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V PRAZE IO. cervna 1926.

PNtomnosL

Politika

E. Šrom (Moskva):

Jak se na nás dívají v Rusku.
Chtel bych zde podati analysu citového pomeru ve

osti sovetské k nám. Pri tom nejprve vymezím
vkud podrobneji sám pojem '»sovetská verejnost«,
v této studii bude používán, a soucasne i pojem

~«.

Sovetská verejnost« je vec velmi složitá a menivá,
ne ovšem podle toho, jakého predmetu se dotýkám
spojení s ní. Píši-Ii na pr. nejakou telegrafickou
ávu o stanovisku sovetské verejnosti, dejme tomu
dnání ženevskému, tedy zahrnuji pod tento pojem
r politick)'ch kruhu z okruhu komisariátu zahra-

j plus názor v'edoucích hlav sovetských listu plus
y verejn)'ch prednášek, jež o tomto thematu jsou

rádány,plus tu tríšf rttznotvárných a neusmernen)'ch
orlI, s kterou se setkávám v denním živote a pri
• politicko-publicistické práci, která zacíná treba
dkem a koncí nekde u dámy, odjíždející do »Karls-
u« léciti se. Zde zajisté prispívá 'k utvorení »so
ké verejnosti« nebo »sovetského verejného míne

« i hlas jdoucí z domu u Kutafjiny veže, pod ste
u Kremlu, t. j. hlas Komunistické Internacionály
ejména hlas jdoucí z kamenné budovy za stenou

j-goroda poblí.ž Bojarského domu, t. j. hlas
tredního 'Výboru komunistické strany a jejího gene

ího sekretáre Stalina. Vubec jedná-Ii se o sovet
u verejnost a politicko-hospodárské otázky, zname
tato poslední složka nejsilnejší. a nejzákladnejší tón
etského verejného mínení vubec, ba ona toto mí
í z prevážné vetšiny urcuje.

Ponekud jinak je tomu, mluvím-Ii o pomeru sovet
• verejnosti k otázkám hospodárským, !kulturním,
vním a sociálním. Tu beru na potaz v prvním

pade kruhy z Nejvyšší Rady lidového hospodár
í, Sovetu práce a obrany, Lidového komisariátu ob
du, kruhy bankovní, soukromé obchodníky v ruz
h »pasážích« i na verejných trzích, bežného sovet

ého konsumenta a celou lavinu národohospodárských
ti, revuí a zpráv. V prípade druhém je rozhodující

jen pan Lunacarskij se svými zástupci prof. Po
ovským, komunistou Chodorovským a paní Jakovle
vou, jakož i plejadou spolupracovníku v Lidú'Vém

isariátu osvety, nýbrž ti kroužky spisovatelu a
níku, spolecenská organisace tisku, akademie krás
h nauk (takovou na západe nemají), sdružení umel
v)"tvarných, data sovetského rozpoctu, cetné vý-

vy, knižní bazary, koncertní síne. A v prípade tre
poslechnu si nejen Jaroslavského, Solce, Krylenko,

ollontajovou, nýbrž zajdu si na slavnosti komsomol
, do prednáškových síní, universit i delnických fa
t, podívám se na periferii i za ni, jak bydlí delníci
užíci, prohlédnu si nemocnice, 'porodnice, sanatoria,
vtu si projevy nástenných novin v továrná,ch, úra
h i školách, a z toho vytvoruji si názor o sovetské
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verejnosti a jejím pomeru k otázlám nahore uve
deným.

A na všechno to otáži se pak ješte radového delní.
ka, jenž pracuje ve známé textilní továrne, knihtiskár
ne, na chodbe komisariátu, neb u mne v dome, zkon
troluji jeho údaje treba rozmluvou s náhodn)'m izvoš
cíkem neb s jedním z tisíce nezamestnaných, již po
valují se denne ne nepodobni neapolsk)"m lazzaronum,
u komisariátu železnic. Promluvím si též s tlupou 10
až 14Iet)'ch toulavých detí bez dozoru a domova, která
slídí mestem jako smecka vyvržených, má však silné
vedomí kolektivní, nezrídka vynikající nadání a pu
dový, zdravý rozhled o vš,em, co hárá uvnitr sovet
ského telesa. Poulicní gazetcíci, prodavacky trustu
»Moselprom«, nepmani v okolních vilách i pri vecer
ním koncerte v Ermitáži, komunisté na ruzných zase
dáních neb premiérách divadel a koncertu, universitní
profesori staré ráže s novým odstínem - ti všichni
doplní pak mezery, které pri tvorení pojmu »sovetská
verejnost« ješte zustaly.

Budu-Ii tedy mluviti o sovetské verejnosti v pomeru
k nám, pak budu míti na mysli generální v)'slednici
všech techt.) zmínených a také mnoha jiných složek.
Tedy nikoliv pouze komunisty a oficiální predsta
vitele 'Sovetské státot'Vornosti, nýbržl i onen abstraktní
»hlas lidu«, kter)' slyšíte sice všude, nikde však jej ne
mužete chytiti za límec, který vyverá ze staré zeme a
z nitra sovetských národu, jako pára z jara i na pod
zim, který pros'tupuje steny Kremlu, leningradské
Ermitáž'e, lesy permské gubernie, cerné lány Ukra
jiny, divoké hrbety kavkazsk)'ch hor i stepi Donu a
strední Asie, tajgu Sibire i pomezí Mongolska, Cí11Y
a Pamiru, stejne jako ledové pláne kol ústí Obi.
Leny, Jeniseje a novodobý Klondyke, zlatá pole AI
dánská ...

Pri tom pojem »my« nebude pouze politickým po
jmem »Ceskoslovenská Republika«, ani prostým po
jmem ,»Cechové«, nýbrž oním pojmem »Cecho-Slo
váci«, dusledne zde, v SSSR, rozdelovan)'m výmluv
nou pomlckou na dve cásti a predstavujícím, pro so
vetskou ,verejnost ovšem, souhm vlastností národa,
nove objeveného svetu teprve ruskou revolucí a sveto
vou válkou, který zásluhou svých nekterých vudcu
vražen byl jako klín do srdce Evropy a který jakoby
se cas od casu snažil 'strhnouti na sebe úkol krystali
sacního bodu, kol nehož se má zejména strední Evro
pa seskupovati. »My« bude v této studii oznacovati
jakýsi nevytvorený dosud pojem ceskoslovenské stát
nosti i ceskoslovenského obcans,tví .a národního rázu,
jak uvízl v hlavách všech lidí zde, když »Cecho-Slo
váci« odešli 'Východní cestou z Ruska a ponechali tak
vzduchoprázdný prostor, jímž ruka bolševické revoluce
sáhla z Kremlu pres sibirské reky, lesy, hory až na
Vladivostok.

Stojím tedy pred vážným úkolem. Shrnouti co nej
strucneji, avšak výstižne onu smes názoru všech dru
hó, citu i rozumových projevu, která vyverá z nejšir
ších a nejruznotvárnejších území i národu sveta a po
dati naší ceskoslovenské verejnosti jádro techto ná-
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by se bylo stalo kdyby ... « jest již od casu Kleopa"
ných nevycerpatelnou studnicí planých dohadu a ko
binací.

Ceskoslovenské legie vystoupily tedy, bojovaly a
tezily nad bolševiky. To byl kolektiv, vojensky or
nisovaný a disciplinovaný, který srážel se s druh'
kolektivem, méne disciplinovaným a organisovan'
zato však nekonecne pocetnejším. .Lze chápati, •
tyto dva kolektivy budou o sobe vždy mluviti nepr'
telsky. Ale rozložíme-li je na jednotl'ivá individua
otážeme se kterékoliv ruské, ukrajinské, sibirské at
rodiny, u níž za války a revoluce bydlil Cechoslov'
!leb s ní aspon udržoval spolecenské styky, nalezn
casto vrelá slova uznání, sladké mlhy vzpomínek,
výrazy prátelství a úcty a to i v kruzích, které j
dnes uprímne sovetskými. A rovnež tak i naši legi
nári individuálne vzpomínají na ruské prátele co ne'
lépe. Zde by se snad dalo ríci: hledte, to je skutecn
ruský národ, který takto vzpomíná, a tam ti, o nic
byla zmínka nahore, to jsou pouze sovety a komunistéj
zde ja'sne vidíte ten rozpor mezi obema tábory. - My

slím, že by bylo omylem takto usuzovati. Nyní zdi!
žádné velké propasti již není, nehledíc ani k tom
že ty osobní známosti 50.000 Cechoslováku represen
tují nanejvýše I milion obyvatel SSSR. Pri tom v'
i ten nejlepší osobní prítel Cechoslováku zde v Rusk
když vám namluví chvály a uznalých slov o tom'
skosJ.ovenském vojákovi nebo dustoj'níkovi, kter'
u neho bydril, s ním se stýkal a korespondoval, vez
vás nakonec jaksi stranou a poloduverne, poloshoví·
vave vám rekne: »Ale odvezli si ti va~i ze Sibire ru
ského zlata, vidte? A »ten Legiobank«, má se dobre?
Vyskocíte-li jako šídlem píchnuti, nebo snesete-li m
na hromadu všechna data z brožury Kudelovy, vy
slechne vás sice s patricným klidem a pozorností, avšak
nakonec prec jen pousmeje se na vás takovým mírne
podezíravým úsmevem, že docela zretelne zpozorujete,
jak veškera vaše uprímná námaha byla marna. A

s tímto zjevem se setkáte všude, všude a všude. Když
jsem pátral po jeho hlavní prícine, 'shledal jsem k ve
likému svému údivu, že odpovedí v prevážném poctu
prípadu bylo asi toto: »Cemu se pri tom divíte? Pre
ctete si jen záznamy a vzpomínky ruzn§ch belogvar
dejcu, vždyt i t i o vás píší podobné veci. A to prece
byli za Kolcaka vaši s,pojenci.!« V skutku je to pravda.
Nejošklivejší pomluvy, výklady a domnelé dokumenty,
nejvetší výmys1y o ceskoslovenských legiích na Sibiri
jsou shrnuty v cetných brožurách a pamfletech, jež
vyda1'i v Šanghaji, Charbine, Mukdene, Japonsku a
pozdeji i na západe príslušníci reakcních kruhu ru
ských, verní sluhové carismu a stoupenci monarchi
stické restaurace. Sovetské agitacní kruhy prejaly
proste tento páchnoucí materiál, operují s ním jako
s dokumentárními prameny, nebot jak známo extré
my se dotýkají. To kratoucké »i ti« je zde spojením
vody s ohnem, jen aby odpurce mohl býti kalem za
stríkán.

Tento pomer sovetské verejnosti oknám resp. k otáz
ce ceskoslovenského odboje proti bolševikum najdeme
ve všech vrstvách. Prostoupil' kde jakou školu, jizbu
cítárnu, delnický klub, akademické vrstvy. Vzdelanejší
cást sovetské spolecnosti nevytýká vám sice ruské
zlato na každém kroku, ale proklaté zlato visí pres to
vždy jaksi v záloze, kdybyste snad náhodou se vyta
sili 'SI >argumenty zvlášt težkými. Nápadné je to ob
cejne tenkrát, když sovetská vláda vstupuje do jed-
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zoru rve všech tech okamžicích, kdy tyto názory, zva
né proste »prumerné sovetské verejné mínení«, pri
cházejí do styku se vším, co týká se vecí ceskosloven
ských. Zkusím to.

Je nepochybno, že slovo Cechoslovák a Ceskoslo
vensko, kdyŽ! jsou dnes v 'sovetském Rusku vyslovena,
vyvolávají hlavne dve predstarvy: Cechoslováci bojo
vali protÍ' sovetum na Volze a na Sibiri, a Ceskoslo
vensko je jakýsi umínený stát ci státec,ek, který nechce
uznati SSSR. - Pri tom stále jest míti na pameti onu
pomlcku mezi obema díly pojmu 'Cechoslovák. Rekl
jsem sice na pocátku, že chci pojednati o cit o v é ,m
pomeru sovetské verejnosti k nám, ale jak vidíme,
práve tento cit o v Ý pomer spocívá v SSSR hlavne,
ba skoro výlucne na politické základne. I to jest za
jisté pro sovetskou verejnost príznacné.

V pomeru sovetské verejnosti k ceskoslovenskému
odboji na Sibir'i nalezneme ovšem celou škálu vztahll
a odstínu. Kdybychom se na pr. otázali radového ko
munisty, uslyšíme zajisté slova nejostrejšího odsou
zení, slova casto takové ráže, že jich zde ani opakovati
nelze. Tento názor, 'Vštípený radovým komunistum,
prenáší se automaticky témer všude tam, kde styk oby
vatelstva s komun'isty je obzvlášte živý, tedy hlavne
mezi delnictvo, do továren a dílen. Méne již do vesnic
a na venkov v11bec. Delnki sovetští ani se príliš nena
máhají pr'emýšleti, zda všechno to, co o Cechoslovácích
se jim k verení predkládá, je také správné. Stací jim
fakt, že 'V pocátku existence sovetské vlády, cili, jak
se zde ríká, sovetské »vlády delníkú a rolníku«, vy
stoupila vojensky organisovaná skupina jakýchsi Ce
choslováku proti této vláde a snažila se ji smésti nejen
tam, kam bezprostredne zasahovala svou ozbrojenou
rukou, nýbrž i v Moskve, Petrohrade, zkrátka všude.

Krome této nejširší skupiny radov)'ch komunistu a
továrního delnictva najdeme taKé ovšem celou radu
komunistú a to i velmi vlivných, kterí v debate o teh
dejších událostech na Volze a Sibiri rádi používají
slov jako »hÍ'storické nedorozumení«, »nechápání vel
kého revolucního procesu« a pod. To však je to nej
mírnejší názvosloví, jehož! lze od nich dosáhnouti.
Podotknouti dlužno, že toto »nejmírnejiší« nazírání
zdá se býti v nekterých zvlášt pekných okamžicích sdí
leno i nejoficielnejšími kruhy sovetskými.

Nekdy naskytne se dokonce prílež'itost mluviti s ko
munisty i O tom, »co by se bylo stalo, kdyby cesko
slovenské legie, které na Ukrajine bojovaly prece spo
lecne s bolševiky proti Nemcum, byly se postavily na
stanovisko sovetské revoluce i dáJ.e« - cili jinak rece
no, staly se jakýmisi praetoriány ruské revoluce
v prvních jejich dobách. Ty rllzné a ruzné dedukce,
patrící zajisté do sféry utopismu, dý,chajíovšem ve
smes pevnou vírou »v konecnou a víteznou revoluci
sociální, která osvobodí všechny národy a to nacionál
ne i sociálne«. Tím ovšem má býti utlucen náš veliký
argument proti, že totiž v prípade úcasti legií na stra
ne bolševiku bychom asi :sorva byli dosáhIi státní sa
mostatnosti, která za svetové války byla jediným na
ším cílem a kterou neprovedená všeobecná revoluce
sociální by nám byla pohrbila. Poukaz na Lotyše a
Lotyšsko sice tento duvod zmenšuje, avšak jen zdán
live. Lotyšské oddíly nyní nehrají žádné role ani ve
SSSR, tím méne v Lotyšsku. Byla-li zde sovetská re
voluce vuci lotyšským streleckým plukum vdecnou,
tedy jen v pomeru k jednotli'vcum. Ostatne thema, »co
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• í s nekterým ze západních státu, jako byla na pf
ání s Anglií a naposled s Francií. Tu vy rukuje

sloupcíchsovetského tisku celá záplavíl, ,dat o proti
, ocích,v rozmluvách se s tím setkáváte -na každém
oku,gazetcíci to vykrikují na všech rozích, porádají
o tom dokonce i prednášky. Ac oficielní kruhy so
tskése streží neco podobného potvrzovati, nebot by

zamenovaly Kolcaka za C'echoslováky, prec jen
kalu,hozeného nezodpovednými pisálky a povídálky,

Ydy nejaká slina uvízne na našem kabáte. Tisíckrát
opakoval data, kdy, kde, kolik, od koho a komu

\0 prevzato a odevzdáno ruského zlata - a tisíckrát
I jsem se s tím ošklive shovívavým úsmevem,

rý ríká, že verí, ve skutecnosti však urážlive po-
ybuje.
Velmipresne projevuje se smýšlení 'Sovetské verej
sti o nás v otázce právního uznání sovetské vlády.
u podivu ciní se jakýsi rozdíl mezi Cechoslováky,

erí na Volze vytvorili protibolševickou frontl,i, akoslovenskou republikou, která majíc vcele l\fasa-
ka a Beneše, neuznává a neuznává SSSR. Bylo by

možnovylíciti celý 'Vývoj sovetského názoru o této
Y i. Strucne je to asi tak: V roce 1920, kdy jsme za
'jili jednání a vymenili repatriacní misse, dále v roce

I, kdy jsme vymenili misse obchodní a nakonec
roce 1922, kdy j'sme podepsali hospodárskou smlou

s nekolika politickými klausulemi, bylo všechno
si sovetské verejnosti pochopitelno a takrka v po
ku. I rok 1923, jako doba odpocinku, byla po trech

ech jakýchs takýchs nábehu ke stykum v porádku.
Porabótali,puskaj otdychájut!« Zapracovali 'Si, at si
pocinou!Ale prišel rok 1924. Anglie, Italie, Švéd
0, Dánsko, Norsko, Recko, prišel II. kveten, den

couzskýchvoleb, po nichž se ocekával krok Cesko
venska - »aby Beneš ukázal, že není závislý na

rancii, uzná nás pred ,Francií,« - prišla dokonce
. ríjna sama Francie, a Ceskoslovensko stále nic, nic
nic.Nastoupila éra jakýchsi pootevrených úst, první
pen velkého nechápání. Otevrená ústa pozdeji sice
apla. za nimi však sevrely se zuby. Cosi jako malý
tekzalomcovalosovetskO'u:verejností. V té dobe cetli
e honosivý clánek jednohO' z predákU' sovetské za
nicní politiky, že »nyní nebudeme mluviti s lec
)'mi referenty v ministerstvech vecí zahranicních

všelijakými miss~mi, nýbrž prímo s ministry, vel
Jancia vyslanci.« V té dobe našli jsme se sovet

éhostanoviska vtipnou, s ceskoslovenského však ne
datoukarikaturu výborného malíre Deni. Uprostred
prázdném, velkém rámci znázornovala ona minia
ního ministra Beneše a nesla nadpis »cecho-slova

oje... «. Ty tri tecky mohly znamenati i uznání
neco j,iného, zejména následoval-li záhy za karika
rou i clánek Michajla Kolcova v »Pravde«, otište
, ve vánocním císle )}Rudého práva« s neobycejnou

tí.

Ale malý vztek zmenil se za nejakou dobu ve vec,
ž llvelikého státu je jedine dustojna vuci neposluš
, u státu malému«, totiž v lhostejnost a chladnost.

ási injekce nastoupila až na podzim 1925,. pred
koslovenskými volbami. Fráze: »Cožpak ten Kra
• má u vás vskutku takovou moc, že samojediný
t. brzditi úpravu pomeru ke státu našeho významu
lezinárodní váhy?« s rozpadem koalice zmenila se
cekávání rychlého obratu, který nastoupí snad ješte
d volbami, snad hned po volbách. Zacátkem pro
ce 1925 nejen ceskoslovenské, nýbrž i sovetské li-
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sty prichystaly si úvodníky k privítání »definitivní
úpravy pomeru«. Na delnickýdl schuzích sovetských
bylo o tom mluveno jako o hotové veci, ba pro rok
1925 bylo velmi významným sovetským diplomatem
pro rokováno i uznání Spojenými Státy! Ale opet nic!
Locarno, jakási nová jednání, nové prutahy. Sovetská
verejnost ve svém celku již toho nesnesla. Vnejších
prícin není, odpadly. Vnitrních prícin není, Kramár
si již poplakal, odpadly tedy též. Což snad ten Beneš
si myslí, že od nás dosáhne nejakých predbežných
kompensací, slibu a odmen? Nerozumíme ceskoslo
venské zahranicní politice vubec, sovetská vláda nedá
zálohou na uznání de jure ani pul prázdného slova,
jednati se bude, až uznání bude provedeno. (Litvinov,
24. dubna 1926.) »Cožpak to »Cesko-Slo'Vensko« my
slí, že je osou svetové politiky?« - tak parafrasovaly
vyjádrení sovetských politiku kruhy širší a širší, až
konecne i mLIj-uletý gazetcík oboril. se na mne s otáz
kou: »A proc pak vy, Cechoslováci, nás neuznáváte?
Což nejsme šestina zemekoule?« »Nejste,« odpovedel
jsem mu, a upozornil jsem jej na clánky »Mladý Slo
van hledá svLIjsvet« v »Prítomnosti«, cemuž on ovšem
neporozumel a volal dále do ulice: »Cechoslovakija
nikak ne priznajot SSSR!«

Jak je mi známo, od té doby zájem ješte vke
ochladl. Necítí se zatím potreba obnovovati jej. Ru
ský delník i venkovan ucinil svuj, charakteristický po
hyb a máchnul rukou, ponevadž tou rukou máchnulo
víc lidí nahore. Jen sem tam otázka, jen cas od casu
tázavý obliceji. Netrpelivosti však jakoby byl ucinen
radikální konec. AspoJ1 se tak podle všech príznaku
zdá. Je klid, za nehož i vysoké kruhy sovetské zahra
nicní politiky nerady o cemkoliv ceskoslovenském mlu
ví a jednají. Nastoupila éra tichého spolužití hospo
dárského, s malými nábehy ke spolecenství kultur
nímu .

A prece jsem presvedcen asi o tomto: Sovetská ve
rejnost chová k nám neprízen za sibirské boje, vy
smívá se nám, nechápe nás, j-e dnes' k nám lhostejna
za právní neuznání. Všechny tyto city jsou na první
pohled uprímné, hluboké, zakorenelé. Je jimi stejne
naplnen radový Rus, jako Ukrajinec, Belorus, Kavka
zec, Tur1}men, J akut, Tadžik a tak dále. Dobrá. Tedy
všeobecná nenávist? - rekli byste. Nikoliv - odpo
vídám. Ukáží-li se zde naše automobily Praga, Tatra,
,naše vítkovické kotly a brnenské turbiny, náš cukr,
sklo, papír, tkaniny, nádobí a 'Podobne, zazní-li naše
hudba pod taktovkou osovetštelého lidov·ého umelce re
publiky Suka, sehraje-li »Cechoslovák« Réti výbornou
šachovou partii, v níž potre sovetského velmistra Bo
goljubova, nebo vystoupí-li trebas naprosto nepripra
vene a pro sovetské požadavky recnicky i vecne pri
mitivne celá kulturní delegace Bartoškova - všude
tam setkáme se nej-en s podivem a respektem, nýbrž
i címsi hrejivým, jak zde ríkají »rodným«, s- necím,
co dává nám tušiti, že tento vztah politické neprízne,
pohrdání a lhostejnosti je prec jen címsi, co muže ne
kdy naráz zmizeti. Tr·ockij pri otevrení velikánské
<elektrárny v Šature, která nese jménO' Leninovo a je
:z prevážné cásti dílem ceskoslovenského a specielne
moravského prumysl.u, vyjádril se k ceskoslovenským
inženýrum, když jsem mu rekl, že ceskoslovenský pru
mysl také trochu prispel ke stavbe centrály, asi takto:
~)Elektrodiplomacie funguje mezi námi a vámi zname
níte, cehož dukazem je práve tatO' elektrárna. A ta
ostatní diplomacie se nás zatím netýká.« Uvádím-li
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tato slova, chci tím ríci, že i tak OV}' Trockij, j1enž
vydával za bojll v r. 1918 rozkazy o postrílení všech
ceskoslovenských vojákll, kterí budou pristiženi se
zbraní v ruce, chápe nyní SVllj úkol docela jinak, než
jej chápal tehdy. Kclož ví, c~ho bychom se byli dockali
od Lenina, o nemž je dobre známo, že se pilne ucil
cesky, aby mohl naš'e veci studovati bezprostredne?

Nebylo v sovetském tisku vetších útokll, než jaké
podnikal kdysi Steklov proti Francii. Prišlo uznání,
prišlo nynejší vyjednávání o rade smluv' a všechno
jakoby utichlo. Systém diktatury a jednotnosti všech
tiskových projevll takové veci velmi usnadnuje, ac
ovšem v prípade nedohodnutí se zase ukáže, jak pro
jevy o prátelském pomeru byly povrchní a neuprímné.
Vidíme to dosti casto i na pomeru k Nemecku, k ne
muž, jak známo, pomer je upraven ze všech nejdu
kladneji. Proc bychom nemohli predpokládati, že i vMi
nám se to všechno ve vhodné chvíli zmení k lepšímu?
Zejména, budeme-li státem porádku a hospodárského
rozkvetu. Snad sami mužeme míti vliv na to, aby tato
budoucí zmena byla zásadní. Vždyt konec koncu i do
ba nejvetšího neprátelství ceskoslovenských legií a so
vetských vojsk je kdesi v hlubine sovetské duše jiste
považována za jakési naše veliké plus, které ukázalo
naši organisovanost, schopnost vzepjetí všech sil, od
vážnost a ochotu k obetem - tedy vesmes vlastnosti
hodné revolucního národa.

Je smutnou pravdou, že na poli kulturního sblížení
sovetských národll s námi bylo zatím dosaženo velmi
málo. Hudebne nás zde takrka nezlnají, vyjednávání
s Príhodou. Kubelíkem, Brokešovou nevedlo k cíli.
Literárne jsme známi ješte méne a bežné literární obe
censtvo sotva zná jména našich nejvetších literátu.
Dukazem, neprímým ovšem, múže sloužiti i prípad
BalmCJInt-Vrchlický. Dnes najdete 'V' nejvetších sovet
ských knihkupectvích z ceské literatury nanejvýš ruské
vydání Psohlavcu a Krest svatého Vladimíra, jakož
i zprávu, že se prekládá »Dobrý voják Švejk«. O »Sve
tové revoluci« Masarykove zde ríkají, že je to »zlost
ná kniha«, nikdo však nedá si zatím práci, aby podal
její podrobnou analysu. I ty doby, kdy v j»Kampf«
podával Trockij ostrou kritiku Masarykova díla »Ru
sko a Evropa«, zdá se již zmizely. Z literárního hle
diska, opakuji, jsme neznámi, \Volkerovy verše sem
nepronikly, v sovetském Rusku cte cesky jen Cicerin,
profesor Korablov v Leningrade, referent v komisa
riáte zahranicí a pak již jen rada ruský,ch a ukrajin
ských slavistu. Jsme tedy do jisté míry také sami vin
ni, že nás znají jen jako »Cechoslováky ze Sibire« a
»Ceskoslovensko, které SSSR neuzl!1ává«.

Aby,ch podal resumé: Nepohlížejí zde na nás prá
telsky, ponevadž jsou stále upozodíováni na veci, které
stojí mezi námi. Nedají si práci oddeliti plevy od zrní
a berou za pravdu každou hloupou: a hanlivou po
mluvu, kterou na nás vrhl buhví jak zaujatý cernoso
tenský generál, jemuž se ze Semjonova podílu na ru
ském zlate dostalo málo a který kdesi daleko za fron
tou slyšel, že Cechoslováci ruské zlato pri doprave
hlídali. Otázku uznání chápou ne v její složitosti,
v jaké ona zaplavuje nejen chladný rozum, ale také
vroucí cit našich vedoucích politiku, nýbrž se stano
viska primitivního, avšak prímocarého usuzování, že
když Anglie, Italie, Framci,e - proc ne i ... Kulturne
.o nás málo vedí a proto jsou chladni. Tam však, kde
se setkají s námi konkretne a presvedcí se o naší zdat
nosti, prolamuje se kura neporozumení nejlépe a ustu-
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puje srdecnejšímu pomeru, než by na první pohl
vzhledem k oficiell!1í chladnosti, bylo možno ·oceká

Nad lepší budoucností pomeru sovetské verejn
k nám není treba zoufati, i když dnes bylo by si p'
v leccems zásadní zlepšení.

Terd. Peroutka:

Liberálové a zlaté tele.
1.

Nikdy nebude na svete jen jedna ,slj,laa jednav
Vždy bude mnoho sil a mnoho vecí. Proto by si
clovek predevším osvojit umení uvádet veci v ro
váhu a držet je ,na uzde. Lidé si vubec musí dá
dobrý pozor na Sivé vynálezy, aby se nestali jej'
otroky. Nekdy jsme v pokušení ríci, že veci, nástr
3 zrízení mají svou vlastní Vlili k moci. Jsou lidé,
rí v dnešním kapitalistickém rádu vidí neco, co m
být a co se nedá zmenit. Vidí v tom samá nubnáa
oclstranitelná fakta a ,nedovedou si pred:stavit, že
spolecnost mohla žíti jinak než takto po kapitalisti
'Svobodnejší duchové pozoruj,Í, že kapitalism je nov
dobý Golem: výtvor, kter}' se vymkl moci svého '
a ohrožuje jej. Oni vidí, že všechny ty veci, z nichž
skládá kapitalismus, byly zavedeny proto, a])yule •.
a usnadnily život, že však behem doby z toho, co
být prostredkem, stal se dl, a že o kapitalismu dnes
naproIs.to nemuže býti receno, že ulehcuje život;
opak, pro velmi mnohé lidi ciní zemi slzavým údo!'
Je otázka, ,na které strane je místo liberálu. Nepoc
Duji ani na okamžik, že jejich místo je po boku 00'
svobodných duchu. Liberalismus, který si chce zasl
žiti toto jméno, nemuže nevideti, že kapitalismus je
více než jedné stránce potomkem zlatého telete ze S
rého zákona a že je z onech sil, které se casto IV)'

nou z moci clovekovy a rádí po ,svém.
Nemužeme zavírati oci nad tím, že slovo Ii ber

I i s m u s ztratilo kredit. Nekdy se zdá, že už illev)'l'
.ani psa od kamen. To je následek tol1o, že v novéd
se procházelo mnoho degenerovaných deticek li
lismu, které tomu jménu nedelaly docela žádnou c

ba hure, které svým pocínáním zavinily, že se sk
vubec zapomnelo na to, co to jest opravdový li
lismus. Myslíme-li na pr., že márodní demokracie
liberalismus jsou totožmy, pak ovšem není žádnÝ'd
ze nejsme :spokojeni s liberalismem. Nebo 'vyberem
si národne liberální stranu v Nemecku za predstavit
liberalilSillu, pak také prirozene odsuzujeme liberal'
mus. Stejne hledáme-ID li'beralismus v »Neue Fr
Presse«. Všechny tyto strany, jež jsou liberální po
jména, nej:sou jimi ve skutecnosti, a opravdovému
beralismu se v nich vede jako v Prokrustove loži.V
zmeme nacionálne liberální tranu v Nemecku, kt
ostatne po válce sama nahlédla, že je treba ucinitik
nec komedii a prezvala se Ina »Volkspartei«: to je st
na, která ve skutecnOlsti prestala být liberální už
casu Bismarckových; zastupovala ,vrstvy, které po
rážce privilegií šlechty prestaly míti zájem na dalš'
liberalisování a l!1aopak videly první svuj úkol v
jení svého majetku proti 1!10vým myšlenkám; je .
rozdíl mezi 1l1imia konservativci byl ten, že kons
vati,vci zastupovali kapitál agrární, kdežtO' str<Jcna
rodne liberální se bila za kapitál prumyslový. U nár
ní demokracie zase liberalisující tendence se zasta.
po vítezství ceského ,nacionalismu; od té doby pres
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ecechsociálních a národnostních naprosto praco~
pro vec svobody. Opravdov)T liberál musí i jin)Tm
tlm meriti stej,ným loktem jako svému, i když je
to nepohodlné. Kdo ješte nevidel, jak dávno ná

í demokracie opustila liberální vec, tomu se snad
rely oci ted pri jejkh líbánkách s fašismem. Není

"no posuzovati, žádnou myšlenku podle odpadlíku.
Iiheralismem se veskrze zacházelo tímto zpúso

· Nikdo by' nepOIsuzo,val ceský národ podle odro
. Nikdo ,nebude sociální demokracii soudit podle

· Hudce, který byl sociálním demokratem a nyní
ásleduje svou materskou stranu aspon dvakrát
e \' »Národních listech«. Stejne je tedy falešné od
vdt.liberalismus podle lidí, kterí k nemu mají sko

~akdaleko,jako nyní p. Hudec k sociální demokra
•'ení každý liberálem, kdo úlení socialistou. Má
li urciti mí~to, kde by mel státi skutecn); ,Iiherali:s
, musíme ríci, že jeho místo je dnes daleko blíže

'alismu než nejaké strane, která si obrala za úkol
)'miduvody hájiti nezlencené trvání dnešního ka
istického porádku. ]\ni ,o'sohnosti prv·ního rádu

'valy e na liberalismus správne. Vlivem sug~stiv
sohnosti 1\ lasarykovy ral,ší rilo se u nás pahrc];'mí

ralismell1. l\las,aryk liberály velmi pronásledoval.
áme-li však v jeho spisech, co ,vyrozumí val lihe
em, shledáme, že mel na mysli také jen ty fa

é liherály. Cteme na pr. v jeho »Ja·nu Husovi«
násilnickéma germanisujícím liheralismu«. Násill
)' a germanisující muže ovšem h)Ttj jen ten libera
us, který vtlbec prestal býti liberalismem a který

to jméno ponechává jen na památku. Chteli-li ne
"í muži, zvoucí se liberály, germanisovat ceský l11á
, nemužemez toho ,ciniti žádné závery o samotném
alistTIu,jako nemužeme ciniti žádné závery o ab
entní myšlence, najdeme-Ii nekterého abstinenta
molzpitého ve škarpe. V »Pickw'Íckovcích« je vý
á figura pobožnustkáre, který tvrdil, že všechny
vé nápoje s,e mu hnusí, po:nevadž je to V)TmysI.
!tIV,ale dodával: »kdybyste však chtel vedeti, která

" hto hnasností je mi nejméne odporná, tedy, drahý
teli, jest to sklenice horkého rumu a dve kostky cu

<10 toho.« Je tedy také zcela možno, ž,e ve Vídni
i liberálové, kterí ríkali, že utlacování národu je
USd1é,ale dodávali: kdybyste však chteli' vedeti, kte
utlacování národu je nám nejméne hnusné, tedy je
ono utlacování, které provádí národ nemecký. Kaž
myšlenka má své pokrytce a odpadlíky, ale není
'voo souditi: ji podle nich. Chceme-li rozumeti Ma
kovu soudu o liberalismu. musíme pamatovati,

Ý liberalismus mel tehdy Ina ocích: byl to velmi
tvorený liberalismus nemecký a vídenský, liberalis

»Neue Freie Prelsse«, který ze všech liberálních
d opravdove pecoval jen o židovskou emancipaci

za ni byl ustavicne ochoten k ústupkum pred moc
i tohoto sveta; u nás v Cechách bylo to pa!k mlado
tví, které práve v rukopisn§ch bojích ukázalo, jak
o je v nem skutecne liberálního ducha. J aproti to
stojí intimní Masarykuv pomer k liberalismu an

ckému. Masaryk, ac[ liberalismus odsuzoval, sám
vždyIiberálem v <lJnglíckémsmys,lu. Jeho realismus
iberalismus - ovšem o,pravdový liberalismus 

jen dve jméma pro touž vec.

~o byli »germanisující liberálové«, tak jsou pri
ne i liberálové, kterí nepecují dosti o cistotu svých
d, pokud se týká kapitalismu. Jejich liberalismus
v pa:prscích milionu jako sníh. Obycejne tvrdívají,
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že at se namáhají jakkoliv, nemohou na této zemi na
lézti nic, co by ,se podobalo kapitalismu: ríkají. že ka
pitalismus neexistuje, že je jen píle, podnikavost, šetr
nost. Je to zvlášt,ní prípad slepoty. Príkladem této oaní
choroby mt'Jže býti dr. Kramár. PU'pírá, že by kapita
lismus vtl'bec existoval a posmívá se tomu slovu; s ob
libou ríká: jací' pak my jsme kapitalisté, za války jsme
všidl11~ jezdili s ruksakem pro aprovisaci, profesor
jako delník. Nehledíc ani k tomu, že profesory a del
ní'ky nikdo nepodezrívá z kapitalismu, je to dokladem
nevedeckého nazírání. které je charakteristické pro dra
Kramáre i v mnoh)"ch jin)'ch vecech. Je velmi pravde
podobno, že dr. Kramár sám se nitkdy o kapitalismus
neuhodil a že mu ze setkání s kapitálem nikdy nena
skocila boule; je to pravdepodobno už proto, že tento
otec národa je sám kapitalistou. ac ovšem musíme vy
dati svedectví, že nikterak výboj'ným a násilnicldm, po
kud se jeho vlastního kapitálu t)Tká. On pouze 'nepozo
ruje to, 'CU'je pro nehU' vzduchem. který dýchá. Ale ne
všichni lidé vdechují tento vzduch. Pro ,ne pak kapi
talismus je vá;bnou skutecností. Vlastní kuže je zname
nitý vedecký :pozorova'CÍ nástroj. Kdo jednou odnesl
nejaké dusledky kapitalismu na vlastní kuži, ten je
(l jeho existenci - je-li ovšem. ta.k rOZLlmn}",ahy do
\"edl uvážiti príc~ny a n;'tsledky - aspon tak presved
l.en jako Sombart, kter)' o nem napsal knihu. Libera
lismus mapros to nemuže hýti tak na štíru s 'vedou a
zkušenOlstí, aby popíral existenci kapitalismu. Kapita
lismus jest, a musí b),ti n1.éne toho dnešního kapita
lismu, má-li spolecenský rád býti dusledneji než dosud
organisová,n podle zásad rozumu, spravedlnosti a pro
spešnosti.

Jaroslav Adlof:

Agrarism a Slovanstvo.
»Agrarismus« je kredo rolníka, asi tak jako »socia

lismus« je vyznání víry delníkovy. Slované dnes stej
ne jako v dobách dávn5'ch patrí k národum prevážne
zemedelsk)Tm, je tedy dosti podivno, že o hnutí, které
bychom mohli nazvat »slovanský agrarismus« se ,neJen
v ceské, ale ani v ostatní širší slovanské verejnosti
mnoho nepíše. »Agrarismus ceskoslovensk)T« je dnes
urcitý a jasný politicko-filosofický program ceského
rolníka, je to svetový názor zemedelce, jak Jej formulo
val v programu »republikánské strany zemedelského a
malorolnického lidl1« U nás A. Švehla. Je to tedy ce
skoslovenská ideologi,e, nechceme-Ii ríci jen »ceská«,
a slovanského na ní zatím je asi jen to, že »Ceši patrí
mezi slovanské rasy«.

Nicméne však existujl lidé, kterí, jak se zdá, doceh
poctive myslí, že propagováním agrarismu pracují pro
sjednocení Slovanstva. »Agrární demokracií dospeje
me k reálnému slavismu«, praví se, což tedy by zna
menalo, že se propaguje agrarismus jakožto_idea bu
doucnosti slovanské. Myslí se, že na tom.tQ základe
bylo by možno uskutecniti »co sto veku bludných ho
dlalo«, a zapomíná se prozatím v prvním nadšení na
to, že vše, co není založeno na opravdu pevných zá
kladech, dríve nebo pozdeji »zvrtne doba«.

Ve »Venkovu« cetli jsme tato slova:
),Tvorí se už jistá tradice našich politických i nepoli

tických svazku, tradice, že ve všem svém pocínání máme sou
cinnost vše c h t é mer slovanských národ{L Cítíme v sobe
dosti síly provésti s lov a li s k o u myš len k u s v Ý c h
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a t c U, cítíme v sobe dosti síly, uskutecniti r e á ln Ý sl a
v i s m u s, ponevadž ta, Co' spocívá na plecích slovanskéhO'
zemedelce, má v sabe takový padklad, že ta nejde nikdy

a nijak zrušiti. Jsme achotni zrevidavat slavan
s k a u myš len k u takl aby se nemahla státi nikdy pad
netem k nejakému útaku, ale aby se stala basí míru a ob
novy mezi národy.«

Chceme se držeti toho, co cerné na bílém tu psáno
a nejsme proti »revisi myšlenek«. Proto uvádíme hned
další passus reci:

»Vítáme vzrust zemedelské demakracie v Juga'slavii a
1i tu j CI m e, že n CI m ohl i pri j í t(!?) na: 'š'i br a t rrti
Pal á c i, za než máme zde n á hra d u v a g r á r ním
diplamatu hrabeti L., jenž je stálým pajítkem mezi
nám i a ti m(?) Polskem, s nímž bud e m e vždy ve
styku.«

At už beží zde vlastne o prostý prípitek ci o zdvo
rilost, projev tento podáván je ctenári jako projev ofi
cielní, titul zprávy je »agrární demokracií k reálnému.
slavismu«. Agra.riiSmus je prý »hnutí ryze slovanské«,
a na nás je nyní pecovat o to, aby i naše agrární pa
litika dostala nejaký »reálný slovanský smer«, musíme
navzájem spolupracovat, slovanské státy nesmej'í stát
pratil sobe atd.

Tedy »slovanská politika« a »slavanský prípitek«.
A kdo první na tento 'slovanský prípitek adpovedel,
byl - Rumun, delegát rumunské strany agrární. Te
prve pak prišel polský d i p lom a t a hrabe, a. pak
snad nejaký opravdovÝi slovanský zemedelec'. rJe to

tedy trochu divné »,Srlovans:~éhnutí«, když je zrejmo,
že zváni jsou i Rumuni, 'národ neslovanský. Bud jsou
Rumuni od nejaké doby národ slovanský, nebO' je nut
no priznat, že agrarismus není hnutí ciste slovanské,
ale hnutí mezinárodního rázu, hnutí zemedelcu 'všech
národu. Nebo musíme Rumuny brát jen jako »hosty
mezi námi Slovany«, asi tak, jakO' jsm brali a bereme
dodnes Francouze.

Agrarismus je »slavanské hnutí« asi tak, jako se ne
kdy ríká, že »sokolství je slovanské hnutí«. Ríká se,
že je ta slovanské, protože bychom rádi videli, aby
tab y I o u vše c h S I o va n U. Je to j'en »titu
láme slavanské«, jinak však je to pa pravde jen a jen
ceské.

Nejvetší IslovanskSn ná,rod, ruský, mel sice již hra
bata, kterí se oblékali jako mužíci a psali pro mužíky.
Tolstaj svýma vlastníma hrabecíma rukama oral a dal
se tak Repinem vymalovat, ale ruskéhO' sedláka-budi
tele Ruska ješte doapravdy nemelo. Ta jen my Ceši
ze Slovanu byli jsme tak štastni, že meli jrsme svého
Yaváka již pred vke mež sto lety, že meli j'Sme pra
vého selského filosafa Alfonse Štastného, sedláky jako
Prokupka ét Kubra, atd. Agrarismus na Rusi teprve
snad se rodí, a rodí-lí se - ani to nevíme - pak mu
síme pocítat s tím, ž'e to bude nejdrív »díte«, které
bude muset zprvu chodit do školy, bude se muset, ucit
a ucit a teprve až trochu doraste', bude s ním rec a 
politíce, zvané »agrarismus slavanský«. Taková je dnes
situace v Rusku, že ani takové veci nevíme, jakO' je
.))smer jednoho sta milionu selských lidÍ«. Prý je tam
skoro dvacet milionu selských haspodárstvÍ, ale je-li
tam nejaké ))hnutí« a kterým smhem techto dvacet
milionU' selských haspodárstvÍ jde, neví dnes nikdo.

Situace v Polsku, v druhém nejvetším státe slovan
ském, je stejne neutešená. V prosinci 1925 cetli jsme

10. cervna I

tato hrdá slova agrárníhO' politika ceskoslove{1skéh
)Zrovna vcera a dnes je ve Varšave sjezd selskéstr
ny )Píast«, Vhtasovy - poslali jsme· tam dva
slupce z kruhu poslaneckých« ... To bylo v prosin
dnes, j'e to j!:tR:Siíjiné/a Pílsudském nevíme, že by
clene mnejaké selské strany. Byl to konecne sám »V

kov«, který nedávno prinesl clánek, v nemž psalo
o tam, že ))selské Polsko se teprve hledá, teprve rodí
ci-li jínými slovy zatím ješte není ... Tcikže neví
na cem jsme, nehledíme"']i ovšem k zmínenému j
faktu, že existu}í tam a:spon agrární diplomaté
šlechtou.

V Bulharsku byla sílná strana selská, byl i sels
politik, byla dokonce j selská vláda Stambolijské
dnes však 'je težko se vyznat v pomerech, které
mení s pravou balkánskau výbušností. O Polsku js
se docetli, že tam ))teprve pozdeji nastalo trídení d
chU'«, o Bulharsku referuje se nám, že prý tam »p
xe predhonila (agrární) theorii«, ta jest v tom smysl
že agrární strana dostala se tam k vláde drív, nežby
rádne organísována a upevnena politicky a progra
move. .

V Jugoslavií ucinen byl nábeh k organisací již pr
casem, ale podle zprávy )Venkova« (17. 8. 1924) by
to prý vke teorie než praxe. Raku 192.1 docetli js
se, že porádán byl v· Belehrade {už cí teprve?) šes
výrocní kongres zemedelské rady; jinými slovy hnu
agrární není tam zrovna nej:starší.

A tak vla:stne jediné agrární hnutí, které by mohl
být ideálem každého zemedelce, at slo'Vanskéhoci ne
slovanského, ruského stejne jakO' na príklad francouz
ského nebo rumunského, je agrární hnutí ceskosloven
ské. Neznamená, že snad dánský nebO' švýcarský rol·
ník by byl horší než rolník ceský, vždyt je známo,že
naši rolníci jezdili dO' Dánska a jezdí ješte dnes do
Dánska í jinam se ucít tomu nebo onomu. Politick
však ceský rolník znamená daleko víc neŽ' na príkla
rolník 'Ve Francii, Nemecku, ba i víc, než rolník-far
már v Americe.

Ceský sedlák je nesporne na výši doby. Je-Ií však na
výši doby, není to proto, že Jeho »)agrarismus« je »slo
vansky'«, ale proto, že }eho agrarismus je založenna
vzdelání. To je ta 'cenná vec na agrarismu, .nikolivšak
nejaké nejasné povídání 'O slovanství. V programu
strany z roku 1922 cteme:

»Chceme býti ve spajení s demakratickými živly všech
slovanských náradu a úcastniti se nezištne abrodné práce
ve Slavanstvu. Zvl<ište jsme achatni priciniti se prí
k 1 a dem i zásahem a hospadárské i duševní pozvednuti
zemedelského lidu u príbuzných vetví slavanských.«

To jest asi to jediné, co je v možnosti ceského sedlá·
ka, dát prí k I a d, umožnit, aby se ostatní mohli
necemu naucit, a to ovšem na druhé strane znamená
také sám stále se ucit, být zkrátka technicky, kulturne
i politicky na výši své doby. Jen se nesmíme oddávati
planým :ilusím. Žádný ueítel ješte' nedovedl naucit
žáka, který se nechce uCít. V programu strany cteme
na príklad dále toto:

»Nechceme vést planých recí o slpvanství, naše cesko
slovenská zemedelská politika: je paHtikou skutecností a
reálnéhO' života. Chceme naucit ruského zeme

delce, který tvarí 90'% ruského nárada, pra
c a vat, v y r á b e t, mys lit, pac í t a t, a tím hodláme
polažit základy prO' ruskau národní damácnast. Tímto na·
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síme stavet na s'vém, na ceské nebo ruské nebo polské
zem~, nic nemužeme postavit na nejaké »slovanské
zeml«.

Jsme jiste hotovi hájit s voj i zem i, zemi ceskoslo
venskou v našem konkrétním prípade, ale pochybuji,
že by se našel selský synek, který by byl hotov hájit
nejakou »slovanskou zem<~ nekde na, Vol ze nebo na
Urálu. Takovi' »slovanská puda na Volze« a ml. prí
klad »dánská puda« nekde u Kodane nebo Lyngby
jsou pravému reálnému ceskému agrarismu obé asi tak
stejne - daleko.

Ideu .je možno hodnotit podl'e toho, jak za ní lidé
stojí a co za ni jsou hotovi obetovat. Nekdy jsou lidé
hotovi za ideu umrít, nekdy však jsou hotovi nejvýš
vlézti pro ideu pod piano. Za ideu ces k o s love n
s k é pud y položila hezká rada lidí své životy. Ne
zlehcujme tuto ideu tím, že budeme zavádet ješte neja
kou ;,ako by vyšší, ale mlhavou, nejasnou ideu nejaké
Leme ci pudy slovanské, držme se urcitých reálných
formulací i ve »slovanské politice«!

Národní hospodár

Jirí Beneš:

Politika a penežní ústavy.
V,e'nkov, Ceské slovo a jil11é casopilsy, pri

farené k býv,aLé koalici, nekolikráte již vyjádrily své
potešení nad rozsáhlou cinností politických stran. Okol
nost, že není již u nás jediného oboru lids'kého sna
žení, jemuž by strany 'nevtiskly svuj· ráz, zpusobila
redakcím velikou radost a dává jim príležit,ost pripo
menouti ctenárum, aby ,se poklonili moCÍ' a síle, dosa
žené systematickou mravencí pílí sekretáru a výkon
ných výboru. Z.v.lášte Ven k o v nekolikráte oceniL ve
likou práci, kterou denl11evykonává - ovšem jen pro
stát a lDárod! - politická stran.a, kdyŽ' stará se o vše,
co clovek potrebuje, když pecuje o obchodní smlouvy
se stejnou energií, s jakou opatruje koncese na bio~
graf, když klasHikuje umelce N á rod n í hod iva di a a sestavuje zároven porotu pro udílení 'cen na h'o
spodárské výstave, když zadává Istavbu elektráren a
udeluje 'státní subvence na vzorl11á hnojište a tak dále.
Radost techto liS'tll nemohla by býti úplná, kdyby pe
neŽDicbví, jeden z nejduležitej'ších oborU' podnikání,
bylo vyrazeno z politické péce. Naopak, penežní ústavy,
které znamenají pro str<l!nu fondy, sinekury, hospo
dárský; vliv, nejkrásnejší prostredí pro protekci a
vhodný asyli pro vyrazené politiky, tyto dojnice, jejichž
ucitecnost pro straml muže prekonati pouze .dojnice,
kterou si ucinily ze státní správy, byly mezi prvými
baštami stranictví.

Je však podstatný rozdíl ve vlinl a rozsahu politiky
v ru'zných druzích penežních ústavu'. Státní :a zemské
ústavy, záložl11Ya sporitelny jsou témer ú'plne k dispo
sici politickým stranám, které je ovládly, a jsou jedním
z nejúcinnejších prostredku pro upevnování stranictví.

. Banky jsou také k disposici stranám, ale ne již pez
Výhradne a rozhodne l11ezadarmo. Naopak, uvidíme
ješte, že Ibankacasto vykonává sice 'príkazy strany,
a.le že tyto príkazy sama ilnspiruje a dokonce ovlivnuje
vedení :strany tak, že urcuje smernice jeho lC~nnasti bez
ohledu na program a smýšlení stranníku. Ta je rub
politiky v penežních ústavech.

ším praktickým slovanstvím a p r a k t i c kým r u s o f i 1
s tví m chceme zahájiti ve slovanské politice novou dobu,
dávajíce jí sociální, kulturní a politicko-hospodárský obsah.«

Je to hezky receno, je to ideavé, ale není to asi re
é, nelze to brát vážne, že bychom kdy mohli »na
it tech dvacet milionu ruských hospodáru - tolik

ostatných hospodárství podle statistik približne na
usi je - našemu ceskoslovensko-slovanskému agra

ti. Po této stránce nesmí si nikdo, kdo chce se za
at reálnou politikou, delat iluse. Jiste, že nikdy ne

stalo se tolik ruských zemedelcu za hranice jako
techtodobách za bolševického prevratu. Na letošní
spodárské výstave meli jsme príležitost docísti se
terýchstatistických dat o zemede,lské emigraci rus

, ti nás. Pocítá se, že v r. 1926 zustává v republice
I. registrováno neco málo pres dva tisíce pet set
kých zemedelcu, pro než porádáno behem trí let

924-26) 38 ruzných kurslr za úcasti asi ctyr tisíc
'vštevníku. Hospodárské školy ukoncilo u nás

-25 142 zemedelcu, studovalo 1925-26 jen 92
edelcu.To je vše!! Stací porovnat tato mizivá císla

faktem,že na Rusi je dvacet milionu hospodárství,
tomu si primyslet, že neutíkali z Ruska jen samí
jlepšíz nej'lepších« a uvážit, že nevíme, zda a kdy
tito bezzemci budou moci vrátit a vidíme hned, že
ucit ruského zemedelce, který tvorí 90 procent rus
o národa, pracovat, vyrábet, myslit a pocítat« je

01 nad naše Inej:sJovanštejší síly.
"Byli Francouzi a Anglicané národy buržoasie, ale Slo

vané jsou lidem své púdy. Ideou národu západních, jež
rostly a padaly s výrobou prumyslovou a svctovým obcho
dem, mohl a do casu muže býti liberalism a industrialism.
Ideou národu 'slovanských, ideou jej ich národního a stát
ního jádra jest idea púdy, jest agrarism. Evropa jest
v krisi hospodárské a ideové. Staré p r a m e n y v Ý ž ivy
a myšlení vysýchaj í. Industrialism, již svou po
vahou aristokratický, stoj í pred ohromným zápasem s trí

dami delnickými a již predzvesti zápasu tohoto vnášejí do
spolecnosti západní Evropy neklid a zmatek. My, svobodní
Slované, o nichž pred tisíci lety psaly kroniky, že jsme
národy zemcdelcu a pastýrú, vstupuj eme nyní do volné sou
teže práce a ducha s národy starými a jako mladý clánek
v organisaci lidstva prinášíme ideu, jež prýští z našich dejin
a z naší nejlepší hmotné a mravní síly, prinášíme ideu

zemedelské dem.okracie, i d e u pud y. My jsme prekonali
staré formy feudalismu a jsouce bez zájmu .na kapitalismu,
prekonáváme krisi sociální a Wásáme, že duch, intelekt a:
práce pltdy jest jednou z nejhodnotnejších složek snaženi
lidstva po novém a lepším. My, lidé pudy, chceme dát
u r cit o u for m u I a c i oné touze slovanských filosofu,
kterí jen tušili v lidu slovanském nové hodnoty, jichž
lidstvo nebude moci postrádat.«

koncí oddíl programu ceskoslovenského agraris
v cásti, kde formuluje se slovanský úkol tohoto

utí.

Agrarismus je, strucne' receno, positivní, reálný
tah cloveka k rodné pude, at už' prakticko-fysický,
už z povolání, at ideový, filosofický ci citový po

národní. Positivní pomer k tomu, cemu ríkáme
ná zeme«. A v tomto naprosto urcité pomeru ne-
tuje docela nic, cemu bychom mohli ríkat nejaká
vanská zeme«. Neexistuje a nebude existovat žád
slovanská zeme«, je jen zeme ci puda ceslá a slo
-ká,polská a ruská, ukrajinská, bulharská a srbská.
e ci puda cerná nebo hnedá, kyprá nebo tvrdá,
itá nebo píscitá nebo kamenitá atd. Každý mu-



Prítomnost344

Nikdy nebylo nejmenších pochybností, že N á r od
n í b a ,n k a bude zpolitisováJna. Je soucástí našeho
státního zrízení, které .je prímo prolezlé stranami bý
valé koalice. Nebylo tedy !pri zakládání cedulové ban
ky otázkou, zda podarí se ji zachrániti ,pred hrabivostí
stran, mýbrž mohlo jíti pouze o to, zda bude jenom
pro strany, ci zda i slát muže míti z ní prospech. Pro
saditi tuto druhou eventualitu nebylo tak snadné a dr.
Engliš !by asi mohl vypráveti, kolik energie a jakých
hrozeb bylo tre'ba, aby správa banky nebyla aspon for
málne ci e leg a c í stran a aby pri 'sjednávání kandi
dátky jen ponekud se prihlíželo ke kvalifikaci. V Ná
rodní bCllncese to z cásti pod aríl1o. I ,když možno váž
ne pochybovati o kvalifikaci clenll generální rady, pre
te dlužno konstatovati, že udelalo se vše, aby i osobní
'zdatnost se uplatnila. Nepodarilo-li se to úplI)e, pak je
Ivina jen na odbornících. Strall1Y daly nejlepší své lidi
a strany nemohou býti cinell1Yodpovednými za to, že
skutecní odborníci nemají dosti slaré 'legitimace. Za to
v zemsk)'ch ústavech ,vládne politika podle své libosti.

Správu zemsk)rch penežních ústaVl! jmenuje mini
sterská rada podlel návrhu zemské r:;právní 'komise.
Zemské ústavy mají sice své reditele a odborné úred
,nictvo a jim dekují za svoji, "prosperitu, ale mají také
tak zvané volené reditele a tem deku jí zase za své zpo
litisování. Pri j'menování techto volen)'ch reditelu ne
padá kvalifikace vll'bec na váhu. Mí'sto voleného redi
tele je majetkem str3Jny. která je obsazuje jedine podle
zásluh stranických. Na príkla'd reditelství Hypotecní
banky. Generáf.ním reditelem byl dr. Isidor Z a hra d
n í k. Když dr. Zahradník zemrel, stal se nesmelý 'po
kus o rozhodování o jeho nástupci. Ale repubJikáns'ká
strana energi'cky zakrocila. Konst.atovala, že místo je
její a že o na samojedi,ná má právo rozhodnouti, kdo
na ne bude .imenován. Petentll však bylo mnoho, sme
ru ve strane je také mnoho a tak její rozhodnutí se
velmi znesnadnilo. Mluvilo se o panu 'udržalovi, psalo
ise O' panu 1\Ialypetrovi. ale ,pro ,nikoho se nenašla
v agrární strane dostatecná vetši'na. Proto také místO'
nebylO' dosud obsazenO'. Národní demokracie jmeno
vala do Hypolecní banky pana D I a b o I u, který ovlá
dá dokonale orga,nisacní rád své straJ11Y.ale banko-v'nt
praxe zustává mu španelskou vesnicí. Lidová strana
vyslala pana Kr e j' cí h o, sociální demokraté kladen
ského starostu pana K i n d I a, nemectí agrárníci pana
Bauera atd. Všichni otvírají prekvapením ústa, slyší-li
nejaký odbor.ný bankovní výraz. To však neprekáží.
Nej'sou v HY'potecní bance, aby ji spravovali. Jejich
místa nej'sou povinností, nýbrž odmenou za stranické
sll!žby. Jediný paln \111 ii n s c h má bankovní praxi.
Ale lceskoslovenští socialisté, které zastupuje, ,nepo
trpeli si - jak známo - nikdy na odborníky. P'roto
ani pan \1I1i.insch:není reditelem HypO'tecní banky, pro
tože byl bankovním úredníkem, nýbrž proto, že mezi.
baJ11kovními úredníky .agituje pro stranu ceskosloven
ských Isocialistll.

Typický príklad politické zvule v penežních ústa
vech dá\'á 1\1e s t s k á s par i tel n a p r a ž s k á.
Je to nejvetší úslav toho druhu v Ceskoslovenské re
publice. Její vklady prasahují 1.000,000.000Kc. Jej'ím
vrchním reditelem byl pan P o spí šil. Místo vrch'ního
rf.:ditele jé 'vý'nos-nou sinekurou, jak o' tom svedcí fakt,
ž, pan Pospíšil ,vedle p I n é h o 'p I a t 11 V Národní
bance má ješte z Mestské .sporitelny 130.000'- Kc
rocl!1ípense! Je jen prirazeno, že místo panem Pospí
šilem uvolnené nebylo obsazeno kvalifikovaným úred-

níkem, nýbrž politiockým exponentem. Podle klíce pri·
padla funkce národním demokratllm, kterí rozhodit
se obsaditi je panem ministerským radou D o m í,ne m.
Obsazení však vyvolávalo ,nekteré nesnáze. Ale poli·
tický klíc dovedl je hrave -odstraniti.

V prvé .rade je predpis, že do služeb sporitelny ne
'smí b),ti nikdo .prijat po '35. roce svého veku. Vec ,e
však napravila prostým usnesením sporitelního výboru,
kterým tato klausule byla upra,vena tak, aby se hodila
na ctyricetišestiletého pana Domína.F-rned, clr u h ého
dne ministerstvo fi,nancí jako dozorcí 'Ú'rad usnesení
výboru schválilo. Schválení mohlo prijíti ve 24 hodi·
r;ách již proto, že pan ministerský rada D o m í n byl
t e h d y v min i s t e r s t v li f i n a 'n c í ,spo r j.
tel ním rGÍ"ere,ntem a ,sám us~esenl
pro sebe schvaloval!

Sporit:elní ,stanovy (nedovolují zapoctení vke než

S let predchozí praxe do služební doby u ústavu, To

ovšem nemohlo prekážeti uS/nesení. kterým 'Panu Do
mí:novi se za'pocílalo 21 roklI. Stanovy zakazují. aby
dva príbuzní byli v ústa'Vu v pomeru nadríztl,lébo
'k podrízenému. Pan Domín mohl se však státi 'Pred·
staveným svého vlast.ního bratra. Služební rád -nedo·
voluje méne kvalifikovaného jmenovati vrchním redi·
telem. :isou-li 'kdisposici úredníci ústavu lépe kvali·
Lkovaní. Zá..ikazse obešel proste kO'nkursem, v hemž
pro v r c h n í hor e d i tel e nebyla žádána ani ta
ková kvalifikace. jakou m u s í míti každ)' úcetní ceka·
tel! Ješte 'nekolik takov)'ch prekážek bylo. le podle
klíce mel b)Tti jmenován pan Domin a pan Domín pro
to jmenován byl bez ohledu .na zákon, na stanovy spo
r~telny, bez ohledu na služební rád a prirozene i bez
ohledu na úrednictvo ústavu.

N ám~stkem pana Domína byl jmenován pan vrchní
'úcetní ,rada jM e n g e r, ceskosocialistick)' odbotník bez
odborných vedomostí a bez sporitelní praxe, Bylo mu
zapocítáno 17 'roku, ac byl úredníkem zemského \'~'
boru pouze 14 let. Tri léta, jako válecná, byla mu za·
pocítána dvojmo. Teprve námestkem pana námestka
,byl jmenován odbomík.

Venkovské záložny, Reiffeisenky, není možno pova
žovati za sinekury, ac i o jejich správu jsou prudké
boje. Politika používá jich k drobnému hospodárskému
tlaku na volice. Ovládají je predevším strana lidováa
agrární. Uvážíme-li, že drobný sedlák a chalupník je
odkázán se svým úverem jedine ,na tyto ústavy a že
správa techto ús,tavu úzkostlive dbá, aby této okolnosti
dostatecne využila ve prospech své strany, poznáme,
proc jen s velik)'mi financními prostredky mohou jiné
strany do vsí vniknouti.

Zcela zvláštní roli v politickém ži\'ote však hraji
banky. Jsou ovšem veliké rozdíly u jeclnotli'i)'ch ústa·
Vll. Nekteré ba,nky ,byly prímo politickou stranou za·
loženy, aby strane pomáhaly svým finanoním vlivem,
svými zisky a i svými sinekurami. V tomto smeru uplat
11.ovalase nejvíce stra:na agrární, která pomoci sv~('h
ba'nk rostla. Správa takov)'ch ústa \'ú je pI,ne v rukou
vedení strany, veliká rada podnikl!. které banka za
lúžila nebo financuje, vydelává pro stra,nu a ,strana~im
opet opatruje .rl1zné výhody, odpisy danové, státní do
dávky atd. Banky tohoto druhu možno považovati za
soucást financního hospodárství politidcých stran, V~··
hody z toho ply'noucí jsou tak veliké, že strana, která
nemá 'podobného podniku, používá všech prostredki'l,
aby se ho zmocnila. V procesu s reditelstvím jedné
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Literatura a umení

Jan Klepetár:

Malá pražská divadla.
1.

Malé pražské scé'ny nemají ta štestí, ~teré mely ne
oficielní scény jiných mest. V Paríži kdysi Al11toine
soustfedil vybrané obecenstvo v·e svém programove
vedeném »Théatre libre«; dnes »Théatre des Arts«
s manželi Pitojevovými, »Théatre des jeunes auteurs«,
»Théatre de l'Atelier« a »Studia des Champs-ELysées«
representují vlastne divadelní Paríž, v Berlíne, Vídni,
Moskve upírají 'Se aci kritiky ke scénám tneoficielním
jakO' k prubojcllm na.véha umení - u nás malá di
vadla zájem tohata druhu na sebe neupautala. Z ne
kalika dllvadu. Predevším úplne pastrádají rázu ume
lecky prubojných scén. Jediné »Osvabazené divadla«,
které se teprve let,ooSvynarila, prichází v úvahu. Ostat
ní (Burianova divadlo, Rokako, KO'media) jsou v prvé
rade zábavil1ími podniky. NutnO' míti na ne
jiná hlediska než jsme uvykli pri saudech a progra
mové umelecké práci. Kankretne: vytýcily-li si malé
pražské scény jakO' program zábavu obecenstva, musí
se prihlížeti k tomu, je-li 'skutecne o tutO' zábavu dobre

. postarána; kdyby si vytýcily. program umelecký, byla
by nutnO' souditi jednak pr,o.gram, jednak jehO' prove
dooí. Situace u nás je kamplikavána tim, že divadla
prv1l1ího druhu trpívají obcas záchvaty umelecké rigo
rosnosti, naproti cemuž »Osvobazené divadla« se do
mnívá, že pragram, jaký si vytklO' pro príští pracovní
abdobí, bude obecenstvo uvádeti do stavu satyrské
veselosti. Ti, kterí u nás vedou malá divadla, nemají
jaksi pred sebou ja·sno. Pripadají mi jako truhlárský
mistr, který nesmírne hloubá a tovární výrabe abuvi.
N euvedo.mují si, že komorní divadlo musí pocítat se
zcela jiným obecenstvem ,než revuální, že Vlasta Bu
rian není tu prata, aby hrál jako Alexandr Moissi, a
že Svandavo divadla, které na Smíchove plní tutéž
funkci jako Urania v Halešovicích, nemusí se nutiti
merma111acÍ do kamorních her, nemá-li možnosti nebo
odvahy premeniti praste celý genre svéhO' podnikání.
Podnikatelé pražskSrch malých scen se 'stále vzájemne
pletou jeden druhému dO' remesla. kle v podstate naše
malé s,cény si vubec nemahou kankuravati, budou-li
se držeti urcitéhO' rázu a tentO' ráz si dokonale asvají
a propra1cují. Nutnast taho prosvítá stále jasneji,
je jen treba urychliti toto razruznení. Nestálost pro
gramavá ovšem podnikum velmi vadí. Setkáváme se
s prípadem velmi paradaksním, že v témže divadle ·se
vcasavém rO'zpetí jednohO' roku vystrídá výstrední J<a
mik, revuální pad~ik, kamarní divadlo, jež hraje pro
nekolik jedinetl Pira'ndella, a jakýsi odvar Grand
Guignalu, který chce abahatiti' Pražany O'rozkoš z de
tektivní hry, pacházející z doby témer diluviální. Je
zcela prirozena, že obecenstvo, s nímž se provádejí
takovéto premety, nakanec se stane nervosn~m a mí5ta
dO' divadla chodí na cerstvý vzduch. Padnikatelé ma
lých divadel v Praze si stežují, že je .málO' abecenstva
a že padniky jdau špatne. Domnívám se, že 'se v Pra- .
ze udrží neoficielní scéna kteréhokaliv genru, bude-li
tentO' genre delán saustavme a dabre. Je oyšem jasno,
že divadlO' v Lib'ni nemuže pocítat na príval O'becoostva
z VršO'vi,c, ale divadla na Vádavském námestí muže
spoléhati na návštevu se všech stran úmernau. Dnes
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padlé ba.nky vyšla na jev('), jak živil1ostenska-obchod
nickástrana Jstredastavavská - ac byla t('~hdystranau
oposicní.- vymahla na ministerstvu financí, že bá'nka
budesana1vána, bude-li dána k dispasici živnastenské
strane. Takavých bank, jež byly teprve dadatecne stra
MU ovládnuty, je nekalik. V paslední dobe praktictí
ceštísacialisté v tamta smeru vyvíjejí ci/nnast skutec
nc padivuhadnou. Jeji·ch strana je také dukazem, jak
i malá banka muže pamáhati, ocitne-li se politika
\' úzkých.

Nekdy :sevšak ta,kový pakus nepadarí a strana, kte
rá chtela bankuavládnauti, ocitne se sama v pasti.
Pekným ipríkladem je zde strana náradne-demakra
tická.Tak dlauha se pakaušela zmacniti se celé rady
velikýchbank, až sama dastala se dO' jejich padrucí a
stala se bezmocným vyko'navatelem vule bankavních
reditelu. Její noviny jsou pll11Ydrabné palitiky, faši
stickýchhloupastí, slibu ,na všechny strany, ale její
politika již oeL let je palitikau Živnastenské banky,
jež razhaduje 'a každém hlasavání klubu, a pS'altlí N á-
rotlníchListtl a pad. '

Ji,ndy opet si - ne strana, 'nýbrž pauze vedauci
straníCÍ'- zalO'ží penežní ústav prO' ,své soukromé
akce, které s advážnau drzostí nazývají ·abchady.
\' každém vetším úrade 'j:sau príslušníci strany, v mi
nisterstvech vl~dne strana, v Pazemkdvém úrade ,pri
deluje zbytkové statky stranník, adboravé arganisace
vedaupolitictí prátelé. Všech Itechta 'akalností se po
užívá a ustav ipak muž,e se 'nazývati »p e než 11 í m«
ústavemje.nom prata, že peníze vydelává. Ve S'kutec
posti 'je to podnik na abchadní využití palitické pro
tekce a politického' využí'vání a zneužívání úrední
moci.Když se pracuje príliš nestydate a 'vec se pro
zradí, zrekne se stratt1a postižených stranníkll, pro
hlásí, že za ne nemllže, a· výsledkem j.e pauze astuda,
z níž stra.na veliká a státotvorná si nemusí nic delati.
Prežily Ise prece již horší aféry. Skvelým dokladem
našehotvrzení je práve projednávaný prípad »Kotvy«.

Pevná vázanost bank a palitiky je zjevem všeO'bec
n~m.Jsou sice i výjimky, ale ty pouze patvrzu}í pra
vidla. Paliúcká 'strana penežní ústav o\rládající nebO'
bankau avládaná je avšem 'povinna pamaci ústavu,
který je v ,nouzi. Pr'ata také bez nesnází a snadneji
r.ež kterýkoliv zákon .ji.ný byl prajednán a .schváltn
zákana saJ11acibank. Sanovaní padle nehO' razhadují
o vlastnísanaci a a její farme a r'ozhadují avšem zpu
sobem,který celau akci zle diskreditaval. Vedla by da
!tko, kdybycham meli zjištavati, zda a které ústavy
skutecnepadpary zaslaužily a zda jí vubec patreba
valy.Faktem 'však je, že až na nekalik výjimek O' sa
.nacižádaly témer veškeré ba'nky,. že byla témer všem
poskytnuta a že jedna z 'nich- PraŽiská úverní ban
ka - žádost o sanaci odvalala, ,když se dazvedela, že
mají býti vráceny tantiemy ..

rencž1nictvía politika tedy pracují spO'lecne. Palitice
jde tato soucinnost hadne k duhu. Méne však již pro
spívá penež'ním ústavttm. Lid' má neduveru k poli
tick~mlidem a má prirazene i neduveru k ústavttm
akovýmilidmi ovláda'ným. ,Penežní úrednictvo je roz

I,pceno, když 'vidí, jak 'o výsledky jehO' prác-e delí :se
jen strany. Politictí reditelé v penežních ústavech pra
cují tak blahodárne, že nekalik zavinených ú'padku a
neparádek a zbah'není v rade dalších bank je výsled
kem.Celek pak je pouze jedním z mnoha dukazu prO'
naše stálé tvrzení: Jet r e ba 111é n e p a I i t ik y
a více odbarníldl,
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ovšem obecenstvo Inechce už: jen peníze dávat, ale chce
za ne také neco dostávat, a zásadu, že s minimální
režií se dají udelati maximální návštevy, bude nutno
asi znacne opravit.

2.

»0 S V o b o z e n é d i vad 10« zaujímá mezi ma
I)'mi scénflmi místo výlucné. Jednak je ze všech Inej
mla,cIší, Jednak chce býti první pražskou umeleckou ne
oficielní scénou. Vydalo pr{) nové pracovní období
prohlášení, že chce pracovati pravidelne, vydal{) clen
ské podíly, otisklo repertoár, který je skutecne úcty
hodný, udelalo si pek!nou reklamu polemikou s oficiel
ním režisérem, upozornilo na sebe letošními predsta
veními; zde tedy není se na první pohled ceho obá
vat. Ale jen na první pohled.

Prihlédneme-Ii blíže, nemužeme z.atajiti obavy rázu
'umeleckého i hospodárského. Umeleckého proto, že
»Osvobozené div(lJdlo« má tendenci státi se divadlem
fyze konstruktivistickýlm a tím by se znacne 'súžila jeho
výhoda z neoficielnostil: volnost projevu. Bylo by lé
'pe, aby jediná pr'ogramove umelecká neoficielní scéna
nestávala se výlucnejší než je treba. Pravda: »Osvo
bozené divadlo« je s.ekcí »Devetsilu« a má jiste plné
právo propagovati predevším tendence »Devetsilu«; je
však otázkou, lze-Ii skutecne v každém ohledu vtesnati
tento podnik do rámce »Devetsilu«. Osvobozené di
vadla« chce hrát Shawa, což jiste není autor, který by
byl pro »Devetsil« standartní, »Osvobozené divadlo«
bude musit hrát i j'iné autory ne práve »Devetsilu«
blízké (Goll a Dessaignes nestací prec vyplnovati re
pertoár stálého divadla), proc se tedy uzavírati predem
proti urcitým autorum, k nimž se konec kondi bude
musit sáhnout? Wedekindova »Franciska« jiste není
hra typu »Devetsil«, ale je to hra velkých divadelních
kva.lit, plná umelecké odvahy, témer psaná pro kon
struktivistickou scénu - melo by se jí »Osvobozené
divadlo,« vyhnout, je-Ii jisto, ž,e její predstavení by byl
významný divadelní cin? Podobných prípadu by byla
celá rada, jde jen o to ukázat, že poslání »Osvoboze
ného divadla« práve jako je d i n é scény toho druhu
u nás je nutnO' ,chápati na š i' r š í základne. Neštestím
by arci bylo, kdyby celý podnik meL dostati jakékoliv
zabarvení politické!

Pokud beží o hospodárskou stránku veci je nutóno
zdurazniti, že vážnou práci nebude lze zacít bez ur
citého kapitálu, naprosto nutného, pro první dobu di
v?-dell!1íhoprovozU'. »Osvobozené divadlo« se pokouší
získati jejl upisováním podílu, je otázkou, kolik tako
vých podíh1 bude upsáno. Pochybuji, že to bude stacit
k zahájení pravidelné divaddní cinnosti, ale pres
veškeré obtíže, které tu jsou, je nutno býti do té míry
optimistickým a veriti, že se najde vhodný zpusob, jak
umožniti tem, kterí projevili tolik energie, da.Iší uplat
není.

A to je asi nejduležitejší problém »Osvobzeného di
vadla«.

3·

B u r i a n o v o di vad I o má to štestí, že oso,bnost
Vlasty Buriana mu umožnuje ods l1inouti problémy ho
spodárské až na druhé místo. 'A snad je to jediný pod
nik v Praze, o nemž to lze ríci. Vlasta Burian se stal
první asob'nosti ve svém oboru vubec v Ceskoslovensku
a má povest stejne dobrou jako A. C. Sparta nebo
plzenské pivo. Dosáhl u nás standartisace a je v této
chvíli bez konkurence.
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Lze ríci že Vlasta Burian si ve s,vém divadelním
vývojiJ pocinal nejdusledneji. Ctverice Burian-Longen
Longenová-Noll zname'nala skut.ecne slávu pražského
malého divadla, á:i už pusobila v »Rokoku« nebo !llyní
opet v bývalé »Adrii«. Dnes však nastalo v této »sil
né ctyrce« odlišení, které nelze nechati bez povšim
nutí.

Burian je ze všech ctyr dnešku nejblíže. Dovede
nejlépe vychutnat dobu a má tolik možností, že nooí
pro príštích nekolik let nutno se obávati, že se stane
nemoderním ..

Longen mel pro Burianewu umeleckou karieru vždy
význam jako spiritus agens. Psal kusy, rozumel1nála
de obecenstva, rtŽíroval, u.pravoval - typický diva
delní clovek je Longen. Nadprumerný. Hbitý a vynalé
zavý, se smysl~ pro sensa~i, aJe obávám. se, že ~tr~c~
pruž1nost. Slavna byla doba Jeho aktovek, Jeho uvadem

'Kische a Haška, jakmile však Burian odešel z »Ro'
koka«, Longen jakoby ztratil, svou štastnou ruku.
Pohostinskou hroou v divadle na Slupi a svou letomi
prednáškou neprokázal to, co pred tím dokazovala celá
jeho práce: jasnou orientaci o poslání malého divadla
v Praze.

Xena Longenová je z tech umelkyn, které již dávno
dorostly pro oficielní scbnu, které již dávno mely in
terpretovati svetový repertoár, ale které presto dosud
na velké scéne nejsou, 'prot{)že jim prekáží odium ka
baretu. To je záleŽiÍtost už jen sociologická; po strá~
ce umelecké je to vec všem jasná. Kdyby nebyla lllC

jiného hrála než »Matku vražednici«, stacilo 1.00 na
prost{) pro její kvalifikaci. Patrí k nejvetším hereckým
zjevLlm naší soucaSlnoSlti.

A N oU doplnuje ctverici o charakterního herce 'kva
lit vynikajících. Jsou roJe, v nirchž si nelze nekoho
Jiného predstaviti. To byl Švejk a t{) byl kapitán ve hre
)}Z Prahy do Bratislavy za 365 dní«. A NoHa si od
'ostatních trí nelze odmyslit.

Burianovo divadlo je dnes ve svém genru nejdu
sledmejší a z praŽ'ských malý'ch s'cén po reprodukcní
stránce nejlepší. Nescházejí mu ani herci ani obecen
stvo jen v poslední dobe chybí nový repertoár. A to
není' vec, kt,eri se dá podcenovat: pro Buriana není
snadno sesta:vovati repertoár. V této veci je vlastme
'klíc k prognose pro další vývoj Burianova divadla.

4·
D i vad é I k o R o k o k o melo pevnou základnu

v dobe pusobení Burianova. Od té doby je v neustálé
metamorfose. Miloš Nový tam zkoušel, jak se praž
skému obecenstvu líbí bulvární veselohry, a shledal, že
lS~mu vLlbeCnelíbí, rerlitel Fencl tam chtel zríditi fi
liálku smkhovsiké Arény (a to bylo skoro 'nejlepší ze
všeho), lIla to Karel Hašler premenoval s nezdarem
)}Rokoko« ve )}Folies bergeres«, nacež odstranením to
lu domníval se míti komorní divadlb, zahrál' jeden ko
morní program a {)brátiv se o 180 stupnu nalezl zá
libu ve )}PSUbaskervillském«, a sletové obecenstvo pre
kvapí zcela jiste sokolská revue. Karel Hašler ze
'všech oboru pus{)bnOlSti, které vystrídal, ukázal nej
vetší 'kvality jako herec (prorevui velkého stylu byl
by ideální režisér). Revui na ma,lé scéne nedovede dáti
ráz intimní, ,vkusu a náladám dnešního obecenstva je
celkem vzdálen a mohl by se uplatnovCloti úspešne
práve pouze jako herec. )}Rokoko« se muže stáJ!:bud
divadélkem revuálním nebo scénou .pro hry sensacni
nebo kabaretem. Ostatní jsoU' experimenty, které by
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jiste stály hodne penez a vylouci,ly by mimo to tuto
scénuz jakékoliv úvahy. Pro komorní divadlo v Praze
musí bý,ti jiná mílStnost a predevším jiné pracovní
podmínky. Myšlenka komorního div<0la - zdravá a
potrebná- byla opet jednou v Praze zdiskreditována.

5·
D i 'I( a d 10 K o med i a je velmi citlivý bar'ometr

vkusudnešního obecenstva. Nejvetší úspech tam. mela
Kuprinova »Jáma« a bude míti každá hra podobná.
Zidovskéobecenstvo chodí na hry jako »Maison Gru'n
wald«,»Dvorní ž'idé«, »Modche: a Rézi«, »Paní Pick«
a podobne. Je to repertoár vídenské »Rolandbuhne« a
GiselluWerbezirkovou zastupuje tu paní Cástkováse
znamenitým partnerem Rovenským. Na techto dvou
hercích dá se vybudovati dobrý a pestrý repertoár,
operetaby byla pro toto divadélko neštestím pro svou
nákladnost. Komik Vojta Merten má už okruh svého
obecenstvaa tak ustavicná fluktuace obecenstva udr
žuje Komedii pri zdraví. Hospodársky se toto diva
délkodá udržeti velmi dobre, když se hospodarí. To
platí prr každém podnikání.

6.
Neoficielní divadla jsou v Praze ješte na predmestí.

Svandovo na Smíchove, TyJovo v Nuslích, Uréllt1ia
v Holešovicích a Vinohradská zpevohra v PištekOlVe
aréne. Smíchovská Arena si vytvorila urcitou specia
litu provádením revuí, Vi1nohradská Izpevohra je dnes
jedinépražské divadlo operetní - budtež i tyto druhy
divadelníhoprojevu u náiSlzastoupeny! Ostatní tri scé
ny jsou divadla predmestská SI repertoárem, který
musí vyhovovati predmestskému 'vkusu a obecenstvu.
Svandovo divadlo pred casem za vedení Jana Bora
provádelokomorní hry peclive, pozoruhodne a s úspe
chem.Je ,lépe pro ne, ztratilo-li prodíravou a 'neústup
nouvl'tliumelecké osobnosti, že uchýlilo se do sfér, kde
je celkemsnadno žíti. Bežného repertoárního zboží .se
produkuje všude dOlst a výber není nesnadný. Tylovo
divadloa Uranie jsou scény popularisacní. Hrají pele
meleza prístupné ceny a není, ,duvodu, proc je od to
hoto poslání zrazovati. Naopak je oba'va, aby Tylovo
divadlo za nového vedení nedostalo se hospodársky
zasetam, kde nedávno 'bylo. Financní nesnáze zname
nají vždy konec divadelního podnikání.

Typ malého divadla vnitrní Prahy je velmi odlišný
od typu divadel periferních. Ma,lá divadla vnitrní
Prahy mají každé svuj charakter (neríkám: program),
divadla peri,ferní jsou poutníci, putující do neznáma.
Nikdo neví, kam dojdou, Illebot vkus obecenstva je
nevypocítatelný.

7
Divadelní kritika nevenuje malým divadlum té 'PO

zornosti, jaké si zaslouzí. Tato divadla jsou pro kri
tika rozhodne zajímavejší než stabilnost oficielních
scé~.Na malých divadlech se dají studovat herci, obe
censtvo, bystr st vudcu, schopnost režiséru, prozíra
vostobchodního vedení. Zde se musí ve všem chtít do
~hov~t.maxima,! nebot zde není nikoho, kdo by zapla-

hl defiCit.Vedení umelecké a hospodárské si tu podá
vají ruku. Sem by mela divadelní kritika pohlédnout,
zjištovat talenty, trídit, hodnotit. Zde je pole 'Pro tvo
rivé poslání divadelní kritiky! Nekterí, kritikové se
domnívají, že je velmi duleži.to, popíší-li výkon treba
Václava Vydry, umelce zralého, u nehož predem ví
me, že bude hráti dobre a k vu.Ii nemuž jdeme do di-

vadla. Takoví kritikové vyrustaj'Í ve stínu velkých her
cu a zatím co sami myslí, že jejich kritická indivi
dualita stoupá, píší-li o velkém herci, je jejich kritio~á
samostatnost rovna nule. Podobají se žu.rnalistovi,
\který j,e presvedcen, že otrásl liberální stranO'u v An
glii, napsal-l~ úvodník proti Lloydu GeO'rgeovi do
)}Hlasu od Nežárky«. Z divadelní kritiky musí vymi
zet ona nepríjemná blahosklonnO'st pri teferO'vání
o malých scénách.

8.

Maj,í právo na život malé sceny v Praze? - Ano,
ano, anO'.

Jsou dobre vedeny? - Kéž by!
Udrží se? - Musí se udržet.
To by bylo resumé. Podnikatelé malých divadel at

si pak zvyknou na: jedna: at mehledají príciny ne.úspe
dm mimo sebe: Pokud kdy meli neúspech, byl zavinen
jimi samotnými. Kdyby se mne nekdO' zeptal, který je
nejduležitejší problém pražských malých scen, O'dpo
,vedel bych politicky: problém vudcu.

] ean-Richard Bloch:

Nástin dejin francouzské literatury
od války.

Již dávnO' se ví, že ve francauzské literature prabíhají vedle
sebe dva smery. Sledujme je až k pramenum. První jest divaký
patak, zvaný Rabelais, Cornei11e, Diderot, Rausseau, Chateau
brian.d, Victor Huga, Michelet, Balzac, 20la (mutatis mutandis),
dravá reka, obcas zakalerui, plodná, castO' romantická, vnejšími
vlivy dacela praniknutá. Druhý smer jest krištálove jasná
tkán, nevídané prusvitnosti, bezpríkladné ryzasti, soustavný
retez, sahající od nejstarších francauzských veršavaných pa
hádek stredovekých až k Anatolu Franceavi, Maurrasovi,
pramen, ,z kteréhO' cerpali Vi11on, du Bellay, Ronsard, Racine,
Valtaire, Musset. .

Jsem si vedom toho, že každé takavé rozdelavání má dO'sebe
neco umelého. Každé rozdelení jest násilné, nebot básnický tem
peramenrt: cerpá rád z jiných než svých prirozených pramenu.
Z adporu prati romantice prenáší Baudelaire ramantické pocity
dO' klasické formy. MO'liere, který stojí pod vlivem Rabelaiso
vým a Carneillov);m, používá rad Baileauxavých a Racinavých,
tríbí, soustredí, kratí svou puvodní nevázanost.

Prece však leží tato základní rozdelení, celkem vzato, zaka
reneno hlubace ve francauzské národní pavaze. KdO'ta neuznává,
vydává se nebezpecí, že bude vystaven ustavicným nedarozume
ním. Cizinec jest náchylný k takovému amylu. Pratože jsou mu
známy hlavne nejvýznacnejší pomníky francouzské literatury,
vidí abvykle jen klasickou cistO'tu, prehlíží rád »divoký potok«.
Válka prekvapila francouzskau literaturu uprostred krise. Natu
ralismus, realismus byly mrtvy, pO'kracavaly jen ve lhastej
ných dílech epiganu, kterí neprinesli nic navéha.

Dva paslední zástupci staréhO' románu byli Paul Adam a
starší Rosny. Paul Adam, príliš záhy zemrelý, se pakaušel
a oživení genru, s podivnau smesí histarické vernasti, asad·
nické exotiky, saciálních proroctví a dannllnziovské erotiky, ta
všechna silnou obraznau formau, která byl<li pad vlivem Wag
nera a symbalistu. Starší Rosny, který mel ponekud sopecný
temperament, ale alespon stejnou pracovní schopnast, došel s vý
sledky naturalismu k vedeckému r:ománu budaucnosti nebO'
predhistoiríckým predstavám.

Zbývaly nyní dve skupiny spisovatelu. Na jedné strane kla
sicky tradicní (»krištálove jasná tkán«), která si zvolila za úkal
staveti prati zmatku a chaosu naturalismu požada.vky správné
reci, umírnené citlivosti, ostré inteligence a zdrayéhO' rozumu.
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To byla hlavne úloha Anatola France a po nem Jules Lemaitrea,
Maurrase, J ules Renarda. Naproti tomu stáli skora osamocene
(tolik byli svým nadáním odkázáni na sobe podobné) »divoký
potok« - Péguy, Suares a Ram~in Rolland. »Les Cabiers det
la Quinzaine« a »Jean Christophe« vyjadrují okamžik francauz
ského národního sebevedomí a francauzské citlivosti. Pres ve

liký odpor novoklasiku proti jeha umení, pracoval prece jen
Romain Rolland stejne jaka oni na témže úkolu: odstraniti
poslední zbytky minulosti. To bylo videt, když nejvetší ctitel
Beethovena mezi epiky pozdravil první díla Debussyho, která
vznikla prece s nemeckou rO'mantikou a zavedla francouzskou
hudbu zpet k jemnostem Rameauovy hudby.

Konecne mezi obema skupinami novoklasiku a novoromantiku
dva vysoce nadaní, nezaraditelní spisavatelé: Barres a Gide.
Barres, anarchista a romantik ve svých zacátcích, se vyvíjí po
malu k tradici, v politice stejne jako v literature. Gide, prote
stantský velkomešfák, tvorí typ »Immoralisty<<. Tento symbo

list a se vraCÍ od stupne k stupni k prísne prosaické forme. TentO'
rozený romantik velebí »Prázdniny ducha«, zhasnutí vlastníha já
pred naV};mi svody sveta, zvýšení požjtku odmítáním nabíze
ného daru. Není divu, že Barres a Gide mají dnes t~k mnoha
verejných i tajných žáku. Jejich strední postavení z nich delá
prostredníky všech smcru a dodává jejich zjevum dráždivéha
a svudnéha nádechu.

Konecne tu musíme uvésti také Charles-Louis Phi1ippea, jehož
zdravý, prastý, zatrpklý a nežný talenrt spojoval jako letmý div
romantiku "Bídníku« s realismem »Paní Bovaryové«, poža
davky slohu a citu, neobycejný úspech, který prerušila smrt.

Prichází válka. Celá literární generace, která vychodila školu,
jde v prvních dnech mobilisace ven a dává se odpravit. Lze.
ríci, že r. 1916 nebyl již na živu žádný z francouzských spiso
vatelu mezi 25. až 30. ·rokem. Tech nekolik málo preživších
zustává vzorem roztríštené generace. Nekterí unikli narukavání,
jako J ules Ramains, Pierre Hamp, Arcos, J ouve, Martinet,
Giradoux. Jiní, jaka Duhamel, Roger Martin du Gard, Durtain,
André Ma"urois byli v etape nebo byli jako Léon Werth a Bar
busse poraneni v prvních mesících a již se na frontu nevrátili.
Fantassins, Vildrac, Benjamin Crémieux unikli jako zázrakem
svému osudu. J acques Riviere a Chadourne, kterí byli težce
raneni, zemreli nyní; aniž nabylí opct z:dravf.

Pouta mezi starší a mladou generací bylo skutecne pretrženo.
Mimo toho meli triceti letí, kteri byli ve válce, humanisticky

socialistický svetový n~zor, ovlivnený hudebními pocity. Meli
v plné moci své telesné i duševl1:Í síly a reagovali silne a váš

nive na válku. Ti, jichž tela nezustala v zákopech, nemohli
osvaboditi svého ducha od války. Válka je pronásledovala a
dosud pronásleduje. Jejich díla jsou jí poznamenána a také
zustanou. Uzpusobení živata, pocit zodpovednosti, spisovate1ské
uvedomení, udržení individuelního svedomí proti kolektivní
vášni, všechny tyto problémy je silne opanQvaly. Nelze zustati

lhostejným pri kolísání evropské ravnováhy, pri zrícení civi·
lisace.

Tak se zamestnává tato literární generace skoro výhradne re
šením protikladu, o ktcré bajujcme. Barbusse je nalézá v revo,·
lucním praroctví, Duhamel ve všeobecném bratrství, Vildrac
v hrubé prímosti samorostléha cloveka, za.tím co Léon Werth
káže trpce boj všech proti všem, Durtain, Roger Martin du Gard
a Pierre Hamp podávají každý svym zpusobem obraz mravu
prítomnosti. Jeden se obrací .proti príštím výbajum, oba druzí
prekonávají zbylé dedictví (v »La peine des Hammes« a »Les
Thibaults«),

Pokud trvá civilisace, musí spojovati po sobe jdoucí generace
pevné pouta. Odpadne-Ii jeden clánek retezu, musí se celé .dílo

10. cervna

zacínati znovu. Mladá francouzská literatura pHpomíná pe.
slední údy rozsekaného cerva, které jsou addeleny od predních
údu '<liod mozku, jenž urcuje smer, a proto tápají do prázdna a

mohou žíti jen ze "r,bytku morku v páteri. Ale práve v dobácL,
kdy se národ utíká k svému puvodnímu životu a temným pu
dum svého podvedomí, se projevuje jeha vitalita. To jest oka·
mžik pro geologa, kritika.

Ctyricetiletí literáti dnes príliš sešli, než ahy mohli predati
príští generaci tradici, kterou sami prevzali od generace pred
chozí. Na druhé strane byla generace dnes skoro tricetiletá pre·
kvapena válkou ješte na t1miversite, to jest pred vekem, kdy se
zacínají projevovati intelektuelni kultura, schopnost myšlení, ci
tové zkušenosti, První kroky vedou ty mladé muže hned do
neprirozenéha, nejistého živata. Výchovným vzorem jim byla
neuvedamele se obohacující buržoasie. Lehkomyslný vír, spešná
dobrodružství byla údelem mladých hrdinu pri jejich vzestupu.
S mladistvou vzpurností se zatvrdili proti bolesti loucení a
utrpení, potlacili vší silou jaka jed ncžné pocity, uvedomovár.f
si neprítomného. Tak rychlc uzráli bez skutecné zralosti, pro·
budili se, ale bez kultury. Chteli porouceti. aniž by meli moc
rešiti nemožné, chteli jen prozatímní rovnováhu, vccný dnešek
bez zítrka~ Jejich estetickym ideálem bylo chvení létadla a ta·
necního sálu, trpyt granátu a elegantních restaurantu, ]ejirh
spolecností: mezinárodní vyvrhelové.

Jest jasnc videti, jak sugestivne a nadšene pusobila taková
mada na, velmi mladé lidi. Z války znali hrúzu špíny a strádání
behem prvních dvou let tak mála jako vlas,tenecké nadšení, ch~a·
pecké apojení vznešených obetí z r. 1914. Poznali jen pru'
myslovou válku, potupnou válku technických prevah.

Od té doby pestovali diktátorskou literaturu, skvelou, sval·
natou, driau, barbarskou. Jejich ustavicné bušení na latinskou
kulturu nás nesmí klamati v tomto barbarství. Potreba disci·

pliny, kterou poznali u vojska a nenalézali již není ve spolec'
nasti, je nutí ke sportu, a sport jim dává cíl, který jejich ži·
vatu tak chybí. Tento literární fašismus muže býti nadreaJis
tický nebo klasický, nadaný nebo slabý, ale prozrazuje \I vitch
tJ agický nedastatek rovnováhy. A vnikneme-li hloubcji až
k jeho korcnum, nalézáme na jeho dne jen zoufalství. Kúdý
! ový rok ucí tyto mladé lidi, že spolecnost, v nÍŽ rozkvetlo
jej ieh mládí, byla umelým svctem, který nenávratne mizí.

Ale již prešlq dosti let, aby se znavu mohla utvoriti nová

skupina mladých lidí. Promluvím nyní a tech prvních mezi
nimi, kterí se vyvinuli pa válce a navázali znovu na starou
humanní tradici studia pro ne samé, tradici myslící, pracující,
doufaj ící mládeže.

Tito noví príchozí, a nichž mluvím, budou již dnes 25 let
starí. Mnoho z nich - a ne ti nejhorší - tvorí redakci mla

déha casapisu »Phi1osaphies«, ve kterém se kladou základy
k obnove myšlení. Žádní sportovci už, nýbrž myslitelé, ne již
mandenní panáci, ale kultivovaní lidé. V tomto hnutí lze cítiti

vliv mladých židovských mystiku. Naproti tomu nazval Marcel
Arland, vycházející z k<lJtaJické tradice, tota hledání boha »Zlem
století«, v cemž hOl predcházeli jiní krestanští myslitelé, puvod·
nejší a hloubavejší hlavy než on sám: Louis Massignoll, Ga·
briel Marcel, J. Baruzzi.

Stejne i predchozí generace cítí, že jest jí tato mládež v pa·
tách. Bojí se jí a odmítají ji. Z toho vzniká v posledních dílech
tricetiletých strach, který ciní jejich ton vážnejším a vzneše
neJslm, a nová starost o smysl jejich tvorby. Tenta strach jim
odnímá jistotu mládí. Muže být zacátkem plodnéha cenného
vývaje. Jako príklady této neocekávané mravEí predpojatosti
jme.nuji obe poslední knihy Paula MQranda, poslední knihu
Montherlandovu. V rozpadající se spolecnasti, kte.rá již nemá
v sobe dosti saudržnosti, se objevuje umelec jaka jediný ochrán·
ce porádku a zákana, protože se cítí, že podléhá tajemným,
velmi prísným a složitým zásadám: zásadám s,."ého umenÍ.
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Až dosud podrÍ2;ené umení se osvobozuje, stává se peVnejSl
než spolecnost, provádí kontrolu a' pritahuje. Nemá-li umelec'
zdravý rozum, pokoru a velkou sílu charakteru, cítí ,se v techto
okamžicích duševním' strediskem:' sveta, lIdského zájmu: Tak

jest tomu dnes ve Francii a beze vší pochyby také v Nemecku.
»Nadvýroba« literátu a malíru jest pro tato léta typická. Bude
tomu tak dlouho, dokud nenalezne spolecnost opet sílu aJ pri
rozený porádek.

Zoufalství a mnohomluvnost, neklid a prázdnota jsou pn
znacné pro hnutí a škol literatury v posledních šesti letech.

Ale zapomnel jsem ješte promluviti o obCJl11duševních sme
rech, o kterých jsem mluvil na zacátku toho,to nástinu. Jsou to
jednak ti, kterí sledují starého klasického dl1cha, jako (po Mau
riacovi) Lacretelle a množství mladých romanopiscu v »N ou
veJ1eRevue Fraric;aise«. Na druhé strane ti, které žene jejich

divoká romantická krev. Ale rozchod s predchozími generacemi
je zbavil cílevedomé energie, vehnal je v náruc zbloudilého

anarchismu, delá z nich stolní revol.ucionáre a salonní poburo
vatele. Drívejší revo,lucionári, od Julles Vallesa po Laurenta
Tailhadea, zustali v tesném styku s delníky a se.dláky. Pro
dadaistické hnutí, zvané llIyní »surrealismus«, jehož teoretikem
jest André Breton, jest naopak charakteristické odmítání každé
politiky, sklon k prímému jednání, tlumený hlubokým odporem
proti cinným. Louis Aragon jest predstavitelem a nejnada
nejším spisovatelem této skupiny.

Jaké místo zaujímá zde Hemy de Montherland? Vycházeje
z katolicismu, z porádkumilovných, konservativních kruhu, cítí,
že jeho romantické popudy jsou potlaceny kostelllJÍm ovzduším
novoklasiku. Prodelává práve podivný vývin, hledá SVOl1cestu
mimo hru s umením a spo'rtem, a nabídne se asi levici jako
její duševní vudce.

Konecne jest ješte skupina fal1Jtastu a dandyu rafinovaného
ducha, predurcova,telé módy, tvltrci nejštastnejších umeleckých

forem. Max J acob, jeden z nejosamocenejších a nejpodivuhod~
nejších duchu doby, jest jejím duševním otcem. Jean Cocteau,
vetší básník ve svých kritikách než ve svých básních, ji nyní

predstavuje. Smešují skvele estetické teorie a, náboženská
dogmata, katolickou víru 'a, krejoovské salony, kneze a tanec
nice, myst,icismus' a ruský balet. Ale neklid a zoufalství, jichž
stopy se všude jinde jeví, u Mauriaca. Drieu la Rochellea nebo
Mac Orlana, se jich nedotkl. Tito spisovatelé nehrají žádnou

roli pri tvorení duševního základu zítrejší spolecnosti. Zustávají
jakýmsi druhem milého hmyzu, jehož úkolem jest uspíšiti re
voluci moderního vkusu a úplné uvolnení rozpadlých forem.

Až dosud jsem, mluvil pouze 'O prosaických spisovatelích,
presneji o romanopiscích. Divadlo, lyrika, kritika, essaye by
prinesly po rozboru týž výsledek. Individuality prvního rádu
jako Alain, Elie Fanre, J ules Romain, Paul Val éry, Albert
Thibaudet dávají každý po svém zpusobu výraz dramatu, jed
najícímu o velikosti naší doby, tO' jest: hrdinné hledání nové

odpovedi na starou O'tázku: prO' c.

No V á Ev rop a
Dominique Braga:

Evropa v úzkých.
P,i1ekládáme z francouzské revue »Europe« tento

cl<1nek, jeho'ž odvážnost nepopíráme. Otiskujeme
jej ovšem nikoliv pro onu odvážnost, ale pro
pravdu, která v nem je. Nevíme, jak daleko je bu
doucnost, kdy lidstvu bude nutno oficielne uznati
tyto náwry. Víme jen, že ta, budoucnost prijde.

Jsou lidé se zvláštním osudem. Oddaní, snaživí, mírní doma,
:zdvorilí ve verejných vztazích, jakoby jim bylo predurcenO' pred-
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stavovati na této zemi svatá slova boží, býti príkladem zastáncu
dobré morálky a obcanské ctnosti. Ale jsou lidé posedlí dé
monem, kteréhoo nedovedou zahnat! poéestným Zpusobem. Dé

monem zvedavosti a zvrácetl'6šti, démonem. bez svedomí, bez
skromnosti, který je dohání k.nejzjevnejším pokleskum, k nej
sprCjstším projevllm, jako je zaklení v salone nebo šky tání
v kostele.

ToOmáš Robert Malthu~ jest z techto lidí. Narodil se r. 1766

v Anglii ze škchtického otce a venkovské matky. Byl farárem,

pak profesorem na koleji v Haileyburgu, 'Oženil se v 39 letech
a mel ctyri deti; vedl pocestný život a' byl by nepoZOf(wán
prošel dejinami, kdyby pro potupu vlastníhO' jména a prO' útrapy
vlasti jej nedonutilo studium, hluboké úvahy a zvyk zpovedi
k reci 'O tom, do ceho mu nic nebylo. Pozoruje promeny spo
lecnosti, kterou tolik.Jlliloval, jej íž zdraví mu toIik leželo na

srdci, nalézá nebo ~alespon se domnívá nalézati duvody 3~~
které ji neprestává sužovati a které se rídlpraV1dlem: »Cím
dále, tím hure.« Ty dúvody si nenechává pro sebe. S cynismem
a odvahou, které se casto u Anglosaslt spojují s jistou pokry
teckou pécí o formu, je rozširuje, rozhlašuje, propaguje.

Malthusuv zákon zaslouží rímskou 1. v našich hospodárských
dejinách. V lidských dejinách má tutéž duležitost, jako zá
kon tíže v dejinách fysiky. Jeho ohlas v sociO'logii, politice,
morálce se den ode dne více pO'tvrzuje. Lze ríci, že všechno
k nemu vede. Jak to, že nebyl ucinen základem vyucování?

Postaviv se na presné a hmotné stanovisko prumeru cloveka
a jeho prostredí, studuje Ma,Jthus jejich vztahy bezohledne.
Jest básníkem Potravy, zpevákem Pokrmu. Clovek pouze jí. At
jest obklopen jakýmikoli pokrmy, všechnO' se tocí kolem bifteku.
Pokud má své výZivné jídlo, jest clovek veselý. Dostává-li
pouze drobty, jest nespokojený, odbojný, delá rámus. Otázka
bricha predevším. Jen ta je vlastn.e podstatná. Podle toho, je-li
kdo tlustý nebo hubený, je milý nebo nevraživý. Bricho, tot
clovek. StiU se vyprazdnuje. Nezdá se vám, obcané, že máme
méne co hltat než za casu, kdy naši predkové žili prímO' z ko
ristí lovu, honu, nebo brali plody se stromu? Stala se prírO'da
skoupejší? Ne, odpovídá Malthus. Životní podmínky nebyly
nikdy tak štedré. Nikdy jsme tolik netežili ze zeme, nikdy ne
byly sýpky tak napechovány. (Co by rekl dnes, kdy jsou na
svete konservy!) Ale nes,n,áz spocívá v tom: at se príroda sebe
více rozmnožuj~, clovek se rO'zmnožuje rychleji než ona; prí
roda 'se rozplozuje, clov~k se rozmáhá.

. A Malthus, sestavuje své rozpocty, píše své dve znamenité

rady na daném povrchu zemském, praví, že se rozmnožování
látek nemuže provádeti j i;]ak než podle tohoto postupu:

I, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, 10,

kdežto na témže povrchu postupuje zvyšování lidské populace
takto:

I, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. 512.

Jinými slovy, látky urcené k pojídání postupují radou ari
metickou, a lidé. kterí je pojídají, radou geometrickou.' U I se
rovnají. U 4 rady aritmetické je 8 rady geO'metrické. U 8 první
rady 128 rady druhé. Atd. Podle techtO' císlic nabývá rozdíl
astronomických rozmeru.

V Malthusových výpoctech lze videti neco jiného, než co se
tam domníval vložiti. Ve forme matematiky jest tO' opakování
slavné Rousseauovy formule: na zacátku šlo všechno dobre;
clovek se narodil svobodný; nyní je v úzkých. Malthus tvrdí,
že na prvním stupni to bylo obdivuhodné. Lidé potrebovali
jen se shýbnouti, aby nalezli jablka. Snad želí ztraceného ráje.
Ale nemluví o tom. Rousseauovi na jeho mravních podkladech
se to pekne hloubá o skutecnostech a vychvaluje nemožný
návrat do stavu neméne nemožného. Smysl malthusovské nauky
jest konstatovati jedine prítomnost zákO'nu, na které se ne-
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ptáme, týkají-Ii ~se nás, O' kterych pO'uze pléahlašujeme, že jsau.
Malthusava fO'rmule pramenena v zákan, nebude··H prakleta, pri
speje ve svém nádherném pessimismu ku zrození maderních
tearií O' prizpusabení, a snazedPbdrabiti se macešské prírode,

a výberu a bO'ji a živat. Je-li správné, že živat se stává velmi
tvrdým a drsným ve spalecnastech zarazených na maIthusián
ský žebrík (MaIthus se mO'hl mýliti, když urcil dabu dvacetipeti
let mezi každým abdabím.; ale pres ta jehO' zákan celkem zu
stává pravdivý) jestliže tau merau, jak postupujeme, se tvarí
mezera mezi zásabením potravinami a naším hladem - ah,

jaké drama, jaká vášen! Civilisace se vším, CO' nám prináší
neznáméhO', skrývá hlad na dne své mašny. Clavek se krcí na
halé skále, pakauší se dychtivými prsty utrhnauti poslední kvet,
fauká dO' neha, aby se rO'zlétl pel a roznesl dc> luk zárO'dky ži
vata. Kvet uschne a apadá. Se-stopkau v ruce podabá se clavek
milenci, který zapomnel rec rostlin a: nebude záhy..míti už kytic

- prO' svau snaubenku.

Lze pohlížeti na kapitaHstický režim, tu výnasnau a výživnau
arganisaci, kterau maralisté haní, ta zurivé pranásledavání pladu
abilí a kavavých trísek, jakO' na velkalepý pokus adstraniti mal
thusiánské lhuty, adpovedeti zákO'nu výživy vystavením pr:ati
zákonu predvídavO'sti, pomaci a zajištení. O prO'saický meŠTáku,
který jsi zamestnán vydeláváním, shramažduješ-li tO'lik ban
kavek, hramadíš-li paklady, není ta prata, že vidíš v penezích
znak hajnasti a prastredek k opatrení zá'sob, abys mO'hl vydá
vati drabné kucharce, která za ne nakaupí patravu?

Prvním cinem hlavy radiny jest pracavati více, aby prinesl
damu více pCJllez. Praktický idealismus spO'lecnastí se tak vy
svetluje dt"lvady velmi praspechárskými. Neprící se naší este
tice ani víre kterou mužeme v jisté farme míti v prumyslu
apráci, naapak podporují ji, ~ živí v každém prípade, caž da
kazuje, že jediný zjev O'duvadnuje více motivu a že všechny
cesty nás vedou k žaludku.

První vedecká zpracavání látky mají za ÚkO'l vyvalati v ní
ten harecný tepot, tu zvýšenou citlivost a zvýšena u cinnast,
kterau hy v ní vyvalaly veky. Lavaisier zakládá chemii. Isaluje
první jednaduchá telesa. A zvyšuje cinnast matky zeme tím, že
dO' ní zavádí tytO' živly, tytO' živelní prvky, a dráždivé pra
stredky. Již pul druhéhO'· staletí jsau pale úradnejší pusobením
techtO' smesí. Výtežek' z abilí v evrapských zemích byl kO'lem
r. 1789 asi 7:r.í hl z hektaru. PrimíSCJll~m dusíku, fasfO'ru se
stupi'iuje v našich dnech až na 16 hl i více. Tím více davaluje

umelé zasahavání dO' prírady ríditi pladnast, strídati cas odpo
cinku a práce, takže ochabnutí v takO'vé rade rastlinné pra
dukce sauhlasí se zvýšením cinnosti v jiném odvetví, odpacinek
mrkve s prabuzením avsa, odpocinek jetele se vzrustem repy,
takže zeme neprestane nikdy pracO'vati. Strídavé osívání obna
vuje pale každéhO' obdabí. Strychnin hnaje lécí nemaci úharu.

Clavek uprostl'ed tétO' plodnosti pracuje vlastníma rukama

(jakO' delník v prumyslu prizpusabující se straji), také sedlák
jest saucástí hry a specialisuje se. Nedelá již brázdy vlastníma
rukama. Valá technika: mechanicky se pracuje mnahem rych
leji. Ralník kupuje straje. Nové dopravní prastredky zrychlují
ješte totO' hnutí. Jest ta težkO' uveritelný vtip, že Stephensan
navrhl první lakomativu, aby nás pozval na cesty. Dnes nekalik
zahalecu užívá lux.usníha vlaku, aby se jeli dO' Italie podívat
na sixtinské fresky. AT si ríkají, že byly železnice postaveny
pro jejich krásné aci. Kalik je takových nababu?

První železnice ve Francii jczdí r. 1823 mezi Saint-l!tienne
a Laire a preváží zbaží. Predevším zbaží. Patam claveka. První

cestavní linka jest zavedena až 1827 mezi Paríží a St.-Germain.
Jde a zajištení pravazu zbaží. .I když je ta pri tam claveku
prJjemné, ta je vedlejší.

V zemedelství jest vlak pauhým prostredkem, jak cO' nej
rychleji a v co nejzachavalejším stavu dapraviti zeleninu a
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avace na trž.n~ce. Nákladní vagan jest abdivuhadný. Díky jemu,
teží každý sedlák ze zeme maximum, které mu zajištuje míti

abchod v meste. Teží ze svéhO' pole plady své prfce, které odpo
vídají jehO' chuti, jehO' sklonum, a dapravuje je' dO' mesta dríve,
než shnijí. Jiné vagony mu dovážejí, cO' nemuže sám pestovati.
Delba práce davoluje každému kraji a každé zemi specialiso·
vati se. Nemecka prQdává rípu, jecmen, chmel a necO' brambor,
prataže Francie Qplývá vinnau révQu a nadbytkem abilí. Italie
pestuje kukurici, rýži, olivy; potrebuje-li pomerance, Spanelsko
je dodá. Každý národ teží ze svéhO' padnebí, razvinuje své
schapnosti. Nic se neztrácí. Zdánlive neplodné, vzdálené a ne·

známé kanciny se~sívají. Brambary se darí i na skalách.

Marná námaha! Smešné' výmluvy! Kapitalista mezi svými
zkumavkami, abstarávající své ústrední O'bchody, se domnívá,
že abchází zákon MaIthusuv. Podarila se nám, praví národo
hqspadár, zrychliti rytmus prirozenéhO' vývaje. Dobre. A co
nyní? Ted tu stajíš, milý zahradllJÍku, na sedmém stupni že·
bríku, s rukama vztaženýma, abys dasáhl na plady na dvanácté
prícce. Budeš rusti dO' nekonecna? Bude se tvé vzepetí do ne
konecna šíriti?

Jak? Poznáváš, že již nemužeš nicehO' více získati, že prišla
chvíle, kdy není v Evrape ani kauska aratelné pudy bez ma·
jitele. Na štestí. Ta je ro-zumné.

Neco jiného. Tvuj systém hnajCJll~ je velkalepý. Ale oráš·1i

pudu strojem, vycerpáváš ji, kazíš. A dej pozar, záhy budeš
nucen dáti dO' zeme talik prímeskll, že te budou státi více než
výtežek pladu, které tím získáš\. Ta! zákan nepamerného yÝ

tÚku: »Tau merau, jak se kultura rozširuje, zmenšují se

ustavicne racní .prídavky k prumernému výrabku.« To zna
mená: že jest treba stále více úsilí, pri stále menším a menším
zisku. Caž lze advaditi v celku ze zákana a padstatách. Ovšem,
v aritmetické rade: I, 2, 3, 4, 5, 6 atd., preskací-li se rychleji
na zacátku na 'stupen 2, zdvojnásabí se pri jehO' dosažení pro
dukce. Výharne. Ale když jsme u 2 a chceme uspíšiti postup

na 3, nezdvajnásabíme pri dasažení tahato stupne výrobu;
k tomu by hyla treba dosáhnouti stupne 4, kde se již nalézá
clavek padle geQmetrické rady. TO'uto radou jste prece jen

získali I delenau 3, t. j. 7'3. Ze stupne ,3 na stupeií 4 dOl'áhnete
jen Y<í; ze 4 na 5 jen 1/5, atd. Na dobre zpracovaných pudách
nemají již lidé zájmu, abý se výtežek zvýšil; nezaplatí již
úsilí venavané na jehO' dasažení.

Ta se deje práve v Evrope. Zemedelec je akraden, znechucen.
Necítí se již saucástkau rytmu sveta'. Ríká. se mu: jdi rychleji,
prudceji. Dívá se na svau pudu. Jest nepladná, kapecl1atá. Nedá
se nic delat. Skládá ruce v klín.

Již dlouhO' jest pradukce obilnin na naší pevnine ustálená.
Do!kance se pocínala zmenšovati. Výsledkem války bylo po

tvrzení tahata achabnutí. Pradukce pšenice v západní Evrope
(mima Ruska), která byla 346 milianu metrických centu v roce
1913, klesla r. 1920' na 210' milianu. Ale r. 1913 spotrebovala
tatO' cást Evrapy již 432 mil. centu. Chybelo skara sto milionu

centu. R. 1920' chybí "íce než 20'0' milianu centu.

L:1avek se radí, .tluce ·se do lebky, vrací se sám k sobe. To
je naše Lnteligence. Snaží se predevším pUSQbiti na vnejší svet,
ovládnauti jej, utváreti, dáti mu tvar vyhavující našemu prání.
Ztroskatá-Ii, nastane abrat, príboj, ta, cO' z ní vyšlo, se do ní
O'pet vrátí, a tak vznikají ty spary, kriky a prevraty histarických
dab. Jest nekolik zpusabu, jak abejíti Malthusuv zákan. Jest
mažna predevším, a to je yelmi hrubý zpusob, sáhnauti k válce.
Nemá-li muj nárad a já dastatek, tedy vzíti u sauseda, co nám
chybí; brání-li ·se saused, patreme jej. Krátce a dabre.

V dabách, kdy naši predkavé zápasili azbrojeni aštepy a vlast
nictví Qvacnéha stramu, usadil se vítez klidn.e na mrtvolu sou
peravu a pajídal avoce. Dnes mají civilisavané nárady po ruce
talik prastredku k adparu - i pasivních, jak bylo videti v Po-
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ruH - že k pedmanení jednaha jest potrebí všechna razbíti;

a když dejde k vítezství, výslužka zmizí. Od deby, kdy se lidé

ukrývají v zákepech, jest treba z karenu ~rvati strem, aby

se zabil bojevník. Nehlede k tomu',}e vás ,twt~' pri pádu ITluže
rozdrtiti. Válka mezi evropskými státy, z níž vycházejí všichni
poranení,pripadá nezúcastnenému diváku jake neprístojnJý zjev,
a bohužel skere smešný! Zatvrzelý bajovník uvádí na svou
('mluvu, že má válka alespan tu výhodu, že zanechává kolem
hodoVl!líliestelu méne hedevníku, aby se delili 0' kelác. T()I je
pravda. Jest te cynický názor. Ale je praktiCKý. Ale jde a to,
vedeti, zda zmenšení porce k rozdelení nebude relativne dule
žitejší než zmenšení poctu hodovníku. Kalik lidí jsme videli
zahynouti válkou v Evrope od doby Malthuse? 10 milionu za:
válek revolucních a císarských, 9 milienu za války r. 1914-18.
Pripojme k temu války z r. 1870, na Balkáne, v Polsku. Co jest
to v pomeru k 325 milienum živých lidí v dnešní Evrope?

Vzhledem k zákenu zalidnení není válka prekletá, protože za
bíjí príliš lidí. Jest marná, protože jich nezabíjí dosti. Neroz
vádejme te. K ulehcení apeplektikovi by bylo potrebí hroznéhe
pouštení žileu, jevícíhe se krveprelitím sta milianu lidí. A ješte
by bylo treba te opakovati.

Bez ohledu na to, ž.e každý národ by si samozrejme prál, aby
se krveprolití odbylo mimo jeha hranice, aby obeti byly vy
hlédnuty u 'souseda. To není snadné. Soused se na ta bude
divne tvárit. A predpokládáme-li, že se vraždeJn~ omezí, že se
obet lokalisuje, nikdy se nepatlací jednatlivý evropský nárad,
který má nutneu úlahu v celkovém hespedárství. Je to totéž,
jakoby jedna spolecenská trída chtela zniciti druheu, stej'lie
nenahraditelneu Ta byla videti po roce 1918; jest treba znevu
navázati s bývalým neprítelem; jest he petrebí stejne jaka nás.

Kanibalismus jest beze vší pochyby dokanalejší a štastnejší
formou mrhání masem. Válka jest nejistá, detinská, impulsivní
- kanibalismus se provádí chladne, trebaže se obeti opékají,
ale rafinovane. Ve válce se zabíjí kdakoli, jakkoli, jak kda
muže. Všimneme si, že kanibalevé nejedí nikdy nikahe než

bllé lidi, kterí k nim pricházejí, nebe domeradce z trídy presne
vymezemé.Pecení ebetí jest provázena radou obradu, na které
jsou lidožrouti pyšní a které se jim zdají býti úctyhodné. Bílí
lidé bojují neradi. 1 ti, kterí útocí, se needváží to priznati a
omlouvají se slovy, »že temu nechteli«. N apreti temu lidožrouti
hledávají docela príjemným jísti lidi, neskrývají se tím. Žijí

v naprostém souhlasu se sebe u samými. Jejich vývoj je de
konán. Díky svému kanibalismu mají zajištenu potravu, a ne
hledávají nutným kaziti si to idealismem. Jejich zpusab petravy

Dení znakem detinskéhe barbarství, ale zkušenéha stárí.

Bílí lidé se neprizpusabují svým bílým vlasum. Jejich mravy
prese vše dekazují nedostatek predstavivosti. Rasy, které se jí
podávají, se uzavírají samy v sebe. Ocekává je degemerace.
Trebaže jsou kanibalavé velcí labužníci, nevedí nic a biolagii.
Lidožroutské náredy vymírají, a nelze ríci, je-li ta následkem
nezdravépetravy, nedastatkem ruznosti kuchyne nebe vrazenau
slabostí.

Ale stejne si nežádají bílí lidé v Evrepe rez rešení cínskéhe
nebo indského nebo ruského. Ti lidé jseu resignavaní a fata
listictí. Pedrobují se prazretelnasti. Prezretelnest se projevuje
hladem. Cas ed calsu, pravidelné a periodicky vyklidí nedasta
tek celou zemi. Od r. 1896 do r. 19Qa zemrelo 19 milionu Indu.

Bílí lidé, schopnejší edporu a živejší, zkauší jiný zpuseb. Již
d!vno vymýšl,ejí jistý plán: apuštení sídla redinného - nebo
otcovského. Je nás príliš mneha bratru kalem stalu. Proc by
chom neuprchli pred tau bídou? Prehlížej í mapu. Panenská,
opuštená místa se nabízejí jejich chtivosti. Stehování bílých

I Evropy zacíná ve velkém me,rítku skoro práve když Malthup
objevuje své slavné zákony. To není prastá náhoda'. Saucasnest.
O díikaz více, že clovek se prajevuje vždy v teuž debu, zpu-

sobem abstraktním i konkretním. Jakaby to Malthus narídil.
a on zatím pouze predvídal to ohremné stehevánI, to hrazné
premístování, které jaksi prená~í Evropu z jejích hraníc již po

debu steletí, kdy 34 milianu ,J,lí1ých lidí epouští Starý svet jen
da Spajených stáHl: 34 miliony: te je skoro celé ebyvatelstva
Francie. Za sta let jde 70 milienu lidí k certu. Dnes žije 20'0'
milionu bílých lidí v zemích rudé rasy, cerné rasy, žluté rasy.
200 milianu. Asi dve tretiny tech, kterí dnes zustali doma. Bez
príkladné hnutí, poraWlatelné jen s velkým predhistorickým pu
teváním, kdy pralidé, prchající pred ledevým abdebím, pre
cházeli z Evrepy do Afriky. Pralidé prchali pred zimou. Bílí
lidé XIX. stol. prchají pred hladem.

Prchají pouze? Pricházejí do kraju ležících úhorem\. Ješte dnes
má Evrapa bez Ruska 65 obyvatel na ctverecní kilametr,

Asie pres všech ne svi-21uté obyvate!stvo-I9,

Afrika 5, ~
Amerika 4,

Australie 0'6.

Homo eurepaeus occidentalis cammunis Darw., starý druh vy
braný a chytrý, to predvídal. Ohromný prumyslavý rezvej
v XIX steletí, který dusí Evropu, desahuje cíle. Evropani ed
jíždejí a vypravují se cestovní amatéri, edvážní prukapníci.
Když dejedou, petrebují oracích prí~traju k práci, pak želez
néha náradí k remeslum, šatu k oblékání. V tropech nenalézají
niceho. Evropa jim všechne dodá. V);meneu za to obnevuje své
zásaby patravin. Tak zabíjí dve meuchy jedneu raneu: zbavuje

se nadbytku hrdel a má dosti pro svá hrdla. Objevení Ameriky
zachránila Evrapu pred hladem. V r. 1913 za normálních ješte
pemeru dováží Nemecka, Anglie, Francie, Italie za 13 miliard
petravin nakeupených hlavne za aceánem. V r. 1920' za 29 miliard
(zaplacených hlavne Spejeným stát1lm, Argentine a Brasilii).
Cím dále tím více se potreby zvyšují. Zdá se, že Evropa ne
stací nikdy pracovati dosti rycWe, aby upravila své nákupy.
Pracuje. Pracuje. Ale bude mažno presvedciti obratné asadníky,
aby nepretržite objednávali, aby objednávali více než maheu
spotrebavati? Aby je nalákali, vyrábej í meštáci luxusní
zboží, které se hoteve platí, nebo kramárské zboží, které se
musí vymenit hned, jak se obdrží. Francie má své medy, ve
navky, klebeuky, vína. Nemecko své tovární výrabky ve vel
kých 'Seriích, za bezkonkurencní ceny. Ale prese vše se jídlo

stále zdražuje: je ho stále více a více potrebí. V r. 1913 musilo
Nemecka, Francie, Anglie, Italie zaplatit ješte 8 miliard franku
cizine. Jak temu odpomeci? Jenl lichveu. Cež Evropa již ode
dávn~ neukládala a nehromadila v debách hej nesti hetevasti a
bankavky? Pujcuje své kapitály lidem bahatým na nadeje,

ale chudým na peníze; proti cestnému zájmu, ovšem! Nebyla
raku, kdy by si Francie nebo Anglie nevyjednala pujcku se
Spojenými státy, v '11Iáhradu za povelEní klásti železnice, ote
vríti prístavy, zaríditi tevárny.

Všechna má svuj kanec. Evropa reku 1925 se nalézá vzhledem
k M,althusave geometrii práve na témže míste, na kterém byla
pri postupu aritmetickém. Pakusila se a všechny kembinace, aby
prebrala cizincum chleba, a!le stejne jako puda po jisté debe'
peužívání již více nevydává, Amerika již nedává. Ješte to není
decela zrejmé pro Jihoamericana. Ale je to zjevné pro Ame
ricana na severu. 510' to poznenáhlu. Dnes jsme si již jisti
nevdecnastí ztracených syn11. Predevším se Spojené státy za
lidnily. Detskými kreky vylezli po malthusském žebríku. Ješte
nejsau na stupni prelidnení. (Tím lépe pro ne.) Ale predvídají
ta a mají se na. pezaru. Zavírají nám dvére pred nesem. Immi
gratien Act z r. 1921 upravuje emigraci, pro každeu zemi tri
precenta príslušníku té zeme, z množství usazeného ve Spoj.

státech ad r. 1910. Dvema stum t!sícum Italu, Švédu, Paláku,
Spanelu a Srbu edmítá každarecne prístup do ráje. At je živí
Evrepa.
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o fe 202 milionu dobytka, který se konsumuje, na 325 mil.

lidí, kterí ho konsumují; a 13 mil. zvírat urcených k osedlání;.
ale ta již mizí (je pravda, že se zacíná jísti také konské maso.
Kdy prijdou na radu krysy?).

Procenta dvou- a ctyrnohých obyvatel podle zemí:
Na jednoho cloveka:

Evropa 0'6 volu, prasat, ovcí, koní
Spojené státy 2»)}»»
Argentina 10»»)}»
Australie . 20»»»»

Evropské císlice již nestoupnou. Ve dvou stoletích, kdy se
u .nás ztrojnásobil pocet lidských hlav, zl"tstává pocet vepi;o
vého dobytka týž;, pocet hovezího dobytka stouplo 25 procent,
pocet ovcí se zmenšil. Z nedostatku pastvin vymírají býložrav('Í.
Prumerný vek zvírat klesá, váha se zmenšuje, natalita se snižuj.(\

Ve Francii, hlavním zemedelském sídle západoevropském, bylo:

r. 1840 . 51 milioni't zvírat
r. 1920 . 30»«

Úbytek ciní 21 milionu. Ve Spojených ·státech v témž období
jest zvÝšení o 146 milioni't.

Neodvážíš-li se, úzkostlivý Evropane, podniknouti ozbrojený
útok na americké farmy, dOll1l11JÍváš-lise právem, že to je príliš
tuhé sousto k pozrení a že bys je nestrávil, myslíš-li nad to,
že není více válek, nepeceme-li své soucastníky, pomysli, Evro
pane, na pastora Ma1thuse, toho roztomilého Anglicallla, který
se neobával prokletí, když rekl: že spíše než zabíjeti liQi pO
narození, k cemu by nutne musilo dojíti, aby mohli ostatní jísti,
by snad bylo - lidštejší zabíjeti je pred narozením, nebo je
vubec neploditi, což znamená zbaviti je existence: zeptej se sám
sebe, neprišla-li chvíle, kdy máš bežeti k lékari a odhlasovati
zákol. že se již nesmí souložiti podle vlastní vi'tle, nebot jest
tu velké nebezpecí pro evropské státy; pohled v tvár svému po
stave: JÍ, a uznej, že pro tebe již není jiného léku než zame
zování plození ve velkém.

Prodává se cím dále tím méne továrních výrobku. Mecenáši

se dali sami do výroby. Na vlastní pest. A rychle. R. 1873

byly závisly Spojené státy ješte na našich továrnách, dová
žejíce o 930 milionu továrních vÝýrobku více než vyvážely.
V roce 1889 se vyprostily. R. 1913 prodávají dvakrát tolik
továrních V);robktl, kolik jich dovážejí. R. 1920 ctyrikrát tolik.

Válka jest naším zlocinem. Zatím co jsme se hili v rouše
beráncím, zvykli jsme si nakupovati u nich. Zatím co jsme
bojovali zachváceni vraždením, odloudili nám naše kupce; jižní
Amerika je dnes jejich. Zatím co jsme se bili v zákopech, vy
staveli si obchodní lodstvo, které dosud nemeli: dnes je na
druhém míste na svete. Zachovali jsme si svoje financní privi
legium? Kdepak! Spojené státy nám pujcily od 19q-18 celkem
deset miliard dolaru, které jsme rozházeli. Každorocne jim
platíme nebo meli bychonr-platiti 500 milionu dolaru. I pri
systému splátek budeme po celé toto století vydávati celá
jmení ze svých pokladnicek. To jest nejdokonalejší prevrácení
situace, jaké kdy dejiny poznaly.

To se událo za"ctyri roky.

Evropane, je to pravda, že r. 1918 byly všechny cesty bra",
deny Fordovými vozy? Zatáhneme oponu. Zatínáš zuby. Ah,
chceš jísti, jsi prece jen masožravce? Tedy poslyš: nebo spíše
cti:

Živocišstvo žij ící r. 19;10 na evropské pevnine:

Nové knihy.
H. G. W ells: Bohorovní lídé. Román. 1. svazek »Anglo-ame·

rické knihovny«, kterou rediguje Dr. O. Vocadlo a vydává O.
Štorch-Marien. Knihovna venována presidentu Masarykovi,
jenž v dekovném dopise redaktorovi a nakladateli praví: »Pocet
prekladu z anglické krásné literatury u nás nikterak není úmcr
ný bohatému zdroji, z nehož lze cerpat. .. Od prevratu j,em
sám nekolikráte soukrome upozornoval na potrebu prekladu
z angliciny. Z cetby anglické beletrie slibuji si jen dobré vý
sledky pro nás.« - Knihovna vychází ve 14denních 48 strán
kOvÝch sešitech po Kc 4'-.

Henri Eéra1!d: Co jsem videl v Moskve. Kniha která vzbudila

v celé západní Evrope kromobycejl1ý rozruch, nebOl ~dný
francouzský politik a komunista II enri Béraud po svém pObytu
v Rusku má odvahu kriticky neslrannc ríci pravdu o skutecných
pomerech v dnešním Rusku. Hned pri vydání franc. origin[i1u
citovaly cellJé cf1ské listy celé výííalky z této knihy. Cena Kc

15.-. Preložil J a,n Vanck a Rudolf Chalupa. N ákl. knihovny
»Albatros« v Praze.

Dimil1'jjevic: Slovník spisovnej slo7Jcnciwy. Sošit má 32 strán
vefkého formátu. Všetkých SOŠltov má by! 13, takže dielo do
koncené bude obsahovat 516 slr;ln. Dávno ohlásený »Slovník
spisovnej slovenciny« je hotový a zvácšený na 130.000 slov.
Cena slovníku je Kc 130.-, alebo Kc 10.- za sošit. Nákl.
Dimitrijevice, Uh. Skalica.

Pravoslav Pícka: O dramatické tvorbe fosefa Kajetána T)'IJ.

2. vydání. Otisk z casopisu »Komedia«. ákl. Fr. Svejdy' v Pra
ze VIII. Stran 32.

V. fa/m: Mezi nacionalismem Q, de11lo11racii. Jejich vzaJemný
pomer a jejich krise. Stran 32 za Kc 3.-. -ákl. autorovým,
v Bme.

G. Lorímer: fack Sp!~rlock, manlOtmttllÝ syn. Román. Auto

risovaný preklad Evy Horlivé. Obálku vyryl do linolea Josef
Capek. Vydal Cf. Oto Štorch-Ma.ien, Praha-Žižkov 1307.
Vyšlo v souboru Románové knihovny Aventina.

P. Mac-Orlan: Mezinárodní Velluše. Nový preklad od zná
mého moderního francouzskeho' autora, který si získal jmtno
odvážným lícením nových sexuálních pomeru. Tento nejzná·
mejší román Orlanllv preložil Jos. }-fcyduk. Krásná obálka
od Jos. Capka. Nákl. O. Storcha-Mariena, Praha-Žižkov 1307.

An/o'llín Trýb: Pokojné zrání. Básne. Dva oddíly: Kvas bo
lesti a Smír úzkosti. Každý výtisk císlován. Vydal Ot. Storch
Marielll, Praha-Žižkov 1307., jako 125. svazek sve edice. »Aven·
tinum«.

84 miliony

76 milionu
42 miliony
13 milionu

325 milionu

ovce

hovezí dohytek
prasata
kone
lidi



osepíše o našich knihách
Dub n ov é cís 1o »S t ude n t s k é h o c a s o p i s u« je 7.
em V. roc. t. 1. List, kterým se projevuje kvas mladých
slí a srdcí, vyvinul se za petiletí svého trvání velmi pekne.
obctavc rízen prof. J. Sochorem a redakcní radou student

ou. ~ení zajisté snadným úkolem, zvládnout spoustu prí
" ku a prípisu, avšak redakce plní svuj úkol láskyplne a zod
edne. Casopis je milován studenty každého veku a obojího
laví, je jim blízký, jsou v nem tak zcela mezi sebou a prece
ni peclivou rukou. Jev nem plno humorných i vážných

nku a básní od studentských autoru, ale i profesori (zvlášte
tavne dr. Josef Fischer) prispívají clánky a prací v rubri·

ch; jsou v nem ilustrace, je tu politický i umelecký referát,
bre vedený, krátké koižní p06udky, technické pele-mele, ve
á diskusní rubrika »Z došlých dopisu«, novinky z literárního

Kaide kniha
KARLA 'fOMANA

TOT LITERÁRNí UDÁLOST

Práve vydána jeho nová
básnická sbírka:

STOLETÝ
KALENDÁR

VERŠE pOMíCHANÉ

Tišteno dvoubarevne na hollandu
s 22 kresbami A. Chlebecka

v Prumyslové tiskárne.

Subskripcní cena Kc 48'
platí jen do 30. cervna 1926.

Subskribovati možno v každém knih
kupectví a v nakladatelství fy.

FR. BOROVÝ V PRAZE 11.,
Jindríšská 13.

eta, beletrie, filatelie, šachy a hádanky, srdce, ceho si žádáš
"te? Ale »Studentský casopis« nechce ustrnout ve skopoje·
ti, vybízí »velké lidi«, aby vyslovovalí své názory o nem,

ce rust a vyvíjeti se. Všude, kde jsou studenti v rodine a mají
ž " tudentský casopis(~, je nutno, aby si ho i dospelí dobre
imli,kde ho není, je záhodno, predplatit jej studující mládeži,
ud jen trochu možno.. Tak vypovídat se naši mudrci tak

ed nikde nemohou, jako zde. A je treba podporovati zdar a'
• oj tohotol dobrého casopisu, který se snaží vychovávat vzá

ným porozumením. (»Studentský casopis« vychází mesícne
stojí rocne Kc 20.-, vydává ho »Kruh prátel strední školy«,
ladatel Fr. Borový, Praha II., Jindrišská 13.)

lf, Národní Osvobození 25· 4. 1926.

V. Dan e š: Tri léta. pri Tichém oceáne. ZnámÝ
s geograf a cestovatel prof. dr. Daneš, dckan prírodovedecké
ulty v Praze, pocal u nakladatele Fr. Borového v Praze vy

vati poutavý cestopis, v nemž lící zkušenosti, nabyté za doby
ého tríletého púsobení v úrade generálního konsula csl. re·
bliky v australském velkomeste Sydney. V prvním svazku
isuje autor svou cestu pres Ceylon do Australie roku 1920

a prírodu i lid na pevnine nejvzdálenejšího dílu sveta. V druhém
svazku poda vylícení svých dojmu a poznatku z cest svých pc
ostrovech Tichého oceánu a prilehlých pevninách a objasní za·
jímavý problém tichomorský, jenž dnes tvorí dúležitou cást
soucasných dej in svetových. Cestopis ozdoben bude mnoha pú
vodními, velkými obrazy podle fotografií autorových. Nádherné
toto dílo doporucujeme vrele do knihoven školních i verejných.

J. St., Skola meštanská, Praha, 31. 3. 1926.

KG/'el Kálal: Pa-lackého mladá léta. ákladem Fr. Borového,
Praha. Cena Kc 48.-.

Jest jiste málo vzoru mladých let tak pekných, jaké lze uká
zati 00 mládí Palackého. A jest též vÍCe než záslužné, že spi
sovatel péra Kálalova se o krásné vylícení Palackého mládí
s úplným zdarem pokusil. Kálal nelící mládí Palackého bio
graficky, ale - rekneme kálalovsky. Rozdelil si jedn.otlivé
stránky krásného mládí Palackého na jednotlivé, témer samo
statné kapitolky a takovým zpi'tsobem, byt se nekde i opakoval,
a to úmyslne opakoval, nám predvedl mládí Palackého nejen
krásne, ale také plne. Neopomenul predevším zachytiti písmác
k.ého evangelického prostredí hodslavského a potom i sloven
ského a neopomenul nám také vylíciti celý rodinný život chu
dobné rodiny Palackých, ale bohaté na poklady duševní, byt
nám nezakryl ani stínu, které jakoby chudý život prinášel sám
s sebou.

Kálal rozdelil své dílo na dve cásti, a sice: odsek života
detskojinošského, pocínaje rodným domem a jeho prostredím
a konce studiemi na Slovensku a tamním prostredím. Ovšem
nejvÍCe místa zabralo lícení rustu Palackého na studiích na
Slovensku. Tu vidíme, jak Palacký nabyl národního uvedomení,
jakési plány si cinil do budoucna, aby mohl býti národu ceskému
prospešným. Jak peclive a neobycejne vážne se Palacký do
života pripravoval, to vysvítá z jeho krásného každodenícku,
bohatého na duševní poklady mladého muže. Kálal neopome
nul nám vylíciti nejen prostredí, ve kterém tenkráte Palacký
žil, ale myslím, že nezapomnel na nikoho, kdo jen trochu se
o duševní vzrust Palackého zasloužil. Jest až románovité toto lí
cení rustu Palackého, mladíka bez hmotných prostredku, a prece
vždy vynikajícího nad své prostredí bohatstvím své duše a
mysli.

Z lícení Kálalova pozorujeme, jak všestranne se Palacký na
svou životní dráhu pripravoval, takže se zdá, že to skutecne
tlyla Prozretelnost, která ho vedla a které Palacký tolik duve
roval. Ale lícení mládí Palackého jest i širšího základu. Zachy
cuje .nám pekne tehdejší naše vlastenecké prostredí a ukazuje,
z jakých malých zacátku vyrostla pak velká buditelská díla.
Jest jiste dojemné sblížení se mladých mužu - našich národ
ních buditelu: Kollára, J ungmanna, Šafaríka, Palackého, jichž
duševní blízkost to byla, která: je sblížila, byt je delily hory
a doly. ~tetc-li jednotlivé poutavé kapitoly pozorne, tu se vám
krásne rýsuje budoucí vudce národa a vy potom daleko lépe
chápete jeho mužné dílo, které má nejpevnejší koreny v jeho
krásném mládí.

Nejpoutavejší zdá se mi býti v druhé cásti knihy Kálalovy
- z pobytu Palackého v Praze, lícení jeho vstupu do života
manželského a vubec zachycení jeho intimního, jedinecne cisté
ho mládeneckého života. Kálal tu neopomenul vylíciti styky
Palackého s družkami života - ženami - do podrobností a
pri tom vystihnouti, jaké melo to které cisté prátelství vliv
na Palackého. Vysoko nade všechr;y ovšem vyniká prátelství
k paní Zerdahelyové, která se stala Palackému nejen druhou
matkou, ale vlastní vychovatelkou jak v jeho lásce k národu,
tak i v jeho lásce ke své budoucí družce životem. Byl to úkol
jiste obtížný pro spisovatele k vystihnutí, ale podaril se skvele
a Palackého nám jen priblížil. Pro mladé muže a dívky jest
tu krásný vzor, jak by si meli i oni svuj mladický intimní
život upraviti, aby nejen. byl krásný, ale aby také zltstal krásný.
A veru tímto Kálal své dílo nejkrásneji ukoncuje, že knihu
odkládáte s jasem v nitru a s touhou života podobného.

Snad historikové. (jsem jím také) budou míti se. svého sta
noviska tu nebo onu námitku, ale musí priznati i oni, že Kálal
dává svým dílem naší mládeži i dospelým do rukou dílo nejen
krásné, ale co ješte více - nanejvýš poucné a pri tom poutavé.
Spojiti všechny tyto vlastnosti se tak hned každému nezdarí.
1 tam, kde se bude snad zdáti nekteré lícení príliš širokým,
jako na pr. ceny jídel a útrat Palackého, sledoval Kálal cíl
výchovný - ukázati naší mládeži skromnost žití velkého muže
a otce národa. Vždyt Kálal urcil svoji krásnou životopisnou
cítanku predevším naší mládeži a myslím, že tato nepujde
okolo ní bez povšimnutí.

Vedel jsem o chystané práci Kálalove, tešil jsem se na ni
i by!! na ni i jako historik zvedaVý, ale neodložil jsem knihy,
dokud jsem ji neprecetl. Tak mne dovedla upoutat. Bylo' by si
práti, aby výzva Ká1alova v predmluve, aby totiž podobným
zpusobem se priblížili naší mládeži všichni velcí mužové nejen
naši, ale i svetoví, neostala nejen neoslyšena, ale aby vždy našla
spisovatele - pekného pera Kálalova.

F,·. Loabal, Národní Kultura c. 4-5, Praha 1925.
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