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PrítomnosL
cíSLO 17.

o programu této skupiny, shledalo by se, že toto místo
je ideove velmi úctyhodné. Tato skupina nemá zatím
tu ani tam místa pro svou orientaci, která je urcitá a
daleko jasnejší, než se zdá. Nechce-li se vzdáti této
své orienta·ce, musí se v dosavadních stranách cítiti
vždy trochu jako na Prokrustove loži. Dosavadní uni
formy zrejme nejsou na ni šity.

Probereme:'1li pomer té'to orien'tace k jednotliv)'m
l~ašim stranám, vysvitne, doufám, jasneji, v cem poztl
stává.

O komunismu v této souvislosti je už sotva treba
mluvit: dnes, kdy komunistická interna·cionála po ce
lých sedm let mela dosti príležitosti, aby prokázala
svoji povahu, clovek už komunistou bud je nebo není,
a debaty tu nemají mnoho smyslu jako vtlbec žádný
rozhovor mezi lidmi, o nichž je predem známo, že se
nedají presvedcit. Pokud se tj"ká agrární strany, je
všeobecne jasno, že inteligence s·i tu muže pripadati
jen jako vetrelec na cizím posvícení. Duševní potravy
je tu pramálo; kdo nemá pole a dobytek, nedoslechne
se tu nic zajímavého a cítí se tu tak osamelý jako ne
kominík mezi kominíky. Pro hlavní ideu této strany,
agrární cla, težko z duše vymaékat nadšení tomu, kdo
nemá vyhlídky, že bude na podzim prodávat mouku.
Je-li již Švehlova strana tak vzdálena, pak prirozene
Práškuv interesantní pokus o koncentraci velkoagrár
níku a sedláku, kterí si o honech zapalují fajfku dva
cetikorunou, je tak daleko, jako severní tocna. Živnost
níky možno odbýt krátce: zde by clovek, který trochu
dbá na svou inteligenci, nechtel být ani pohrben, tím
méne žít. Klerikální strana nepusobí modernímu clo
veku také mnoho rozpaku a není zde treba dlouhých
polemik: katolický svetový názor už není herkules,
který by dal velkou práci. To jsou vetšinou veci už
dávno rozhodnuté. Moderní clovek nemá zde co delat.

Za t'0 pomer skupiny, '0 níž mluvím, k národní de
mokracii jest zajímav)' a daleko složitejší. S touto
stranou je skupina spojena presvedcením, že neprišla
ješte doba, aby se individualismus hodil do starého že
leza. S tou stranou pojily skupinu i nekteré zásady li
berální. Ale tato pouta se uvolnila, když se stávalo
cím dále tím jasnejším, že národní demokracie zásady
'!>kutecného liberalismu zrazuje a že stále zrejmeji pre
sunuje se smysl této strany na pole pouhé sociální
konservativnosti a vzdoru vuci v)·voji. Liberalismus
znací souhrn zásad svobody. Národní demokracie s'

pocala tento liberalismus vykládati ve starickém man
chesterovském smyslu: pecovala v prvé rade o to, aby
továrníci meli co nejplnejší míru svobody a aby, pokud
možno, nikdo se nemíchal do výrobního procesu. SkJoi
dila nekolikráte potlesk dobre situovaných vrstev, když
dala dLlrazne na jev'0, že v továrne je pánem pan to
várník. Zajistila si vdek mnoha ustrašených, když jim
rekla, že se nic nezmení. Kdyby liberalismus nebyl nic
jinéh'0 než toto, pak je to strana, v níž se nejlépe mo
hou vyžíti tovární ci a bankovní reditelé, a jeho místo

ROCNíK II.

Ferd. Pe1'mttka:

Scházi nám ješte jedna politická strana?
1.

V jedné cásti naší vefejnosti - a není to práve ta
nejhorší cást - zdá se trvati pocit, že, pokud se tj'lká
politickéhO'života, nemá, kam by hlavu složila. Tento
pocit byl koalicními· doktory kurýrován všelijakým
zpusobem,hrub}'m i jemn)'m. Dávalo se na srozume
1l0U, že ten, kdo nevstoupí do nekteré z peti existují
CÍchkoalicních stran, je omezenec a politická coura;
v poslednídobe se našel z brusu nový výraz: je to prý
politickáonanie. Nebo se t'0 zkouší jemne a srdecne:
co bychom si bez vás pocali! sem na naše prsa! Ale
nic naplat, pocit trvá. Ti lidé se stále ješte nemohou
rozhodnouti zacít si pomer s d'0ktorem Kramárem,
páterem Šrámkem, Stríbrným, Bechynem nebo Švehl'0u
a radeji v koutku politicky onanují. Nekterí z nich,
r,atrne obzvlášte hrdopyšní, to oduvodnují strachem
pred mesaliancí. Koalicním doktortlm dle všeho nepo
darí se tak brzy vyléciti tyto pocity ani nucenou úcastí
pri volbách, ani nejakým novým volebním rádem, kte
r~' by monopolnímu postavení peti koalicních stran
propujcil trvanlivost pyramid. A tak cas od casu se
objeví v této nenasycené cásti verejného mínení krátké
úvahy, nebylo-li by treba nejaké nové stréú1Y. Vy
m)'šlejí nebo ohrívají se pro tu stranu všelijaké tituly:
strana realistická, liberální, strana práce, strana inteli
gence, strana kvalitativní demokraóe. Není divu, že
heati possidentes, koalicní kruhy, odpovídají na takové
úvahy, že už nám žádná nová strana nechybí, že už je
jich dost k nasycení hladu volicstva po orientaci, že
vše je dobre usporádáno a že tak, jak to je, jest to
rozumné.

l1etreba zatajovati, že kruhy, jež se oddávají tako
vým úvahám, skládají se vetšinou z tak zvané inteli
gence, která u poddt"lstojníku politických stran prišla
v podezrení z toho dllVodu, že nepožírá veci, které
jsou jí predkládány, i s ,chlupy, tak na pr. stranu ce-
koslovenskS'chsocialistu i s jejími aférami a stranu

národne demokratickou i s politikou Živnostenské ban
ky. V socialistické mluve se tomu ríká anarchistick'0
individualistický ,charakter inteligence. Zástupci to
hoto anarchisticko-individualistického charakteru, pri
hlédneme-li k zamestnání, jsou vetšinou úredníci,
gážisté, ucitelé, profesori, lidé svobodnj"ch povolání.
Jest to tedy snad nejvzdelanejší národní vrstva, '0 níž
se rozšírilo mínení, že je celkem polit'i'cky málo plod
ná. Nezkoumaly se dosud vážneji príciny, proc se tak
zdá. Politické místo této skupiny je nekde mezi lev)'m
krídlem národní demokracie a pravými krídly socia
Jistick)'ch stran. Kdyby se jednou zacalo uvažovati
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jest na strane sociální konservativnosti. Ale liber a
lisn;us, n~c~ce-l.i býti docela slepý, musí se také po
?hl:dn~utl, jak jest tomu se svobodou pracující trídy a
jake davce svobody teší se ty veliké šiky úredníku,
zrízencll a delníku. Je-li úkolem liberalismu zajistiti
kaž~ému co nejvetší míru svobody, pak není vyhnutí
a hb~rálové se musí jíti podívat také do príbytkt"1
chudych. Myslí-Ii to liberalismus vážne se svobodou

tedy)e nut~'O~.aby J;ojoval ()I svobodu ne pouze produ~
centu, ale vetsmy naroda. O svobodu majitele dolu ne
bojíme se tolik, jako o svobodu jeho horníku. Rekl
jsem již jednou, že tisíc svobodných a rozvitých hdí je
fakt daleko vÍ<Ceodpovídající liberalismu, než jeden
svobodný a rozvitý clovek. Liberalismus je smer který
chce v ~~,J.is~it'il~o ~eJ::.etší,mu poctu lidí plné 'vyžití.

ChytrejSl hberalove jlZ davno prohlédli že pod for
mální politickou svobodou muže se skrý~ati krutá ho
spodárská nesvoboda, :nemá-li clovek na prodej nic ji
ného než svou práci. Liberalismus stará se o rovnou
formu príležitosti. Jen velmi hloupý liberál se mLIže
domnívati, že bohatý a chudý clovek mají v živote
rovnou príležitost. Anglický liberalismus zdá se toto
vše~hno, už poch~pil a došel dále, než se' domnív~jí li
beralove na kontmente. V dejinách anglického liberál
ního. hnutí jest aspon ,období, kdy konservativci sta
rosthvev obc~á:eli kolem liberální strany a horlive ji
upozornovah, ze pro to, co liberalismus deli od kon
servati.vi~mu, nesmí býti zapomínáno na to, co jej delí
od soclahsmu.

En:anc~pa~e pra~ující tr~dy j~ velmi prirozená práce
pro hberall1l hnutI. Tu vsak Jsme se dožili toho že
národní demokracie, tato strana podle jména liberitlní
P?c~la práci pro tuto emancipaci prohlašovati za mate~
n.al~sm~IS,a .poc~la stavet p,roti ní jako protiklad jakýsi
naclonall1l ldeahsmus. Plne pochopení tohoto nacionál
n:ího i~e~lismu je uzavreno lidem, kterí nejsou dobre
sltuoVal1l. Tento nacionáJní idealismus má vubec ne

kt~ré záhadné st~ánky; ~ak ~a pr. nesnáší se prý
s tlI~to druhem narodulho ldeahsmu, aby delník chodil
do biografu. Orgán mladé generace národne demokra
hcké, v nemž se ukazuje, že synkové jsou myšlenkami
leckdy, star,ší než t.atíci! a~pon poukázal, promlouvaje
o nevyhodach osmlhodmne pracovní doby ,nevrle na
to, že delníci, absolvovavše si tuto abnormilne krátkou

pracovn~.d<:b~, nepoužívají casu, který jim zbyl, k ni
ceml~ uZlte.cnemu, k žádné produktivní prá'ci, nýbrž
C~O~l do blog!:afu. Tohle se nám nezdá pravým libe
r~lnl,m ov~duslm. Tento nacionální idealismus, který
J?atr~ po blO~ra.f~ch, nesedí-Ii tam nekde nejaký delník,
je nam velmi CIZJ.Vane-li v národní demokracii tako

vý!O vzduch a kolují-Ii tu takovéto názory na delnická
pra~a, ~ak sl;ledáváme zcela prirozeným, jestliže pri
brnenskem nmodne demokratickém sjezdu zasedala
sekc,e národne-demokratického delnictva, jak bylo
oznameno v programu, v místnostech brnenského Va
riété. v, Za takových okolností jinam než do Variété
nepatn .
. Staví-li národní demokracie nacionalismus a socia

l.lsmus proti sobe jakožto protiklady, pokládáme to
Jednak zv~velmi ne;ed~c~~, j~dnak za velmi neuprímné.
Da!:ko, slroko nel1l vldetl duvodu, proc by národní a
s?,clah:l1 uvedomení se mely vylucovati. Mysliti, že na
clOnal}sta. už ~emvužev býti sO,ciali,stou, tot totéž, jako
don;nlvatl se, ze clovek, ktery ma srdce, nemuže mí ti
ta ke žaludek.

Národní hospodár
Edward A. Filene:

Hromadný nákup a hromadný prodej.
Tato úvaha amerického obchodníka

lící prirozene pomery, které jsou da
leko vyspelejší našich, ale nadhazuje
otázky, kterým ani my, za kratší nebo
delší dobu, nebudeme se moci vy
hnouti.

Jest známo, že rozdelování zboží není cílem, nýbrž pouhou
cestou zboží od výrobce ke konsumentu. Bohužel Jest v prí
tomné dobe tato cesta príliš obšírná a složitá. Ale jednou
z metod, které ji mohou urovnati a zkrátiti, jest nákup ve
velkém slohu.

Jsme tady u nás velmi marnotratní, i co se týká výroby

i prodeje zboží, ale ten druhý hrích pokládám za nebezpec
nejší. Myslím, že co obchodník zemru neproslaven, nebot za
mého života se stále zvetšovalo napetí mezi nákladem na vý
robu a spotrebními cenami, a já i moji obchodní kolegové jsme
promeškali možnost zmírniti je. Nebot, toto napetí se mllže
zmírniti, a sice predevším hromadným rozdelov~U1ím zboží. Na
tcmto základe jsem se odvážil pronésti na poslední výrocní
schuzi »Chamber of Comerce of the United States« proroctví,
že se priblížila doba, kdy se tak rozvine myšlénka »Chain
Stores«, že bude možno pristoupiti k zrízení retezových ob
chodních domu.

Retezové obchodní domy, které jsou již zrízeny, jsou ruz
ného druhu. Jsou tu na pr. podniky jako Gimbel Bros, které
mají obchodní domy ve trech nebo ctyrech velkých mestech.
Opacným typem jest F. C. Penney Company, která teprve ne
dávno otevrela svuj pctistý obchod. Tyto obchody prodávají
laciné zboží a jsou vetšinou v menších mestech. May Depart
ment Stores Company má retez ctyr obchodních domll ve vet
ších mcstech; predstavuj í souhrn šesti podniklI. Nedávno za
ložila také SS. Kresge Company, majitelka velkého poctu peti
a deseticentových krámll, retez obchodních domu.

Uvedené prípady, které mohou jíti do nekonecna, dostatecnc
ukazují, že jest myšlenka retezového obchodního domu možná.

Ale ovšem že stojíme teprve na zacátku vývoje. A stejne jako
predstihl obchodní dum malý obchod, tak predstihne retez ob
chodních domu i zavedené již »chain-stores«. Vznikající úspešné
retezové obchodní domy budou spojením obchodních domi'l,
a jejich oddelení se stejným druhem zboží budou tvoriti retezo
vým spojením probíhající retez. Tak budou na príklad spojeny

všechny obuvnicke sklady v retez obuvnických obchodll a bu
dou podrízeny jedinému obchodvedoucímu, který se svou schop
ností a zkušeností vyrovni obchodvedoucímu neouvislého re
tezu obuvnických obchoclll.

Každý obchodní dllm retezu je podrízen místnímu obchod
vedoucímu, podílníkovi nebo maj iteli, který má dosti volnosti
k využití místních pomeru. Pokud venuje nutnou .pozornost zá
kladním obchodním pravidlltm svého oddelení, požívá stejné
vážnosti a vlivu v místním obchodování jako kterýkoli z jeho
kolegu v podobném detailním obchode.

Prihlédneme nyní, je-li retez obchodních OOmtl skutecn~
schopen vítezství nad podobnými »chain-stores«. S)'stém »Chain
store« s rocním obratem 5 mil. dolaru jest ovšem obchodne sil
nejší než obchodní dúm s 25 mil. obratu, »Chain-store« s 5 mil.
obratem venuje všechnu nákupní sílu na jediný druh zboží. Ná,·
kup obchodního domu obstarává 50 až 100 ruzných oddelení,
z nichž každé obdrží jen jistý druh zboží za 'prllmernou ná
kupní cenu 2.10.000 až 500,000 dolarll pro každé oddelení. Í{etcz
30 nebo i méne podobných obchodních domll prevýšil by tedy
v každém ze svých 50 nebo 100 oddelení nákupní sílu podnikli
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)chain-store« podotknutého rozsahu, predpokládáme-Ii, že bude
Dákupní síla 30 obchodních domu práve tak sjednocena jako
u zrízených retezových drobných obchodil.

Takové organisace by mely tedy provádeti pravý hromadný
Dl,kup, 1. j. nákup ve správném pomeru k hromadné výrobe.

Pri opravdovém, hromadném nákupu bude lehce umožnena pre
mena továrního provozu na nekolik velkých maloobchodních
OTlolanisací.A zavedením standardního artiklu by byli továrníci
lIhnuceni dodávati pouze zboží vyžadované maloobchodníky,
které by melo zaj ištený odbyt.

Pak nebude továrník již potrebovati obchodních cestujících;
továrník a maloobchodník budou spíše spolupracovati a pripra
vovati se, aby rídili výrobu podle potreby saisony »vysoké«
nebo »mrtvé«. Známá metoda rovnomerného zatížení umožnuje
velké úspory na výrobních výdajích.

aetez obchodních domu bude míti všechny výhody malých
chain-store« ve zvýšel1ém merítku_ Obchod »chain-store« s j e

diDým druhem zboží a rocním obratem 25 milionu dolaru si
muže dopráti lepších zamestnancu a odborníktl rlež obchodní

dum s lOmilionovým rocním obratem, ale nemuže si vydržovati
tak dobré lidi jako retcz 10 nebo 20 spojených obchodních
domu.

Stejne jako muže obchodní dum s vetší nákupní silou nabíd
Douti zákazníkovi lepší zboží než drobný obchod - tak i pred
stihne podle mého názoru retezový obchodní Mim »chain-store«
s jcdiným druhem zboží, a bude moci poskytnouti vše, co se

dnes požaduje od obchodního domu. A ješte jednu prednost
bude míti retezový obchodní dum pred obchody s jediným dru
hem zboží. Prizpusobení standardního systému místním pome
rum a zodpovednost za zjevy odporující místním potrebám, bu
dou všude upravovány místním vedením. Tím se prokáží pred
nosti obchodního vedení retezového obchodu nad obycejným
'lbchodním domem, stejne jako schopnosti a zkušenosti obchod·
vedoucího velkého domu predcí tytéž vlastnosti riditele malého
chain·store jediného druhu zboží.

Retczový obchodní dum bude míti úspech hlavne proto, že
je to ústrojí odpovídající znamenite davové distribuci a pro
dukci. Ústrojí, které se neprizpusobí tomuto hlavnímu poža
davku, nebude míti trvalého úspechu.

Každý znalec obchodního provozu uzná jiste, že retez obchod
nich domu proti jednotlivým obchodním domum má cetné pred
no ti. Zyyšování nákupní síly umožnuje továrnikovi omezení

výroby na nekolik vzorkových typtl za jednotné ceny nebo za
ceny jen nepatrných rozdíl LI, a zárovell vyžaduje jistou znalost
moíností drobného obchodu a poptávky spotrebovateltI.

Tato standardisace povede k odstranení zbytecných vzorku,
což jest ostatne pri dnešním zpusobu obchodu nutností pro vý
robce. Spocívá to v neznalosti poptávky spotrebitelu a v ne
možnosti spolehnouti se na nekterý specielní maloobchod pri
standardisovaných zakázkách ve velkém.

Cím pevnejší je spolupráce retezových obchodních domu

továrníkem, tím lépe se zdarí rozvrh zásob zboží a vyrízení
nových objednávek. Dnes zname11á skoro každá obchodní za

kázka továrníkovi docela novou zakázku, která je príliš malá,
než aby se se ziskem vyrídila sama. Pri retezových obchodních

domech však je zaruceno úspešné vyrízení vnitrním spojením
a velkým rozsahem objednávek. Továrník muže prizpusobiti své
zboží daleko lépe obratu detailisty a dodati proto zboží stejne
rychle, jako se prodá. Tím opet bude moci retez obchodních
domu vésti obchody s pomerne malým skladem, který se bude
stále doplnovati novým' zbožím z továrny, která si muže zalo
žiti sklad zboží bez nebezpecí ztráty.

Znázornil bych ješte možnost spolupráce takto: dejme tomu,

že výroba urcitého zboží vyžaduje 16 dní. V tom prípade by
mohl továrník nahromaditi zásobu odpovídající poptávce za tri
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t)'dny. Z té zásoby by mohl vyríditi dodatecné objednávky ma
loobchodníku a pak ihned zapocíti s novou výrobou téhož zboží,
aby doplnil svou trí týdenní zásobu. Tím zpusobem by se u rete
zových obchodních domu dosáhla výše obratu, která daleko
predcí náš nynejší stav odbytu zboží. A pri kratší dobe mezi
zacátkem výroby a objevení se hotového zboží za výklady by se
mohl bráti daleko vetší ohled na návrhy na zlepšení a stíž
nosti zákazníku pri dalších objednávkách. Také by byla zásoba
neoblíbeného zboží mnohem menší a tím i menší ztráta pri
snížení cen.

Konecne nezávisí, jak známo, snížení cen jen na zmenšení
výloh za samotné zboží, ale i na obchodních výlohách. Retez

obchodních domu muže poskytnouti znalosti, zkušenosti a ná
pady každého jednotlivého obchodního domu všem spojeným do
mum. Schopnost spolecné práce bude tak znamenati nejen pru
mernou schopnost spojených domu, nýbrž dosáhne výše nej
schopnejšího domu doplnené zkušenostmi a prednostmi ostat
ních domu.

Tento stupen pracovní schopnosti bude ovšem ješte zvýšen
vetší pílí personálu, který muže retez obchodních domu za
mestnati. Budou moci sjednotiti správné a provozní výdaje

všech pobocek retezu ve prospech spolecného podnikání. Má-li
na pr. 20 od sebe neodvislých obchodních domu každý jednoho
reklamního reditele s rocním platem 5000 dolaru, mohou tytéž
domy v prípade retezového spojení zamestnati jediného re
klamního reditele za 40.000 dolaru, jehož schopnost prospeje
všem 20 domum, a pri tom ušetrí ješte každý dum 3000 dolaru.

Nízké prodejní ceny, které budou umožneny snížením výdaju
a ztrát, by mely za následek stálejší príliv kupcu. Dnes jest
velký obchod plne zamestnán jen v polovici obchodních hodin,
množství menších obchodu jen asi tretinu. Retezová organisace

by ovšem vedla k daleko intensivnejším požadavkum. Platilo-li
doposud u mnohých za známku obzvláštní vznešenosti nakupo
vati netázán a neviden, bude obecenstvo v nových retezových
obchodech kupovati pro lepší kvalitu a levnejší cenu radeji, než
ve vedlejších obchodech.

Jak se ted rozvinou tyto retezové obchodní domy? Jsou
zrejmy tyto tri možnosti:

1. majitelé zavedených obchodních domu budou zrizovati

v jiných mestech podobné podniky.
2. Obchodní domy zrízené v rtlzných mestech se spojí ve velký

retez.

3. Podniky llchain-stores« rozšírí tak svou cinnost, že vzro

stou v obchodní domy.

\Voolworth a ostatní 5- a IOccntové retezové obchody jsou
již dnes v jistém smyslu obchodními domy, které však mají jen
omezený výber druhu zboží a úzce ohranicené ceny. Bylo by pro
ne velkým pokrokem, kdyby rozšírily obchod vzhledem k vý
beru zboží i k rozdílu cen. Tyto tri popsané možnosti se daj í
u~kutecniti, a podle mého náhledu pujde rozvoj v;emC temi
tremi smery. Zatím se kloním k presvedcení, že se snad rych

leji ješte prosadí docela jiná možnost;, myslím totiž, že se za
vedené obchodní domy v duležitých strediscích, které jsou dosti

od sebe vzdáleny, spojí k jistým úcelum, aniž by prestaly vy
stupovati neodvisle pred svými zákazníky.

Síla takového spojení by totiž ležela ve velkorysém nákupu.
Predstavte si 10 velkých obchodních domu v 10 velkých me

stech s jediným nakupovatelem stávkového zboží. Šlo by tu
ovšem jen o krajne zrucného a dobre placeného muže. Tento
muž by mel za sebou spojenou nákupní sílu onech obchodních
domu, a mohl by proto ríci továrníkovi: "Potrebujeme v nej

bližších 6 mesících tolik a tolik tisíc tuctu puncoch, budou-Ii od
povídati našim požadavkum. Mužete vyrobiti tyto puncochy
s výdelkem za jednotnou zvlášt nízkou cenu, nebot objednávka
zamestná vaše stroje nepretržite na delší dobu. Nemusíte pocí-
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o možnostech, které jsem naznacil. V každém prípade se musí

pocítati se vzrustem snah prodati standardisované znacky, které
mají za sebou všeobecnou reklamu a dozor, v retezových ob
chodních domech. Bylo by na pr. možno, že by se zrídila v retezo
vém obchodním dome oddelení, která by Iiálcžela ruzným ma

jitelum, ale z praktických duvodu by mela jediné vedení Ackoli
mám jisté pochyby o úspechu podobných podniku, dovedu si
prece jen predstaviti, že takový obchodní dllm má detailní
obchod šatu, bot, klobouku, košil atd., a tím p08kytuje zákaz
níkovi príležitost vybaviti se úplne v jediném obchode a sice
soucástmi, které jsou mu jmény a reklamou známy.

Jetu další otázka vzhledem k spojení obchodních domu a
jejich hromadnému nákupu: jak se má zaríditi hromadný ná
kup, aby se uspokojila nhnost vkusu na jednotlivých místech?
Tvrdí se, že se nekupuje totéž zboží v St. Louis a Clevelande,
Chicagu a Filadelfii,. Denveru a Rochestru. V tom ovšem je
cást pravdy, ale prece jen to není tak prípadné, jak se mnozi
domnívají. Zpusob a moda hrají ovšem pri nákupu velkou
úlohu, a také se musí bráti ohled na zemepisné vlivy; ale podle
mého názoru ubývá jejich duležitosti.

Jdeme rozhodne vstríc silné standardisaci. Skoro 85% vší
prodejní transakce se sjednocuje asi na trech cenách. Vznešený
kupec a prumerný kupec se setkávají na stredních cenách. Co
ten druhý kupuje pro svou nejlepší potrebu, kupuje první pro
denní potrebu, a zvláštní tvar Il1ení naprosto prevážným cinitelem.

Tento zpusob hromadného odbytu, jak byl naznacen v techto

poznámkách, má odstraniti nekol ik slabých stránek, kterými ne
pochybne trpí ná; netailní odbyt. Jedním z nejvetších zel textil
ního detailního obchodu na pr., a to opet hlavne pri prodeji
hotových šatu, je t. zv. »overnight order«. Je to náhlá zakázka,
vznikající z náhlého objevu, že je po jisté látce nebo jistém
strihu opravdová nebo predstíraná poptávka. Detailní obchodník
uciní spcšnou objednávku, ktercu továrník se stejným spechem
v:,·i'I<:J. Dodané zboží není p:1k takové, jak ocekával detailista.
ObjcL"ávka se odi"ekne neho ~e peníze žádají zpet, a výsledek
je neuspokojivý. To je pravé zlo v nekterých odvetvích Prll
lI1ydu, a r"ohlo by ~e v<:,tšinou odstraniti již dlouho zamýšle
ným hr'.\madným nákupem fetezových obchodních domi'!.

Pokusil ;5em se zde ukázati cesty, po kterých by se mel po

hy'bovati rlalší vývoj spojení obchodních doml"!, a zároven i pre
káiky, na které tento vývoj narazÍ. Chtel bych jen ješte zvlášte

podotknouti, že tu podle mého presvedcení nejde o rozvoj v da·
lrkc. 1>udct:cnosti, nýbrž již v nejbližších peti nebo deseti a

snad Již trech letech. Nejde tu o prevrat, nýbrž o vývoj, který
spojuje v)'hody hromadné výroby s výhodami hromadného
odbytu.,

] aroslav Adlof:
Nekolik císel o slovanském svete.

(M I a d Ý S lov a n hl e d á s v u j s vet. nI.)
Cís I a ze »s vet a« s k o t u.

Císla tato mají ovšem hlavní význam pri posuzo
vání bohatství národu zemedelských, ale i v zemích,
kde zemedelství není príliš významné, je stav hovezího
dobytka dosti dLlleži.t)' at už z toho ci onoho hlediska.
Tak na príklad v celém svete, vstane-li clovek po ránu,
nepustí se asi do ctení básní, nýbrž zasedne predevším
k snídani. Tkví to už v samotné lidské bídné priroze
nosti. Snad to zní ponekud prehnane, ale nekdy i ta
ková obycejná vec, jako zpusob snídane, poví nám to
lik, jako ucený rozbor celého kulturního stavu urcité

Slovanstvo

260

tati se strídavými obdobími nezamestnanosti a práce pi'es cas.
Ostatne mužete lehce vyrobiti více, než potrebujeme, a stací
jen ríci obchodllm, které nenáleží k naší skupine, že vaše zboží
a ceny odpovídají našim požadavkum. Vaše nabídka pak bude
jiste ochotne prijata.«

Takové spojení je naprosto chvályhodné a umožnuje dule

žité snížení cen odbytu i cástecné rozdelení úspor až k spotre
biteli. Ovšem že se objevuje nová otázka: jak se zachová to
várník k temto novotám? Snad se naskytnou nejaké obtíže,
které se však lehce odstraní. Továrníci, kterí vyrábejí zboží pro

obchodní domy, ocení jiste zajištení svého provozu velkými,
trvalými objednávkami. V každém prípade se dosáhne vetší
upevnení výroby, a zamezí se nezamestnanost na jedné a práce
pres cas na druhé strane.

Dalším problémem tohoto vývoje retezových obchodních
domu jest otázka pllsobení jistých typu zboží na reklamu roz
šírenou po celé zemi. V rozsahu, v jakém se vyvine hromadný
nákup, bude i reklama intensivnejší, a výrobky prodávané ob
chodními domy budou musiti podat diikaz vychválené dobré ja
kosti. Zboží bude míti úspech, bude-li lepší a lacinejší, a bude
míti neúspech, nebude-Ii nicím jiným než zbožím, pro které se

delá šikovná reklama. Vstupujeme do období horlivého zápasu,
který se skoro podobá revoluci ve výrobe a odbytu. A tako
vým požadavkum nemli že zboží vyhoveti, neodpovídá-li re
klame, která se mu delala.

Nebezpecí pro zboží, které se vychvaluje všeobecnou relda

mou, je v dobe prudké konkurence mnohem vetší, než se oby
cejne pripouští. Vlastním úspechem se totiž uvádí v nebezpecí.
Samo pro sebe má sice správný cíl: hromadnou výrobu a hro

madný odbyt. Ale zdá se, jakoby továrníci. povolovali ve vý
robe tou merou, jak mají jejich výrobky úspech. Podle minulých
zkušeností se zvýší ceny takového zboží pro jednotlivé kupce
tak, že se je pres silnou poptávku sotva odváží prevzíti. Mají-Ii
však protesty maloobchodníku nejaký úcinek, sníží se obycejne
ceny na úcet zboží. Vzpomínám si sám ze svých obchodnických
zkušeností, že zmizelo velké množství známého zboží, po kte

rém byla velká poptávka, ne že by povstal proti nemu jednotný
ocipor obchodníku, ale že byly žádané ceny príliš vysoké.

Jeden továrník vyjádril své stanovisko prostou poznámkou,
kterou odpovedel na stížnosti detailistll, stežujících si, že ne
mohou na jeho zboží nic vydelati: »Trafikanti prodávají poš
tovní známky bez zisku, protože poptávka po nich jim privádí
zákazníky. Mé reklamou vyhlášené zboží vám bude poštovními
známkami pro váš obchod.«

Vzrust znacek zboží se stal vážným problémem detailistu, a
zároven problémem, který muže být vyrešen hromadným ná

kupem retezových obchodních domu. Mnohé druhy zboží, jako
na pr. puncochy mají stejný pocet znacek ve stejných cenách
a snad i stejné kvalite. Detailisti stojí pred problémem volby.
Prevezme-Ii všechny, obtíží tím své zásoby. Nemá-li všechny
na sklade, miiže ztratiti mnoho zákazníku, nemuže-li uspokojiti
jejich poptávku.

Retez obchodních domu muže rozrešiti tento problém hromad
ným nákupem, a jak doufám, také nižšími cenami. Jsem dalek
tvrzení, že zboží, pro které se rozvine silná reklama, ztratí na
cene. Spíše precká nejlepší z nich konkurenci, obstojí-li ve
zkoušce ceny a kvality. Jsem presvedcen, 'že prijde zmena v me
todách nabízení zboží - silnejší apel na rozum a odvrat od
vykoristování lehkovernosti. Bude se více mluviti o materiálu,

kvalite a levné cene zboží. Na pr. automobil. Zde bude musiti
reklama! stále více dokazovati, jak a proc si muže clovek s roc
ním príjmem 4000 dolaru popráti auto, a jaké jsou pri tom vý
deje a úspory. Taková reklama bude presvedcivejší a úcinnejší
než plakát s nápisem: »Ven do prírody, jež nás láká!«

Muži širokého rozhledu 'se již shodli v cetných cláncích
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mezkfi

5,500.000

koní

18,800.000
17,700.000

3,600.000
3,180.000

3,000.000
2,000.000
1,050.000

580.000

170.000

u. s. A. .
Rusko

Nemecko
Polsko

Francie neco pres
Anglie » »

hlgoslavie . .
Ceskoslovensko .

Bulharsko . . .

Odhad pro svet evropský spolu s Amerikou je cel
kem asi 55,000.000, a nutno uvésti, že stav koní resp.
mezkL1 nedává nám tak presn,ý obraz ° zemedelství
jako stav skotu, protože zpusob práce na poli je po
svete velmi, rt"tzný, takže kone užívá povetšine jen ze
medelec civilisovaný. Svedcí o tom nejvýmluvneji ten,
fakt, že na pr. v Indii uvádí statistika jen 1,700.000
koní, císlo vedle uveden)Th ji,ž 117 milionu hovezího
dobytka nepatrné. V celé Africe je asi 1,000.000,
v Australii 2,400.000 koní.

Situace zdála by se pro Slovanstvo príznivá, vypadá
t.o, jako bychom byli v tomto <ohledu znacne bohatí.
Vedle prostého poctu treba však prihlédnouti blíže
ke dvema duležitým faktorum: ke kvalite kone a
k poctu umelých konských sil v zemedelství, k poctu
HP strojových, motorových.

Co do kvality kone bylo by pro nás Slovany prede
vším treba podívat se, jak je to s onou' legendou o tom
malém a snad prý nevzhledném. chlupatém ruském ko
níku, který prý prekoná a predcí i ty nejlepší evropské
kone. Nikdo nebude jiste podezirat náš agrární list
»Venkov« ze zaujetí, je to konecne i list s tohoto hle
diska odborný, proto budu proste citovati, co uverej
lleno tam bylo v clánku agitujlcím pro selské závody
jízdní u nás. Praví se tam m. j. o ruském koni toto:

» ... Kdosi se tázal ruského hospodáre, proc si nekterý
rolník nezaopatrí lepších koní, a tu odpoved byla jasná
a krátká: že by si je rád zaopatril, ale že by u neho
dlouho nevydrželi, ponevadž by je - nekdo ukradl. Lepší a
dobre vykrmení kone jsou v Rusku stále v nebezpecí, že
budou ukradeni, bud z lesa, z pastvy, nebo z maštalí, a
málokdy se podarí stihatelum, aby zlodeje koní našli. Krá
deže koní jsou bicem pro celé kraje, a to je hlavní prí

cinou, že se každý hospodár neb rolník obává míti lepšího
kone nebo snad dokonce více koní, i když je pro své hospo

dárství a polní práce nevyhnutelne potrebuje. A pak zvlášte
nutno se zmíniti o cišicllí ruských koní. Na to je lépe ani
se neptati. O cištení ruských koní nikdo se nestará, ti se
vllbec necistí ... Toto cištení obstarává svedomite a rádne

déšt! Ruský selský kún má však mnohé dobré vlastnosti,

vyvinuté ze zpusobu ž.ivota ... «

Ty »dobré vlastnosti«, O nichž se dále ciní kratická
zmínka, jsou strucne vyjádreno v tom, že ten ruský

C í s 1 a z e »s vet a« k o 11 í.

Proti predválecné dobe statistiky vykazují vesmes
pokles, místy dokonce velmi znacný. Je to však vec
prirozená, souvisící s cím dále tím vetším pronikáním
stroju, motoru dO' zemedelství. Stav koní (k nimž tre
ba pocítat místy také mezky) v r. 1923 byl asi násle
dující :

land, kde žije neco pres milion lidí. Co to tedy zna
mená. že Sibir má budoucnost, když malý anglick)'
ostrov dovede v nekterém ohledu celou tu Sibi,r na
hradit?

r. 1923: Celkový pocet l:ovcz.
dobytka

1l7,400.000
66,300.000
34,200.000
28,300.000

27,400.000
16,300.000
13,500.000
13,300.000
11,890.000
10,200.000

8,500.000
7,800.000

6,200.000
4,800.000

; . 4,200.000

Zemc

I. Indie (1921)
2. U. S. A.
3. Bolivie .
4. Rusko .

S. Argentina
6. emecko
i. Australie
8. Francie

1) .• \nglie .
10. Kanada.

II. Afrika (celá! jen)
12. Polsko . .

13. Italie
14. lugoslavie
15. (; eskoslm'ellsko

Dále následují nekteré zeme, ja~o Španely
(3,700.000), ŠvédskO' (2,7°°.000), dále mimo jiné jdou
za sebou tri zeme v tomto oboru' témer proslavené,
D~nsko, ŠvS'cary a HclandskO' (2,590.000, 2,170.000 a
aSI 2,000.000), a mezi posledními je k,onecne i slovan
ké Bulharsko (900.000).

. Kdyby rozhodoval jen pocet, nebyla by ani pri tom
Ituace Slovanstva tak príznivá, jako tomu bylo pri

pouhéorné pl1de.B.ohatství Slovanstva je oceneno poc
tem 46 milionl! kusl1, naproti tomu samotné U. S. A.
mají 6ó milionu. Ale konecne nerozhoduje pocet. Dán-
ké múslo, holandsk)' a švýcarský sýr jsou svetoznámé
jak málo mají tam pomerne dobytka proti jiným ze-

mím bohatším!

Jak vypadá asi, slovanská budoucnost na tomto poli?
ení jiste sporu o tom, že budoucnost by·tady byla.
le -? Patrilo by sem zamyslit se ponekud nad zná
'm jiste »sibirskS'm máslem«. Heslo »Sibir - zeme

budou:nosti,«je jedno z posledních predválecných he
, a Je to heslo, na nemž by se možná dnes dalo do-

kázati. že mluvit o budoucnosti zeme je plané povídání,
myslíme-li pri tom soucasne na lidi. Jiste mnohý:
nás slyšel nebo cetl o tom, že na S~biri užívali naši

J ionári pro mazání strojt"t v nedostatku oleju másla.
Takové zásoby ho t.am prý byly. Veru, že hy clovek
myslel, že na té Sibiri musí být zaslíbená. zeme. Byla
nad, ale není. Sibirské máslO' bylo známo v Anglii;

pred válkou, ale o lonské výstave v,e Wembley bylo
možno se poucit, že celou tu širou Sibir nahradila

ým vývozem másla malá anglická osada, Nový Zé-

krajiny. Nikdy nezapomenu na vesnici slovenskou, kde
pred válk,oujsme, dva turisti-studenti, nemohli po ránu
k snídani, dostat mléko. Lidé tam pred našima ocima
chodili s hrnky pro snídani, pro koralku a chléb, a ho
spodskýse divil, že my bychom chteli snída.t - mléko!
l\lyslím, že pro poso~1zení kulturního stavu té vesnice
tacilo úplne jednou videti tamní snídani.

Ovšem není to jen pocet dobytka sám, není to ani
mléko samo. Je celá rada zpusobu, kterými lze z do
bytka težit, je to tovární zpracování masa na konservy,
možno i vyvážet zmrzlé maso (Argentina a pod.),
možno zpracovávat mléko na máslo i na sýr je tu
i celá rada jiných vecí, kllze, rohovina atd. Týto sta
tistiky však vyžadovaly by odborníka, a zajímaly by
možná také jen odborníka. jsou už ponekud príliš de
~ailní.Pro prehled, doufám. postací plne ona data,
jeŽ vystihují približný- stav hovezího dobytka v roce
1923:



262 Plltomnost 7· kvetna 1925.

Cís I a ze »s vet a« c u kru.

Jiste že by se u nás našlo dosti odborníku, kterí by
dovedli podati presnejší informace nejen 'O pradukci
svetavé, ale i <O spotrebe, rafinacích a celém širokém
prumyslu s cukrem souviseiícím, možná, že existují
i lenší statistiky než jsou Hiibnerovy, na základe nichž
hledím si vykonstruovat 'Obraz »sveta cukru«, doufám
však, že pro náš úcel tato statistická data postací.

koník to mizerné zacházení a mizerné krmení - snese.
Ušlechtilejší kun prý by to jiste nevydržel, a když by
ta i vydržel - nevydržel by na konec prece, - ukradli
by ho ...

Otázka druhá, 'Otázka po HP, zustává otevrena.
Americané se pyšní tím, že u nich pripadá na jednu
'Osobu na farme zamestnanou prý dva k,one živí a
2 HP strajové neb lépe motorové. R. 1920 byla v je
jich zemedelství vedle koní živých zamestnáno asi 44
mili'Ony HP strojové, v r. 1924 znel odhad vedle uve
dené statistiky 18 milianu kaní živých a 5 a pul mi
lianu mezku ješte 50 milionu HP!! Jak vypadá po
této stránce zemedelství slovanské??? Jak vypadá po
této stránce nejvetší zeme slovanská, Rusko? Kdo poví
nám pravdu?

Svetová produkce obnášela:

1921

29·700
14·100

5·800
2.600

6·400
??

1921:

123.000 tis. tun
21.000 ~ ~

?

2.900 :>
700 »

900 »

270» :>

1920

68.800
18.800

6·300
4·700
4·500
ISO

1913

62.900
21.500
24·600

9·800
7·400

9·200

V 1000 tunách):

Zeme: 1913:

Nemecko 87.200 tis. tun
Ceskoslovensko 23.000» :>

Uhry 5.700:> :>
lugoslavie 3.600:>>>
Rusko (evr.) 2.900 ~ ~
Bulharsko 340 ~ :>
Polsko 190:> :>

Cís 1 a z e »s vet a« žel e z a.

I. Ruda železná (císla

Zeme:

Spojené státy
Francie

Nemecko

Spanelsko
Svédsko
Rusko

Celková težba uhlí hnedého 'Odhadovala se 1913 na
ca 130.000 tis. tun, r. 1921 na ca 160.000 ti:s. tun.
V težbe uhelné, pokud se týce uhlí hnedého, je Cesko
slovensko druhé ve svete, také není ani v težbe uhlí
kamennéha posice ceskaslovenská zrOvna špatná. Ale
je to jen Ceskoslovensko, není t,o Slovanstvo, které má
tuto dobrou posici. Otázka: »má Slovanstva dve ci tri
ci více pracent svetové težby?« není zrovna povzbu
zující, protože je to spor jen o jedno ci· dve pro
centa ..

1I. Težba uhlí hnedého (v tis. tunách) (uvedeno jen cástecnc,

pokud stací pro náš úcel) :

Celkem
svet. produkce

ca. 16.000 mil. kg
'ca. 18.200 mil. kg

Cukr repný

ca. 8960 mil. kg
ca. 5260 mil. kg

Cukr trtinový

ca. 7.000 mil. kg

ca. 12.950 mil. kg

Kampan

1912/1913 :
1922/r923 :

Mí5to slovanské dáno je temito daty:

Kampan 1912-13:1919·20:1920-21 :

Rusko

1400 mil. kg????

Polsko
180 mil. kg1111mil. kg

Cesko ..;Jove
'sko 717~» 662:>:>

]llgns'a"ie
??? ?

RlIlharsko

? ?7 mil. kg12 mil. kg
Rubrika ruská ukazuje názorne obtíže všech slovan

ských .otázek, tech nekolik císel poví víc než celé fo
lianty o vláde bolševické, a »prícinách« a »podmÍn
kách« revoluce a t. pod. Stací jen precíst císla a za
myslit se ponekud: 1913: 9.200 tis. tun, 1920 jen ISO
tis. tun a 1921??

Cís I a z e »s vet a« u h I í.

451,200.000
165,900.000
136,200.000

37,300.000
21,800.000
26,200.000
rr,600.000
20,000.000
7,500.000

- ':~t() ~l"v::tnsl<énezdá se býti v celku valné, ani ne
ie 'n" desetina, ne-li ješte méne. Jedine posice cesko
s'ovenská je tu pomerne výtecná. Ale je ta tedy po
sice ceská, ne »slovanská«, je tu treba cinit rozdíl.

II. Surové železo, litina(v 1000tunách) :
Zeme:

191319201921

Spojené státy
31.40016.90027.320

Nemecko
10.9006.000?

Anglie
10.4002.6004.900

Francie
9.0003.4005.100

Rusko
4.600115127

Belgie }ca
2.400 ca 1.0001.600

Lucemburk
Ceskoslovensko

540350

III. Ocel (císla v

1000 tunách):

Zeme:

191319201921

Spojené státy

31.80020.10033.800
Nemecko

11.5007.300? ?

Anglie

7.7003.6005.900
Francie

6.9003.1004.500
Rusko

4.800164218
éeskoslovensko

900650

Otázka zde není jen: »jaké místa má Slovanstvo
ve svete železa«, ale otázkou je Í' mažnost, »jaké místo
mohli bychom kdy zaujmouti«, neco rudy by tu bylo,
ale nevíme kolik, kde, jsou to prozatím pouhé po
hádky, že nekde na Sibiri je skryto »l1ezbádatelné bo
hatství« železa a pod. Aby to nakonec nebyla jen ne
jaká »hluboká myšlenka«??

1921:

I. Produkce uhlí kamenného (císla v tunách):

Zeme: 1913:

Spojené státy 517,000.000
Anglie 292,000.000
Ncmecko 190,100.000
Francie 40,100.000

Belgie 22,800.000
Japonsko 21,400.000
Ceskoslovensko 14,200.000
Cína 13,200.000
Polsko 8,900.000

Následují ješte nekterá menší data, která nemají pro
náš úcel kanecne valného významu. Místa ve »svete«
kamenného uhlí je dáno císly uvedenými, pri cemž
ješte možna uvésti celkavý 'Odhad svetav,é produkce,
t. j. 1913: ca 1,200.000 tis. tun, v r. 1921 pak ca
960.000 tis. tun kamennéha uhlí.
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Mnazí verí neb aspon ríkají, že prý my, Slované,
spasíme svet. Snad ano, snad to bude jinak. Jisto však
je, že nejsme bohové, abychom mohli. delat zázraky.
Pwto než se pustíme do té spásy sveta, bude dobre,
naucíme-li se dobre pocítat a odhadovat jak ten svet,
tak i naše síly, které by mohly se pri spáse sveta uplat
niti. Jinak povede se nám »jako králi, který jde do boje
a nepocítá a neodhaduje, mohl-li by se utkati s protiv
níkem, který má dvojnásoObne vajska«. Anebo by se
nám mohlo vésti jako staviteli, který zacal staveti, aniž
by prve spocetl náklad, a v polovic stavby musel
ustat ...

Jaké je místo Slovanstva v »náradahospodárské ka
pitole« vecí, majetku, bohatství?

Na 'zemi mima cloveka jsou i ruzné veci, a aby tyta
veci clovek avládl, má k tomu ruce a mozek. Kde jSOt,l
slovanské ruce a kde jsou slovanské mozky ve svete
zemedelství, chovu dobytka, ve svete cukru, železa,
uhlí a t. d.? Pr)' jsou slovanské ruce od prírody velice
dovedné, prý už sám mužík je veli·ce dovedný a bystrý
pracovník. Pamatuji se na chválu, kterou zahrnul ve
své knize 'nejaký Francouz, který jel kdysi dávna po
prvé »automobilem z Pekingu da Paríže«, ruského
vesnického koláre, který dovedl mu, ovšem dle vzoru
zborceného automobilového koOla,zhbtoviti pouhou se
kerou nové kolo. Ruce by snad tedy byly opravdu do
vedné. Ale videl jsem a se mnou jiste i mnozí videli
dovedné ruce ruských zajatcu mužíku v Cechách. Jed
nou z nejcastejších jejich prací bylo sestavovati z ohy
cej'ných drívek, nastrkaných úzkým hrdlem do láhve,
v láhvi celou vežicku, kostelík. Rle, jak šikovní jsou ti
mužki, jaké veci dovedou, ríkají mnazí. Ano, ale je
to veru zvláštní vec, sk.oro symbol. Slovanské ruce,
které hrají si umelou, nepotrebnou hríckou, ruce, které
dovedou bájecne zrucne udelat v obycejné láhvi ad 
koralky - kostel!! Není to divné? K dovedn;Ým rukám
patr}l by také dovedný - mozek, mazek, který by mel
~íl Jasný, životný. Je na svete celá rada vecí, kterým
clovek muže vládnout, jen chce-li. Nechce-li, pak jím na
konec vládnou jiní, vládnau jím veci, pomery. Kde jsou
slovanské ruce a slovanské mozky, které by chtely
vlá?nout ~ hýbat vecmi, jako je želez,o, uhlí, cukr,
oleje, ktere chtely by ovládat zemi?

Doba a lidé

Listy ze slovenského mestecka.
1.

Píši o malém slovenském mestecku, jež nicím ne
vyniká. Vše zdá se tu všedním, ruch je neveliký. Tu
ším však, že práve tato prllmernost dovalí sestoupiti
k samé základne dnešních pomeru. - -

Mestecka leží v starém historickém kraji. Památmé
staré kostelíky, leckdy již z 13. stol., se stopami husit
ského panství v krásných špicatých drevených vežích a
podsebití. Zríceniny hradní, staré zámky a kaštýly.
Kraj zemedelský, lesy, pastviny a role. Mestecko samo
neco pres tri tisíce hlav. Meštané jsou rolníky. Domky
po vetšine nízké, malá ok6nka, stodoly a stáje. TTO
ška jednopatrových domku, architektura horší než
v padobných mestecká'ch u 'nás. Dlažba témer žádná,

žel e z n Ýc h k o 1e j í.

Zeme:

Rusko
Polsko
Ceskoslovensko

jugoslavie
Bulharsko
Nemecko
Francie

Anglie
Italie

Spojené státy

»s vet a«zemníchale j u.

1913

19211922

Zeme:
tis. barelutis. barelutis. barelu

pojené státy

248.400472.100551.100
exiko

25.600163.300185.000

Rusko
62.80029.10035.000

Persie
1.80016.60021.100

Holand. Indie
11.10016.90016.000

Rumunsko
13.5008.3009.800

Britská Indie
7.9008.7007.900

Peru Halic
7.8005.1005.100

Dráhy v km 1923 Telegr. linie v km
68.400 ??

15.300 ??

13,700 21.900
9.100 20.300
2.600 5.600

53.000 190.000
41.400 190.000
38.100 450.000
20.000 57.000

424.000 pres 400.000
(viz ale telefon jejich!)

edle telegrafu avšem nejduležitejší, ba duležitejší
než tento, zaujímá v mnohých zem'ích telefon.

, která o tomta predmetu prinesl B. Ženatý (Lid.
. Y22. ríjna 1924), nemela by upadnout v zapo
tí, je v nich mocné memento i pro nás. Ženatý
m. j.:

OV)' prehled ukazuje, že zde je posice slovanská
dobrá. Olej by byl, benzin by byl, nevíme sice
bre, kolik by ta mohlo býti, a pratože to jsou
ní tajemství tech nejvetších amerických i jiných
nedovíme se asi proozatím, kolik by mohlo býti

z Ruska. Pro prítomnost i pro budaucnost však
to, že benzin sám, bez motoru železného není

piaten, A tak .otázka tata bude souviseti tesne
kami jinými.

J ••• Spojené státy Severní Ameriky mají 63% všech te
lefonu sveta. Prumerný American užívá sluchátka devetkrát

tolik nežli Anglican, desetkrát tolik než Francouz. Mesto
ový VQrk má více telefonu nežli Velká Britanie a Irsko

dohromady. Mesto Chicago jich má více nežli celá Francie
ve sl'ých mestech. A co se týce tel e f o n n í h o s y sté m u

pro ven k o v, tu precnívá Amerika ostatní svet o ramena
a hlavu. Celý svet mel 1. ledna 1923 celkem 22,994·000

telefonu. Z toho Amerika sama mela 14,347.000, t. j. skoro

dve tretiny.« - Dále: »Na každých roo obcanu v U. S. A.
pripadá 13'1 telefonu. Nejbližší národ je Nemecko, 3'5 na
100 lidí, Anglie 2'3, Francie 1"3, Japonsko 0'9, Italie 0'3·«

Vedle tech císel clovek ani už netouží zjistiti, kolik
telefonll v slovanských zemích; clovek nekdy nerad
Vípravdu, která ríká jen samé nepríjemnk veci a
lovat si nejaké potemkinavské statistiky do budouc
ti nemá ceny. -
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v léte neodvažuješ se prejíti ulici pro mracna prachu,
na jare a podzim jako líná reka s vyšších míst k niž
ším tece lesklé rídké bláto. Lokální dráha. Její nádra
ŽÍc~o preplneno v nedeli a svátky zevlujícími obcany;
jet príjezd vlaku vítanou událostí, nebot porušuje
nudu celotýdenního života. Trhy, týrmarky a jarmarky,
na než se schází široké daleké okolí. Mnoho zboží
všelijakého, mnoho prodavacLl, mnoho kupcu, a roz
umí se, i mnoho kapesních a trhových zlodeju. Kroju
pomerne málo, jen nekolik dedin zbylo v dalekém okolí
mezi horami, kde je kroj užívanÝm oblekem. Za to
jiný pozustatek po starých dobách: vybírání mýtného
na všech silnicích a cestách. M),to pronajímá mesto.
Nájet]1ce ovšem potrebuje cetné rodiny, aby obsadil'
všecky príchody.

Nebýt katolického kostela uprostred, domníval by se
príchozí na námestí, že se ocitl v kraji zcela židov
ském. Krám na kráme, obchod vedle obchodu, a všude
žid. Žid však civilisovaný, typu známého od nás, ni
koli smd halicského. Obratní, chytrí, úslužní, treba
že prodají zboží kazové a ješte predražené, bohatí
vetšinou, ac se podivuješ, komu že prodávají, nebot

_se zdá tech krámkLl príliš l11!noho a stále prázdn~·'ch.
Ovšem. za trhLt jsou nabity venkovsk)'m lidem. Ob
chodu nežidovsk)'ch je maloucl"o. Jako všude. tak i tu
zvolili si židé zamestnání pohodlnejší a výnosnejší,
než je težké rolnictví nebo žebrácká služba státní.

Dve židovské banky. Prosperují daleko líp, než slo
venský ústav, nebot - ku podivu - mají duveru lidu.
Vina? Vedení. osoby. Pod hladkým povrchen; židov
ského obchodníka skrývá se pevná vLtle. Ta, spojena
s rasovou schopností 'Odríkání, rutinou, inteligencí,
velmi casto i svedomím neznajícím skrupulí, vede k ví
tezství v težších podmínkách, než jaké se mohou vy
skytJnouti v zdejším nevedomém, zaostalém kraji. Ze
jména okolní venlmv, kde lid má nescetné slabiny,
jest rájem, kde mOžno lehounce ovládnouti hospodár
sky ,celou ves.

Bohatství postavilo zdejší židovství na prvý stUpei1
spolecenského žebríku, ba více, ucinilo z mnohých sku
tecné vzdelance se širokÝm rozhledem. Dávno jejich
synové studovali na právníky, lékare, inženýry, zatím
co slovenští synkové návštevu meštanské školy poklá
dali za ideál. Svobodná povolání jsou plna židu. N ut
no však uzn~ti: židé žijí opravdu moderne; platí to
o bydlení, chování spolecenském, stravování i šacení.
Jejich zábavné vecírky ukazují peknou úroven. Roby
jejich žen vzbuzují uprímnou závist všech ostatních
panicek.

Politicky a národne jsou - jako všude - opor
tunní. Dávají každé vláde, což jejího jest, jen když
držitel politické moci }m ponechá volnou ruku v jejich
vlastní doméne: v živote hospodárském. Tedy loyál
nost i k vláde lidu ceskoslovenského. Dodejme však
hned, že loyálnost ryze vnejško'Vá, daleko vzdálená
srdce. Musíš se usmát, jak vidíš horlivého žida, jak
prvÝ ze všech obyvatel vztycuje prapor v krásne no
vých barvách na oslavu Republice, kterak dokonce
svíce staví za okno v predvecer svátku presidentova;
v hovlQIfus cechem lichotí se každým druhým slovem
poznámkami o »zlaté Praze«, kterou prý zná více než
rodné mesto; s nadšením - v nemž lehce poznáš na
prostou nevedomost - se zminuje o »milovaném ta
tícku Masarykovi«. Ba. najdou se i tací nadšenci, kterí
do syta hodlají vypráveti o obetech, jež jim bylo pod-

stoupiti za madarské vlády v težkém postavení noto
rických »panslávLt«. - Tyto reci maskují skutecnost.
že žid nemLIže zapomenouti Magyarországu, v nemž
hrál roli skutecného Madara. Skutecnost tuto cítíš
v celém ovzduší staré i mladé generace, jejímž obco
\-acím jazykem je madarština volne hlaholící ulicemi.
Odebírají se madarské casopisy, jeví se více než zdvo
rilý zájem o madarské státní i spolecenské události.
Nejméne jednou za rok pak se putuje do Mekky buda
peštské -.

Není nesnadno uhodnouti' príciny židovské lásky
k madarství. Bylo tu arci dlouholeté pLlsobení, madar
ská výchova, tesný a prátelský styk s vládnoucí byro
kra'cií - styk to dnes takrka úplne prestavší -, velk{l
a snadná možnost rLlzných šibalství; ale nade vším t\l
bylo jednO': celkový duch zemc, kde starý feudál držel
mec nad židovským žokem, zatím CO'knez cernou
rouškou zastíral lidu zrak. Toto sjednocení vládnou
cích tríd za spolecného úsilí o udržení lidu v neve
domosti bylo hlavní prícinou, proc žid se uprímne za
sazoval o Madarsko a proc dnes hledí chladne na Re
publiku; tušít v ní jasne - jasneji, než tak mnoh~'
Slovák - útvar, jenž demokraticností a pokrokovostí
vytrhne lid z pout tmy, dá mu inteligenci, a tak v zá
kladech ohrozí blahobytnou existenci židovství. Proto
s takovou radostí vítá se každá porážka CechLl, každé
vítezství ludáku nebo Madaru. Jet to vše jen rLlZn)'1ll
výrazem jedné veci: seslabeného státu.

Podotkneme, že - ku podivu - v tomto kraji ná
boženské nesnášenlivosti nevede se proti židLlm nijak't
kampan klerikální. Je to sympatie, instinkt? Nebo
snad placené dorozumení? Jisto je ovšem, že žid ne
zanedbá žádné príležitosti, aby drobn)'mi úsluhami ne
prospel církvi, byt i šlo jen o darování trochy stavÍ
vovéha dríví. A tak jedine predprevratoví Slováci a
Ceši zaujímají VLICižidum stanovisko kritické a pro
jejich parasitickou netecnost k národním a kulturním
snahám lidu, mezi nímž žijí, dívá se na nc s nechutí.

Na clruhém konci spolecenského žehríku stojí jil1.\'
cizorodý živel: 'Cikáni. Není dediny, mesta, kde by ne
kolik bídných, z hlíny uplácaných chatrcí se spoustou
smetí a hlucícími, polonahými a rozcuchanými detmi
neoznacovalo místo vyhrazené tomuto nárudku. Je to
už asi nejaký prírodní zákon, že cím asiatštejší po
mery, tím vetší eldorádo pro cikány. Mimo to
v Uhrách jejich pLlsobnost tešila se vetší blahovuli pro
hudbu, kterou si Madari - národ nehudební - pri
svojili, a v níž se kochali -.

Cikán muzikant, to( smetánka této spolecn )sti. B'·V{l

dosti zámožný a na své remeslo pohlíží s p)""Chou.Tre
ba behem dne válí se v hadrech kdesi pri potoce,
ulovil nejakého pstruha, vecer však obléká škrobeny
límec s náprsenkou na nahý krk, cem)' kabát, namastí
nepoddajný vlas a jde se svojí bandou do hostince, ho
telu, aby své táhlé melodie vbíjel v uši nejvznešenej
šímu clenu madaronské spolecnosti. Za Madarska b)"'
valo takov)'chto výdelkLl mnoho, každý deni mQjel ve
znamení cikánské hudby; vínem rozjarení meštáckové
trískali poháry o zem. Dnes tyto veselé pitky zrídly,
trebaže nezmizely.

A pak jsou tu cikáni, kotlári. - N ejnížs stojí cikáni
potulní, kterí se svými. vychrtlými koníky, táhnoucími
nízké vozíky - plné holí, špinavých žen, zabalených
do pestrobarevných pokrývek, detí, tahajících se
o matcin prs, vrískajících, zanedbaných, ale s jiskr-
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nýma cernýma OClma a kulatými pravidelnými, hlavic
kami - putují krajem, žebrajíce táhlým, houkavým
hlasem, a kradouce, kde co se dá. - Cikán žije se že
nou již 'Od prvých ;chvil 'ClospC!losti. Mál'Okdy bývá
právne ženat - je-li, neopamene pril žádné príležitosti
se tím pochlubiti, - vetšina u 'iEije ve valné lásce,
mene své »frajerky« dle libosti. Detí mají mnaho, a
nutno uznati, že cikán má své deti opravdu rád; se
tkáš se s mnoha prípady, kdy táta nese své nemocné
díte dlouhé hodiny cesty do mesta k lékari;, mazle se
s ním celou cestu.

Nadávky, hádky, rvacky a bitky: kr[ldeže, podvody;
špatná a nedbalá práce. To stále ješte charakterisujc
mnoho 'Cikánll. a tím stávají se metlou pokojného oby
vatelstva. Dejí se pokusy nápravné, pocíná se s výcho
vou detí od mlada - dosud málo výsledkll positivních.
Ta proto, že cikán se nerac1 namáhá, a prot'O, že príliš
miluje život nespoutaný. I tehdy to poznáš, vidíŠ ..~i jej
opustit lože v domku a uložit se k spánku pred chatrci
u zapáleného ohne - je-li pocasí jen trochu prízn~vé.

Až do prevratu melo mestecko náter ryze ma(farský.
Firmy, oznámení, vyhlášky. Úradovalo se jen mad'ar
sky, židé jinak nemluvili,. Kdo mel lepší kabát, byl
oslovován jedine tímta jazykem. Bohatší vrstvy me
štanské dychtive ssály panskou rec, s nedockavostí
vzhlížejíce k okamžiku, kdy znalost její bude dostatec
nou k zastrení nízkéha pllvodu slovenského. Detem
vtloukána cizí rec již 'Oel prvý'ch tríd obecných škol, a
zvlášt »schopní« ucitelé bývali každorocne na raclnic:
mestské 'Odmenováni penežitými odmenami za to, že
(hrozbami a prísnými tresty) napapouškovali školác
kllm nekolik nesrozumitelných vet. Kdo v rozhovorech
5e sobe rovnými, neb dakonce vyššími, používal v),luc
nc slovenciny, ac umel madarsky - bylo takových prí
padu málo - byl oznacen za pansláva, což znacilo ne
bezpecného cloveka, jehož dlužn'O se štítit, a jenž vy
staven byl pronásledaváním a šikánám jakéhokoli dru
hu. - Tak omezena byla slovencina na pla'Ché hovary
v domácnostech, hov'Ory se služkami, na nejnižší E
dové vrstvy. které ale též rády zužitkovávaly pár slu
vek macfarsk)'ch, uplatnujíce je s pocitem spolecen
5kého povznesení.

Ale bylo tu i .nekolik lidí a rodin národne uvedome
1~'Ch,kterí slovenského jazyka užívali vždy. Znali 5e

s Cechy, navštevavali zeme historické, prijímali ceské
studenty turisticky táhnoucí krajem: úcastnili, se pilne
slovenského národního živata, odebí rali slovenské
casopisy, ct lil slovenské i ceské knihy. Budili i ostatní
vlažný zdejší lid. Netreba pripomínati, jaké pronásle
dování se stran úradu, jaké špehounství od židlI jim
hyln údelem. Smutnejší byla, že ani u vlastních spolu
krajanl! nenašli pochopení; tito pohlíželi na ne jako
na rušitele míru, a úkosem sledovalí. bláhové pocínání
tech. kterí hlavou zed neprorazí. Nejvetšího nevdeku
clnst;'\vú se temto pevným národním charakterum za
dnešní doby, kdy - pro oddanost k státu, pro nezvi
klané sympatie k Cechllm - naz~·váni jsou neprátely
slm'enskéha národa, od padlíky. N áZVlI takých pak do
stává se jim od tech, proti nimž svého casu bojovali
co SIOl1pllmmadaranství :.......:..

Za války se pomery priostrily ve všech 'Ohledech.
Stálé v)'slechy »panslávu«, hrozby, vezneni. A cím
vetší nebezpecí ohrož'Ovalo monarchii" tím napjatejší
situace byla.

Pak prišla katastrofa. Kraj preplnen zprávami
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o prohrané válce, o ceské samostatnosti. Panika, z níž
vynikalo volání: svoboda. A pak pocal jednat venkov
ský lid. Trebaže niceho dosud nevedel o Martinské
deklarac~ - všecko spojení telegrafní prerváno - ne
ztrácel casu: nahramadené jeho bolesti a vzteky pro
pukaly ve velk)lch rabovkách, jichž prvními obetmi byli
židé, notári a ucitelé, vše tedy, co representovalo ma
darské panství po venkovských dedinách. Do mesta 
jehož úrady byly bezmGcny - atíkalo se vše. Zatím
ohne blížily se denne víc a víc mestu samému; lid ve
velkém množství se chystal vyplenit i je. V tísni obrá
til se hlavný slúžnÝ na »panslávy«. Jejich vllelce 
majitel velkého truhlárského závodu a jeden z nejlep
ších slovenských lidí - slíbil prímluvu u lidu, ale jen
za podmínky, že bude zrízena Národní Rada, jíž bu
dou všechny státní úrady podrízeny. Dáno svolení.
Složena jsouc ze tricíti obcanlt mcsta pocala Národní
Rada. svou pllsobnost. Zrídila dobrovolnou slovenskou
milici, jež chránila mesto pred prepadem venkavsk~'m.
Její clen'Ové 'Osobne navštevovali venkov, nabádajíce
jej jménem svobody ke klidu. Všichni živlové mada
ronští utíkali se plactive pod ochranná krídla proskribo
vaných dosud slovenských lidí, a dopisy, psan)'mi
hroznou slovencinou, za to však dokonale servilními,
pr'Osili, o zachování živ'Ota, slibujíce, že co nejdríve na
vždy opustí - ac s lítostí - millovaný lid slovenský.

Stát ceskoslovenský pomalu ujímal se tu oteží správy
a vlády. Ponenáhlu pricházelo ceské cetnictvo; po nem
se trausili ceští úredníci, kterí se chápali asirel~ch
úrad lI. Život se dostával do pravidelných kolejí. Jen
jedna velká zmena nastala: osvobození slovenciny. To
bylo v tech prvých dobá'ch dokonalé: nebylo cloveka,
jenž by byl na verejnasti jinak promluvil. Pracne se
shledávalo nelmlik v pameti utkvelých výrazu sloven
ských, jež zbyly po služkách. Každý snažil se táhnout
káru slovenciny po neschlldné ceste svých jazykových
znalostí. Kára drkotajíc jela, ale byla to jízda hrozná.

-udc-

Když se kácí les, létají trísky.
r.

Správa ruského gymnasia v Ceské Trebové, kde se vyucuJe
na 600 detí »bežencu« z Ruska, mela opravdu šfastný nápad,
když dala veškerému jej ímu žactvu dvouhodinový úkol (bcz

predbežného oznámení a tudíž i bcze vší treba jen psycholo-
gické prípravy) - »M é v z po m í n k y z dob y por. 1917

pre d mým z á p i sem dog y m n a s i a«. Z toho vznikla
velice zajímavá anketa, obsahující 500 odpovedí žáku všech
tríd, príptavkou pocínajíc, ve stárí od 6 do 22 roku. Anketní

materiál takto získaný usporádal a pro tisk upravil profes,2L
tohoto ruského gymnasia V. M. Levitskij. Úvod k této pozoru
hodné publikaci Vospomtnanija 500 russkich
d e t e j - jež loni vyšla pécí ruského paedagogického bureau
- napsal známý ruský ucenec prof. V. V. Zenkovskij. Právem
pokládaje tento anketní materiál za »lidský dokument« a ne

ocenitelncu pomllcku k poznání »dnl' našeho života«, upozor-
iíuje na dalekosáhlé následky duševní tragedie techto nešfast-
ných detí, což dle jeho názoru, bude vyžadovati zvláštní pae
dagogické pozornosti, mají-li tyto nešfastné deti býti vráceny
normálnímu a aktivnímu životu. »Naše deti - píše prof. Zen
kovskij - jenom zevne podobají se obycejným detem, ale tam
v hloubce jejich duší rozechvely se takové struny, jež dríve
témer nikdy nezvucely u detí. Musíme pamatovati na to, nebof,
zapomeneme-Ii, nikdo nevzpomene. Naší povinností bude sou-
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strediti všechny síly, abychom pomohli naslm detem duševne
se zachrániti, abychom pomohli jim zdolati to, co se vedralo do
duší ... «

O tom, kterak technicky tato anketa byla usporádána, nalé
~~~me vysvetlivky v úvodních poznámkách prof. Levitského:
d( vykotlání tohoto úkolu - píše - byly dány dve hodiny.
:-l"ebylyposkytnuty žádné vysvetlivky k thematu. Každý psal,
l~ chtel. Dle svého puvodu žáci náleželi k nejruznejším sta
\um. Mezi nimi mnoho kozáku - zejména donských; jsou
i deti sídelních mest. Vetšina byla evakuována z Novorosijska
a Sevastopole. Jiní všemi možnými i nemožnými zpusoby prchli
pozdeji. Jsou i takoví, kterí práve prijeli z Ruska, Polska,
Rumunska a z Balkánu.«

O stárí úcastníku této ankety byla již zmínka. Co se týce
pohlaví - asi tretina jsou devcata. Ješte na jednu okolnost
upozornuje prof. Levitskij. Tito malí »beženci« nejsou již deti
ve smyslu bežných a tradicních predstav o bezstarostném a
štastném detství.«

»... normální život ve vlastní rodine nenadále je znicen. Po
cínají težká utrpení. Život prepadá. Desítky hynou, pouze jed
notlivci se zachránili. Toto ovzduší útlého detství, vzpomínky
na zahynulé, kterí práve odešli, aby se nikdy nevrátili, je prí
znacné pro obrovskou vetšinu. Mnozí jakoby žili v ríši stínu.
Utrpení a bída casto privádely deti k poslední cáre, avšak na
jednou nastal obrat jakoby na zamávnutí carovným prutem.
»Buh není tak ukrutný - píše jedno devce -- a já jakýmsi
zázrakem opet jsem se dostala do gymnasia.( Prerušené detství
neocekávane se obnovuje. Deti, jinoši a dívky, najednou poCí.
ll'ljí opet mládnouti, ale prožité není zapomenuto. Pomer k li
dem a k sobe. K celému okolí zustal svérázný, ani detský, ani
dospelý«.

Ovšem že tu naprosto nevystacíme s obvyklými názory o det
ském stárí. Deti to samy dobre pocitují. Nebot vetšina z nich
zduraznila to ve svých vzpomínkách. Píšou napr.:

»UŽ docela jsme sestárli.
Stali jsme se úplne dospelými, zapomneli jsme na školu.
Hore nás poucilo ...
Nyní se zotavujeme ...
Omládla jsem ...
Opet jsem skutecný gymnasista ... «

II.

Je samozrejmo, že první vzpomínky detí uprchlíku vztahují
se k domovu, vlasti a predevším ovšem k vlastní rodine, u ne
kterých k predválecnému »zlatému veku«, pokud se ovšem
pamatuj í. Jeden ze žácku prípravky takto idylicky pocíná své
vzpomínky, jež koncí obvyklým ponurým obrazem rozvratu:

»Meli jsme mnoho jahod. Doma: jsem trhal kvetiny, kolik
jsem chtel. Když jsem byl doma, vždy byla válka. Pamatuji
se ješte na krásnou zahradu na Krymu. Doma byl hlad. Spatne
se nám darilo doma. I když bylo dobre - všichni málo jedli.«

U detí starších vzpomínky na minulé jsou urcitejší a osob
nejší. Jedno 12 roku staré devcátko témer cechovovsky lící své
detství:

»Pred mým zrakem opet se vynoruje dávno v pamcti ztra
cený obraz. Jsme na letním byte. Vetchý dum s obrovskou
zahradou. V zahrade hubené, 7 roku staré devcátko s dlouhými
copy a šedivýma, úzkýma ocima. To jsem já. Bylo to dávno, .
ale již tehdy nep-amatovala jsem, kdy tatínek se. svým plukem
odešel na nemeckou válku.«

Vzpomínky jsou tím chmurnejší, cím starší jsou autorové.
Zejména tragicky znejí u tech, kterí prožili v Rusku bolše
vický prevrat.

»U nás doma po tri dny nic jsme nemívali k jídlu. V Rusku
deti mívají ch.lepiI-pouze k obedu - a to malický kousek. Na

trhu nám nic neprodávali a ríkali: nac pred smrtí máte
jísti? . " »Uvedomuji si sebe -.-- píše jiná žacka - jenom ode
dne smrti otce; tehdy poprvé jsem zacala všímati si okolí.
Doma všichni jsme meli hlad a chystali jsme se prestehovati ... «

Deti brzy pocínají chápati tragiku toho, co ~e delo kolem
nich. Pudem spíše než rozumem vytušuj í bezmocnost. Snaží se
dle možnosti zmírniti bolest dospelých, aspo,n nepritcžovati
svými nárky. Hle, jeden takový pozoruhodný záznam: »Po
zl>rujíce mamincinu bolest docela i mí maliccí bratrícci pre
stávali plakati a ríkati: maminko, nechteli jsme jísti, to my
jenom tak ... «

»Behem techto let - poznamenává jiný starší žák - nevidel
j~em nežnosti, prívetivosti a žil jsem docela, docela sám.«

»Zvykli jsme tehdy výstrelum a pocali jsme se báti ticha «
»Jak by se chtelo, aby prožité v Rusku bylo pouze snem «
»Nekdy se mne zdá, že v Rusku nikdy nebylo tichého a klid

ného života ... «
Lapidárne a témer epicky poznamenává kterási sekstánka:

},Videla jsem válku, mor, hlad ... «
Její kolegyne podotýká: »Bože! Jak hrozné, že nám dali t<l

kový úkol... Jest nutno hrabati se v tom, nac jsem tolik
se snažila zapomenouti. Tato léta zabila ve mnc veškeru bez
starostnost a radost ze života.«

Jeden kvintán klade patrne težce prožitou otázku: »Proc
všichni v Rusku chteli nás zabíti?«

V této ankete nalézáme ozveny jednoho, pro emigraci, ze
jména ruskou, palcivého problému: o d noI!Í rod n e ní ve v y
h n a n s tví, v poslední dobe žive pretrásaného v tisku. Hle,
nekolik vztahujících se sem záznamu: »Ruštinu zapomenul jsem
témer docela ... « »Italsky ted. mluvím mnohem líp, než ru-
sky « »Portugalsky píši velmi dobre, a rusky delám jenom
chyby « »Prijel jsem domu z anglické školy a docela i s mat-
kou mohl jsem se dorozumeti pouze francouzsky ... « »Velice
se težce mi píše ted rusky ... « atd.

III.

Není divu, že revoluce tvorí jaksi ústrední problém v techto
vzpomínkách. Je zde celá rada svérázných, casto bizarních de
finicí revoluce. Na pr.:

»Jednoho pekného dne pocalo se stríleti ...
Revoluce, tot, kdy nikdo nespal .
Tehdy zastávkovalo služebnictvo .
Když všichni po celý den chodili po ulicích a vrátivše se

domu, beze slova usnuli ...
Když se objevily rudé stužky ...
Hrála jsem pred ucitelem v salonu, uslyšela jsem písne

tof byla rl'voluce ... «
U staršího žactva a venkovského ponekud jiné predstavy o re

voluci. Jeden kvintán definuje ji napr. takto: »Revoluce, tot
kdy otce nebylo doma a matka nevedela, co má delati ... «

»Maminka se rozcilovala. Tatínek jakoby zmizel. Všichni
plakali ... «

Venkovský žák zaujímá kritické stanovisko VUCI revoluc
nímu prevratu. Prohlašuje: »Opravdové revoluce u nás nebylo;
bylo jenom lupicství a prohlídky ... «

Jedna gymnasistka vzpomíná: »Cetla jsem »Svetlacok« (det
ský casopis: H. B.) ve svém útulném detském pokojícku. Por
culánové panenky na mne bezmyšlenkovite boulily OCI, když
vstoupil otec s jakýmisi novinami a rekl: revoluce. Brzy vy-
káceli muj oblíbený les ... « . .;

Deti (z obsahu úkolu je zrejmo, že mnoho náleželo zámož
ným, t. zv. buržoasním trídám) castn pod vlivem rodicu brzy
pocínají jeviti neduveru vuci revoluci. »Muj zabitý ote<; 
stojí v jednom úkolu - vždy ríkával: dej pozor - rudá barva
- krvavá, mej se na pozoru. Zapamatoval jsem jeho slova na
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celý život ... « Anebo: »Má zesnulá matka ihned rekla: mnoho

e radují a pak budou plakati.«
Nalézáme však podobný varovný Was starého sedláka, tedy

zástupce ne buržoasní trídy: »Otec - lící syn gymnasista 

vyptával se mne, ':0 se sbehlo v meste, a já o všem vypravoval.
Pak on del: »Jsi ucený, co bude?« Nevedel jsem. Odmlcel se

a pak povídá: »Zapamatuj si, synu, dobre nebude.« Brzy ho
zabili desertéri .. ,«

Tíha revolucních pomeru dolehla také a snad hlavne na deti:
IBrzy bylo zle. .. Zacal se chorobný život... Za prvých dnu
revoluce také nám detem. bylo težko, ale utešoval jsem se tím,
že v živote nutno zakusiti nejenom sladké veci ... Byl jsem
14 roki't starý, ale záhy jsem pochopil, že revoluce tot taková
událost, jež nutí také malé deti vlastními silami probíjeti se
životem ... - Já, 14letý tehdy hoch brzy jsem se stretl se
kutecností, totiž pocal jsem sám premýšleti o skýve chleba

pro sebe ... «

Prirozene, že revolucní teror ohromil detskou duši. Vždyt
casto byly deti ocitými svedky hrozných krvavých událostí.

A práve poznámky o této stránce revoluce pusobí nejtež~ím
dojmem v techto detských vzpomínkách.

,Brzy pocala téci ruská krev; mne blízCÍ umírali bez zasté
I14ní,bez proklínání a nárku... Samojediný zustal jsem na
živu z celé rodiny... Nejstrašnejší v revoluci, tot ranení.

ikdy je nekrmili. My deti jsme musili sbírati peníze jim na
chleba... Brzy jsem uvidel, jak rubají lidi. Otec mi rekl:
pojd, Marku, jsi príliš malý, abys to videl ... «

Jedna sextánka dosti podrobne popisuje své seznámení s re
volucním terorem:

»Takhle jsem poznala revoluci. Do malického slavení byla
hozena puma. Bežela jsem tam. Vše se zbortilo. V koute le

žela žena. Vedle syn s utrženýma nohama. Ihned jsem pocho
pila, co nulno delati, nebot jsem byla nadšenou skautkou. Po

lala jsem malého bratra pro povoz, obvázala jsem ranené, jak
jsem to dovedla, a zpozorovala jsem vedle velikou krabici.
Otevrela jsem ji. Bylo tam mnoho malých kurátek. Bože, jaká
to krása! . " Mela jsem pokdy, abych je pohladila a všechny
ZtIllbala... «

Pochopitc1no, že teror postihující krute cleny rodiny, zane
chával v detské duši' nesmazatelné stopy. Zajímavo je, že o tom
6castníci ankety piš'ou strucne a suše, jaksi pudove maskujíce
voji bolcst. Nekolik záznami1 z této kategorie:

INašeho olce zastrelili, bratra zabili, zel sám se zastrelil ...
Oba moji bratri zahynuli ...
Otce zabili, matku umucili hladem ..

Ta ulici jsem precetl seznam popravených; byl tam otec .
ýce odvedli, pak našli ho v jáme: bylo jich tam mnoho .

Mého strýce zabili pro stejné jméno; sami to rekli ... Bylo
sedm a zustal jsem samojediný ...

Pochopila jsem, co to je revoluce, když zabili mého. drahého
... Tatínek byl zastrelen proto, že byl lékarem... Bratra

"ikrát vodili na popravu, aby polekali: zemrel na zánet
zkových blan ...

Dostal jscm od sestry dopis se smutecním rámcem; psala mi,
h zvedel. jak zemrel muj otec. Nyní vím, že ho umucili ...
yl jscm malický hošík a tvárí v tvár jsem se setkal se
f ••• II roku jsa starý, videl jsem, jak odstrelují, veší

nás bylo to - shrnuje jakýsi žák - jako všude: rozkaz
otevrít", lupicské prohlídky, nemoce, hlad, popravy ... «
ezi záznamy tohoto druhu nalézáme nekteré zejména ka

'stieky vystihuj ící hloubku detské trýzne.
tuto dobu - píše jeden z tech, který prošel revolucním

- tak jsem zvykl smrti, že nyní nepusobí na mne nej-
m dojmem ... Byl jsem ve vezení a prosil jsem, aby ne-
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zabíjeli otce, ale mne. Vyhnali mne ... Pricházel lékar a uka
zuje na matku. tázal se: nezemrela ješte? Ležel jsem vedle a
slyšel to každého dne ráno a vecer... Mého tatínka zavreli
do sklepa, kde byla voda. Nebylo možno tam spáti. Všichni
stáli. Tehdy zemrela maminka a brzy zemrel i tatínek ... «

Deti mely také nekdy príležitost podívati se do Ceky. Jedna
ze žákyn takto lící své dojmy:

»Ceka byla ubytována v dome mých rodicu. Když bolševici
byli zahnáni, obešla jsem k nepoznání zmenené místnosti rod
ného domu. Cetla jsem nápisy zastrelených, ucinené v posled
ních okamžicích. Nejhrozneji bylo v našich kulnách. Vesmes
byly nacpány zohavenými mrtvolami. N a zdi sklepní míst
nosti kdosi vyškrabal slova: Pane Bože - odpust ... «

IV.

Revoluce dotkla se detského života ješte jinak. Predne zna

menala r o z v r a t š k o I s tví. Stará škola byla zrušena. Za
ríditi novou v duchu revolucních dalekosáhlých plánl! se nepo
darilo. Prestavba školy dála se prekotne a nesoustavne ob
vyklou »úderní« bolševickou methodou. Jediným výsledkem·
ovšem byl naprostý rozvrat vyucování vubec.

Jinak revoluce znamenala h o s pod á r s k Ý r o z v r a t, jenž
také a krute doléhal na detí. Mnoho, zejména zámožnejších
rodin, bylo naprosto ruinováno. Deti, jak jsme videli, casto zu
staly bez rodicu a bez dospelých vubec. Na vlastní pest mu
sily pak protloukati se životem. Vlastní prací sháneti si živo
bytí. Samozrejme, že ve svých vzpomínkách venují tomu po
zornost. Predevším o rozvahu školy:

"Když jsme se radovali, zacali jsme pokrikovati: pryc s na
ším reditelem! On zaplakal a nikdo nerekl, že jsme jednali

podle a hnusne ... Jeden z žáku nastavil nohu rediteli, jenž
klopýtl; ale (žák) nebyl potrestán, což mne velice prekvapilo ...
Náš bývalý reditel zametal podlahy v nové škole ... žádného
vyucování nebylo... Prijdeš do školy, reknou ti: není dríví,
jdete zoet... Na ucení nikdo nemyslil. Casto za vyucování
pricházeli a kriceli: do schuze! Byl jsem delegátem. Predsedou
naším byl nove pecený komunista, oktaván. Nepretržite zvonil,
kricel "tovaryšci«, a tahal za svoji námornickou cepici. Nikdo
ho neposlouchal. Casto docházelo k rvackám. Potom cást dele

gátu se vyhazovala pro zbujnost. Ze školy mohli jsme odcházeti.
kdy se nám jenom zachtelo. Vyucování náboženství bylo za
kázáno a tak se o nem vyjadrovali, že každého vecera zalézal
jsem do koutu naší svetnice a cetl jsem Evangelium ... «

A celkový záver o významu školy v této kritické dobe zní
takto: »Z gymnasia byl jediný užitek: dávali obedvati. Po
lévku, sušenou roblu (= ryba) a hlavne kousek chleba ... «

Lunacarskij so1:va si predstavoval takto výsledky svého revo

l.u'::ne-paedagogického prevratu.
*

Krut~: boj o život, o holou existenci. To záhy poznali i ti
l1ejmedí z detí. Velmi plasticky vystihuje podstatu bolševic
kého systému jeden ze zástupcu nejmladší generace, když afo
risti~ky poznamenává ve svých vzpomínkách: "Vše bylo za
darmo a 11lC nebylo k dostání ... « Pocaly se ovšem všelijaké
úrední rekvisice a sr)CÍalisacní f'ckusy. Drasticky je to popsáno
v tomto záznamu:

"Prišel kú:>úsar. plácl si til:em pres botu a rekl: do trí dnu
aby vás zde nebylo. Tak I,mli !sme o dum ... «

Jiný kúnstaiuje klidne: »Nás sedmkráte vyháneli z bytu ... «

Anebo: "Oni pri1:li. a když odešli, nepoznali jsme svého
domu ... «

Nejaké dcvce uprímne doznává: »Mely jsme velice mnoho
vecí a muoily jswe samy je prenášeti. Byla jsem tehdy velice

m:1lická a zaradovala jsem se, kdy bolševici všecko sebrali ... «

Brzy i deti byly nuceny hledati práci a výdelek, aby se uži-
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vily: "A šli jsme hlcdali práci. Rekli nám, abychom vyndávali
slámu ze slamníku ncmocných, a pocali jsme pracovati každého

dnc ... « "Pocal jsem choditi po vesnicích a pásti dobytek ... «

»Pásla jsem krávy a konc, ac jsem neumcla ... « "Otce nebylo,
matka porád byla nemocná; byl jsem tehdy prednostou v dome.
Chodil jscm na trh a všecko jsem dovcdl « "Bratr cídil
boty, otec úradoval a já jsem byl poslíkem « "Prodával
jsem. " Lili jsme shánením chleba ... « "Dali mnc na venkov

na polní pdce, jež jsem naprosto nemohl delat ... « "Obcho
doval jsem tehdy na trhu. Stojím, nohy ztuhly zimou, jíst se
chce, až je z toho na nic, ale nic naplat... Když i druhá
sestra onemocnela tyfem. šel jsem prodávati noviny; bylo

nutno se živiti ... « "A já byl jsem, neznámo proc, ranho

jicem a pred tím telegrafistou ... « "Ah, kterak vycerpává
prodej vecí ... « "Od 7 do IO dopoledne vyucovala jsem deti

»speetl« (= specia1istí1) a od 10 do pozdního vecera jsem šila ... «
"Celý muj život tocil se kolem shánení jídla ... Pro kousck
chleba nesmel jsem litovati života ... Casto pracoval jsem také
po nocích ... «

"Tehdy jsme hladoveli - konstatuje jedcn z prispívateltl an
kety - všichni hladoveli; chleba jsme nemeli; jedli jsmc
zmrzlé brambory, jako ostatní; rovnež hynuli jsme hlady ... «

V jiném úkolu stoicky se prohlašuje.: "Hlad popisovati není
zapotrebí; nyní je dobre znám všem Rusum.«

"Pt'11 ruku jsme se živili jakýmisj: korcny ... «

Tisíce detí bídne zahynulo hlady. Kritického roku 1921, když
celé Rusko bylo zachváceno hladomorem, nejhrozneji odnesly
pohromu deti. Tehdy v novinách castej i vyskytovaly se zprávy
o tom, kterak deti, jež nemely ani rodicu ani prístreší, shlu
kovaly se v obrovské tlupy a podnikaly hromadné výpravy na
jih - na Ukrajinu, kde podlc doslechu pomery nebyly tak
hrozné (vc skutecnosti také na Ukrajine rádil tenkráte hlad).
Táhly podél železnic - na každé vetší stanici byla spousta
techto detí - kost1ivctl. Sta a sta zahynula jich po ceste a když
l,asta! podzim a první mrazy, mnoho jich rozstonalo se na
chlazením a bídnc zahynulo. - Kolik? Který statistik to
kdy zodpoví?

V.

A pak prišla opravdová Odyssea. - Aspon pro ty šfastnejší
deti, jež mely nekoho blízkého, s kým mohly se vydati na
strastiplnou a dobrodružnoul cestu bezmála kolem sveta. Mnohý
z tcchto malických cestovatelu prodelal pri tom opravdový kurs
praktického zemepisu. Hle, nekolik zemepisných záznam tI ze
sešittl nejmladších: "Z Persie jsme se dostali do Archangel
sku a odtud do Norska a Londýna... Po .Egypte jsem žil
v Paríži. štokholmu a Varšave... Pokusil jsem se jeti do
Brasilie. .. Odcestoval jsem s otcem na Javu ... Dclší dobu
jsem žil s džigity v Alat-Orde ... «

Pro nckteré nejmladší zemepisné názvy jsou tvrdým ons
kem; proto radeji se jim vyhýbají a svoji cestu popisují jenom
všeobecnc. "Vandrovali jsme po šest roku ... Kolik toho jsme
projeli, ncjde ani zapamatovati... Neznám jcdiného místa,

kdebychom žili aspon rok... Po celou dobu putovali jsme
z mcsta do mesta a proc - nevím ... «

Je psychologicky zajímavo, že i ti nejmenší neradi se loucili
s vlastí. AspoJ"i v jej ich vzpomínkách casto zduraznuje se

okamžik prekrocení hranic: "Naše lod odrazila a já plakal,
neboc babicka nejela a pravi1a: nechci umírati v cizine ... Po
sledního proužku Krymu nezapomenu. Dlouho jsem se nan díval
po celý vcccr ... Starší bratr vyvedl mne na palubu. Litoval
jsem celý národ ... « "A odjeli jsme, abychom zakusili bídu
a spatrili cizí národ ... Bos za chladné, deštivé noci prekrocil

jsern polskou hranici s malickým bratrem na rukou. Pred tím
po celý rok jsem hladovel ... Kterak jsem došel, nedovedu po-

chopit, potom jsem byl dlouho nemocný... Byl jsem jako
z kamene a stále j sem se díval na ruskou zem... Kdy ji opet

spatrím! .. Všichni jsme pocali se modliti ... «

"Šli a jeli jsme po 23 dntl, aniž bychom se svlékali; oby

cejnc jsme spali 2-3 hodiny ... šel jsem, ale mcl jsem omrzlé
nohy. 300 verst prošli jsme, živíce se ledacíms... šli jsme
bezvodnými pouštemi s Urálci 52 dnu. Delali jsme 30 verst
denne. V noci jsme se ohrívali u ohne. Vítr a mráz nedávaly
nám usnouti. Jídlo jsme rllcli pouze první dny ... « Putoval

jsem po své vlasti tam a zpet. než jsem se dostal do ciziny,
kde jsem pocal nositi bremena .. « "A šli jsme my dva malí
hošíci do sveta hledati štestí... A tak jsme se potloukali

pet rok tI ... «

"Dlouho jsme vandrovali lesem ... V noci prelezli jsme malý

pottlcek. Nejhi'Jr bylo mamince; ncsla: 'na rukou malého bra
trícka a vrele se modlila, aby nekricel, neboc bychom byli ztra
ceni. Dali mu lék - opium. Usedli jsme dO' príkopu jako ka
mení, když kolem šli vojáci ... Tak mnoha jsme cestovali, že
již nepamatuji mcst. Pamatuji se pouze, že jednou zástup na
trhu roztrhla ohnivá masa ... Rozlítly se ruce, nohy, hlavy ...
V okamžiku vše ztichlo. Když jsem procitla. kolem mL Idavy
na dlažbe tekl rudý potucek krve ... «

Mladí geografové za tohoto nenadálého putování caslo delali
pravé zemepisné objevy: »,'\ sem (totiž do Ceskoslovenska) jsem
se dostal tak: vstoupili jsmc na lod v Cerveném mori, pak byli
jsme v Modrém mori a pres Kaspické more vystoupili jsme
na brehu Solune a prijeli jsme do gubernie Pardubice ... «

Samozrejmo, že pri takavém dobrodružném cestování ne
jednou rodina jaksi mechanicky se drobila a jednotliví její cle
nové ocitli se pak v rtlzných koncinách sveta, aby nekdy cirou
náhodou opct o sobe zvedel.i a docela i zase se sešli. »Naše
rodina - poznamenává kterýsi pisatc1 - vypadá takto: matka
v Belgii, bratr v Indii, otec neznámo kde a já zde (totiž v Ces
koslovensku) ... «

Anebo: "Jezdili jsme dlouho, vedlo se nám bídne. V jednO'm

míste mamincin pejsek zacal olizovati nohy jakémusi žebrákO'vi.
Velice jsem se polekala, obávajíc se, že žebrák nás okrade ...
Pristoupil k nám docela blízko, ale nic nemluvil. Zamírili jsme

domtt a žebrák šel za námi. Když mamink<1 spatrila žebráka 
tylo jí špatne. Žebrák sundal bradu - byl to náš ztracený
otec ... « "Ocitl jsem sc sám v Carihrade. Všichni odjíždeli;
nemel jsem kam jíti a rozhodl jsem se odevzdati do rukou
osudu. Za veceru jsem sedával u lodního komínu. Bylo tam
teplo. Tak plynuly dny. Jednou zvedave jsem pozoroval mo

torku, jež plula k naší lodi. Najednou kdosi z\'olal mé jménO'.
Byl to otec. Hned potom odcestovali jsme do Francie ... «

»Mnoho jezdíme, ocekávajíce smrt, Videl jsem vše, ale nej
více nyní nenávidím zbabelost davu... Lidé ukázali se býti

podobnými divoké zveri... S rozbitou duší pocínám opet se
uciti « »Prožila jsem tolik, že jsem ztratila víru ve vše
dobré S radostí jsem se chopila poslední nadeje - dO'konciti
vzdclání. A trebas zdc odpocinouti. Usmívati se. Ano, odpoci
nouti; vždyC život je již prece prožit; u srovnání s nedávno
minulým všc bude již malicherné a bezvýznamné ... «

VI.

Ale i tato ahasveriáGa rusk)'ch bežencu - aspoií pro štast

nejší z nich - mela docasný konec. Ceskoslovensko pro,l11nohé
z nich stalo sc opravdovým Mysem Dobré Nadcje. Jsou to
snad nejdojemncjší poznámky v celé anketc. Zde zncnáhla roz

plývá se príšera desné minulosti, pocíná klíciti víra v nO'vý
život, ac ovšem bolest a starost o ty, kterí ztlstali ta 111
nemtlže zcela pominouti.

"Ani já ani maminka nevedeli jsme, že jsou na svete takoví
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dobrí lidé - Ceši ... « »Dík CechtuTI, že nedovolili nám za
hynouti ... «

Malict! naivneji vyjadrují své rozumy o tom. Rle, co píše
sekundánka: »Ceši zvedeli, že my s maminkou nemáme nic a
pozvali nás k sobe do tábora; nyní my se ucíme a já jsem již
v sekunde ... «

Dospelejší žáci prirozene jinak formuluj í posudek o nynej
"ím svém postavení zde:

»Ruský dík bratrím Cechum; chápu, co uc in ili; gymnasium

zachránilo nás všechny pred záhubou; pouze dík Cechtlm jsem
se vzpamatoval; zde opet jsem se stal clovekem... Jenom
v Ceskoslovensku pocítil jsem, že jsem také clovekem a že mám
právo na život... Ceši skoncovali naše nesmyslné potulování

svctem ... Bylo nutno žíti s námi v Africe, aby se pochopilo,
co ucinili pro nás bratrí Cechové ... Ceši pomohli pohrbiti tuto
desnou minulost a žíti pro budoucnost. Dík jim ... « »Život
zatížil mne desnou skvrnou a teprve ted, proživ dve leta
u Cechti, stal jsem se zase takovým jako dríve.«

»Dej btlh - píše kterýsi žák - aby Ceši nikdy nespatrili
tc.ho všeho, co bylo naším údelem ... «

Duše se zotavuje Jenom osud vlasti zpllsobuje zármutek:
»1!noho špatných usazenin je v mé duši, ale zase bude ·Rusko,

a rozpadnou se jako dým pred tvárí ohne ... Srdce mé otupelo,
ale verím ješte jenom v Rusko ... «

A zároven zaznívají prece teskné tóny: »Yelice težko se ml
ucí. Za noci myslím: co doma? Jsou živi? Prijde dopis? ..
Zde nikdo neví, jak težce se nám žije ... Mé myšlenky casto
jsou velice vzdáleny od gymnasia. Ne mám p r á vat e tI

mys) e t i na sebe... Bože, zachraií a zachovej Rus 1« píše
141et)'hoch.

*

Jest zapotrebí uejakých komentár ti k této zvláštní anket.'::
o detském hori? Sotva. Lze je arci snadno odbýti nejakým

šlágrem, jako: »Kde se kácí les, tam lltaj í trísky«, anebo kva
lifikovati je jako »zlolajný štekot belogvardejských štenat«. Ale
my,lím, že tento lidský dokument je di'tležitejší, než aby byl
pouze stranicky odbýván. H. B.

Život a instituce

Soudcove a porotci.

K debate o porotách, Jez se rozvíjí,
preložili jsme cást essaye Karla Krau
se z »Chinesische Mauer<<. Považovali
jsme za vhodno upozorniti na názor
tohoto vídenského spisovatele, jenž je
jedním z nejcitlivejších evropských
svedomÍ. Pripomínáme, že clánek byl
psán ješte pred válkou.

Jestliže justice sama sebe pojímá vážne, pak je nepochopi
DO. že si tak dlouho nechala fixní ideou liberalismu vnu

at, aby St delila o moc s temi, v nichž soudci právem vidí
hokynáre a rezníky. Kdyby temto rezníktlm a hokynárLlm

tel se nekdo plésti do remesla, byl by s rozhorcením odmítnut.
(dlo je konec koncu také záležitost, která »všech se dotýká«;

e aby jedlíci vnikli do restauracních kuchyní a aby, ponevadž
o to mají »zdravý cit«, ukazovali kucharum, jak se to musi

elat, tento mrav je i ve Vídni neznámý; clovek se musí,
když úmeletka dopadne nekdy trochu tvrde, konecne prece
lehnouti na kuchare. Ti se tomu vyucili, a co by si meli
lti na svete, kdybychom je nenechali ani varit? Ponevadž
10 je všeobecnou záležitostí, nemelo by varení už býti odbor

povoláním? 1\no, co pak má být vlastne justice, která nemú
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nic proti tomu, je-li v prípade potreby regulována úsudkem
laiku? Která pripouští, že potrebuje doplnení v zdravém lidském
rozumu? Nebo která se pokaždé nechá zrušovat od nepovola
ných, místo aby se starala o zmenu špatného zákona? Konecne
zdá se jí to prece býti trochu hloupé, a v panské snemovne
bylo nedávno receno nekolik správných vecí, jež nelze odmít
nouti, o cene této instituce.

Debate scházelo mnoho do pronikavosti, ale stacilo to, aby

tisk, jenž sám dekuje za svou existenci pokroko,,::é povere, se
rozkatil. Profesor trestního práva, který právem poukázal na
to, že lidovou justicí je zajištena svoboda špinavé a špinící
literatury, a který také nepatrný pocet proces ti pro urážku na cti
pricítal strachu žaJobce pred porotou, byl tázán, zda neví nic
o »hromadných odsouzeních pro zanedbání povinné péce, která
1,rece vždy jsou procesem pro urážku na cti«. Radikální publi
cistika. která ve vetšine prípadll odmítá zodpovednost za urážku

na cti, která bere na svá bedra povinné zanedbání péce a tím zpu
sobem už dávno zrušila pusobnost porot prO' okruh své vlastní
cinnosti, tato publicistika prirozene muže se zasazovati o to,
aLy poroty jinak zustaly zachovány. Ale což neví sama, proc

se tak casto utíká k zanedbání pov!nné péce? Proc dává pL 
l~oSt jistote nepatrného trestu u okresního soudce pred nepatrnou
jistotou lidové spravedlnosti? Byla by musila odpovedeti pro
fesoru trestního práva, že žalobce se jen tehdy musí báti poroty,
chce-li chrániti nejaký mravní zájem, a že žalovaný, který se
v té veci necítí o nic jistejší, jen pak muže doufati v porotu,

jestliže pro svtJj útok muže prokázati nejaký obchodní zájem.
Tisk lže, jestliže zamlcuje. že žádné ideální cíle ,- ar u útoc
níka nebo u uraženého - nenajdou porozumení u zdravého lid
ského rozumu, že však každý hmotný ohled - u uraženého

nebo u útocníka -- je považován za oprávnený zájem. Zajisté
nestojí tím lidová justice na nijak nižším niveau než nejvyšší
rísko-nemecký soud, který by približne vynesl rozsudek, že spi
sovatel, jenž ve verejném zájmu na základe dukaztt pronásle

duje škudce urcitého povolání, je vinen urážkou, a že zástupce
toho povolání sám, jestliže z pomsty nebo závisti rozširuje
o konkurentovi falešne necestné veci, jedná na ochranu opráv

nených zájmu. Ale toto šílenství, premocne zurící v nemecké
justici, nemúže uciniti stravitelnejším pojímání, jehož lidový
ptIVab pro všechny casy urcuje smernici porotního soudnictvÍ.
Mllžeme býti jisti, že ujištení korumpovaného žalobce, že ten
clovek, kterého žaluje, mu ruší obchod, pusobí na dvanáct ob
chodníktl, z nichž každému by se mohlo státi- totéž, jako

právní poucení a to daleko lépe než poucení predsedovo.
A práve tak uj ištení korumpovaného obžalovaného, že ne
urážel z presvedcení, nýbrž ze ziskuchtivosti, ponevadž je
otcem rodiny. »Svežest a puvodnost laického úsudku« neosved
cuje se nikdy štastneji, než když má rozlišovati mezi ctí a
penezi, mezi presvedcováním a vydeláváním.

Vzdálenost životu, jaká se vyskytuje u soudcu z povolání,

patrí jiste k onem právním statktlm, jež chrániti by melo býti
státu zakázáno. Ale je prece groteskní, jestliže kominictí mistri
pricházejí s nárokem, že stojí blíže skutecnému životu. U ob
chodního soudu se pripouští, aby odborná zkušenost inteligent
nejších lidí praktického povolání spolupusobila pri rozsudku.
U trestního soudu, kde by prirozene meli býti prísedící lidé
sveta znalí a psychologové, rozumí se samo sebou, že obchod
níci korením si utvorí úsudek o všech materiáliích života a

predepíší jej právníkovi, jehož odborné vedomosti mají ješte
práve tak vystacit, aby urcil výmer trestu. Východisko,.- které
by mohlo poztlstávati v tom, aby se aspon vymenila kompe
tence, když už se užívá praktiku k výpomoci, by odmítli, ne
bot bezmocnost a bezbrannost, v níž dnes vezí predseda po
rotního rízení, je hluboko pod dustojností oné autority, která
dnes pronáší rm~sudek a která každého, kdo to privedl sotva
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k clenství y klubu kuželkáru, muže povznésti za predsedu soud
covského sboru. Žádný nepovolaný nedá si vzíti právo vnikati
do duší, do nichž prístup je stížen i právníkum a lékarum, a
je' presvedcen, že se mu to práve proto musí podariti, protože
se o to ješte nikdy nepokusil. Jakého žertovného výrazu muže

nabýti toto presvedcení, to ukazují cetné prípisy, které noviny
ted dostávají od onech firem, které se cítí ne pouze jako inse
renti, nýbrž také, ponevadž jejich chefové byli jednou porotci,
doživotne jakožto príslušenství spravedlnosti. Je dobre, že se
predevším pripouští, že porotci »pri deliktech, které jsou spá
chány ze ziskuchtivosti, neúprosne odsuzují.« Ale oni pronásle
dují ziskuchtivost j,en proto, aby ochránili zisk, a odsuzují jen,
když se 'íe ziskuchtivosti krade, a ne, když se ze stejného dll
vodu uráží, nebot oni chrání jak osvobozováním, tak odsuzo
váním právní statek majetku, a nejprísnejší spolehlivost, která
jejich úsudek ciní neodvislým od osobního prospechu, neuchrání
je pred všeobecnou zaujatostí ve hmotných otázkách. Jak by
tomu mohlo býtí jinak? Jak by meli zapríti na celý jeden mc
síc, co vyplnuje každý den jejich živuta? Kdyby to mohli, pak
se minuli povoláním a musili bychom neduverovati jejich ho

spodárstvi a jejich zboží. Zajisté, nikdy nebudou váhati, mají-li
odsouditi zlodejského prírucího. Ale nejsou také hrdí na to,
že »osvobozují pri zlocinech vášne nebo z nouze«, ponevadž
práve mají onen známý pohled na život? »Vnikali jsme do
duše obžalovanéhO' a dlouho jsme zkoumali, máme-li ho hoditi
k vyvrhelum spolecnosti nebo mu dáti možnost, aby zacal
nový, štastný život«, ujištuje jeden. Ale ješte i ten omezený
kriminalista z povolání, který dal mladému chlapíkovi za ulou

pení nekolika krejcaru doživotní žalár, stojí mravne nad po
rotci z Litomerir, kterí osvobodili mladíka, jenž zavraždil
prostitutku, která mu ukradla, ctyri koruny. Tito porotci meli
porozumení pro zlocin z vášne a odmenili jej jakožto spra
vedliv,Ý trest za zlocin ze ziskuchtivosti, Jaká svežest a P11

vodnost laického úsudku! Nechybí nikoy, jestliže mLlže chdl
niti mravnost a podrobiti zákon své nenávisti VLICi sexualit".

Zavraždení prostitutky bylo hodnoceno jakožto záver její »ži
votní 'oráhy« a talo ;:,ivotní dráha jakožto okolnost, která ne
dopouští, aby vrah byl potrestán.

Obhájci prejímají hájení porot a chtejí nám vštípiti víru,
že služebníci státu jsou vzdálenejší životu než šosáci v tom

státe. »Výrok porotcu« jest pak »most mezi stanoveným prá
vem a mnohotvarým životem«, kdežto - hruza - »zelený stul
zeje jako propast mezi' soudcem a lidem, který dodává obža
lované.« V predstavách techto lidí žije stát jakožto neprítel,
jen on jakožto neprítel všech, a porotci jsou povolaní soud
cové, ponevadž jsou »vuci státu úplne neodvi~lí<<. Proto jsou
schopni »souditi v politických a tiskových záležitostech«. »Úcty
hodní soudcové«, míni jeden advokát, »jsou vlastne rádi, vez
meme-li jim tyto záležitosti, aby se nedostávali do konfliktu
pcvinností. do konfliktu mezi svým postavením a právem.« Po
rotci jsou proti podezrení zaujatosti chráneni nevzdeláním, stra
nictvrm a výdelkárstvím. Ješte jsme ovšem neslyšeli, že by
neschopnost generálu vedla k návrhu, aby jejich místa ve

v{,žné chvíli byl~ obsazena porotci. Ale všechny tyto myšlenky
zakládají se na bázni, že bez porotcLl by mohl býti zdražen
onen nejlacincjší radiJ;;:alismus, který se dopouští prehmatLl
výhradne proti vládc. Rabínské rozcilení hlásí se k slovu,
je~tliže se nekdo dotýká »vymožeností«. Nejvýše bychom se
podrobili reforme, která hokynáre nahradí správními rady vel
kých ).JOdniku, ponevadž od tech - pri stejné neodvislosti od
státu - se ocekává jemnejší porozumení pro stavu primerené

delikty. Ale znalost živO'ta, jíž vyniká malý živnostník, usmi
ruje aspon tou prirozenou mstivostí, která radeji povesí velké
zlodeje, a soudí-Ii hokynár, tak je to konec koncu prece hlas
lidu, který prijímáme - i s mnohými vedlejšími rušícími
zvuky - jako neco neodvratného. Ale i když tato reforma Ii-

dové justice (povolání správních radu) musí snad zustati ideá
lem, i když snad není mažno zajistiti porotce pred závislostí na
tisku, prece jejich neodvislost od státu je již dnes tak vidi
telná prednost, že clovek je spokojen s tím, co rná, a že více by
byl pouhý luxus. A tO' všechno se ríká O' státu, v nemž vše je
spíše odvislé od všeho možnéhO' než ad státu. A ríká se to pro
porotce, pri jejichž vylosování se obhájce nejdríve o to zajímá,
je-li to žid nebo krestan, antisemita nebo svobodný zednár,
Cech nebO' Nemec, krestanský sociál nebo Všenemec, domáci
pán nebo domovník, kavárník nebo denní host, kladivo nebo

kovadlina. Zde, kde každý visí na tisíci vztazích, kde / .la

jednotná meštanská fronta, pokud jde o obranu proti !.tchu
a o sklon k penezum (což v každém státe delá lidovou Justici
povámvou), se drobí na práve tolik ohledu, kolik je stran a
spolku, zde nekdo pronese slovo: »Prohlašuj i se za vreléhO'
ctitele soudiL« Ale vyucení soudcové, kterí nemají tak vrelé

ctitele, mají pH všech výtkách, které jsou delány jejich ne
puvabné šablane, jistou prednost a právo na odškodnení. Nechf
jsou odstaveni, prestanou-li za neco stát; necht jsou vyhnáni,
jestliže beze smyslu sledují »literu zákona«; ale jsou spíše ne
odvislí než soudcové, ponevadž odvislost od státu je prece je
šte nejsvobodnejší mezi zdejšími odvislostmi. A mají práva
vykonávati to, cemu se naucili, bez pomoci tech, kterí ~e tomu
nenaucili, a neprijímati »rozsudek«, z úst tech, kterí mají pohled
pro život a nejaký obchlldek.

Pres literu zákona, která dráždí horlivce, .melo by býti da

voleno jen tem se prenésti, kterí ji dovedou císti. Jeden rec··
ník v panské snemovne nazval porotce právnickými analfabcty
a ti to pojali jakožto urážku. Každý odborník, který, jak

známo, je prý již ve svém vlastním oboru osel, je však v ci
zím oboru analfabet, a jestliže tomu rozumí jakožtO' pred
huzce, že je vubec analfabet, tedy jím skutecnc jest. Také ta

naprosto není nic necestného. Jeto dokonce neco mravného
vedle vYPLtjceného vzdelání, které priskakuje po bok porotcum
s povzbuzením, aby se jen »poctive cítili jakožtO' cást celku«;
pak prý se jejich O'svobozovací rozsudek, »i když sebe více
púdesí uceného soudce, opírá a chytré právní porekadlo rím
ské: volenti non fit iniuria«. Jestliže maloživnOJstníci neužívají
lépe zákona než pisatelé úvodníku tohoto citátu, pak možnO'
ho nejspíše užíti o státu, který si dá všechno líbit a kterému
se proto nedeje žádné bezpráví. Analfabet, který místo pod
pisu udelá tri krížky, je lepší než svobodný duch, který Zll

stane v anO'nymitc. SolnohraJský sedlák stoj í kulturne nebe
lycne nad víde{liským národním hospodárem. Ale prece bych
veril, že není nutno odvádeti solnohradské sedláky od pluhu,
aby osvobozova1i podvodníka. Nejsem pro to, aby stát zneuží
val svých poplatníku a aby je s míst, kde mohou býti k pra
spechu. lákal na místa, kde tropí škodu. Múm v tom jakousi
zkušenost: nebot když jsem byl kdysi odsouzen, že jsem vy
cítal jednomu divadelnímu rediteli, že prijímá hry kteréhasi

divadelního kritika, ba dokonce je »promrskává« repertoirem,
tu slyšel jeden soudní úredník z úst predsedy poroty, že ta
kové domnenky popudily proti mne porotce, a ten predseda byl
prý odborník, totiž remenár. A mohl se tento zdravý, puvadní
cit vyjádriti sympaticteji než ve stížnosti, kterou uverejnuje
)~Extrablatt«, tento orgán, jenž svými krvavými líceními inspi
ruje vrahy, kterí pak jsou porotci osvobozováni?

»Zda porotní soudy jsou sázka do loterie ci ,zda jsou
k necemu nebo k nicemu, to nemohu posuzovati a to sem

také nepatrí. Ale ponevadž j sem opetovne sám musil vy
konávati povinnosti porotce, vyslovuji »Extrablattu« za
poznámky o hrabeti Pininském nejvrelejší díky. Zajisté
jsme my obchodníci vetšinou jednodušši, prostí lidé, ale
k rozeznávání práva 00 bezpráví nepotrebujeme právnic
kého vzdelání. Poznali jsme vážnost živ'!ta již v nejran-
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nejším mládí a hlavne dnes, kdy jsou tak težké casy, mu
síme všichni težce bojovati, abychom vyhoveli všem po
žadavkum, které jsou na nás kladeny. Tedy pan hrabe ne
mel vubec zapotrebí jednati S námi tak s patra. Pan hrab~
Pininski ovšem nezdá se míti ani potuchy o tom, jak vy
soké inteligence je k tomu treba, nalézti si jako obchod
ník slušné živohy,tí.«

Pravím: požadavky, které se na nás kladou, pozustávaj í
proste v tom, abychom dodávali rádné zboží a ne nerádný
»rozsudek«; al už chodí nakupovat hrabe Pininski nebo nekdo
jiný, Jiné požadavky se nekladou. Jestliže je treba vysoké inte
ligtnce k tomu, nalézti si jakožto obchodník slušné živobytí,

pak clovek tak jako tak nebude tak hloupý, aby se dopouštel
podvodu. Právo nebo bezpráví musí každý umet rozlišovat, po,
nevadž jinak by prišel na lavici obžalovaných. Ale aby proto,
že to dovede, prišel na lavici porotcu, to je proti právu. Ne
zl1~lostzúkona nechrání pred trestem, ale daleko ješte nevystací
k tomu, aby vynášela rozsudek. A v techto težkých dobách
je to dvojnásob težké bezpráví, jestliže se lidem, kterí beztak
musí težce bojovati, delá ješte také soudcování lehkým. A je
nesvedomitostí zdržovati je po celý mesíc za tím úcelem, aby

obžalovaný byl odnat svému rádnému soudci a aby soudcové 
kterí jsou soudci, aby jimi nebyli, a kterí jimi nejsou, aby jimi
byli - byli odiíati svému rádnému povolání a aby se ješte do
datecne pak tvrdilo, že clovek je proto místo druhého povolán
rozsuzovati právo, protože sice nenosí talár, ale za to jej spra
voval.

Poznámky

Desertér. Pan profesor Zdenek Nejedl)' konecne od
hodlal se dáti jasný výraz skutecnému stavu vecí a
napsal do »Rudého práva« clánek o komunistick)'ch
manifestacích z prvého kvetna, v nemž - po tolike
rém váhání - se ukazuje tím, cím ve skutecnosti jest:
rozhodnÝmkomunistickým bojovníkem. Jeho clánek se
vyznacuje známým strategickým smyslem Politbyra a
mohlby býti také napsán treba p. Hakenem. Pan prof.

ejedlý píše:

»Pod bezprostredním dojmem tohoto vystoupení nemohu
neríci verejne i neodkladne, jakou radostí pátecní výsle
dek naplnil mne a jiste i všechny jiné, stej ne smýšlej ící .. ,
V minulých letech vcházeli komunisté na Václavské ná

mcstí snad parádneji, ale pri tom i trochu obradne, ofi
ciúlnc. Letos, pri veškerém vzorném porádku,. sem vtrhli
prndceji, naléhavej i, jako pravá avantgarda neceho, co
teprve má prijíti. A to strhovalo úcastníky i diváky.«

B)'valé vrchní velení Šmeralovo oznacuje p. pr,of.
ejedl)' ve svém clánku jako »povážlivé« a ukazuje

tím, že mu v žilách proudí ne pouze komunistická
krev, ale dokonce i krev komunistické levice. Pan pro
fesor Nejedlý je komunistickým projevem i nadšen
i stržen i rozradostnen, a jeho terminologie blíží se
podstatne slovlim, jichž užívá ceská komunistická kan
celár. Až dosud psal do »Rudého práva« o hudbe a
prohlašoval tu obcas pod carou Bedricha Smetanu za
básníka proletariátu. Tímto clánkem se však zaradil
mezi komunistické strategy a zdá se, že brzy stane se
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i hadžim, t. j. poputuje do' Moskvy. Jsme rádi, že se
veci vyjasnily do té míry a že pan profesor narýsoval
mezi sebe a demokracii tlustou cáru. Prozatí11,l ve
svém »Varu« snažil se vzbuzovati dojem jakési neu
trality a peticípá hvezda v této expositure komuni
shcké strany byla zakryta zádonami. Jeho boj ·0 pra
vou demokracii byl - užijeme-li oblíbeného komuni
stického termínu - pseudonymem boje o diktaturu.
Jest velmi dobre, že pan profesor se odhodlal likvi
dovati období pseudonymu a že nyní bude ve »Var J«
otevrene verbovati pod bolševickou vlajkou. ldeli

jsme neco neuprímného v .tom stavu, že dosud z neja
kých duvodll váhal jasne priznati, cím jest, a že snažil
se vzbuzovati dojem, jakoby jednou nohou stál ješte
v tábore demokracie. Nyní ctenári »Varu« budou
jasne vedeti, na cem jsou, a budou se moci rozhod
nouti po svém. Pan profesor Nejedlý dnes oslavuje
hesla komunistického prvního máje a prejímá spolu
zodpovednost také- za standartu s nápisem: »Zde tekla
krev - potece zase.« K dobru charakteru p. prof. e
jedlého budiž pricteno, že jeho splynutí s komuni
stickou stranou událo se v dobe, kdy to »neco, co te
prve má prijíti«, není už tak jisté, kdy komunistická
strana je v krisi, kdy sny o tom, že prevzetí moci je
již prede dvermi, byly dukladne pošramoceny, a kdy
už situace nevzbuzuje illusí, že ti, kdož dnes zacnou
psáti do »Rudého práva«, obdrží pozítrí príjemné
místo lidového komisare, jak se zdálo ješte v dobe,
kdy do »Rudého práva« zacal psáti na pr. p. dr. Arne
Dvorák, jenž dnes s ušlechtilou umírneností venuje
svá národní dramata p. ministru 13enešovi. Potllcek
publi·cisti'cké cinnosti p. profesora Nejedlého nevlil se
definitivne do komunistické reky z vypocítavosti. Ni
koliv. Jest to opravdu vec charakteru. Pan profesor Ne
jedlý byl odjakživa kysel5' patron, a dalo. se už dávno
predvídati, že jeho mohutná rozmrzelost, které cokoliv
nového je milejší než cokoliv <!x1stujícíh-o,_.ho dríve
nebo pozdeji privede do náruce komunismu. Prípáu
p. prof. Nejedlého znamená desertérství od demo
kracie, od jejích obtíží. Jest to defaitismus, který nem;l
trpelivosti s rodící se demokracií. Jest pravda, že de
mokracie, jak ji vidíme, nemá samé pekné stránky, že
jev ní mnoho nejistot a potíží, že nový stroj nefun
guje dosud ideálne. Ale kdyby lidstvo bylo bývalo
vždy hned rozbilo každý str-oj, kter5' hned od zacátku
nefungoval ideálne, odívali bychom se patrne ješte do
zvírecích koŽí. Pokusy o létání vzduchem datují se
od Leonarda da Vinci. Kdyby lidstvo bylo tak ne
trpelivé k prvním pokusllm vzduchoplavby jako je pan
prof. Nejedlý netrpelivý k prvním pokusum demokra
cie, sotva by se nám dnes vznášely nad hlavou a,ero
plány. Víra v diktaturu - a to znamená komunistickú
konfesse - je politická a sociologická povera. S de
mokracií je treba státi v dobrém i ve zlém; její cho
roby je treba léciti a ošetrovati trpelive a oddane
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Knihy redakci zaslané.

A. P.

V ážený pane redaktore,

jsem mestským úredníkem, mám 700 Kc mesícne a rád bych
si vzal ženu. kterou mám rád. Byl bych Vám velmi zavázán,
kdybyste mi poradil, jak t0 mám udelati, abych z tech penez
uživil sebe i ženu a snad i deti.

V úctc

.
Karel T{'ige: Film. S cetnými reprodukcemi. Jako 1. svazek

("cEce "Radosti ze života« vydal nakladatel Václav Petr, Praha
];ubenec. Stran 130,

Bernhard Keltermann: Pošetilec. Z ncmciny preložili Alois
Prikryl a Karel Kraus. Obálka Václava Maška. 13. svazek ro
mánové knihovny "Proud«. N ákhdem "Cinu«. Stran 354 za
Kc 34.50, váz Kc 47,50.

AlIgust Strindbet'g: Do Damašklt. (Till Damaskus.) Preložil
Viktor Šuman. Obálku navrhl Vlastislav Bofman, 2. švazek her

A. Strindberga. Vydalo »Zátiší«, knihy srdce i ducha, _ B, l\i.
Klika. Stran 110.

Pavla Blu:ková: Krise ženskosti. (Úvahy.) Nákladem »Melan·
tricha« v Praze. Stran 186 za Kc 13'50.

Evžen Štem: Názory T. G. Masaryka o socialismu. Nákladem
Ústredního delnického knihkupectví' a nakladatelství (A. Sve
cený). Stran 38 za Kc 3'60.

O. Zahrada: Ucebnice jazyka 'španelského. (Gramática y CClll

versación. 20 lecciones.) Díl 1. Nákladem Akademického knih·
kupectví. Metodo »Z Y.« Stran 102.

Josef C'apek: Lelio a Pl'O delfína. Druhé vydání ;vydal
v úprave autorove Dr. Oto Štorch-M arien jako 104. svazek
své edice A ven t i n u m. Stran 90.

Pane redaktore,

vystudoval jsem gymnasium, jsem mladý, zdravý clovek, ože
nil jsem se, chce se mi 'pochopitelne jíst, rád bych pracoval a
nemohu Ilal':zli z:\J11estnÚ"i. n.eknete mi, co mám delat?

Druhý dotaz.

kový utopista, nýbrž hledá skutecné a reálné výcho
disko. Tyto veškeré souvislosti ukazují, že i existence,
politická linie, taktika nemeckých stran má své hospo
dárské koreny, že nejde mnohdy jen o postuláty poli
tické, ale o državu hospodárskou. To ukazuje na pr.
boj NemcLt proti pozemkové reforme.· Je dobre pri po
suzování pomerLt v nemeckém tábore míti na zreteli
tento ekonomický pLlvocl postupu nemeck:)'ch stran,
nebot odkryje mnohé, co zakrývá se za šovinismem a
nacioná'lní nesnášelivostí. I vyrovnání rozporu mez;
národnostmi, pokud by se jednalo o jak)'si lepší mo
dus vivendi povede jednou po techto cestách hospo-
dárství. 1(. T.

Dotaz.

Dopisy

Prítomnost272

jako choroby r,odiny a vlasti, a ne hned volati na po
moc crezvycajku. Také moderní svetový názor má své
potíže a také v nem není vše jasno; je však defaiti
smem, utíkati od jeho boju, které musí býti probojo
vány, do spiritismu nebo katolic'ismu. Útek p. prof.
Nejedlého ke komunismu je demokratický defaitism.
Komunistický karabác je stejne zoufalá a hrubá vec
jako karabác fascistický. Pan profesor Nejedlý sbehl
od praporu demokracie. To znamená, že jeho jiste
silný intelekt se stává neplodným pro dílo, které bude
musiti býti vykonáno v Evrope a u nás v nejbližší
dobe. Neklamme se o tom, Evropa nepujde jinou ce
stou než cestou demokracie. Kdo s'i vymýšlí nejaké jiné
recepty, vyrazuje se z positivní práce a jen se ocho
mítá. Pan prof. Nejedlý se dal mezi sýcky.

Nacionalismus a hospodárství. Politika nemeckých po
litických stran nemá v poslední dobe jednotné linie. Je
videt, že v nemeckém táhore nastává doha drobných,
ale tuhých šarvátek mezi stranami, což ukazuje, že
blížící se volby cítí nejenom Ceši, ale také Nemci.
Lze-li vytknouti neco z vývoje nazírání v nemeckém
tábore, je to jistý výrazný hospodárský positivismus,
který se projevil v požadavku zastoupení NemeLl v ce
dulové bance. Ukázalo by se i jinde, že politický život
a politické tendence v nemeckém tábore mají své hlu
boké koreny hospodárské. I tam hospodárské potreby
urcují linii politických stran a mnohdy nacionální stru
na radikalismu j.e pouze zásterkou pro tyto požadavky.
Také hospodárská kritika v nemeck:)fch listech vyznív;t
jinak než clánky, které pomer cesko-nemecký pojímají
z hlediska nacionálního a politického. V hospodftr
ských úvahách nemeckých listLt ukazuje se, že Nemci
mají životní zájem na hospodárské prosperite hospo
dárských institucí tohoto státu a chtejí se j.ejich rízení
úcasniti. I pomer národností má své koreny hospo
dárské. Ceský národ, osvobodiv se politicky a kul
turne, usiluje i o zv:)'šení svého hospodárství. Zápas
mezi obema národy není pouze povahy kulturní, není
vyvoJan pouze rozdílem kmenovým, ale má v sobe
boj o udržení hospodárské državy na nemecké strane a
snahu o rozšírení možností hospodárského podnikání
na strane druhé. Byly výtky z nemeckého tábora, že
v ceském tábore slucuje se hospodárství s politikou
a to na škodu hospodárství. Libereck)' »Vorwarts«
ukázal, že i takovéto výtky lze adresovati do neme
ckého tábora. Ukázal, že Cr,editanstalt de Deutschen,
kterému vytceny byly závažné nedostatky správni i fi
nancní, jest financním exponentem nacionální strany.
To ukazuje zjevne na souvis'lost politiky s hospodár
stvím. Bylo by na druhé strane zase možno ukázati,
že týž Lodgman, který na jedné strane politicky staví
vzdušné zámky a hájí politické utopi,e, na druhé strane
proti agrárníklnTI hájí návrh o válecn:)'ch pujckách,
který muže býti predmetem vážné diskuse, ponevadž
v konkrétní veci hospodárské Lodgman není již ta-


