
V PRAZE 12. srpna 1926 ZA Kc 2'-

pravo ci nalevo? f. PEROUTKA

Rusku se cosi deje ... "

ovenská rodobrana

udebnÍ kritika E. f. BURIAN

o schází ceskému filmu?

iskuse ve škole

IvotnÍ úroven u nás a jinde v. VERUNÁC



PtítornnOSGI
nezávislý týdeník

vychází

ve ctvrtek dopoledne
v nakladatelství fy fro Borový v Praze-Ilo,

Jindrišská ul. 13, teJ. *295-41, ~12-34,

Predplatné

na rok Kc 100°-, na pul roku Kc 50°-,
na ctvrt roku Kc 25°

Jednotlivá císla po Kc 2°-

Za 'redakci odpovidá

Ferdinand Peroutka

Tiskne Edvard Leschinger Praha II., 624

00 nžoÉ INIBOVNY
verejné i soukromé patrí

velké soubory:

K. M.CAPEK·CHOD
SPISY

10 svazku brož, Kc 324'50, v polokož. vazbe Kc 544'50·

VÍTEZSLAV HÁLEK
SPISY

10 svazku brož. Kc 125'-, v plát, Kc 175'-,
v kuži Kc 250'-.

ŽATVA
SBÍRKA PUV. BELLETRIE

21 knih brož. Kc 645'-, v celopl. vazbe Kc 921'-.

M. JÓKAI
ROMÁNY

16 svazku brož. Kc 248'50, v celoplát. vazbe Kc 360'50.

Též na splátky J

Nakladatelstvi FR. BOROVÝPraha II.
u všech knihkupcu.

NA lET'NI BYT'

dohrou ceskou knihuJ.
'V

STASEK: Vzpomínky .. Kc60°-,
KALAL: Palackého mladá

léta ' . . . . .. , ,,48'-
'V

SOLC: Spisy. ' , ..... ,,3&-

TO MAN: Stoletý kalen-
dár , , .

GELLNER: Spisy I .

HILAR: Boje protí vce
rejšku ..., ..

*
U všech knihkupcu a v

nakladatelství Fr. Borový, Praha

11111111111I11I111I11I11111111111I111111I11I11I1111111I111111111111I111111I11111111111111I1111I1111111111111111111I"11

o DOVOLENÉ budet

mít více casu zabývati s
svým st~ojemo Kupte s
knihu MOTOCYKL od Ing

..,. v
Eo Ce~máka za Kc 60°-

Nejúplnejší ceská publi

kace o motocyklu. Stra
576 a 515 ob~ázku. V kaž

dém knihkupectví a v nak
F~. Bo~ový, P~aba.

1II1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l1ll1l1l1l1ll1l1ll1ll11H



V PRAZE 12. srpna 1926.

PfítomnosL

Politika

trd. Peroutka:

Napravo ci nalevo?
I.

asaryk nedávno pripomnel Havlíckova slova, ž·e
itice záleží predevším na tom, abychom dovedli

: to chci, to nechci. Naše politika nepochybne pred
námvšem v krátké dobe otázku, na kterou budeme
't ríci c h c i nebo ne c h c i. Cím dále tím jasneji
plljíobrysy dvou táboru, pravého a levého, a nám
rozhodnouti se, ke kterému se pridáme. Neríkám,

'J nebylomožno rozbíti svuj stan v prostore mezi
tábory a dívati se dalekohledem na tu i onu 'Stra

Aleto by bylo sotva více než politické skautování,
'vám se, že by bylo bez úcinnosti. Bud chceme jen
fovatia dívati se na politiku jako na, obraz lidské
y, nebochceme delat skutecnou politiku a dívati se

vetjako na materiál, který hodláme usporádat podle
vule.

ravý blok máme zretelne pred ocima již od jara;i jsme jeho práci v celní a kongruové vetšine, sle
i jsme jeho pomer k Masarykovi a Benešovi, po
ali jsme jeho chování v Gajdove afére. Tento blok

, už tedy nepopsaný list. Je to velmi dobre sporá
, sprežení. O levém bloku se zatím jen debatuje.
ke není tak rychlý stavitel jako pravice. Ukázalo se
jednou,že nejrychlejší zvíre, které vás donese k po
é vetšine, je hmotný zájem. Proti výkonnosti a

nosti pravého bloku vypadají páni z levice po
ješte trochu jako Hamleti. Pres to nemusíme po

hovati,že dojde k pokusu, aby protiváhou k pravici

u porádány také levé rady. A ted to ·ch c i-n ec i. Do náruce Hodžovy, Srámkovy, Sísovy nebo
!imanovyrozhodne nechceme. Gelé naše pojetí poli

radí nás daleko spíše k levému bloku.
rišlijsme už ve všeliké podezrení, ale myslím, že je
nikdy jsme neprišli do podezrení z radikalismu za

cenu, a príslušenství k levici nemuže pro nás, ni
znamenati ~chvalování nejakého takového radika-
u. Do detských politický·ch lavic se za žádných okol
. strcit nedáme. Ostatne nejprázdnejší radikalismus,
rým nyní máme co delati, je na pravici: fašismus.i j me se skoro povestnými tím, jak casto jsme se
lašovaliza prívržence strední cesty. Podotkli jsme
n pri tom, že strední cesta je. pr~e jen ,ce s t a
oliv prešlapování na jednom míste. Nyní se to

í o vedcit. Pravý blok je shromáždení mužu, kterí
jí prešlapovat na jednom míste. Ten chce strechu

dum, ten nechce platit na sociální pojištení, onen
podporupro své krávy, jiný je pro to, aby hostin

nebylo nespravedlive bráneno ve výdelku neja
zákazemprodeje lihovin' nezletilým osobám a aby

níci byli ušetreni hruz lichevního zákona, ten
neco do kapsy a onen do huby: sotva krivdíme
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pravému bloku, pokládáme-li toto za skutecný základ
jeho ideí. Každý urvi, co mužeš! Tyto stavovské' zájmy
a trídní meliorace dohromady nedávají bohužel žádnou
cestu. Jsme presvedceni, že pro ideu strední cesty mtl
žeme lépe pracovati na strane levice. Nebot, opakujeme,
v heslu s tre dní c e s t a není položen dt"lraz jen na
pojem »strední«, nýbrž i na pojem »cesta«.

V našich pomerech mohou tvoriti levý blok sociální
demokraté, cs!. socialisté (nezvítezí-li u techto ovšem
ona ministerská politika, která pokládá stranu za otre
senu, není-li ve vláde), pak nekteré menší skupiny, jako
legionáh a strana práce. Tolik na ceské strane. Od so
ciálních demokratu al ceskoslovenských socialistu se
prázdného radikalismu zatím neobáváme. Ty strany
vytvorily si v republice již tradici odpovedné práce.
Známe dobre všechny pomluvy, které na ne hází tisk
národních demokratu. Ale jsou to jen pomluvy. Jsou-li
socialisté l'íceni jako skupení nestatecných lidi,
kterí jsou ochotni prodat nás Nemcum, jest to ha
nebná krivda. Vlastenectví chudého je záslužnejší než
vlastenectví bohatého, nebot má daleko menší štít, kte
rým se muže kryt. Vla'steneckému panu továrníkovi ne
muže nikdo nÍ<::udelat, a jeho styk s nemeckými kolegy
ve svazu prumyslníku se vyvíjí nejprátelštejšími a nej
spolecenštejšími formami. Bohatství je znamenitá, ko
vová a široká záštita. Ale delník v nemeckém území má
jen nepatrný drevený štítecek nebo nemá vubec nic; muže
býti pro svuj patriotismus vyhozen z bytu i z práce.
Národní demokraté, jak známo, se vyhlélšují za jediné
vlastence. Tolik je ovšem jasno, že kdyby u nás mimo
národní demokraty už nikdo nemiloval' svou vlast, ne
byla by republika preckala ani tech sedm a pul roku.
Kdyby mysl.tech chudých vrstev, které tvorí volicstvo
socialistických stran, se trvale obrátila k nevlastenectví,
bylo by težko udržet tento stát, i kdyby bohatí lidé a
tajemníci svazu prumyslníku své vlastenectví ješte zvý
šili. To tedy, pokud se týká vlastenectví 'Socialistického
lidu. Pokud se pak socialistických stran týká, nebyl je
jich pomer ke státu o nic méne kladný než pomer stran
meštanských. Daly vždy státu, co mu patrilo, a zdá se
dokonce, že mu to nedávaly s tolika výhradami jako na
pr. národní demokracie, a nemely tak hned ruku na
klice u dverí jako ona. Národní demokracie vydala po
vestné heslo: Nemcí do vlády, my do revoluce! To je
dukladné rozkriknutí, a musíme ríci, že velmi nevhod
né pro stranu, která chce tu stát jako pomník státotvor
nosti. Pred národne-demokratickou revolucí nejsou
ovšem velké strachy, oni daleko spíše než do revoluce
pujdou do ceskonemecké vlády; ale jde °politické mra
vy. Jiste nemllžeme žíti v takových pomerech, aby kaž
dá strana, které nejde neco pod nos, zacala kricet, že
pujde do revoluce. Jedné se nelíbí to, dru1:J.éono, a u ná
rodních demokratu by se zboril strop, kdyby jednoho
dne sociální demokraté vydali heslo, kterému by práve
nyní nebylo možno upríti aktuálnost: buržoasní koalice,
my do revoluce! A máme všechny príciny predpoklá
dat, že by to byla vážnejší revoluce než ta národne de
mokratická. Ale socialisté ukazují vetší míru odpoved-
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nosti než 'Ona strana, kterou ze predu sedlá pan dr.
Kramár a ze zadu pan Hlavácek 's panem Zásterou.
Od jara jsou dokonale odstaveni. Pres to,áejich kritika,
jakmile jde o' státní zájem, navléká si, abychom tak
rekli, rukavice. Pri tom musíme ríci, že pri prevýchove
našeha lidu od negace k positivnosti jim jiste pri
padl težší úkol. Chudý clovek spíše než majetný opouští
prítomnost bez lítosti; majetník se drží obema rukama
sloupu prítomného stavu; je rozhodne težší agitovat pro
státotvornost mezi delníky než mezi továrníky. Náma
ha, kterou meli národní demokraté nebo agrárníci s vý
chovou k positivnosti ve svých vrstvách, byla hrackou
proti námaze, kterou s tím meli socialisté v pr'Ustredí,
krížem krážem podrytém komunisty. Socialisté byli
v první rade v boji proti Lolševismu; byl ta boj den ode
dne, od vesnice k vesnici, a národní demokraté z toho
boje slyšeli jen vzdálené výstrely. Byla doba, kdy se sa
ciální demokraté pri tom už potili krví; v té dobe si ná:
rodní demokraté hráli se zabíráním Stavovského di
vadla v Praze. Sociální demokraté se v boji proti ko
munismu skoro obetovali; je pri nejmenším velmi ne
vdecné predhazovat jim koketování s boleševismem.
Te-li stanovisko sociálních demokratu ke komunismu
f<oketováním, pak je i boxerský zápas možno nazvat ko
ketováním. Nekterí sociálne demokratictí vtldci byli pri
t'Um koketování ohroženi na životech, a pan senátor
Soukup, dívaje se jednou v Libni dlouze a žádostive do
ocí bolševismu, byl by býval málem povešen na lucer
lIU. Pravice nasazuje rudou bolševickou capku všemu,
co se jí nehodí do krámu; agrárnímu »Veceru« bylo

.jednou už i sociální pojištení bolševictvím. Nemáme prí
cinu domnívat se, že levý blok bude se zmítat v záchva
tech zurivého a slepého radikalismu. Stejne neveríme
v ochabnutí národního uvedomení v tomto bloku. Ce
skoslovenské socialisty muž'e viniti z nevlastenectví je
nom pošetilec nebo zarytý lhár. Sociální demokraté pak
už mnohokráte podali dukaz o svém národním dterú.
Není loyální mlcet o jejich predválecném boji proti in
ternacionále a proti centralismu; stejne není loyální
zamlcovat, že dohode mezi ceskými a nemeckými so
ciálními demokraty stojí v ceste hlavne otázky národ
nostní. Tolik aspon nikdo nemuže popírat; že ceské a
nemecké obcanské strany dohodly se rychleji a snad
neji než ceští a nemectí socialisté. Neslyšeli jsme dosud
nic o národnostních tr'enicích ve svazu prtlmyslníku,
ac tam na ceské strane sedí skoro samí velmi dobrí ná
rodní demokraté; ale vidíme, že ceští a nemectí delníci
nepostupují dosud spolecne z toho dtlvodu, že je delí
názor na národnostní otázku.

Existuje - porád ješte - problém, mají-li do levého
bloku býti pribráni komunisté. Považuji to za otázku
pouze akademickou a za thema pro nepraktické politické
úvahy. At v Moskve je vcele Zinovev nebo nekdo
jiný, komunisté se' ješte dlouho nebudou hodit pro spo
lupráci s demokratid<ými stranami. Nadeje, že hy mohli
uprímne podporovat tu nebo onu demokratickou sou
stavu, je pouze tvrdošijná iluse. Nemluvíme ani o tom,
že samozrejme si neprejeme takového rázu levého blo
ku, jaký by m11dodala úcast komunisttl, a že nechceme
míti nic spolecného s lidmi, kterí za nejlepší vec na sve
te pokládají obcanskou válku: dosud se nikdo neptal
komunistu, chteli-li by vstoupiti do takové fronty; a ze
ptá-Ii se jich kdo, uslyší, že je ani nenapadá bratriti se
se socialistickými odpadlí!<y, liberály a podob~ou.· tako
vou buržoasní ci poloburžoasní mírnou havetí. Komu
nisté ztlstanou u své myšlenky jednotné fronty delni-

ctva, doufajíce, že tímto zpusobem by mohli vzíti
cialistickým stranám vetšinu jejich prívržencll prí
pred nosem. '--,

Má-li dojíti k levému blaku, bude nutno duklad
pohovoriti si o programu. Nepredstavujeme si žádn
program pro vecnost, ani vypilované filosofické díl
jen dohodu o nekterých konkretnkh otázkách, jichž r
šení nás. ceká v nejbližší dobe. Navrhovatelé levé
bloku budou musit také ríci, co si od neho slibují. S
cítáme-li, kolika hlasy by mohl disponovati v parl
mente, vidíme, že nemužeme mu prisuzovati nejak
rozhodujíd politickou úlohu. Úkolem takového q)lo
bylo by hlavne sbírání sil a uvedomovaCÍ práce. J
o to, aby lidu byly vysvetleny zkušenosti, které ude
s koalicí pravice. Lze 'Ocekávat, že s vládou praviceli
jakési zkušenosti udelá a že si bude práti, aby
byly vysvetleny lepší cesty. Behem této práce budenu
no klidne snésti, bude-Ii pravice shlíž'tti pohrdave
pocetní sílu levého bloku. Jeho smysl by byl v budou
nosti.

Dobré úcty delají dolbré prátele. Píše-li pan posla
Bechyne: »Delnická trída bude se nyní starat s
o sebe« a »uvidí se ješte, že prostredky par1amen
oposice nejsou jedinými obrannými prostredky d
riického hnutí«, nechceme sociální demokracii nikte
bráti její delnický svéráz, ale soudíme ovšem, že
práce levého bloku nemttže býti založena na delnick'
trídním uvedomení. K tomu nebylo by také treba
vého bloku, tenta úkol by mohly obstarati delnickést
ny a jejich koalice. Pro nás moderní myšlenky nemo
býti soukromým vlastnictvím delnické trídy. Má-li '
levý blok nejaký smysl, tedy ta muže býti jen boj
orientaci stredních vrstev; ciste delnická levicese u
zala slabou; jde o to, aby rozumný a strízlivÝ'pl
který je v nekterých pokrokový,ch ideách, získal si
pOllt dalších kruhu. TO' ovšem znamená, že lev~'hl
nesmí nabízeti ani dogmatický socialismus ani social
mus trídní.

Vycházíme z predpokladu, ž'e není v zájmu toh
státu, aby levi-oebyla zbavena všeho vlivu a aby všech
její názory byly zabíjeny chladným: »To je vetšinaI
jako se to delo po sedm let všem nemeckým názor'
Ceské obcanské strany mají blažený pocit, jaký clo
mívá na dovolené. Vskutku, vzaly si dovolenou od v
národních povinností. Nemusí ~e nyní starati o tu c'
národa, která je zastupována socialisty, a všechnyjejí
projevy jsou podbarveny radostným uspokojením,
není nutno už hádati se o každý krok a o každou
hodicku s nejakým socialistick)/m rozumbradou. Hla
ne se zotavují z útrap všenárodní koalice, a každáz n'
žádá pro sebe nejaké repétrace. Je nebezpecí, že vlá
pravice zmení se pomalu ve vyslovenou vládu tríd
Nemecké koalicní strany to nebudou brzdit, nao
mají dokonce v plánu tomu napomáhat. Kdo až do j
pokládal Nemce za dábly, neciní dobre, pokládá-Ii
nyní za' andely, kberí ani nesní o ideálu národnostní
státu. V tom mají nemectí aktivisté pravdu, že roz
ceskoslovenské j'ednoty je nejvetším úspechem,který
dosud nemecká politika sklidila. Rec pana dra Spiny
sjezdu nemeckýd1 agrárníktt byla jeho cesk)/mispo'
nejak v,elmi špatne poslouchána. Vytkli jsme už, že
preslechnuta veta: cíLem .na,šeho aktivismu je nár
nostní stát. Ale pan Spina je uprímný muž a od
také· toto tajemštví-: ';>ZIomíme trvale ceskosloven
národní jednotú,- buderrié':li pris-pívat, áby na céské
ne se hospodárské a sociální protivy stále prohl
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de jsou národní demokraté, aby spustili po
líohroženou národní jednotu v ochranu pro.ti

Proc nesvoláv~jí své fašisty? Proc spešne ne
koalici,která má v hospodárských protivách
. jednotnou ceskou politiku? Protože zatím sedí

byloby jim nemilo, dostat se pro nejaké zá-
žita ven. Musíme se dohodnout o tom, preje

. národní jednoty. Jestliže ano, pak si musíme
ti bystrý postreh p. dra Spiny. Ve staré koa

ost stran vynucovala si liberální 'ohled na zá
h stavu. Vítezná pravice sotva se dá. zdržovati

, i ohledy, a to bude pripravování velkého ·nei v lune národa. Máme dost už na komuni
neprátelství. Ponevadž nejbezpecnejší zárukou
spokojenost,vidíme prímo státní zájem v tom,

. e nebyla oslabena do té míry, že by ztratila
praktický vliv. Síly, které nemohou po po-

najdou si cestu podzemím.

nám, že rozumná politika bude míti pro sebe
uVnépríležitosti v levém než v pravém bloku.
blokse vyvine v ryze trídní zájmové spolecen
sotvabude tu místo, aby se uplatnila inteiigence.
lim tu inteligencí majitele vysvedcení, ale ony
ri chtejí vpraviti rozumný rád do politických
pracovatipodle nejakého logického plánu. Tem-

by se mezi nesnášelivými selskými, živnosten
a knežskýmizájmy sotva vedlo lépe než nahému
Základpravice bude mít hroší kuži k ideám jen
d abstraktnejšího rázu. Bude h~rckat omezené
é zájmy. K plánovité stavbe budoucnosti bude

ati krajne macešsky. Pan poslanec Petr naznacil
ovýchlistech« tento vývoj temito slovy: »dule

dárské otázky musí se státi operným bodem
formace«.To je dosti zretelná rec. Za politickou

áci se bude platit stále novými a novými hospo
i výhodami; nová formace bude zbudována na

u. Co však, až této metode jednou dojde dech?
i tito mistri si už nebudou moci vymysliti další
é body«? Za techto okolností se nám zdá, že na

je možno snáze zachovati si otevrené oei a volné
ro budoucnost.

se cosi deje ... "
sovetskémRusku se cosi deje ... Vzájemné krá
í bolševickýchvudcu . . . Zacátek koncu bolše

panovnictví v Rusku ... Smrt Dzeržinského
i losti s událostmi ... 'úžasné zprávy o bolševic

komisari ... Pred rozhodným bojem mezi Zino
a jeho odpurci ... Trocký na pomoc Zinove-

... Jde o bytí ci nebytí III. internadonály ...
pred bratrovražednou válkou v Rusku ... «

si precte jen tyto doslovne citované titulky ce
tisku, které omastily zprávy, docházející z ruz

pratnenll{) událostech po 20. cervenci v Rusku,
opravdusprásknout ruce a zeptat se: V skutku, co
tam, probuh, deje? Co si však teprve pomyslí,
si precte obsah tech zpráv, které vyšly pod tak

i tituly? Neinformovaný a lehkoverný ctenár
uverí, že skutecne v Rusku se zacíná pranice, boj
proti všem, nová obcanská válka.
o druh zpravodajství opakuje se ve znacné cásti
ovenského, hlavne však národnedemokratického
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a agrárního tisku vždycky, kdykoli z Ruska prijdou
zprávy o sporech mezi komunisty. Tento tisk veštil bra
trovražedný boj mezi bolševiky, když došly zprávy ()
oposici Trockého v roc,e 1923, a velmi se rozhorcil, když
tato oposice nezacala delat revoluci a Trockij odjel na
zdravotní dovolenou. Smrt Leninova byla onomu tisku
opet povelem k sýckování nad panstvím komunismu
v Rusku a k prorokování o rvacoe mezi bolševickými
predáky. Pri druhé oposici Trockého se historie opa
kovala, pri prvním vystoupení oposice Zinovevy rov
než, a vrcholu dosáhlo ztreštené zpravodajství nyní pri
represálíích proti Zinovevovi a spol. Ale ku podivu,
proroctví, doplnená tolikerými podrobnostmi o zací
najícím bratrovražedném boji, nikdy se nesplnila, ku
podivu se ukázalo, že rozmíšky na vysokých místech
neprivedly zemi z klidu, ba že široké vrstvy lidu si jich
vlastne ani nevšimly, nanejvýš že s proslulou ruskou
unudeností odhlasovaly pár resolucí proti oposici a pro
jednotnost samospasitelné církve komunistické, které
brány trockismu nepremohou, ale ruský život šel svým
težkopádným širokým krokem dál a nesebral se k tomu,
aby setrásl se sebe ten hloucek nekolika židu a zapro
dancu Nemecka, který podle lícení našich sýckll vložil
jho na stamilionový ruský národ. Tato zkušenost mohla
by poucit ty, kterí prorokovali konec bolševického pan
ství, že takovýto chod vecí má 'své hlubší a velmi lo
gické príciny - kdyby se totiž poucit dali a chteli, kdy
by chteli v Rusku videt a pozorovat to, co tam vskutku
je, a kdyby chteli skutecné Rusko poznat. Romantismus
v nazírání na Rusko zusta~ u nás z drívejška dedictvím
prátelum ruské reakce i prátelum ruského bolševismu.
Ale pri tom všem temto rusofilllm z prava i zleva
Rusko bylo a je španelskou vesnicí.

Neznalost vývoje ruských pomerj) zejména v posled
ních desíti letech muže ovšem vésti k omylum pri po
suzování zjevu, o nichž dojdou nejasné zprávy takového
druhu, jaké byly první zprávy o vyloucení Zinoveva
z politbyra. Ale krome nevedomé nesprávnosti muže
býti vedomá tendencnost. A o tu práve jde ve vetšine
prípadu, o kterých jsme se zmínili. Tendencnost ta se
projevuje nekolikerým zpusobem, a ukážeme ješte na
príkladech, k jak~Tmv'ede nesmyslným koncllm. Platí to
zejména o tisku l11árodne-demokratickém, který se ne
dívá. na Rusko jinak než brýlemi parížského monarchi
stického »Vozroždenie« a který se dosud nezmohl na
to, aby si všiml nekterých zjevu v živote ruského lidu
jen proto, že se mu to Inehodí do krámu, ackoli i jeho
parížští monarchistictí prátelé musili pocítati s jejich
existencí, když na nedávném sjednocovacím kongresu
monarchistickém sestavovali program monarchistického
hnutí. Ocekávati od nich. že práve jako odpurci bolše
vismu hudou se snažiti mÍ{ co nejpravdivejší vedomosti
o protivníkovi, bylo by liché. Zato lze ocekávati, že
každého, kdo se nebude dívati na Rusko pres plombu
povestného vagonu, nýbrž s hlediska zájmu o skutecný
stav vecí, l11apadnou ne-Ii jako zaprodance Moskvy, tedy
jiste alespon jako tajného bolševika. Proto nikoho ne
prekvapí, když v každé nesnázi sovetu vidí znamení za"
catého již pádu a bez rozpaku užijí pramene, který již
v trochu kritickém pozorovateli vzbudí pochyby pro
svou zrejmou tendenOOost.

Zdroju tendencního zpravodajs,tví o Rusku je ovšem
až dost a není nouze pro toho, kdo jich potrebuj'e, o nej
hroznejší zprávy z Ruska. Pro tendencní lícení pomeru
ostatne stací i nadbytek kritiky o negativních zjevech
v sovetském tisku. Ale krome toho jsou prímá stredi-
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ska tendencního zpravodajství zejména v baltických
státech a v Polsku, odkud lze se dovedeti o Rusku ty
nejnesmys1Jnejší podrobnosti o intimním živote bolše
vických vudcu, o jejich milenkách, o tom, jak se po
hádali Ivan Ivanovic s Ivanem Nikiforovicem, lze tam
lacino dostati hruzostrašné zprávy o vzpourách i »pu
vodní dopisy« z Ruska, lze tam zánovne získati špinavé
prádlo sovetských cinitelu i konservované moskevské
vtipy. V Rize je stredisko ruského zpravodajství, slou
žícího potrebám krajne pravých živlu emigrace, v Pol
sku se vyrábí tendencní zpravodajství politické. Polské
zpravodajství to také bylo, které se vyznamenalo hor
live spolu s emigrantsk)rm tiskem o náležité rozmazání
posledních moskevských událostí do nemožný.ch de
tailu. Odtamtud plynuly zprávy nejen do illašich novin,
ale i všude tam, kde jsou se sovety zvlášt na špatné
noze, to jest do Anglie. I nekteré vážné anglické lis,ty
se nerozpakovaly užíti techto pramenu, které už celým
svým rázem musí nabádati ke krajní opatrnosti kaž
dého, komu jde o vec a ne o agita'ci. Že i Ti m e s si
pocínaly takovým zpusobem, neomlouvá nikterak ty
naše noviillY, které tak ochotne dávaly místo zprávám
z tendencních pramenu. P r á voL i d u se alespon vcas
zastavilo a ukázalo na to, že zprávy jsou z emigrant
ských a polských pramenu a mejí fantasticky, ale ná
rodne demokratický tisk a hlavne Ve c e r si nemohly
odpustit tak tucných soust, jaké jim házelo zpravodaj
ství ze státú sousedících s Ruskem, a z parížské reakcní
emigrace.

K jak smešným dusledkum to vedlo, ukáže nejlépe,
co všechno se u nás tisklo o smrti Dzeržinského. První
zpráva byla ovšem úrední a sdelovala jen, že Dzeržin
skij zemrel, ranen byv srdecní mrtvicí. Jakmile však
došly první zprávy o tom, že Dzeržiriskij zemrel neko
lik hodin po zasedání ústredního výboru komunistické
strany, jakož i 'Ovyloucení Zinoveva z politbyra, zacala
pracovat fa.ntasie. Tu se 'Objevila v tisku zpráva z Var
šavy, že v Moskve byla po smrti Dzeržinského prove
dena prohlídka v jeho byte a že byl pri tom nalezen de
ník zesnulého, obsahující kompromitující dokumenty,
z nichž prý vyšlo na jevo, Že DzeržiillSkij byl v duver
ných stycích se zahranicními velkoprLunyslníky. Pode
zrení tohoto chmurne krvavého organisátora ceky za
éry válecného komunismu a vytrvalého apoštola »reži
mu ekonomie« v poslední fási Nepu z úp~atkárství je
tak pritaž'ené za vlasy, že i nejvetší neprítel Dzeržin
ského se musí pozastavit a rki si: nu, to je prece k ne
víre! Kdo však verí, že v Rusku se nestalo nic jiného,
než že nad ním vládne pár nicemu a zlosynu, mUže uve
riti i tomu; ale varšavské zpravodajství nestojí, ný'hrž
pospíchá ku predu, a prináší tyto zprávy:

»Také prý byl nalezen velký pocet milostných dopisu a
pornografických obrazu. Uvedené dopisy dokazují, že Dzer
žinskij od r. 1922 udržoval milostný pomer s ruskou ope
retní divou Tatjanou Bachovou, která každorocne jeZ'dila:
na :jeho útraty do Paríže, kde nakupovala klenoty a drahé
toalety. Se zretelem na tyto okolnosti bylo celé pozustalé
jmení Dzeržinského zabaveno.«

Ven k O v u byla tato špinavá zpráva prec jen trochu
silný tabák a podotkl k ní alespoií.: »Až do verohodnej~
šího potvrzení této zprávy zaznamenáváme bez pozná
mek.« Ale gentlemani z Liitzowovy ulioechytli se této
zprávy velmi ochotne a jejich vecerník podal ji 26. cer
vence v této forme:

12. srpna I

»Jak se z Moskvy OZlllal11uje,usnesl se Ústrednívý
komunistické strany odvolati Zinoveva z politbyra úst
ního výboru ... Rozhodnutí Ústredního yýboru budí stej
rozruch, jako z j i š t e n í, že v techto dnech zemrelý
ševický predák Dzeržinski b r a 1 oh r om n é ú p Ia t ky

kapitalistických kruhu, ucházejících se o sovetské kon

Proložená místa tohoto citátu jsme podtrhli my,a
chom ukázali názorne metodu, s jakou e zde pracu'
Vecerníku N á rod n í c hLi s t u vypadla už všec
»prý«; co se ve varšavské zpráve zaznamenává j
»prý«, je už pro Národní Listy z j i š te n o. Varšav
zpráva jen naznacuje, že Dzeržinskij byl ve stycích
zahranicními kapitalisty, N á rod ní L i sty však
mají zjišteno, že Dzeržinskij br a I, a' to oh r o,ff!
úplatky. Aby však všechno bylo posazeno pevne]1
sedla, spojuji N á rod n í L i sty úrední zprávu °
loucení Zinoveva z politbyrat a varšavské povída'
o Dzeržinském v jednu zprávu, aby to vypadalo,
tohle všechno se oznamuje z M o s k v y. Myslím,
tato ukázka je dosti charakteristická a nepotrebuje
ších poznámek.

Ale to byl jen zacátek. Pres to, že se t
oznámilo, že u mrtvého Dzeržinského byla
movní prohlídka, že tedy byl asi podezrelý oficiál'
místum, nevadilo to nijak, aby se pozdeji neozna
valo, že Dzeržinskij se stal obetí pomsty oposice,.kt
1::htel zakroutit krk, a že bylo t r á ven. Za nekolik
se zase oznámilo bez nejmenších rozpaku, že e oIr
v i I sám, ale pak opet se ukázalo, že se ani neolr'
ani nebyl otráven, nýbrž byl nalezen sedící s dýko
v z á d ech a na stole pred ním ležel prý roz u
tajné organisa,ce. V této motanici témer zanikla zprá
která vysvetlovala smrt Dzeržinského vel kým r o
c i len í m, jež si privodil prudkým vystoupením
schuzi plena ústr'edního výboru. A prece, kdo sled
všechny sovetské zprávy O smrti Dzeržinského, jej'
ZPLlsob a celé prostredí tech dnu, prikloní se nejspí
k této versi. Nebudeme hledeti ani na úmrtní prol
pocetné lékarské komise, uverejnený nazítrí po srn
Dzeržinského v sovetských listech (jak je to v sov'
ském Rusku vubec zvyk,em pri úmrtí vynikající
osobností), ve kterém je obšírne popsán stav s~d
zesnulého. konstatována silná arteriosklerosa a ]
prícina s~rti zjištena srdecní mrtvice. Na to nám
druhá strana rekne, to že se udelalo, aby se celilopra
de o smrti Dzeržinského. Nedostal bych však asi od
ved která to byla ta' pravá smrt, vražda otrávením,
bev;ažda, ci dýka v zádech? Sám budu radeji veril
karskému protokolu, podepsanému nekolika lékarsk'
kapacitami, než pochybování pánu, kterí se nerozp
vali uverejnit zprávy, že sovetský tisk o tom vubec
ceho neprinesl, a kterí tvrdí, že je svrchovane podez'
lé, že Dzeržinskij byl pohrben druhého dne, ackoli
mohou velmi snadno presvedcit, že byl pochovánt
t:ho kalendárního dne po své smrti tak, jak se to t
u nás zpravidla delá. Budu také verit spíše shodn'
lícení úcastníku schLtze o tom, jak Dzeržinskij ml
težce, jak mu klesal hlas, jak si tiskl pesti k srdci,
panu varšavskému zpravodaji, který delá domovnípr
hlídky u Dzeržinského, nalezá tam doklady o jeho
cestnosti, ale' také rozsudek smrti tajné organisace n
clovekem, který se pred tím sám otrávi!. Budu p'
svedcen, že smrt Dzeržinského byla tragická, ale
tak, jako to lící varšavské zpravodajství, nýbrž t
jak o tom svedcí všechny okolnosti: byla to tragi
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loveka,který jí zpecetil vnitrní' uprímnast svých
kh verejných slov.
ršavského zpravodajství jsme se dovedeli ješte
ivuhodné veci. Že na -príklad Zinavev je strežen
ceky. jak se Pám tajemne hlásila z Varšavy,
i ovšem domyslit každý trachu myslící clovek.
ví. že za Zinovevem slídí ceka, vždyi vyslídi!3.

OU schuzi jeho stoupencLl v lese a zjistila, aniž
vedeli, její úcastníky. Tamu rádi veríme, ale ne

na rOzum, jak lze jednau: aznamavati, že Zino
internován, a padruhé, že se chystá s Kamene
»rozhodnému boji za pamaci sabe addaných ad
dé arády«. Pra ty, kda takto píší, bude asi vel-
rekvapením, udrží-li se Zinavev ješte asi dasti
nejen v kaminterne, ale i v ústredním výbaru

istické strany (dasud byl jen zbaven clenství
yru).
ím príkladem, jak nesmyslné je zpravadajství
'ch 'vecech, je asoba: Trackého. Trackij je Dvš'em
hádankou v nynejších událastech. ac lze z nekte
arážek míti za ta, že je do apasicní aféry vážne

; ale to prece není duvadem k takavým ne~
• . jakých jsme se dacetli v našem tisku. Tak ne

listum byla podezr·elé, že Trackij niceho nena
úmrtí Dzeržinskéha, ackali si mahau v savet-

listech.z nichž citují tak achQtne zprávy a savet
nesnázích, najíti bez námahy v den pahrbu Dzer
o nekrolog ad Trockéha. Stejne byla jim pade

že Trockij se nezúcastnil -pohrbu: nemahl tam
býti, melo-li býti pravdou, že chystá v okalí
znacné vojenské addíly, »kterých chce event. pa

k vojenské akci ve praspech svých neprátel«. Jak
šak pri takovém dLllditém zamestnání ješte ca's
vati se na jisté berlínské klinÍ<:e« a »podrabavati

operaci mandlí«, ta je -prec .íen trochu nepa-
lné pro rozum abyceinéha smrtelníka. ale velmi
é na príklad pra »Vecer«, který mahl pri tam

t sáhodlouhé naríkání nad nedastatkem' lékaru
u. Když pak byla vydána dementi, že Trackij

v Berlínc. nadepsal je jeden pr::tžský list duvtin-
itulkem: »Kdo neverí, at tam beží ... « Nu, tedy
rím. ale nepabežím nikam, panevadž bych neve-

'm-li hežet da Berlína neba da Tveru. Radeii pa
vtipnému kolegovi. aby bežel, ale hanem, nekam,
prodávají sovetské naviny, kaupil si císla z 23.

ce a podíval se tam na obrázky z Dzeržinského
. Uvidí tam jiste bez námahy hlavu Trockéha,

tam netvárí, jakoby ha balely mandle.
bych uvésti ješte mnaha a mnaha takavy:ch prí

myslím však, že stací ty, které jsem již uvedl:
uze vésti kampai1 takavéha druhu, ten avšem
vteca ta a' castakráte ríkat s tvárí tajemne vy

!ou: »V Rusku se c a s i deje ... «, nikdy však
ved e t co. Jestliže se lidé tahata druhu dí

a Rusko na základe takavéh'0 lícenÍ, jaké jsme
prihili na pranýr, jak jim máme v,erit, že ma.jí
na príklad - ve veci uznání savetskéha Ruska?

Slovenská rodobrana.
nský fašismus našel si vlastní název: rodabrana.

snad jediné - plus tahat a sesterskéh'0 hnutí,
zemích historických vystupuje pod vypujcený'm

: fašismus. Ale tak jaka ceskému, jest i sloven
fašismu jediným svatym Benit'0 Mussolini. Ale
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za, to dle slovenskéhO' fašismu jsau trachu jiné a také
neprátel má víc,e než fašismus ceský. Ten neprítel, a ne
haž mají slayenští rodoibranci více, je charaktetÍsaván
siavy Petra Bezruce: »Od moru, hladu a. vojny - a ad
centralistické Prahy, - zachran nás pane Ježíši Kriste,
'O to Te prasíme my maravští separatisté! - madli se
Petr Bezruc. My slavenskí autoOnomisti 'Opakujeme túta
modlitbu.« Tak se píše v I. císle aficielrního argánu
sl'0venských radobrancov, »Radabrane'«. A cíl, jehož
chtí slovenští radobranci dasáhnouti a jenž se nekryje
s programem ceských fašistu, je abrana krestanství.

Ale nepredbíhejme. Jak již. výše receno, jest týdenník
»Radabrana« aficielním argánem slavenského fašisti
ckého hnutí a hned v prvním cí~le uvereji'íuje »Pro
gram slavenskej Rooabrany«. Nezbývá nám tedy, než
abychom se na tento program podívali. Pragram má
13 bodu a zacíná razbarem soucasné politické situace.
Musíme predem kanstatovati, že »Rodobrana« vidí tra
chu cerneji, než treba. Bývá snad zvykem u hnutí mla
dých a plných gesta videti neprítele nejen i tam, kde ho
není, ale i haršíha, je-li tam, než ve skutecnosti jest.
N uže, hned v I. bade se pad titulem »Štátna kriza«
praví:

»do parlamentu dostali sa nie opravdiví zastupcovia rudu,
ale jtdnotlivci, ktorých revolúcia vyhodila na povrch, ne
vzdelaní, požraví rudia, ktorí priaznivú konjl1nktúru vy
užili v svoj osobný prospech« - »Následkom toho p~.nujc
v štáte neporiadok, nikde niet discipliny, 'všade v'~ádne
teHor a korupcia.« - »Tento, pred tým najma u nás na
Slovensku vobec neznámy protináboženský boj bol im PO'

trebný k tomu (rozumej Cechum), aby zahlušili nábo
žellstvom vštepovaný jemnocit, aby se nevedel nad ich
skutkami pohoršovat.« - »Doma rástly nepokoje a za hra
niciami republiky dobré meno nášho _štátu stále ztrácalo
na cene, a následkom nesvedomitého a nepoctivého šafá·
renia so štátnym majetkom klesol znacne aj financný úver
nášho štátu.«

To jes't tedy radabranecký razbor poEtické situace,
a, hned na prvý pohled vidíme, že pisatel videl vše mno
hem cerneji, než jak tamu ve skutecnosti jest. Jak ovšem
samotná »Raddbrana« si predstavuje »náboženstvam
vštepovaný jemnocit« - hned uvidíme.

Nyní jest atázka, jaké jsou cíle slavenské rodabrany.
Žel osudu - a tam se v programu nic nedacítáme. Spí
še se neustále hovorí a metadách, jakými totiž zpusaby
chce slavenská rodobrana svuj ocistný baj vésti, avšak
kterých a jakých cílu chce dasáhnouti, musíme se do
mysliti sami. V odstavci' II. programu se praví:

»Proti tomuto (rozumej komunismu), ako aj proti prí
cinám, zavinujúcim nepolkoje, stavia sa naše obrodné
hnutie, ktoré chce, aby náprava bola docielená nie rúcaním
(horením) položených základov, ale budovaním a poctivou
prácou, a týmito prostriedkarni chce premoct nepriaterov
národa, kresfanstva a usporiadanej rIudskej spolocnosti.« 
,:Chceme ccistit verejný život od korrupcie, karierizmu,
osobnickárstva a strannckeho rodinkárstva.« - »Podstata
fašizml1 je zachovat národ a štát na zdravých nacionáJnych
zásadách a na náboženskom podklade.«

Z techta úryvku bylo by tedy m'0žno vyk,onstruavati
cíl radobraneckého hnutí na Slavensku: dá se tu zji
stiti, že program slovenských fašistu, jak již receno, jest
razšíren i a náboženství, což má svoje príciny zvláštní:
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loveka,který jí zpecetil vnitrní' uprímnost svých
kh verejných slov.
ršavského zpravodajství jsme se dovedeli ješte
ivuhoclnéveci. Že na -príklad Zinovev je strežen
ceky. jak se Pám tajemne hlásilo z Varšavy,
i ovšem domyslit každý trochu myslící clovek.
ví. že za Zinovevem slídí ceka, vždyt vyslídi!3.

SChllZijeho stoupencu v lese a zjistila, aniž
vedeli, její úcastníky. Tomu rádi veríme, ale ne

na rOzum, jak lze jednau: aznamavati, že Zino
internován, a padruhé, že se chystá s Kamene
»rozhoc1némubaji za pamaci sobe oddaný,ch od
dé arác1y«.Pro ty, kdo taktO' píší, bude asi ve1-
rekvapením, udrží-li se Zinavev ješte asi dasti
nejen v kominterne, ale i v ústredním výboru

istické strany (dasud byl jen zbaven clenství
yru).
ím príkladem, jak nesmyslné je zpravadajství
'ch 'vecech, je osoba' Trockéha. Trockij je ovš'em
hádankou v nynejších událastech. ac lze z nekte
arážek míti za to, že je do opasicní aféry vážne

; ale to prece není duvadem k takavým ne":
. jakých jsme se dacetli v našem tisku. Tak ne

Iistltm bylo podezrelé, že Trackij niceho nena
úmrtí Dzeržinského, acka'li si mohau v sovet-

listech.z nichž citují tak achotne zprávy o savet
nesnázích, najíti bez námahy v den pohrbu Dzer
o nekrolog od Trackého. Stejne bylo jim pade

že Trockij se nezúcastnil -pahrbu: nemahl tam
býti, melo-li býti pravdau, že chystá v akolí
znacné vojenské addíly, »kterých chce event. pa

k vojenské akci ve prospech svých neprátel«. Jak
šak pri takovém dulditém zamestnání jdte ca's
vati se na jisté berlínské klinice« a »padrabavati

operaci mandlí«, ta je -prec .Jen trachu nepo-
Iné pro rozum abyceiného smrtelníka. ale velmi.
é na príklad prO' »Vecer«, který mahl pri tom

t sáhodlouhé naríkání nad nedostatkem' lékaru
u. Když pak bylo vydáno dementi, že Trackij

v Berlíne. nadepsal je jeden pr::tžský list duvtin·
itulkem: »K do neverí, at tam beží ... « Nu, tedy

rím, ale nepobežím nikam, panevadž bych neve-
'm-li bežet do Berlína nebO' dO'Tveru. Radeji pa
vtipnému kalegovi. aby bežel, ale honem, nekam,
prodávají sovetské noviny, kaupil si císlo z 23.

ce a podíval se tam na obrázky z Dzeržinskéha
. Uvidí tam jiste bez námahy hlavu Trockéha,

tam netvárí. jakaby ho bolely mandle.
I bych uvésti ješte mnaho a mnoha takovych prí
myslím však, že stací ty, které jsem již uvedl:
tíže vésti kampan takovéhO' druhu, ten avšem
"te castO'a castakráte ríkat s tvárí tajemne vy

!ou: »V Rusku se cO's i deje ... «, nikdy však
ved e t CO. Jestliž'e se lidé tohato druhu dí

a Rusko na základe takovéhO' lícenÍ, jaké jsme
pribili na pranýr, jak jim máme verit, že mají
na príklad - ve veci uznání savetského Ruska?

Slovenská rod obrana.
nský fašismus našel si vlastní název: rodobrana.

snad jediné - plus tohata sesterskéhO' hnutí,
zemích historických vystupuje -pod vypujceným

: fašismus. Ale tak jako ceskému, jest i slaven
fašismu jediným svatym Benito Mussalini. Ale
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za. ta cíle slavenskéh0 fašismu jsou trochu jiné a také
neprátel má více než fašismus ceský. Ten neprítel, a ne
hož mají sloyenští rodoibranci více, je charakterisován
slovy Petra Bezruce: »Od maru, hladu a vojny - a od
centralistické Prahy, - zachran nás pane JežÍši Kriste,
o to Te prosíme my moravští separatisté! - modlí se
Petr Bezruc. My slovenskí aut'Ú'llomisti opakujeme túto
modlitbu.« Tak se píše VI. císle aficielního orgánu
slavenských rodobrancov, »RodoiJ:>rane'«.A cíl, jehož
chtí slovenští wdobranci dosáhnauti a jenž se nekryje
s pragramem ceských fašistu, je obrana krestanství.

Ale nepredbíhejme. Jak již výše receno, jest týdenník
»Rodobrana« aficielním orgánem slovenského fašisti
ckého hnutí a hned v prvním cí::;le l1vereji'íuje »Pra
gram slovenskej Rodobrany«. Nezbývá nám tedy, než
abycham se na tento prO'gram padívali. Program má
13 bodu a zacíná rozborem soucasné palitické situace.
Musíme predem konstatovati, že »Rodabrana« vidÍI tro
chu cerneji, než treba. Bývá snad zvykem u hnutí mla
dých a plných gesta videti neprítele nejen i tam, kde ho
není, ale i horšíhO', je-li tam, než ve skutecnasti jest.
N uže, hned v I. bode se pod titulem »Štátna kriza«
praví:

»do parlamentu dostali sa nie opravdiví zastupcovia rudu,
ale jfdnotlivci, ktorých revolúcia vyhodila na povrch, ne
vzdelaní, požraví fudia, ktorí priaznivú konjunktúru vy
užili v svoj osobný prospech« - »Následkom toho pa.nujc
v štáte neporiadok, nikde niet discipliny, 'všade v'~ádne
terror a korupcia.« - »Tento, pred tým najma u nás na
Slovensku vobec neznámy protináboženský boj bol im PO'

trebný k tomu (rozumej Cechum), aby zahlušili nábo
žeustvom vštepovaný jemnocit, aby se nevedel nad ich
skutkami pohoršovaf.« - »Doma rástly nepokoje a za hra
niciami republiky dobré meno nášho .štátu stále ztrácalo
na cene, a následkom nesvedomitého a nepoctivého šafá
renia so štátnym majetkom klesol znacne aj financný úver
nášho štátu.«

Ta jes't tedy rodobranecký rozbor poEtické situace,
:a hned na prvý' -pohled vidíme, že pisatel videl vše mna
hem cerneji, než jak tamu ve skutecnosti jest. Jak ovšem
samotná »Rodahrana« si predstavuje »náboženstvam
vštepavaný jemnacit« - hned uvidíme.

Nyní jest otázka, jaké jsau cíle slavenské rodobrany.
Žel osudu - a tom se v programu nic nedocítáme. Spí
še se neustále hovorí o metodách, jakými totiž zpusoby
chce slovenská rodabrana svuj ocistný boj vésti, avšak
kterých a jakých cílu chce dosáhnauti, musíme se do
mysliti sami. V odstav.cl' II. programu se praví:

),Proti tomuto (rozumej komunismu), ako aj proti prí
cinám, zavinujúcim nepolkoje, stavia sa naše obrodné
hnutie, ktoré chce, aby náprava bola docielená nie rúcaním
(horením) položených základov, ale budovaním a poctivou
prácou, a týmito prostriedkami chce premoct nepriaterov
národa, kresfanstva a usporiadanej rludskej spolocn05ti.« 
':Chceme ccistit verejný život od korrupcie, karierizmu,
osobnickárstva a. stranJÍckeho rodinkárstva.« - l>Podstata
fašizmu je zachovaf národ a. štát na. zdravých nacionáJnych
zá5adách a na náboženskom podklade.«

Z techto úryvku bylo by tedy možnO' vyJwnstruovati
cíl rodabraneckého hnutí na Slovensku: dá se tu zji
stiti, že pragram slovenských fašistu, jak již recena, jest
rozšíren i o náboženství, což. má svoje príciny zvláštní:



Prítomnost486

o rodobrane a rodobrancích samotných se praví:
»Rodoblana nie je politickou ani nijakou inou organi

z~áciou. Rodobrana je všenárodná a je sebaobranný111, de
fenzivnym prostriedkom národa. Bráni národn06t, nábo
ženstvo, práva i chlieb Slovákov.« - »Každý rodobranec

prísahá, že ide ratovaf štát Cechov a Slovákov, že bude
bránit republiku, kresfaJlstvo, chlieb a práva Slovákov,
integritu Slovenska oproti yonkajšiemu i vnútornému ne
priatel'ovi.«

Tot V podstate asi celý pragram slavenské Rado
brany. Odmyslíme-li si 'Ona cerné nazírání na saucasnou
situaci a neparazumíme-li dobre tvrzení, že »Rodoura
na nie je politickau ani nijakou inau arganizáciau« (a
tomutO' rcení asi nikdo neparazumí), admyslíme-li si
tedy tytO' veci, musíme uroati, že pragram Rorlobrany
není nijak svetobarnÝani' nijak silácký. Vždyt dokonce
se v programu prímO' praví, že je ta lorganisace abran
ná, defensivní! Vyhlíží ta tedy jakO' beránek. Jedine
ostre a razhadne se staví rodobrana proti komunismu,
kterému nechce dáti pardanu. A charakteristické i zají
mavé jest, že z pragramu vyšli nenávidení Ceši dacela
bez trhlin. Program bere Cechy na milost, chce stát je
jich chrániti, staví se za integritu republiky atd. A to
jsou veci trochu padezrelé. Hlavne ta, že Ceši, ti »Ce
!lúni« vyšli z pragramu tak hladce. Ta není nejak v pa
rádku a prata. - vedauce, že pr.ogram psaný je jen zá
sterka, - musíme se padívati na praxi. Snad patam se
Dám vyjasní mnahé neurcitasti psanéhO' pragramu.

*
Nuže, cO'není v psaném, jaksi aficielnim pr,agramu,

je jinde: hned v I. císle »Radabrany« vidíme, prati ka
mu že chce slavenský fašismus bajavati. Prati Cechum
a prati kamunismu, ale i tentol kamunismus, jak uvidí
me, jest neprítelem prokletým jenom protO', že prišel 
z Prahy. V básnicce »Radobranecká« píše hned fašisti
cký· Gladiator:

Sto tomu v materi

ved žijú Bulhari
a ti nás ti dv~í

Brat s korb'ácom stojí!

Nebudeme zabijaf, nebudeme kradnút,
ale do Francie nepojdeme v;idnÚt.
Nepoj deme vadnút, ani kosti sbierat,
zatociac valaškou budeme udieraf.
I z prava i z l'ava - by hp certi vzali!
slúbili. slob od u, palicu nám dali.

N uže ten »brat u dverí« nemuže býti nikdO' jiný, než
Cech. Abychom však nebyli na pochybách, hned nám to
zduraznuje clánek »Ceskí komunisti a slavenská auta
Ilamia«, kde se praví:

»Bude tomu rok, co komunistická strana vydala verký,
mnohoslovný srub -- - - autonomie. Zauj'ímavé, že
tento srub nevyšiel zo Slovenska, ale z Prahy. Cech, sru
bujúci autonomiu, je najvacšia ironia.« -- »Cesi, ked sú

aj politickí nepriatelia, ked príde cas vystúpenia v prospech
ich záujmov na Slovensku a proti Slovákom, vtedy sa vždy
najdú v spolocnej fronte (ro(Zumej s komunisty). Historia
nás naucila jednému vel'mi užitocnému pra.vidlu: brat s naj
vácšou rezervou všetko ceské. I ked dávajú da.r, musíme
byt opatrní, aby to nebol danajský dar.« - »Oni (komu
ni sti) by súhlasi!i i s autonomiou pod podmienkou, že tí
Ces i, ktorí sá na Slovensku, tu ostanú. To by nebola
autonomia.«

N uže, už z techtO' prajevu je zrejmo, že tím ne
lem nejhlavnejším, proti kter~mu slovenský fašism
zvedá, jsau prece jen ti nenávidení Ceši. »R'Ooobr
prati nim zle bije. Se stejnou siloul jako proti kom
stum, ba, zdá se (jak z následujícího citátu vysvi
že dakance Ceši jsou v acích r'ooobrancu horší než
matní komunisti:

»Samosprávu my Slováci chápeme inak. My by sme
spravovat naše veci sami, precistit tie ceské smeti na
vensku a tú špinu, ktorá sa nám sem dovalila, vycistit
Slovenska. Komunisti sa nikdy neoovážia k podobnému
už len preto, lebo diktuje im Praha, Slovenskí ci
komunistickej strany sú a, boli odstrcen! v každom prI
Dala sa prednost vždy Cechom a do predsednlctva s
a na žiadnc zodpovednejšie miesto nepripustili SI
T<lJjo níkov tiež si dali doviezt z Ciech. To sú

také faktá, ktorédokazujú to,. že Slováci nesmú
akési zlepšenie doterajšieho protislovenského režimu z
a zo žiadnej strany. Slovenskú autonomiu móže vy
jedine fudová strana, ktorá sa neuspokojí s polovi

kompromisom v tejto veci. Lebo bude Slovellsko slo
alebo nebúde nijaké - povedal Hlinka pri slávnos
vjazde da. Bratislavy.« .

A tu je jádra padla. Slovenskou autonomii nem
na Slavensku nikdO' jiný vydobýti, než strana l'ud
strana' Hlinkova. Snad ani Radobrana sama na
práci nestací.

Jak casapis »Radobrana«, tak i celé fašistické
- jak zrejma - jsau odvetvími slovenské strany
dové. ProtO' tolik nenávisti k Cechum a proto to
presvedcení, že jen krestanství nebo - lépe 
smutne praslulý bojovný katalicismus muže zachr'
Slavenska. A v této l'udové strane se stalo presv·
ním, že skutecný Slavák je jen ten, kdo je ]'udák;v
to strane vyrastlo i presvedcení, že jen ona a nyní i •
rodobranecká odnaž mohau se státi spásou Sloven
pri cemž v strane panuje dogma, že Ceši to byli a i
samozrejme i budau, kterí potáhnou Slovensko do
bin utrpení a dO'zkázy. Je ta názor jiste bláhový, jel'
však nerazumným detem jest težko vykládati jich O

ly, nebudeme se ani my snažiti' ukázati nesmysln
malichernast.podobného presvedcení.

Pakus s »Radabranau« i fašismem má - vedle
ných - i tu prícinu, že nesparne strana l'udová .
v ideovém úpadku. Strana tato snažila se vždy a
stavne udržavati adpor proti všemu ceskému, k
svaje volicstvo jen nenávistí a sli'by. To "šak není
gram a naprasta ta není program, který by us
slavenského claveka. Ta se v strane cítilo dávno. Od

secesse Kazy-Matejova a odtud i fašismus. Delati
neb osm let pasivní palitiku - tat na politickoust
mála. Treba cinu. Bohužel ani slovenský fašismus
prináší ciny. Prináší zase jen slova a slava, mnohos
celaU' zátapu, jak toho je dLlkazem clánek prof. Dra
Korpera »Sociálna úlaha Rodobrany«, v kterém se
praví:

»Rodobrana má nov'ú methodu.

Zastaví celý ylak!

Dá ho vypratat, miesta v nom rozdelí dra spra
vos ti, kretanskej lásky <lJrudskej hodnoty, a len potom
pustí dalej na vlaku zdravého spolocenského života ... e

J sou to pekná slava, bohužel jen slava. Síly slo
skéha fašismu, ikdyby se spajil s ceským a kdo ví s
k}'m ješte, na ta zcela urcite nestací. Avšak temi sl
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st krmí slovensk)- lrd-. Slova. slova, strašlivá zá
lov.A mnohdy slov, která napposto neodpovídají

»náhoženstvomvštepovanorn jemnociH~«, jak toho
je dí'tkazemclánek Šaiio Macha:

. -. '}.):~..
Zem slovensk~ .zrodila Rodobranu, ked'v mukách stonal
; Národ a v ·rukách bratrovrahov, ked boly národa ma

najsvatej&ie vlkotll. há,Úané v kórisf a svii'íám dá

é co žrádlo. - Rodobrana chce katov a ich paholkov,

hrdÍJsili rO'd, zahnat ta na dno pekla, chce národ oslo

il od cudzích pijavíc a derabákov a. dat opraty do rúk
tOCnýchkresfanských Slovákov.«

ti však citátll. Vždyt neustále bychom se stretali
ávistí k Cechum, tak dobre již známou. Ale zku
ti i s hnutím fašistickÝm na Slovensku nás po
o ntcem docela jiném. Jestli v orgánech strany

vé i fašistu neustále synou se zlá slova O' Ceších
Cechy,není bo'l11Utak v živote. Dosud se slovenský

srnllSprojevil ve dvou hnutích: pred casem sloven
rodobranci »bí1ili« Bratislavu a nedávno došlo ke
fliktll s komunisty Ve Zvoleni. V obou prípadech

nebylohnáno útokem na Cechy. V Bratislave od-
y to madarské nápisy, ve Zvoleni komunisté. Tedy
í projevy fašismu na: Slovensku, jaksi projevy
ánnÍ, nevyznely proti »pripr<:hlíkllm zpoza Mo

«, ale proti dvema neprá({~lltm, které slavenský lid
žlIje za svoje Šktldce: Mad'arllm a komunistttm.

oliv se zde jedná jen o dva prípady,' myslím, že
.• o z nich docela bezpecne dedukova.ti, že lid ve své
se naprosto není naladen tak proticesky jako O'ficiel-

orgánystrany l'udové i rodobranecké. Zdá se naopak,
ovenskýlid dobre cítí, kde hOlbota tlací, a že dosud
I se naštvati nesvedomitými vttdci proti tem, kterí
osto jeho neprátely nejsou. Jestli potom v budouc
í hne se domobranecké hnutí i proti Cechttm, neza-
nmenikdy, že není to hnutí lidu, ale výsledek štva

politiky'samozvanýchvtldctt lidu. Myslím, že již ne
. rátejsem zde naznacil, že na Slovensku to, co se ofi
!nevydává za polítiku slovenského lidu, není JÍ. Po-
ne jest tomu i se slovenským fašismem. V tomto
svedcenínás dotvrzuje i ta skutecnost, že slavenský
í mus jest odnoží slovenské strany l'udové. Zdá se,
místa v l'udové strane jsou už zaplnena. Je však tam
i mnohomladých. ambiciosnkh lidí, kterí též jsou

sobepresvedceni, ž,ejsou vyvolenými. A pHli tytO' mla
jest fašismus jako stvoren. Zde se uplatní jejich po-

'ekáa snad casto i nacionální nevyzrálast nejlépe. Bu
- jak to konecne odpovídá mládí - házeti do nás

á slova, budou mávati prapory i valaškami, rozbijí
oHkhlava nechají si rozbíti' i svO'je - ale hnutí je

nehude míti positivnejšÍho v.Ýsled~u. Není tomu
vn.)',co president Masaryk rekl, že ne.1strašlivejŠí me

Ou jest politika kanjunkturálnÍ, politika' od minuty
minute.Obáváme se, že i slovenský fašismus j-est po
'kouod minuty k minute a hroznou proto, ponevadž

pod jiným titulem, ale znovu slovenský lid krmí
ásemia nenávistí. Bude se to líbiti na cas, budou tím
dšenimladíci od S do 20 r,oku - ale to všechno na
Iitickýcin jest málo. Slov,enský fašismus jeví se do
d nedostatecným, prázdným programem, který opa
je fráse, jež jsme už mnohokráte v nejrozlicnejších
riacíchslyšeli. Jestli nebudou táhnauti valašky a cer
, košile,program veru nepotáhne, tím méne metoda
je.

Bohuželpráci, které j-est treba na Slovensku, se ne
zumÍ.Nerozumí se jí mnO'hdy v radách ceských, ale
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nerozumí se jí velmi casto ani v radách slovensk~-ch.
A to jest puda, ze které vyrostl i slovenský' fašismus.

N a Slovensku jest treba mnoho .práce. práce drobné.Nikaliv nenávisti, nikoliv štvaní. Zel 'osudu dnes každ~r
na SIO'vens~ud?~ snažÍ. štváti, boriti. rozbí jeti -..:.:nikdo
se nechce Chopiti té drobné a nevdecné práce. Vykládati
o, sociální . rekonstrukci '_celého sveta, jako t'O chce
»Rodobrana«, jest mnohem snadnejší než provésti treba
nejnepatrnejší sociální reformu ve skutecnosti, v živote.
Pr'oto na- Slovensku tolik slov, ponevadž jest málo tech,
kterí se odváží drobné práce. Ano, slovenský fašismus,
kdyby skutecne byl, poctiv~'m politickým programem,
by našel svtlj veliký a nádherný úkol na Slovensku:
mezi lidem. Slovenský fašismus, kdyby byl poctive na
cionální, našellby ješte více práce. Potom by však jiste
nebouril lacinými frasemi a nehledal by neprítele tam,
kde ho není. Jelikož však i ten slovenský fašismus se
bojí úsilavné a vytrvalé práce, proto používá velk~'ch
a silných slov, která sice omamují, ale nelécí.

Sl'ovenský fašismus - tot dnes rozpráhlé gesto proti
Cechttm, a samozrejrt],e i proti »Hradu«. Jest to gesto
laciné a 'Otrepané, jest ta gesto, které má zakrýti sla
biny ideové, slabiny programové a slabiny pracovní.
Jest to nespokojenost nekolika mlad~rch, kterí o sohc
jsou presvedceni. že byli odstrceni. Nezkoumají, zda
vina je v nich. A priori verí, že vina jest na Ceších.
To jest program, rekneme program nedochttdn)'. Ko
reny celého fašismu vezí jinde: jest to hospodárský hoj .
Ale tu nestací pouhá slova a fráse. Tu treba nauciti se
methode pracovní. Proti silnejšímu konkurentovi ne
zvítezíme jen pustým hulákáním, ale tím, že budeme
zdatnejší jeho. To zakdvá se dnes prázdnými frasemi
rodobraneckÝmi.

Hnutí rodobranecké na Slovensku jest dnes modou.
Má gesto, má silná slova a valašku v ruce. Jest hnutím
líbivým, nebot bije do Cechlt, ale ani slovem do Ma
d'artt a prot'o snad nejaký cas to vydrží. My však pev
ne veríme, že slovensk~, lid jest rozumnejší než jeho
vtldcové. A ta jest zacátek konctt slovenského fašismu.

Literatura a umení

E. F. Burian:
Hudební kritika.

Požadavky denních listtt kryjí se s požadavky hudeb
níhO' referenta. Jistý zákO'n: Nutnost denního referátu
o provozovaných skladbách, nebo vydaných publika
cích. Toto je každému nejvýš jasné. Méne ujasnený je
význam stavu a systém. Povinnost referátu je vázán;].
ješte urcitými predpoklady. Predpoklady jsou již ob
saženy v uvedomení: Jsem-li hudebním referentem,
musím své místo vyplniti c~s~',1ea dttstojne k významu
svého stavu. (Zájem zcela prost~·, hodný kterého1wliv
jiného oboru lidské cinnosti.)

Bude dobre, ujasníme-li si hudební kritiku jako stav.
Od pocátku, kdy k denní žurnalistice pristoupila hu
dební kritika, mohli jsme císti pravidelné levity, at
chvalozpevné ci hanlivé, kritisovaným produkcním si
lám, jež byly posuzovány vetšinou s krajním nepocho
pením a nevšímavostí k vývojové stránce umelecké
tradice a' individuality. Velkou vinou subjektivnosti jed
notliv~'::h referentll staly se velmi casto »karamboly«)
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jichž by nebylo, vyhnu I-li by se referent prílišnému
upodsta6íování »své myšl~nky« na úkor cistého ná
zoru umeleckého povšechna. To však by snad (?) ani
nebyl nedostatek, kdyby zde nespolupracovaly další zne
·~ištující stavovské vlivy. Naše listy oplývají tak zvanou
»úrednickou kritikou«. Není u nás specielní odborné
kritiky. Kritikem mllže býti kdokoliv, schopný vzíti
pero do ruky a psát. Nehlede ke gážovním pOmerlll11,
které jsou u naší mladé hudby neudržitelné,*) je tako
váto kritika pri nejmenším diletantská. Uvedomení
techto nedostatku bylo by korunováno úspechem, byli-li
by k referentskS'm mÍstllm vybíráni budto: hudební,ci
z povolání, doktori filosofie s hudebním doktorátem,
nebo prostá žurnalistika, jejíž úkolem potom však bude:
c i stý z á z n a m are k I'a ma: n o v i ne k. Nestalo
se snad nikdy v nekterém remeslném nebo prumyslo
vém oboru, aby neodborník, treba s tisícem jiných ti
tullt, psal a propagoval urcitý systém. Jiste, že by ne
snesli bankovní reditelé nebo financní radové, aby jejich
místa zastávali hudební skladatelé s prirozenou neod
bornou zkušeností.

Nejjednodušší polce nebo foxtrottu nemuže nikdo
jiný lépe rozumeti, než odborník, jenž svuj celý život
venoval té neb oné vyjadrovad forme. Najdeme v deji
nách naší kritiky takové prípady, nad nimiž se proste
»staví mozek«. Zbytecné mluvení, zbytecné psaní »vy
volených zástuPCll publika«, jejich bezvýznamností ca-:
sto desorientovaného a uvádeného ve zmatek, hodný
Babylonanu, ne však kulturních obcanu, representují
cích Ceskoslovensko. O našem velkém Smetanovi, o Ja
náckovi, Foersterovi a j. byly napsány casto inseráty,
algebraické prospekty, nebo úrední akta, ale rádný re
ferát musíme hledati drobnohledem. Skutecne smešnÝ'
»maškarnÍ hec« venkovských diletantu. Tato vina je ze
všech nejhorší: S t a v h ude b n'í c h k r i t i k 11 je
pro z a tím c h á pán vel min e z o d p o ved n e.
Není zde organisace. Dokonce zde nebyl urcen nikdy
stabilní kritický názor. Celý význam hudebních rubrik
balancuje mezi »nárezem« a »hymni,ckým kladem«. Ne
príjemné našemu názoru, nebo lépe: to cO' se nestará
o naše úzké vedomosti, pomíjíme mlcením, nebo pro
stým záznamem. A nade vším ovšem truní »prátelé« a
»prítelíckové«. Bázen techto fenomenu jednoho pred
druhým dostupuje velmi kvalitativne i kvantitativne
páchnoucích melcin.

Stav hudebních referentu není tedy organisován. Pri
jetí referenta' do denních orgánu je volné. Deje 'S,ebud
to rozhodnutím politické strany, nebo prátelské kli'
ky. Tato tvorí jakési centrum (zcela delikátní), ko
lem nehož se tocí celý hudební pokrok v mezích zá
kona. Stane se, že jeden z referentu z,emre;:<-*)nebo ne
štastnou náhodou musí odejeti z pražského centra. Ban
ka a treba t. zv. obycejný švec by vypsali 'b u d t o
k o n k u r s, nebo umudlanou cedulku: »Zde se prijme
rádne vyucený remeslník«. Hudební referent je priro'
zene zcela zvláštní instituce mimO' zákony i lidství: ru
brika je zadána potajmu kterémukoliv následníku, kte
rého si vyvolí a »ocejchuje« klika, nebo odcházející re
ferent sám. Snad dokonce jest referentské zamestnání
odkazováno v poslední vltli. Potom, hladce a noncha-

*) Otázka: »Cí je hudební referát, nebo alespon »má býti«,
nebyl. dosud pronesena. Úredník se stálou gáží nemuže bráti
chléb hudebníkum, závislým na výdelku z ciste hudebních pro
stredku. Nebo hudební stav je výjimkou?

*'*) Smlouva hudebních kritiku je chápána doživotne.
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lantne, dedí: úredník po úredníkovi, kateeheta po
techetovi, obchodní prírUCÍ po prírucím a t. d" a
dební dorost a ve vetšine i starší muzikanti škrtí »ch
vezdejší« s peti až petadvacetikorunovými***) sl ~
kam i s Bayerovou školou, nebo nervy tahajícími mlá
necky s Malátem pod paždím. Rádí-li nekde opravd
nezamestnanost, je to zvlášte v »posmrtnérn«t) hu
ním umení. Tento fakt nemuže nikdo popríti, ba
rozcilený a starostlivý mravokárce, mravne se pozas
vující nad »zpustl)'m výdelkem hudebního doro
\r biografech nebo barech«.tt) Dejí-li se pri tom tak
prehmaty v denních listech, je to pak velmi s,labýzá'
'O udržení našeho kulturního vzestupu.

Neukáznenost nemá bohužel vlivu jen na stavo
skou ci organisacní stránku. Jejím prirozeným
sledkem je obsahová desorientovanost. Císti hude
referáty je smutnou povinností interesentu. V rad
referentu vládne úplná neinformovanost. Zákony,ov
dající jak toho, jenž f'eferuje, tak reprodukcního li
ce jsou nevysvetleny. Opomíjením vnejší organis
ochuzujeme se o povolané. Pomíjíme-li však organ'
nost myšlenky, vnášíme do našich hudebních porne
nemohoucí anarchii, z níž je bedlivému pozorovat
mnohdy smutno a casto k smíchu. StavoV'ská oq~a
sace znamená dO'konalé vedomosti, nutné k zvládn
širokého materiálu, vyznaceného dobou. Jak mttž
vystaciti s názory 90tých let ve dvacátém století?
casná doba je tak všestranná, tak pohyblivá. Vyloucen
abych byl zamestnán na více místech, chápu-li stavh
debního referenta vážne a ne prO' pouhou zábavu n
zájem. Vypocítáváme-li, jenom z hruba, co v"~h
musí hudební kritik znáti, chce-li representovat1 Jak
hosi »hudebního starešinu«, užasneme nad spoust
materialu a neuveríme sloucení stálého úradu, n

jiného mimohudebního zamestnání se stál?u so~ci
ností s novým a novým dením. Jsou to studle partltur
jichž, pocítáme-li jenom nová vy.dání starých a moder
ních del, vychází rocne na sta, dále studiu!l1 hudeb~~
publikací nemenšího nákladu, koncerty, dIvadla a Jm
práce, vyplnující tolik drahého casu a 11 n:nohé prá
nestací pouhé prehlédnutí, jež venkoncem lllkdy nebu
studiem. Ovšem stávající prakse poucuje nás »0 nejv'
jasné možnosti vyjíti všemu vstríc, všechno ~.náti,.k~.
tisovati koncert n a P'r v Ý p o s 1ech a· prece Jete
je tolik casu na jiné zamestnání. (Tolik zbytecnýchprí
kladu pros,lulých skladateltl, 'chodících s partituroll do
divadel a koncertních síní na generální zkoušky, aby
rozumeli premierám!) Což není hudební rubrika pou
hou vedlejší milou zábavickou? Prirozený nedostatek
vyplývající ~ této ignorance je zrejmý v ustavicných
omylech a prereknutích. Mnohé referáty jsou jimi na
plneny až po okraj.

Snad by mel míti skladatel nebo hudební spi ovatel
požadavek tam, kde dríve smel jenom splnovati nebo
zklamávati? Pomer mezi hudební kritikou a repro
dukcí musí býti vyrovnán, chceme-li vytvoriti na·

***) Rajské štestí!
't) "Posmrtne« viz v hojných pohrebních lamentacích.

i'i") Svoboda zamestnaní a jeho hodnota je u nás obdi~
hodná. Nikoho nenapadln, že by jazzbandista mohl psát kvab·
tativní hudební dramata? Takový pan mimohudební hudební re
ferent muže se statecne pazastavO'Vati nad výdelkem, když sám,
mimo hudební rubriku, vydelávi tri až ctyri honoráre. Možní,
že by neopovrh~ ani zmnožením svých gáží o barový výdelek,
kdyby mohl!
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urcité definitivum, hodné svého jména.
í umelec i kritik musí požadavky splnovati.
, muže ten nebo onen protestovati, což je

jednostranne. Byla-li 'hy však stavovská
hudebních referentu us-tavena, byl by také
ustrann)' protest. Je na bíledni, jaký kul
m by to melo. »Hudebrií starešinství«, mu
žíti tohoto prípadného názvu, má vetší vý
, povrchnosti povýšené hudební žurnalistiky.

to plné vedomí soucasnosti, dokonalé vzde
d c í c í ved orní m a k cní l' e pro d u k-

dném a vedomém referátu nenalezneme »špat
»dohré«, nýbrž povšechné »záswy« veku.

lovní klady a zápory padnou pred inteligent
ode m. Kritika je výsledek cistého studia
ého poslechu, nebo ctení pro ukrácení dlouhé

deou dnešní hudební kritiky je »delati dojem«,
i nejmenším hodne' ubohé. Nezapomínejme,

jeme-li,nejsme v pravde tvorícími, nýbrž hod
ilo v nejprísnejším stanovisku k soucasnému
azoru, jejž jsme si studiem tohoto soucas-
. ucinili. r\ potom: Herbart nebo Hostinský
být merítkem soudobého slahu, iako nemt'He
meriti Corbussiera Wagnerem. To je ovšem
živosti a sporné otázce pokroku a konserva

Jisto však je: Budou-li zde poža~avky, budou
referenti. jimž znalost materialu a recí bude

ladem k širokému rozhledu. Budou informo
or bude specialisován a publikum i sklada

í budou na nich záviseti {prozatím je tent9
prosto rozháraný a zbytecný), budou daleko
cováni a vedeni než dnes, kdy s útrpností a
se odvracíme od propagovaného diletantství.

tetár:

Co scházi ceskému filmu?

r film se podobá ponorné rece: vynoruje se ob-
záhadných jeskyní ateliérLl, v nichž podivuhodní
byvatelé stále neco varí, vzájemne si ustavicne
jíce a vysílajke nad zemi oblácky pochvalného
svetelné efekty reklamy, nacež, objeviv se, film
obycejne ocekávání všech, kdož na nej delají

nároky a zmizí do neznáma, alby se tatO' historie
opakovati opet s nOiVýmvýrobkem. Ceský film je

tránce umelecké výrobek kvalit velmi pochyb
to je zase dusledek té okolnosti, že ceská filmová
trpí prímo do nebe volajícím diletantismem.

se stále neco filmuje, stále neco pripravuje, v ka
»Rokoko« už není ani jednoho porádného hosta,

nehrál v nejal«ém filmu, kde kdo píš'e libreta,
nekde »natácí« <lifacit všeho se objeví, spatrí

• o takového jako byl »Pražský f1amendr«. Je
ice dobrou VLIlinecO' v ceském filmu udelat, ta
vule je tím pochopitelnejší, že výrobní podmínky
nás vskutku mimorádne dobré, ale stále nekde

ízne a je nutno již jednou od korenu vec ucho
y bylo videt, kde je možno hledat nápravu.
Hm, že první vecí nápravy hoqnou je ceský fil
kapitál. To, <:oje pri c,eském filmu vu'hec nejzá
'Ví,jsou lidé, kterí jej financují. Jsou to dve sku
'dí: jedni chtejí pouze vydelat, druzí mají zájmy
, Oba dva druhy jsou stejne nebezpecné. Ti, kterí
vydelat, chtejí také ovšem výdelek jistý. Jistý vý-
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delek v ceském filmu je pak jen s filmováním nejakého
populárního románu, protože jednak lidé román znají a
proto jdou pak na ceský film, jednak ti, kterí ceský film
delají, na takovouto práci jakž takž stací. Tito finan
ciéri jsou pokládáni za mecenáše ceského filmu, pro
tože tu tam z bohatých príjmu majitele dvou pražských
biografu, nebo z tucných výdelku pražského velkouze
nárství se skutecne neco octne co investovaný kapitál
v ceském filmovém podnikání, na nemž pak tito mece
náši nemají jiného zájmu než aby se jim nejméne 35%:
zúrocil. Tito mecenáši ponechávají svým filmarllm vol
nou ruku <l'stává se, že v dobe pomerne nedlouhé sku
tecne i film vznikne, aby k nemu pak pristoupil snad
jediný skutecný dt"lkladný umelec v ceském filmovém
podnikání a snad jedin)" klad ceského filmu: muž, jenž
jej dokonale prostríhá.

Druhá skupina ceských filmových financníku jsou
lidé s osobními zájmy. To jsou ti, kterí jsou ochotni
dáti na film peníze, bude-li v nem hrát jejich dcera nebo
neter nebo vLlbec nejaké príbuzenstvo. Tak vznikají fil
my témer rodinné, hodne propagované, kvalitou obycej~
ne 'hídné.

Tretí skupina financníkLl, kterí by byli presvedceni,
že se dobre vydelá jen dobrým filmem, delaným na ciste
filmové libreto dobrými odborníky, filmem, jenž mLIže
pocítati s exportem a jenž je s .to raziti cestu ceskému
filmovému podnikání - tato tretí skupina dosud ne
existuje.

Situace by tedy mohla míti na první pohled príchut
skoro tragikomickou: kapitál dusí cinorodost ceských
filmaru. Kdo prihlédne blíže, pozná ovšem, že této cino
rodosti je u ceských filmaru velmi málo. Jejich oficielní
list »Ceský filmový zpravodaj« se sice stále ohražuje,
stále brání ceský film proti útokt"lm i »jinak slušného
listu« jako »Prítomnost«, tiskne dokonce milé fotogra
fie, na nichž poznáváme šefredaktor<ll listu pana Quido
E. Kujala hned poblíž Gunnara Tolnaese, dozvídáme
se z listu, že existují jakési »ofici-elní filmové kruhy«
v Ceskoslovensku, ale vysvetlení techto »oficielních fil
mových kruhú« financníkum ceského filmu, v nemž by
stálo, že se to takhle dál delat nedá, necteme nikde.
Musíme tedy míti za to, že tyto »oficielní filmové kru
hy« dokonce s tendencemi svých financníkLl souhlasí a
pak by ovšem nezbylo nic jiného, než nad »oficielním«
ceským filmem udelati kríŽ' a pokusit se o ceský film ne
oficielní.

Myslím, že není dost oprávnena ona výtka, že ceští
filmari nemají pro své povolání namnoze VLlbeCprLl
pravy a proto že ceský film je tak špatný. Nekde ti lidé
zacít musili, ,chteli-li delati film, a je pro ne štestí, že
zacli u nás. Jinde 'hy totiž za tu dobu, co pracují u nás,
musili projeviti .aIespon trochu talentu, trochu poroz
umení, musili by se doucovati teoreticky, aby vynikli
nad ostatní, musili by studovati v pravém slova smy
slu, jejich cinnost .by vyžadovala velké a uvedomelé prá
c,e. U nás se lidé spokojují s tím, co se jim podává, a
protože tu není neodvislé, pravidelné a soustavné ocl
borne školené filmové kritiky, mohli zllstati naši filmari
po letech práce' tam, kde byli drív. Delají tytéž chyhy,
pocínají si stejne neobratne, pokládají stále Aloise Ji
ráska a K. V. Raise za znamenité autory filmový'ch li
bret a zdá s,e, že zllstanou do smrti presvedceni o tom,
že v Cechách lze filmovat jen »Prodanou nevestu«,
»Pantátu Bezouška«, »Lucernu« a »Vdavky Nanynky
Kulichovic« a že takováto díla jsou ideálními filmovÝ-
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mi librety. NenípotQm divu, ?e pessimisté nedoufaji již
v tyto)idi ceského filmu .. Není pravda, Že ceský film by
de,lali ·iépe naši divadelnki stejne jako není pravda, že
divadlo musí delati literáti. Musili bycPró'n tvrditi per
analogiam, že klásti koleje' nebo státi lí1('fóustruhu mo
hou jen inženýri. Stejne ja]{oprincip divadla je otázkou
iniciativy zcela' jiného drtihunež je tvorivost literární.
je i princip filmu zcela jiný, než aby divadelníci se mo
hli domn.ívati, že jim prísluší nejaké prednostní právo
k tomu, aby obrozovali film. Zkusili to ostatne i u nás
a nepochodili. Je prirozeno, že pana' Jaroslava Kvapila
pretrumfne Ve filmu kterýkoliv z našich filmaru, ne'bot
kdyby Jaroslav Kvapil pocítil nutnost hráti foothal. mu
si] by i na tomto poli pocítati pro pocátek s porážkou,
což by jiste nemohlo nic zmeniti na tom, že dobre sce
novall kdysi na Národním divadle Shakespeara a že
v ceském divadelictví patrí k zjevum vynikaj-ícím. Stej
ne nekdo muže býti vynikaj.ící spisovatel a nemusí psát
filmová libreta. Zde je tedy nutna diferenciace a ceské
mu filmu nevadi, ž,e jej dela1jí zrovna ti lidé, kterí dnes
tJ neho jsou, ani mu nevadí, jak a s jakým predbežným
vzdeláním se k nemu dostali, ale vadí mu velmi, že jej
delají špatne.

Myslím, že ceskému filmu ani stálé užívání hercu
. z divadel není na prospech. Vyjadrovací metoda jevišt
ního herce je zarízena na zcela }iné úciny než vyjadro
vací metoda filmového herce. Divadelní herci pak svou
metodu i pres výklady a pripomínky režiséru prenášejí
do filmu a diví se pak. sami sobe, nemají-li ve filmu
:tech úspechu jako na jevišti. Má,-li se delati dobre, cíle
vedome a systematicky filmová výroba u nás, je k tomu
treba i filmov)'ch herell, kterí by nemeli deset jiný'ch
povolání. To ovšem znamená, že by je ceský film musil
vyživit, a to by bylo možno tehdy, když by se uplatnil
jako mezinárodní obchodní predmet. A predpokladem
všeho je kapitál :alto tak znacný, aby vec mohla dosáh- ,
nouti tech rozmeru, pri nichž dosahuje soucasn~ i pra
videlné rentability.

Ceský film, chce-li neco znamenat, musí se povznést
na niveau, na nemž by se mohli státi alespon vecí disku
se, nebot v dnešním svém stavu je pro ony lidi, kterí
kinematografii pokláda'jí za urcitý umelecký druh, mi
mo diskusi. Je nutno, aby se vážne uvažovalo o tom, co
s ceským filmem a jak odpomoci nedostatkllm, jež jsou
den ze dne zrejmejší. Oficielní list filmaru hledí sice
velmi svrd1lt na eventuelní pomoc státní nebo na orga
nisacní iniciativu se strany státu, v našich pomerech je
však stát jediným solidním financníkem, jenž by mohl
míti na ceském filmu zájmy i vyššího rázu než
jsou zájmy ryze hmotné. To neznamená snad
odsunouti vec ceského filmu s base obchodní a
uvrhnouti ji do pout státního subvencování, naopak,
státní pomoc, dalo-Ii by se o ni jednati, musila by míti
práve pouze jeden úkol: postaviti ceský film na dobrý
o'bchodní základ. Stát je jediný financník u nás, jenž by
mohl pochopiti, že není úcelno filmovati romány Za
hradníka-Bmdského a jenž by nemohl prosazovati pro
hru ve filmu nejaké ženské príbuzenstvo. Stát pro film
vubec delá zatím jen to, že má filmovou censuru, kde
se mnoho dobrých filmll zahazuje vubec a mnoho jiných
težce prostríhává. Kdo tato filmová censur.a: je a ja
ký'mi pravidly se rídí, je dosud širší verejnosti zahalo
váno rouškou tajemství. Není sice zdrávo volati všude
stát na pomoc - a v tom mají naši filmari pravdu 
není však také zdrávo, jestliže stát, který prý má per
centuelne nejvíce biografu ve strední Evrope, tvárí se

vuci kinematografii tak jako by jí vubec nebylo.J
si potom urcitá skupina lidí delá v)'hradní prá
ceský film, prohlašujíc se za »oficielní« a vyzn
vajk se tím, že~,její oficielní ,orgán se prohlašuje
jevitele umení Chaplinova- (C. E Z. ze dne 20

1926, str. 7.), nelze lidem dobré v&le delati nic j'
než mlcky prihlížeti, co se z toho všeho vyvine.
film má zatím filmové caije ve »Zlaté kaplicce«a
dorocní filmový karnevaL K této produkci není
ovšem spolecnosti filmové, protože k ní stejne
stací kterákoliv kávová spolecnost nudných. VU
ské filmarení se vetšinou pohybuje na ruzn)'chn'
s výjimkou nivy práce. To vše je možno proto,
vadž »oficielní« filmari jsou tou dobou ibezkonku
a snaha státu po povznesení filmové výroby lt •
zatím rovná nule. Jakoby ceský film nebyl soucástí
ské prumyslové výroby a ceského obchodu. Jakoby
byla hned dve ministerstva' (školství a obchodu',
by mela' všechny možnosti do pomerl'Lv ceskémf
rení kladne' a ve prospech ceského filmu zasáhnotlt.
koby ceský film v zemi nejlepších výrobních pod
nestál za pozornost! Jsou lidé, kterí u ž u nás film
lají; stojí za to priciniti se, aby byl k o n e c n e
dobre.

Život a instituce

J7ilnta Suchardová:

Diskuse ve škole.

Nikdo neprisvedcí, kdybychom rekU, že deti jsou
vrchní. Deti jsou naopak úžasne dukladné. Kdo s
lými detmi pobývá, ví dobre, že otázka sype se za
kou. To detské: »Ale kdyby -« ukazuje nespoko'
nemožnost prijmouti jen tak naše vysvetlení. »Deti

smejí, ale tatínkové jo, vid -« bývá nikoliv ~
projev kritiky otcO'vy dýmky atd. Školní deti mají'
dlouhO' tu pohO'tovost zkoumání, splývá SI pozorn
k detailu, k podrobnosti, pro nás nekdy nepatrné,
velmi, velmi casto unikající. Jsou práve tím ve v)'h
tatO' výhoda je kouskem detství; je pravým opakem
vrchnosti.

Jdu s detmi druhé· trídy po nábreží. Vyvehra
skála se zdvihá pred námi. Je nejak ticho, a v tomti
zacíná tento rozhovor: Tady s tý skály skocil kun.J
ka: Ten kun se jmenoval Šemík. Jirka: Ten pán na
se jmenoval Horymír. Ruda: Preskocil nebo preplav
Jirka: Preplaval :a:utíkal do Radotína. Tam umrela
pán ho pochoval. Jára volá: Kdo byl na svete? Vi
jakési' prekvapení, ale já jsem otázkou patrne pre
pena nejvíce ze všech. Cekám, co se z toho vykl
Ruda volá: Karel! Ka:rel je chlapecekk, který první
du opakoval. Jirka se· obrátí, zmerí Karla zdrcu'"
pohledem a klidne povídá: »Depák, dyt je mrna

Povrchností jiste není touha mít svedka odvážn
~míkova skoku. To, že detem je casová distance '
neznamená melkost chápání, ale stadium vývojovét
vekU'.

Pohádka Tri z I a t é v I a s y ded a Vše v e

byla detem velmi milá. Neujde jim ani' malinká padr
nost, kterou by vyprávec zapomnel ne'bo zmenil. Sl
pustil kO'šík s ho:šíkem po vode. Ted v Erlbenove t
je: »Plaval, jako by ho kolíbal, a! spal, jako by mu
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te jen kousek kresby krásného klidu té
díte, jak se trída vzbourí. Rybár chytal prá
.~ na pramici. Ani toto se')nesmí zmenit.
" aby nekdo rekl, že stáJ' na brehu. Mají

rováno, jak výhodno' být na pramici.
ad, že díte povrchní není.

i,ctvrté trídy, dovedou smysl pro detail
it v samostatném vypravování písemném;

lohové projevy jsou zase dokladem toho, že
~ povrchnost pricísti, nelze.

yž prinesu fialky, já reknu: "Babicko, už je jaro,
tou. Dám fialky do sklenicky. Babicka si cichne.
: _Ty fialky vonÍ-« -

oje nejmilejší práce je polícko. Ryji na polícku a
QlIIPOSt.Vybírám kameny. Sázím. Delám to takhle:
klacícek a udelám v zemi dirku a tu saze~icku tam

ale jenom korenem a ten koren zasypu hlínou.

to delám a mám celý záhon. Pak zaleju.«

Za pekného dne wtkávám Exnera. Usmcjeme se

Pak já reknu: Nazdar, príteli. Exner rekne tr)též.
k dá~ a Exner se na mne ohlíží a usm ívá se.

Jsem již dost daleko, Exner se ješte usmívá. Pak

m rukou. Rozejdeme se.«

ornost, dukladnost, jež se obrací stejne dule
. malé, nepatrné jako nápadné, je velkým 00
dítete. Díte jeví živý zájem pro malinkého
pro prícinu pohybu kvetinového lupínku, zá
tn)', protože z obdivu rostoucí; smysly jsou
unavené.

knize »0 studiu del básnických«

všichni pamet, a rekl bych skoro, s umeleckého

a je to neštt1stím, že máme pamet; v ní zajisté

dojmy a pojmy nakupeny máme, porád srov:lá-

a mnohem víc v i dím e z pam e t i než o ci m a.

lidI, kterí by skutecne postrehovali, - tech je velmi
1IepOZI1ávajípametí svou, n(ýbrž nazíravostí smyslovou.

štní pak vlastnost této nazíravosti geniální zdá se
že 'stejnou láskou zadívá se umelec do vecí v~ech;

nežností nevýslovnou obíni se básník vedle veli

predmetu, které nám zdají se býti nejcennejšíml,
malými, nepatrnými vecmi.«

ohromnou svežest názoru, názorov·ost smyslo
'í práve deti. Je to poklad. Zadívá-li se Jenda
a trvá-li to zadív~ní pul hodiny, jsme hotovi

&lobLZkouší-li díte ohebnost papíru a je v údivu
co se vše z papíru' nevyklube, zlobí. Máme

Vlivostipro ne, program svých dnu preplníme
ucíme i deti. T,Q je první chyba, která potom

cích dostane jméno: povrchnost mládeže. Dru
hou je metoda, jež detem ukládá uciti se »0 di po t u d«.

í snahy chtejí toto staleté »odtud až potud«
ze školy. Chtejí stavet na detské aktivnosti, na
zájmu plném obdivu pro názor a: práci. Bakule,
Kiihnelová, Bartoš dokázali pravdu svý:ch zá
spech všech techto reformátoru spocívá
že místo ucení »odtud až potud« zavedli do
sk)'Chskupin zretel ke skutecné schopnosti dí

rili v jeho iniciativnost, rozvíjeli aktivitu - za-
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vedli diskusi Ta jimosv~tlila ref1exlvní'stavy duševní,
v nichž vyrustala odpoved a ci!i~a všechna cinno?t mlá
deže; nevznikJa, propast v myšlení, proto'že byl,' stálý
myšlen~ový '1ffihtakt., . ,; '. . c ,

Reditel Bakule po, svýc.h!cdobrých zkušenosteéh n~
normální škole zvolil si detí prírodou, neštestím pritisk
nuté a dal jim svoji železnou vuli k životu a k v)"voji
v práci. Je-li' skupina detí, jimž schází tu rucka, tu
noha, tu obe ruce, telesná síla, zdraví, je prirozeno, že
metoda pracovní nesmí casem a silou dorostu plýtvat.
Cas - tot možnost nauciti se, dohoniti ty zdravé,i
predhoniti. Predmety vyucovací nemají povahu výlucne
teoreti·ckou a casove vymezenou, ted pocty, ted mlll\~
nice. ted písmo, ctení. Zájem na práci diktuje nutnost
nauciti se brzy bez ohledu na cas a stupen uciva. Vy
vinout zrucnost zlhylých údu Bakulových detí, posílit
zdraví jak se dá, to je centrum vychovqtelova zretele,
kolem nehož vyrLlstají nutnosti jedna s· druhou harrrio
nující. Nekdo umí císt, predcítá, ucitel krásne pred
cítá. Dostaneme chut umet také tak. Nastává závodení.
První záhady mechanismu se v živých debatách brzy
prekonají, a každý se hrabe ze všech sil, aby umel. Je
v tech chvílích znacná myšlenková koncentrace, když
bždý na svou pest se s pra'cí potýká; myšlenkový kon
takt ucitele se žáky netrpí, naopak. Otázky se hrnou, žák
žáku pomáhá, vysvetluje, úspech nutí dál spechat. Chee
rne psát domu. Nekterí dovedou, druzí chtejí umet brzy.
A verte. není jen tak nauciti se psát pekne nohou, ale
chceme, musíme -; to »chceme« platí v Bakulove ústa
vé nejvíc, vše. V dílne se vyjednává, objednává s mlá
deži spoiecne, vlastne mládež si vše sama provádí. Nut
no pocítat, kreslit, vymýšlejí se ruzné techniky výroby,
aby svépomoc a sobestacnost byla co nejvetší.

Tato skupina lidí nezná slova stesku; není bolestín
ství, není casu ani chuti' k nemu, platí tu neco víc život
iniciativní, umením zvroucnelý a radostný. Zpevem,
všude známým zpevem Bakulovy družiny zaznívá v sou
mraku ústav. V tech písních cítíš zas to myšlenkové
soustredení, proto ani v jedné vete neozv,e se mecha
nismus. Dole ve Fibichove ulici je krám FrantíkLlv. Pan
Filip nakreslí návrh vyrezávaného lustru jako z pohád
ky, vysvetlí vše, nakreslí svícen krá ne rezaný, málo-

. kdo vystihne tak prání, sloh, ohled k materiálu hned
v kresbe, málokdo rukou, co on nohou. Reditel Bakule
dokázal nesmírne mnoho; stacil by tento jediný príklad,
Bakuluv ústav, aby výtka povrchnosti' byla otresena,
ba zlomena.

V rOce 1918 vyšla kniha Ladislava Švarce: Výtvarné
projevy dítete. Kdyby tato kniha nyní znovu vyšla, ria
šla by pudu již macne pripravenejši. Souvisí vše, naše
boje o demokracii nejsou tak vzdáleny bojLL ucitele,
který v Rakousku nedbal ústrkll a met(Jdoll' diskusí ve
škole dobýval díteti lepší svet v možnostech individuel
niho vývoje. Švarc dokumentoval detskou schopnost ,od
povídat na dojmový vliv dwlí, ·domovC).,školy zachy
cením detských projevlr' výtvarných. Já vidím tak, ty
po svém, každý po svém. Neobkres1ovat, neobmenovat.
nespoléhat se na nic a na nikoho, jen na svoje vlastní
oci. A detské oci jsou dychtivé postrehu, jsou sveží, vidí
bez pameti, vidí poprvé. Co vidí, prenášejí po svém
v tahy a cmáry zdánlive nahodilé, ale zákonité tomu.
kdo ve výchove respektuje Komenského prikázání: Ode
všech vecí odestup násilí. Je v tom princip diskuse.

Kreslení má pro Švarce vedle zájmLl kreslírsk)'ch
význam výchovný, on stále vidí v detských crtách vý
voj osobnosti dítete, že ten vývoj sleduje, je kontakt
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jeho s -reflexivním duševním stavem detí silný. Švarc
ríká ve své knize:

»Pri veškeré školn{ práci má jedine pravou cenu, <:~ho
se deti samy zmocnily, co samy objevily - nejde tu o,rocet
faktu, ale o jich objevování, jímž sílí du~evní život. Proto
nejradeji sledoval jsem deti y. náladách, jež je stavely
k úplne novým úkolum, kde musily zacíti po svém, bez
vzoru, bez vzpomínky na urcitý obrázek, ze sebe. Ani rou
tina oslnující dokonalosti nesmí nás másti, zviklat víru
v pravé hodnoty, ujasníme-li si dobre., co je produktivní
cinnost. Žel, škola vcrí víe v množství práce než ~ její
jakost, verí víc v hotová fakta než v objevování jich.«

Listujte v knize Švarcove, zadívejte se na reprodukce
líbezných detsk)'ch kreseb, nebot i my jen tenkrát po
chopíme, co chtel rki tím objevováním, když na det
ských milých samostatných kresbickách budeme sledo
vat ono úsilí po vyjádrení tohO', v co se zahledelO' sveží
detské oko. Zrovna ucítíte, jak díte všemi smysly sply
nulo' s názorem svým, jak v nem urcite dlouhou ddbu
žilo a pak z pokladu toho splynutí názorového dobý
valo samostatný výraz; štestí té tvurcí práce zárí ze
všech kresbicek. O to štestí jde Švarcovi za prvé, za
druhé i za tretí. Dum detství v Krnsku byl krásným
dukazem správnosti Švarcovy víry v díte.

Letos dokoncila pátý mk pokusná trída Marie Kiih
melové v Praze U Studánky. Vešli jste do výstavy,
hned se vás ujaly deti. Všechny tváre zdravé, ružové,
spokojené. Mluví s vámi tito drobní lidé tak pekne, tak
srdecne a jiste, že brzy uhodnete: diskuse byla metodou
v této tríde. Otevrete deníky detské a s radostí prohlí
žíte ilustrace vzpomínek z Grada, z Krkonoš, z pobytu
predprázdninovýth, kam spO'lecne ·celá trída zajíždela.
Vzpomínky a kresby jsou detsky sveží, clovek cítí
všechnu krásu radosti, již díte prožívalo, když se dí
valo, i tenkrát, když si ty rádky psalo a obrázky kre
slilo. K té radosti bylo vedeno od prvních dnu školního
života, který pro ne znamenal školu demokracie. Nac
život detí narážel, vše tu poctive a vroucne spolecný
rozhovor zjasnil a spolecné úsilí chmury a prekážky
odstranilo. Každé slovo tu znelo v reformacním smy
slu, do opravdy: když jsme práteli, pomužeme jeden
druhému, co jinak by bylo s prátelstvím? Deti jsou tak
hle dusledné, a rodice šli s nimi.

Které maminky mely víc casu a penez, šiIy na chudší,
kterí tatínkové mohli, svázali knihy, upravili nábytek.

Marie Kiihnelová mi casto pripomene, v cem byla ta
vell<á reformacní hodnota. Vysvetluje cosi, popisuje a
náhle vám tane na mysli to vroucí prijetí dusledkú, jak
mile neco doopravdy chápeme a doopravdy chceme.
Prohlížela jsem ve výstave dlouho vzpomínkové album,
které deti daly své slecne na rozloucenou. Každé na
psalo, jak se mu zdálo doibré; okraje listú zárily vese
I)"mi barvami kvetinové ozdoby. Dívka, jd mne ~ýsta
vou vedla, povídala: »Každý to napsal a nakreslil jak
umel. Tuhle Frantík ríká, že kr·eslit pekne neumí, a tak
mu ozdobu vymaloval Pepícek. Ale já si myslím, že je
lepší sám nakreslit, i když umí mín; slecna si jednou
hude prohlížet album a uvidí svoje deti, jak doopravdy
které si to nakreslilo.« Holcicka se dívala také tak do
opravdy, a když se zeptala:: CO' myslíte? - byla její
otázka pokracováním detských debat, které tu asi mlá
'dd vedla, než vzpomínková kniha se zacla skládat.

V Jedlickove ústave na Vyšehrade si dejte ukázat
vánocní knihy, do kterých reditel Bartoš vpisuje život

sv)'ch detí-mrzáckLl. Byt dum byl prázdný, deti
v zahrádce, hned poznáte i z obrázkLl knihy
práce. Je tu zas tOlstanovisko: trpclive cekat na
ment, kdy díte reaguje na stav svého okolí po s
kdy melo cas splynout názorove s pozorovan)'tn
metem a spracovat po svém reakci svých smyslu.
tom: já vidím tak, ty tak. Nelze dost zdúraznit, že
cátek každé možnosti diskuse leží v takové chvíli

Jak si život zarídili v Jedlickove ústave, je verej
snad dost známo. Ruzné techniky výroby sestrojil
deti samy, zjednodušují, komplikují, jak treba.
hlavní vecí je tu radostnost; zvykly od pocátku tak
ce hovorit o prekážkách, že jich v cinu ani neznají.

Byly vánoce. Stromek stál ve tríde skoro ozdo
Ozdoby byly vtipné, pekné, to ani nemusím ríkat.
jak tu stromek stál. malba trídy se objevila v nepri
vém svetle. Co s ní? Ani minutu nárku a lítosti.
chvíli Ihyla trída prázdná, vápno, štetce. scht"tdky;
vrhy se tríbily. Nekdo si vzal do práoe nižší cústma
nekdo vyšší kousky. Druhého' dne byste trídu nepaz
Na: cistých stenách líbezné kvety, ptáckové u nich.a
nocní strom ted v prátelském kroužku.

Casopis Csl. Cerveného Kríže, »Lípa«, je, pravda,
cástecne spiat se školou. Ale v cásti dopisové je za
kument osobitého reagování na úkol lidské láskyk
a k ostatním. Jak jste pochopili, jak jste to POdlO

projevili - zas diskusní forma výchovy.
V zájmu mládeže i našem vlastním by bylo d

kdybychom se víc poznávali. Mládež povrchní nenÍ,

F. J. Netušil:

Reformujeme, ale špatne.

Nejaktuálnejším a nejbolestnejším prob!ememtoh
státu jest úprava administrativy. Jest nesporno, že
va jest drahá. Jest dále jisto, že není dobrá. Jsme
lidé a proto jsme zrídili úspornou komisi, která m
odstranit zdánlive vážnejší cást problemu, drahotu
ministrativy. Remeslníci, když se jim zdá, ž~ jeji
podnik je málo výnosný, propustí pomocníka, tohone
horšího, a natáhne mistr i zbývající delníci a tím s
žují svoji režii. Udelali jsme to také tak, protože ús
ná komise mela mentalitu malého živnostníka nebo
staralého fabrikanta. Restrikce zdála se být neomyln'
lékem. Jenom zdáJa. Myslím, že to byla bezhlavo
která - protože jde o stát - není odpustitelna. Fa
brikant si múže konecne delat se svým závodem
chce. U delá-li botu, je to jeho' bota a nikomu nic
tom není. Udelá-li však chybu zástupce státu, jest ci

tcen zájem každého z nás, kdož jsme obcany toho
státu.

Když velký závod se nevyplád dostatecne a je
majitelem je prozínavý muž, kterému na závode záleží
jest pravidelný beh vecí asi' tento: provede se podro
ná a generální prohlídka závodu, budov, stroju, orga
nisace práce, organisace obchodu a studuje se, je
budovy, stroje, administrativa, vedení obchodu na se
vydelávají tak, jak by mely v celku i v jednotlivostech;
Na konec teprve prijde podrobná kontrola práce jedn
tlivých delníkú' a úredníkú. Nikdo nezná svuj zá"
tak dokonale, aby se nemohl poucit novou prohlídk
Po provedené prohlídce a ocenení významu jednotli
.vý'ch složek zjistí se s jistotou velmi približnou, k
jest jádro nevýnosnosti, zjistí se, co jest nutno vykona
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vykonat a kde jest nutno zacít. Cím vetší
í být studium podrobnejší a presnejší.

pak jiste zarucen.
nás absolutne i relativne závodem nej

se tedy, bude-li nutno provádeti nejaké
o provozu, že studium výkonnosti jedno
tek bude provedeno s peclivostí co nej

o Stát jest také majetek verejný, do' jisté
Rané se ríká: »Obec - kopec«. To zna-

obecního krev netece. Vyprávet mi jednou
I pametník star)'rch, zlat)"ch casu, jak se
rala obecní jakási dávka. Když byla vy
na u starosty, pozval tento obecní výbor
ckoliv vždycky sezení obecního výboru

ho pode, tento namahavý akt se provádel
ty. Pocty jsou težká vec a snadno se clo

když je vyrušován. Strýci se sesedli kolem
"mž byla hromada vybraných príspevku a

se vedelo, kolik se vybralo - nebo lépe,
'tání zustalo pro obecní pokladnu. Bohužel

ca y jsou pryc, ackoliv moravský zemský
svého casu vyhlášku, že staré dobré zvyky
ovávat. (Tomuto výnosu se na pr. r0'Z

že jest nutno zachovávat zvyk, že po sezení
y se má koupit ctvrtka piva za obecní pe-

ve státu není sice možno pocítat tak po sou
tní dávky. Lec cesty mohou býti rozlicné.
"eba zrovna se obohatovat na státní útraty,

ž základní stanovisko jest takové, jako bylo
áckých obecních tatíku . .Test stejným pro

na státu, když veci jeho se rídí zpLlsobem
ým, ne nestranným a bez ohledu na ztráty

celku. A zpusob, kterým se pristoupilo k. re
administrativy, byl neodpovedný. Reklo se

že jest príliš mnoho úrednictva, že lze stát
daleko menším poctem a proto že je nutno
trikci. Nikdo si nedal ani tolik práce, aby

de jest ten prebytek úrednictva, nerci-Ii, aby
roc jest prebytek úrednictva. Narídilo: se, že

pustit deset procent zamestnancu a bylo to.
la se snad statistika úrednictva a zamestna
pravdepodobne tajne, protože nebylo nic ta
blikováno - ale z'ccla urcite byla taková sta
vá, neoživená fakty, které by ukazovaly sku-

alitu, potrebnost, po prípade nezbytnost jed
lidí. A prece statistika státních zamestnancu,
ud možná objektivní kVkllifikace, duležitost

áce, rentabilita jednotlivých úradú a objektivní
jejich by byl nejnižší požadavek, pokud o pred
restrikce šlo. ikdo se nestaralo metody pra
ikoho ani nenapadlo ríci, jak se má uhraditi
vaný pocet úrednictva v práci. Vždyt prece

li> také neco delalo. A nejhorší pri všem tom
se nikdo nestaralo jakost administrativy. Zde
a nad slunte jasneji neschopnost našeho par-

o Schopní zástupci národa by nikdy nebyli mo
stit, klby se takovým zpttsobem hazardovalo
obyvatelstva a s hospodárstvím státu.

bylo možno provésti se zdarem reformu admi
t bylo by myslím nutnO' vytvohti sbor mužu,

jí s organisací práce jakési zkušenosti. Exi
once specielní firmy, které se nicíin jiným
jí, nežli organisací administrativy a organi

ce. Používá se ji'ch ponejvíce ve službách sou-
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kromých, ale tyto firmy mají zkušenosti i s organisa
cemi správ podniku státních a celých státu. Kanada
mela nevýnosné pošty, berní správu a železnice. Povo
lala tedy takovou firmu, která se organisací admini
strativy zabývá a dala si sorganisovat co bylo potreba.

'Myslím, že by se mohl u nás provést pokus aspon s ne-
kterými odvetvími státní správy a že by se to vyplatilo.
Kanadská vláda by jiste neváhala podati informace
o takové firme a o tom, jak se jim práce tak0'vé firmy
osvedcila.

Nesmíme ovšem zavírat oci pred tím, že u nás otáz
ka reformy státní správy jest problémem, jehož ko
reny jsou velmi hlub oko v celém ZpLISO'bunašeho života.
.Test nutnO' podrobiti kritice mnohé všeobecné zjevy,
které, myslím, mají hluboký význam pro zpusob naší
administrativy. S úžasem jsem nedávno slyšel, že sa
zeci mají v kolektivní smlouve stanoveno maximum prá
oe, které smejí vykonat za urcitou pracovní dobu. Ne
chtel jsem tomu verit a informoval jsem se u prítele,
který má se sazeci co delat. A ten mi to potvrdil a
mluvil o jakémsi gentském systému. Nejsem po této
stránce vzdelán, ale at je to system jak chce :sIavný a
at se mi kdo chce jak chce vysmeje, je to system ne
mravný. A prohlásí-li jej kdo za vymoženost sociální,
reknu mu otevrene, že je to neco tak nesociálního, jak
jen muže být. A divím se, jak muže nekdo, delník,
snést takovou degradaci. To znamená pro mne, jsem-li
schopným delníkem, že jsem degradCNán na stupen
toho nejubožejšího hudlare, který se v mém oboru vy
skytl. Cínu na dlouhá staletí zabilo heslo, že 'syn nesmí
vedet víc než otec. A takový system omezování vý
konosti není nic jiného. Predstavte si takový system
ve vede! Vždyt to je úplné zoufalství. To je snad do
brý system pro bohatou, zajištenou zemi, která vyko
ristuje nezrízene nejaké kolonie, ale ne pro zem, která
bojuje <O své místo na slunci, která si tvorí základ prO'
budoucnost.

V celém živote našem se jeví nechut k práci, nechut
prevzíti odpovednost. Úrední pragmatika není nic ji
ného nežli podporování nesch0'pných, lenochu a nezod
povedných lidí. Každý definitivní úredník ví, že ne
muže být propušten a že musí po urcitém case postou
pit, jenom když dodržuje úrední hodiny a markýruje
práci. Tu se zacház,í se stáfem jako: s neprítelem, jako
se zamestnavatelem, vuci nemuž jest všecko dovoleno.
A stát, to jsme prece my, a když jej nekde okrademe,
na druhé strane si krádež musíme z vlastní kapsy za
platit.

Zde jest myslím jádro pudla. Nemužeme ocekáva,t,
že nekdO' se bude drít z pouhého idealismu. Ta:kových
lidí je mizive málo. Chceme-li zvýšit a zlepšit výk0'~
nost v administrative, a o to prece jde, musíme nej
dríve odstranit nynejší názor na .práci a na gáži nebo
mzdu, jakO' na plat za dobu strávenou v urcité neprí
jemné místnosti. Musíme vrátit práci její cenu, musíme
honorovat práci a ne cas. A témer každá práce, i úred
ní se dá merit. Pro ony skutecne sociálne slabé, trvale
aod prírody sociálne slabé, hude lze již naIézti cloveka
dust'OIjné zamestnání. Zatím jenom podporujeme vý
robu sociálne slabých. A to prece není úcelem žádného
systemu. Musíme se vrátit k systemu práce úkolové,
jejíž zákaz jest nejen nemorální, ale dokonce zhoubný.
A provozuje-li takovou politiku ve svých podnicích
stát, zabíjí se sám. Dalším úkolem jest vychovávat
úrednictvo, snad nejakými abiturientskými kursy, od
stranit zbytecné delení a trídení a hodnotit podle sku-
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tecne vykonané práce. Dále musoÍme technicky dokonale
vybavit svoje úrady a když toto všecko: vykonáme, pak
teprve mužeme pomýšlet na restrikci prebytecných.

, ! I ff;} •

Jsem presvedcen, že, c~eme-li poctive postavlt stát
n~ správu na nové a zdrave' nohy, musíme pocít myslit
tímto zpusobem. Nejsme-li schopni poctive a nestranne
podívat se do ocí ani takové otázce ciste technickéhQ
rázu, pak nejsme schopni míti správu :svý'ch vecí ve
vlastních rukou a historie si to už s námi vyrídí.

Doba a lidé

Václav V erunác: i
Životni úroven u nás a jinde.

. Životní úroven muže být posuzována jako množství
ci míra životních prostredku, jichž se jednotlivci neb
hospodárskému celku dostává neb kterých se domáhá.
Klélždý jedinec jako clen lidské spolecnosti má také ur
cité p r á v o na jisté množství životních prostredku.
Životními prostredky pak rozumíme prostredky
k udržení fysické. zdatnosti jednotlivce, jimiž má se
prispeti k docílení pokud možno nejvyšší a nejdelší
schopnosti pracovní; tento požadavek vyplývá z pri
rozeného zákona o zachování jedince a zachování dru
hu. To jsou prostredky minimálne požadované. Nad
tyto jsou nutny prostredky pro kvalirotivní eugenické
zlepšování rasy a konecne prostredky, jimiž má se vy
volati a udržeti radost z práce (prostredky rázu eti
áého).

Máme-li mluviti o životní úrovni, pak je treba si
•uvedomiti, že ono množství životních prostredku, jež je
požadováno, odvisí, v prvé rade od celkového hospo
dárského stavu. Životní úroveií. závisí nejen na výšce
duchodu, príjmu, nýbrž také na výšce cen, cili nejen na
vÝJobe...~U~jLk'ntite, nýbrž i na úcelné distribuci a cir
kulaci zboží, na organisaci vhoby samé, tudíž ku1tl1l'ni

'. vyspelosti atd.; závisí tudíž na rade dllležit5'ch faktoru
hospodárských, kulturních i politických. .

Co jest v jednom míste snad dostatecne vysokou ži
votní úrovní, nedostacuje eventuelne jinde. V5'šku ži-

, votní úrovne treba tudíž i ríditi dle prllmeru požadavklt
vyspelosti urcitého celku. Tak jako nemužeme stanovit
urcité pevné existencní minimum, tak musíme posuzo.
vat ruzné možnosti pri urcení a studiu životní úrovne.
Zpusob života, ZPLlsob práce, zvyky, podnebí hrají tu
úlohu nemalou. Nejvyšší životní úroven bude tam, kde
jsou po ruce v dostatecné míre všechny životní pro
stredky, tak jak jsme je na zacátku vypocítali (nejen
hmotné, nýbrž také kulturní i etické).

Jaká je u nás životní úroven? K jejímu pre s n é
mu sronovení nedostává se nám zatím dostatek mož:-

, .

ností, (nedostatky statistické), Mužeme ji však vyjádrit
urcitými znaky, mužeme použít prirovnání.ll.mužeme
také n'ainacit 1nekteré požadavky.' O tyto veci se také

12. srpna

v prvé rade jedná. Posuzujeme-Ii životní úrovenU

dle prostredku životních výše zmínených, pak mu
r~ci, že jsme teprve v etape prvé, do urcité miry
vujice - nikoliv všeobecne - i požadavku druh
ale jen ve velmi minimální míre požadavku ti'

(etickému).

Srovnejme si napred hladiny dúchodové (mz
v jednotlivých státech - pokud tyto statisticky
po ruce. V roce 1925 prumerná hladina mzdovávE
pe zustala celkem beze zmen docela nepatrnými
chylk.ami v nekterých zemích (hlavne u kvalifi~
ného delnictva). Mezinárodní úrad práce v Ženeve
pracoval statistiku výšek reálných mezd, pri cemž
za základ srovnání Londýn. Došel tak k následující
de (od nejvyššího k nejnižšímu): Kodan, Londýn,
5tokholm, Amsterodam, Berlín, Madrid, Lodž, B

Praha, Varšava, Riga, Milán, Víden, Reval, Lisa
Hlavní mesta mají znacit representanty urcité z
Ponevadž se tu jedná o r e á I n é mzdy (nikolivO

minální), lze tohoto seskupení použít také pro
zení životní úrovne, nikoliv ovšem absolutne, nýb
lativne. Z rady takto sestavené vidíme, že jsme na

ste desátém mezi uvedenými místy evropskými,h
dársky význacnými, cili, že pri srovnání hladinyd
dové (mzdové) s jinými státy evropskými stojí
ve stredním pásmu. V tomto stredním pásmu bu
tudíž pohybovati i naše životní úroven pri srovná
s ostatními státy evropskými.

Dr. Reif, odb. rada Stát. úr. statistického ve
prednášce v »Sociálním Ústave CSR« konané vy
o této statistice Mezinárodního úradu práce jisté
éhybnosti, hlavne ovšem pokud jde o vyvozování
kých dalekosáhlých c1usledkll. Nicmén,e však pri
že pro približné s r o v n á n í pomeru lze techto
prece použít. Rozdelil zeme na nekolik skupin. Na

místg (s nejvyšší životní úrovní) postavil zem e
mor' s k é (Amerika), pak prišel Lond)'n (vzatý za
klad statistikou MÚP), pak zeme s e ve r s k é (

sko, Norsko, Dánsko), pak zeme strední Ev
p y a konecne zem e již n í E v rop y. I z toh
patrno, že ž i v o t n í úro v e n u nás s k ti t e
pohybuje se pohlíže jakési strední
n 1 e.

Srovnáme-Ii velkoobchodní ceny, životní nákla
mzdy, jež spolupusobí na sestup neb vzestup živ
úrovne, vidíme ovšem nápadný rozdíl mezi po
americkými (anglick)'mi) a kontinentálne-evrops
(také našimi). Mesícník Monthly Review, vydá
americkou Federal Reserve Bank prinesl v cervn
císle tyto diagramy (viz str. 495):

N a obou diagramech vidíme, jak kolem krivky
votních nákladu (B) probíhají krivky mezd (A) a
ky velkoobchodních ,cen (C), když za základ sro
jest vzat rok 1913 = 100.
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!) 'I'eprve ·na podzim, letošního roku budeme sn.ad míti sta-
tistiku- Tf'álných mf'zrl. - - . . -

Jak jinak vypadal by prubeh krivek u nás. Nemohu
zde nakreslit obdobný diagram' pro naše pomery, pa-I ~••H . _
nevadž nemám u nás po ruce presné stati~tiky mhd.*)
M ú ž e m e r í c i jen t o 1í k, ž e u nás p r u beh
k r i vek by byl ú p In e obr á cen ý, totiž kriv
ka velkoobchodních cen pohybovala by se nad krivkou
životních nákladll (velkoobchod. index kol <)00-950,
index životních nákladll kol 700). Krivka mzdová po
hybovala by se tedy pomernedosti_Wubok'U p.Od kr~
kou velkoobchodní'ch (i maloobchodních) cen (v blíz
kosti krivky životních nákladu).

K'rome t'Uho vzesfllp cen u nás znamená v ž d y tí
živejší snížení životní úrovne, ponevadž není zde re
serv, které mohou být tvoreny v obou drívejších prí
padech, kde mezdní krivka probíhá nejvýš'e a umožnuje
tak i event. vetší výkyvy krivek pod ní probíhajících.
Veškerá tendence smeruje, jak je z diagramu patmo,
(a t'U není také popreno') k zvýšení výkonnO'sti, která
jest zase umožnena vysokou životní úrovní a techni
ckými a organisacními pokroky v pracovním i výrob
ním procesu.

Zvýšení životní úrovne jest tudíž v prvé rade závislé
na tom, zda se pochopí, že vysoké mzdy nejsou nešte
stím tam, kde je vysoká výkonnost, která se C'Unej

,::-íceumožnuje zase správnou aplikací zásady, že zlep
šení odbytu dosáhne se niko,liv snižováním mezd a ži
votní úrovne, nýbrž snižováním cen a zvýšen'Uu kva
litou výrobku, aby kúnsum, mající vysokou úroven ži
votní, hojne svO'ji pO'trebu saturoval a tím i obrat (tržbu
pri menším zisku) zvetšoval.

'l i v o t n í úro ve n u nás v p o m e r u k j i
n Ý m stá tlI mne n í tu d í ž s i ce v y s o k á (sa
ma a sobe jest 'Ovšem nízká), ale není zase tak špatná,
abychom m'Uhli ji považO'vati za príznak desolátního
,stavu. Nicméne je v zájmu národa, aby dndní životní
,úroven co nejrychleji a nej,tl.celneji dále stoupala, v ptvé
rade aby napravil se odklon mezi hladinou cenovoLÍ a
dllchooO'vO'udnes existující Id' aby prac'Uváno bylo vše
mi prostredky k zv)'šení národního jmení, národní lev
né produkce. Soude dle indexu živO'tních nákladu, zpra
covaných státním úradem statistickým na základe
s p 0'.( r e byv urcitém poctu rodin delnických a úred
nických a dle výšky indexu velk'Uobchodních cen,
z hor š u j e sen y n í z n o v u ž i·vat n í ú r o
ve n a zhorší se ješte vke z"lášte, budeme-li následo
vat špatného príkladu nekolika posledních zv)'šení dik
tovaných z našich nejvyšších úradu. J s m e krá t c e
s naší- životní úrovní LI nás stále ješte
v p O'10 z e vel m i v r a t k é. Promeniti tento stav
v trvale stabilní je nejvážnejším úkolem dnešní hospO'
dárské politiky. 'lít musí každý'; a cím lépe se žije, tím
méne radikalismu a extrému.

c
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Anglii do konce roku 1920 - jak jest zre]mo
ramu - probíhala krivka velk'Uobchodních cen

životními náklady, kdežto po roce 1920 zustává
ntne pod touto krivkou a také krivka mezdní až
lé úchylky sleduje tendenci zllstati co možnO' nej

nad krivkou životních nákladu. Tento nor m á l

a pro rádne vedené hospodárství naprosto nutný
j je také patrný ješte zrejmeji na diagramu dru

(Amerika). Na obol! diagramech jest o'všem
e 1926 patmo ješte neco, co zvlášte treba zduraz
že totiž pre sp o kle s cen ~ e 1k o ob c h o d
h a pokles živo~tnich' nákia'du, stou-ií m zd y. . .
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Dopisy

Podrost generace.
Pane redaktore,

dovolte, abych panu A. C. Norovi, jenž se v jednom z po
sledních císel »Prítomnosti« prihlásil s pýchou »podrostu gene

race«, objasnil celou dusažnost jeho skutku.

Chce-Ii lesník, aby mu vyrostl porádný les, musí udelat nej

prve tabulam rasam. Pak dvakrát preorat ptldu - a pak

na tom míste se nasadí stromky a roste sec. Roste podle po
hody, zeme, náhod, jakosti práce tech, kdd ji sadili. Usmívá-li
se na tento pO'rost slunko, roste a darí se mu. Vidí volné obzory

nad sebou, nic ho nestíní, nic neparasití na jehO' živote, stejne

jako 'On sám se nemtlže priživovat na cizím.

Podrost (t. j. malé stromky ve vysokém lese) býval zptlsobem

hospodarení anno dazumal. Genera.cí, jež už j:sou na vymrení.
Nehospodarí se už tak. Kde ješte je, naseje se obycejne sám,
aniž o nej kdo stál. Bývá malický, prikrcený a zakrnelý. Veliké!
stromy jej utlacují. Oplácí jim to tím, že jim odírá kuru.
Slunko na nej zrídka padne. Nemtlže rtlSt do výšky, a proto
roste( do šírky. Berou se z neho nejširší vánocní stromky. Je
obtíží pri obhospodarování lesa a slouží jen za záštitu zajecím

»pekácum« (pel echum) a pomáhá liškám a kunám pri lovu.

Aplikováno na literární generace to znamená: Mladá generace

mela pred sebou takovou tabulam rasam. Doba dnes nehospodarí
tak idylicky jako naši dedové. Vymetá dtlk1adne a ore hluboko.
Dnes je poválecná generace secí. _ ekterý stromek má z cehei

žít i roste vzhuru a slunce poznání je mu pak zvlášt príznivé.
Nekterý se rif.crostl príliš do šírky a zblahobytnel. Je pre
svedcen, že slunce poznání už nepotrebuje. Jiný nemohl žíti ze
skály a uschl. Jiný schne. Sec mladé generace je nerovná, celé
Plochy na humeništi uvázly v rustu. Nekteré však mají každý
rok bystré výhony, hledí do širých obzortl a jsou do korene
otrásány vichry.

Ale d0' této sece se už tlací podrost. První stromky ješte
mají vctve zelené až k zemi a pro podrost není místa. Ale je tu.

Žije prot0' zcela ve stínu, slunce poznání mu není dopráno.
Nenašel tabulam rasam a neví proto', že musí z nic e hon e CQ

vytvoiiti. Myslí si, -že stací, bude-li mít podobu tech starých
strOmtl, jež opodál shlížejí pohrdave na literární sec. Že zustane\
pak veJmi malický, na tom mu nezáleží. Jelikož jej 11Iasel do
scce generace nejaký lesllík starého zrna, cítí sympatie k to

muto a jiným fotríkum Stojí na jejich zásade: jen žádné
novoty! Delali to tak naši dedeckové a pradedeckové, a to byli
prece nejací kabrnáci! Anebo se ten podrost nasel proti vuli
Hospodáre. Tu se ovšem nedá nic delat, než resignovane ho
nechat rust. Cas postupuje. Jdou vetry od západu, od východu
a vánky od severu a j ihu. Podro.st se hlásí a odírá kuru starším
stromkttm za to, že jsou vyšší. Nemaje prístupu ke slunci
poznáni, rO'ZšiTuje se nesmírne a. zapliíuje celý literární les velmi
nárocne. Jsou z neho krásné vánocní dárky »pro hodné deti«.

V jeho stínu se krásne spí ušatým tvorum všeho druhu. Kryje!
Nskocná vítezství literárních kun a lišek. Je obtíží pri rado
nelním obhospodarování lántt umcní, jsa prežitkem idylických
dob. Starými stromy rvou bourlivé vetry. Ale dole je ticho a

podrost se diví, co ti starší pdrád hucí o bO'urlivé dobe. Vždyt
dole je tak tichoucko a milouCko. Nekdy se ovšem trochu za
klátí, aby se nereklo - beztak t0' nadelá ješte dost hluku

u nižších bylinek. A pak hromadí pekne vetvicku k vetvicce,
román k románu, jelikož má dosti životní energie a nadánf
k t0'mu - prece se nebude drápat tam, kde to hucí vichrem,
praští a hrozí vyvrátit z korene?

Starý lesník VI tom h I e revíru je
Kdy pak prejde a zahucí do vousu:
zde nasel? .a zatocí s tím.

Pane redaktore, jsem presvedcen, že v tomto vysv·
budete videt zJomyslnost', ale pouze snahu O racionelDi
darení a tento dopis p. Norovi tiskem predáte. Jsem ve

Bedr-ich V dclavek, kriticko-myslivecký m

Útek žen z domácnosti.
Vážený pane redaktore,

dopis páne Ruprichuv v 30. císle Prítomnosti, nadepsa
zamestnaní muži a zamestnané ženy", me nutí, abych k
neco podotkl. Sotva prijatelný je predpoklad p. J. R

že by se otázka nezamestnanosti inteligence dala napravit,
»vláda vydala preventivní narízení v tom smyslu, že
dáti muž1ským silám pred ženskými prednost v tom
nejde-li výslovne CI živitelku rodiny nebo samostatnou i
kázanou výhradne na svou praci.« A cíl, který p. Ru

tane na mysli, je, »aby se odstranila nezamestnanost in
a za druhé, aby se vrátila žena tam, kam podle svých
ností <li vloh patrí: do domácnosti.«

Pravda je tato: Do starých kolejí, cili nazpátek práve
veci nemužeme. Válecná a poválecná doba nevehnala
práce, nýbrž uvolnila jí spíše cestu do ní. Žene se ve
prípadu z práce soukromé nebo verejné do domácnosti
Proc? Protože práve domácnost, nevyužívá všech jejích
ností. Je to docela pochopitelné. Všechna práce je dnes
nisována, organisována, zjednodušována, centralisována,
lována. Všude je snaha po využití casu a energie. Ackoli,
domácnolst bylo v tom 1eccos udeláno, zustala práce v
cerpávající príliš mnoho casu a síly. Žena má vetší sch
a vlohy, než. aby se zamestnávala. po celé dny v do
Exodus žen z ·domácností je zjevem doby, ale zjevem
dobrým, pokrokovým. Dnes již je zjevné, že nevede k
žatce ní, že žene na ženství TlJicneubírá, presto, 'že snad
maharadža je zdrcen, zíraje na evropské ženy.

Problém nezamestnanosti budeme muset rešit jinak,
ženám prísluší práve tak Jako nám, právo výberu volby
nání. Ale j'ešte neco budeme muset rešit: problém dam'
Obzvlášte složitý je tenkráte, jde-li o domácnost nejen
želsk0'u, nýbrž rodinnou.

Ženy do domácností vraceti se nechtejí. Jakožto doklad

zornuji na zprávy statistických úradu, póKud si všímají: a)
ctu zamestnaných žen, b) druhu jejich zamestnání, c)

poctu pracujících žen k poctu pracujících mužu, d) poctu
dentek a žacek odborných škol. Jakákoliv opatrení, která br
respekovala tohoto 'Vývoje žen, zustal<lj by na papíre.

Svuj docela. mužský porádek spolecenský budeme si
nechat chtíce, nechtíce" trošicku zobracet. Mé sympatie
na ženské strane.

Nové knihy.
Vladimír Grigoric: Pravoslavná církev v repllblice l

slovenské. Histojricko-ka.nonické pojednání o prave,,\.
v csl. republice v prít0'mné dobe, s nekterými daty o Pra;
v dejinách národa ceskoslovenského a karpatoruského. N
VI. Cerycha, velkoprumyslníka v Josefove.

H enry PvulaiŽlle: Byli ctyri. Z francouzštiny preJ. A
Horský. Obálka Karla Knežourka. Vydalo nak\. »P
v Praze, !O2 str., Cena 7 Kc. V této knize zachytil autor
a utrpení ctyT vojáku, kterí zabloudili v nesmírných vog
podzemních jeskyních.



"Vzpomínky" A-ntala Staška.
(DokQl1éení.)

ry,)' shledáváme v Staškových »Vzpomínkách«
o jin):ch. Nalézáme pHspevky k autorove charak
v tom, které osobnosti jej pritahují a samozpejme
vubec dovede posuzovati lidi, s kterými se kdy

trista z]JracO'Vává tu své znalosti lidí obvyklým do
postav tak, jakoby šlo o hrdiny povídek nebo ro
tnuje zde zkušenou vypravovatelskou technikou
ní portrétní. Tak mení se kniha z velké' cásti v ga-

I n vynikajících dobových typu, spisovatelu a poli
cených ohycejné z bližšího poznání v svežím živém
nahou vyhýbati se každému zkreslení a chápati každý
cký zjev pokud možno lidsky. Mezi postavami zalid
ho vzpomínky na let a studentská, kmitne tragicky
bohéma Václava Šolce. Z krakovského pobytu ze-
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Nakladatelství

Fr. Borový
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]ablonský, který je zde lícen sice strízlive, ale prec se
Ickými závery. Pro ceskou vec v polské spolecnosti ne

takrka niceho. ale jeho demokratický typ kncze znacnc
el ve svuj prospech od polského knežstva, které bylo

em šlechty proti poddanému lidu. Stašek ukazuje dále
nského víru v l\erudu v dobc, kdy v Cechách byl básník
vniho kvítí« napadán, zminuje se o jeho dobové (snad
ckem vyslovené) touze po historickém beletristovi vel-

lohu. kterou pozdeji splnil Jirásek. Y souvislosti svých
kich ~tudií nakreslil autor podobu Karla Sabiny, jak

vu pritahoval a jak pozdeji krátce pred jeho odhalením
iccjního špicla napovedel mu jeden hovor s ním, které

tky asi spolupusobily pri jeho zrádcovánÍ. Neomlouvá
in. ale snaží si jej vyložiti z vlastností nad svou dobu

povýšeného ducha zvláštních km ých sklonu. Praha let
tých vybavila mu v pameti radu po6tav, jichž portréty

al místy velmi detailne jako Ihttaly, Dasticha a Amer
Havlíckovu stopu., kterou zachytil již v rodném dome,
ed prohlídkami dlouho byly uschovávány rocníky»", á

'o\'in« a »Slovana«, dotáhl v zachycení svých styki'l
kou Havlíckovou, kterou vyucoval. (Jeto vzpomínka

ctenárum známá z Ha.vlíckova císla.) Ze žurnalistické

vlastní episody pri »Pozoru« vytcžil zejména pekné ocenení P.
Václava Štulce jako žurnalisty, který se dovedl vcnovati tomuto
zamestnání s celou dušÍ. V clánku, v nemž vylícil pomer svého
rodného kraje ke sbírkám na Národní divadlo a který vyvrcholil
vylícením slavnosti položení základního kamene k tomuto stánku'
r. 1868, kmitne i postava J. K. Tyla, s nímž se jako chlapec
setkal krátce pred jeho skonem. Zvláštní clánky jsou zde ve
novány Nerudovi, Eimovi, Geitlerovi, Sv. Cechovi, Krásno
horské, Barákovi a jak jsme: ji~ uvedli, také Masarykovi.
Radu techto podobizen, jichž' zjevy mohl autor proniknouti
z dlouholetého namnoze prátelského styku, zakoncuje rec z po
slední j ubilejní o~lavy Jiráskovy. Zajímavcjší detaily jsou zde
na pr. potvrzení povesti, že Neruda byl ne-Ii autorem, tedy
spoluautorem clánku ve vídenské »Montagsrevui«, které v le
tech 1872 a 1873 zpusobily mnoho hluku a výklad jeho prá
telských stykú se Šemberou mladším v dobc, kdy se Sembera
odnárodnil. Duležit pro Staškovo nazírání na náš pomer
k Vídni je v clánku o Eimovi postreh. že toto hlavní mesto
bývalé monarchie bylo Capuí mnohým naJ,im ceským duchum,
protože bylo prosáklé morálními nakažlivinal:\li. K tomuto po
strehu se autor vrací. když v zmínených vzpomínkách politic
k)'ch kreslí dle svých osobních zkušenootí postavu Riegrovu,
jejíž význam hodnotí historicky bez zaujatosti, se snahou vy
l,ožiti její heroickou chvíli a následující pád, jeho kus životní
tragedie. Príležitostí k zpovcdi z nám·rlt na úkoly básnické
stala se Staškovi zejména procítená stat o Svatopluku Cechovi.
Následující vzpomínka u príležitosti jubilea Elišky Krásno
horské sdílí leccos ze svého sousedství, oživujíc mezi jiným
zajímavý detail z autorova mládí, kdy stýkal se s básnírcin);m
strýcem, zchudlým mlYl'árem, vynikajícím neobycejným nadá
ním vypravovatelským, kterého oživil v »Hlouznivcích našich
hor«. Záverem knihy je staf o autorove vla",tní tvorbe. kde po
dal nckolik ukázek, z jakých pohnutek zacal psáti, podtrhl rys
fantasticnosti, který v nem tkvel již od raného detství a mezi
jiným poklonil se znovu památce Jana ~erudy, vzpomenuv ho
zejména pro jeho jemný smySl, kterým rozpoznával talenty.

M ohli jsme jen ukázáním na nekteré detaily, jež zvlášte
utkvívají v ctenárove pameti, naznaciti obsah této knihy bohaté
zkušenc'stmi, a pr01nuté dechem osobnosti, která dovedla vrh
nouti pronikavé svctlo na znacnou rozlohu doby, predcházející
našemu osvobození. Je to kn:;'a intensivne prožívaného života .•
jejíž cetbou získá nejen historik, ale i každý ctenár, žádostivý
poucení a posily pro život. Nová knihovna, kterou zahajuje,
nalezla v ní dustojný vstup. O peclivosti vydavatelské svedcí
podrobne uvedená data a místa publ ikace jednotlivých kapitol,
záverecný rejstHk jmen a r::Ida vhodné volených ilustracÍ.

Antonín Vesely, Csl. republika, 28. 3. 1926.

Prof. dr. J. V. Dan e š: Tri léta pri Tichém ocedne. Známý

náš geograf a cestovatel prof. dr. Daneš vydává u nakladatele:
Fr. Borového v Praze poutavý cestopis, v nemž lící zkušenosti,
nabyté za doby svého trí1etého pusobení v úradc generálního
konsula csl. republiky v australském velkomeste Sydney. V I.
'Svazku popisuje autor svou cestu pres Ceylon do Australie roku
1920 a prírodu i lid na pevnin" nejvzdálenejšího zemedilu. V n.
svazku podá vylícení sv);ch dojmu a poznatku z cest svých po
ostrovech Tichého oceánu a pi"ilehlých pevninách a objasní z,:l
jímavý problém tichomorský, jenž dnes tvorí duležitou cást
soucasných dejin svetových. Cestopis ozdoben bude mnoha pu
vodními, velkými obrazy podle fotografIí autorových. Nádherné
toto dílo doporucujeme vrele do knihoven školních i verejných.

J. St., Casopis Csl. Obce Ucitelské, S. VI. 1926.

Dielo Václava Solca vydalo práve v pietnej úprave naklada
tcrstvo Fr. Borového v Pr<lhe (strán 390, 1926, 26 Kcs) v sbierke
»!'2ntheon«, kde vyšly spisy V. Hálka, Anatole Francea a vy
chádzajú dr:ll1ntá \V. Shakespearea. Václav Šok, plachý syn
vonkova, bohém a tulák. takto jedou" z pnekopníkov ceskej gene
rácie }Iájovej, ktorý predca;;'le zomrel r. 1871, ako 33rocný
nádejn); básník, zanechal po sebe diel0, ktoré je naozaj ume
leckým slubom. Ešte dne',s dajú sa cítaf a chytia také jeho vše
ludsky jímavé a hlbkou rýdzeho citu zvuciace sloky, ako Kolo
osudu; jeho I'udové balady (Rubáš); co póvabu majú posiar
jeho svieže ghazely; jeho hutné, silné, patheticky vzduté ná
rodné sloky (Naše chaloupky, alcbo piesne noty všeslavianskcj)
zo slovenských (.zvukov máme tu v romantickom stýle robenú
bá.scn Betár - slovom dielko, ktorého voiía a povab doposiar
nevyprchaly a ktoré vydat je dielom záslužným. Celý zjav Stoleov
bude teraz možno zhodnotit defll1itívne a kriticky.

Z., »Sloven. denník«(, 20. V. 1926.
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Einslein AlbeN: Theorie relativity specielní i obecná. (Se zvláštní
predmluvou autorovou k ceskému vydání). Stran 103 Kc

Fischer Josef Ludr/k: Arthur Schopenhauer. Genese díla. Str. 157 'I>

Hilar Hugo K... Boje proti vcerejšku. Essaye o divadle. Str. 279 'I>

Chalupnj Emanuel.· Josef Václav Sládek a lumírovská doba ceské
literatury. Drevoryty Fr. Bílka. Stran 142, drevorytu 6 'I>

Janá4ek Leoš: Pohled do života a díla. Usporádal a vydal Adolf
Veselý. Stran 201 s mnoha obrázky. Vázané v hedvábí »

Vázané v kuži s vlastnor. podpisem mistra ]anácka .. »

Kllneberger Bohdan, JUDr.: Náboženský cit. Rozbor hodnoty
náboženství. Stran 448- . . . . , - . . . • . . . . . 'I>

Klosse Anlonin, Dr..· Myšlenka a síla v dení sociálním. Stran 100 'I>

Kropolkln Pelr: Anarchistická morálka, komunism a anarchie,
velká revoluce. Stran 137· . . . . . . . . . , . . . . »

Mladým lidem. Sto let cekání. Stran 68 ' . , . l>

na lepším papíre :t

Lenin Nikola/: Stát a revoluce. Stran 147 . . , . . . . , . . , , 'I>

na lepším papíre l>

Halj Rudolf J., Dr.: Svet v bohu. (N. Malebranche), Tendencní
monografie, Stran 167 , , . , .. l>

Ne/edlj Zdenek, Dr.: Dr, Kramár. Rozbor politického zjevu.
Stran 65 . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . l>

Neumann St. K.: At žije Ž1·vot. Volné úvahy o novém umení.
Stran 247 ' . . , . . . . . . . . , .' , . »

Novák Arne, Dr.. · Problémy moravské literatury. Stran 15 . .. »

Olbrachl Ivan: Obrazy ze soudobého Ruska. 3 díly. . . . '. l>

Peroulka Ferdinand: Boje o dnešek. Politické stati. Stran 288 . 'I>

Procházka Arnošt: Rozhovory s knihami, obrazy a lidmi. Str. 219 l>

Suares André: Dostojevský, Stran 64 . . , . . , . . . . .. l>

Šalda F. L: Básnická osobnost Dantova. Stran 31, . , , . . . . »

Ya/lauer Em., Dr.: Kališníky a ceskými bratry k socialismu. Str. 58 »

Lidská duše, Všeobecné zákony duševního pro-
Jevu, Stran 195 ..... ' ... , . . . . . . .. . 'I>

Revoluce a diktatura proletariátu. Stran 93 ' . »

*
Na mesícní splátky

dodá nakladatelství

FR. BORO vÝ, PRAHA
a každý knihkupec.

12'
21'
75'-

10'-

125'
250'-

15'
20'-

4'50

4'80
7'20

6'60

10'-

24'-

3'90

21'
11'
13'20
24'-
8'

12'60
18'

4'20

27'
7'20


