní výrobci ciní smlouvy se samotnými penežními spolecnostmi, které umoŽ1'íujÍ koupi vozu na splátky.
Knpec obycejne zaplatí hotovvJ 25 až 33 procent kupní ceny a
zbytek v šesti, devíti nebo desíti mesícních splátkách. Nekdo by
myslil, že pri predmetu tak mobilním, jako je automobil, budou
pucl\'or1y a opominutí velmi casté;
ale zkušenost ukázala, že
ztráty po této stránce jsou celkem zcela nepatrné. Z op:ttrnosti
se obycejne žádá, aby ten, kdo hodlá kOUpit, vydal prodávajícímu 7ávazné prohlášení o své penežní situaci a vlh se ovšem
pojístí proti nehode, ohni atd.
\'šechny tytO' kolnosti zpusobily, že Amerika tém1:r již dosáhb
»satur;ll:ního bodu", pokud se týce VOzLl,jež jsou v užívání, ale
pres to je rocne treba umístiti pres milion vozu nove vyrábených.
tu se
PO,.ud se vyváží jenom 8 procenl z americké výroby a
IJ1noho mlnvilo o pravdepodobnosti
zvýšené cizi konkurence. Lec
ostatní svet má tolik co dohánet, než dospeje k »saturaci« motopro
rovýllli vO"cidly, že hude dlouho dosti místa pro Ameriku
nej. A( tak ci onak, »tnotoris:lce« sveta prijít musí a její pJ1wbení na jistá prlnnyslová odvelví a na Iidskou spolecnost vLlbec
bude celkem spíše príznivé než nepríznivé.
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Koc(mrell:

Studenti a studentky, jací vlastne jsou.
XIII.
Ackoliv není pochyby o tom, že se u nás práve tak
j:liw jin le presune težište telesné kultury do lehké atletiky. a ackoliv je to obor práve pro studenty nejdLlležitcj;í, je pravda, že I e h k á a t let i k a se pestuje mezi
stredoškoláky ze všech odvetví sportu nejméne.

*

Úvodem a prllpraVOu mllže být a také nekdy b)"vá
skauting. Je dosti samozrejmé, že pri skautování trochu poctivém se vnutí prícina behat krátké i delší trate,
skákat, vrhat oštepem - tak, samo sebou, ani vás nikclo
k tomu nemusí vést. V pokrokovejších a hybnejších
sl<autských oddílech vlldce dbá uvedomelé a soustavné
v)'chovy lehkoatletické.
I malickosti odtud prinesené mají význam pro další
léta: Otužilost v ruzných smerech, vzduch, voda (koupele) ,·masáž, training vytrvalosti (pochocly), seznamování s prostorem, rozmery, moment závoclivosti, atd.
To vše se uplatní v pozdejších dobách, kdy nastane
vetší cílevedomost a systematicnost.

*

557

s

o u k r o m ní ci? Jsou to studenti, kterí mají své
telo rácli, a kterí pro ne neco užitecného delají, Koupou se každý den ve. studené vode, vydrhnou se frotýrovacím rucníkem, odcvicí si SVllj systém (at už je to
lVI.iiJJernebo vlastní komposice) - a najdou si vhodnou
chví li pro training, V Praze je skupina studentll, kterí
behají z domu clo školy. Závodí s elektrikami (toto
stadium proclelá každý zclravý student), vytácejí nebezpecnou rychlostí a ostrým úhlem rohy, vrážejí clo pokojn)'ch chodell, atd. Nei<terí to berou presne a zlepšují
cas. Na ulicích amerických mest se vyskytují lidé, kterí
se takovým bežcem zabývají do té míry vážne, že se zastaví, vytáhnou hodinky a merí cas. Tak daleko u nás
ješte nejsme, ale obecenstvo se prizpusobuje snadno.
Ze sportovních dllvodu nekterí stuclenti chodí zásadne
po Praze pešky, n~koupí si 8;ni legitimaci na elektriku.

*

Ves por t o v n í c h k I u b ech nejsou pro studenty
pomery práve nejpríznivejší,
Ne že by nebyl po ruce
schopný trainer. Jde o to, že zájmy klubu se neshodují se zájmy studenta, kted tam vstupuje. Studentovi
jde (nebo má jíti) O harmonick)" výcvik tela, který by
hyl podroben soustavnosti, pri tom byl sportovne precisní a i<terý by soucasne podporoval rozvoj a zdraví
tela. Traineri klubu se dívají na vec jinak, zcela ve
shode s mentalitou prevažující v naší sportovní obci:
Jsou to menažeri-profesionálové,
kter)'m jde v prvé
rade o výsledky a rekordy. Milého studenta vezmou
clo takové Sparty nebo Slavie zclarma jako stipendistu,
celkem bez obtíží.
Potom ho pan trainer pustí »l1a
štreku« a pozoruje, co asi v mladém muži jel. Objeví-Ii
v nem talent k nejakému oboru, ujme se ho a venuje mu
SVllj zájem a cas cloceh príkladne, Udelá z neho v nekolika mesících neco, klub ho staví do závodll jako nov;\cka, a umístí-Ii se slušne, pokracuje soliclní training
dál, tak dlouho, až se objeví dobrý vý)zon. Pokracování
.se deje smerem k rekorc1u. Proti tomuto zpllsobu,
v nemž vedle kvalit sympatick)"ch jsou i kvality pochybené (štvaní, prepetí organismu, jednostrannost),
je
možno závažne namítnout, že nemá význam pro kolektiv stuc1entll atletiku pestovati hodlajících ve smernicích
moclerních, pri nichž trh;"1ní rekorcllt není vše. StuclentLI, do nichž se trainér zamiluje naznaceným zpLtsobem,
je ovšem málo. A ostatní, jichž je 90 procent, jsou oclkázúni sami na sebe, protože tem se trainér nevenuje,
z tech »nic nCÍ<ouká« pro klub.

*

Práve proto mohla by pro lehkoatleticí<ý v)"cvik mnoho delat st r e dní š k o I a, což je prozatím v plénj<ách. Vše záleží na profesoru: Není-Ii na ústave schop(1)" clovek, vec spí, a o lehké atletice se jen mluví, nebo
si žáci reší problém sami. Je starostí profesoru telocviku, aby pro lehkou atletiku pracovali mezi sv)"mi
žáky, práve tak, jako pro sport vubec.

*

Vetšinu strec!oškoláku-sportsmanu
soustreduje» V yS o k o š k o I s k ý s por t«, jehož strediskem jsou bríšte ve Strakove Akademii. Ale úcast je pomerne slabá,
prímo mizivá, srovnáme-Ii ji na príklad s poctem studentu a studentek chodících do bio.
Co se pestuje? Prijdete-li na príklad do StraÍ<ovy
Akademie, poznáte, že je nadejný zástup mladých lidí
u wolley-balové síte. Tam bS'vá velmi veselo, hraje se
od rána až do tmy, práve tak je tomu u Studentského
domova.
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Vždycky jsou obsazeny tenisové kurty. Obliba tenisu
mezi studenty rychle roste z duvodu sportovne spolecenských. Tu se objevují kolegyne hromadne.
Ale
jdeme-li dál, slabší pohlaví mizí: Króme tenisu, házené
a wolley-balu najdete studentku zrídka cinnou ve Strakove Akademii. Dve nebo tri cvicí vytrvale kouli, disk,
skok. Víc jich sotva najdete pohromade.
Málokdy zahálí footbalisté.
Od pametihodné dohy
(jaro 1924), kdy byly zakoupeny oštepy, hází se oštepem, hází se koulí a diskem, obycejne rozbitým. Skáce
se - o tyci nikoliv. Je nápadné, že beh trainuje vždy
jen nekolik málo studentu. Kdyby bylo možno porídit
vecnou a pravde odpovídající statistiku, kolik stredoškolských studentu a studentek pestuje sport ve Strakove Akademii, ukázalo by se, že je jich málo, a ješte
neutešenejší by byl pohled, kdybychom posuzovali pravidelnost a kvalitu jednotlivých sportLl. Kdyby nebylo
tenisu, wolley-balu a footbalu, vypadalo by prostranství
Strakovy Akademie velmi smutne.
Ly ž a r s tví je sport mezi studenty nejrozšírenejší..
Datum tohoto rozvoje je velmi mladé: Zájem ve vrstve
studentstva ponekud širší vznikl 1922/23. Rok na to
stouplo procento horentne, témer neuveritelne. Bude-li
stoupnutí procentuelní letošní zimu úmerné loií.skému
(jak se dá predpokládat), bude jezdit na lyžích o techto
vánocích více než polovina pražského studentstva.

*

Koreny zapustil sport, jemuž se ríká j í z d a n a
k oni. Datum vzniku není starší, než jak bylo uvedeno
u lyží. Motivy? Rekneme-Ii, že tu pusobilo kino, nevystihneme všechno, ale vysvetlíme mnoho. Zde však
studentky zustávají pozadu za kolegy, jichž prib)'vá,
ale jichž je vlastne málo, na což má vliv jednak to, ž~
je to pro prumerného studenta drahé (15-25 Kc za
hodinu), jednak má jízda na koni dosud názvuk luksusního sportu. Je otázkou organisace, kdy bude na kone
takový nával, jako na lyže.

*

Tu r i s t i k a utešene l:ozkvétá: Z typu zaznamenati
sluší jednak ten, který se spokojí s návštevou Macochy
nebo Snežky po zpLlsobu obvyklém u jisté cásti pražsk)'ch turistú blahé a trvající pameti. Jiný typ nedbá
úpravy cest a systému hostincLl a nedá se zaraziti obtížemi nebo vzdáleností.
Sem patrí hlavne ti, kterí se
pouštejí bez dlouhých úvah do sveta. Pocet jich stále
roste a studentky tu nezustávají stranou. Zájem se soustreduje prevážne na Slovensko a v poslední ijobe na
Podkarpatskou Rus.
Chceme-li se dotknout bodu ž i v o t o spr á v y, je
vhodno poznamenat techto nekolik vecí: . Pohyb na
zdravém vzduchu jednu nebo dve hodiny denne je samozrejmý požadavek, jemuž nevyhovuje prekvapující
pocet studentú a zvlášte studente'K. (Je pravda, že jednak deti na procházku nechtejí, jednak se na to nekterí
rodice dívají jako na luksus.) Dnes je více kuráku, než
v letech predválecných, ale je težko urcit, jak se vyvinuly pomery v posledních trech nebo ctyrech letech.
Jisto je, že nekuráku pribÝvá, a že je novinkou techto let
procento kourících studentek.
Naproti tomu možno
bezpecne tvrdit, že pijáku alkoholických nápojLl ubývá,
specielne že se nevidí už styl v polykání pullitru piva,
což bylo pro urcitou cást studentstva príznacné (vzpo-
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meií.te zvlášte malých mest, nebo šKolních výletu). Za
to rapidne stoupá pocet nadšencu pro mléko, a zastávky
v mlékárne vykazují v techto vrstvách silnou frekvenci.
Je nutno ríci, že u nás príklon ke sportu. neznamená
abstinenci od kourení a pití alkoholu, což Je ovšem základním predpokladem pro rádného sportsmana.

*

Jak patrno, nejde tu ani tak o výkonné sportovce,
jako o celou náladu a ovzduší, jež jsme nazvali vodiV)'m. Roste okruh tech, kterí náleží mezi pravidelné
návštevníky lehkoatletických meetingu, automobilistických závodú závodu za motorovými vodici, koií.ských
dostihu atd. bou se tajne sportovní casopisy, sledují se
horlive výsledky a události -sportovního sveta. Dívkystudentky se stále zrejmeji prizpusobují více nebo méne
dobrovolne zájmu kolegu.
Zacalo to footbalem už
vlastne v »dávných« dobách pocátkLl footbalu, v dobe
první slávy Slavie. A šírí se to v dívcích srdcích i na
jiné obory sportovní, což shledáte, všimnete-li si studentek v obecenstvu na meetingu. A odtud je blízko k prechodu z funkce zajmu a obdivu k funkci v)/konné.
*

A nyní se podívejme na nekteré príspevky z materiálu. Jedním z nejcharakteristictejších
je hlas oktavánky »Krásnohorské«,
která se vyjadruje
o veci
takto:
»Chcete, abych Vám napsala neco o kulture tela naší trídy.
(To je veta, co?) Odbudu to zkrátka. Každá se stará o telo
potud, aby nebyla ani moc tlustá, ani moc hubená; Poctive
se o sport nestará žádná, ryt m i k u pestuj í 3 z poctivého
zájmu. Telesne nepracuje žádná, nejvýš že nekterá doma
utre prach. Skautek u nás není, Sokolek asi S, FDTJ jedna,
v Orlu žádná. O prázdninách
se každá 'zahrabe na jedno
místo, obycejne blízko svého hocha, a prožívá v sladkém
klidu svou idyllu, poprípade nekolik. Zuby má vetšina hezké
a to je hlavní. Vubec: h I a vn í j e krá s a a ne zd r a v í«.
(1924.)

Tím je receno mnoho o pomeru dívek ke sportu.
*
Oktaván:
»Telesná práce je vec, která nám pravidelne
nevoní, nikde se po ní neptáme. Z rozhovoru soudím,1 že tu
pusobí hodne! pobyt venku na vesnici, kde se štípe dríví
a pod.«
Z dívciho ústavu: »Skauting se projevil poprvé v tercii
. v té forme, že se kolegyne D. súcastnila kvasiskautské
výpravy pí. Biliánové na Benešovsko. V lercii byl také jen
jediný školní výlet na Karluv Týn. V kvarte se provozují
jen ty sporty, které nebyly z financní stránky znemožneny
válkou, a to ojedinele. Plove se a bruslí. V sekste Se rychle
šírí skauting. Zacíná se p lov a t a bruslit ve smyslu Sportu«.
(1913-1921.)

*

Realista: »Sport pestovalo vážne a úspešne 5 lidí ve tríde,
z nichž jeden box, jeden je dnes dobrým bežcem ve Slavii.
Lyžari 2, tenis o. Sokol 8--10, DTJ a FDTJ nikdo. Umí
plovat asi polovina, systematicky navštevuje plovárnu 6--8.
Ostatní nedelají nic«. (1923.)

Gymnasista-oktaván:
»Sportsmany
nelze dobre zaradit
v naší tríde mezi sportsmany,
protože až na výjimky to
nebyli výkonní sportovci, nýbrž »ianouškové«,
jakých je

I I.
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každou nedeli na Letné
2 lehcí atleti, I boxer a
8 lidí ve tríde, pocítám-li
kantne«. (1923.)

•

I

tisíce. 4 výkonní sportovci byli:
skaut. Celkove byl sport zájmem
ty, u nichž sport vystupoval mar-

*

Ze skupiny 30 studenti'! 18-20 letých, již jsme sledovali
v drívejších cláncích, hraje kopanou 10, jen se chodí dívat
na matche 9, »odpurcu« kopané je ID, jeden »to« ješte vubec
neyidel a zásadne tomu nerozumí. Nekuráku 6, obcas kourí,
pravidelne kourí 19. Abstinentu 5 (z nich 2 skauti),. 17 pije
obcas a 8 pravidelne.« (1919-1923.)

Ze skupiny 10 studentek 16-19 letÝch pestují footbal (výkonne) 3, na matche chodí pravidelne jedna, 4 už na matchi
byly, líbil se jim, ale nestojí o to, jít podruhé, odpi!rkyne
kopané 2. Pravidelne kourí I, obcas 6, nekourí vubec 3, pravidelne nepije žádná, obcas pije 6, abstinentky
4 (z nich
2 skautky)« (1919-1923.)
Ze septimy dívcího ústavu:
»Pravidelne
pestují lehkou
atletiku 4. Lyže 3, kone jedna, kolo I, tenis 3, házená o,
footbal o, jedna závodí v plování, I skautka. V tercii skautovalo z 32 dívek 9, potom rychle odpadají. Telesne se pracuje pomerne hodne, v domácnosti i na poli.« (1924.)

*

=

footbal. Asi 5 Sokolu
Z oktávy gymnasia: »Sport u nás
,"e t.ríde, 2 skauti, a tem se ostatní smáli.« (1922.)

*
Z dívcího ústavu: »Vztah k prírode?
Skaut ing divoký
i krotký? Výlety? Lesy, vodu, louky a také sporty, hlavne
plování, veslování a zimní sporty máme rády všechny, až na
2 zimomrivé a brzy unavené dušicky. Zvlášte voda je náš
živel. Výlety podnikáme casto. Školní výlety máme v lásce
pro rozkošnou intimní náladu vecerních úvah a debat. Mimo
to témer všechny chodíme na výlety soukrome,
menšina
s rodici, vetšina se známými chlapci a devcaty. Divoký
skauting v »žižkovském« slova smyslu u nás vi'!bee nenÍ.
Krotkému skautingu jsme holdovaly až do kvinty a seksty
4-5, ted se nám už nynejší krotký skauting nelíbí a kolegyne ríkají, ž~ je ješte tak pro ta mrnata«. (1923.)

Z reálného gymnasia: »Zájem o prírodu? Meli-li jej z celé
trídy 2-3, je to mnoho. Byli to hlavne skauti, kterí se
sebrali v sobotu a odjeli z Prahy na nedeli. Chlapci sice
uprímní, ale o svém citovém živote nikdy nemluvili. Prece
však jsi postrehl obcas živý a cistý vztah k prírode, jaký
dovede vypestovat jen úzkÝÍ styk s ní a její pochopení. výlety se delaly v nižších trídách, kdy se nás sešlo asi 8, šli
jsme v nedeli nekam za Prahu. Ve vyšších trídách z toho
sešlo. Divokých skauti'! u nás nebylo<<. (1923.)

»V kvarte nás stihl skauting. Behem roku se 50%. organisovalo, ohromný, zdravý vliv, který nás zbavil »j inošských« otázek a krisí do doby, kdy naše tela byla pripravena
ledovou vodou, vichrem, probuzena divokou výzvou hor, rozzárena zázraky západll,
Skautovali
jsme »oficielne«
koedukacne. Skoro každý mel svou dívku. - Láska se vyjadrovala nejkrásnejším,
nejjemnejším
krápníkem,
který
byl prinesen po 3 hodinném lezení pres potoky, plazení Vz m
vysokými chodbami, plnými jílu nejkrásnejší
kvétinou
z nejvyšší skály, nejcervenejšími
malinami ateL Žili jsme
krásne až k dobe analysy citu, lásky, prátelství, prvních
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zmatených polibku. Zde prestal skauting - nedelní, prázdninové navracení k p,rírode, k cloveku. Utvoril se klub, navštevující divadlo, pestující camping, lyžarství, kanoistiku. Ale jádro, vliv zustal. A je hodne tech klubu na strední
škole, o kterých tatínek vykládá se sympatickým úsme~em:
»K teticce do Dejvic nechce chodit,
samé výlety, kluk
hrubne -.«
Nejvetší procento Sokolu, footbalistu do quarty. Pozdeji
se snižuje - na hríšti by se umackaly kalhoty, musel by se
dávat dolu límecek atd. Z footbalistu zbude nekolik stálých,
kterí hrajou zurive v dorostech ruzných klubu. Lehká atletika slabá. Práve to je zajímavé, že ji pestují hoši, kterí
toho nejméne relativne potrebují, mají pekné telo a slušné
výsledky. Lehcí atheti vetšinou cítí se kandidáty preborníkiL Druzí, slabší, se stydí trainovat. Prijdete nekam do
klubu, s nejvetším namaháním skocíte 1'30. Pomalým krokem priblíží se »athlet«, skocí to 2X bez rozbehu a pak to
dá o 30 cm výše. Úsmev prihlížejících
- a tak už aspon
týden neskácete. Ted blahoslavená
Strakovka shromažduje
i nenárocné stredoškoláky,
takže mužete zde bez klopení ocí
skákat 4'50 do dálky, behat IDO za 14. Telocvikári, hlavne
na venkove, mají velký vliv. Tak se stane, že z venkovského
ústavu prijede athletické družstvo, které docela »rozšoupne«
Prahu, a nekolik ústavu pražských po namahavém hledání
staví na »Stredoškolské
závody« jednoho závodníka. SokoJské cviky (parádní)
pomalu ve škole prestávají, hraje se
volley-bal1, cvicí se dechové, švédské cviky. - Lyžúi, vodari rekrutují se ze skauti!. Vytvorí Sel docela kasta sportsmanu, kterí maturují »všemi nebo vetšinou«, studují techniku nebo práva a jako universitáni
myslí v léte na kanoe,
tennis, v zime na vázání - a jsou správní, pro rozhárance
príliš jednoduší kluci. A p,rece je pomerne »telesne kulturních« stredoškoláku
málo. Každodenní cvicení delá mizivá
menšina, z lenosti, ze studu pred sourozenci, spolubydlícími.
Pohnutky,
pro které se zacne pestovat box, beh - jsou
nekdy velmi smcšné.
Hodne p{'!sobí »filmový americký
romantism«,
který ucí, že jest treba mít silné lícní kosti,
úder, ledový klid (nekdo si koupí jen americkou cepici).
Zna,t:né procento mÝch známých zaclo se ucit po shlédnutí
»Tri mušketýru«
šermovat.
»Maug1iové«, »Tarzáni«
hledí
dokázat oprávnenost
svého názvu aspon campingem, trainingem skoku, behu, otužilostí. Stredoškoláci
musí poslouchat! Nemohl by se jim porucit 2krát v týdnu wol1ey-ball,
každou nedeli výlet, po telocviku sprchy a o Vánocích lyžarení?« (t924.)

*
Bylo by ovšem mOžno prejíti k jiným koncinám této
kapitoly, již jsme nazvali »svetem nejkrásnejším«. Je tu
v )r t v ar n é u men í na pr., je tu z á j e m o ved ll,
který se už mezi stredoškoláky casto objevuje ve vážné
forme. Dále jsou tu vynechány takové veci, jako f i I atel i e, š ach y (jež nelze s dobrým svedomím zaraditi
do sportu) a mnoho jiných zákoutí, jež však nemají
tak obecný význam, jako cetba, hudba, film a sport, jimž
jsem venoval v rámci ctvrté kapitoly samostatné partie.

*
Záver.
Motto: »Deo gratias«.
Tato dve latinská slova znamenají »díky bohu« a
kdybych mel vyložit jejich smysl blíže, rekl bych asi,
že je v nich skryta hluboká vdecnost a nadšení autora,
že už je konec »Studentum a studentkám, jací vlastne
jsou«, pri cemž, nepochybuji, že mnozí z ctenáru si oddychnou pri ctení s10va »záver« práve tak opravdove
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JaKO ja. Je zde na míste, abych prohlásil, že s mmt
plne sympatisuji.
Ponevadž vec vydám knižne, mohu místo chvályhodného ukazování na slabiny clánku poznamenat jen
tolik, že jsem o nich znamenite informován, což bude
dokumentováno práve knižním zprácováním a doplnením. Proto také odpovím co nejdríve na clánky kritisující »Studenty a studentky ... « jen v bodech zásadních, o nichž se domnívám, že relativní pravda je
na pr. více 11a mé strane, než na strane dra Fischera,
který se venoval rozboru mého cli"tnku nejvecneji a nejdllkladneji. Ltenárllm dekuji za pocátecní zájem a konecnou trpclivost.
Rád bych jim adresoval na tomto
míste ujištení. že jsem se snažil psát po svém a beznárocne o pražsk5'ch studentech a studentkách, jež mám
prirozenc velmi rád: vždyt jinak bych se jimi tak vytrvale neobíral, nemyslíš, ó ctenári?

I I. zárí 1924.
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ROCNíK 1.

V PRAZE

18. zárí 1924.

'Politika
Cesta k revolucnosti.
Byly-li v marxismu nejaké rysy fatalismu, spoléhání
na revoluci která na základe takových a takových zákonu musí' prijíti, i když vlastne složíme ruce v klín,
není takového fatalismu v moskevské internacionále.
Tu dávno již omrzelo cekat na »objektivní podmín'~y«.
(Presne vzato, už v Rusku, kde bolševici provedli revoluci vubec nebylo objektivních hosnodárských podmínek'v marxistickém smyslu.) Netrpelivost lidí, hodlajících brzy zmocniti se moci a neponecha.ti žádnýc~
zbyteckú jiným, nedá se mnoho zdržovatI absolut11l
úctou k objektivním podmínkám. Tu pak jeví se SunYat-Sen, který cínské vláde práve delá jakési težkosti,
spolecníkem stejne milým jako nejúá taková nadprodukce nebo koncentrace kapitálu o nichž napsal obsáhlé
knihy težkomyslný fatalista Mar~. O hospod~rs~é ~i~uaci svetové promluvil na pátém Sjezdu komu11lstlcke 111ternacionály jako obvykle p. Varga.
Jako referát neznel zcela nadejne a vyvolal v projevech nekterých následujících recníkú jakési zamru~ení;, ~ylo r~c~n~, že
soudruh Varga se dívá na situaCI pnhs peSSlmlStlcky.
(Komunistická terminologie jest, mohli bychom ríci,
v presne obráceném pomeru k naší. My se svého stanoviska bychom neváhali priznati dívání Vargovu ~rc~t~
známky optimismu, uvá!,íme-li, že zko.nstatova~ ja~eSl
zastavení rozkladu a pnznaky konsohdace svetoveho
hospodárství. Práve to však jeví se kom~111istum,:,zh}edem k jejich cílum, pessimismem.)
MUSIl povstatI sam
Zinovev a ríci na Vargovu obranu, že soudruh Varga
není vinen tím, že se objevují známky konsolidace kapitálu. At tak ci onak, komunist~cká internacionála nepokládá již theorii objektivn~ch p~dmínek. ~a . p~s~~cující. Kla~e duraz stá!e zvysovany na su.l;je~<:tlv11l
Clnitele na vuli k revolucI. Tento nazor vyjadnla v debate jasne Klára Zetkinová, jíž jiste onen subjektivní
faktor nechybí:
»Komunistická
strana musí býti více bolševickou. Když
se nám podarí pracovati v tom smyslu, v tom smyslu bojovati, tak nerozvíH se vlna revoluce jedine n~ základ.e
objektivních sil. S ní spoj í se vule mas za vedeni ,kom~llIstické strany k útoku, který s neodolatelnou
m;X:I pozene
revoluci ku pi'edu tak, že znicí meštáckou spolecnost.«

These vydané pátým sjezdem a vrcholící v heslu
bolševis~ce komunistických stran, zabývají se cele otázkou posílení subjektivního cinitele, revolucní vu~e..Toto
heslo zastihuje ceskoslovenskou stranu komu11lstlck~u
ve stavu nejasném, snad nejasnejším, než kteroukohv
jinou. Do jaké míry je u vudce strany, dra Šmerala,
vyvinut onen subjektivní faktor, do jaké míry muž~ revolucní vule u neho dospeti k ohnivosti, zustane aSI navždy hádanKOU. Zatím se zdá, že celou taktiku své
strany založil na ví re v objektivní podmínky. , V zI?omínáme na obsáhlou rec, kterou pronesl na prv11lm Sjezdu
osamostatnené levice. Sotva muže býti v politice proneseno neco ješte neosobnejšího, mraziveji fatalistického.
Revolucionár s ponekud ruským temperamentem nepochybne pocituje nad touto recí, že tak mluviti prísluší
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spíše hvezdári než vudci revoluce. Šmeral mluvilo revoluci, která prichází se zákonitostí pohybu nebeských
teles, které nic nemuže vychýliti z jejich drá.hy. To,
zdá se, muže býti vyloženo jako oportunistlcká
odchylka: nebot, je-li pohyb revoluce predepsaný a nezme·
nitelný jako pohyb nebeských teles, pak na ni mužeme
míti práve tak málo vlivu, jako ho máme na nebes~á telesa, a naše prání nehrají pri tom žádnou roli. Tento
astronomicky. chladný názor na revoluci není ovšem
schopen zv)'šiti revolucní elán. Heslo bolševisace strany znamená dutklive vyjádrené prání, aby se ponekud
upustilo od této theorie nebeských teles a aby csl.
strana komunistická se dívala na revoluci jako na neco,
co možno delati rukou pilnou a duchem cilým, asi jako
stul nebo volby.
O bolševisaci strany byla v ceském komunistickém
tisku zahájena diskusse velmi otevrená, zavdavší podnet
. k mnohému posmechu odpurcu. Jest to posmech vetšinou hodne pošetilý. Diskusse tak otevrená a tak prístupná odpurcum není známkou slabosti, spíše síly.
Sotva která jiná naše strana by si to dovolila. Ozvala-li
se v diskussi také jasne vyjádrená touha, která expressis verbis praví, že bude dobre nekteré vudce hoditi pre~
palubu nutno ríci, že jsou na pr. také ve strane agrár11l
a u csl: socialistu lidé, kterí by nekteré vLldce rádi hodili
pres palubu. Ale tyto strany neodváží se svésti o tom
diskussi tak verejnou.
Tolik lze videti, že ceskoslovenští komunisté jsou
jednou z tech stran, které heslem bolševisace budou postiženy nejtíže. Jest faktem, že se dosud nezarizova~i
na t. zv. aÍmtní revolucní situaci. Zinovev pravll
o tom v debate s dávkou ironie, že »každ)' ví, že ceskoslovenské bratrSKé strane nebezpecí predcasného vystoupení nehrozí.« Ceští komunisté od pocátku instinktivne
prov8.deli heslo »K 111asám!«, které bylo vydáno tretím
sjezdem internacionály. V agitaci dosáhli urcitého mistrovství. Internacionála mívala k ceské komunistické
strane znamenité ohledy, brala zretel k zvláštním pomerLlm zeme, k pocitu ohroženosti, který musí míti ~alý,
sotva se osvobodivší národ, k patriotismu del11lctva,
vzrostlému ve válce a ne hned zcela odstranitelnému.
Z toho duvodu povolila Internacionála ceským komunistum cestu pomalého tempa, rozmýšlela se nejakou
dobu než od ní pocala žádati vypiatou a nekompromis ni revolucnost. V tomto období ceská komunistiCKá
strana velmi dobre prosperovala.
Jiste nevychovávala
v delnictvu vojenské vlastnosti. Ale »umela«, jak priznal Zinovev »výtecne odtrhnouti vetšinu delnictva od
sociální dem~kracie«.
V té dobe, pravil dále, byl pro
nás Šmeral absolutne nenahraditeln)'. Po nejakou dobu
byla ceskoslovenská sekce dokonce miláckem Moskvy:
byla to první strana mas v komunistické internac~~nále.
Za cenu ovšem kterou Moskva už nechce platltl: za
cenu pomerné dmírnenosti a jakéhosi držení jazyka za
zuby, pokud se týká posledních cílu hnutí.. A tak s.e
mužete ješte dnes na ceském venkove setkati s komunlsty, kterí jsou udiveni, reknete-li jim, že tejich strana
má v programu provésti revoluci hned, jak to bude
možno.
Heslo bolševisace komunistických stran vydává Inter-
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trvalý význam fatalismu Lodgmanova jeho vyjádrení,
že formoval v tábore
nemeckých
politických stran
jedno stanovisko, a poskytl možnost stranám druhým,
aby je posoudily a,-uznaly jeha risiko. Proces v pracovním sourucenství jest stálý boj téta reality s fatalismem Lodgmanavým.
Problém válecných pujcek, jehož rešení sleduje se
v nemeckém tábore s daleko vetším a životnejším zájmem, jiste posilní znovu vlnu nacionalistickou.
Baj
aktivisttt, stran, které chtejí se vyrovnati s realitau, s pasivitou a fatalismem nem. nacionálu, byl stí žen v neprospech pro pracovní sourucenství. Zároven však jest
zkouškou, zda a jak fatalism Lodgmanuv byl již prekonán v stranách aktivistických; to je již problém ne pouze stran nemeckých, ta je otázka, zda vnitrní proces
v nemeckém tábore pokrocil tak dalece, aby nemusil
býti považován pouze za vnitrní otázku nemeckých
stran politických.
K. T.

._-

Dopisy strýce Jana.
IV ..

Tak pockej. Drív než Ti napíšu o svých nápadech
a náhledech na úpravu sociálních pomeru, musím adbocit.
Píše a mluví se v socialismu mnoho o pradukci, a
myslí se tím hlavne produkce rolnická a produkce prumyslová. Víš, co z obojího Marx vykonstruovaL Ale
neuvažuje :se dosti o jiné pradukci: lidské. A prece ta
rozhaduje, a je velikou otázkou, muže-Ii lidstvo nechati
regulaci produkce lidí jen prírode a pomerum, nebo
muže-Ii si traufati v;títi ji samo do rukou.
Moderní hygiena a sociální péce má konec koncu
jeden cíl: snížení všeobecné úmrtnosti a prodloužení
lidského veku. Je naprasto jisto, že kdyby spolecnost
dala hygienikum a sociálním hygienikum do rukou
takavé prostredky, aby naplnili vše to, co jim stav jejich vedy dnes napovídá, docílili bychom snížení úmrtnosti :na jisté minimum a prodlaužení lidského veku
na jisté maximum. To by melo dusledkem znacné zvýšení prírustku
obyvatelstva ~ rekneme z dnešních
asi 6 na tisíc asi na 10 na tisíc, ci-li 00 1;%1 rocne.
Hygienikové dnes marne narík;:~.jí, že jejich afficína
je odstrcena a že svau blahodárnou pusabnost nemohou rozvinauti, jak by chteli: je tu jeden rozhodující
moment, bez nehož se nehnou: mohli by prastredky pro
svou práci dostati jen tenkráte, když by h a s pad á rs k é po me r y d o v ,o lov a I y z výš e ní
p r ír u s t k u ob y vat e I s t v a, jaké by jejich práce
mela v zápetí. A toho dnes není; hospodárské pamery
- a ne hygiena - regulují posud produkci lidí.
Vyjdeme od gruntu - venkova. Vesnice samy nerostou, pokud zustávají verny produkci zemedelské:
jejich katastr, jejich pole uživí urcitou míru lidí. Obyvatelstva však má znacný populacní prebytek, kterého
nelze umístiti doma, nýbrž který znamená rocní príliv
obyvatelstva do mest: mesta tenta prírustek zkansumují a ve druhé neb tretí generaci znicí. Nenajdou-li
tita prebytecní vesnictí lidé zamestnání, pak nastává
bud vystehovalectví neb nadmerná úmrtnost detská
i dospelých: príklad tohoOmáme na Slovensku.
Vlast v urcitém hospodárském stavu uživí jisté kvantum lidí; co je pres tu o míru, žije v nedostatku a musí
zmizeti.
.
Proti tomuta príradnímu zákonu není odvolání; ale
socialisté namítají, že dnešní kvantum lidí ve státe
nežije vetšinou špatne proto, že je jich prebytek, nýbrž
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proto, že prostredky k živabytí jsou špatne rozdeleny;
a tvrdí, že pri spravedlivejším rozdelení dostane se na
jednotlivce ci rodinu tolik, že budou moci všichni býti
živi lépe než dnes.
Snad; ale žádal bych dukazu. Nemáme propocítáno:
kolik lidí by naše vlast pri dobrém rozdelení majetku
slušne uživila. Merítkem tu nemuže býti ani majetek
nemovitý, ani peníze, ba ani ne nejistá t. zv. obchodní
bilance; jediným merítkem je produkce zemedelská.
Ale nestací tu posavadní methody pocítací; nestací
t. zv. vedecký podklad, t. j. su~hý výpocef, kolik clovek
denne potrebuje bílkovin atd. - ta vše zklamalo docela
za války; nestací ale také t. zv. praktický podklad empirický, který je individuelní. Bylo by treba spojení
obého: studia vedeckého a poctu ne v laboratori neb
kancelári, ale mezi lidem, bedlivéha studia výživy a
její dostacitelnosti ci nadbytnasti dle jednotlivých kra·
jin, a dle techto peclivých studií a poctu stanovení
min i m a v Ý ž i v y, potrebného k udržení života dospelých lidí, udržení zdraví, pracovní schopnosti a
výchovy detí. K tomu by patrilo práve tak peclive stanovené minimum bydlení, ošacení a obutí, a kanecnf'i
i kvantum duševní stravy a zábavy. Dostali bychom
takto jakýsi standard of life jakožto základnu propocítání, kolik lidí se v naší vlasti muže m a x i m á I n e
uživiti pri takové a takové produ~ci zemedelské a tom
a tom stavu národního jmení.
A ted jsme u toho bodu, kde zacíná má fantasie chceš-li tomu tak ríkati. Já myslím, že by toto peclive
stanovené minimální kvantum nutných prostredku k živobytí melo Ibýti 'Zajišteno k a ž d é m u obcanu bez
rozdílu veku, stavu, pohlaví, majetnosti, schopností,
pracovitosti, poctivasti, mravnosti. Co je pre s toto
minimum, toho necht si každý dobude svou prací, pílí,
nadáním.
Je to jednoduše receno - ale bolestne porozeno: už
deset let to nosím v sobe, a vyvinulo se to pomalaucku;
cetl jsem loni, co o téže veci napsal Popper-Lynkeus a je mi to - at u neho je ta sebe zmotanejší a málo promyšleno, prece jenom dukazem, že na té myšlenCe neco
je. Jen si domysli dusledky takového zarízení: Je to
jediná cesta k uskutecnení t. zv. sociální péce; clovek
má v hloubi své duše temné vedomí, že má p r á v o r:a
prostredky k živobytí aspon stejné, jako každý jiný živocich na zemi; príroda nenechává žádného tvora bez
potravy, prístreší a ochrany; v primitivním stavu také
lidé nemeli o tyta základní životní potreby nouze: nouze ta vyvinula se umele, krivým vývojem lidské spolecnosti.
A základní pocit claveka do bídy uvrženého
je pocit krivdy, bezpráví;
a krivdu a bezpráví nikdy
nesrovnáš t. zv. dobrodiním, nýbrž uplatnením práva
a spravedlivosti.
Ale krom toho: lidé nejsou nikdy vinni svou bídou.
Ani lenost, ani zlocinnost nejsau vinou, když se nad
tím hluboce zamyslíš: vždyt dary prírody jsou tak
ruzne razdelovány, pricinlivost, nadání a vtip, pomáhající k zlepšení živobytí, i t. zv. zlocinnost prijdou na
svet zároven s deckem jako jeho asud, na nemž vychování málo zmení: a devet desetin zlocinnosti pusobí
sama :spolecnost lidská svým špatným zarízením. Ale
tím, že se clovek narodil, že se radí bez viny a bez úcastenství na tom, co príroda uznala za dobré do neha
vložiti - tím je dán základ hluboký k bratrství všech
lidí; a není dobrým projevem bratrství, odejme-li bratr
bratru po lední prostredky k živobytí.
Není však vinou lidské spolecnosti, že se lidé nerodí
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»To je starost Pána Boha. Vy myslíte, že víte, jak
stejní. A vždycky ztroskotají všecky pokusy rozdeliti
podíl na živobytí mechanid<y stejným dílem; je proto
by to melo být; on ale ví, jak to m u s í být, a zarizuje
lépe, dáti jen minimum, na které má každý hluboké
vše dle tohp.«
prirozené právo, a ponechati jednotlivcum, aby dle darLI
»Ale stojí psáno: Clovece, pricin se, a Buh Ti požehná.«
prírody v ne vložených vymohli si více.
Nemohu se tolik rozepsati, jako by tento sen zaslou»Ano. Ale jso~ veci, které si Buh nechává pro sebe.
žil: ale domysli dusledky jeho pro verejné zdraví, pro A jsou pricinení, kterým Buh nepožehná.«
kulturu a civilisaci, pro pravou svobodu, pro soudržnost
»A to je moje premýšlení a psaní?«
státu, vzrust dustojnosti lidské a jiné a jiné veliké veci
»Premýšlení ne. Ale psaní ano.«
»Proc to?«
- dojdeš k témuž presvedcení, k nemuž já: že sen ten
stojí nejenom za snení, ale i zá vážnou úvahu, propraDlouho premýšlel, mlcel, po strane na me vrhnul
cování i - v život uvedení.
zkoumavý pohled, a zase mlcel.
To poslední ovšem není tak lehká vec. Netroufal
»Nu, reknete mi to zpríma - však já se neurazím!«
»I což o to! Ale težko je to ríci. Nu, víte, starému
bych si, prenésti se pres ni tak lehce, jako ucinil Popper-Lynkeus. Pracoval jsem a premýšlel o tom úsi- cloveku nedlouho pred smrtí všelicos divného prijde do
lovne; ale není to práce pro opušteného starého muže
hlavy. Když jeho celý život byl spravedlivý a podle
na venkove; chtelo by to mladší hlavu, jež by se mohla
prikázání božího a smíril se už nejenom se životem,
ale i se smrtí, pošle mu Buh svou jiskru. Ale když je to
jen tomu venovati a našla prostredí a pomoc pro tuto
obrovskou prá'ci. Narazíš tu na nutnost rovnosti všech
opravdu boží jiskra, pak takový clovek o ní s nik}rm nepodmínek životních pro všecky lidi - tedy nemožnost
mluví ani o ní nepíše; je to dar boží, aby mel to nejudržení dedictví: jakmile zrušíš dedictví, narazíš
krásnejší s sebou do hrobu.« - - na obtíž provozu prLunyslových a obchodních záPak už jsme mlceli - vlastne mne se jaksi zdálo, že
vodu, jimž zemrel majitel a vudce, a dostáváš se už nelze o nicem mluvit, a když jsem premohl jakousi
nutne pred težké úvahy o družstevnictví,
komumimovolnou okamžitou rozladenost, videl jsem, že sice
nismu, státním provozu. Narazíš na obtíže pri úva- jsem presvedcen o tom, že nemá pravdu, že blouzní ze o majetku zemedelském, zdánlive nutném pre- ale jaksi j~em mel ten pocit, že je tu chvíli výš než já:
že on už snad má tu jiskru, a ta moje že snad - ješte
bírání pudy synem; na obtíže hodnocení duševní práce,
není ta pravá.
v}'ber detí pro urcitá vychování a vzdelání specielní,
to dovede Te k úvaze o možnosti ci nemožnosti ponechání výchovy detí rodicum - a dále a dále, pres celý
komplex sociálnkh a národohospodárských
otázek, hodne do hloubky a šírky. A konec koncu, již zdánlive jednoduchý základ všeho - poskytnutí životního minima
Rudolf Arnold:
všem lidem - vyžaduje bedlivé úvahy: k d o jim to má
Podstata a kritika marxismu.
dáti? Jak se má techto ohromných hodnot nabýti, jak)'
má býti princip rozdelovací, jaký apparát to má obstaIV.
rávati?
V »Kapitálu« prohlašuje Marx výslovne, že kapitaNechci Ti psáti své náhledy o tom všem: píšu Ti lismus t. j. »vykoristování«
delnictva nemuže nikdy
psaní, a ne knihu.
A ostatne mám zase ten dojem,
vzniknouti ve svobodných koloniích t. j. tam, kde volže to není úlohou starého cloveka. Je to práce pro mla- ná pl'tda se nachází v držení národa a kde proto každý
dou hlavu na celý život - spíše ješte práce pro mnoho príchozí má možnost jistou cást této pLIdy premeniti
hlav nekolika generací. Lidské mozky jsou ruzne se- v soukromý majetek, aniž by prekážel stejnému postrojeny: jedna vydá myšlénku, ale nemá schopnosti
stupu pozdejších príchozíc:h. Avšak ani Marxovi, ani
ji prenésti v život; druhý má zase schopnost daný ná- jeho nohsledum nikdy nenapádlo, že by zde, t. j. v zjedpad zkritisovati, propra\covati; tretí má nadání organinání volného prístupu k pl'tde, mohlo vezeti nejjednosovati jeho provedení, ctvrtý má schopnost presvedciti
dušší východisko ze zacarovaného kruhu nenávideného
potrebný pocet lidí, že to tak a tak musí býti a jináce
Kapitalistického rádu. Nebot v latifundiích a velkostatže to nejde, a pátý má sílu premoci vodu, ohen i moci
cích chová samotná Evropa nadbytek plochy kolonipekelnéa železnou vLIlí vše uskutecniti.
sacní. Tím lépe ovšem poznaly reakcionárské vlády neChodívám rád k starému Mrázovi, výmenkári, je to bezpecí, jaké chová v sobe pro rád kapitalistický volný
prostý deda, ale casem má prímo podivné rozumy, tak prístup lidu k pl'tde, a neotálely proto nikdy vyprodati
jako by kdosi shora mluvil jeho ústy. Gorkij povídá
veškerou snadneji prístupnou pudu, sotva" že se zmockdesi o podobném starém vesnicanu, a ríká pri tom, nily nejaké zámorské kolonie, mezinárodním spekulanže mezi rozumy takového starého muže z lidu, repro,
tl'tm, kterí pod stydlivou firmou »Koloniálních spolecdukujícího vlastne lidovou moudrost, a nejvyššími vý- ností« se snadno nabytým prírodním bohatstvím prosledky vedy není skoro žádného rozdílu.
vozovali prostou lichvu s tím výsledkem, že príchozím
Tak se mne tuhle ptal starý Mráz:
chtejícím se usaditi na trvale a naleznouti svou obživu
»Vídám u vás dlouho do noci svetlo. Co pak to v noci poctivou prací ztežovali živobytí.
deláte?«
Ani v Australii v tomto ohledu nebylo jinak, takže
»Ale - premÝšlím, ctu a všelicos píšu.«
v létech osmdesátých veškerá prístupná puda až na
»0 cem to?«
nepatrné zbytKY se nacházela v rukou londýnských a
»Tak - o lidském živote, spravedlnosti, jak by lidé newyorských spekulantu, dlících vetšinou mimo zemi
meli žíti, aby byli štastni, a takové podobné veci.«
a zužitkujících svl'tj majetek bud prostrednictvím náMráz dlouho mlcel. Pak povídá:
jemcu, bud pastvinárstvím. Avšak v Australii již pred
»To není dobre.«
prevratem v r. 1890 prispením Henryho George, ame»Proc?«
rického propagátora
pozemkové reformy, podnik-
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nuvším v létech 80tých prednáškovou cestu po Australii,
nabýval ve verejném mínení stále vetší platnosti požadavek, aby užívání pudy bylo zlepšeno zákony smerujícími k vytvorení - neodvislého selského stavu, cili
k hustšímu osídlení a aby stát ucinil prítrž zbavování
se svého majetku pozemkového. Ani nebylo treba výmluvnosti geniálního
reformátora
amerického,
aby
australský delník pochopil, že volný prístup K pude má
význam dalekosáhlý. Znamená, že nikdo neprijme práci, za niž by nebyl odmenen odškodnením alespon takovým, jaké by získal vzdeláváním vlastního statku.
Volný prístup k pude takto znamená, že príjem neodvislého kolonisty se stává všeobecnou základnou mzdové stupnice, kdežto v Evrope, kde prístup k pude je
zatarasen velkostatkem, touto základnou jest príjem
nádenníka na velkostatku.
(Tím celá záhada ruzných
teoretických })zákonu mzdových« jest rozrešena.)
Všimneme si, jak v N. Zélande byl nerušený prístup k pude trvale zabezpecen. Když r. 1890 byla nastolena liberální delnická vláda, vlastnilo 584 osob nebo
spolecností as 3 miliony hektaru pudy. Nová vláda
tuto pudu nesestátnila šmahem. Prostredky, které použity byly, smerují dílem k tomu cíli, aby pro budoucnost utvorení dalších latifundií bylo znemožneno, dílem aby velkostatky byly rozdeleny mezi drobné osadníky. V diskusi se vyjádril ministr ver. prací Reeves
následovne: })Kolonie si nepreje techto velkých statKu.
Jich držitelé nemají toho nejmenšího nároku na ochranu státu. Považuji tyto velké usedlosti, necht jsou
cástecne rozumne obhospodarovány cili nikoliv za s 0c i á 1ním
o r, za prekážku pro prumysl, z a bar ik á dun
a c e ste
p o k r o'k u.
Prvému cíli s·louŽí ustanovení zákona pozemkového,
podle nehož nikdo nesmí získati více než 262 ha státní
pudy prvotrídní anebo 820 ha pudy druhotrídní. Kupující má možnost voliti z techto 3 soustav: koupi prostou, nájem se slibem koupi, nájem dedicnÝ. - Pri
soustave prosté koupi jest složiti petinu ceny v hotovém, zbytek do 30 dnu. Kupující se stává však vlastníkem plnoprávným jen tehdy, splní-li jisté podmínKy
stran zvelebení a skutecného osídlení. Podmínky ty
smerují k vyloucení spekulace.
Pri soustave nájemné se slibem koupi obnáší nájemné
5% z ceny.a kdežto smlouva pachtovní zní na 25 let,
má nájemce právo koupiti pozemek po uplynutí IO let
za cenu puvodne stanovenou.
Pri tretí soustave: dedicném nájmu stát hájí svého
vlastnictví a odevzdává pudu náiemci na 66 roku (pri
pozemcí,ch stavebních na 33 let. Nájem obnáší 4%. Po
uplvnutí této lhuty jsou pozemky znovu odhadovány
a ná iemné upraví se podle nového odhadu. Tyto podmínky umožnuií i nejchudším stC>.tise zemedelcem.
pri posledních dvou soustwách náiemných jest náiemce vázán splniti jisté podmínky stran zvelebení a
o ývání. Jest na pr. povinnen zríditi na pozemku obytn)' dt1m. nudn nevzdehnou zorniti a zornenou osázeti.
Nejvet~í obliby si získala soustava druhá, t. j. nájem se slibem koupi.
Vlád", na tom npnrestává. ZT)rístuonení pudy VVžádalo . i ruzných dalších oT)::ttrení. Rok co rok pricMzí
do Nového Zélandu neKolik tisíc pristehovalcll žád?jících bud pudu nebo práci. K temto príchozím druží
se delníci stavší se obetí stávek, pro než nebylo možno
dosíci práce. Tím se vyskytla nutnost n::tlézti praktických prostredku za umístením techto lidí nema iících
žádného anebo jen kapitálu skrovného. Za tím úcelem
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byla otevrena východiska oznacena názvy jako smallfarm associations, village-settlements a improved-farm
settlements.
Small-farm associations (rnalorolnická družstva) jsou
sdružení nejméne 12 osob utvorená za úcelem získati
spolecne urcitou rozlohu pudy (nanejvýše 4510 hektaru). Jakmile je puda zajištena, jsou zrizovány silnice.
Pak se rozdelí puda v stejnomerné cásti, o než clenové
sdružení metají los. Tím trvání družstva jest ukonceno a každý clen nabývá opet své volnosti, pri cemž
teží z výhody, že není osamocen, a z možnosti, že se
mu dostane zvlášt výhodného losu.
Soustava nazvaná village-settlements (vesnické osa·
dy) jest podobná predešlé, liší se však tím, že v tomto
prípade vláda osadníkum zapujcí prostr'edky pro první
zarízení se. Osadníci, kterí se zde usadí, obycejne cást
casu svého venují vzdelávání pudy, pro ostatní cas vyhledávají práci na cizích statcích bud co strihaci ovcí
anebo co nádenníci.
Co se týce improved-form settlements (osad zušlechtelÝ;chstatku) tyto mají zamestnati nezamestnané a pripoutati je co možná nejvíce k hroude. V jistých lhutách, jakmile se šírí nezamestnanost, urcí vláda jistou
rozlohu panenské pudy, na níž nezamestnaní delníci
jsou vysláni. Tito dostávají mzdu, aby kraj zornili.
Jakmile se puda stane zpusobilou k zasetí, obdrží ji
v dedicný nájem.
Ponevadž, jak již podotceno shora, rozloha pudy
jsoucí
disposici vláde, byla dosti nepatrná, chopila se
tato zbraní k získání další pudy. A temito zbranemi
jsou dan pozemková a vyvlastnování velkostatku.
Dan pozemková jest vzestupná. DrobnÝ osadník neplatí niceho, dan zatežuje jedine boháce. Dan tato ukládá se teprve tehdy, prevyšuje-li cena pudy 500 liber
(75.000 Kc), od 5°0-5000
liber obnáší dan I penny
z libry, t. j. asi 4 promille (4%0)' Od 5000-7000 liber obnáší dan 11/1'6 penny z -libry a stoupá až na 3
pence (as 1.2%). Od I. brezna 19IO jsou prirážky na
statky v cene presahující 40.000 liber zvýšeny o 25%.
R. 1908 ze 150.000 držitelú pudy a 24.179 nájemcu
platili dan z pudy 28.991 držitelu ,obnosem 537-846
liber.
Druhou zbraní proti v'elkostatkárum jest vyvlastnování. Cena urcována jest komisí složenou ze soudce
neivyššího soudu a dvou prísedících. z nichž jeden
jest jmenován vládou, druhý prodávajícím.
S tímto zákonodárstvím
jsou celkem srozumeni
i držitelé latifundií. Reptají sice proti výši dane pozemkové. Jsou-li však nespokojeni s výší uložené jim
dane pozemkové, mají právo, žád::tti vládu, aby prevz::tla jich pozemky z::tcenu. tvorící základ zdanení, kterážto cena iest udávána samotnými držiteli latifundií.
Tímto ust;:Jnovením získává vláda dvoinásobne. Prodává-li m<l.iitel, zvetšuje vlád::t vlastnictvt státu. Nenrodává-li. neODovažu ie se udávati cenu nižší vzhledem
k možnosti budoucího prodeje, a vláda tím získává
s"'rávného podkladu danového. Výsledek byl príznivý.
Nncenvch vvvh,stnení bylo jen posKrovnu, vetšinou
držitelé latifundií prodávají dobrovolne. Vykupování
velkostatku se odbývá od r. 1892 bez prestávky. Rozpoctem r. 1892 byl úcelu tomu zustaven obnos 5°,000
liber, kterýžto obnos každým rokem byl zvyšován, takže
r. 1897 již obnášel 500.000 liber sterlingu. Celkem stát
zakoupil do .'11.13. 1908 460.000 ha, z nichž as 400.000
ha bylo zadáno 4292 osadníkum. Celková vydání obnášela 4,800.000 liber za statky, 409.000 liber za meIioli<:
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race. Zúrocení vyžadovalo 1,116.000 JE, pnJmy obnášely 1,433.000 JE. Celkový zisk tudíž obnášel 317.000 JE.
Pozoruhodným jest, že stát samotný obstarává osadníkum levný úver' hypotekární v obnosech od 25 až
do 3000 liber. Úroková sazba obnáší 5%1 a 1 %amortisace.
Dan z príjmu jsoucí uídádána ze stejného hlediska
(dan neplatí, kdo nemá príjmu alespon 300 liber
45.000 Kc) má výsledek stejne príznivý pro nemajetné, tíživý pro boháce. Touto oQbratnou politikou podarilo se vláde uspokoQjiti jak rolníky tak delnictvo a
získati pro sebe dve trídy, které podporují jednu a
tutéž vládu.
Zákony omezující prístehovalectví príslušníku žluté
rasy i evropských levných pracovních
sil doplnují
štastne toto sociální zákonoQdárství pozemkové.
, Zde prirovnání príjmu a výdaju' delníka novozélandského s nemeckým (pred válkou), pri cemž nutno
podotKnouti, že ceny potravin v Australii jsou spíše
(maso znacne) levnejší nežli v Nemecku:
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Pomocnfk krejcovský
Pomocník krejcovský
v Obristcburcb (79 000 v Lubeku (P6.000 obyv )
ženat s 3 dítky pod
obyv ) ženat s 3 dítky
7 let
pod 7 let

sh
d
Týdenní mzda.
• •
68
byt. . . . . . . .
6
6
(cottage se zahradou v rozloze 1.2 ha)
chléb.
. . . . . •
1
6
maso a ryby
• • .
5
osadní zboží, máslo,
9
mléko
.
3
otop a osvetlení.
3
boty a šatstvo
. .
10
zelenina a ovoce
. ..
3
(za další 3 sh teženo z vlastní zahrady)

sh

d

33

5
2
2

6
7

3

11

1

7

1

8

14

3

1

1

-------------42

t. j. ze mzdy.

.....

23

60%

70%

Australský delník vydelává nejméne dvakrát tolik co
nemecký (uvážíme-li nepatrné zatížení australského
delníka danemi, jak prímými tak neprímými, jeví se
pomer ten ve skutecnosti ješte znacne proQnej príznivejší I), žije mnohem lépe, pres to však spotrebuje menší cást platu svého na bezprostrední potreby životní.
To znamená možnost znacných. úspor!
Zda by bylo možnoQ, zjednati
u nás Edu prístup
k pude, uciniti jej tím zdravým a štastným a zdvojnásobiti rázem kupní sílu jeho? Nepochybuji o tom ani
dost málo. Jen trochu dobré vule by byloQtreba.
Základní rozdíl mezi pomery našimi a australskými
jeví se v toQm,že' v Australii neexistuje žádného hromadného proletariátu.
Zabezpecením volného prístupu
k pude znemožnili tvorení se proQletariátu zemedelského
a kde není proletariátu na venkove, nemuže ani vzniknouti ve mestech, podarí-li se zabrániti vnikání jeho ze
zemí cizích. (Ani ve Švýcarsku ani ve Francii není
latifundií a hroQmadného zemedelskéhoQ proletariátu.
Tu souvisí vznik mestského proletariátu s hromadným
pristehovalectvím
pracovních sil z okolních zemí!)
V prvé rade se jedná tedy o odstranení proletariátu zemedelského. Dle udání prof. Macka k tomu úcelu by
bylo zapotrebí vyvlastniti velkostatky nad roo ha, címž
by byloQzískáno orné pLldy a luk v rozloQzeas 1,200.000
ha. Nebylo by však zapotrebí vyvlastniti všech techto
velkostatku najednou, staciloQ by bez pochyby, kdybychom zatím reservovali oQvšemvýhradne pro úcely této
vnitrní kolonisace rozlohu velkostatku as nad 500 ha.
Takto získaná puda pojme totiž takoQvémnožství bezzemku a nejdrobnejších zemedelcLl, že u velkostatkáru
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se objeví nesmírný nedostatek pracovních sil. Jejich
dosavadní rabové: bídne placení nádenníci, celedíni a
deputátní'ci se osamostatní, címž ve1kostatkársk~ podnik
utrpí na výnosnosti, ne~Rt puda be'z lidí jest velkostatkári máloQplatná. Aby nemohli velkostatkári prejíti ke
kulture, potrebující méne lidí (pastevnictví, lesnictví
a p.), o to se musí postarati berní politika.
Vel k o s t a tká r s k á
u d a, p o k u dne
b u,d e v y v 1a s t n e n a, m u s í být i s t e j n e z d anena
jako
puda
malozemedelská
téže
j a k o s t i, a t s i n a n í vel k o s t a tká r p es t u jet r e b a s boOd 1á c í. Toto opatrení by už samo
donutilo velkostatkáre, aby oQdproQdávalisvou pudu necekajíce na další vyvlastnení.
Pribírání sezonních pracovníku z ciziny musí být
omezeno.
Premrštených prostredku ku provedení této vnitrní
~<olonisace není zapotrebí. Zaplacení velkostatJ<:árum
ffi0hlo by provedeno býti, jak navrhovali puvodne samotni, po vZoQrupruském a to tak, že dosavadní majitel
velkostatku obdržel by cenu kupní, vyplacenou v rentových úpisech státem garantovaných,
umoritelných
po urcitou radu let. Na prozatímní zarízení tech nejchudších by postacilo 20.000 korun na usedlost, což
by vyžadovalo pri zrízení na pr. 20.000 usedlostí rocne
nákladu as 400 milionu Kc. ObnoQsten na investici tak
naléhavou a tak plodnou, jakou jest beze sporu vnitrní
kolonisace, není tak veliký, uvážíme-li, že podpore
produkce velkostatkárské, jak je representována dnešním systemem ministerstva zemedelství, vyžaduje rocne pres 600 milionu. Myslím, že naši strední a velkostatkári ,nejsou takovými chudáky, aby dve tretiny z této
sumy nemohli oželeti ve prospech tech nejchudších.
(ProQ prípad, že by ministerstvo zemedelství ani jiné
ministerstvo techto 400 milioQnunemohlo postrádati, navrhnul bych, aby o obnos ten se postarali oni držitelé
velkostatku a závodu prumyslových,
jimž dovoleno
bylo miliardové hypotecní dluhy kontrahované v predválecné mene zlaté splatiti za války a po válce v znehodnocené mene, na úkor drobných strádalu, kterí jim
úspory svoje prostrednictvím sporitelen, pojištoven atd.
sverili! )
Tato akce koQlonisacní liší se od agrární reformy
dosavadní tím, že chce zprístupniti pLldu práve tem,
kterí pri dnešním zpdsobu provádení reformy pri každém delení velkostatku vycházejí na prázdno, bud
proto, že nemají penežitých prostredku, anebo že na
ne nezbyloQ,ponevadž vyvlastnené a drobným uchazecum rozdelené ploQchynestací, anebo protože puda ta
je príliš drahá. Agrární predáci ve svých publikacích,
tedy v teorii naprosto souhlasejí s duvody, které opravnují vnitrní kolónisaci. (Viz na pr. spis »0 rozdelení
velkostatku k úcelu vnitrní kolonisace v Csl. republice«
od dr. inž. Jana V oženílka), v praxi však koQlonisaci
tu dosud naprosto marili, 'ovšem za asistence socialistu.
']:JI
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Finance Národního divadla.
Nedávno publikovaný deficit Národního divadla vyvolal všestranný podiv. Representuje' císlici, jež je
Yskutku prekvapující. Lze však ríci, že je také s podivem, že za daného stavu není vetší. Správa Národního
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divadla rozhodne ucinila chybu, že nepublikovala rádnou bilanci, z níž by bylo patrno, že deficit je zavinován nikoli umeleckým vedením, lec nedostatky organisacními a financne správními; v této chybe pak i pokracuje, nebot není niceho známo, že na publikaci bilance a preliminovaného rozpoctu nejak pomýšlí. Naopak nebrání se konstituování nových financních institucí (intendancní rady), címž podporuje jen mínení,'že
hospodárství v divadle je pri nejmenším povážlivé. Ale
dokud Národní divadlo neosvojí si mravu rádne vedeného podniku, dokud nevydá zpráv jako to ciní na pr.
Ceská Filharmonie, není možno zú:rociti ani pro ani
proti. Lze tedy usuzovati jen z poznatku, jež jsou odvoditelny ze systému a organisace provozu.
Národní diva'dlo má príjmy jednak své vlastní, jednak dotované z verejných prostredku. Boj proti financnímu stavu divadla vede se pak pod devisou práve
techto subvencí. To jest nesprávné. Verejná subvence
umeleckému ústavu neudílí se jako nejakému politickostranickému družstvu, aby byl kryt schodek na konci
správního roku a napresrok v nem opet pokracováno,
nýbrž proto, aby byla spotrebována ve službách umeleckých, pro mimorádné ciny, pro takové, jimž nemohl
by dostaciti ani jinak aktivní stav celého divadla. Proto
je ,chybou anebo i prímo vedomÝm zkreslováním, vycítá-li se nekterému z obou umeleckých chefu, že usporádali nekolik mimorádne nákladných umeleck)'ch událostí. a tím že prý zavinili deficit. Kdyby nebylo onoho
tajnustkárství s položkami i císlicemi, bylo by možno
dokázati, že tyto zvláštní události nepohltily subvencí,
naopak, že bylo z nich dosazeno na bežný repertoir,
tedy na ten, na který si divadlo musí vydelat samo.
A tu se ukazuje, že dnešní organisace divadla zakrývá
útvar, který za svého stavu nemuže býti aKtivní. Jsou
to chyby organisacní, jež s obdivuhodnou precisností
zapadají do sebe, vyvolávajíce další a další nedostatky.
Financní kritiku a financní opatrení v umelecké instituci lze zajisté obstarávati ien tehdy, když umelecká
kritika posoudí, co ze složitého aparátu divadelního
umelecky nevyhovuje;
prekrocí-li se preliminovaná
cástka pri nejakém díle, není to predmetem hospodárského posuzování; nedosáhne-li se všú: pri jiné veci
ani rozpoctu prípustného, muže to však býti otázkou
hospodárských opatrení. Jest tedy v divadle hodnocení
penez, a z toho vyplývajících
zá'úoku, predmetem
umeleckého rozhodnutí, které jest ovšem neodvislo od
norem bežných obchodních nauk. Vubec v umeleckém
podnikání tak zv. hospodárský reditel je jen podrízenou
výkonnou silou umeleckých chefu, a kde tomu tak není,
tam je organická vada, jež ovšem jednoho dne se vydatne vymstí. Co jest tedy financne kritisovati v N árodním divadle? Náklad na to, co umelecky je nedostatecné a neproduktivní. A tu se zase ukazuje, že nejsou to ony umelecké události, jež tvorí representacní
úroven divadla, ale normální repertoirní
provoz, se
všední denní organisací. Podepsaný nemuže podle techto zásad rozebírati finaf'ce Národního divadla jako celku, nýbrž ponechati cinoherní cást cinohernímu odborníkovi. Že bude se jednati o ustavicná analoga, jest
jisto, nebot divadlo jest jen jedno.
První pozorování: deficit jest vetší, než jak se objevuje u jiných divadel, jež jsou výlucne cinoherní neb
operní, pri cemž pro cinohru i operu pocítá se polovina
schodku. Jest však približne úmerný divadlum, jež zamestnávají soucasne v jedné budove soubor cinoherní
i hudební. U nás jest situace stížena ješte o okolnost,
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že v jednom rozpoctu jsou zahrnuty vlastne dve smíšená divadla. A zde není možno potlaciti výtku obema
chefum. Stavovské divadlo bylo jím oktrojováno; dodnes však neprohlásili, že Stavovské divadlo naveskrz
passivní není jim umelecky co platno, ale prenechávají
toto chronické konstatování kritice, aby nejakým ZPllsobem umeleckou v),konnost ve StavovsÍ<ém omývala,
vykládala, proti divadlu se bourila. To jest urcitá neuprímnost, která v repertoiru zavinuje znacné schodky.
Stavovské divadlo neuhražuje nákladu predstavení, jež
je personalove zaplaceno v datu Národního divadla,
ono svou prostou existencí, jak se ukáže dále, mr!ú
casem
penezi na úkor Národního. Príliv obecenstva
do Stavovského, neprodatelného již úžasnou prevahou
loží a drahých míst nad místy prístupnými cenove íC~dru divadelního obecenstva, muže býti zpusoben jedine
umeleckou výkonností. Lec jeho technické zarízení pro
novejší literaturu nedostacuje, starší literatura v nem
proveditelná je tak zvetralá, a bežný repertoir práve
pro technické otázky tak na divadelní úrovni snížen,
že obecenstvo divadlu se proste vyhýbá. (Znovu: v opere.) Proto to umelecké živorení Stavovského divadla,
proto umelecké ústupky v programu i v reprodukci.
Nezbylo, že kumulovati predplatné z Národního divadla
zvláštní poukázkovou povinností se Stavovským divadlem; výsledek, že Národnímu divadlu ubírá· se abonent i periodický návštevník, že cást z nich do Stavovského umele nahnaná znací vyhozené peníze do podniku, jehož sedadla jsou obsazena náhodnými návštevníky, jímž - nutno prec nejak oslaviti narozeniny své
tety - predmestsKé divadlo je príliš sprosté a Národní
príliš umelecké. Obecenstvo má cich. Shoduje se tu
zplna s odbornou kritikou, že divadelní provoz ve Stavovském divadle je ménecenný; jest tedy tuto cinnost
umelecky i kasovne proste škrtnouti a ponechati Stavovské divadlo svému zaslouženému osudu, z nehož
se ke škode nového divadla vyzulo nezodpovedností
jednotlivých hercu a nerozumem drívejších dob, když
nestrWy vcas nepotrebnou budovu. Národní divadlo
musí se Stavovského nejrychleji zbaviti; užírá peníze,
užírá však i umeleckou úroven a pracovní cas N árodnímu.
.
Naprostou
technickou nepotrebností
Stavovského
. (hodí se sotva za pomocné místnosti pro zkoušky) a
techniCKOUnedokonalostí Národního divadla je zpusobováno, že normální provoz ve smíšeném divadle hlavním je hrube komplikován a zatežován. Deseti týdenními predstaveními jest opera vycerpávána, ochuzena
o zkušební cas 'a náhradní den clenstvu, zbavena možnosti vydatne exploitovat nastudovaná díla i starší repertoir, címž vším je podryta výkonnost a eo ipso
i schopnost výdelku v Národním. To jest nedostatek,
který úzce souvisí se skupinou chyb dalších.
Tvorí ji náklady personální a služební smlouvy, vypracované bez ohledu na technické otázky. Soubor opery Národního divadla není snad v),konne aktivní, jak
by se zdálo. Naopak, je to soubor, v nemž prevážná
cást angažovaných není nikdy zplna ci vubec není zamestnána. V solech i ve sborech jest stav nadpocetný;
v solech, ve sborech a v orchestru krome toho z velké
cásti nepotrebný, táKŽe vymyká se vší umelecké i divadelní kalkulaci. Jen nepatrný zlomek je vskutku aktivní kadr, jenž za svou gáži vykonává dobrou a umernou službu. Pri tom gáže všech se stále udržují dosud
platnými, lec umelecky neplnenými smlouvami na výši
až prekvapující.
Jest nutno odstraniti i' nadbytecné
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i v potrebném personálním stavu ménecenné nahraditi
silami svežími, a tím privoditi rovnováhu mezi umeleckou a hospodárskou kalkulací. Cesty jsou dve: vyrešiti otázku slušného, prijatelného pensionování; to
jest úkolem povolaného sociálního odborníka. Ale zvlášte: zrušiti všecky dosud platné smlouvy a s potrebnými cleny uzavríti smlouvy nové, odpovídající i jejich umelec'i<:ým vlastnostem a kvalitám i vyhovující
technickým disposidm divadla; to pak jest jedine úkolem umelecky zodpovedného chefa, jehož ustanovení
provede kancelár. Dokud to se nestane, dotud rozpocet
bude passivní v položce penez, jež není nikterak malá,
i v položce umeleckého zisku.
Bude-li otázka budovy Stavovského divadla a personálu rozrešena, odpadne i nemožnost zužitkovati aktivní soubor. Tyto dve veci, jež se vzájemne doplnují,
zavinují deficit repertoiru.
Že zamestnává se nadbytecný a nepotrebný personál. že hraje se v budovách
dvou, ztrácí se rocne, necítaje prázdnin a noremních
dnu (at již kterékoli povahy) v opere 90 pracovních
dní. Co to znamená vyjádreno penezi, at rekne intendance. Príklad na orchestrálních zkouškách: orchestr
jest zavázán petihodinovou pracovní dobou, tedy skutecne maximálne, koliK pri denní hre a vysilující službe
lze od hudebníka žádati. Z toho pripadá asi 3 hodiny
na predstavení, 2 hodiny na zkoušky. Pri ensemblov)'ch
zkouškách rozširuje se zkušební doba na 3 hodiny, pri
novince na trech posledních zkouškách na 4 hodiny,
pri novém nastudování na dve zkoušky také po 4 hodinách. Rozširuje se tedy praksí prácovní doba mezi
pet až sedm hodin. Je to sice poslední vypetí schopností, ale v divadle konecne prijatelné. Existuje však
na papíre. Zkoušky jsou totiž vázány ustanovením, že
nesmí trvati pres 2 hodiny odpoledne. Lec ani toho
není dosti. Transport dekorací, montáž a demontáž jevište, zvlášte v pondelí a ve ctvrtek, k.dy hromadí se
v zákulisí výprava dvou predstavení, není nikdy hotova
vcas, takže zkouška zacíná v nejlepším prípade nejméne
o hodinu pozdeji. Že se hraje trikrát v týdnu po dvou
predstaveních,
zbývá ke zkoušení. pondelí, úterý,
ctvrtek a pátek. Z receného plyne, že doopravdy klidu
a casu zbude jen v úterý a v pátek. Ale ani tyto dny
nenáležejí zkouškám nerušene .. Technickému personálu
koncí pracovní doba smluvne v I hodinu odpoledne.
Chce-li kapelník zkoušet déle, totiž do dvou, muže, ale
bez jevište, nebo s jevištem tak jak v I hodinu stojí.
Necht intendance sama ze svých tajných císel vypocítá,
kolik divadlo v penezích trati na zaplacených, ale nerracovaných pevných gážích a na zvláštních honorárích,
jež nutno zaplatiti za každou zapocatou hodinu pres
ustanovenou dobu. Historie opakuje se pri zkouškách
klavírních. V souvislosti nutno dotknouti se i ohledLl
umeleckých. Jak pri takovéto príprave mLlže normální
predstavení vyhlížet, je jasno. Je to ale ješte zhoršeno.
Personál jest tak zaneprázdnen, že se mu musí poskytovati strídáním tak rec. náhradní den místo nedele.
Aby to bylo možno, nutno ze zkoušek propoušteti cást
personálu, takže dnes se zkouší s temi, zítra s onemi,
pozítrí zase s jinými atd.; kapelník musí se ovšem vždy
vraceti zpet. Hudebne je to stav neudržitelný a jeho
financní dusledky nejsou nepatrné, již pouhou ztrátou
casu, kdy totiž dojde k premiere, obchodne tedy k novému pritažlivému artiklu. Retez však dávno ješte nekoncí.
Dílny nedostacují, technická výzbroj a pohotovost selhává s pravidelností
obdivuhodnou.
Je-li kapelník
hotov, nejsou dílny hotovy: deKorace pricházejí takrka
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syrovy na jevište, pricházejí pozde, narychlo vypracovány, materiál opatruje se jak je nejrychleji po ruce,
nikoli jak je nákup nejvýhodnejší, ustavicné opravy
zvyšují v)Tobní náklad. Dusledky jsou zretelny: dílny
zzdrží premieru opery, ta opet 'premieru cinohry, a tak
postupne v geometrické rade dále, takže náklad pred
premierou stoupne na tolik, že žádné hledište nemuže
zaplatiti tri ruzné etaty soucasne.
Konecne: administrativní
neujasnenosti. V divadle
jsou dva chefové a proti nim stojí reditel, intendant,
intendancní rada, zemský výbor, jeho predseda, další
úredníci, poradní sbor. Pravidelne co pokládá chef
za umelecky a tím eo ipso hospodársky prospešno, pokládají tyto instituce za hospodársky neprospešno a
umeleét<y škodlivo. Hospodarejí však od desíti k peti.
Místo v)'ldadu: intendancní rada, nejnovejší tajuplná
instituce, jež verejne má provésti. financní nápravu nesmyslnou, jak v}'še doloženo - ale jež chystá se
»umelecky« (srovnej projev Dramatického Svazu) zacala svojí cinnost tím úcinným zpusobem, že vymohla
si celorocní loži k disposici. Necht int.endance vypo·
cítá, kolik 1:0delá rocne ... Také biletárská místa obsa··
zují se podle politického klíce jako intendancní rada ...
Chefové posílají zemskému výboru stížnosti na hospodárské úrady divadla, nebot nicí volný rozvoj a nerušen)' chod divadla ... Divadlu se ríká, mezi námi, zaopatrovací ústav. Je veru s podivem, že deficit není
vetší, a že v tomto stavu chefové dovedli udržeti divadlo na své vysoké výši.
.
Šetriti znací tedy divadle jen a jen intensivne pracovati. Prirozene znacné náklady obrátiti v zisk umelecký a financní, ovšem podle kriterií výlucne umeleckých. Pro nejbližší dobu nutno si vypomoci jasným
rozhodnutím.
Bud pristoupí se na typ divadla smíšeného neb zvláštního operního a cinoherního. Podle toho
zarídí se úctování oddelené pro cin.ohru a' operu. Stavovského divadla, pro operu nepotrebného, nebude užíváno.Podnikne se obsáhlá reorganisace
personálu a
služebních závazku. Chefové vybaví se skutecnou chefovskou mocí, a podstatne se zrestringuje administrativa, soucasne se zrušením všeho administrativního príživnictví. O tom všem nerozhodnou lidé politického
klíce, nýbrž lidé vedomí odpovednosti za ceské soucasné divadlo. Bude to také provisorní stav než dojde
k faktickému rozdelení divadla na operu a cinohru ve
vlastních budovách., ale bude to stav, jenž jedine zarucuje umeleckou prosperitu a financní rovnováhu. Jinak
všechno uvažování, pokud netýKá se reorganisace divadla, pokud bére za východisko danný stav a pokud
chce meriti všelijakými neumeleckými- lokty, jest lstivým predstíráním cinnosti za kdo ví jakými zájmy.
J oset Capek:

O tradici a o tvorení kollektivním.
Tradice bývá trápivou otázkou národní stránky umení, kollektivní tvorba b)'vá trápivou otázkou sociální
stránky umení.
Z tradice si rádi delávají válecné heslo starší, z tvorby kollektivistické zase generace mladé.
OQojím se obycejne vyznacuje tvorba docela úzkých
skupin. Obojí se vydává za neco, co delají jen ti lepší
nekterí.
Krásná slova o tradici bývají lepším pláštíkem tupého konservatismu a reakcionárstva.
Mladí zase se
ohánejí heslem tvorby kollektivní, když se jim díla tech
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starších zdají být bud príliš individualistická,
nebo
príliš akademicky šablonovitá. Starým konservativcum
zdá se být ana'rchií vše, co je pred nimi, mladým revolucionárum zdá se být anarchií vše, co je za nimi.
Obe strany prály by si v tom mít lepší porádek a každá
strana si ho predstavuje opacne po svém.
Ti konservativci spatrují tradici v tom, když se nejde
ku predu a ~dyž delají nejaký starý -ismus. Mladí vidí
kollektivní tvorbu v tom, když se nekolik kamarádu
shodne a uznává v nejakém novém -ismu. Oba se pro
vetší sílu opírají o nejaký politický základ; tradicionalisté vezou se s nacionalismem, kollektivní kamarádi
s nejradikálnejším socialismem;
jedni 00 nejvíce na
pravo, druzí se pridružují ovšem k výbojum nejlevejších levic. Obe strany jsou presvedceny, že co nejvíce
pr'ospívají proudu, jímž se dávají nést.
Jedno ani druhé nebývá postupem umeleckým, nýbrž
politickým, demagogic~y
agitacním a offensivním.
Slyšme jejich pokrik: nejsilneji ozÝvá se tu halas z bojovných táboru politických, v nemž mastná slova o té
pravé kráse, ethosu, pravde a o tom skutecném umení
obycejne nejak tuze neurcite a nevecne zanikají.
Konservativci si založili konvenci (trebas natmelenou na nejakém cizím -ismu) a tuto konvenci prohlašují za tradici. Mladí kamarádi nevytvorí obycejne ze
svého -ismu žádné konvence o obecných hodnotách, a
to prohlašují za tvorbu kollektivní. Prisuzují svým agitacním a offensivním argumentum
takovou obecnou
presvedcivost a sílu, že už se domnívají videti ono
Kollektivno tam, kde jsou jen okouzleni svou príliš optimistickou nadejí v precetné prívrženectvo, ve všesvetovou obec verících.
Ale, pohríchu, což jestli umení se obrací opravdu jen
k velmi omezenému poctu vybraných individuí, jak
pravil už Cézanne?
Mluvili jsme zde o -ismech. Je to výraz, který nemám rád. Byl ražen za tím úcelem, aby se jím hanlive oznacila chtenost, docasnost a theoretická marnost
všelikých programu a SmerLl proti Umení, jež je jediné.
Vždycky se mi zdálo (protože programy i smery potrebují svého charakterového oznacení a trebas i prízviska), že -ismy vypovídají v sobe neoo urcitého,
kdežto pyšného slova Umení se užívá velmi neurcite,
trebaže nadšene a teple, nebot jím je zamýšleno vyjádrení uznání a chvály. Když se umelec dopracuje a je
pak uznáván a chválen, tu bývá pruvodným úkazem
této jeho kariéry, že bývá odvolán z -ismu, aby byl povýšen do Umení.
Jest pravda, uznávám, že -ismus naprosto nemusí
být zárukou umelecké kváÍity. Velmi casto je však
aspon zárUKOUurcitého charakteru, což u kulatého s10va o Umení vždy nebývá. Jest pravda, že za -ismem
muže se krýti mnohá netalentovanost,
nepovolanost,
módnost a nesmyslné precenení sebe i formule, ale což
neskrývá se casto za Umením mnohý zbytecný, prázdný, neosobní a dobove bezcharakterní eklektismus?
Není tedy treba -ismum predpojate krivditi. Konec
koncu odpocteme-li neco té barnumštiny a všelijakého
soubeženeckého balastu, prece jen témer za vzedmutou
vlnou každého -ismu stojí nekdo, nejaká osobnost, a
nekdy i osobností více. Proberme si to jen za sto let
vývoje evropského umení od Ingresova klassicismu,
Delacroixova romantismu, Cottrbetova realismu pres
impressionismus až atd. nahoru. I shledáme, že puvodci -ismu nejsou vždycky nejací potreštení -isté,
nýbrž zcela vážní a velcí umelci. Maluje tedy umelec
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-ismus? Nikoliv; ale -ismus v sobe obsahuje urcité
predpoklady, ja~ možno dospeti k urcitým cílum.
Docteme-li se tedy nekde, že ten a ten mladý umelec
»neholduje žádným módním -ismum«, tU' mužeme s jistotou predpokládati, že eklektisuje bud na nejakém
starém -ismu, anebo že necítí a nemyslí vubec.
Velikou nevýhodou umeleck)Tch individualit a -iSmtl
jest, že, pri pohledu na umení nové doby, zvyšují pro
mnohého obraz t. zv. anarchie. Individualista vyhrocuje
se tu proti individualite, -ismus proti -ismu. Nikde
není tu stá-ní, nikde se nezdá nic trvalého a obecného,
co by podávalo obraz ujednooené epochy. Mladým kol·
lektivisttlm je z toho ošklivo a úzko, nebot by chteli,
aby celý svet veril v jedinou a to prirozene jen v tu
jeji-ch vec. Reakce, kterou v sobe pocitují proti tomu,
co je bezprostredne predcházelo, a cím jsou podmíneni,
zdá se jim býti generální a rozhodující. Prehlížejí, že
chtej nechtej prece jen ty -ismy navzájem nejak souvisí a ze si podávají ruku. Tak generální zdála se
nedávno být na príklad reakce novoklassicismu proti
kubismu, nebot se tu zcela prehlíželo, že onen novoklassicismus byl v kubismu cele obsažen ve stavu latentpím, aby pak byl odtud jednostranne rozvinut. Velikou a rozhodující zdála se být v dnešních casech reakce mladé poesie proti všelikému symbolismu, ackoliv
její základ, poetické hrícky Birotovy a Cendrazsovy,
a pred nimi i nežne intelektuální a uplakaná zpevnost
Apollinairova, poetická rozpoutanost Jacobova a j. vyklícily na nejchara~ternejších
tónech nekdejší poesie
symbolistické. A našli bychom nadbytek i dalších príkladu, nebot buhví, i ty staré »prekonané« -ismy dobývaly a rozširovaly náš prítomný svet.
Chci tedy ríci, že obraz a'narchie je jen zdánlivÝ,
nebot pri otevrenejším pohledu není tu pred námi
disparátní sklad škatulek pevne zavíckovaných nalepenými etiketami, nýbrž jedna jediná veliká a živá plocha.
Ba až jitrive živá, clooite vzepnutá a bourící, takže
skutecne prece jen zase podává obraz málo klidný a
vyrovnaný, obraz neujednocený, príliš clenite vyzarující a vystrelující, a tedy prece v jistém ohledu anarchický. A tu tedy zaznamenávám své presvedcení, že
tento anarchický ráz jest vskutku charaKterním povahovým i formálním projevem moderní tvorivosti, že
jest rysem velmi ryzím, který v nás, kdož jsme z techto
dob, muže vyvolávati všechnu skutecnost vzrušujícího
požitku z vysokého tvorivého povzletu, a který plne
z~sluhuje, aby byl ve svém celku hodnocen esteticky.
Bylo by slabošské a omezené, spatrovati zde obraz krise
tvorivosti, nebot naopak: je to obraz nadmíru príkre
vycnelých cinu a kladu na pude vulkanicky vzbourené
a vzdu té. N uže. toto anarchic'Ké století má práve zde
svuj nejvlastnejší ráz, svou mocnost, svou sílu a vy·
koupení!
Byla tu tedy otázka, jestli tato anarchicnost (chceme-Ii ji takto nazÝvati, nebot ten výraz pouze prejímáme) jest opravdu nejakým bezcílným chaosem, nesmyslným rejem a jalovou zmetí isolovaných fakt, neplodných rozbehu, opuštených POkUStla rozpadávajících
se trosek, na cem teprve, když to bude zítra generálne
odbyto a prekonáno, bude z cista jasna postaveno neco
zcela jiného a nového. Neco, co konecne by bylo tím
pravým výrazem doby a pravým umením, a co by tedy,
po Bábelu individualismu a anarchie bylo konecne tou
kýženou tvorbou kollektivní.
.
Je to ovšem otázka nesmyslná. Bylo by nám prece
nejdríve zkoumati, jestli to vše, co z omezeného pohle ..
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dového výseku muze se nekomu' jeviti nesouvislé ft
anarchici(é, není prece jen ve své nejhlubší podstate
výrazem jednoho ducha. Jestli ten vzepjatý boj, který
zde je po celé století bojován ve veliKé vzpoure bez
boha a bez zákona za novou víru a rád, ve znamení
individualismu a realismu za novou obecnost a pravdu,
ve znamení sebemucení za nejširším poznáním, jestli
tento boj, tak mnohostranný,
který je opravdivým
eposem moderního cloveka, není - trebaže maloucko
- obrazem jediného velikého tvorivého planutí.
Nám, kdož se bijeme na svém úseku fronty a díváme se jen s výhledu své osobní víry, která jediná je
nám jen živá a prítomná, kdož se díváme z vymezeného
stanoviska našeho a nejvlastnejšího programu a -ismu,
nezdá se tak býti. Nebot - pochopitelne - rádi cítíme se ve svém úsilí vždy býti prvními a samotnými.
A prece vždy jest svudnejší myšlenka, býti predbojovníkem a apoštolem kollektivismu, než býti v kollektivu jednotkou. Pak zdálo by se snad zase svudnejším
delati neco docela napríc a jiného. Neco predbojovnického; neco prekonávatelského;
apoštolského.
Je príjemno býti razitelem kollektivismu. Kollektivní
sice predpokládá spontánnost a obecnost a nemuže býti
ucineno z programu, ale jest príjemno býti predvoditelem v programu. Konec koncu i v kollelstivní tvorbe
jest milo býti prvním a u predu. To ovšem predpokládá, že pred tím žádné kolleÍ<tivní tvorby nebylo, a
že teprve od nynejška zacíná. Do zadu je pohled tuze
ošklivý; jalovina a divoká poušt, i pres tech nekolik
spravedlivých. Svet musí býti spasen, i má se zahájiti
tvorba kollektivnÍ. Už to zacíná: zásluhou nekolika
predních cinitelu.
N u, takto by se tedy zdálo, že moderní tvorba ceká
teprve na svou kollektivnost.
Bývají uvádeny starší
epochy, gotické katedrá>ly, 'a.nonymní díla :Kollektivního genia. A naproti tomu devatenácté a dvacáté století: excessy individualismu bez zretele ke službe celku.
A skutecne. Nenašlo se v techto dobách umelecké formule, na niž by bylo možno navnadit nejširší celky,
leda že by to byl akademicky servírovaný naturalismus.
Ale nenašlo se také celku, který by dovedl navnaditi
vážného umelce, jenž by nezustal temto celkum vlastne
stále ješte nepoznán a nedocenen. Leda snad takového,
který rád poslouží za dobré zaopatrení.
Prý excess individualismu a artismu. A opravdu,
jestliže vývoj umení moderních dob v sobe nese neiakou služebnost, jest to ta, že slouží nejprve sobe.
Nebot není žádných celku, jimž by umení moderních
dob mohlo do žádajících rukou Doložiti všechen projev své Dodstaty a svuj rád. Necht celky reknou, jaký
duchový rád tOl1ží nad namalovanými kra iinami a pannami míti Dotvrzen! Jest velmi pochybno, že by se
jejich Dožadavky kryly s temi hodnotami nejvlastnejšími. iež si do svého Doslání uložilo umení moderních
dob. To jsou proste dve veliciny, které se vždy cele neznají, nejsou v plné vzájemné soucinnosti, nepostupují
vždy soucasne a nedílne.
Za techto okolností jest opravdu ponekud bláhové
klásti si požadavek kollektivní tvorby do okamžiku
práve orítomného a od dané chvíle. Od úzkého programu, na nemž se shodne a uzná nekolik kamarádu, kterí
pocit družnosti a vydebatované názorové shody považují za široké vedomí z brusu nového 'Í<ollektiva. N ejnovejší císlo nejnovejšího casopisu nemusí tedy nikterak nutne býti nyní! hej rup! konecne nástupem tvorby
kollektivní, jež nebyla údelem bludného vcerejšku.
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Proc, v domýšlivé suggesci, videti kollektivní dílo
práve a jen v prítomné chvíli, v malé hromadnosti malého programu? Což jest nutne vázán<;) práve jen na
dnešní datum? Jiste že tvorba .kollektivní jest v case,
ale tento cas nemusí b}'f výhradne tou hodinou, která
práve bije; tato hodina jest jen cástí toho casu, který
rovnež bil pred peti a desíti lety, i pred padesáti a snad
pred stoletím. Ve vývoji moderního umení nadešly po
dvakráte chvíle, kdy sto let staré dílo Ingresovo stalo
se v živé, rodící se tvorbe opet prítomn}Tm. Století vývoje není pro vždy hotovo s romantismem ani s realismem a nejsme hotovi ani s impressionismem. Dílo,
jež nezdá se aktivním dnes, proti nemuž reaguje dnes
zaznívající hodina, mLtže vstoupiti do živé soucinnosti
s v)rvojem opet zase za padesát let. Velké casové distance se v živém pohybu vývoje smrštují a rovnají do
jedné plochy, co vcerejšek zdá se být nekonecne prežilý
a prekonaný, daleký jako propast. Prekonané opet se
vrací, nebot reakce a polemika nikdy nejdou ve svém
rozmachu tak hluboko, aby byly podtaty koreny, jimiž
proudí míza dosud živá a plodná;; Veci pozapomenuté,
podcenené a odbyté mohou opet ve své chvíli zazáriti
nove osvetlujícím leskem, kterého oci, zajaté v klapkách jiného programu, zatím nevidely. V dané chvíli
mohou se vcerejší figury Matissovy, ba trebas i Manguinovy a Camoinsovy, dnes jakoby marné a zbytecné,
ukázati aktuálnejším, modernejším a vyspelejším projevem novodobé tvorby, než vetšina panen novoklassických.
Nebudu zde snášeti dalších príkladu; znamenalo by
to delati velikou rekapitulaci a nanésti sem spoustu
pravdepodobných proroctví. Chci ríci jen tolik, že dílo
století není pískem hodin sesutým do ztraceného minula. Je to veliká živá plocha, kde hodnotné ciny více
než stoletého vývoje, kde desítiletí a padesátiletí nekladou se za sebe, nýbrž vedle sebe. Není tu casového porádku, jako na šnure, ani uzavrených škatulek, z nichž
ty nejstarší leží nejspodneji. Nebot, kdybychom se takto
na to dívali, ochuzovali a znehodnocovali bychom tak
živou prítomnost v zájmu úzkých a docasných programu, jaké si osobují monopol na ted teprve aktivní a
kollektivní práci.
Ve skutecnosti jest kollektivrrí tvorbou tvorba celého
století, která velikými vecmi posvetila cas uplynulý, od
kterého stále ješte aktivne odkazuje k caSLtmbudoucím.
Je to dílo generací, individualit, a toho, cemu se chce
ríkati anarchie, co pracuje vedle nás a s námi, a již
i pro ty, kdož budou v moderním duchu pracovati
zítra.
S tím stoletím neisme ješte hotovi, a nejsme hotovi
ješte ani s námi. Nebot je to vskutku dílo kollektivní,
které má svuj vet š í c a s, než jest docasnost úzce
skupinových programu a generací..

Jest možno necím nahraditi román o lásce?
Miss Sheila Kaye-Smithová
a Miss
Rebecca Westová, nejlepší anglické romanciérky
naší doby, promluvily
na
toto téma v rade debatních prednášek,
jež se loni konaly v T h e L o n d o n
S c h o o I o f E c o n o m i c s. Tato debata poclává skvelý doklad anglického
vtipu a formy.
Predseda Mr. J. C. Squire:
Dámy a pánové, je mi potešením, že vám dnes odpoledne
mohu predstaviti Miss Sheilu Kaye-Smithovou
a Miss Rebeccu
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Westovou. jež hodlají promluviti o tématu; »J est nejaká alternativa k sexuelnímu románu?« Jak asi pozorujete, je téma forP.lulováno ponekud široce. Myslím, že by nenalezlo milost pred
zraky presného logika. Mu~ ducha puntickárského
by se zretelcm k nemu asi prohlásil, že je mnoho altcrnativ k sexuelnímu
románu.
a priklad, mohlo by se ríci, pojdme na sklenicku.
1 kdyby bylo vymczeno presnej i a znelo; »J e nej aká altertu by bylo
nativni literárni forma k scxuelnimu románu?" zcela zrejlLO, že takt'véalte:'nativy
jsou, neboE dává-li nekdo
prednost cetbe v Cínské encyklopedii, není, proc by tak nemohl
c.init. Dá;e neli; receno zcela jasne, co vlastne se míní výrazem
»alteraativa k sexuelnímu
r0mánu\<. 1líni-li se jím, že je to
druh románu, který opomíjí pohlaví (Smích.) -- nezbývá mi
než ríci, že jsem na podobný román ješte nikdy neprišel. Má-li
to býti druh románu, který se zabývá jen jedním pohlavím,
tu myslím, že i takové jsou témer stejne vzácné. My všichni
známe romány, v nichž vztahy pohlaví hrají roli celkem nepatrnou, ale témer všichni ocekáváme, že i v tomto druhu románu budou tyto vztahy uvedeny na scénu, trebas jen v míre
nepatrné. Ba i v románu detektivnim jsme radeji, když si slabodt:chý prítel detektivuv vezme na konec za ženu bledouckou a
ustrašenou
neter gentlemana,
který: byl neprávem podezírán
z vraždy, a dokonce i pri tom druhu románu - jehož já sám
jsem velkým príznivcem - v nelpž se vylitují výlety na jiné
planety, je vetšina z nás potešena, spoj í-Ii dobrodruha,
který
se tam dostal, pouta svátosti manželství s bledou a krásnou
princeznou z Jupitera
nebo Saturna. Naše téma mi zpusobilo
mnoho rozpaku. Doufám, že' dámy, které budou p:rednášeti a
které této látce venovaly více pozornosti, budou v menších rozpacích než já. Vím, že se nám od nich od obou dostane výkladu
velmi zajímavých.
Udílím slovo Mis Sheile Kaye-Smithové.
(Potlesk.)

i

Miss Sheila Kaye-Smithová:
Pane p}edsedo, dámy a pánové, musím se priznati, že jsem
byla stejne' na rozpacích jako pan predsedaj ící, pokud šlo
o presný smysl úkolu, který na mne byl vznesen pro dnešní
vecer. Jsem jako on v nejistote o tom, co vlastne ciní pravou
podstatu sexuelního románu. Zdá se mi také, že dá-li se na tuto
otázku jedna ze dvou možných odpovedí, je tím celá vec vyrízena, a není pak Žádné alternativy.
Ale byla jsem také pro
svou osobu v nejistote tím, že jsem ješte pred pul hodinou
nevedela, jaké stanovisko se bude v této debate ode mne ocekávati. (Smích.) Vede'la jsem, že to má být debata vysokého
intelektuálního kalíbru mezi Miss Rebeccou \Vestovou a mnou,
a proto jsem se domnívala, že jsem ve veliké nevýhode, nemajíc
ani nejslabší potuchy, zda jsem pro a n o ci pro ne. Ale uklidnila jsem se v svých obavách, když mi bylo receno, že nezáleží
na tom, co budu mluvit, dokud nebudu mluvit vážne. Predevším bych chtela vyrešit otázku, co je sexuelní román. Muže
jím být jedna ze dvou vecí. Muže jím být to, cemu obycejne
ríkáme sexuelní román a nad cím potrásáme hlavou. Nebo jím
muže být obycejná
milos.tná. histor'ie nebo neco podobného.
Myslím" že by bylo škoda omezovati význam slova »sexuelní«
na jcho hrubší smysl, a proto navrhuj i, abychom svému tématu
d~li tento smysl; »Jest nejaká alternativa k milostnému románu?«
Bylo by mOžno zkonstruovati
román, v nemž by se vubec
nevyskytoval sexuelní živel, jak se mu obycejne rozumí milostným románem?
N uže, ve Vídni žije dnes vcliký muž, který sc stal romanopiscllm osobností nesmírne užitecnou - dr. Freud. Já vskutku
nevím, jak by se bez neho obešla vetšina romanopiscu, kterí
psali v posledních desíti letech. Freudi nám praví, že není vubec
žádné altcrnativy k sexuclnímu
románu, protože se vší urcitostí není žádné alternativy k pohlaví. Podle neho není jediného
našeho cinu, který by nebyl nejak determinován
tou všeobsáhlou
funkcí, již nazývá pohlavím. Tak na príklad pouhý fakt, že
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Mr. Jones je starším církve u sv. Petra místo u sv. Pavla,
nebo že paní Jonesová je vždycky nemocná, kdykoli cestuje
do Newhavenu,
všechny tyto veci mají nejaký skrytý koren
v pohlavním živote techto osob. ::; tohoto stanoviska není tedy
ž.ádné alternativy k sexuelnímu románu, protože dr. Freud zahrnuje v termínu
»pohlaví« všechny naše citové stránky na
rozdíl
od stránky intelektuelnÍ
a také stránka
intelektuelní
je pod!le ncho vybudována na citové a nemá své vlastní urcité
existence.
Avšak dr. Freud není jediným tvurcem psychologické školy.
Jiuí psychologové nám dovolují predpokládati
radu primitivních
pocitu" jichž pocet se kolísá mezi tremi a dvanácti. Mou teorií,
již bych vážne chtela uplatniti,
jest, že román lze právem
založiti na kterémkoli z techto primitivních
pocitu, pokud jsou
pocity vskutku primitivními,
a nikoli vyumelkovanými
nebo abnormálními idejemi. Zhruba refeno, neverím v romány založené
na ideách. Ncverím, že by bylo lze dostati opravdu dobrou vec,
není-li založena na citll, protože city jsou nejpodstiltnejší
složkou našich bytostí a jedinou složkou v nás, která má živou
nebo hybnou sílu. A proto bych velmi nerada videla, kdyby
sexuelní román v obvyklém úzkém smyslu slova vyhynul nebo
Se stal méne bežným, protože pOhlaví je jednou z teth mála
trvalých citu, jež jsme ponechali v své moderní civilisaci, jež
jsme civilisací nevyhladili ze života. Pokud se týká bojovnosti,
zvedavosti a podobných emocí toho druhu, myslím, žc se asi
velmi lišíme od svých predku, ale ve veci vztahLI pohlavnich,
v záležitostccli srdce, jsme celkem ješte stále tam, kde byli lidé
jeskynní. To je velmi osvežuj ící stránka naší civilisace - že
jsme v ní ponechali neco úplne dl-sného a primitivního.
Pohlaví
je tak zajímavé proto, že to, co je drsné a primitivní,
je také
nutne rozkladné, a co je tak zaj ímavého jako ve'c rozkladná?
Co je podstatou milostného príbehu? Není-liž jí clíché,
že
sc opravdová láska nikdy nevyvíj í bez ncsnázi? Svého obeda
dnes nabýváme zpusobem dokonale všedním, ale kdysi to bylo
podnikání nebezpecné. Dncs by nikoho n~napadlo ani ve snu,
psáti o tom román. Kdyby se byly romány psaly pred 20.000 let,
byl by se romanopisec právem mohl šíriti o tom, jak hlava
rodiny dobývá své potravy.
Dnes nám zbyl v našich životech jenom tento jedcn velký
rozkladný živel, a já proto myslím, že pouštíme z rukou vclkou
príležitost,
nedbáme-li,
abychom ho využitkovali
k svým fikti,ním konstrukcím. Není elementu, který v sobe mel touž moc.
Vezmete-Ii za podklad pud sebezáchovy, musíte vymyslití neco
naprosto neuveritclného ve zpusobe nebczpecí a pestrých dobrodružství,
abyste ucinili své vypravování
zaj ímavým.
Pouhá
všední nebezpecí, jimž se clovek vystavuje pri prechodu ulice
nebo cestou do schodu a se schodu, nechávají nás chladnými,
ackoli je fakt, že vetšina pojištovacích
prémií platí se na takovéto všední úrazy. Tyto veci budí celkem nepatrný zájem, a
chceme-li napsat príbeh založenÝ na instinktu sebezáchovném,
musíme do neho vložiti neco velmi abnonnáÍního
parníky
ponorené na dno Atlantického
oceánu, nebo domy v plamenech
a podobné veci, které se nevyskytují
ve zkušenosti každého
jednotlivce kdežto chceme-li psáti scxuelní román, píšeme
o vecech, jež se p;riházej í každému cloveku a budí vzrušení a
zájem v živote každého.
Vezmete román, založený na -instinktu zvedavosti dobrodružství badatele na Labradoru
nebo »Doly krále Salamouna«.
Taková díla se jaksi nikdy nepokládají zcela vážne za romány.
Zakládají se na rade zkušeností, omezených na nekolik málo
lidí, kdežto vetšina je muže p.rijímati jen jako fakta zarucená
cizí autoritou. Vetšina lidí nemá ve své zkušenosti nic, s cím by
mohla tato dobrodružství
srovnávati, a proto je jim celá vec
necim jako chvastem. Romanopisec musí uvésti nepravdepodobnosti, aby ucinil svuL príbeh záživným, a obycejne koncí historkami, jež nelze nazvati nicím jiným lec tlacháním. V sexuelním
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mravu, a že ti, kterí
ubozí pošetilci.

stále ješte

se vzpirají,

uznati

jej,

jsou

Skvelý sbor olympských zápasníku svým sportovním
zápolením otevírá krásné perspektivy
a umožnuje
pochopení pravých zásad lidství, jež musí usilovat o stálý pokrok a zlepšení.
Náležite tu byli odbyti ti, kterí ustavicne skuhrají, že sport
je prípravou k válce. Veru náležite, nebot ti, kterí tu, polonazí,
beze zbraní se spolu utkávaj Í, nemohou pomýšlet na smešné
a vražedné zápasy, nýbrž pusobí spíše, aby jich bylo zapomenuto, a žilo se dále jen v duchu pravého sportu, bratrsky
a v lásce.

v •

ZlVot
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Bencš:

Nesnáze celibátu a nesnáze neceHbátu.
"Výsady po hla v Í, rodu a povolání se neuznávají«,
praví
paragraf 106. naší ústavy. Dvacet let se domáhaly úrednice ve
verejných službách zrušení celibátu. Zvláštc ucitelky vynikly
pozoruhodnou
energií a vynalézavostí
pri opatrování
dukazu,
podporujících
jejich stanovisko. A nyní, po tolika bojích, když
podarilo se jim odstraniti celibát a když jejich právo uplatnilo
_ si své strU!~né, ale jasné vyjádrení v ústave, nyní prostým, obycejnÝm zákonem, jak navrhuje mezinisterská
komise, má opet
provdání se znamenati pro ne ztrátu zamestnání.
Mezim:nisterská
komise vložila do své obsáhlé duvodové
zprávy i tuto klasickou vteu: "Provdáním
se dává úrednice na
jevo, že se rozhodla pro rodinný život; návrh jí to umožiluje
zrušením jejího služebního pomcru.« Ale ani takové duvody,
ani mnoho podobných nemuže presvedciti N á rod n Í rad u
žen s k o u, která jak sdelilo N á rod ní O s v o b o z e n Í
- je zvyklá bojum a která zahájila obranu. Nelze pop,rÍti, že
dovede manipulovati
argumenty.
Její schllze jsou zajímavým
dokladem presvedcivosti
jejích
logických
zaveru,
opren\Ýfh
jak o hesla o reakci a pokroku, tak o prvou vetu 106. paragrafu
ústavy, nebo o Masarykovy
"M ravní názory«.
Je snad se strany bránících se žen pouze taktickým manévrem, že tak málo dotýkají se v apologii svého práva otázky
sociální. Je možno uznati, že návrh zákona o zákazu manželství
žen ve verejných úradech je reakcní, nelze popírati, že zásada:
ústavy je, byt i neprímo, porušena, jestliže se mužllm celibát
nepredpisuje,
a je opravdu težko upírati pravdivost
tvrzen~
že ratifikovaná
zásada o ochrane! materství je v návrhu velmi
slabe uplatnena.
Ale tím vším není dotcena otázka, která je
zde o t á z k o u z á k I a dní.

•

Problémem
dnes není - nebo aspon ne problémem hlavním
rovnoprávnost
ci ménecennost
ženy vúci muži. Problémem
je, jak
snížiti
pocet
lidí
zamestnaných
v~
verejnÝch
službách.
Meziministerská
komise se jím
zabývala a prišla mezi jiným k názoru, že je lépe propustiti
vdanou ženu a vydati se treba nebezpecí, že bude 'podezirána:
z "nedostatku schopnosti porozumeti požadavkúm poctivého, cistého, cestného života ženského, významu materství a odpovednosti k detem«, než propustiti
úredníka, na jehož zamestnání
závisí existence celé rodiny.
Není snad treba, abych byl podezírán hn~d z reakcionárstvÍ,
domnívám-Ii se, že i o tomto dllvodu je treba uvažovati. Meziministerská komise praví, že nemá námitek proti tomu, aby nynejší vdané úrednice zústaly ve státní službe, ale navrhuje, aby
úrednice svobodná, chce-Ii se vdáti, vzdala se služby. Aby to
príliš nebolelo, doporucuje dáti jí oJbytné až do výše služného
za dve léta podle doby služební. Oduvodinuje to delším výkla-
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dem, v nemž formou zastrenou a opatrnou snaží se dokázati
ménecennost ženské práce a povinnost vdané ženy venovati se
rodine. Duvody ty jsou trochu sofistické a dokládány jsou nad
to ješte statistikou
z mimorádnÝch let 1919-1921,
která pro
normální dobu je zcela bezpodstatnou.
Ale jiste ani paní predsedkyne N á rod n í rad y žen s k é nemohla by upríti pravdivosti tvrzení, že propuštením
úredníka bére se celé jeho rodine existence, kdežto propuštením
,dané žeRY bére se její rodiné pouze cást hospodárských
prostredkú.
Argument takový
v dobe nadprumerné
nezamestnanosti
je argumentem pro proticelibátní stanovisko žen jiste velmi nepríznivým
a jeho váha
se ješte zvetši, uvážíme-li, že podle všeobecného presvedlcení ona
nyní nadprúmerná
nezamestna'nost
zltstane u nás zjevem trvaU nás máme 303
lým. Zvlášte u pracovnÍkú
intelektuálních.
stredních škol, navštevovaných
ve školním roce 1923/24 109-4-\9
studenty. Ti všichni studuj í, aby získali zame'stnání, a velk;l
cást z nich spoléhá na státní službu. Tu je opravdu težko ne·
priznati, že mezíministerská
komise má a.spon do jisté ntry
t a k é pravdu.
Ale argumenta1cní schopnost žen ani zde nedostává se do
úzkých a dokazuje vám, že muži z meziministerské
komise nesmejí ve svém smyslu pro sociální postavení rodiny zabíhati
do extrémll a zavádeti hned a zásadne celibát. Kterýsi ženský
poslanec Labour Party tvrdil v anglické snemovr.e, že nikdy nebyla žena v takovém pod rucí mužíi jako nyní, kdy všeobecné
zvítezila rovnoprávnost. A naše ženy-úrednice okamžite se uchopí takového projevu a musíte jim v~riti, že žena hospodársky
na libovuli svého manžela závisej ící nemiHe býti ženou rovnoprávnou, jestliže uvádejí na príkladech, jak casto je manželství
a rodina rozvrácena jen proto, ;Ze muž ze své povýšenosti nesníží se ku snaze pochopiti nezbytnost aspon cástecné volnosti
po stránce hmotné. My muži snad nemáme dosti smyslu pro
tyto drobné potreby našich žen, ale vyslechnete-Ii vývody nckteré bojovnice pro úplné zrovnoprávnení,
která názorne vysvetlí, jak by vám bylo, kdybyste byli nuceni cekati, až vaše
ženy by vám dobrovolne a podle svého osobního uvážení poskytly nejakou tu korunku na vaše osobní potreby (tabák, pivo
atd.), pak byste pochopili, že i tohle mltže býti dllvoc1em proti
celibátu.
Slabou stránkou protivníku celibátu však je, že ani zeny nejsou v boji proti návrhu meziministerské
komise jec1notny.
Kdyby na príklad mely hlasovati úrednice pražských poštovních ú radú, dopadlo by jej ich rozhodnutí jiste velkou vetšinou
pro celibát prÍzníve!. Požádal jsem neprovdanou
úrednici, aby
mí pro odborný casopis napsala své stanovisko k návrhu komíse. A ona kolegyne poslala mi velmi pekne uduvodnovaný
úsudek, který jsem však otisknouti
nemohl, abych nezpusobil
pobourení
organisovaných
zame tnankyn.
Jej iste zajímavé,
píše-Ii žena, jež je podrobne informována
o všech akcích celibátu: "Prayda, návrh je reakcnÍ. Je to nyní
krok nazpet,
kterým žena proti své vuli vrací se rodine a k péci o rodinu.
A I e bylo
by
š t e stí m,
k ci'y b y c h o m
my
mel y víc e t a k o v ý c h r e a k cinií c h k r o k u ! V d a11 á
že 11a pat r í r o ci'in e. Nepochopí-Ii toho, pak chybuje,
že se vdává, protože pak n e m á p r á v a býti matkou.« A na
jiném míste uvádí: »Tam, kde žena venuj.e se ve dle rod i n
jtšte jinému zamestnáni,
nesporne bude jednu z obou svých
povinností zanedbávati.«
Uznává pouze neudržitelnost celibátu
u ucitelek (sama 11 e ní ucitelkou), protože prý jen žena-matka
rozumí dokonale duši dítete.
V

Bohužel i ona má jediný všelék: Dejte muži dostatek prost'redkú, aby jeho žena z existencních duvodú ne m u s e I a býti
v)'delecl1'e Cinna. Ale to je práve kámen úrazu v celém problé·
mu. Jak nahradili rodine výdelek ženy nebo matky, bude-Ii jí
výdelecné zamestnání zakázáno?

