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fakt. Našl myslitelé zasnoubí se vetšinou s nejakou
formulkou (ne na veky, brzké rúzvody a nevera jsou tu
casté), a paK už jedQu hbite jako po sánkách s vrchu.
Struktura našeho myšlení je velmi podobná nemecké.
Jest tú celý systém generalisací bez konkrétního vid;Ení
faktu. Cteme-li naše noviny, zbláznili bychom se z ge-

. neralisací: bolševici jsúu zlodeji, buržoové jsou pa
cholci, národní demokraté jsou andelé, národní demo
kraté js'Ou dábli. Mluvíme-li o socialismu, tedy hezky
ze široka, jako ó jakémsi tajemném a kouzelném sy
stému, nevidíme radu konkrétnkh a jednotlivých vecí,
které socialismus znamená. Je velmi príznacno, že
Wells, chteje dokázati nutnost soC'Íalismu, vzal za vý
chodisko svéh'O pozorování boty Kolemjdoucích. To je
typicky anglické myšlení: vždy videti dobre fakt. Jen
tak je možno si vysvetliti, že Macdonald, predseda del-

nické vlády, v jedné ze svých knih 'vza1 dokonce
v ochranu anglického aristokrata, prave, že ho litera
tura kreslí vetšinou príliš cerne. Náš tisk se hemží
generalisacemi zatracujícími i zbožnujícími. ScháL.í
vetšinou klidný, dospelý pohled. Náš socialismus - po
kud pracuje teoreticky - je ponemcelý, dogmatický.
Anglickému socialismu musíme závideti jeho s;{velou
svobodu ducha. Naši a nemectí socialisté, pokud te0re
tisují, verí vetšinou v socialismus jako v jakýsi lidstvu
predurcený rád, vnorený d'O naší duše, jako v praesta
bilisovanou harmonii: Oni verí, že socialismus je dílo
boží, Anglicané vedí, že tú bude musit udelat clovek.
Có vynikajícího realismu, kolik osvedcené svobody du
cha je naopak v tom, píše-Ii Macdonald: »Problémy
budou se rešiti podle toho, jak budou vznikati ... Je
úplne zbytecno konstruovati v mysli hotovou sociální
budovu, dokud ruzné prvky, které do ní patrí, nebudou
vytv'Oreny, vyzk'Oušeny a oceneny !podle '.zkušeností,
jež se zíSKají teprve behem stavby.«

Nemci dovedou filosofovat bez vztahu k praktickému
živútu. Nekde stranou vystaví si Nemec filosofický sy
stémek, velmi cistotný a velmi nepotrebný. To jest
myšlení, 'Odloucené 'Od cinu. Duch vlaje, kde chce. An
glican by se stydel taktú si ulehcovati práci. Myslí-li,
tedy tak, aby nemusil opoušteti nic z'e svých myšlenek,
kdyby byl zítra pomery. donucen je uskutecnovati. To
jest, myslím, následkem starobylosti demokracie v té
zemi. Za demokracie myšlenka stává se brzy skutkem,
a to vychovává k zodpovednosti. V Anglii i spisovatel
cítí Se 'Obcanem, od nehož se ocekává vážná rada. V po
loabsolutistických múnarchiích stredoevropských mohl
si myslitel spíše popustiti uzdu a r'Ozplýtvati se v my
šlenkách jedn'Ostranných a nepotrebných: zde jeho my
šlení nemelo takový vliv na veci verejné, zde vedení
státu spocívalo v pevných rukou dvora, proto si inte
lekt mohl hráti, preháneti, necítiti zodpovednost.

Anglický duch, navyklý poz'Orovati fakta, má prot')
vzácn'Ou neodvislost, i vuci teoriím. Veru je Anglicana
težkú dostati na výši dogmatu. Práve tak težkú, jako
stáhnouti na pr. prof. Zd. Nejedlého s tétú úrov~1e.
Jestliže v 'cem, tedy v pros~oduché duvere k teoriím je
znamení národní rozumové nedospelosti. Pozorujme,
jak nekterí naši myslitelé stali se otro~y idey pokroko
vosti. Tím nemá býti nic receno proti myšlence pokro-
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Vliv anglické ,~~teratury -na naše 'Spisovatele se
stupnuje silne v poslední dobe. Takový Karel Capek,
myslím, by byl' u nás nevysvetlitelný bez živého styku
s anglosaským myšlením. Sotva si mužeme - vedle
ruského r'Ománu - predstaviti styk blahodárnejší. An
glickáliteratura celá jest prodchnuta duchem mužnosti.
Niceho nám není více zapotrebí než príkladu v této
veci.U nás se liiterát 'Obecne pokládá za jakéhosi lkav
ce a rozcilence. Má-li neKdo pokažené nervy, zdá se
býti obzvlášte zpusobilÝm prú literární kariéru. Citli
vustkári jsou v oblibe. Kdyby byl'O po vuli našich li··
terátu, knoural by celý kosmos. Jiní se uzavírají do
nervosní slavnostností a ke každému projevu si vylé
zají na chudy. Píší zvláštním stylem, který v jejich
predstavách má nepochybne purpurovúu barvu a který
se sice dá tisknout, ne však mluvit. Zkuste, dejme
tomu, ve veselé chvilce nahlas precísti prátelum neja
kou kritiku z pera p. Goetze. My si stále ješte pred
stavujeme literaturu jako bytost žens~úu: jak'O že1e
prisuzujeme jí slabé nervy, vzdechy, plác na krajícku,
mekké vyšívané roucho, parádivost, pudr. Anglická
literatura je krásným dokladem toho, že i muži mohou
psáti belletrii, že ' e pri tom nemusí vzdávati niceho ze
svého rozumu ani ze svých zkušeností, že mohou za
chovati sv'Ou dospelost a nemusí se tváriti naivnejšími
než jsou. To jest velmi užitecný príklad pro Cechy,
kde literární zamestnání cast'O v sobe jaksi nese príbz
infantilismu.

Rozhlížíme-li se po dnešní nemecké literature, ne
víme dobre, Co by nám tu mohlo b),ti prospešným
vzorem. Vše, k cemu jsou tu nábehy, bylo již jinde
udeláno lépe. Patrne žádná jiná literatura netrpí tak
pod tlakem strojenosti, umel'Osti, falešno ti, hereckosti,
jaKodnešní nemecká. Mezi Vídní a Berlínem je veimi
zkažená literární atmosféra - nikde jinde by nemohla
tak skvele prospívati satira Karla Krause, který od
svých zacátku bojuje proti falši a komediantství lite
rátu. To není ovzduší, z nehož bychom mohli vzíti
posilu.

Mluve o potrebe anglosaského vlivu na nás, mel jsem
zejména na mysli, že bychom si v této škoIe mohli
osvojiti zvyk k'Onkretního myšlení, tedy cosi, ceho je
nám prevelmi zapotrebí. Anglican vždy dúvede skvele
videti fakt - Nemec myslí jaksi shora, ve formulkách,
generalisacích. Proto v Anglii nedarí se dogmatttrn,
vše tu má široký dech a voln):' obzor, kdežto v Ne
mecku každého r'Oku se vynorí aspon jeden velmi jed
nostranný filosofický ~ystém, který zavírá ,bC'i nad
devíti desítinami sveta, aby zbytek povýšil na zákon.
My jsme, vetšin'Ou nevedomky, tak podléhali nemec
kému zpusobu myšlení, že zrídka kdy narazíte v na
šich novinách, knihách, casopisech na nekúho, kdo se
vyznamenal tím, že dúbre a ostre pozorovali nej::lký



kovosti vubec. Jen proti takové pokrokovosti, pri níž je
ihned patrno, že myslitel se nalézá v osidlech nejakéh,)
hesla, proti cemuž nemuže vyvinouti dosti osobní resl
stence, pod vládou nejaké vnejší moci, která jím 5m)'
ká. Zajisté, budme pokrokoví. Ale nesvolme tráviti
svuj. život pod pantoflem pokrokovosti. Jsou lidé, kterí
dovedou vzdorovati úradum, pronásledování, verejné
mu mínení, ale prokáží se slabí a bezvolní jaiw decka,
objeví-li se na obzoru nejaká teorie, v níž se jim zalíbí.

Osobní bezmocnost proti teoriím znamená, že clovek
podléhá mechanismu rozumu, že podlehne pokušení
r.azvésti nejakou myšlenku s geometrickou jasností
a predstavovati si svet jednodušší, než jest. Rozum,
puzen svým mechanismem, rád vrhá na svet sít sV.Ých
geometrických obrazu. Anglicané -osvedcují svobodu
vuci tomuto mechanismu rozumu. Dovedou zachytiti
životní irracionalism snad lépe než kterýkoliv jiný
národ. Snad proto, že, jak napsal André Maurois ve
své skvelé knížce -o anglické povaze, v »Mlcení plukov
níka Brambla«, sport jim prokázal to dobrodiní, ~e je
uchoval od inteleKtuelní kultury. Lidé, dobre pozo.-u
jící fakta, zachovávají si vždy neodvislost vuci formlll
kám. Proto Anglie nejméne ze všech zemí hodí se
k tomu, aby .byla zachvacováná duševními epidemiemi.
Pohledte naopak na nemeckou a na naši literaturu .
jak skvele se tu darí epidemiím. Objeví se nejaký nový
-ismus, a hned rada lidí jím ochuraví jako záškrtem.
Rekne se: proletárská poesie - a hned básníci odná
šejí z výkladu figuriny markýz a opatrují si rychle pro
letárské postavy. Nebo se ujme slovo v i t a Ii s m u s,
a každý, kdo si dá na sobe trochu záležeti, snaží se
sršeti životem. Rekne se: láska k cloveku - a mltdí
hoši vzdychají, jakoby trpeli pro lidstvo, a predsta
vují si sebe ponekud v kristovském formátu. iNebo js~u
nemecké knihy, následkem inflace, k dostání za babku,
náhodou v dobe, kdy v Nemecku vládne expressionis
mus: tu i talentovaní lidé, zbaveni rozvahy, koncí své
dopisy: »s expressionisticKým pozdravem Tvuj : .. «
Ci ve Vídni: psychoanalysa a OediOllv komplex pri
jdou do mody, a vetšina orientovaných mladých mužu
domnívá se trpeti láskou k matce a vražedným ch;mt
kám proti otci. Pred takovými epidemiemi chrání an
glickou literaturu individualistictejší ovzduší zeme.
Tam rok 1924 nerozchází se nesmiritelne s rokem 1q2:),
a spisovatelé tam mohou bez ostudy navazovati ješte
i na Dickense.

• Rychlé podléhání literárním epidemiím je spolehli
vým znakem Kultury v5rlucne intelektuální. Jsem velice
dalek toho, kydati hanu na rozum. Intelektuální
kulturou však míním onen stav, kdy literáti 7i5í
v tragiCKém osamocení s nek;olika odbornými problém
ky, kdy plodí umení, myslíce na umení a nikoliv na
život. Onen stav, který zbavuje cloveka prirozenosti a
prosté lidskosti. Cemu jsem se vždy velmi podivov·tl,
bylo toto: jsou u nás lidé, kterí prožili leccos zajítm
vého a kterí by jiste napsali neco velmi dobrého, kdyby
se odvážili býti tím, cím jsou; vezmou-li však pero do
ruky, naleznete je již v prvních rádcích pod jhem ne
jaké'chaboucké literární mody. Ta okolnost, že se ne
odváží vyjíti ze ŠraJ1kll intelektuální kultury, která
vládne práve toho roku, zbavuje je veškeré síly. Pe
dantismus modernistu vyznacuje nás i Nemce. An
gli~kou literaturu vyznacuje naopak v celku široký a
otevrený pomer k životu. U nás je obycejem, aby,
sedne-li kdo k psacímu stolku, vystrcil na svet pouze
literární stránku své bytosti. V Anglii je tradicí, že

tam k psacímu stolku sedají vždy celí lidé. Proto se
. tam nepotkáte s onemi nesnesitelnými prepínáními je
diného nápadecku, jaK5rmi býváme castováni my. Ta
kový príklad mužné životnosti, jaký nám dává anglická
literatura, neprosto nám nemohou dáti dnešní Nemci.
Mohou nás nejvýše nauciti nekolika prísadám, jež

bývá možno nekdy primíchati do literárního díla. Ne
mecká literatura naprosto dnes nemuže vyvinouti d(.sti
pritažlivosti. Jsem presvedcen, že pro naši literaturu
jest nejvíce treba príkladu mužnosti; naši spisovatelé,
jak ukazují príklady, težko si zachovávají mužnost,
drží-li pero v ruce. TakovÝ Šalda, disponující jiste zna
menitÝm intelektem, je blízek prevtelení v paní 1f:Jr
littovou, maje psáti drama: viz »Díte«.

Starý anglický politiK, Bagehot, mluvil kdysi o do
brotivém kamarádství k nižším inteligencím, které vy
znacuje genia. V tom jest jeden z velkých rozdíh'1 mezi
anglickÝm a nemeckým duchovým svetem. V Nemecku
není tohoto' kamarádství. Tam, vetšinou, se prohánejí
odborníci. Srovnejme, jak píše pro lid anglosaský a
jak nemecký ucenec. V Anglií je málo profesoru, kterí
by nedovedli psáti tak, aby to zajímalo také prostého
cloveka. Dokonce - k zdešení všech vážných lidí
v stredoevropsKé sfére nemeckého vlivu - anglic[{ý
profesor ,chytne obema rukama každou príležitost, Idy
muže udelati vtip. Píše-li naopak nemecký odborník
do novin, pak jest to neco jako uschlá· džungle: Z1111

tené a vypráhlé. Není to z toho dúvodu, že v Anglii
jsou lidé méne vzdelaní než v Nemécku. Praví se, že
když kdysi v anglické snemovne Pitt,cituje jeden verš
z »Aeneidy«, zarazil se uprostred, povstala celá sne
movna, whigové a toryové, a verš dokoncila. Jest to
pro cosi jiného. V Anglii dávno pochopili zásadu Ari
stotelovu, která zní: mysliti jako mudrc a mluviti jako
obycejný 'clovek. Naši profesori a odborníci, netrdla
o tom mnoho mluviti, jsou v té veci daleKO blíže Nern
cllm a Anglicanúm. Píší-li pro lid, reknete: zanechte
vší nadeje. Ponevadž se u nás chce, aby vše bylo 1)0

dáno pokud možno podrobne, dodávám: jsou ovšem
cestné výjirpky. V Anglii je mnoho lidí, kterí dovedi)u
psáti: ctete rubriku »Lettres to the editor« v kterém
koliv anglickém týdeníku a prisvedcíte. Jest to patrne
také vlivem spolecnosti a konversace, která brousí už
mluvu. Mimo to jest to také starobylostí verejného
života v této zemi: zde, ve staré zemi demokracie,
prostredky sdílení vyvinuly se pochopitelne lépe než
jinde. Na stylu naši,ch a nemeckých autoru je casto
videti, že mu ve ctyrech stenách odpovídal jen zpev
dýmky.

V Nemecku se dnes zrídka píše proste. U i<aždého
moderního nemeckého autora vás nejdríve preknpí
strojenost slohu. Nemecko zcela opustilo jas své kla
sické doby, Lessinga, Goetha. Jsou snad, kdož si v tom
mohou libovati, a kdo dají prednost zmatenosti. Ale
celkem nemúže býti pochyby o tom. že anglická šl<0la
výrazu je nám nekonecne prospešnejší. Lituji, že se
opet musím zmiJ10vati o p. Goetzovi, ale jest to íepre
sentant mládeže a musíme se nejdríve snažiti presved
citi mládež, nebot ona ponese náš vývoj. Pan Goetz
tedy, ac v debate s Kodíckem vyslovoval se pro fran
couzský' okruh vlivu, sám je nejvíce príbuzen nemec
kému duchu. Prozkoumejte, prosím, neplasticnost, ab
straktnost, odbornost, neartikulovanost jeho stylu: to
jest neKlamný znak. Nemohu si pomoci, ale mne pan
Goetz celým svým literárním vzezr·ením oripomíná cosi
jako posle~ní výdech nemecké romantiky, onoho ple-
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moru, jako Nemci. Je jisto, že reformace byla ve své
dobe morálne vyšší než katolictví. Ale v živote ná
roda dospelého prijde chvíle, kdy zatouží PQoživotní žni
a kdy se chce potkati s vyžitím života. To nedovedli
Nemci a nemohli tomu ucit ani nás. To vytýKal Nem
cúm už Goethe, prave: »Mejte prece jednou odvahu
odevzdati se dojmum, veseliti se, ale nemyslete stále,
že vše je nicotné, není-li v tom abstraktní idea.« Ne
mecký vliv nemohl našemu životu dodati puvabných
forem.

N a konci této úvahy treba pripomenouti: anglicki
kultura je velmi individuelní a nelze jí nabírati plnou
lžicí. Nemysleme si, že se mužeme poanglikanisovati.
Ale jde o to, dohodnouti se 0' prospešnosti smeru, kte
rÝm máme jíti.

Antonín Veselý:

Hovory s herci.
{8. Rud 01 f D e y 1.)

- Byl jsem dnes na pohrbu prítele Muška a tu jsem
se zamyslil nad osudem našich hercu. U jiných nároc1tl
s vyvinutejší divadelní kulturou je prec o herce trochu
jinak postaráno. Tam dovedou herce ocenit, když je pH
síle, dovedou si ho vážit, i když jeho síly ochabují, do
vedou mu do posledních chvil jeho života zpríjemniti
trpké pomyšlení, že sláva herecká je tak jepicovitá, že
zanechává stopu toliko ve vzpomínce. A u nás? Jaká to
chut k práci, když se herec musí stále chvít obavou, že
prijde nekdo, komu se znelíbí a kdo nad ním vyrkne
rozsudek, Který se rQovná rozsudku smrti, tím, že jej
vytrhne z jehQopráce na s-céne, která je mu životem,
a odsoudí jej k živorení! Když herec zemre, zavre se
nad ním voda úplne a vzpomínky na jeho výkony, jak
vidíte, dovedou jej vyprovoditi sotva k hrobu. A prece
dnešní doba má již prostredky, kterými by bylo možno
zachytiti pro budoucnost mimiku i hlas urcitého zjevu
aspon k úcelum výchovným. Seiferta zbylo kousek ve
filmu »Stavitel chrámu«, kde hrál v predehre Karla
IV. Je to sice strašne málo, ale je to neco. Z Vojana
však nezbylo nic. Jak má nabýt dnešní herecký adept
predstavy ne tak o mimice, j.ejíž zdání zachovala hrst
Ka fotografií, ale o hlase obou mistru a jevištní mluvy,
když doznel navždy! S herci umírá nejen jejich umení,
ale též celá jejich zkušenost. Na to hlavne jsem myslil
dnes nad rakví Muškovou. Co vše tento prumerný
sice, ale velice inteligentní, príkladný samouk-herec,
který neúmornou pílí dopracoval s-e znacného vzdelání
a velkého rozhledu po divadelnictví -cizím - vzal s se
bou do hrobu!

- Mohl byste mi sdeliti neco ze své
zkušenosti?

- Cesta k Národnímu divadlu vedla u mne pres
Víden, Lublan a Plzen. U Budila v Plzni pobyl jsem
tri roky a pak jsem odešel k Národnímu, kde pracuji
plných dvacet let. Budil byl vubec mým nejsilnejším
dojmem u divadla. Pochopil jsem sice po odchodu od
neho: co znamenal pro naše divadlo Kvapil, že jako
~ásmcký režisér vedel co chce, ale dnes vím, že prec
Jen nedovedl obsáhnouti divadelní projev v té plné šíri
a hloubce jako Budil. Mám za to, že takového silného
divadelní~a jsme nemeli pred ním a dlouho nebudeme
míti po nem. Meli jsme pred tím Šubrta. Ale to byl jen
dobrý obchodník, který mel štestí, že prišel do dobré
divadelní konjunktury. Jsa sám pouhÝm diletantem, mel
zvláštní sklon i k diletantum hereckým, byl prítelem

mene,které pri pive a dlouhé dýmce a nedostatku te
lesnéhopohybu snovalo jakési fantasie a pretížená sou
vetí. Provozuje aristokratismus nekolika odborných
termínu a je vždy hrozne vážný jako pred maturitní
komisí.Je úplne bez onoho kamarádství, o ~terém mlu
vil Bagehot. Nepochybuji, že je kamarádský ke své
stolní spolecnosti. Ale jeho sloh, jeho aristokratismus
odborných výrazu ukazují, že jest zcela prost kama
rádství k lidstvu. Muže psáti celý rOK a nikdo není pu
zen, aby prišel a stiskl mu ruku. To proto, že jeho
výrazu chybí prosté lidské kvality, které by ho nojily
i s temi, kdož nemohou se zabývat literaturou jako
hlavnízáležitostí svého života. V tom, co píše p. Goctz,
je treba stále se obdivovati jeho slohovému nedemokra
tismu, což je tím podivnejší, že mnohokráte mluvil za
generaci, která prišla s programem lidovosti. Panu
Goetzovije prostý clovek bohužel lhostejný. Je z auto
ru, o nichž nikdy nerekne lidstvo: to je jeden z nás.
Uzná nejvýše, že to byl <lcený pán. Styl p. Goetze je
zcela nemeckého puvodu, dokonce z oné doby, kdy
na trune nemecké literatury sedel, divoce mávaje že
zlem,expressionismus, tato nejžalostnejší moda pod
sluncem.U nás se ciní pOKusy udelati figurky pro hu
moristické casopisy z lidí, kterí nekdy neco rekli ve
prospech anglického myšlení a stylu. Takoví lidé jsou
predstavováni ocím lidu, ani sedí v hlubokých leno
škách, napolo (zavaleni 'pU'1kilovými anglickými re
vuemi. Ale žádná zeme není tak málo uzavrena a ob
sažena v revuích jako práve Anglie. Mluvíme-li pro
anglický vliv v literature, mluvíme pro prirozen,)st
slohua prakticnost myšlenek. Pan Goetz by mohl .pro
delati lekci z praktického angliKánství, kdyby se snúil
vyložiti novou knihu N ezvalovu muži, u nehQž si ku
puje tabák.

Hlavním puvabem anglického myšlení je jeho úzká
spojitost s životem. Nemecká historie naopak je v~t
šinou obnovená scholastika. Ten zvláštní nemecký
idealismus je dedictví po absolutismu. Masaryk n;·
psal, že nemecká filosofie je nedelní kázání pro pru
ského státního úredníka. Nemllže býti pochyby, že
onenzvláštní duch idealismu múže býti vynucen ne
svobodou.Už za Svaté Alliance, která byla dobre uvá
ženou reakd na francouzský materialismus, povstala
v Nemecku filosofie, která jen ducha považovala za
skutecnost a hmotu popírala. Tehdy o tom napsal
Heine: »Zdá se skoro, že na tomto brehu Rýna hle
dalduch pomstu za urážku, jíž se mu dostalo na dru
hémbrehu. Když byl ve Francii duch popírán, jakohv
se vystehoval do Nemecka a popíral tam hmotu.« De
dictví této doby cítí nemecká literatura ve všech ko
stech. A jest to vlivem tohoto dedictví, jestliže Nemci
castosi libují v podivnostech, kdežto Anglican v zdra
vémsmyslu.

Zbyloby zmíniti se o nemeckém vlivu na náš život.
Je jisto, že v Anglii a Francii se umí lépe žít než v Ne
mecku.A jednou z význacných ceských vlastností jf~st,
žeznáme velmi málo z životního umení. Tolik je jisto,
žežijeme hure než na západe, že ceský clovek si spíše
dovede pOKazit život než anglický nebo francouzsk:ý".
Dr. Vocadlo naráží na to ve své knížce, snad mimo
dek, prave, že náš príklon k nemecké reformaci nás
oddelilod renesance a jejích životních možností. To
lik je jisto, že nemecká reformace nás na dlouho od
delilaod zemí, v nichž životní umení bylo vyvim~t'),
a priclenila nás k Nemecku, kde život byl bez formv
a jiskry. Zustali jsme ponekud strnulí a suší, bez hlú-
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ochotníku, ale jeho 'nálezy hercu z této oblasti nebyly
valné. Nebylo jeho zásluhou, že se vše hrnUlo k Ná·
rodnímu divadlu, takže nestacil všechny dobré sou
dobé herce ani pobrat - musil vynechat i zj,evy tako
vého významu jako byl Karel Lier a Šípek. Budil byl
predevším dobrý herec. Podobizna jeho »Krále Leara«
nevisí sice okázale mezi podobiznami nejlepších inter
pretu Shakespearových rolí v Shakespearove museu
v Anglii, jak se o tom psává, musili jsme ji tam se
zemrelÝm prítel,em Muškem dlouho hledat zastrcencu
kdesi v zásuvce, nebot vyvešeni jsou jen interpreti
anglictí - ale zato vtisknuta je trvale v duši každého,
kdo byl svedkem tohoto výkonu. Diváci i herci prihlí
žející v kulisách se pri tomto výkonu Budilove trásli.
Pak to byl divadelní diktátor, který chtel delat vše:
být riditelem, vésti administrativu, psáti dokonce i 1,)
kálky do novin, vše režírovati a ovšem také hráti. Ryl
cloveKem železné discipliny, vedel, že na malém di
vadle možno dokázati neco jen porádkem. U neho he
rec byl jako ve škole. Zkoušelo se u neho celé dopo
ledne a dve hodiny i odpoledne s neúchylnou presností
bez ohledu na to, hrálo-li se vecer. Jeho devisou bylo,
aby se na divadle mluvila prirozene - »musej si k tO
mu, 00 chtej ríct, vždycky neco primyslit, vyložit si tf")
pro sebe vlastními slovy a mluvit, aby jim bylo lOz
umet« - tak vždy zaucoval novácka. Vetšina heretl,
kterí pusobí dnes na dvou hlavních pražsk)Tch diva
dlech, prošla rukama Budilovýma. Umel herce udelat,
umel jej objevit. Nekolik jich vytáhl z operního sboru.
Z predních našich hercu zejména Zakopalovi udelal
cestu. Zakopal prišel k nemu jako pouhopouhý milovní
ceK a on, když jej SV)TmosvedcenÝm zpuspbem pro
zkoumal, dal mu hrát Vratka v »Radúzovi a Mahu
lene«, kde to vyhrál na celé cáre, aby platil od té doby
za šaržistu. Jmenuji další herce, kterí prošli Plzní:
Vydra, Hurt, Nový, Karen, Kohout, Jicínsk)', Rydlo
vá, Becvárová. Máme-li mluviti o prímé osobní zásluze
na výchove zjevu, kterí representují dnes náš hereck)'
svet, pak tuto zásluhu bych pripsal v první rade Budi
lovi.
, - J a k Ýc h z k u š e n o stí j s ten aby I v N á

rodním divadle za éry Kvapilovy?
- Pronikání zacátecníka na divadle rídí se zcelá

vnejšími okolnostmi. Je tu ten neb onen starší zapraco
vaný do svého oboru, kterého nutno respektovati. Te
prve když ustoupí, muže zvolna získávati 'si jeho místa
mladší. Tak bylo taKé s,e mnou. Vojan byl v plné síle,
co zbylo, obsadil Želenský, ,po jistou dobu opanoval
pole též Schlaghammer a teprve když Hašler odešel,
dostal jsem se k práci až mne to mrzelo, nebot hrál
jsem i co jsem hráti nemel. Mám-li úctovati s érou
K vapilovou, musím opet pribrati k srovnání Budila.
Je to srovnání snad nepriléhavé: malého venkovskéhc
divadla s prvním naším ú tavem. Co je to však platno,
když, prehlížeje pusobení K vapilovo, musím stále vzpo
mínati té vzorné discipliny, toho spravedlivého rozde
lování práoe u Budila. Bylo nás tam po jistou dobu pet
pro jeden obor a prece stále meli jsme co delat. Kdežr0
zde pomáhala mi k vetším rolím jen má pohotovcst,
s kterou jsem mohl zaskociti starší kolegy. Mám do
brou pamet, mám bohudík též skálopevné zdraví a ješte
vetší smysl pro povinnost - takže jsem za tech dvacet
let nevynechal ani jedno predstavení. Proc se o tom
zminuji? Ponevadž chci se dotknouti stínu K vapilova
režimu. Nechal vybujet jediného herce, nebo, lépe, ne
chal se jím rídit. V divadle musí býti kredit. Nemá pla-

tit jen pro jednotlivce, ale pro všechny, Kterí jsou
schopni si ho získat.

- Zacal jste se uciti a dokonce i hráti
v c i z i n e. J a k pri s p e Ia k v a š í z k u š e n o s t i
divadlacizí?

- Již ve Vídni sledoval jsem Kainze, od nehož im
ponoval mi zejména »Hamlet«. Prekvapoval mne jeho
temperament, jeho úchvatná deklamace, pri níž zrovna
chrlil ze sebe slova, a prec tak, že se nic neztratilo.
J sou snad vám známy nekteré anekdoty o nem, jaká
ulicnictví provádel partnerllll1 v nejnapiatejších výko
nech, kdy herec, zdálo by se, musí býti soustreden jen
na sebe. Tyto anekdoty mne presvedcují, že Kainz byl
predevším úžasný technik. Za vetšího herce pokládám
Bassermanna pri všem jeho naturalismu; také mek·
kého lyrismu Moissiho si velmi vážím. Videl jsem
i Coquelina v »Cyranovi«, ale nebyl jsem jím nadšcn:
jeho v)Tkol1skládal se z jakýchsi arií, po jejichž skon
cení vždy div se neuklonil, jak to .delá zpevák. Videl
jsem divadla nemecká i anglická a pri výkonu leckte
rého proslulého herce kladl jsem si otázku, co by te·
prve byli rekli našemu Vojanovi. Celkem mohu ríci, že
v srovnávání s cizinou stojí naši herci v jisté nevÝ
hode. V cizine takrka všude mají divadla úzce speciali
sovaná, kdežto u nás se hraje všechno dohromady.
Tam má herec snad jednu roli za rOK. Kdežto u nás
má jediný herec za rok více rolí, než jich mel Kainz
za celý život. Z takové úzké specialisace vyrostli i Mo
skevští. Jejich umení je sice veliké, ale dnes již U1~a
vuje. Pres toto klášternictví, tuto modloslužbu musí se
jít dál. Vím z vlastní zkušenosti, jakého sebezaprení
musí se herec dopracovati, když má stále hráti tutéž
roli. Když hraji po dvaapadesáté »R. U. R.«, musím
si vymýšlet nejaký nový odstín již proto, abych sám
sobe si tuto roli zpestril. Beru-li tedy v úvahu pJc1
mínky, za kterých tvorí ceský herec, nemusíme se za
výsledky, kterých se dopracoval, stydeti pred cizi~{)u.
Není to s naším divadlem tak zlé. A bylo by to Ješte
lepší, kdyby se u nás pochopilo, že nejlépe se pracuje
v klidu. U nás mohl a mel by býti idid.

- Jak studújete?
- Vzpomínám si na Mošnu, u nehož jsem JIZ pri

první ctené zkoušce videl rýsovati figuru jeho role
jal{'o za mlécným sklem. Do role se herec jaksi obléká.
Figura není nikdy hotova, jen kontury stále urciteji ta
nou na mysli. Jakmile se jí zmocnuji technicky, nab)',
vají tvary stále více pevnosti. Ve vypracování role sna
žím se uplatniti nejednou studium velmi detailní. Jakc
príklady uvádím, ac si toho málokdo povšiml, že 1i1llj

tesarský delník v »Širocine«« vyrustal z ovzduší, z kte
rého jsem vyrostl sám, nebot od mládí jsem se pohy
boval mezi tesarskými delníKY v závode svého otce -
že má role v Andrejevove »Rozumu« byla založena na
dukladných prípravách, které jsem podnikal s profe
sorem Heverochem na obchuzkách blázincu. Tak;)vá
práce se dnes ovšem necení, ponevadž nové smery o ní
nevedí.

- Co soudíte o techto nových sme·
rec h?

- Soudím, že tyto smery vyvolávají se umele.
Vezmeme herecké podání. Rekl jsem vám, že skoro
všichni, kterí jsme dnes cinni v Praze, vyšli jsme {)d

Budila. Jaký jiný podstatný rozdíl muže býti mezi námi
než v schopnostech! Tomu, že zacali nás delit na herce
rnoderní a nemoderní, nerozumím. Vyrostl jsem v Pra-
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ze. mel jsem na ocích velké evropské herce a scény a
mámtedy urcité merítko. Ale nechci se 'Oháneti tímto
merítkem, které ostatne u dnešního herce rovnež ne
rozhoduje. Uvedu jen príklady z našeho divadla. Nekdo
by mohl mi ríci: Musíš prece pripustit. že Šimanovs;(ý
hrál Hamleta jinak nežli V'0jan. Ale já mám za to, že
~imal1ovskýhrál Hamleta nikolív staromodne, ale ŠP:lt
ne,ponevadž kdyby ho byl hrál dobre, bylo by se 'Onem
mohlo ríci pod'0bne jako 'O K'0lárovi starším, že hrál
v~'borneMefista, kterého rovnež výborne hrál Vojan.
Proc tedy házelo se svého casu prízvisko »staré školy«
na hlavu Šimanovskému a nikoliv Bittnerovi, kteí.\r
naopakbyl uznáván za nejmodernejšího ze soucasných
hercu, predbehnuv daleko svou dobu? O prednesu
Seifertove a Vojanove ríkalo se, že je to vrcholné
umení. A prece ~ovyšovati naši materštinu k takové
gnmatikální správnosti, vytváreti ji pomocí techniky
jevištní mluvy na záKladech takrka vedecky presných
nepovažuji za zvláštní, tím méne moderní urednost,
ponevadžvidím v tom pouze správný postup hereckého
remesla. Prípad Šimanovského mohu vyložiti takto:
Byl-listaven pred takové úkoly. iako byl Hálkltv Záviš,
co mu zbývalQ jiného než uplatnovati ten staromodllí,
ve skutecnosti však pr'0ste špatný pathos - špatný
aSpOl1.potud, když se uplatnoval stejne ve figurách,
které svou hodnotou tento zpusob podání prerustaly.
Krátce prijde na to, pred jaký úkol se herec staví. Her
ci musí se verit. A verí se mu, když si získává respekt.
Kdyby bylo spravedlive každému hepci dov'0leno, ahy
o získání tohoto respe'Ktu se pokusil, ukázalo by se,
iak umelé je delítko herclt na mO'derní a nem'0derní.
Rozhodla by proste kvalita. Ale nejen u hercu, nýbrž
i v dramatické produkci nŽÍvá se tohoto delítka, a my
slím rovnež, že umele. Rekne se: Strindberg, Wede
kinrl - ale pro mne mezi nimi a staršími dramatiky
není zase jiného rozdílu než v kvalite. Nelze prece ::de
videti takového rozdílu jako v malírství, kde obraz
stromu. kdvž se stromu nepodobá, je prohlašován za
moderní. Chci však veriti, že dnes celá ta moderna, at
v hereckém režií zvládnntém podání ci ve vÝnrave,
ocitla se již v takovém stadiu, že možnO' ji ai(ceptovat.
Vím, že divadlO' musí pokracovat, ale musí b}Ttiražena
cesta,která by se nerozcházela tak diametrálne s 'vku
sempublika.

- J a k}T r o zdí I v i dít e mez i ú s i I í m K v :1.

I'ilov-)'m a Hilarov}Tm?

- K tomu kvalitativnímu zmerení, kterým se rídím,
I'ení ješte cas. Omezím se tedy jen na konstatování
nekterých dnes již jasných fakt. Kvapil delal u nás také
divadelní revoluci, ale jeho rozmach byl brzden. Sám
jeho zápas se správou, která scénické výprave neprála,
ponevadž pokládala ji za zbytecné vyhazování penez,
hyl dukladnou brzdou. Jiný bic, který si na sebe upletl
sám,byl v tom, že stal se závislý na jednom herci a jen
K vuli nemu musil delati rltzné ústupky. Co se tkne
Hilara, nemel techto prekážek, nebo aspon umel si je
odstraniti. Je otázkou, co by se bylo stalQ s Vojanem,
kdyby byl zustal živ. Ac s lítostí. musím prec prohlá
siti. že Vojan zemrel v cas. Nebot kdyby byl zustal
na živu, bylo by došlo k podívané velmi príznacné pro
ceský život, že by se byla rychle borila jeho legenda,
že by byl náhle 'Odhalen jako herec )>11emodernÍ«.
Mám-li mluviti o Hilarovi z 'Osobního stanoviska, mel
bychsnad zacíti již tím, že byli jsme vlastne dobrými
práteli, dokud byl ješte LI vinohradského divadla, že se
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dokonce pokoušel dostati mne na Vinohrady. Když
prišel k nám, zvedla se mezi námi vlna mne dosud ne
pochopitelného boje, který dnes by mohl již ulehnouti a
býti navždy zažehnán v zájmu klidné spolupráce. Re
spektoval jsem v nem vždy umelce, pracovníka vzorne
pripraveného, jehož výkonll1TI musil jsem však vytý
kati, že braly málo v úvahu herce. Prehlížím-li jeho
dosavadní práci na našem ústave, vidím v ní prirozený
V)'voj: »Bal1adyna nemohla 'Se opakovati, zato však
jeho »N ámluvy PelQpovy« jsou již prijatelny a byly
spravedlive pochváleny. Pokud jde o mou osobu, ve
rím, že se s Hilarem najíti musíme: on nebude moci
mne potlacit a já nemohu proti nemu vystupovati, po
nevadž si jeho umeleckého úsilí vážím.

Politika

Sila -vlády v jednote, síla oposice
; v nejednote.

Nemecká oposice v našern parlamente dosáhla b
necne velikého vítezství. Sjednotila prý 'Se - o tom,
co chce a jakou cestou to chce? Naprosto ne. Sjed!1o
tila se o tom, ~e niceho nechce a že na žádnou cestu
nepomýšlí. N egativism tedy opet na cas ovládl mysli
nemeckých )aktivistických« politiku. Negativism, který
ovšem není revO'lucní, který není protistátní ani proti
parlamentní, který není autonomistický ani irreden
tistický -;;- nebot není vt"tbec programovÝ. Je to nega
tivism trucovitý. Je velmi podoben negativismu ro
mantického nápadníka, Který na svou zbožnovanou
nemluví za to, že na jeho milostné návrhy odpovedeh
otázkou: ))A jak tQ myslíte se svatbou, pane? A jak
je to s vaším prín0sem?« -

Nemectí aktivisté chteli býti uznáni za »regierungs
hi.hig«. Snaha to jiste porozumeníhodná a svedcící
Q jistých citech, prO' stát a jeho 'Stabilitu nikoli bezcen
ných. Lec zapomneli, že vlárlnutí má krome líce také
svuj rub. Nemectí aktivisté, zdá se, príliš podlehli
vlastním svodum. Jestliže oposice - a také oni v je
jím rámci - lící svým stoupencum vládnutí svých
protivníku jako teplé pohodlícko, jako dobré bydlo pro
ty, ,kdož nechtí nic jiného, než míti vlivl;' tož jest to
lícení urcené pro massy. Urcené k tomu, aby massy
zahorely hnevem proti vládcum a venovaly svoji du
veru oposicníKum. Jestliže však oposicní vudcové sami
doopravdy mají za to, že míti vliv lze bez obetí a beze
služeb a že lze prijíti dO'vlády, aniž by byly prinášeny
záruky - chytají se do vlastní lécky.
. Nemectí aktivisté chteli býti uznáni za )regierungs
fahig«. Kterak má vypadati strana, která chce do
vlády a jest si vedoma toho, co takový krok znamená?
Co má ciniti? Do vlády nebývají dvére obycejne ote
vreny, ve vláde nebývají obycejne nadbytecná místa.
na než se lze' proste posaditi. Strana, která pomýšlí
na prechod z oposice do vlády. musí si umet dvére
otevrít a místa uprázdnit. Jak}Tmcarovným proutkem,
vlastne prutem? Není pochyby, že strana taková musí
v každém ohledu presvedcovat nejen o tom, že ti, kdo
vládu delají, ji delají špatne; nýbrž také o tom, že ona
by to dovedla lépe. Není pochyby dále, že toto pre
svedcování v první rade predpokládá záruku, že stra
na jest pro vládní funi(ci dobre pripravena: že ví, co
požaduje; že to, co požaduje, jest možné; že dovede
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udelati se svým pragramem ·kaalicní kompromis - bez
koalicního kompromisu není vládní vetšiny v parla
mente s pomerným zastoupením; že takový koalibí
kompramis, jehož padstatným prvkem by byl aktuál
ní program strany deroucí se dO'vlády, jest s ohledem
na pomery a jich vývoj vhodnejším vládním progra
mem nežli program vlády, která je práve u vesla; ž.e
- konecne' - strana jest o tomto svém aktuálním n3.- .
zírání vnitrne darozumena: že máJ 'Údbarné síly, které
by mohla zapráhnouti do státního ·chomoutu pro tento
program; a že nemusí mí ti strach ze svéhO' volicstva,
aby 'Úd ní neodbehl'Ú, jakQile se pocne opravdu »dráti
do vlády«.

TotO' poslední, '»záruka vládní zpusobilasti« prináší
ssebou, že strana uvnitr i na venek znamená výramý
politický smer, pragramový i meth'ÚdicKý. Jest u nás
mažná spolu vláda s Nemci i tehdy, když by meli obe
želízka v ohni, t. j. když by na pr. Lodgmann delal
politiku negaoe a Krzepek politikt) pasitivní. Ne;1Í
však mažná s nemeckÝmi agrárníky, když by Krzepek
delal palitiku positivní a Mayer politiku negace; tí!TI
méne, když Krzepek dnes delá politiku positivní, ahy
zítra i on sám negoval. Pevnast politicKé linie a r'Úz
trídení duchú uvnitr nemecké oposice, ta jest jedine
možná cesta k spalumoci. Dokud 'se positivisté budou
dobre snášet s negativisty, dakud se budau trást '0 vo
lice pred jejich agitací, 'dotud jim dvére, které vedou
k vládní moci, zustanou pavždy uzavreny.

Vláda, vládní koalice, drží se u vlivu jen tak dlauho,
pokud jest jednotna ve svém kompramisním díle. Síla
vlády jest v jednatné aktuální politice koalicních slo
žek; ta netreba dokazovati, to jest samozrejmé.

Oposicní strana však jest tím vlivnejší, cím více se
odliší 'Úd druhých, cím více se vytríbí, vypracuje. Ne
bot jen tak se muže státi vážným nebezpecím pro saú
držnost vládní kaalice, vážným "Konkurentem nekte
rého, dnes koalicního, smeru; jen tak mUže j.ej vystr
nadit z jeho vládní úcasti a posadit se na jehO' kreslo.
Oposicní strana, která na míste takového odlišení a
vytríbení radeji v'Úlí jednotu s astatní oposicí; strana,
jíž není jasno, že aposicní »jednota« znamená ztrátu
casu, dúvery, elánu a všech ostatních drahocenných
politických statkú (proste proto, ponevadž v 'Úposici
nemuž·e býti toho, cO' každé jednote dává jediný smvsl:
kankretní spolecné díla); taková oposicní strana jest
nejlepším podporovatelem systému práve vládnaucih("\,
nebot ho nicím neohrožuje.

»Koalice ve vláde - jest nutnost za systemu po
mernasti. Koalice v apasici jest za t-ahoto systému
nonsens.« Budeme za tutO' paucku pokládáni za za
peklité vládní ag,enty, kterí sijí kauKol nesváru do
oposicních hroud, aby žen vlády byla tím lépe zaji
štena. Rekn'Úu nám snad, že chceme bud'Úvat defaiti
stické hnutí mezi aposicí, aby vláda mahla tím tvrdeji
drtit oposicní frontu. Jaká pomoc!

Nám al'e opravdu nejde '0 nic jiného, nežli aby náš
parlamentarism dostal co nejdríve 'Úpravd'Úvou pr'Úti
váhu vážné a vlivné ·oposice. O to nám jde, bez ohle·ju
na zájem vlády i na zájem oposicních smeru. O to nám
jde jediné s ohledem na zájem našeho parlamenta
rismu. Náš parlamentarism není dosud normální, mí
r'Úvýl;1je porád ješte tak trochu náhražk'Úvý, a bude
jím tak dlouho, dokud jehO' 'Úposicní aktivisté nesloží

. onu svrchu naznacenou roli r'Úmantického nápadníka,
a 'nenahradí ji rolí v:ážného, 'Údpovednéh'Ú uchazece.

- Eso. -

Národní hospodár

Karel Málek:

Úverová kalamita.
V nekterých casopisech objevil se náz'Úr, že náš Baa

kovní úrad 'svou diskantní sazbou (6%1) zvyšuje dn.
hotu a že snad snížení úrokové sazby cedulovéha ústa
vu by mohlo zmenšiti napetí na penežním trhu a
zmírniti drahotu. Tento názor jest zcela falešnÝ a _Jd
poruje úplne pomerum, v nichž žijeme a smeru, jímž
tyt-o pomery se vyvíjejí.

Všechno podnikání jest rdouseno napr'Ústým nedo
statkem úveru. Jest to svou podstatou poválecný zjev,
trpí jím celá Evr·opa a sotva bude prekonán, pokud
Rusko nebude znovu zapnuto do evropského hospo
dárského retezu a Amerika neuvolní své penežní pre
bytky, jež se v ní nastrádaly prubehem války.

Za. války stalo se prodávání za hotové prímo zvyk
lostí. Prícinou tohO' bylo jaK omezené množství 
casto prímý ned'Ústatek - zboží, tak hlavne ku kO.1ci
války nejist'Úta valutární ocekávaná následkem pre
vratu hospodárských, politických i sociálních. Ješte
dnes ceká mnoho dohodových obch'Údníku na zaplac~ lÍ
zboží, jež regulérne prodali dO' Ruska pred revolucí.
V soucasné dobe reší se u nás práve problémy, vzniklé
r'Úzdelením k'Úrunové meny a disparity korun jednJtli
vých následnických státú s velikými obtížemi pom-xí
clearingu pohledávei<: znejících na spolecné koru:1Y,
s nímž nebude jiste spokojena žádná strana, prot'Jže
hledati, strední oestu mezi ruznými zájmy samozrejme
znamená neuspokajiti nikoho. M'Úžna ríci, že ku konci
války nejen v centrálních mocnostech, avšak i v do
hodových státech stalo se obvyklým prodávati za ho
tové. Evr'Úpa jaksi 'Údvykla úveru.

Dusledkem tohoto stavu, v nemž jsme žili na konci
války a na pocátku nového míru, bylo hromadení vol
ných pr'Ústredku v penežních ústavech, nebot násled
kem nepatrné potreby úverové nebylo lze je umístiti.
Proto platily banky vkladatelúm tenkráte zcela nep~
trný úrok, stát pak nalézal úver za podmínek dríve
ani pozdeji nebývalých. .

Tím se dá vysvetliti - vedle jisté složky pripadající
snad na národní nadšení -' neobycejný úspech naší
pújcky Národní Svobody, jehož však nedovedl využit
kovati ani financní politik tak prozíravý, jako byl
Dr. Rašín. Ušla mu zrejme prechodnost príznivé si
tua·ce pro získání levného úveru pro stát, nebot pre,:e
'nemohlo bý.ti pochybností, že mladý stát oceká V:ljí
úk'Úly, na než daleko nestací suma vyložená k upiso
vání a nekaliKráte prepsaná. Tehdejší podmínky, upi
sovací kurs 100, úrok 4%, znejí uším dnešního fim'lc
ního politika jiste jako pohádka, ac uplynulo teprve
6 let. . '"

S navazováním mezinárodních obchodních styku a
'Úpetným zavádením mírové výroby vznikala a vzru
stala potreba úveru ve všech odvetvích podnikat:+'
ských. Zn'Úvuvybudování stavu predválecného nebylo "
však tak snadným, jak se dala ocekávati. Ruské va
cuum, financní prekrvenost Ameriky púsobily destrUK
tivne a ohromné pol'Úžky spotreboval dlouhodobý úver
investicní jednak k n'Úvému vybudování krajin znice
ných' válkou, jednak k odstranení bytové nouze, jež
s koncem války objevila se epidemicky na celé zeme·
kouli. Sebe velkolepejší projekty k 'Údstranení bytovf
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*) Povesti o podniknutém a odraženém útoku na kurs Kc
bezprostredne po shroucené ofensive proti francouzskému
franku ukázaly se neopodstatnenými. Pravdou jest tolik, že na
evropském trhu objevily se soucasne veliké položky Kc a tvrdo
šíjne byly nabízeny. Prícinou toho byla vídenská spekulace, jež
soucasne s poklesem francouzského franku ocekávala stoupnutí
Kc a své závazky ve francích kryla pohledávkami v csl. korunách.
Když však Morganovým zasažením byla protifranková ofensiva
rozdrcena, nezbylo postiženým spekulantum, než aby realisovali
své položky v Kc, aby mohli krýti frankové závazky a ztráty
jimi zpusobené. Tím se stalo, že soucasne došlo k nabídkám Ke,
jež u nás byly považovány za plánovitý útok na Kc se strany
spekulace, jež pohorela na franku. Protože na tehdejších nabíd
kách Kc byl zúcastnen Castiglioni, jehož financní potence byla
ješte tenkráte pokládána za nevycerpatelnou, nenapadlo, že by
jeho ztráty byly takové, že by byl k prodejum Kc nucen. vývoj
událostí v poslední dobe prokázal, že domnelé útocení na Kc
byl poslední pokus Castiglioniho O záchranu. Jeho ztráty na
franku byly toho druhu, že mu prerostly pres hlavu.

»strež.ením kursu Kc«, kterou nepouští, zcela správne.
nahoru ani dolu, ac jeho práce nyní není již nikterak
težká.*) BanKovní úrad nespokojuje se s úkolem strflž
ce kursu Kc, nýbrž podniká mnohem více, ci vhodneji
receno méne. Bankovní úrad z obavy pred rozmno
žováním obeživa umele tlumí poskytování smenecn~ho
úveru a prímo povážlive zvyšuje panující strašnou kre
ditní nouzi. Deje se tak z predsudku pusobeného ví
rou v jedinecnost a absolutní platnost kvantitní teorie,
jež se tak dokonale neosvedcila pri stažení poloviny
obeživa za akce 'Úkolkovací.

V poslední dobe vyvinula se v s'Úusedních státech
stejná úverová nouze, jaká panuje u nás, tam však ná
sledKem celé rady rúzných vlivu došlo behem poslepní
doby k 'Ústrému zvýšení úrokové míry. Protože sou
sední valutx jsou nyní stejne stálé, jako Kc, unikají
ted naše volné prostredky, hledající vyšší zúrocení, za
hranice. Tím z naší úverové kalamity stává se prímá
katastr'Úfa. Jediným možným prostredkem jest pri
zpusobení našich pomeru pomerum sousedu, aby T1ám
konkurence neodnímala volné peníze z ruky. Poukaz
na paralelu s inflací postrádá smyslu. Zde jde '0 rovno
cenn'0U konkurenci stejne stabilních valut a rozdíl
spocívá v jejich výnosnosti.

Diskontní sazby cedulových bank nyní 'Úbnašejí:
Berlín Id%, Budapešt 120%, Varšava 10%, Víden
15%. Pri tom i Spojené Státy, jež se utápejí ve zlate,
zvýšily koncem ríjna diskont ze 3% na 40%. Ve Var
šave pak až do 15. listopadu meli smenecný disk-Jnt
12'0/0;, a ku snížení na lOo/cl došlo jen pod ostrým r.á
tlakem varšavských 'Úbchodních bank. Nejvyšší diskont
mají v Athénách (18%).

Ostatne pomery nedají se ani u nás lámati pres ko
leno. Jest zbytecno zakrývati, že u nás namnoze do
spely pomery práve tam, kde jsou v Rakousku a v Ne
mecku. Na Slovensku jsou již dnes hledány hypotéky
na 14%' do prvého poradí, na sirotcí jistotu se zárukou,
že nebudou splaceny do 20 let. Hledá-li vídenSKý mezi
obchodník úver na zboží z Ceskoslovenska, slíbí radeji
ceskoslovenskému dodavateli 25% úroku za oDoždené
placení a jsou 'Úbe strany spokojeny. Za tutéž dobu
zaplatí zdejší dodavatel své bance jen 12%', po prípade
o dotycný obnos sníží své kreditní saldo ve zdejší
bance, v každém prípade o to sníží zdejší úverové
možností.

Zvykli jsme si tak na privilegované postavení ve
strední Evrope z dob, kdy jsme byli ostrovem v inf!ac
ním mori, že jest dnes chloubou nekterých našich fi
nancníku, že západní banky (v prvé rade Anglie) po-

kalamity doposud selhávají, avsaK pri tom pohlcují
tolik úverových príležitostí, jež immobilisují, že úve
rový trh jest jimi takrka vysušován. Typickým prí
padem jest na pr. postavení srbského Belehradu, jenž
v posledních peti letech z provinciálního balkánského
mesta stal se moderním velkomestem - avšak v (1\i

sledku toho vdkertf tamejší banky staly se na neblik
let immobilními pres výborné zúrocení, jehož doci
lují.

Takový stav ve vetší ci menší ostrosti vzniká pone
náhlu v celé Evrope a omezuje cím dále tím více júé
koJimožnosti úverové. Nad to valutní nejistota prí
mo zrazuje volný kapitál, aby se investoval dlouho
dobe.

Osudy ruského a nemeckého inflacního rozvratu a
opetný návrat k standardní mene ve všech státe..:h,
prodelavších inflélcní záplavu, dutklive poucují: ve
stigia terrent. Prípad francouzského franku, zachrá
nenéhosDolecným úsilím francouzských politiku a ame
rických financníku, ukazuje, že jsou státy, jež byly
stoDamiopravdu odstrašeny.

Dokud bylo kolem nás inflacní more, dotud utíkJ.li
se k nám méljitelé pohotových prostredKu z Neme~ka,
Polska, Madarska i Rakouska, aby si u nás v naší va
lute zachránili. co by jinak bylo v jejich vlastních stá
tech, tonoucích v Dapírové záplave, propadlo zneh::>d
nocení. Tímto prílivem bylo u nás postaráno do jisté
míry '0 živení volných prostredku a o náhradu toho,
coodolÝvalo za hranice, zlákáno nákupní konjunktuf')u
domu v Nemecku, prepychových predmetu v Rak0u
sku a pod.

Postupne veškeré inflacní státy opatrovaly si stál)u
menu, což u nás projevilo se zastavením Drítoku I(a
pitálu, utíKajících k nám ze sousedstvÍ. Nato došlo
k opetnému stehování »uprchlých« kapitálu zase do
mu, když nebezpecí znehodnocení pominulo. Tím byly
od nás odvádeny tyto prostredky, a napetí na úvero
vém trhu bylo zvyšováno dvojnásob.

Po shr'0ucení vídensko-berlínské ofensivy proti fnn
couzskému franku nastal krach vídenské bursy, papí~'y
slétlyaž na ctvrtinu, protože jejich majitelé byli je nu
ceni prodávati za každou cenu, aby kryli své ztráty
zpusobené spekulací frankovou. Pokles papíru na lí
denskéburse, mezi nimi ovšem i mnoha ceských paníni,
privodil našemu trhu lákavou príležitost, kterou bylo
a jest nutno využitkovati, totiž možnost levného ná·
kUDU(v Rakousku) akcií našeho prumyslu. Touto rc
patriací našich papí 1'11se teprve ve skutecnosti vrac:Í
vláda našich vecí do naších rukou. Znamenalo by to
samozrejme pro nás veliké plus, ježto pominula hy
našepoplatnost do ciziny a ovládání našeho výrobního
trhu cizinci. Na druhé strane jest s tím spojeno za'3e
odplývání velikých kvant pohotových prostredku za
hranice. Jistá regulace jest prý sice provádena naším
Bankovním úradem, avšak jednak není mOžno z du
VOdllzásadních brzditi tuto repatriacní akci za t:;k
výhodných kurS11 ;aiw nyní, jednak jest to prakticky
neproveditelno. Kdo chce za hranicemi výhodne na
koupiti zdejší hodnoty a má to zakázáno Bankovním
úradem vzhledem k valutárním zájmum, dovede jiste
najíti cestu svým penezum za hranice bez Bankovního
úradu. Efekt zustává stejný, naše platební bilance se
tím neustále zhoršuje, a prostredky úverové restrin
gují se do nemožnosti.

Vše, co zde uvedeno, deje se jaksi mimo vuli státní
financní politiky. Bankovní úrad zabývá se specielne
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v'0lují naSlm bankám levnejší uvery (samozrejme
Krátkodobé), než bankám nemeckým nebo vídenským.
Tato skutecnost považována jest za príznak naší pre
styže na západe a jsou z ní vyvozOVállY dalekosá:l1é
kombinace. Jednoduchá úvaha stací k záveru, že ú
se v Anglii pr,esvedcí, že bonita rak'0uských a neme
ckých bank jest zase stejne dobrá jako bank našich a
pri tom úrokove podmínky koncedované v Berlíne a
ve Vídni jsou pro ne mnohem výhodnejšími, než ob
dobné podmínky docilované v Praze, 'Otevre se ruka
úveru pro Víden a Berlín a zustane zavrena pro Prahu
- neprizpusobíme-li se.

RakOUSKýobchodník platí své bance 25'%, avšak za
to obrátí své peníze trikrát a získá 50%. Náš obch Jd
ník, má-li štestí, získá obmezenÝ úver, jenž mu umož
ní provedení '0bch'0du jen v obmezeném merítku, anebo
nezíská úveru vubec.

Není u nás vzácný prípad, že podnikatel, který by
mohl zaplatiti sebe vyšší úrok, dostane nabídku úv.eru
z Vídne za úrokových podmínek dnes tam obvyklých.
Nechteje si dlužiti za hranicemi, dojde k zdejší bance
a rekne: potrebuji úver tak a taK veliký k tomu a tomu
úcelu a zaplatím vám za nej 18'%1. »6, t'0 by byla úve
rová lichva, kterou my jako solidní banka nedeláme,
my pujcujeme nejvýše na 13%, avšak kdybyste nám
nabízel zajištení jakékoli, úver vám pro tentokráte po
skytnout nemužeme, protože nemáme, co bychom puj
cili.« A tak jde milý podnikatel 'Oúver do Vídne, lde '
siée musí zaplatit 25'%, avšak úver dostane, což je pro
nej nejhlavnejší. Možná, že mu pujcí tytéž peníze, jež
tam dopravil nejaký ceskoslovensKý vkladatel, aby
z nich dostal 15'%1. Diference zustane ve vídensk)'ch
kapsách.

Dostane-li se dlužník do kollise, má-li prijmouti hud
úver na vysoký úrok nebo se ho vzdáti, volí vždy onu
eventualitu, jež jest pro nej naléhavejší. Prípady, jež
jsou v jiných právních pomerech li'Chvou, mohou se
státi jindy obchodní zvyklostí, jak jsme videli na pr.
na cenách mouky za války a po ní.*) Stejne je tomu
u úr'0ku, jenže tam jedná se prevážne 'Okalkulacní po
ložku výrobních nákladu. Mažná, že tedy násle&em
placení vyššího úroku nastalo by jisté zvýšení cen. Ne
musí tak býti vždycky, protože úver umožnuje rych
lejší a cilejší 'Obeh, což má svou protiváhu pr-ive
v dnešní stagnaci výmeny. Skutecnost také potvrZ(lje,
že v Rakousku, kde je úver více než dvakráte dražší
než u nás, není živobytí dražší. Znacné absorbov1.ní
úverových možností zpusobují i úverové požadavky
výrobcu, zvlášte velkých zemedelcu. kterí thesaurnjí
své zásoby a používají levného úr'0ku k zadržování
potravin, jež by jinak museli dáti na trh. Zdražením
úro~u by nastalo tedy jiste uvolnení na trhu' potravin,
takže by se muselo projeviti spíše" v cenách levnejších
než naopak.

Honosí-li se náš Bankovní úrad, že jeh'0 diskontní
~azba jest mnahem nižší než sazby v sousedních stá
tech, a .nezvyšuie-li svých sazeb proto, že prý zvýšení
o I ci 2% by zustalo na odplývání penez da ciziny bez
úcinku a pri tom ublíženo by bylo úveru státnímu,
jest ta jen dokladem jeho krátkozrakosti.

Ze dv'0u zel volíme menší. Zde však nemáme ani
svobodné volby. Kdybychom -chteli udržovati nízkou
úrokovou míru umelými prostredky, poucí nás hospo-

*) Stát prísne trestal mlynáre, jenž prodal I kg mouky za
5 Kc, avšak sám ji soucasne kupoval z Ameriky za ID Kc.

dárské zákony samy 'o své nepopíratelnosti. vývoj pu
jde pres nás, my budeme mít na pap í r e nízk')ll
úrokovau míru, avšaK úver zmizí docela, protože d
né prostredky jako voda na sítu probehnou nám za
hranice, kde pri stejné stabilite valutové dosáh!loU
vyšší výnasnosti. Dospejeme k f i k c i nízkého úroku,
avšak s k u tec n Ý živat bude vypadati zcela jinak.
Bude se poskytovati úver soukromý od prípadu k prí
padu s obejitím penežních ústavu. Jako jsme za války
chodili s batochem k sedlá'Kum a ne d'0 obchodu po
travinárského, jenž nemel, co by nám poskytl, obchod
mel své maximální nebo smerné ceny, sedlákLlm jsme
platili mnohem více, a prece jsme u nich kupovali.

K této situaci povede umelé. udržování nízké úro
kové míry s omezováním obeživa nezbytného vÝrobe
a obchodu. Hospodárské zákony není možno prehlí
žeti a protiviti se jim. Jest ovšem možno umele zmír
n'ovati j-ejich mnohé tvrdosti. V t'0mto omezení ml:že
se uplatnovati Bankovní úrad s tendencí co mohl
nejnižší, úrokové míry - v pri mer e n Ý c h me
z í c h.

Naríkáme si, že naše platební bilance jest p~ssivllí,
trebaže bilance 'Obchodní jest aktivní. Passivnost bi
lance nám také pomáhá vysvetlovati, proc se úverová
krise u nás neustále priostruje: z celé rady duvodu
nám peníze utíkají do ciziny jako 'Krev z pretrhaných
žil a Bankovní úrad svou prestyžní politikou k tomu
jen napomáhá.

Ohledy na státní papíry jsou zbytecné. Pomohou na
chvíli, avšak dosavadní situace a cesta, jíž k ní došlo,
jiste nenechávají na pochybách, že prirozené pomery
vynucují si pruchod všude a n,ezastavují se ani pred
kursovým lístkem ukladacek, jak soucasný stav nejlépe
dosvedcuje.

Konservatismus v hospodárském živ'Ute bývá zdravý,
nesmí však býti zamenován s neprúžností nebo r.e
schopností prizpusobiti se skutecnému životu.

Ne-li, »prizpusobí« se ti druzí, vypujcí si pomocí
svých konexí, co a jak se vypujcit dá, vyvezou to ja
kýmkoli zpusobem za hranice (treba ve zboží) a tam
vypujcené peníze umístí na úrok 'O 5 nebo 10%1 vyšší.
U nás se o takové složky úverové možnosti zmenší a
v cizine zase zvetší.

Jako jsme nezabránili stoupnutí cen obilnin, u :lás,
když stouply na newyorKské burse (a u tech je to mno
hem pr'Uveditelnejší než u penez), nezabráníme ani
stoupnutí úr'Ukové míry. To jest pouhou otázkou r.á
rodohosDodárskéha bystr'Uzraku. Zvýšení úroku pri
jde na druhé strane vhod vkladatelum, zapusobí urcite
ve vrstvách strádalu a vkladatelu k vyšší úsp'0rnosti,
zvýší se poh'Utové prostredky, uvolní úver a hotovosti
uniklé do ciziny honbou za vyšším zúrocením se lase
ponenáhlu vrátí.

Zvýšení úroKové míry jest i u nás pouhou otázkou
casu. S tím se musí spráteliti a zaríditi dle toho
i státní i soukromý úver. Úl'Uhou Bankovního úradu
bude, abychom neupadli z extrému do extrému; ur
cité mírnení pri mer e n é úrokové míry. Primere
nost dle dnešního stavu znamená snad 3, snad 5%
vyšší diskont. Jiní mohou býti jiného' názoru, otázka
»primerenosti« muže býti vždy sporn'0u, není však
sporn'U, že dnešní sazby jsou neprimerene, ba prohi
bicne nízké.

Blízká budoucnost si vynutí plnení svých príkazu
tak jako tak; otázkou jest pouze, zda je dovedeme vcas
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vystihnouti a zaríditi se podle nich. Záleží na cinitelích
zodpovedných za financní situaci v tomto státe, jež
jest nejduležitejší sl'Ožkou celé situace hospodárské,
aby V)'voj del se smerem a tempem, jež vyhovuje spíše
skutecn)'m zájmLlm širokých vrstev obyvatelstva než
zájmum baniwvního velkokapitálu.

v
Zivot a instituce

F. J. Netušil:

Komu patri budoucnost tohoto státU?
V r. 1921 jsme provedli svoje prvé scítání lidu ét

letos vyšla definitivní císla z tO'hota scítá:ní. Napocí
tali jsme v celém státe blízkO' ke 14 milionum obyva
telstva. Jest ta témer stejný pocet jakO' byl napocít:m
na nynejším území republiky Ceskoslavenské v r. 1910.
Jest to výsledek neprirozený, ale ocekávaný. Ztráty vá
lecné a ztráty zavinené válkou neprímO' zpúsobily, že
obyvatelstva nepribylo; naopak musíme stálost poctu
obyvatelstva pokládati za úbytek. Chceme-li studovati
budoucnost obyvatelstva tohotO' státu, nemužeme se
prirozene opírati a výsledky získané prvým scítáním.
:\Iusíme vzíti v úvahu výsledky scítání, jež byly zí
skfmy v dobách drívejších. Z pohybu císel získaných
radou scítání mLlžeme paK souditi na budoucnost.

Otázka populacní jest nejduležitejším bodem, jímž je
treba se zabývati každému politikovi a každému ná
rodohospodári, chce-li vážne -a s úspechem rešiti otáz
ky politické a národohaspodárské. Konec koncú každý
problém národohospodárský a politický jest tesne spjat
s otázkami populacními. Stejne otázky sociologické
na konec vždycky ústí v tuto otázku.

Specificky ces Ka s loven s k Ý pro b 1 é m p c
p li 1 a cní jest urcen temito bady: 1. jak roste naše
obyvatelstvo a jakými zákony se rídí jeho rúst;1 2. jaká
jest snatecnast, plodnost a úmrtnost; 3. jaký jest po
mer mezi temito faktory u 'Obou skupin národnast
ních (slovanské a neslovanské), obývajících tento stát;
konecne 4. co múžeme ocekávati v blízké budoucnosti.

Pro atázku populacní, snažící se rozr·ešiti problémy
blízké budoucnosti, jest otázka hustoty .osídlení po
ctverecném kil'Ometru nerazhodující, pokud nejsou po
ruce presné údaje o haspodársi<:ém stavu daných úze
mí. Víme, že castO' kraje rídce obydlené jsou vlastne
prelidnené, a také víme, že tam castO' nacházíme nej
pocetnejší vystehovalectví, a naopak, že kraJe zdánlive
prelidnené jsou ve skutecnasti nedolidnené a že vyssrl
vají obyvatelstv.o z krajin zdánlive mál.o abydlen)Th.
Pro problém populacní jest daleka dLlležitejší otázka
úživnosti celého území a jehO' národohO'spO'dárské
vztahy k 'Ostatnímu svetu. •

Jak roste naše O'byvatelstvO' a jakýl1).i zákany se rídí
riist našeho abyvatelstva? Nekteré papulacní jednatky
se dosud vyvíJejí velmi rychlým tempem, po prípade
stále ješte zrychlují svuj pomerný vzrúst (na pr. oby
vatelstvo staréhO' Srbska), jiné již zvoEíují svaje tem
po n'istu (na pr. Anglie a Wales) a kanecne jiné (jako
Francie) 'Opet již mají dávnO' za sebau periodu rychlého
VZrllstu,blíží se stále více svému maximu, jehož mo
hou dosáhnouti, stávají se pomalu abyvatelstvem stá
lého poctu.

Filosofie V)'vojové Krivky O'byvatelstva jest velmi
jednoduchá a již pred jedním a ctvrt stoletím vY5la-
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vená T. R. Ma 1t h u,s e m. Chceme-li mluviti vše
'Obecne o vývoji 'Obyvatelstva, musíme vzíti v úvahu
celé obyvatelstvo zemekoule a celé území zemekoule
jako území, jehož hranic nelze rozšíriti. Uvažujeme-li
z tohoto stanoviska, jež jest nejširší, 'O budoucnosti
'Obyvatelstva, pak nutne musíme prijíti k záveru, že
abyvatelstvo zemekoulé se nemúže vyvíjeti a rústi dl)
nekonecna tak, jak roste až dosud. Zemekoule muže
fysicky a svou produktivn'Ostí poskytnouti místo pouze
urcite stanovitelnému poctu lidí, protože také její· hn
nice fysické a produktivnostní jsou konecné a ohrani
cené i stanovitelné. Pokud nemúžeme ocekávati, že
bychom mohli dovážeti potraviny z jiné planety ve ve
smíru nebo vyvážeti tam vystehovalce, tedy prebytky.
potud musíme vzíti jako danou hranici rozmnožovací
hranice zemekoule. Ale i kdybychom pripustili, že do
cílíme spO'jení s jinou planetou anebo i když pripu
stíme, že se vede podarí nalézti nejakou kO'ncentrOifa
nou potravinu, prece tím hranic zemekoule nerozší
ríme, nanejv)'še pošineme hranici dokonalého zalid
není zemek'Oule o neco dále do budoucnosti. V Llbec
pak nemúžeme ocekávati, že by se mohla zemekoule
premeniti v jediné mest'O. Jest pri rozeno ovšem, pokud
obyvatelstvo zeme se rozmnožuje všude stejným tem
pem, ž,e nemužeme pocítati s náhlým prelidnen:nl
zemekaule. Múžeme 'Ocekávati, že rLlzné populacní
jednotky dosáhnou vrcholu vývojové krivky po ruzl1u
a že zatím, co ješte nekteré jednotky porostou. jiné
pújdou ve svém vývoji zpet.

A zde práve jsme u dalšího dúsledku, jenž plyne
z vývojové krivky. NemLtžeme si predstaviti, že ne
která jednotka pO'pulacní zustane stále na vrcholu své
vývojové krivky. Dúsledkem vÝvojové krivky jest, že
prumerný vek obyvatelstva vzroste, totiž jak bude ubý
vati pO'rodLl, tak se bude snižovati procento mlad)'ch
lidí v celkové populaci, jak to vidíme na pr. ve Fran
cii. Prir'Ozený následek poklesu porodú jest zvýšel1á
péce o každé nove narO'zené díte a tím jest dána více
než pravdepodobnost, že bude zachováno pri žlvote da
lekO' vetší procentO' nedochudcat, než je tomu v dobe
rychlého vzrústu obyvatelstva, kdy je nadbytek po
rodLl, kdy se nevenuje takO'vá péce každému díteti a
kdy prirozený výber dalekO' pravidelneji pusobí. Zvý
šením poctu ménecenných detí a tím i obyvatelstv:J.
ménecennéhO' - v biologickém smyslu - snižuje se
však celková zdatnost národa vúbec. A postupným
snižováním fysické zdatnosti národní musíme dojíti
konecne k bodu, kde pocne vylidnování, smrt prítom
ného obyvatelstva.

TotO' jsO'u teO'retické úvahy. Jest nutno míti stále
na pameti, že takový by byl pastup, kdyby pomery
zLlstaly stejné, takové jakO' jsou dnes, kdyby živatní
úroten nepoklesla a kdyby nebyla vcas provedena
kvantitativní kontrola porodLl, totiž, kdyby bylo dovo
leno stále stejné rozmnožování všemu druhu obyva
telstva. Zdá se býti však eugenickým príkazem doby
prikrociti ke 'kontrole porodLl, urcené jakostí - bio
logickou ovšem - manželu. Musíme si ovšem také
priznati, že nejsme dnes ješte tak daleko, abychom
mohli v každém prípade stanaviti, jaké bude potomstvo
urcitého páru lidí.

Mužeme si dobre predstaviti, že vývoj každého ná
roda se dál po stupních. Na stupni loveckém národ po
treboval pomerne ohromné pl'Ochy ke své obžive. Když
již mu plocha nestacila, budto se musel zastaviti ve
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svém vzrustu, neb musel zmeniti zpusob obživy, ne
mohl-li rozšíriti svých lovišf. Pravidelný postup vš:!k
jiste byl u zdravého kmene, že zmenil zpusob obživy
a premenil se na národ, rekneme, pastevecký. Priro
zene, že na kulturním stupni pasteveckém tatáž plocha
uživí dalekO' vetší pO'cet obyvatelstva než v kulture lo
vecké. Lec ani v kulture pastevecké nemuže se národ
vyvíjeti intensivne. Musí znovu, setkav se s obtížemi
životními, zmeniti zpusob obživy, byly-li dány pod
mínky k tomu, a státi se národem zemedelským. K,)
necné stadium jest kultura prumyslová, spojená s in
tensivní urbanisací. Co však mužeme ocekávati po do
sažení maximální urbanisace?

Ve specifickém ceskoslovenském problému populac
ním jest tedy na prvém míste odpovedeti na první da
nou otázku, jak roste naše obyvatelstvo a jakými zá
kony se rídí jeho vzrust, cili rídí-li se vzrust ces'K0
slovenského obyvatelstva týmiž zákony, jaké byly na
lezeny pro jin.é jednotky populacní, a je-li tomu tak,
na jakém stupni vývoje jest práve naše populace.

Druhý bod jest stanoven otázkou, jaká jest snatC'c
nost,- plodnost a úmrtnost našeho obyvatelstva. Pouze
studiem techto cinitelu lze dojíti plného pochopení zod
povedené první otázky. StudIem snatecnosti a pocet
nosti porodu, jakož i studiem jakosti porodu získ:1
váme prehled o kvantitativním i kvalitativním rozmrl-J
žování národa. Studiem úmrtnosti pak získáváme
obraz odumírání obyvatelstva. KombinaCÍ obou zís~a
ných výsledku docílíme velmi citlivého merítka biolo
gické zdatnosti dané populace. Jest to pomer poctu po
rodu ke stu úmrtí, zvaný index vitality. Jest jasno,
že pokud toto merné císlo jest vetší nežli 100, obyva
telstvo se prirozene rozmnožuje, jakmile poklesne pak
toto císlo pod 100, obyvatelstva ubývá, neprihlížíme-li
k pristehovalectví. A práve tento pomer porodu
k úmrtím jest velmi duležité merítko zdatnosti ná
rodní, jehož lze velmi dobre použíti, zejména ve spo
jení se studiem vývojové krivky populacní. Avš:l~
samotné takové císlo by nám mnoho nepovedelo, mu
síme opet studovati zmeny toho merného císla histo
ricky, geograficky a etnograficky.

Všeobecne se uznává, že národy na nižším stupni
kulturním a dále obyvatelstvo zemedelské jeví pnvi
delne vetší množivost, ale souca'sne i vetší celkovou
úmrtnost, jež jest pravidelne zavinena vysokou koje
neckou úmrtností. Další pravidlo jest, že tam, kde jest
mnoho porodu, jest nízké procento porodu mrtv~"ch
plodu a soucasne vysoká kojenecká úmrtnost sdružená
i 'S vysokou úmrtností dets~ou. Obyvatelstvo, jež vy
kazuje takové vlastnosti, musíme pokládati za biolo
gicky zdatnejší, než' obyvatelstvo s nižší plodnosti a
i nižší úmrtností. Obyvatelstvo s vysokÝm pomerem
porodu a soucasne vysokou kojeneckou úmrtností vy
kazuje na pr. pravidelne pomerne daleko nižší sebe
vražednost, než obyvatelstvo s nízkým pomerem po
rodu i kojeneckých úmrtí. Pokud mužeme pO'kládati
sebevražednost' za projev degenerativní, potud musí
me pokládati obyvatelstvo s vyso~ou plodností za oby
vatelstvo biologicky zdatnejší, nežli obyvatelstvo
o množivosti pomerne menší. Mtlžeme si konecne
také predstaviti, že tam, kde veliký pocet porodu dává
volné pole pusobnosti prirozenému výberu, že podle
všech známých zákonu vývojových, dospelé obyva
telstvo bude daleko zdatnejší, než tam, kde pro vzác
nost porOdtl se vyvíjí snaha zachovati každé porozené

díte, cili pokud možno nejdéle ho nepripustiti do zá
pasu prirozeného výberu.

Jest tedy dalším úkolem ve studiu otázky populacní
v našem státe stanoviti predne celkovou m~oži vost
obyvatelstva, zpusob jeho odumírání a jeho snecifický
index životní zdatnosti.

Rozrešením prvých dvou bodu pricházíme velmi
prirozenou cestou k rešení tretího bodu, totiž ke stu
diu národní zdatnosti po stránce územní a etnografic:<é
príslušnosti obyvatelstva republiky Ceskoslovenské.
Rozrešením tohoto tretího bodu máme dojíti ke stano
vení nejzdatnejší cásti obyvatelstva tohoto státu. U r
cením n'ejzdatnejší cásti obyvatelstva daného okrsku
zemepisného stanovíme vlastne, komu patrí budouc
nost daného území. Prijímáme-li za správné pravidlo,
že všeobecne nejzdatnejší individua jsou nejschopnejší
zvíteziti ve všeobecném boji o život, pak nutne musíme
prijmouti postulát, ,že i ta cást obyvatelstva, jež po
všech stránkách jest nejzdatnejší, bude tvoriti historii
budoucnosti studovaného území. Nebeží zde prirozene
pouze o zdatnost fysickou, jest treba vždycky mysliti
na celkovou zdatnost, tedy zdatnost biologickou, kul
turní i morální. Jenom taková zdatnost má platnost
v zápase národu. Fysická zdatnost sama o sobe hy
byla nedostatecná. Urcíme-li tedy biologicky nejz(ht
nejší cást obyvatelstva, neurcili jsme ješte všeobecne
nejzdatnejší složku naší populace. Abychom získali pri
bližný obraz všeobecne nejzdatnejší cásti našeho oby
telstva, museli bychom provésti studie o intelektuálních
vlastnostech ruzných složek naší populace. Lec práve
stanovení merítka, jež by zarucovalo alespon nejakou
objektivnost jest dosud problémem nerozrešeným. A
prece s hledis~a kulturního i politického by byla velmi
zajímava statistika imlturní produkce a kulturních
možností, tedy v celku kulturních kvalit kmenových.
Statistika produkce literární, umelecké a vedecké sama
o sobe nám nepraví niceho, pokud nevíme, jakou váhu
prirknouti jednotlivým projevum intelektuálním. Ne
gramotnost není vubec merítkem intelektuálních kva
lit kmenových, ponevadž tyto mohou b),ti maskovány
práve negramotností. Snad lze se. neceho nadíti od
studií etnologických, ackoliv se mi zdá, že ani zde
není dosud vyhraneného stanoviska, jež by bylo prija
telno jako všeobecne platné. Musíme se proto omeziti
na stanovení biologických kvalit kmenových a - cum
grano salis - usuzovati na zdatnost všeobecnou.

Posledním bodem jest otázka po budoucnosti oby
vatelstva tohoto státu. Shrneme-li poznatky, k nimž
dojdeme studiem bodu predchozích, mužeme se zna;:
nou pravdepodobností usuzovati o budoucnosti obyva
telstva republiky c,eskoslovenské. Predne mužeme s vý··
hradou, že se nezmení zpusob života a že i ostatní

podmínky zustanou nezmeneny, uzavírati, kam až se
muže vyvíjeti naše obyvatelstvo.

Z výsledku studií o snatecnosti, plodnosti a úmrl'
nosti, jakož i vitality obyvatelstva ceskoslovenského
budeme moci souditi na místo, jež zaujímá náš stát
ve vývojové biologii svetové a podle analogií, pokud
budou prípustné, budeme moci uzavírati, Co mužeme
ocekávati v nejbližší budoucnosti. Konecne stanovením
vvsledku bodu tretího budeme moci se znacnou pravde·
podobností usuzovati, komu biologicky patrí budclUc
nost tohoto státu.

Jest prirozeno,. že závery tohoto druhu budou lá!nti
K záverum politickým a po prípade i národohospodár
ským. Lec jest nutno míti na pameti, že veškery tyto
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úvahy jsou teoretické, a že by bylo nesprávno a ne
bezpecnosledovati veškery závery. Jest možno, a snad
nutno, použíti záveru kladných, nikoli však záveru ne
gativních. Abych ilustroval, co myslím závery khd
nými, podávám príklad, jenž jest každému obyvateli
Prahy, ale zejména horejší cásti Smíchova, známý,
ponevadž ho cítí denne na svém tele. Když byl propo
nován most Palackého, nikoho nenapadlo prové-;ti
~rátkou a jednoduchou studii o vývoji obyvatelstva,
Jež bude odkázáno na tento most. Proto na míste mu
stu byla postavena - v proporci k obyvatelstvu, jež
ho používá - pouze lávka. A bylo by jiste nebezpecno
v politice státní staveti lávi<:y tam, kde jest potreba
postaviti dukladný a široký most.

Doba a lidé

Stanley BaJdwin.
Londýn, v listopadu.

Životopis ministerského predsedy Anglie byl kdysi
približne asi takový: mladý muž, rodem z nadpro
strední nebo vyšší trídy, byl dáti na vychování do
Etonu a potom na jednu ze starých universit, t. j. bud
do Cambridg-e nebo dó Oxfordu. Když ukoncil studia
na universite, venov:al se po nejakou dobu tomu, cemu
r Ang-lii ríkají »To sow his wild oats«, cesky receno
»vYbourit se«. Byl-li proces »setí divokého ovsu« (jak
zní doslovnÝ preklad ang-lického úsloví) príliš bour
livÝ, použili rodice taktiky Byronovy matky Dona
Tuana. 1. j. vypravili mladého muže na delší cestu:
do Indie, Tižní Ameriky, do Australie nebo kolem
sveta. Taková cesta mladíka nejen »uklic1nila«, nýbrž
i rozšírila jeho obzor a obohatila jeho vedomosti.

»Navrátiv se z dálnÝch kraju,« stal se mladý muž
osobním tajemníkem nekteré znamenité osobnosti.
A nahlédnuv trochu do politické mašiny, kandidoval
sám do parlamentu; lépe re6eno: toryové nebo libe
rálové zvolili si jej svým kandidátem. V parlamentu
se budoucí vtldoe zpocátku jen »rozhl1ížel« a poslou
chal; potom, když prišla chvíle, pronesl svoji
první rec, Maiden speech, jak tomu ríkají v A,ng-lii.
Tehorec byla pozoruhodna obsažnostÍ, znalostí veci,
presností a švihem. Recník se stal nadejí strany a
POzde;i její vecnou lampou. Ukládali mu ruzná po
slání za soudruha ministra, aby si mladý muž
»zvykl vládnouti«. A mezitím si mladý talent urov
nával krídla. stal se ministrem a behem casu, asi tak

p~ IS-20 letech parlamentní cinnosti, byl z\'olen pre
mlerem.

Tehdv se od ministra i od premiera žádalo, aby
neien dokonale vedel, o cem mluvit v parlamentu,
nýbrž, aby jeho rec vyznacovala se i leskem a uhla
zeností. vvpulerovaností zvláštních návrhu a roz
sáhlými vedomostmi. Španelské porekadlo praví,
že »Olja (národní jídlo) se neobejde bez veprové a
kázání v kostele bez citátu z Aug-ustina«. Stejne i rec
premiera vláclv byla kdysi nemyslitelnou bez citátu
z Lukrecia, Tibula, Virgila, Suetonia a Tacita. Ko
moneri, kterí tehdy byli výtecne klasicky vyškolenl
práve tak jako premier, lapali ze vzduchu velkolepá
souvetí, opentlená náhodne prizpusobenÝmi latinský
mi citáty.

1 tenkrát. - lec jak zrídka! - stal se nekdy pre
mierem príslušník nižších tríd; ale i ten mel skvelé
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klasické vzdelání a stejne dokonale znal klasické auto
ry. Takovým byl na pr. Disraelli.

Behem 20. století vyskytli se premieri »praktikové«,
vyšedší z mas, kterí se vyucili »za groš«. Nebyli ani
zdaleka tak vzdelaní jako Palmerston a latinských
klasiku už vubec neznali: lec i oni byli dobrými, ba
namnoze parádními recníky, jako Bonar Law, Lloyd
George ci Ramsay Macdonald.

Asi uprostred techto dvou typu premieru stojí mi
nistri, jimž se dostalo jednak znamenitého vzdelání
a kterí se také ukázali neméne dobrými recníky, než
Bonar Law. Takovým jest nynejší premier Stanley
Baldwin. Ucil se nej"prve v Etonu, pak vystudoval
ra:mbridgeskou 'Univers,itu, nacež vedl velký pru
myslový podnik. Dríve tedy, než se stal politickým
vudcem. byl vudcí osobností na poli prumyslu. Do
parlamentu dostal se jako ctyricátník v r. 1<:)08. Tam
vynikl ani ne tak parádností krasorecnictví a výji
mecnou obratností v debatách a polemikách. jako spí
še pracovitostí a prakticností. Co vynikající pru
myslník a praktik, - nikoliv tedy co theoretik, 
došd k záveru, že volný obchod jest nyní Anglii
na škodu. Ziistiv to, nerozpakoval se minulého roku
jíti pred volice s programem, v nemž navrhoval
návrat k protekcionismu.

Dogma jest vždy obklopeno jakousi zárí, i když
slepá víra v ne iiž vyprchala. Pro svobodný obchod
v Ane-lii platí stejné pravidlo. A Baldwin utrpel v mi
nulém roce úplnou porážku, trebaže - fakticky 
mel pravdu. Svobodný obchod, kdysi výhodný, jest
nyní cím dál tím vke Anglii na škodu.

Baldwina není nikterak možno nazvati nositelem
velkých ideálu. ani politickým Don Quijotem. Jest
predevším praktikem, zosobneným zdravým brit
ským rozumem. Konec koncu, ve jménu »zdravého
rozumu« posmívali se kdysi Kolumbovi; jménem
»zdravého rozumu« odsoudili Galilea; lec predstavite
lem zdravého rozumu byl i Sancho Panza, který, stav
se »premierem«, t. j. guv,ernérem Baratorie, vydal tak
dobré zákony, že se dle slov Cervantesových zachova
Iv do dneška pod názvem »Zákony velikého guverné
ra Sancho Panzy«.

V myšlení, prakticnosti i v jasnosti Baldwinove jest
cosi z »EI gran gobernadora« ostrova Baratorie. An
glický historik, mluve o krasorecnictvÍ Pitta Mladší
ho, píše: »Hnal se vichricí a ovládal bouri.«

Takový obraznÝ popis nehodí se však na Ba1dwina
ani ve zmenšené míre. Jeho reci jsou zevrubné, ,:b
sažné. jasné, leckdy vdmi výrazné; mají však více
spolecného se Sancho Panzou než s Williamem
Pittem.

Stanley Baldwin, jako delný a jasne vidoucí clo
,·ek. dobre vÍ, že nyní je predevším treba takové
vládv. která by uklidnila rozjitrené masy. »My
všichni jsme nyní socialisty v tom smyslu, že si všich
ni prejeme stejne vrele jako Labour party zlepšiti so
ciální pomery, v nichž žijí masy,« rekl Baldwin.
»Chceme. aby masy byly štastné. S Labour party
rozcházíme se nikoli v cílech, ale v prostredcích k do
sažení te,chto cíltt. Bojovali jsme proti pro;ekh1 na·
cionalisace výrobních prostredku a proti soucasné dáv
ce z majetku nikoli proto, že postrádáme sympatií
k pracujícím masám, ale z jiného duvodu. Veríme
uprímne, že nacionalisace i dávka z majetku byly by
zhoubou anglického prtlmyslu, a to jak pro podnikatele.
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tak i pro delnictvo. Dále jsme hluboce pres.vedceni, že
cestou trídního boie a obcanské války dosáhne se to
liko ochuzení celé spolecnosti.«

Ve svém volebním programu naznacuje zákony, kte
r isou nyní nevyhnutelné. Predevším je treba boje
proti nezamestnanosti. Potom je nutno rozrešiti by
tovou otázku. Predmety denních potreb stoupají
v cene: je treba všestranne zkoumati tuto otázku J.

uciniti opatrení. aby 'chléb, maso, rýže atd. byly la
cinejší. Je treba postarati se o to, aby se venkovské
mu obyvatelstvu dobre vedlo a aby Se nestehovalo
do mest. Slovem. jest treba takovÝch agrárních zá
konu, které by zlepšily postavení zemedelských del
níku a v,edly k rozšírení plochy zorané plldy, která se
nyní zmenšu je rok od Foku.

V zahranicní politice jest predevším mysleti na oby
vatelstvo Anglie a mocnárství, nikoliv na cizí ná
rody, atd.

Celý tento program nestkví se novvmi ideami. ale je
prostoupen neobycejnc zdravým r~zumem. Stanley
Baldwin poukazu je na velkého anglického státníka
konservativce Disraeliho, na dt'tkaz, že zájmy del
nÝch mas byly vždy drahými jeho strane. Takto
shoduie se Baldwin s,e sociálním demokratem Hyndma
nem. kterÝ ve své autobiografii píše: »K Disraelimll
poutaló mne jeho porozumení pro politické a sociální
reformy, i jeho oposicnost vllci liberálnímu licomer
ství stredních tríd. ZnacnfT vliv mely na mne Bacons
fieldovy romány ... V románu »Sibyla« jest pozoru
hodná predpoved vzrustu demokracie.«

Politická historie Anglie ml'uví o tom, jak konserva
tivcÍ uskutecnili duležité radikální reformy. (Druhý
návrh zákona 'O reformách, místní samospráva v T rsku,
výkup zeme v Irsku, delnická vlá,da atd.) Z toho je
patrno, že Stanley Balclwin. bude-li reformátorem,
má již své »precedentY«. Poctivý, praktický, delný clo
vek, kter)T jasne ví, ,co chce udelati a disponuje mim::>
to znacnou vetšinou v parlamentu, ten muže dokázati
velmi mnoho. Test možno, že historie obdarí jej týmž
závidení hodn)Tm titulem, jakým se honosí zdrave my-
slící hrdina Cervantesuv. . D'ioneo ..

Willia-m Henry Chamberlain:

Vudcí osobnosti sovetského Ruska.
III.

Jedna z nejlepších karikatur, uverejnených v poslední dobe
v moskevských listech, znázornovala zavalitého muže, který
pronáší vášnivou rec, zatím co si v pozadí zahranicní komisar
Cicerin s výrazem svrchované úzkosti stírá s cela perlící se
pot. Text pod obrazem znel: »Soudruh Zinovev recní«. Pro
svOUnáchylnost, dštíti v svých recech síru a ohen na kapita
listický svet, je Zinovev v ocích sovetské diplomacie neco jako
enfant terrible. Snad proto, aby ukonejšil obavy zahranicního
komisariátu, zduraznil nedávno v svých recech, že mluví jenom
ve jménu komunistické Internacionály, jejímž je predsedou,
a nikoli ve jménu sovetské vlády.

Že je Zinovev vynikající postava v konferencích komunistické
strany, o tom lze steží pochybovati. On podával hlavní zprávu
na dvou nejduležitejších kongresech, které se v poslední dobe
v Rusku konaly, na kvetnovém kongresu komunistické strany
a na kongresu komunistické Internacionály v cervnu a v cer
venci. Vládu nad rokováními tohoto telesa vyvinul témer k do
konalosti; a kdo má oko pro techniku politického parního válce,
musí se podivovati obratnosti, s jakou Zinovev pripravil a vedl

rokování kongresu, kde s neomylným zrakem isoloval a po

tlacoval každou odchylku, a( vpravo, af vlevo od programu,
jejž hájil.

Na první pohled je trochu tcžko pochopiti vynikající po
stavení Zinovevovo v stranc komunistické. Zinovev nemá ani
osobní prítažlivosti Truckého ani tvrdošíjnou sílu Stalinovu.
Jeho jméno není sdruženo se žádným velkým revolucním cinem.
Úcastnil se také málo v administrativní práci období rekon
strukcního. Má však scÍlopnost pusobiti na komunistické masy,
vybicovávati a exploatoyati do nejvyšší míry trídní vedomí,
fanatismus, nenávist k buržoasii, k menševikum, k inteligenci,
ke každé skupine, kterou prohlašuje za neprátelskou nebo
vlažnou k strane a k revoluci. Pridejme k tomu znacnou obrat
nost v komunistické politické manipulaci a prestiž z dlouho
letého dllverného styku s Leninem pred revolucí a pochopíme
tajemství ZinO'levova stálého vzestupu k dnešnímu jeho posta
vení vudce strany.

IV.
l.ev Kamenev, tretí z triumvirátu VltnCUkomunistické strany

(vedle Stalina a Zinoveva) je švakr Trockého. To však nemá
sebe menšího politického významu. Kamencv potíral Trockého
práve tak horlive jako jeho dva kolegové v dobe, kdy se vedla
v strane ona kontroverse.

Kamenev, telnatý muž prostrední velikosti, s brýlemi a se
špicatou profesorskou bradkou, nepríliš velikou, pripomíná spíše
ucence než revolucního vudce, vidíte-Ii ho predsedati rádné
schllZi moskevského sovetu, jehož je predsedou. Kamenev má
nyní málo co delat s lokálními záležitostmi moskcvské obce.
Ye své roli jednoho ze trí ruských vicepremiéru - druzí dva
byli Rykov a Curupa - vzal Kamenev na svá bedra stále ros
toucí podíl z obecne administrativní cinnosti sovetské vlády.
Po Leninove smrti se stal predsedou Rady delníku a vojáku,
jakéhosi vnitrního kabinetu, který se zamestnává úvahami
o vecech hospodárských. Když byl Rykov minulého jara nemo
cen, úradoval za nej Kamenev jako premiér.

Kamenev pusobí dojmem konci1iantní, opatrné a diskrétní
osobnosti. Mel znamenitý úspech ve vyjednávání mezi sovet
skou vládou a Americkou pomocnou akcí v dobe hladomoru,
kdy napjatá situace a psychologie, vytvorivší se v Rusku za let
blokády a isolace, cinila soucinnost sovetské vlády s predsta
viteli zahranicní pomocné organisace, jež byla v svých poli
tických tendencích pokládána za naprosto konservativní, mnohem
obtížnejší, než by tomu bylo za pomeru normálních. Za vzrust
své moci dekuje Kamenev velkou merou reputaci strízlivého
muže, který se dovede dívat skutecnostem ruské obnovy prímo
do tváre a neoddává se výstredním hospodárským ideám.

V.

V prvních bourlivých dnech revolucních vymohla jednomu
cizinci naléhavá záležitost slyšení u hlavy Ceky neboli taj né
policie. Byl uveden do místnosti, kde se octl tvárí v tvár vel
kému, hezkému muži s tvárí zbrázdenou vráskami a s hluboko
zapadlýma modrými ocima, sedícímu na židli, s nohama obu
týma v trepky. Na dosah ruky mu stál kulomet. Vida, že toto
prijetí pusobí na návštevníka trochu divným dojmem, vysvetlil
Deržinský duvod svého pocínání, rka s úsmevem polo omluv
ným: "Vite, já se nehnu z úradu na krok. Spím zde.«

velix Deržinský trpel snad více než kterýkoli jiný vynikaj ící
Lolševický vudce za svou cinnost v dobe pred revolucí. Prošel
hruzami Sibire. Byv osvobozen pádem carského režimu, stal se
tento polský revolucionár jednou z velkých vlldcích osobností
bolševického režimu. Organisací Ceky neboli Mimorádné ko
mise, proslulého výzvedného orgánu revoluce, prispel k vítez
ství komunistLl v obcanské válce témer tolik jako Trocký. Ceka
odhalovala a marila komplot za komplotem, jak je organisovaly
Spojenecké mocnosti a Bílí. Udržovala nemilosrdne porádek ve
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a spojovací linie, zatím

Denikina, Judenice a

\'e1kých strediscích a zabezpecovala týl
co rudá armáda porážela Kolcaka,
\Vrangela.

Když bylo po obcanské válce, stálo Rusko v zime 1921-1922
pred jinou krisí. Ve volžské oblasti zuril hrozný hladomor.
Zásoby Americké pomocné akce pricházely do prístavu, avšak
ruská železnicní sít, zchátralá nade všecko pomyšlení za léta
války a blokády, byla úplnc znicena a k nepotrebe. Zdálo se,
že nedostatecnost dopravních prostredku bude prícinou záhuby
milionu lidských životu. V tcchto nesnázích byl povolán na
pomoc Deržinský a jmenován komisarem dopravy. Deržinský
ihned podnikl cestu do dopravních stredisk, jež bJ(la nejvíce
zatlucena, žil v nákladním voze a studoval situaci na míste.
Zavedl zásadu nejprísnejší odpovednosti pro všechny železnicní
úredníky. Každý prednosta, který slíbil více vozu pro dopravu
potravin, než skutecne dodal, mel býti postaven pred revolucní
tribunál, a provinil-li se zrejmým zanedbáním povinnosti, mel

býti zastrelen. Výsledkem nemilosrdného, obetavého a nabáda
vého vedení Deržinského bylo, že byly prekonány nejhorší do
pravní nesnáze a byl zabezpecen pravidelný prítok potravin
z prístavu do území zamoreného hladem.

Od Leninovy smrti zaujímal Deržinský jiné nesnadné a od
povedné místo, místo nácelníka Nejvyšší hospodárské rady, jež
rídí ruský státní prtlmysl. Zde pusobil nekolik posledních me
síctl, potíral byrokratism ve vedení podniki't a nízkou produk
tivitu se strany delníku. Vzal na sebe herkulovský úkol, po
staviti ruský prumysl na vlastní nohy bez pomoci cizího ka
pitálu. Deržinský se nikdy neúcastní stranických spodL Jest
úplne pohrížen do své práce a nemá na politiku kdy. Nikdo
není více respektován svými soudruhy ze strany. Ba i nekomu
nisté, kterí se na nej dívají s hruzou jako na hlavu obávané

Ceky, uznávají neohroženou, fa.natickou prostotu jeho charak·
teru a cíli'!.

VI.
Krátce po Leninove smrti, než bylo ohlášeno jméno jeho ná

stupce, mluvil pisatel s jedním clenem komunistického ústred
ního komitétu o vlastnostech, jež se vyžadují od príštího pre
miera.

»Ruský premier musí predevším býti krestan,« rekl komu
nista s úsmevem. Tento výrok nelze ovšem pojímati doslovne,
nebot žádnému clenu komunistické strany není dovoleno vy
znávati jakékoli náboženství. Avšak náboženství a rasa jsou

ve východní Evrope pojmy souznacné a komunista chtel ríci,
že hlava sovetského státu musí býti ze šetrnosti k cittllTI

ohromných mas negramotných' sedláku slovansko-rllského pu
vodu.

Možná, že Alexander Ivanovic Rykov dekuje za svuj úrad
premiera svému puvodu, nebot ten mu snad ,ial výhodu pred
jinými, kterí hráli významnejší roli v revolucním dramate.
Ovšem Rykov byl rovnež známá postava mezi vudci revoluce.
Jako hlava Nejvyšší hospodárské rady a predseda Rady i:le1níku

a vojáku, pracoval ruku v ruce s Leninem o problému hospo
dárské rekonstrukce. Pusobil však spíše jako hospodárský zna
lec než jako populární vudce. Podléhaje záchvatum koktavosti
nebyl nikdy s to pusobiti na massy jako jiní komunistictí vud
dcové, kterí jsou znamenitými recníky. Jeho zdraví utrpelo

strastmi za revoluce; a hned po své ~olbe byl nucen odebrati se
do ciziny, cestovati v prísném inkognitu, aby se mu dostalo
znaleckého lékarského ošetrení v Nemecku.

Rykov má mezi komunistickými vudci povest umírneného;

jeho duch pracuje spíše analyticky než citove a jeho praktická
zkušenost hospodárského administrátora pusobila nepochybne

vystrízlivuj ícím vlivem na jeho revolucní teorie. Jeho volba
premiérem je jaksi zárukou, že nebude vážných zápletek s no
vou hospodárskou politikou, již prijala sovetská vláda na jare

roku 1921 jako kompromis mezi revolucními zásadami a ruský
mi skutecnostmi.

VII.

Populárním mluvcím na sovetsk)'ch a stranických schuzích je
štíhlý muž se špicatou bradkou, zvucným hlasem, skvele vlád
noucí ruským jazykem. Jeto Nikolaj Bucharill, vydavatel ofi
cielního komunistického orgánu P r a v d y, vudcí teoretik stra
ny a s Evženem Preobraženským spoluautor K o m u n i s t i
c k é h o k a tec h i s m u, znamenite psané populární knížky
o tomto predmete. Bucharin je oblíben u delníku a komunisti
cké mládeže jak pro svou prudkou výmluvnost, tak pro svuj
aketický zpi'lsob života. Nebydlil nikdy v Kremlu, sídl~ vet
šiny vudcích komunistu, nýbrž žije v prostém byte v hotelu
Metropoli. Pomery v tomto hotelu, dokud se nestal úcastným
všeobecné obnovy, zpusobené novou hospodárskou politikou, ci

r.ily pobyt v nem svrchovanou zkouškou asketismu.

Byla doba, kdy Bucharin byl pokládán za nezkrotného rebela
v radách komur.istických. Vedl boj proti ratifikaci brest-litevské
smlouvy a stavel se prudce proti Leninovi, když chtel platiti
v zájmu prumyslové výkonnosti vysoké mzdy specialistum.
Avšak zdá se, že Bucharinuv povstalecký záchvat jest ten tam.
Bucharin nebyl už ve spolku s nekolika sporadickými revoltami
proti nové hospodárské politice a jejímu provádení, jež byly ve
deny Šljapnikovem, Kol1ontaiovou, Litvinovem a jinými. Ui
nulé zimy byl v stranické kontroversi na strane orthodoxních
a P r a v d a sesílila své hromy výhradne na oposici. Bucharin

je snad svým temperamentem a teorií dosud na levém krídle;
ale je z neho krotký levicák, který jde ochocene silnicí strani
cké discipliny.

Bucharin je nejen redaktorem P r a v d y, nýbrž i vynikající
postavou v poradách Tretí internacionály a clenem mocné poli
tické kanceláre, vnitrne vládnoucího komitétu, složeného ze
sedmi clenu, jenž vede a formuje úvahy velkého ústredního ko
mitétu strany, skládajícího se z triapadesáti clentl. Ostatními
cleny politické kanceláre jsou Stalin, Zinovev, Kamenev, Tro
cký, Rykov a Tomský. Tomský je predsedou rady všeruských
odborových organisací.

VIII.

Jediný vynikající komunistický vudce, který má starou zku
šenost jako hospodárský administrátor, jest Léonid Borisovic
Krasin, komisar pro zahranicní obchod. Krasin se muže hono
siti, že je starý revolucionár. Jeho spojení s bolševickou stra
nou se datuje už od nezdarené bolševické revoluce z roku 1905.
Po roce 1905 místo, aby se oddal podzemní cinnosti jako pro
fesionální revolucionár, stal se Krasin obratným inženýrem zná
mé nemecké firmy Siemens-Schuckertovy. Po listopadové re
voluci se pridal ke komunistum a od té doby poskytoval, jisté
množství praktické záteže doktrinárnejším revolucním teoriím
svých soudruhu ve vláde.

Jeden vtipný komunistický žurnalista kdysi poznamenal: »11y
zde v Rusku pokládáme Krasina za dobrého obchodníka, ale za
cnatrného bolševika; v Anglii se na nej dívají jako na dobrého
bolševika, ale na chatrného obchodníka.«

V této poznámce je kus nespravedlivosti; onen žurnalista ne
žil osobne s Krasinem na dobré noze. Pravda však jest, že
I(rasin musel hráti dosti obtížnou a anomalní roli, slouže jako
prostredník mezi vlastní revolucní vládou a kapitalistickým sve
tem. Co se zdá silným radikalismem londýnskému bankérovi,
muže pusobiti na ruský komunistický kongres jako menševická
herese. Krasin si zaslouží všechnu chválu zit ponenáhlé navázání
obchodních styku se všemi témer evropskými státy. Kdyby bylo

Rusko vytrvale poslouchalo jeho rad, bylo by melo vetší úspech
v získávání cizího kapitálu na hospodái-skou obnovu zeme.

Avšak komunistická revolucní psychologie je po této stránce
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hroznou prekážkou. Krasin pusobí dojmem kotvy na korábu
ruské vlády, zmítaném vetrem. Kdyby ruské vnitrní nezbytnosti
vyžadovaly základní revise nové hospodárské politiky ve smeru
dalších koncesí kapitalismu, zdál by se Krasin ideálne zpilsobi
tým ríditi nezbytné prechodní kroky. V takovém prípade- by se
jeho politický vliv a prestiž neobycejne zvetšil. Dokud však
taková situace nenastane, podrží asi Krasin své nynejší posta
veni specIalisty osvedcené loyálnosti, pusobícího však nepatrným
vlivem na všeobecné sjezdy strany. Teprve na posledním kon
grese strany byl Krasin zvolen clenem ústredního komitétu. Cle
nem politické kanceláre nebyl nikdy.

Dopisy

Boj O orientaci.
Pane redaktore,

první cás,t svého clánku »Boj o orientaci« jste venoval Voca
dlove knize »V zajetí babylonském«. Dovolte, abych k tomuto
thematu pripojil nekolik poznámek.

Kniha tato vyšla sktitecne v nejvyšší cas. Nynejší nejmladší
generace potrebuje takové vudcí myšlenky. Ti, kterí poznali
rakouské jho a kterí prožili poslední bouri o bytí ci nebytí
našeho národa - ti cjtí príliš dobre, že nás neceká spása od
dalšího rozvoje nemecké kultury u nás, ale že musíme stuj
~o stuj se obrátiti proti ní. Proto vidíte tolik mladých lidí,
kterí dohánejí, co jim rakouské školství odeprelo. Studují jazyky
a kultury západních národu, zvlášte anglictinu. Jen tak nabudou
rozhledu po svetových otázkách, rozhledu, jenž je samozrejmý
u obcanu svobl)dného národa.

Ale ta generace, která je na školách nyní, necítí onoho živel
ného tlaku. Žije v naprosté bezpecnosti. A tu by bylo velmi
nebezpecno ponechati jí na rozhodnutí, zda se má podvolit
narízení ministerstva a dát živit svého ducha kulturou, proti
níž její otcové bojovali, ci má-Ii sama, svou vlastní prací pro
pracovávat se k poznání kultur západních mimo školu. Bude
navštevovati školy soukromé a -bude musit napnouti veškeré
síly, aby vyhovela požadavkum doby. A není mnoho tech, kterí
v tomto veku mají jasné vedomí, co jim bude nejvíce k pro
spechu. Jedno je jisto: že to nebude nemcina a nem. kultura.

Vdecné pole pusobnosti má zde práve Ceskoslovenské komité
pro kulturní a školské styky s Anglií a USA. Doufejme, že
snahy tohoto komité budou korunovány zdarem, a že na našich
školách bude konecne zavedena anglictina v té míre, jak za
sluhuje.

Pro svá tvrzení uvádí Dr. V. dokladu celou radu, a to závaž
nejších než ty, o nichž jste se, pane reciaktore, zmínil ve svém
clánku. Což hnutí husitské, Komenský, Palacký, Masaryk?

Znalost anglického života je velmi duležita predevším pro
náš politický život. Anglický pojem »fair play« jest u nás
dosud neznám ve verejném živote. Trapne plisobí na nás, když
se vracíme z ciziny, kde jsme byli zvyklí videt poctivé a cestné
jednání - a když zapadneme opet do tohoto stredoevropského
»Babylonu«. Bohudíky se však prizpusobujeme ponenáhlu sve
tové výši.

Osobnost Masarykova, jak správne napsal Dr. V., nám po
dává vzor anglického myšlení. Velmi patrne se to jeví v ritz
ných projevech o otázce ruské. Je jisto, že ani levice ani pravice
našich politických stran nedovedou se podívati na situaci stríz
livýma a kritickýma ocima. I ti i oni hledají tam stále, ceho
tam není.

Jen v Anglii najdeme vzor pro výchovu zdatných a silných
osobností a každému budeme vdecni, kdo tento typ výchovy
pomáhá zavésti a uzákoniti u nás.

Konecne soudím, že jest to výborný a pravdivý postreh,

který nalézáme ve slovech Vocadlových: »Kdežto stará gene
race umí vedle materštiny obycejne jen nemecky, mladý ceský
inteligent zná alespon jeden mezinárodní jazyk, ne-Ii oba.«
Dobré to znamení do budoucna a záruka, že dílo našich osvo
boditelu bude provedeno až do úplnosti celým národem.

V úcte Jirí Vránek.

Chyby Cechu a chyby Slováku.
Vážený pane redaktore 1

Precetl jsem v »Prítomnosti« c. 42 stat B. M:i.illera »Chyby
Cechu a chyby Slováku« s velkým zájmem. Je veru cas, aby
se o našem pomeru k Slovákum uvažovalo tak strízlive a vecne
- a aby psali o nem lidé, kterí Slovensko a Slováky opravdu
znají a pomerum rozumejí a - dobrou vulí jsou ovládáni. Abych
nezneužil príliš Vašeho laskavého pohostinství, racte mi dovoliti
neco poznamenati jen ke IV., V. a VII. kapitole clánku.

Slovenský národ až do prevratu representovala inteligence
soustredená v kulturním centru Slováku, Turc. Sv. Martine.

Jejím mluvcím byl Svetozar Hurban-Vajanský (evangelíkl)}
otevrený neprítel prof. Masaryka, Macharuv a celé strany ces
kých realistit, at šlo o politiky, filosofy nebo literáty a umelce,
až po pražské pokrokové studentstvo. Stejne stál v otevreném
boji se slovenskými realistickými »Hlasisty«, jimž v. cele byl
Vavro Šrabár. Martinské Na rod n i e N o v in y a jiné publi
kace, kde Vajanský projevoval své mravní a národní politické
zásady kritikou realismu a »pokrokárstva«, dosvedcují neprá
telství, které se vybíjelo casto i pustými nadávkami. Zejména
ve spolecenském rozhovotu dovedl se vyjadrovati krajne a ne
vybíral slov. Vajanský byl »pravý pansláv«, jenž nikoli s Cechy,
ani s Poláky, ale s carským Ruskem pocítal jako s osvobodi
telem Slováku a sj:::dnotitelem Slovanstva. Veril v Rusko, mi
loval ruský národ - až po Tolstého, jehož zase nenávidel. Jest
jen málo Cechu, kterí mohou ríci, že Vajanský je mel rád! A
predevším nemcl rád Kálala! Rekl i napsal: Chodejí sem ti
Ceši, jen aby mohli doma ríci a do novin napsati, že Slováci
jsou chudáci a ožralové.

Napsal jsem jednou do jednech pražských nbvin feumeton
»Detva, její lid a kultura«. Vajanský jej cetl, a setkav se se
mnou v Luhacovicích, srdecne mi podckoval, rka: Jste první
z Cecht"t,který nenapsal že Slováci jsou ubozí chudáci a že je
»ha1Í pálenka«. Ale ani mne nemel Vajanský rád. Na první
výstave prvního slovenského umeleckého spolku v Žiline 1903,
spatriv moje a Augustovy obrazy, byl nemile prekvapen naším
impressionismem, o nemž se vyjádril, že to jest »pokrokárska
secesia«. - »~bli sme len jednoho dobrého maliara slovenského
ludu« - pravil mi jindy ev. farár z Istebného, Hrobon - »a to
byl Vešín.« - Také Vajanský vzpomínal se zálibou roman
tického žánristy Jar. Vešína.

Tolik jen jako malý príspevek k char'akteristice Hurbana
Vajanského, za nímž stála a s nímž se stotožnovala celá pred
prevratová inteligence slovenská, mimo nepatrný hloucek »Hla
sistu«. Presvedcil jsem se velmi casto, že i slovenští madaroni,
ba i sami Madari a židé, Vajanského velmi cenili. Imponoval
jim. Za prevratu 1918, nesla mentalita uvedomelé inteligence
slovenské stigma Vajanského svetového nazírání, jeho národního
povedomí, jeho slovanské politiky a jeho literární a žurnalis
tické cinnosti, jeho optimismu a romantismu. Hlasisté _ Šro
bárovci, byli jen velmi slabou protiváhou, jak jest nyní více než
jindy patrno, a nemohli nikdy ZÍ5kati popularity ani v inteli
genci ani v lidu, práve proto, že prím nerozvážne, jakkoli na
dšene a obetave, se pus1i1i do boje proti »reakcionárum« mar
tinským.

»Ukoncený práve rocník Hlasu« - píše r. 1904 Dr. Šrohár
v »Hlasu« roc. IV. c. 1. - »narobil mnoho zlej krve na Slo
vensku. Dotiar len sem-tam šturmovali proti nám martinskf,
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teraz ztrhli krik nešeredný i naši knazi katolickí a ciastocne
aj evanjelickí. Preco, zaco? Sme vraj neverci, atheisti, kazi
tdia viery rudu, nepriatelia slovenského národa atd. atd. Ale
to nás nezaráža. lebo ved to je internacionálna fraseologia od

pociatku sveta všetkých reakcionárov, ked sa utkajú v boj i
s pokrokom -.«

A »mnoho zlej krve« narobili na Slovensku zase Šrobárovci

po prevratu 1918 se svými opravdu nevybranými pomocníky
z Cech. Dobre píše B. Miil1er, že tam byla poslána tretí garni
tura inteligence a drobných lidí - spolecnost, od níž dnes dr.
Srobár utíká. Šrobár si jiste zasloužil od Cechu jiné, náleži

tejší pozornosti, a mela mu být dána k ruce elita ceských lidí
- když už mu bylo svereno poslání tak velmi duležité. A ne
mohlo-li se tak státi, meli býti staženi do Cech všichni Hlasisté
se Šrobárem a Kálalem. Hlinka by byl nikdy náš pomer tak

nepoškodilI Kolika výborných lidí z Cech, Moravy a slovenských
nebylo vubec nijak použito, i když se hlásili! Kolik výborných
Slovákll bylo odstrceno!

Vznikem Ceskoslovenské republiky byli prekvapeni stejne Ceši
jako Slováci. V ážnc neocékával nikdo tohoto sjednocení, které
Ceši uvítali, ale Slováci prijali jej jen s vážnými obavami. Meli
strach z Cechu.

Slovensko pro ceský lid a c.eský tisk bylo skutecne do 28.
ríjna 1918 _ Afrikou, jak píše B. Miil1er. Ale Cechy a Praha

nebyly Slovákum terra incognita. Naopak, meli Cechy a Prahu
rádi. Selští lidé, jakož i remeslníci a ti milí, dobrí, svetem
probehlí dráteníci od Cadce, rádi vzpomínali Cech, Prahy, Ná
rodopisné výstavy a pod. Ale prece jen se více méne báli Cechu,
neduverovali, podezírali. Ceši se Slováky se nepoznali, a uprímne
ani netoužili poznati se vzájemne. Ve všech vecech se spíše
rozcházeli než jerlnotili. Pravidelných stykll takrka nebylo. A
lze-li tu onde je znamenati, nemeli z nich užitku Slováci nikdy
ani politického, ani hospodárského. Madarská vláda dala Slo
v~kum vždy pocítit, že si tech styku rozhodne nepreje.

Ješte dovolte ríci neco k otázce mladé slovenské inteligence,
o níž praví B. Miil1er: »Kdežto lidu ceskému behem obdob!
probuzeneckého inteligence pribývá, Slovákllm jí ubývá, a to
znací, že madarisace pujde rychleji ku predu, nebo! není zde
tech, ktefí by vedli národ k odporu, ale ani tech, kterí by uha
sínající vedomí národní rozdmychávali.« - Tak zlé to nebylo

nikdy a není ani dnes, kdy - jak píše B. Miil1er - provádí se
národní osvobození opacne, s hora. Slováci meli vždycky dosti
,vé dobré inteligence, která se starala dobre o bytí svého národa.
Madarisaci se vždy celilo celkem dobre za daných pomeru.
A co se madarisovalo, to nebyli i d, ale to byla (pro Slovensko 1)
pre byt e c n á inteligence (celá území obydlená Nemci se po
slovenŠtila!) a - privandrovalí, drobní Ceši! Arci i tu výjimky
potvrzlljí pravidlo. Pak není též správné, píše-li B. Miil1er tak
všeobecne: "Lid nedovede ješte císti a vydávají se mu knihy.«
Racte dovolit paralelu: Náš ceský lid dovede císti a pravde
podobne prestanou se mu vydávati knihy, proto že jich necte.
Ptejte se nakladatelú a knihi<:upclt, je-li dnes snadno vyprodati

ceskou knihu básnickou, vydanou nákladem 500 výtisku! Po
rovnáme-li dobre ceské pomery kulturní se slovenskými, se
známe, že zájem o knihu mezi Slováky jest lepší a živejší. Mám
své zkušenosti, které mi dovolují to tvrdit. Stejne bych chtel
porovnávati i výchovu politickou. Ci není také v Cechách »poli
ticky nevychovaný lid nahánen do politických stran«? A kdo
vytvoril na Slovensku tolik politických stran? Slováci je nevy

tvorili - jakožto »politicky nevychovaní« ..
Konecne ke kapitole VIL, kde píše n. Mul1er: »Aby toto po

stavení Madaru na Slovensku bylo paralysováno, bude" treba,
aby slovenská inteligence se rozmnožila. Pravdeopodobne již
dnešní generace dá Slovensku dosti inteligence, nebo! dnes slo
venští synkové nemusí studovat v Budapešti.« _ Ano, je tu
Bratislava, Brno a hlavne Praha. Ale prosím, kdo se stará a

jak se stará o tu mladou inteligenci, která studuje predevším
v Praze?! - Je tu na pr. Štefánikova kolej. Kdo z vlivných
Slováku (na pr. slov. poslancu) nebo Cechu chodí tam povzbu
dit a podeprít tuto zítrejší inteligenci slovenskou? Pravím sám:
špatne! Emil Pacovsk-ý.

o ceské kuchyni.
Pane redaktore,

myslím, že každá tradice má své duvody, a vezí-li ta tradice
v žaludku, jsou její duvody až v samém organismu - to je
moje hledisko na ceskou kuchyni.

Mouka je základ varení našich širokých vrstev proste proto,
že. jí se produkuje u nás pomerne ze všech živin nejvíce. Tedy
diktát prírcdy. Ale príroda nedává svých rozkazu nesmyslne
jako vrtošivý tyran, ale spíše jako rozumná matka: je v zájmu

jejích detí, ji poslouchat. Máme v zime vetší mrazy než má
západ Evropy - a moucná potrava prispívá více nežli masitá
k vytvorení tukové vrstvy, kterou se organismus chrání proti
prílišné ztráte tepla. Jiste není nutno, aby clovek škarede ztloustl,
je to i škodlivo. Zdravý ztloustne i u nás jen tenkráte, když

nemírne jí a když zapomíná intensivní telesnou prací a ener
gickÝm pohybem udržovat své svaly ve forme. Kdybychom žili
ve Skandinavii, mcli bychom ve své potrave spousty rybího tuku,
který sloužil by našemu organismu jako vydatný tepelný zdroj;
kdybychom žili v Rusku, meli bychom od prírody k disposici
množství kožešin na ochranu pred mrazy; kdyby golfský proud
šel až k Aši, nemusela by se naše tela zarizovat na zimní mrazy
a pestovali bychom asi víc zeleniny a ovoce.

L:é mouka je pro naši kuchyni správným základem, o tom
dalo by se uvésti mínení nejednoho autora. Cituji jenom prof.
Chodounského, který je jiste nejpovolanejší z povolaných ve
všem, co se týká naší životosprávy. Jednou mi rekl: »Maso je
dobrá vec, ale stací ho málo.({ A ve svém nedávném clánku
v Nár. Listech o strave v severoceských letoviskách lící, jak

se mu v hotelích stýskalo po poctivém ceském škubánku, vdolku,
buchte a lívanci.

Co jsem vždycky západním kuchyním uprímne závidela, byly
morské ryby. Už dávno pred válkou jsem cetla (Petrs: England
und die Engliinder), že v Anglii den ne vyloví se za I milion
marek (zlatých!) morských ryb. Predstavte si, co to znamená
pro národní hospodárství, pro zdraví a výživu lidu, jakou úlevu
pro hospodyne takové každodenní ohromné kvantum ideální po
traviny, která v 5 minutách muže být pripravena k požívání!
Pamatuji se také, že jsme se ucily (píšu -y, protože pri tom
vidím plnou trídu všelijak copatých hlav), že morské ryby mají
fosfor, kostík, jehož je treba ke stavbe kostí a prý také pro
práci mozkovou. Z tabulek, které jsem brávala na poradu ve
své kuch"rské praxi (Lahmann), vím, že krome morských ryb
nejvíce fosforu je v ementálském sýru, hrachu, vlašském orechu,
našich obllinách a žloutku. Ementálský sýr a morské ryby se
u nás kupují jen u lahúdkáre, orechy není možno se denne
nasytit a hrachem ješte méne, zbývá nám tedy mouka (do
které moudre pridáváme žloutky) jako nejlevnejší dodavatel
fosforu potrebného pro náš morek a kosti. Zase tedy o duvod
pro mouku víc.

Ze ta moucná jídla všelijak upravujeme, k tomu nás svádejí
(krome touhy pro zpestrení jídelního lístku) naše sociální po
mery. Zelektrisovaný a zindustrialisovaný Západ má v kuchyních
konservy a elektrické strojky - u nás každá vetší domácnost
má nejakou Ancu nebo Pepcu, která sama prebere hrách, vy
tluce testo a hodinu postojí u lívancu. Až naše elektrisace vy
roste z detských plenek a konservami až bude mít napecho
vané regály každý hokynár, zmizí nám z kuchyní naše bodré

pomocnice jako zmizely na Západe; dostaneme za ne el~ktrické
strojky, ale ty se sotva naucí delat švestkové knedlíky. Nepo
chybuji ovšem, že i pak si pomužeme a naucíme se pri varení
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Hradec Králové 1924.
Abu.S pozdravem

velikým státníkem (jako jím není Pašic). Je príliš nestálý,
príliš vypocítavý (na pi'. když v 1". 1917 stála na tom Dohoda
špatne, recnil on »nadšene« o úspeších nemecké armády) a hlavne,
príliš moc mluví. JehO' temperament je priliš nespoutaný, mluvi,
mluví, a i()kne casto neco, CD nemá ríci, neco, co by v klidu
nerekl anebo také 11!ecD,co si má nechat pr,O sebe. Ale jde o zá
kladní myšlenku.

Myslím, že se u nás málo ví a Radicove práci na vzájemném
poznání a zblížení se Chorvatu s Cechy. On byl snad prvním,
který v Chorvatsku zacal ukazovat na náS' a vybízet k po·
znání kulturní a veškeré práce naší. Ale nemluvil jenom. Je
u nás asi málo znima jeho nadšená kniha »Ceský národ«. A jak.
opravdove to Radic myslil, je videt z toho, že si dal prácí - on,
neodborník, s dukladnau ucebnicí našeho jazyka, kter,ou pro
Chorvaty napsal. Snad tato cinnost Radifova by mohla stacit
aspon k tomu, aby ceští žurnalisté nepsali o I'.em tak lehko
myslne, jako a nejakém ztrešteném hlupáckovi.

Hlavní prícina, proc zcela neprávem jsme na strane Srbu, je,
myslím, ta, že z neznalasti dívají se naši lidé na SHS jakO' na
naši republiku. JakO' se dívá náš clovek' na snahy po slovenské
autonomii, tak hledi na boj Chorvatu proti srbskému centralismu.

A let o j s o u d val' U z n é pro b I é m y, snad podobné,
ale prece jiné. A jejich rešení budou také ruzná.

O z~kladní podstaLe a o prícinách sporu chorvatsko-srbského
se nedozví clavek z naši,ch listu nic. - 1'1'0 rozvoj kulturní a
civilisacní byly u Srbu a Chorvatu ruzné podmínky. Dlouhé
turecké jarma leželo na Srbech, a ve stálé vojne, v níž národ
žil, kde jen zbran byla argumentem platným, težko se mohlo
da,rit kulture a ješte hure civilisaci. - Když vznikla J ugoslavie,
meli Chorvaté znacný civilisacní náskok pred Srhy. To neni
urážka Srbi'U - ta je fakt, a jenom v hrubých ústech hloupého
cloveka muže znit jako urážka. Když Srbové zacali delat v celé
Jugoslavii porádek po svém zpusobu - prenesly jej polaorien
tální pomery v srbské politické správe náhle <!O' Chorvatska.
Nemužeme se divit, že se bránili a brání proti srbské centra
hsaci a že volají po autonomii, když nyni strženi jsou nazpet.
Byli zvyklí na lepší porádek.

A potam: Príliš lehko jsme hatavi s tak velikým problémem,
jako je otázka, jsou-li Chorvaté a Srbové jeden slavanský
nárad. :Rec je skDro táž. Ale to jenom rec, co tvorí národ?!
Nemají zde také slovo charakteristícké známky povahy lidu?
Není to také individualita duše, která tvorí národ?! A kdo
Chorvaty a Srby poznal, citil zrejme, že to není jedna a táž
národní individualita. Chorvaté nenávidí náš název Srbo·
Chorvaté. A Srb se k nemu také nehlásí. On je Srbem a žádným
Srbo-Charvatem.

Abyste mi, pane tedaktore, rozumel: N etvr,dim, že Chorvaté
a Srbové nejsou jedním slovanským národem. (Jsem vášnivým
stoupencem slovanské vzájemnosti, ale necítím nejmenší zne·
pokajení pri myšlence, že Srbové a ChDrvaté nejsou pravde
podobne jedním a týmž slovanským národem.) Ale myslím,
a ukázalo se také, že není síla v násilném slu)c.ování dvou slo
vanských kmenu, jejichž historický vývaj byl rúzný a když
p,rícínou ruzné své národni individuality, má každý z nich jiný
názor o porádku a o mnohých jiných vecech a každý z nich
chce si proto svuj státni život zarídit, jak jemu se líbí. Proc
se smejí naši páni žurnalisté Radicove »republice v monarchii«?
To není žádný nesmysl - prosím! Radic chce, aby J ugaslavii
lvorili všichni J ihoslované, ne jen Slavincí, Chorvaté a Srbové,
ale také Bulhari - a každý z nich aby si mohl správu svých
vecí zarídit po svém. V té J ugoslavii žádá také autonomii pro
utlacené Macedance, kterí jsou vetví bulharskéhO' nárada. A to,
prosím, není také žádný nesmysl.

Byl již svrchovaný cas, že politické pamery v SHS se zmenily.
Radastné zvesti pricházejí od našich jižních bratri. Dej Buh,
aby byly trvalé.

Naše slavná žurnalistika (které se nedávno jistý srbský posla·
nec v parlamente dovolával proti »zrádci« Radicovi), se ne·
chavala maudre, kdykoliv vystoupíla z nestrannosti. K naší
škade. Srby tím nezískala - tam nás ješte málo znají. Chor
vaty, kterí nás znají dob-re - a ne od vcerejška, kterí meli nás
opravdu rádi, ty nám témer zneprátelila. Jej ich srdecní nadšení
pro Cechy _ vyprchalo. To je škoda a tak hned se to nespraví.

Pane redaktore! Promínte, že jsem Vám tolik drahého casu
vzal. Chtel jsei'l jen strucne Vám naznacit, jak dobr'e 1>yío,že
»T'rítomnost« uverejnila rozumný a znamenitý clánek »I'r,lha
Belehrad« ve kterém kralce, ale správne a duchaplne joiKI 'e
autor pomeru Srbu k Chorvatum.

To druhé, za co jsem byl velmi vdecen »Prítomnosti«, si
dovolím napsat Vám v jiném dopisu. Nebojte se, že bude zase
tak dlouhý jakO' trnhle.

šetrit casem a prací (co s ním budeme asi delat, byla by jiná
kapitala) , nebat jsme nárad razumný a ucelivý - ta jste pri-'
pustil i Vy, pane redaktare, když jste tak pekne uvažaval a tam,
jací jsme - a nauze láme železa. Ani dnes už nikdO' nevarí

padle jistých nekanecných receptll Rettigavé, v kterých stají
pripsáno; »aby se mladé panicky cvicily v trpelivasti«, ale na
opak zacínají se abjevavat jakO' první vlaštavky any recepty
na 3 rádky, a kterých psal p. K. Capek. Živat si praste vynutí
Vždycky ta, cehO' patrebuje.

Ta je tedy padle méhO' mínení des Pudels Kern; z príradních
praduktll, které jsou v dostatecném množství po ruce, vybírá si
organismus ty, které mu nejlépe vyhovují, a zpracováváme je
tak, jak tomu naše soc. pomery dovolují.

Jednou vecí by se ohromne dala zlepšit výživa i u nej širších

uašich vrstev. Jeto vec veliká, bylo by potrebí, aby do její
.služby se dalo i kde jaké výmluvné péro; kolonisujte nám
Podkarpatskou Rus! Mám doma jablka, krásnejší než jaká

jsem kdy videla - ta prišla z Podkarp. Rusi. Byl-Ii strom,
z nehož Eva utrhla »a podala Adamovi a on také jedl«, jablon,
pak asi její potomstvo iije na Podkarp. Rusi - tak krásná
jsou ta jablka. Ta puda potrebuje jen rLtkou, které by ji vzde
lávaly, srdcí, které by jI milavaly, hlav, které by nad ní pre
myšlely, a bude rodit v hajnosti. Máme nezamestnanast; ad
vedte tam ty prebyteCné ruce a hlavy a budeme mít krame
jiných težkých prablémú rozrešen i prablém nedastatku zeleniny
a ovace na našich trzích. Naši lidé budou padobne jakO' ang
lictí pobrežní rybári z atevrené ruky páne brát ideální patra
viny a klást je na liáš sttll. A trebaže ani pak nedasáhneme

splnení tužby taho anglickéhO' krále, který chtel, aby v jehO'
ríši mel každý svou slepici na nedelním stole, dosáhneme snad
aspail tal;lO, aby každý chudas mel kyselé mléka k svému cer
nému chlebu a švestku nebO' jablko do svéhO' 'ceskéha knedlíku.

L. Schieszlová.

Dopis O jižních otázkách.
Pane r,edaktore!

Beru Vám asi zbytecne cas, ale nemohu si pomoci.
Hlavne dvakrát byl jsem vdecen »Prítomnosti«. Ve druhém

cisle, ve clánku »Praha-Belehrad«, zavadil pan Karel Jiše
o .spor, Chorvatu a Slovincú se Srby. Jeto prvá a jediná roz
u~ná rejC, kterDu jsem O' té veci u nás .slyšel. Skoda, že pan
J Ise nepromluvIl o tom v nekterém samostatném clánku po
drDbneji.

~a~ jen je mDžna, že v tak demokratickém nárade, jakým
pry JSme, mohou se psáti tak nekritické úvahy o politických
pomerech v SHS. Své nejlepší lidi kritisovat davedeme a
o velikém Umelci a cloveku ryzí nejcestnejší duše a claveku
jehož jsme vcera ješte zbožnovali - mluví a ;íše se dne~
jako a nejakém idiDtu, smešné figure bez charakteru, vyžírající
republiku. PrO' Pašice a Pribicevice se nám však kritiky už
nedO'stávala. TitO' dva palitikO'vé jsau predstaviteli tak zvané
velkasrbské myšlenky a púvadci dosavadního tuhého centralismu
v J ugoslavii. Ale nejcn to, že naši drželi s Pašicem,. když byl
u vesla právem vetšiny (ke strízlivé kritice jeho vlády bylo ovšem
treba vedomostí trachu hlubších, než se dozví clovek o Jiho
slovanech ve škole) _ ale náš demDkratický národ nezarazil se
ani, když se Pašic hledel udržet a svou vuli prosadit zcela abso
lutistickÝm pocínáním.

Pašic - Pnbicevic. - Slyšíte je stále a stále mluvit o státní
a národní jednote; jenam ani se svými stoupenci jsO'u ti praví
vlastenci, jenam jim leží rDzkvet Jugoslavie na srdci, oni ta
jsou, kterí chrání její celistvost a jednotnost. Ti druzí jsou
zrádci Jihaslovanstva atd. Dosti známá už písnicka.

A jaké je avoce jejich úsilí a jednotnast Jugoslavie? Jdete
n;ezi její abyvatelstvo, jdete se podívat na to »sjednocení«! 
CO' byla platna centralistická ústava, když jen odpor a ne
návist jednech prali druhým všude panuje. Je to smutné sjed
nocovánÍ.

Cloveku je stydna, když to hlaupé, každadenní žvanení (viz
mt pr. »Nár. Palitika«) cte. A nejvíc se snad žvaní o Radicovi.
Kde jaká kachna a kde jaký nesmysl se sebere, všechna se
predloží našim lidem, a hodne tucným písmem k tamu. O Ra

~ic~ve politice, Ov z p U s o b u, kterým se bére k cíli, by z nás
Jlste sotva kdO' rekl slova uznání. Rád bych, kdybych _.musil
jednou advolat, ale nyní pravím, že Radic se mi nezdá být


