
R o é N K IV. v P R A Z li 1 7. L I S TOP A DUl 9 2 7. é í S L O 4 5.

Masarylr a inteligence.
1.

M:ezi presidentem Masarykem a intellgencí nezdá
se býti pomer tak intimní, jak by bylo možno oce

kávati podle toho, že Masaryk sám až do války nebyl
nicím jiným n.::~žprúve bojovným vLldcem inteligence.
Myslím, že mohu položit dokonce otázku: má Masa
ryk inteligencI vubec rád? Musíme predpokládat, že
s ni udelal nekteré špatné zkušenosti. Je možno, že jí
v skrytu sdce vyt)'ká politickou nezralost. Pokud se
špatných zkušeností týká, tu ovšem cást národne de
mokratické inteligence poskytuje náramne bohatý ma
teriál, schopný naladit pessimisticky. Tuto cást inteli
gence nalezl Masaryk serazenu proti sobe ve velmi bo
jovném šiku nerozumu; na tomto úseku fronty se ne
ukazuje žádný rozdíl mezi vzdelanými a nevzdelanými;
na ty graduované bytosti, které sídlí na pomezí mezi
fašIsmem a národní demokracií, ztratilo vzdelání ne
pochybne jakýkoliv vliv. Tedy tuto smutnou zkuše
nost nechceme Masarykovi nijak rozmlouvat. Ale bylo
by škoda, kdyby tato cástecná zkušenost zkalila Masa
rykuv pomer k inteligenci vttbec.

Ve svém projevu 28. ríjna zjtlraznil: »Starost mne
delá krise naší inteligence.« A jako známky krise
uvedl: 1. utopicnost a neprakticnost, která snadno za
menuje školskou ucenost s širÝm vzdeláním a myšle-
ním; 2. sklon k roztríštenosti, nesprávný individuali
smus; »už dnes by bezmála každý inteligent mel SVtlj
casopisek a svou stranichl«; 3. zdedenÝ liberalismus,
kter)' vvžaduje pronikavé opravy.

Škoda, že Masarykltv projev je jen aforistický; bylo
by dobre, .kdyby jednou šíre vyložil, co má na srdci
proti inteligenci, a kdyby to prenesl do konkrétní po
litické reci. Po té stránce je projev príliš neurcitý,
aby z neho mohlo vyplývat jasné politické poucení.
1\Iasarykllv projev mClže vzbudit v inteligenci nepokoj
a zpytování svedomí; ale urcité smernice pro jednání
jí nedává.

O »zdedený liberalism« mnoho polemisovat nebudu.
Opakuji jen své upozornení, že Masaryk obycejne
prikládá jméno liberalismu tomu, co toho jména vLt
bec nezasluhu je. Zajisté, dokonce jeden fašistický ca
sopis má po:1titul: list ceského liberalismu. Ale to je
asi takový žert, jako kdyby si rezník vyvesil na svuj
krám nápis: tady se prodává potrava pro ceské ve
getariány. Jako se nekterí lidé falešne zovou poctivci
a jiní demokraty, tak se také nekterí lidé mohou fa
lešne zvát liberály. Nazývá-li se národní demokracie
liberální stranou, není to nic jiného než predstírání
nepravé skutecnosti, a nemá za to býti trestán libera
lismus. Masaryk svými projevy o liberalismu vždy
vzbuzoval domnení, že na svete existuje jen falešný

Ferd. Peroutka:

p o L I T I K A liberalismus. Dosti divné nedorozumení 11 muže, jenž
sám musí býti pocítán mezi opravdové liberály. Mel
n2. mysli vždy jen z:1egenerovaný liberalismlts »Neue
Freie Presse« a »Národních listLI«. Nepokusil se ríci,
pokládá-li opravdový liberalismus za možný a potreb
ný. Jeho dílo je plno steskll na konservativce, lstive se
zvoucí liberály. Chtel bych tu vysloviti presvedcen í,
že dokonce prispel svými proj.evy proti liberalismu tak
trochu ke krisi inteligence: zošklivil jí toto jméno,
ac by jiste velká její cást ráda prijala obsah, který st'
za ním skrývá. Práve inteligence má všechny predpo
klady, aby se stala uprímne liberál'ní vrstvou. j\ le u nás
se ujalo mínení, že podle Masaryka není slušno býti
liberálem. Tak vznikl obraz inteligenta, který nejsa
konservativcem ani socialistou, neví, kam by hlavu slo
žil, protože pojem liberalismu byl uveden v opovržení.

Chyby inteligence nemají býti zastírány. Po pre
vratu tonula v zmatku. Nové myšlenky dorážely na
její rozum a lét1y kolem ní jako rychlíky. Inteligence
stála trochu zmatene na svetovém nádraží myšlenek.
Mnohý v tom zmatku nasedl do falešného vlaku. Páni
profesori Nejedlý a RádI representovali tehdy i'nteli
genci, která se ost)'chala k cemukoliv se postavit po
sitivne. Taková podráždene kritisující inteligence je
ovšem špatným materiálem k stavbe státu. :Musíme být
vdecni za to, že jsme tehdy vedle této inteligence meli
také lidi jako je Švehla, vyznacující se houževnatou
positivností. Je velmi mnoho základních otázek, v nichž
je treba dáti za pravdu Švehlovi proti inteligentské
kaste. Pouhý nepokoj rozumu, který byl znakem té
doby, není dobrým stavitelem.

Neco z té krise trvá dodnes. Je treba se dovoht Su
ciologa v 1asarykovi, aby uznal, že ne vše z této kri
se je zavineno inteligencí. Tato vrstva je roztríštena,
ponevadž celá tato doba je roztríštena. Vzduchem této
doby bez stylu krouží sta myšlenek, casto protichud·
ných; to má ovšem vetší vliv na inteligenci než na pr.
na živnostnictvo. Inteligence vnímá duchovní živol
citliveji než jiné stavy; je-li duchovní život nekteré do-
by nesporádán, má to ovšem vetší vliv na inteligenci
!lež na živnostníky, kterí jsou chráneni blahodárnou
necitlivostí. V inteligenci se vždy více ukazují pred
nosti i vady duchovního života: to je proste sociolo
gický fakt, proti kterému se nedá nic delat. Anarchie
ve filosofii se vždy spíše projeví na inteligentech než
na sedlácích. Tím nemá býti nic omlouváno, ale jen
vysvetleno, že inteligence je už sociologicky nejvíce
disponována k roztríštenosti.

S jedním místem v Masarykove projevu si sotn.
bude inteligence za dnešních projevu vedet rady. »In
teligence,« praví Masaryk,

»byla vudcem ku1Jt.urníma do znacné míry i politickým ...
Když vývojem hospodárským a sociáll'.ím delnictvo a
zemedelci a po nich i 06tatní se stávali organisovanými,
uvedomelými vrstvami, inteligence jako stav a politická
strana se zúžila a její funkce se menila. Politický vývoj
zemedelcu, delníku a jiných stavu vyžaduje obdobný po-
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litický V);"oj inteligence ... Inteligent mívá zálibu v uprí

lišnené roztríštenosti, v nesprávném individualismu. Už
dnes by bezmála každý inteligent mel svtlj casopisek a
stranicku.«

At se na toto místo díváme jakkoliv, nemuzeme
z neho vycísti nic jiného než radu, aby inteligence se
stala jednotnou, »organisovanou. uvedomelou vrstvou«,
t. j. stavovskou stranou. jak se jí stali sedláci, delníci,
živnostníci. Jsme na rozpacích, jak této rady použíti.
Jde-li o tu inteligenci, která se nemerí vysvedceními,
n~'brž rozumem (a podle jeclnoho místa v presidentove
projevu se zdá, že jcle 'O takovou). pak je tato rada
vubec nepoužitelná: rozumní lidé ruzn~'ch povolání ne
utvorí nikdy dohromady stavovskou stranu. Nemelo
by ostatne smyslu, vytahovat rozumné lidi z :lelni
ck)'ch a selsk~'ch stran do jediné strany: pak by tam
zbyli samí nerozumní. Jde-li pak o tu inteligenci, která
má na svúj rozum vysvedcení, ani pak, myslím, ne
m{\že h~·ti této rady uposlechnuto úplne.

Není snad ani správno hledat u inteligence vetší po
litickou roztríštenost než u jin)'ch stav lI. Až dosud
vznikly u nás dve strany, které mohou býti nazvány
stranami inteligence: národní demokracie a národní
strana práce. (Fašismus, ac je v nem velmi mnoho in
inteligentll podle vysve:lcení, za stranu int.eligence
ovšem neuznáme.) To je tedy ta roztríštenost inteli
gence: dve strany. Podívejme se nyní, jak je to s tou
roztríšteností u delnictva. Dnes existují tri velké del
nické strany: komunistická, sociálne demokratická a
národne sociální. Vedle toho vznikly a zašly (jedna
teprve zajde) tyto delnické frakce: Brodeckého, Mo
c1ráckova, Vrbenského, Bubníkova a Stríbrného. Do
hromady máme tu tdy historii osmi delnických stran
proti dvema stranám inteligence: z toho tedy na ná
]lacInou politickou roztríštenost inteligence usuzovat
!lem llžeme.

) irí Beneš:

Národní denlokraté a vláda.

Bucfme spravedliVÍ a priznejme panu dru Kramúrovi,že byl opravdu 10yúlnÍm clenem staré politické pet
ky. Dodržoval presne její usnesení i za cenu osobní po
pularity, jak sám pri vhodných i méne vhodn~Tch príle
žitostech dokazuje. Dodržoval je i za cenu rozporí'l ve
strane. Nekolikrát se musil vzd~lvati clenství v petce, aby
na vlastním klubu vynutil souhlas. A když pfišly parla
mentní volby a když kde kdo dokazoval, že nový par
lament musí svrhnouti jho petk~1 a když témer veškerú
volební kampaú se soustredila proti jejím metodám, pan
dr. Kramár usporádal na ctyricet verejných schuzí, na
nichž dokazoval, jaké zásluhy o stát si pctka získala,
odrážel s mladistvou bojovností útoky jejích odpurcu,
zápasil vytrvale a nadšene s každou námitkou proti její
autokracii a s velikÝm opovržením mluvil (; národní
strane práce, která pricházela s názorem, že systém pet
ky je systémem zavržení hodn~'m. Nikdo nenalezl vetší
výmluvnosti než dr. Kramár, když odmítal každou mož
nost jiné parlamentní soustavy. Budme spravell1iví a nc
ríkejme, že to byla jen volební agitace. Pan dr. Kra
már má pravdu, když dnes ríká, že agitoval pro vše
národní koalici a nikoliv pro svou stranu. Pan dr. Kra-
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már jen nemá pravdu, když ríká, že pro t o prohrál
volby.

Po každém volebním neúspechu v každé politické str:l
ne je nejprednejŠÍ starostí organisacních referentu na
lézti vhodnou verejnou príc'i.nu porážky, která by nejak
zmírnila porážku a dala novou nadeji stoupencum. V ná
rodní demokracii byl takovým referentem pan reditel
Sís. Ten dostal po volbách cpra vclu peknÝ nápad. Prišel
na to, že "nejlépe se sebe svrhne odpovednost za vo
lební výsledek, když najde nejaký duvod, který by byl
prímo v osobe Kramárove, aby straníci nenalezli od
vahy hubovati, a který by se líbil i dru Kramúrovi tak,
že ani on by nehuboval. Nemohlo býti opravdu lepšího
duvodu, než na jaký prišel pan Sís. Dr: Kramár a jeho
strana obetovali se pro národní ráz státu. Dr. Kramár
byl nadšen a straníci museli mlcet. Hubovat na pana
Síse, to by nebylo spravedlivé, protože je známo. že
pan SÍs se neobetuje pro nic, když nemusí. Ten tedy
není vinen. A hubovat na Kramáre, to se neodvážil ani
»Demokratický Stred«. Národní demokracie tedy prijala
za pravdu, že volební porážka je dusledkem obetavosti
strany pro myšlenku státní a národní.

Za této nálady prevzal organisacní a politické vedení
n(lrodnÍch demokratu nový generální tajemník, franti
šek Hlavácek. Stal se generúlním tajemníkem sice již
pred volbami, ale vzal si hned dovolenou. Po volbách
mel ukázati, co dovede. Pan Hlav(lcek mel politické
i osobní duvody pro to, aby se hneval na presidenta
Masaryka i ministra BeneŠe. Shodl se tedy dobre s pa
nem drem Kramárem. Shodl se s ním tím spíše, že mel
své vlastní, takrka speciální názory na obetavost stra
ny a že proto z presvedcení - nikoliv z taktiky - sou
hlasil s novým názorem Kramárovým, že každá obeta
vost, která neprOSPívá strane, je nepraktická a proto
nepotrebná. S panem reditelem Sísem se shodli již v Pa
ríži, a straníci, dojatí volební porážkou, vítali s nadše
ním každého, kdo byl ochoten delat politiku jinak, pro
spešneji, než idealistický a obetavý dr. Kramár. N{lrodní
demokracie prijala tedy jako taktickou smernici opak
obetavosti. A za tento opak uznala demagogii.

Verejné mínení krivdí -panu Iilaváckovi, když sc do
mnívá, že on za vinil politickou spustlost národní demo
kracie. Tu IJrijala v prosi,nci 1925 cel á s t l' a n a ve
dome a s presvedcením, že je to pro ni jediná cesta
k úspechum. Všeúrednick.\' výbor naléhal na vedení
strany, aby mu umožnilo agitaci zvýšenou demagogií ve
vecech úrednických, živnostensk~' odbor dokazoval nut
nost obrany proti expansi Najmanovy strany a myslel,
že nejlepší obranou je konkurence v agitacní demagogii.
Rolnická jednota verí. že potre agrárníky. podarí,-li se
jí zfašisovati vesnice, Národní sdružení delníki'l a zrí
zencu je rodným domem fašistick~'ch údernych tlup,
krátce celá strana, dr. Kramár i národní delníci, Fran
tišek Sís i poslanec Petrovický, velkostatká r Bergmann
i redaktor Moudr~', úrednický poslanec ~Navrátil i šéf
redaktor »Národa« Policar, lékárník Dlabola i senátor
Baxa, všichni se shodli s Františkem rilaváckem, že fa
šistické kriklounstvÍ více prospeje strane než vážná
])láce v parlamentním výboru, a všichni dohromady si
rekli: "Strana predevším.« Šest mužil, kterí tvorí sku
pinu "Demokratického Stredu«, a nekolik set jednot
livcu na ceském a moravském venkove, kterí s nimi sou
hlasí, že -národní demokracie má býti opravdu stranou
inteligence, meli jakési námitky proti temto rnethodám,



ale i oni ochotne prijali heslo, že strana je predevším.
echceme jím ublížiti a znajíce jejich mocenské posta

vení ve strane, dáváme jim za pravdu, že býti ztich:l
bylo to nejlepší, co mohli delat. Ale neradi vidíme. jak
se dnes snaží utéci od odpovednosti nekterí z tech ostat
ních, kterí tenkrát stejne jako pan rI1avácek videli v no
v~'ch taktických smernicích jedinou cestu pro stranu.

Bylo jen dusledkem nové taktiky, že nároc\ní demo
kracie pri utvorení ceskonemecké vlády si sedla na dve
židle. financní príspevky prumyslníkú ji nutily, aby ve
vl<\de byla a aby uplatnovala tam zájmy této své nej
dženejší skupiny. Nové agitacní methody a strach pred
samostatným postupem fašistú však žádaly volnou ruku
a možnost oposicní demagogie. Pan Sís zrejme nepo
cítal s možností ceskonemecké vlády a zašel se svojí
agitaCÍ príliš daleko, aby bez jakékoliv karencní doby
mohl se pan dr. Matpušek posaditi mezi dva profesory
Mayer-Hartinga a Spinu. Vedení mírodní demokracie
tedy reklo: »My sice podporujeme vládu a udržujeme ji
svými trinácti hlasy, ale my v ní nejsme a proto také
nejsme odpovedni za její ciny.« V místních or~anisacícll
se sice podivili takovým mravúm. ale upokojili se, když
cetli v »Národních Listech", že je to vina socialistu.

Na dvou židlích se však príliš dlouho sedeti nedá. To
uznávali i v Uitzowove ulici. Poposedávali si proto po
llIaloucku s levé židle na pravou. Nejdríve se opatrne
usnesli ve výkonném v~Tboru, že zmccnují svuj posla
necký a senátorský klub, aby súm upravil pomer strany
k vl<\de, až se zmení pomery.' Pak zacali meniti - ne
sice pomery -- ale sm~TšleFlí svých volicLI. Znenáhla,
nejdríve jen pri vhodných príležitostech. ale pak již
i bez formálního duvodu, dokazovali. že socialisté jsou
\'lastnc vetšími nepráteli státu než Nemci, až dospeli
tak daleko, že dr. Kramár mohl dáti interview do »Rei
chenberger Zeitung«, kde mohl ríci. že ceskonemeckú
vetšina by provedla nejvetší hloupost, kdyby do vlády
prijala ceské sociální demokraty a ceské núrodní so
cialisty. V sekretariátu strany tcnkrM s jistým napetím
cekali na bouri odporu a pripravovali si již nejsilnejší
slova na dukaz. že ceské socialistické strany ohrožují
národní ráz stútu, zatím co'nemectí katolíci a zemedelci
jej zesilují. K jejicli velikému prekvapení se však nic
nestalo. Zahodili tedy silné polemiky a usnesli se. že
vstoupí do vlády. Pan dr. Kramúr oznámil panu mini
sterskému predsedovi. že tedy od pondelka bude pan
dr. Matoušek Madovat jako šéf ministerstva obchodu.
Pan Mrkvicka z "Lidových Novin« tenkrát s podivu
hodnou verností vystihl ve svém obrázku pana dra
Kramáre a jeho prekvapením prot,íhlou líc. když p;1;J
Švehla rekl. že to nejde.

To. že ministerský predseda Švehla je nechce, opravdn
nešlo národním demokratU1l1 na rozum. Ovšem tenkrút
jim ministerský predseda oznúmil jen dtlvod formúlní.
TenkrM jim rekl, že to prece nejde. aby vyhodil dra Pc
routku skoro na hodinu, když dr. Peroutka se jako mi
nistr osvedcil. Národní demokraté si sice vzpomínali,
jak pan Švehla dovedl na hodinu - a opravdu na ho
dinu, ne jenom skoro - vyl!oditi celou vládu dra Cer
ného, ale rekli si, že dr. Peroutka je snad také národním
demokratem, a rekli si tedy. že pockají. Pred obecními
volbami šel pan dr. Kramár upomínat. Ale zase pochodil
špatnc. A tentokráte dokonce ještehúre než poprvé. Pan
ministerský predseda udelal mu dvouhodinové kÚZÚllí
() povinnostech a právech vládní strany, n fašismu a

panu Hlaváckovi, o Viktoru Dykovi a Mladé Generaci
a skoncil tím, že to ješte nejde. Neznáme podrobnosti
této rozmluvy, ale ze skutecnosti, že dr. Kramár ne~
sdelil je ani svým nejvernejším, soudíme, že nebyly pro
nej asi príliš príjemné. Nejméne príjemná pak pro dra
Kramáre byla jiste skoro impertinentní skutecnost, že
lllil1istersk~r predseda si k této rozmluvé pozval i Mgra
Šrámka. Ale neco snad pan dr. Kramár své strane prece
rekl. Nasvedcuje tomu to, ŽC národní demokraté zacali
n:í111e zpytovati své svedoJ1lí.

. Nešli ovšem tak daleko, aby uznali, že zfašisovaná
strana do vlády nepatrí. Ani jim nenapadlo. že by meli
Hlíti ohled ,na presidenta a nenutiti ho, aby jmenoval mi
nistrem jejich príslušníka, dokud neodvolali ani slova
z tech hrubostí, kterými oduvodnovali svuj postup pri
presidentské volbe. Ale vzpomneli si, jak pan dr. Ma
toušek jako referent napadl v rozpoctovém v~Tboru mi
nistra Beneše, a prišli na to, že je asi Švehla nechce proto,
že dr. Beneš by nerad s drem Matouškem sedel y. jedné
ministerské lavici. I v tom byl již jakýsi pokrok, že
uznali aspon možnost takového dúvodu. Zdá se však, že
potrebovali ješte dalšího poucení. a zdá se, že se jim ho
dostalo.

Pan dr. Kramár svolal na sobotu 12. listopadu schuzi
zastupitelstva strany a oznámil ministerskému predse
dovi, že do tohoto dne musí b~Tti rozhodnuto, bude-li
dr. Matoušek ministrem obchoclu cili nic. Není známa
autentická odpoved Švehlova. která ostatne nemohla
býti ani zvlášf urcitá, protože by ji muselo predcházeti
nejaké jednání s ostatními stranami a s ostatními lidmi.
kterí do toho mají co ríci. Z prúbehu schuze národne
demokratického zastupitelstva lze však soudit, že Šve
hlov.a odpoved obsahovala jakési podmínky hodne po
korující pro dra Kramáre.

Pan dr. Kram{t r prohlásil a clal oficiúlne rozšíriti tis
kem, že jeho strana nezachovává vtlci panu presidentu
stanovisko negativní, které uplatnila pri jeho volbe.
omlouval útoky své strany proti presidcntovi reakcí na
taktiku jiných stran, které zneuží ají Masarykova jména
pro svou agitaci, a vyzvedl. že nikdo z národních de
mokratu nechce popírati Masarykovy veliké zásluhy
o národ. Zároven dal svému zastupitelstvu usnésti, že
národní demokraté nesmcjí býti cleny fašistické orga
nisace.

Tohle pan dr. Kramár jistc neudelal dobrovolne. Sedm
let již žije v nadeji, že se mu prece jen podarí Masary
kovy zásluhy popríti, aby nakonec po všem tom tažení,
po všech tech hrubostech, jimiž za jeho usmevavého
so~hlasu castovali presidenta vykonavatelé jeho politi
cké vule, byl pri n u cen prohlásiti, že tyto zásluhy
nechce popírat. A jiste ani pan Hlavácek dobrovolne ne
hlasoval proti fašistum. fašismus byl jeho politickÝm
kredem a jeho sekretárskou chloubou. Nynejší mani
festacní odmítnutí fašistu je odmítnutím jeho dosavadní
praxe, je vyslovením neduvery generálnímu tajemní
kovi, pro které sám generální tajemník musel hlasovat.
Uznáváme, že praktický život casto žádá, aby politický
tajemník spolkl nejakou tu horkou pilulku, Ale tak horká.
jako byla ta nedelní, musela býti do pana Hlavácka
vpravena jiste jen násilím. Vždyt prímo fysiologické zá
kony se musí proti takovým obratum bránit.

Nedelní usnesení národních demokratu ukazuje, že
Švehlovy podmínky byly pro národní demokracii poli
ticky i osobne velice težké. Ale ukazuje také, jak zlá je
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situace této strany, když je musela prijmouti. Nouze že
lezo láme. Nouze zlámala i fašistické sklony. Doufejme,
že zláme i neodpovednost národních demokratu. Pan
Švehla byl jiste tak opafrný, že upozornil dra Kramáre,
jak nevhodné by bylo, kdyby vládní strana delala dále
politiku ulice. Doufejme, že i toto upozornení bylo uci
neno formou podmínky.

Ceský a nemecký tisk.
Již nekolikráte byla porovnávána ceská a nemeckážurnalistika, a porovnávání ukázalo nekteré lepší
rysy novinárství nemeckého. Pravda: není dobre mlu
viti všeobecne. Proto jest lépe vec rozebrati na kon
krétním prípade. Všimneme si, jak reagují ceské a
nemecké noviny na nekterou významnou událost. Mo
hli bychom rozebírati, jak na pr. reaguje ceský a ne
mecký tisk na projevy presidentovy. Ale nekterí by
mohli v tom tušiti certovo kopýtko. Všimneme si tedy
nejprve,jak reagoval ceský tisk, resp. ceské noviny
velké bud rozmerem nebo náklaiem, na poslední pro
jev min. predsedy Švehly v rozpoctovém výboru po
slanecké snemovnY:

(eský tisk tu byl ve výhode. Záhy mel v ruce ceský
text, zatím co nemecké listy musily si projev preklá
dati. Hlavní ci va nemecké listy, »Prager Tagblatt« a
»Bohemia«, s prekladem projevu ministerského pred
sedy hned prinášejí úvodník, který politicky hodnotí
projev premiéra vlády. »Bohemie« vedle toho ješte se
doma radila, a facit toho byl projev rdakce, který se
táže predsedy vlády, chtel-li se urcitou vetou svého
projevu dotknouti »Bohemie«. I když jsou nám na
hony vzdáleny tyto dva nemecké listy, nutno uznati
cipernost, s jakou dovedly a tempo v úvodníku ohod
notiti projev Švehluv. Vezmeme naproti tomu »N á
rodní Listy«. Zaznamenávají také projev šéfa vlády.
Trochu zkrácene. Dospíváme na pr. k situaci, že
v »Právu Lidu«, tedy v orgánu oposice, jest projev
šéfa vlády zaznamenán obšírneji, než v »N árod
ních Listech«, orgánu vládní strany. Pasus o stavu ze
medelském nenalezl milosti v »N ár. Listech«. Pasus
o tom, že ponížili-li se lidsky poslanci, nemá to nic
spolecného s politikou ani s nacionalismem, byl v » Já
rodních Listech« shledán závadným. (Snad si rekli:
není to na nás? Ono se tam mluví o nacionalismu.)
Rekli jsme, že nemecký tisk pražský našel dosti casu,
aby zhodnotil, zkritisoval projev šéfa vlády. K tomu
se »N áro:1ní Listy« nedostaly. Celé to hodnocení spo
cívá v jediné veticce v parlamentním reliefu: »Byl to
skutecne opravdový v)'klad.« S takovým názorem ne
lze polemisovat. Ten nutno prijmout tak, jak je. Pred
nese-li šéf vlády výklad, který trval pres 2 hodiny,
a prijdou-Ii pak» ár.Listy« k poznání, že to byl vý
klad, a k tomu opravdový, nutno to uznati, práve
jako nutno uznati, že má pravdu ten, kdo by nás zavedl
pred museum a rekl: toto jest museum.

Vezmeme jiný list. »N árodní Politiku«. Má velkou
statisícovou obec ctenárskou, a to jest velká povin
nost. Drží majorite palec jen což. A když predseda
vlády pronese velkou rec, »N. P.« druhý den prinese
clánek St. Nikolaua jakožto úvodník. To znamená:
p. Nikolau se '»Zájmem velmocí o Tanger« pockati ne
muže. Ale list muže pockati s tím, až si najde, snad
zítra, snad pozítrí trochu casu, aby trochu rozebral
projev predsedy vlády.
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Jest videt, že nemecký tisk je pohotovejší nn posu
zování aktualit než tisk cesk)·. I nemecký »Sozial
demokrat« zaujal své stanovisko k projevu Švehlove
svým masivním úvodníkem, zatím co list cs!. soc. dem.
kladl velkou váhu na první strane na clánek o tom.
jak nekdo: »utloukl a zaškrtil svého otce«.

Nemecký tisk jest parátnejší. Ví, že projev šéfa vlá
dy jest cosi, k cemu nutno ihned zaujmout stanovisko.

Tak to bylo, i když šlo o projevy a interviewy pre
sidenta republiky. Byly to prímo ubohosti, jak s nimi
zacházela » J árodní Politika«. Byla na pochybách,
má-li je vubec otisknout, a když se k tomu odhod·
lala, usekávala je, zastrkávala. Tady nejde o politické
stanovisko. Jde o to, že jsou urcité veci, kde nutno
dodržovat spolecenské formy. U ved'me jin)' prípad:
pred volbou presidenta vedla »N. P.« kampan proti
Masarykovi. Tajne, skrývala ostrí, ale každý vedel.
odkud veje vítr. Tehdy »N. P.« otiskla informativní
stat, jak vypadá politická situace. Ji11é listy pochopily,
a také to napsaly, že šlo o clánek nebo myšlenky min.
predsedy Švehly. Patrne si to » J. P.« vyžádala. (Iá
nek ten byl kategorickým odmítnutím všelijak)'ch tech
hokusu pokusu, kterými se delala nálada proti Masa
rykovi. Ve »Fronte« verejne, v » J. P. tajne. »N. P.« .
se tento clánek nehodil. Proto jej proložila samým
prý, tak aby jeho verohodnost oslabila. Jakoby
chtela ríci: tak tohle vám predkládám, ale neverte to
mu. My tomu také neveríme. Pr dseda vlády byl
v »N árodní Politice« censurován, desavuován. Zase
nejde o politickou stránku veci. Jde o to, aby s projevy
celn)Tch lidí se nezacházelo jako se zprávami o stavbe
obecní studne v Dlouhé Lhote. Jest možno zaujmouti
k temto projevum stanovisko jakékoliv; ale jest tu po
vinnost k ctenárum, aby pred nimi se s projevy ve
doucích hlav zacházelo aspon tak, jako s clánky p.
Nikolaua a Havláka v »N ár. Politice«, aby nebyly
zkracovány, obraceny a staveny na hlavu.

Nekolik techto obrázku stací, aby porovnávání ce
ské a nemecké žurnalistiky se zvážilo na prospech li
stu nemeckých. Mnohé z ceských listu (a zustanme pri
»Nár. Politice« a »N. L.«) se domnívají, ž.e vystací
v umení delat dobré noviny se strucnou devisou:
maž t e ho! To jest: mažte všechny ty, kdož jsou
nám nepohodlní! Hlava nehlava. Dobré noviny však
potrebují neco více, než jest provádení této zásady.
Tam, kde útok, klacek, urážka, byly povýšeny na hlavní
zbran politických smertt a jejich novin, tam odumírá
umení novinárské.

Vypráví se taková historka: v N á rod n í c h L i
s tec h se jednalo o vecech listu. Byly predneseny
stesky, že polemické schopnosti lidí zNá r. L i s t u
klesají. Byla zduraznena potreba zV)Tšiti a obcerstviti
tyto polemické možnosti »N. L.« prílivem nových lidí.
Byli jmenováni hned lidi, kterí by mohli prijíti v úva
hu: Horký, Borský. Tuto historku velmi cetní prohla
šují za pravdivou. Tak také asi vznikla zpráva, že
Horký má prevzíti šéfredaktorství »N. L.«.

Tam, kde polemika jest vše, kde klacek a pomluva
jest politickou zbraní, tam nemiHe zkvétati umení no
vinárské. Inter arma silent musae. Noviny se pak stá
vají klacky v rukou politických stran. Prestávají bý~i
novinami, které jako noviny mají ambice b),ti novi-
nami dobrými. K. T.
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který není ješte skoncen. Domnívám se, že není treba
se skrývati s výsledky sice cíJ.~vedomé a houževnaté,
pri tom však naprosto fair práce. Proniká-Ii cesk)! ka
pitál do nemecké prumyslové državy, je. to jen zcela
normální a pochopitelný vývoj. Státní samostatnost
není prece vyjádrena jenom známkami a cepicemi
policajtu.

Rekl jsem, že vím, kolik vad a nedostatkLl má moje
práce. Pri prvním pokusu toho druhu 11emohlo ani býti
jinak. Budu proto vdecen každému, kdo snad nepresná
nekterá data opraví. Vím, že mohou býti proti mne
vznešeny námitky po stránce metodické - budu zavá
zán každému, kdo na základe lepší metody se dopra
cuje presnejších zjištení. A tomu, kdo mne viní, že jsem
vubec kousl do tohoto jablka, pravím na vysvetlenou:
Kdo chce handlovat s císly, která jsem zjistil, má ale·
spon poctivý podklad, jiste lepší než všelijaká ze vzdu
chu vzatá císía. Kdo chce vytloukati ze statistiky poli
tický kapitál, nedá si v tom prekáž.eti ani tehdy, ne
bude-Ii míti žádného materiálu po ruce. Myslím, že
jsme to videli již casteji. Kdyby každý z nás mel se
ohlížeti po tom, kdo snad jeho práce zneužije, nemohli
bychom pro samé ohlížení vubec pracovat. Domnívám
se proto, že je lépe vedet - alespon približne - na
cem jsme. Ostatne - i v manželství je dobre znáti
majetkové pomery obou manželu; nemuže to tedy býti
na škodu ani v našem manželství s Nemci.

*

Zjištování národnostních pomerLl v našem prLuuyslu
staví se v cestu celá rada prekážek, které by v nekte
rém prípade mohl snad prekonati úrad, ale jež j-ednot
livci, nemajícímu nikde autoritativní opory, pusobí
znacné obtíže. Nehlede k ožehavosti vlastního thematu.
jež u nás nikdy nepozbylo aktuálnosti, skutecná potíž
je se zjištováním rozsahu a výroby našeho prum~sIL~.
Chybí nám statistická data o prumyslu, bez nlChz
ovšem každá práce muže býti pouhým odhadem. Stát
ní úrad statistický uverejnil v nekol'ika publikacich
pouze data o prvovýrobe, o težbe uhlí a nerostu a vý
robe železa (nikoli oéeli), uverejnuje pravidelná data
() líhu o zemedelství, vydal statistiku mlýnL1 a repro
dukuj~ stará statist. data o te)..'iilu, pilách a mlékár
nách. Presné v)!robní statistiky má cukerní prumysl
a pivovarství. Ale tím jsme hotovi s výpoctem. Zjišt?
vati data o chemickém prumyslu, drevarském, potrav1
nárském, sklárském, zpracování paníru atd. je nekdv
holou nemožností. Pochybuji, že vubec nekdo v repu
blice ví, kolik máme na pr. mydláren. Ne~terá prú
myslová odvetví se tak casto mení, vZrllsta]í nebo se
zmenšují podle konjunktury (rLlZné o,bory jabloneck~ho
zboží' prumysl zavarenin a ovocnych konserv), ze 1

nejpr~snejší data dnes zachycená jsou zítra prázdným
císlem. Jiné obory se opet prolínají, takže nelze jich
ohraniciti. V chemickém prúmyslu máme nekolik zá
vodú s tak rozmanitou výrobou, že je težko vraditi je
nekam jako celek - a deliti je znamená zkreslovati
skutecnost, nebot velký podnik je dík delbe práce a eko
nomisaci výroby vetší, než odpovídá prostému poctu
delnictva nebo množství HP. Ve zjištování dat jsme
odkázáni na nekolik málo pramenu. Predevším je to
rakouský i ceskoslovenský »Kompas«, kteréžto zname
nit~ prírucky však rovnež nejsou ~plné a l;~d~~í l~tku
na pododbory - nehledíc k tomu, ze pro nas ucel JSOll
ponekud neprehledné. Dále je zde nekolik propagacních
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HOSPODARNARODNI

Jirí Hejda:

Predkládaje ctenári tuto práci, musím ríci neko
lik slov na omluvu jejích nedostatku. Jsem si ve

dom toho, že moje zjištení jsou velmi nedokonalá -
úmerne prostredkL1m, kt~ré mi byly k disposici. Pod
nikl jsem první pokus toho druhu u nás - první pokus
(I zjištení národních pomerL1 v našem prLlmyslu. Bylo
mi nejen sháneti po všech koutech republiky materiál,
bylo mi predem hájiti úcel své práce a dokazovati, že
je možno alespon približne zjistiti císla, pokládaná za
nezjistitelná. Narazil jsem i na zjevné neprátelství a ne
ochotu a musel jsem namnoze zjištovati data oklikou 
setkal jsem se i s ochotou až prílišnou, dáti mi data .
falešná.

Moje práce byla již predem oznacena za sensaci. Ne
parne pril1ášÍ zajímavá zjištení - ale snažil jsem se,

abych byl co možná nejméne »sensacní«, nebot jsou mi
až príliš jasne patrny dusledky m~!ch zjištení. Proto
jsem hned predem vyloucil vubec šetrení nominativ11í.
j ení možno verejne rozebírati otázku národnostní prí
iušnosti jednotliv~!ch firem, protože by to znamenalo

probírání ledví jejich majitelu, a nikde není záruky, že
hy individuelnÍch jat nebylo zneužito. Nejde nám
ostatne o jména, nýbrž o prumy 1. Chceme vedeti, na
kolik patrí nám a na kolik -emcum, kolik je v nem ci·
zího kapitálu. Je-Ii kde v mé studii co sensacního, pak
je to skutecnost, že ces k o s loven s k Ý p r u mys I
je d a I e k o víc e v ces k Ýc hru k o u, než
s i s 11 a d mys I í m e. Byl jsem císly, jež mi postup
ne vycházela, nekdy tak prekvapen, že jsem jim nechtel
veriti a zkoumal jsem je znovu a znovu. Priznávám se,
že jsem k své práci pristupoval s krajním pesimismem,
presvedcen, že data, jež zjistím, budou drtivá. Úcelem
mi bylo dokázati, že naše posice v prL1myslové výrobe
je bezvÝznamná - chtel jsem na základe císel proká
zati, že si necháváme prumysl bráti pod rukama cizím
kapitálem. To nebyl jen múj názor, to byl, a je názor
nejširší verejnosti, i té, která je informována o našem
hospodárství. Zjistil jsem pozoruhodnou skutecnost, že
osoby, interesované v jednom prL1myslovém odvetví,
odhadovaly dosti dobre národnostní jeho složení, ale
byly naprosto neorientovány o ostatních oborech.

Ctenár uvidí z dalšího, že jsem byl úzkostlive ob·
jektivní. Lze-Ii vytknouti, že jsem nekomu nadržova!,
pak jsem nadržoval vžd?, cizímu ~ nemeckému vla~tl1l
civí. Nechtel bych podab zkresleny obraz - proto Jsem
podniky, kde mohly býti o národní príslušn?sti súcast
neného kapitálu spory, radil radeji do skúpmy nemec
ké. Jsou-Ii výsledky pres to, príz!:ivé) J?ak j: t? ovše.?2
)sensacní odhalení« - a rad pnZl1avam, ze Jsem J1Z
dlouho nemel tak uprímnou radost jako ve dnech, kdy
jsem nad pochybnost jasne zjištoval, k o I i k vlastne
máme prumyslu.

Osobností, která zasáhla velmi hluboko v náš hospo
dárský život, byl jsem upozornen, že by snad bylo lépe
neuverejnovati tyto výsledky, ježto ukazují kus vÝvoje,
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publikací, zaznamenávajících alespol1 okrouhlá data.
Na prvém míste J. Veselého sborník »Industrie et
Commerce« z »Encyclopédie Tchécoslovaque«, lder)'
prináší dosti materiálu, dále Katz-Foerstnerova »Prí
rucka hosp. života ceskoslO\'enského« a »A lmanach P.
V. V.«. Nejc1l1ležitejším pramenem jsou však rllzné
v;Tocní zprávy prllmyslov:;'ch sekcí, Ústr. svaZ11 csl.
pd1l11ysl11íkll,bank. ceníky firem a pod. Neco materiálu
najde se roztroušeno i v odborném tisku.

Lec to vše nestací, ježto i zjišten)" pocet závoelll a
celková v}Toba (nebo pocet delnictva) nám nepovídají
nic O národnostním složení. Má-li naše scítání míti
vubec nejakou praktickou cenu. musíme zjištovati nejen
pocet, a].e i rozsah jednotliv::-ch závodll. l\leriti navzá
jem mllžeme jedine podle takového, tomu kterému od
boru ~poleeného merítka - j;rko v CUkrtl dle v;Tohy.
v textilu dle poctu vreten a . taVll. \' pivovarství dle
v~'stavu a poc1. Zjistiti tato Jata hylo možné jedine
prím;'m dotazem u osob, jež j::;ou v pOclíliku nebo blíz
ké jeho vedení. zkrátka u osob. »které do toho viclí«.
A ;ískané údaje bylo nutno z opatrnosti opet kontrolo
vati s v;'poved'mi druh)·ch. - Což vš~ se zdá b}·ti ná
ramnc lehké, ale je náramne težké. nylo mi receno. že
na tisíc dotazníkll, lOzeslan)Th pražskou ohchodní ko
morou v jisté vcci, prišlo všeho "šudy asi W odpovedí.
Odpovídají-Ii tak málo ochotnc firmy své vlastní ob
chodní komore. tedy úradu, co m{'1'žeocekávati praohy
cejn;' smrtelník. pricházející s otúzkal11i tak všetecn;'
mi, jako je otázka po v;'robe? Naše prumyslové zá
vmly (ale nejen naše, pd i cizí) ríkají velmi nerady
tak choulostivé veci. protože nikdy l'kvedí. není-li za
námi skryt herní úrad. nejde-li o paušalování dane nebo
nechce-li nekdo prijíti ~e zV;'šen)'m požadavkem mzdo
V~'I11.Ješte nejhovornejší je - k011kurence. Podarilo
se mi na mnoha místech zjistiti velmi presná jata a
moje zjištcní národnostní príslušnosti je z nejvctší cá
sti témer presné. Ale musím priznati. že mnohde hyl
jsem postaven pred neproniknutelné záhady. narazil
j~em na nepochopení a neduveru. takže data. jichž jsem
se s nejvetší nám:J.hou dopátral. jsou jen zcela približné.
To ostatne i,~v každém ohoru zvlá~te podotknuto. Na
štestí nejdlliežitejší prlll11ysly podarilo se mi zkoumati
presne. *

Prirozene jsem v prvé rade hledal, nebyla-Ii již 11[t
rodnostní statistika nek)'m zjištována. Nalezl jsem pou
za velmi málo. Predevším studii Dr. F. fT o d á c e:
»Hospoclárská Morava« v Obzoru Národoho
spodárském z r. 191J.Hodác zjištoval národnostní slo
žení prlll11y~ILlna Morave podle voleb clo obch. komor
a zji tiI. že v drobném prumyslu ([V. volcb. sbor.) je
pomer pro Cechy nejpríznivejší - 63'47'0. ve III. sboru
3977'é>. ve II. sboru 2J%, v 1. sboru 13'15"0. Podle jed
notli\')'ch oborlI zjistil Hodác 58 ceshch pivovarll
s V)'st3.\'em 876.091 hl, cili 420/0 proti 41 nemeck;'111
s J ,260-472 hl = 580/0. Ze 76 obchod. sladoven pouze
8 bylo ceských, z 54 cukrovaru IT (dle výroby 14"37-,),
ml)'ny pouze selské byly ceské. Jdine v prl1l11.ho po
dársk)'ch strojll meli Ceši prevahu - za to uhlí, hute,
sklo, textil. konf,ekce hyly úplne ncmecké. - Mezi ro
kem 1913 a dneškem leží nejen 14 let. ale - což je da
leko více - i svetová válka, a což je ješte více - 28.
ríjen 1918. Škoda, že vládní sešnerování obchod. komor
nedovoluje nám srovnati dnešní pomery s tehdejšími,
byt i dle jiné volební základny. V)'sledky, které se mi
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jinou cestou podarilo zjistiti. ukáží. o kolik jsme Z1

J 4 let pokrocili.
Druhou specielní studIÍ je prof. E. Pf ohl a »D i e

cl e u t s c h e I n j u str' i e in der T s c hec h e i«
"e vídeJ1ském »Z~itschrift des Hilfsvereines fi.ir
Deutschhóhmen tmd die Sudeten lander« 1924. Znát1l~·
Iibereck}' statistik vybral 1127 závodll, majících pre,
100 delníkll. a zji.stil. že z 'nich 192 je cesk;'ch, 189 utra
kvistick)'ch 3. 746 ncmeck)'ch - cili v procentech
17 : 17 : 66. pfohl použil k zjištení techto merítek (je
jichž v;'znam pro zjištení národno:iti podrobím kritice
dftle): regi~trnvané znení firmy. psaní krestního jména
majitele a prokuristy. koresp011dence uvedenú na prvém
mí-te. hankovní spojení. Tím zpusohem zjistil. že z tex
ti1u patrí Ce~hll1TI137(', smíšen)'ch je 130/n, nemeck)'ch
740/1"·Ve skle. k:~ramice a porculál1l1 je pomer 14 : 1 ve
prospech" Temcll. v prumyslu papíru JO : [, v chemii
J : t. v kožci'rském. c1revarském. potravinúrském a gra
fickém 4: 1. Pocítá-li se národnostne bezharv;' na ceskou
stranu. je pomer t:,:,nto: sklo. porculán a keramika 7 : l.

papír S : I, chemie I : 1 ve prospcch Nemetl. Z y~lko
bank jsou tri ceské .. ) nemecké, I utrakvisticló, ze
stredních b<1nk() cesk}·ch. 4 ncmecko-madarské, 1 hez
barvá. Pomer kapitálu hyl k 1. led. 1925 8.J28.J20.000
KC:7.240.680.ooo Kc ve prospech Cech lI. - pfohlova
s(udie všímá si jedine velkoprlll11yslu. címž cástecnc
zkresluje ohraz v nemeck;' prospech a n,~nÍ presná.

Dále máme dve rakouské studie. jež se dot;'kají také
národnostních pomerll. Pre(levším »Wirtschaftstatisti
sche Materialien liher Deutsch-Oesterreich« (VícleJ'í
1919) a Dr. Janovského: »Zwei Studien iiher die
Textilindustrie in der Tschecho-Slowakei unj in
Deutsch-Osterreicll«. První práce je oficielní statisti
1mu víc1el1skéobchodní komory a uvádí teritori{tlní roz
vrst\'enÍ prllmyslu v Ceskoslovensku, pri t-emž k Ra
kousku pocít{l i jižní Moravu, jižní Cechy a nevšímá
si Slovenska. Studie Dr. Janovského operuje daty této
publikace, ale pridúv{l poznámky o národnostní prísluš
nosti - lec hez ucl{lIlÍ metody. Moravské cukrovarni
ctví podrobil rozhoru J R1atn\' (Prehled '923).

1\ to je vše. Novejších ~Iat vllbec nemánw, takže, po
kud jde prímo o zjištení národnostní príslušnosti, l1\'I
j::em odkázán jeclil1c na vlastní zkoumání.

*
Z vážené nemecké str;lny dost;}1 jsem dopis, z nchož

vyjímám:

"Qbtíže pravedcní tahato plánu spocívají práve v nemaž·
nasti precisovati, který podnik má bý,ti pakládán za ceský
a který za nellle·~ký, resp. cizozemský. Tyto otázky lze
u spolecnastí akciových a jiných spalecenských forem ne
obycejne tcžko reši,ti, a tO' i v takavém pt-ípadc, kde na pr.
razdelení akc, kapitálu padle národní prislušna~ti je v celku
známé. Upowrnii bych jedine na ony zcela možné prípady,
kde na pr. akciavý kaj}itál je z vetšiny.v ncmeckých rukou,

pres tO' však podnik je již v ceské zájmavé sfére, ježto
menšina akcií je kompaktne v rukou patrO'nisující a podnik
financující ceské ba.nky. V techtO', prípadech nehraje dle
méhO' zdání žádnou rali, je-li podnik spravován nemeckau
správní radau. CO' jsem zde uvedl, je pouze príspevkem
k posauzení obtížnéhO' vyrešení této otázky,«

Zde je velmi dobre vystižena základní obtíž našeho
zjištování. Máme vubec objektivní znaky ná
rodnostní príslušnosti? Na tuto otázku lze odpovedeti



jedine rozborem znakú, které mohou nám k našemu
úcelu sloužiti byt i merou velmi omezenou. Je to pre
devším:

1. zem e p i 5 n á p o 10 h a. Každému je známa
skutecnost, že práve nemecké kraje republiky - sev.
C.echyoj Aše až po Jáchod, sev. Morava a Slezsko 
jsou stredisky prLlmyslu a že i tam, kde vmikly PrLI
myslové ostrovy - Praha - Plz6í - Brno - Pro
stejov - prinášely s sebou nemeck)' živel. Jechci ríci
gennanisaci, až i to by hylo lze tvrditi. Proc je sou
~.treden prLlmysl práve v techto severních kra jíth?
Príciny jsou rozmanité: Predevším hrají zde roli pri,
rozené podmínky. Ostravsko, Zaclér, Duchcovsko.
Falknovsko jsou kraje- bohaté uhlím - zde tedy musel
vzniknouti železárský prLullYsl. protože je výhodnejší
dopravovati rudu k uhlí, než uhlí k rude. V okolí že
leza se usazují strojírny. u uhlí drží se chemie. pracu
jící se splojinami koksu. Hornaté severní kraje byly
však již v pradávnu strediskem Inárství a pastevectví.
takže zde z manufaktury se rozvinul textil, jemuž pro
spely i klimatické pomery - znacná vlhkost horsk~'ch
krajtL Zde. v lesnat)'ch krajích vznikly pily a s nimi
drevarsk)' prLlmysl a prúmysl celulosy, papírny. V sev.
Cechách hrála levná labská vodní cesta roli i v prLlmy
slu, pracujícím s jovezenou surovinou, jako na pr.
chemie. /\ k tomu prišel ješte zvláštní vývoj let 60
70t)'ch minulého století. Industrialisace ceských zemí
byla provádena v~' hra dne nemeckými, t. j. vídeD
sk)'mi bankami a víddí.sk)'mi prumysh1íky. Ceské pe
nežnictví nemohlo v té dobe ješte celiti vpádu yíjeD
ského kapitálu. protože bylo v sam)'ch zacátcích - a
»siln)"Chjedincu« u nás nebylo. Dedové našich prumy
slov)/ch magnátLI chodili ješte s rancem na zádech nebo
meli kovárnu u silnice'. Ceši se drželi zemedelství, prLI
myslové ambice meli jedine v jeho rámci. Proto ne
meck)' kapitál proniká i do cesk)"Ch kraju. Kladno stá
rá se strediskem dvou nemeckých a germanisujících
spolecností železár k)rch, v Prostejove vzniká po válce
r, T866 z dobrého nápadu nekolika nemeck)'ch obchoj
níku, zpracovati nepotrehné vojenské kabáty konfekcní
prlunysl. ncmeck)' textil pronik:l i clo cesk)/ch kraju -
cloNáchoda, Skalice. Opice. SU111hurku. Semil. kdežto
ce,k~'podnik v nemeckém kraji je naprostou výjimkou.
Banky pocínají se zajímati o prLlmyslové závody až
\' let,ech devadesát)'ch, ale velmi opatrne. Soucasné
Jruž ·teV11íhnutí zejména v zemedelství pocíná priná
šeti první pokroky. Ale vlastní pronikání ceského ka
pitálu do prumyslu pocíná velkou merou teprve tesnc
pred válkou a ovšem že po válce, kdy zejména v dobe
cleflace podnikají ceské banky mocn)' vpád do držav
ryze nemeckých.

Pro urcení národnosti má tedy zemepisná poloha
prllmyslového závodu do jisté míry znacn)' význam.
Pri menších závodech lze s urcitostí hádati na národ
nostní príslušnost k vetšinc obyvatelstva, tak na pr.:
prumysl testovin lze urciti (s výjimkou velkých pod
niku) národnostne zcela bezpecne podle nárojnostního
klíce, ježto je to prLlmysl s místne omezen)'m konsu
mem. Jsou-Ii v Chomutove pekari Nemci, jsou v Chru
dimi jiste Ceši, na cemž pranic v celku nemení, že tu a
tam j-epríslušník druhé národnosti. Ale zemepisná po
loha je dLl~ežitá i pri urcení podniku národne bezbar
vého. Prumyslové podniky židovsk)'ch majitel LI v ce
ském kraji, sídlí-li majitel v míste podniku, pocítám
k ceské národnosti, v nemeckém kraji k nemecké,

Zvláštní skupiml tvorí Praha, Brno, Olomouc a Pro
stejov, kde nárojnostní príslušnost židu nutno zjišto
vati individuelne. Pres to nepochybuji, že V)'voj, na pr.
v Praze. smeruje k úplnému asimilování ŽiclLTs Cechy.
Konecne zemepisná poloha je duležitá pro urcení ná
rodní príslušnosti podomáckého prLlmyslu.

2. Objektivním znakem je jazyk, v nemž j.e ucinen
z á p i s c1o r e j s trí k li a jímž se vede o b c h o d
n í k o r e s p o n c1e n c e, po pr. jímž se píše kre s t
n í j m é no. Nesporn)'m svedectvím národní prísluš
nosti jsou jiste tam, kde mají znak urcité výlJojnosti
- na pr. ceské v nemeckém kraji. Jinak platí velmi
omezene, protože vetšina nemeck)'ch firem korespoll
juje cesky, veškeré jen trochu úrední prípisy (na pr.
obch. komorám) vyrizuje cesky atd. Zápisy v rejstrí
ku jsou pak bud' staré, nebo nekolika jazycné anebo
c;petne u cesk~'Ch úradLl ceské. Na pr. v Praze lze
u obchod. soudu nalézti i u vyslovene nemeckých fi
rem ceské zápisy. Podobne nejsou dosti spolehlivým
znakem d a 11 o v á pri zná 11í - jež ostatne mají
i tu vadu, že jsou pochopitelne l1eprístupná.

3. Data o n á l' o dno s t i z a m e s t n a n c u jsou
ve mnoha prípadech dúležit)'m svedectvím, zejména
v krajích národnostne smíšen)'ch. Zamestnává-li pod
nik ve smíšeném kraji nemecké delníky a nemecké
úredníky, lze míti právem za to, že je to podnik ne
meck)'. Zejména národnost úrednictva dává souditi na
národní príslušnost podniku - ale i tu nutno býti opa
trn)'. V Praze jsou desítky podniku zevne úplne ce
sk)'ch, s ceským ved.ením, úrednictvem - samozrejme
že i delnictvem - cesky korespondující, ba dokonce
i jeden podnik národnostne velmi hOl-liv)' - s kapitá
lem bud úplne nebo prevážne nemeckým. V Praze je
i závod, který bych vždy dle majitele pokládal za ne
meck~'. Ježto však majitel sám prohlásil, že je Cech.
musím ho raditi k cesk)'m podnikllm.

4. Konecne objektivním znakem je prí s 1uŠ n o s t
k s t a v o v s k é o r g 3 n i s a c i. Tak jako výše jsme
ukázali klamnost všech témer objektivních znakLl, mu
žeme i zde upozorniti 'na nemožnost, bráti príslušnost
k stavovské organisaci za podklad pro národnostní
rozvrstvení. V -ostr. svaw csl. pdlmyslníku jsou or
í~;:lI1isováninejen Ceši, ale i emci a to v nektedch
sekcích v poctu, prevyšujícím pocet CechLl. Prece
však 11ám muže býti znalost techto pOmCrLlk našemu
úcelu na prospech: mužeme totiž firmy, organi~ované
v jin)'ch, než cesk)'ch svaZech pokládati bezpecne za
nemecké (macfarské). práve tak jako móžeme neme
ck)' živel predpokládat.i u firem. organisovan)'ch v ce
ském i nemeckém svazu. Takže zb)'vá zkoumati ná
rodnost firem, organisovan)'ch v cesk)'ch svazech a
nároelnost firem neorganisovan)'Ch. Až na nckolik
outsiderLl jsou naše vel k é firmy vesmes organiso
vány. což nelze ríci o mal)'Ch. Nckteré hran že jsou
vubec špatne organisovány - ty. kde prpvládá malo
v)'roba. kele továrna je na samé hranici živnosti.

Až dosud bylo mluveno v)'hradne o fysick)'ch oso
bách. O firmách jednotlivcu a ver. spolecnostech. Má
me-li v osobe majitele nebo majitelu ve vetšine prí
padLI pevný podklad pro urcení národnosti,*) stojíme

*) Ovšem že ne zcela spolehlivý. Pr-edstavme si ceského ma
jitele podniku, zadluženého nemecké bance. Zde je patronisace
banky zakrytou sekvestrací a vliv nemeckého vedení a kapitálu
rozhoduj ící.
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pred težkým problémem, jde-Ii o urcení s p o lec n o
stí, zejména spol. akciových. Roku 1926 bylo u nás
1.267 akciov)'ch spolecností s kapitálem 7.107 milionLt
Kc a 2.000 spolecností s r. o. s kapitálem 880 mil. Kc.
Spolecenská forma vubec zatlacuje formu individuel
ního podnikání, takže dnes práve nejduležitejší a pro
statistiku rozhodné podniky jsou spolecnostmi. Proto
pri zjištování národnosti musel jsem v prvé rade zkou
mati a odhadovati možnosti tohoto zjištování u spo
lecností a po uvážení všech možn)'ch námitek voliti
jednotnou metodu, která by nejlépe vedla k cíli. Jsem
si plne vedom toho, že o vhodnost mé metody miHe
hýti spor a že zde muže býti postavena proti mne nej
vážnejší ved.e c k á námitka. Pokusím se proto hned
rozebrati prípádné ·n:lmitky. pri cemž predem upozor
i'íuji, že zjistiti skutecnost na TOOo/< není možno. Spo
kojuji se zjištením pravdepodobnosti - rekneme na
80ro _. protože se domnívám, že je lépe znáti alespoJ1
približne pravdu, než neznati nic.

V posledních trech letech se vyrobilo více cukru než se spotrebo-valo, nikoli než se mohlO' spotrebovati. Tak

lze schematicky vyjádriti krisi, která z toho vznikla. Ve trech
posledních kampaních se vyrobilo na celém svete 24'6 mil.
metr. tun, 25'7 mil., 24'7 mil., a odhad prO' letošní kampan zní
26'5 mil. Tedy rekordní výroba proti 18"2 mil. v kampani

1912-13. Spotreba znám,! není, ale pokulhává za výrobou a na
velikost rozdílu se usuzuje podle výše zbylých zásob a klesa

jících cen. Obecne se viní Kuba, že zpusobila. nadvýrobu. Je na
tom mnoho pravdy, nebot v roce 1912/13 vyrobila pouze 2'7 mil.
metr. tu:!, v kampani 1924/25 5'2 mil. tun a v prlští mohla vy
robiti asi 5'5 mil. tun, kdyby nebyla výrobu omezila. Kdyby
ani letos neomezila výroby, cinila by svetová produkce cukru
asi 28 mil. metrických tun v hodnote suroviny,

Nejzajímavejší je, že pri nadvýrobe cukru je velmi málo
lidí. kterí by si mohli život slušne osladiti. Výroba cukru se
neponechává totiž zemím, které mají nepríznivejší príroldní
podmínky a mohou vyrábeti nejlacinej i a n e jho s pad á r
11 é j i, nýbrž v jakési poválecné horecce chce každá zeme vy

rábeti cukr, nejradeji repný i trtinový. Chce býti sobestacnf!.
Není bez ironie, že v cele této politiky jde kolébka liberálních
obchodních zásad Anglie. Do války nemela vlastní suroviny a
nyní staví cukrovar za cukrovarem (letos jich pracuje 14) a
zvyšuje osevní plochu. Predloni vyrobila pouze 57.000 metr.
tun cukru, loni 171.000 a letos bude ciniti výroba již asi 250,000

tun. Tak velkým pokrokem se nemuže pochlubiti žádná jiná
zeme na svete, nebot žádný jiný stát nemohl by poskytnauti
svému prumyslu tolik prímých podpor ci lépe daru jakO' Anglie.
Tyto dalY ciní za tri kampane 1924/25-1926/27 celkem

4,465,392 libry, úhrnem tedy 732,324,288 Kc, z cehož na kam
pan 1925/26 pripadlo 491,759.248 Kc. Na jeden v Anglii vyro
bený metrický cent~ cukru daruje vláda 250-300 Kc, kdežto
ceskoslovenský cukr muže koupiti anglický spotrebitel v Ham
burce již za 240 Kc. ProtO' také byla nyní cena domácíhO' an

glického cukru stlacena asi na 245 Kc! Neco nesmyslnejšího
lze ·si Itedy sotva predstaviti,

Jiné státy chrání svou výrobu ohromnými dovozními cly, a
tak vzniká vpravde skleníkový cukerní prumysl v celém sve

te, v Italii, Irsku, Severských státech, v Jižní Americe a jinde,
zatím co staré a osvedcené nejlacinejší výrobní oblasti, k nimž

patrí v poradí vývozní duležitosti Kuba, Jáva. a Ceskoslavensko,
tonou v krisi,
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Parížské porady se konají na podnet Kuby, ale ne

jdou vubec na koren zla a necelí nehospodárné, ale samolibé
politice sobestacnosti jednotlivých zemí, nýbrž se omezí jen
na akci ulehciti trhum a zorganisovati umeleji odbyt. Kladný
výsledek i v 'tomtO' smeru je úspechem, hospodársky však ina

)nená velmi málo. Kdyby stokrát platila, že rozumnou je vý
roba jen nejhospodárnejší, že spotrebítel má právo na výrobek

l1ejlacinejší a nejlepší, j~u všechny hospodárské duvody an
glické sobecké a protO' se jich parížské porady ani nedo-
ti~í. ~

ŽIVOT A INSTITUCE

Elektrickýln podnikum mesta
Prahy!

vážení pánové!

Každodenne potkávám na ceste z Vinohrad do Pra-
hy autobusy, jezdící z J ungmannova námestí k 01

šanum, a pri pohledu na jejich humrovou cerven ne
mohu se ubrániti meditacím o úcelu tohoto doprav
ního prostredku a o politice, kterou elektrické podni
ky mesta Prahy sledují. Priznávám se, že se mi do
sud nepodarilo vyjasniti si mnohé záhady našeh,)
velkomestského provozu. Snad je to ~ím. že znaje
Evropu a její velkomesta, jsem snadno sváden k srov
návání, jež vypadne namnoze v neprospech naší do
pravy. Mám tu cest znáti osobne rozhodující osob
nosti Vašeho podniku a nemohu neuznati jejich mimo
rádných schopností i zkušeností. Tím vlee VŠ;Jk jsem
zmaten, nebot práve vzhldem ku kv::tlit:1m techto (·sob
nedovedu si pak vyložiti politiku, sledovanou V:lším
podnikem.

Zavedli jste ve vnitrní Praze první autobusovou
linku. vážení pánové! Patrí sem dávno na míste elek
trik, brzdících ve vnitrním meste veškerou dopravu.
Vy víte, pánové, že v Lond)rne a Paríži - což ovšem
jsou velkomesta - ale také na pr. v Birminghamu,
který není vetší Prahy - jsou tramwaye z V11Ítrního
mesta odstraneny. Do Prahy se rozhodne nehodí. Ko
munikacní problém ulice 28. ríjna, Celetné, Mustku,
Husovy, Karlovy - celého onoho bloku Starého me
sta, jež je prekážkou moderní komunikaci, muže býti
vyrešen autobusovou dopravou. Pan vrchní rada Prá
Ja z dopravního úradu policejního reditelství se muže
postavit na ~lavu - problém Mustku, Perštýna a Hy
bernské ulice nebude vyrešen ani svetelnými signály,
protože vlastní prícina komunikacní mizerie je v elek
trikách. Vjedou-Ii do passáže ctyri tramwaye o dvou
prívlecných vozech, nehne se na Mustku ani myš.
Zmrtví motorová doprava, a chodci aby se zavrtávali
do zeme jako ponravy. Domníval jsem se, že asfalto
vání vnitrního mesta bude použito k tomu, aby byly
odstraneny tramwaye, aby Príkopy, Ulice 28, ríjna,
Národní trída zLlstaly vyhrazeny autobusové doprave,
která by na dopravu elektrickou navazovala. Vím, pá
nové, že máte proti tomu celou radu námitek. Ale rá
cíte ve mnohém býti na omylu. Tak predevším s vec
nou námitkou, že autobusy jsou málo výkonné', Ovšem
že, máme-Ii t a k o v é automobily, jako jsou naše.
Racte se poohléJnouti po autobus:ech nekterých ame
rických spolecností, nebo i po autobusech nemeckých.



Proc by nebylo možno u nás zavésti trinápravové vo
z)' pro 60-70 osob? Proc by nebylo možno zavésti
autobusy jednopatrové, jako má Berlín a všechna an
glická mesta?

V duchaplné studii v »Zepopu« dokazoval p. re
ditel P í b I pred rokem, že by se zavedením autobusu
na pr. PríkopL1m neulevilo, protože by k zdolání
dnešní dopravy bylo zapotrebí asi trikráte tolik auto
bUSt!co elektrik, takže by byla ulice preplnena. Jaký
to omyl! Pan reditel Píbl pocítá totiž, že by jelo auto
za autem, jako dnes jede tramway za tramwayí. Ale
to je práve výhodou autobusu, že nejsou vázány na
koleje, že jedou vesele treba tri vedle sebe, jak je zná
1110každému, kdo jezdil po Oxford Street, Piccadilly
nebo Cheapside. Vystupoval 'jste nekdy z autobusu
u Banky v Londýne, vážený p. rediteli? Stojí tam ve
dle sebe v jednom cumlu asi dvacet autobusu - a
Cheapside v techto místech je jiste užší než naše Prí
kopy. Na Príkopy se vejde pohodlne vedle sebe pet
autobusu. Tím, že jsme do stredu strcili elektriku,
rozdelili jsme je na dva díly, jednu pL!lku nám ješte
trochu pristrihl komunikacní úrad, dovolili jsme ne
smyslný parking (zkuste, pánové, zastavit se s vozem
na více než pet minut; v k t e r é k o I i z hlavních
ulic londýnsk)7ch!) a nyní vzdycháme nad komunikac- .
ní mizerií, viníce úzké ulice. Jaké to pokrytectví! Jak
královsky prostorné jsou Príkopy proti ulicím v okolí
katedrály sv. Pavla v LondÝne, kde proudí doprava
desetkráte, dvacetkráte vetší než našich ubohých sedm
a plI1vozu 11a Mustku.

Ale chtel jsem predevším upozorniti na špatnou po
litiku, sledovanou pri zavedení první autobusové linky
vnitrní Prahou. Zajisté jste pozorovali, vážení pánové,
ževe Vašich autobusech nikdo nejezdí. Dali jste o tom
ostatne také informaci novinám a naznacili, že proste
autobusy opet zrušíte, nebude-li se více jezdit. Dovolte
mi, prosím, abych ze svých skrovných vedomostí do
pravne-tarifních a všeobecne hospodárských naznacil
chyby, jich~ se dle mého názoru dopouštíte. Prede
vším ovšem ie nutno celiti iednomu predpokladu, že
je autobusov~ doprava dr a'ž š í, než elektrická. Pres
opacné dukazy p. reditele Píbla v »N ár. Listech« do
voluji si tvrditi opak z techto dLlVodu:

1. porizovací náklad autobusu - nejvetších - je
podstatne nižšÍ, než náklad vynaložený na motorový
vuz;

2. odpadá nákladná investice vrchního vedení elek
trického proudu se všemi stožáry, vlastním vedením,
transformováním atd.;

J odpadá ješte nákladnejší investice na položení
trati a velmi drahé udržování trati;

4. odpadá náklad na zrizování, po prípade rozširo
vání elektrické centrály a podružných stanic.

I když tedy je snad spotreba pohonných látek u auto
busu o neco dražší. než spotreba elektrického proudu,
v celku se staví provoz autobusem ilevnej'i, protože
amortisacní kvota i zúrocení investovaného kapitáll1
je nižší, než u elektrik.

Za tohoto predpokladu nelze ovšem pochopiti, proc
jste,vážení pánové, stanovili tak vysoké a tak podivné
sazby pro pražské autobusy: za jedno pásmo 
z Jungmannova nám. na Mírové - I Kc, a to i pro
deti (!), za celou trat 2' Kc! Kdo pojde na pr. od

Demínky k Riegrovým sadum -asi IO minut cesty -
zaplatí 2 Kc. Elektrikou mohu jeti z V ršovic do Brev
110va - 2 hod. cesty - za Kc I '20. Dusledek techto
sazeb je zrejm)7: vyplatí se jeti z Jungmannova nám.
na Mírové a tato trat je pomerne dobre frekvento
vána. Dále už jedou jenom težší kapitalisté. Ale kdo
má zájem na tom, jezditi práve z Jungmannova na Mí
rové námestí? Jiste že jen ti lidé z okolí. A ješte ne
všichni, protože každý nemá cas cekati pres IO minut
11a stanici, až prijede autobus. Proc nezavedete pre
stupních lístku? Na muj dotaz odpovedeli jste mi
pánové, že byste pak meli autobusy preplneny a že
-ostatne nikde ve svete neplatí prestupní lístky. Máte
zcela pravdu - ale rácíte zapomínati, že nikde ve svete
není tak nezdravého dopravního monopolu, že ve vel
k)7ch mestech konkurují si autobusy mezi sebou a auto
busy s elektrikami. Proc se, pánové, bráníte tak zou
fale, aby autobusy, jezdící z venkova do Prahy, neje
zdily až do stredu mesta?

Dovolíte-li, pánové. dám Vám radu, jak se stane
Vaše první - a také každá další - autobusová linka
aktivní:

1. Zaradte tolik vozu do provozu, aby byla doprava
stejne hustá, jako u elektrik;

2. Nezastavujte na Jungmannove námestí, n)7brž
prodlužte trat dále do mesta - (trebas na Staromes 
ské nám. ) a zaved'te nepretržitou dopravu, tedy okruž
ní, abyste zvÝ'šili cirkulaci vozu. Doba, po kterou auto
bus stojí, je zbytecne ztracená;

3. Sazba mliže b~Ttijenom jediná: Kc 1'20, tak jako
u elektrik, protože n e m á t e d li vod L1, pán o v é,
abyste byli dražší;

4. lístky necht platí stejne jako u elektrik - prímo
nebo pres, 'z elektriky na autobus nebo opacne.

Jedine po splnení techto podmínek mohou míti auto
busy význam. A to vše mužete, pánové, provést. pro
tože zrízení autobusov)7ch linek je levnejší a výhodnej
ší, než zavádení elektrick)Tch tratí. Dnešní zpusob pro
vozu dává nám, vážení pánové, d u vod k pod e
zrení, že chcete dokázati, že se auto
b u s o vád o p r a van e r e 11t u j e. Chápu, pánové,
že se musíte preorientovat, protože jste, dovolíte-Ii,
abych užil toho výrazu - zabehaní na elektriky, chápu,
že pri nových nákupech autobusu nevyhází elektrické
podniky skvelých prebytkl1, jako dosud. Ale verte, ne
bude vás to mrzet, protože elektrické podniky, to ne
jste Vy, pánové, TI)'brž to jsme také my, volici a obcané
pražští. A také my máme co mluvit do Vašeho hospo
dárství, zejména dnes, pri projednávání obecního roz
poctu.

Budte ujišteni, pánové, že Vám budeme vdecni, pri
zpusobíte-Ii se skutecným potrebám velkomesta. Zapo
meneme Vám, až budeme jednou mluvit o pražském
asfaltování - a budeme mluvit velmi brzy, protože je
nutno o nem mluvit - zapomeneme, že jste svým od
porem proti betonové dráze pod kolejemi zpusobili pro
padnutí kolejí a udelali nám z Príkopu rybník. Na
oprtk, zastaneme se Vás proti živnostenské politice mi
nisterstva železnic, až Vás bude opet šikanovat pri udí
lení koncese, a ukážeme na praxi tohoto ministerstva
a na postup zemské správy politické pri udílení koncese
pro trat Praha-Zbraslav. Jenom se, vážení pánové,
neracte domnívati, že známe pouze pražské pomery,
že naše srdce plesá radostí, vidíme-li v ulicích autobus
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a že veríme všemu, co se nám k verení predkládá.
Uznáváme rádi skvelé v~rsledky Vaší práce v elektrické
doprave a nepochybujeme, že pochopíte, že budoucnost
dopravy ve vnitrním meste, zejména v takovém, jako
je Praha, je jedine v autobusech. A prijdete jiste k to
mu, že k01ejov.\r a jin~r materiál uplatníte ve venkovské
doprave - se Zbraslaví, Jirnami, Cernošicemi, Roz-·
laky atd. - k cemuž bohaté príklady naleznete v okolí
lV[ilánu, Janova. Padov)', Nizzy - mest rozhodne
menších než Praha.

Promiiíte, vážení pánové. techto nekolik uprímne
mínen)lch pozn;l111ek a prijmete v~Traz svého obdivu a
hluboké úcty. Dr. J. H.

LITERATURA A UMENÍ
O/to Piek: .

Cesta literatury do ciziny.
Redaktor tohoto t)'den íku111ne pož5.dal, abych mu,

co prekladatel cesk~'ch básní, románú, novel a di
vadelních her. vylícil na základe sv)"Chosobních zkuše
nosti cestu ceské literatury do ciziny. Vylícím tedy, ja
k~rm zpúsobem poznalo nemecké ctenúrstvo na pr. kni
hy a hry Františka Langra.

Když jsem byl prdožil jo nemcmy nekolik básní a
novel Fráni Srámka, rozhodl jsem se. že preložím
tehdy práve vyšlou knihu novel »Zlatá Venuše« od F.
1.angra. Sešel jsem se s autórem v kavárne »Union«,
kde mi udelil autorisaci. Preložil jsem nejdríve novelu
»Krysar a holky«. Když pak Kar1 Kraus, vydavatel ví
deI1ské »Fackek, uspurádal v hotelu »Central« pred
nášku, požádal j~.~m jej, aby cetl múj preklad télo no
vely, kterou jsem mu zaslal jo Vídne. Souhlasil telegra
ficky. V roce J91 I vyšel ·pak »Krysar a holky« ve
»Fackel«. Polé mne požádal mnichovský »SimpJicis
sismus« o nekterou z Langrový"Ch prací a práve tak
i mnichovsk~·. v nakladatelství Alberta Langena vy
cházející casopis »1\1arz«. »Simplicissismus« uverejnil:
»Vcasnou smrt«; »Marz« pak »Hru s dýkami«. (Po
zdeji též Srámkovu novelu »Kone« a Brezinovy básne.)
Poté jsem preložil »Hlad«. Tato novela vyšla v »Zeit
spiegel«, t}rdenní príloze »l3erliner Tageblattu«, a byla
p2.k v jednom nemeckém lékarském casopise analyso
vána v rámci studie.

Za války jsem prostrednictvím svého v Berlíne žijí
cího bratra vstoupil do spojení s nakladatelstvím W.
Borngraber, které vydalo »Zlatou Venuši« knižne
v 5.000 v~itiscích, které byly v nekolika mesících roze
l>rány.

Lang~'ovu hru »Miliony« jsem preložil z rukopisu.
K nemeckému prov.edení došlo teprve po válce v praž
ském » V ereinstheater«.

Veselohru »Velblouj uchem jehly« jsem preložil
hned po premiér.e. Fr. Khol, který prijal zastoupení
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dech mnou preložených her, zadal »Velblouda« ne
meckému divadlu v Praze. Reditel Kramer hru prijal
a hrál pri premiére Joe Vilíma; jeho chot pí. Glockner
Kramerová hrála Peštovou. V této úlOze pak hostovala
ve vídeI1ském »Volkstheater« (kde Fr. Khol hru umí
stil) a v mnichovském »Volkstheater«. K prijetí hry
v Dráždanech. Hamburku. Lipsku. Frankfurte, Berlí
ne atd. došlo už automaticky. Kholovo divadelní zastu
pitelství bylo t.ehdy už v cizine dobre zapsáno úspechem
her bratrí Capkll ct zajistilo si ve všech hlavních me
stech, tedy i v Berlíne. dobré divad.elní agentury a di
vadelní nakladatelství jako subagentury.

»Periferii« jsem taktéž preložil z rukopisu. Pražák
Ermt Deutsch, kter~' zaujímal u M. Reinhardta jako
herec v)'wacné místo, mne vyzval, abych mu doporucil
novou púsobivou úlohu. Když prijel do Prahy na dmTo
lenou, zavedl jsem ho do Vinohradského divadla. Byl
»Periferií« nadšen a doporucil ji Reinhadtovi, kter~'
prijal hru prostrednictvím »Centra« pro Berlín (Deu
tsches Theater) a Vídeií (Theater in der Josefstadt).
l<ranciho nehrál E. Deutsch, nýbrž H., Thimig. A.k
Deutsch mel kladný vliv na prijetí hry.

Po berlínské premiére mi rekl Reinhardt, že má
Langra za jednoho z nejnadanejších soucasn~Tch dra
matiku, a že bude »Periferii« rozhodne inscenovat i ve
Vídni. Než se to stalo. obrátil se prostred'nictvím své
ho tajemníka pa Langra, aby s ním projednal urcité
zmeny. Langer. kter~' púvodne koncipoval »Periferii«
jako román, použil pro nové scény svého drívejšího
románového rozvrhll. Neuci11il tedy nijakých umelec
k)"Ch ústupku.

»Periferie« byla v Praze, v Brnc a mnoha venkov
sk)/ch mestech Cech provedena ve víddíském transpo
nování. A bez ústupu »vyprávece«. Po víddíském
úspechu u Reinhardta hr[tla cetná nemecká jevište »Pe
riferii« v novém pojetí a mnohá ji pripravují.

»Grandhotel N evada« jsem také preložil z rukopisu.
Langrovu pantomimu »únos tanecnice Eveliny Mayer
ové« jsem pfeložil už pred válkou. Vyšla knižne v Hei
delbergu v knihovne »Saturn« a letos ve vídeI1ském tý.
deníku »Die Biihne«. Langrovy sebrané novely a jeho
pripravovaný humoristický román vydá v mém preIda
de nemecké nakladatelství. Jest na snade, že nemeckých
prekladú bylo casto používáno pri ostatních prekla
dech do cizích rec~. ale ceské verejnosti to není príliš
známo. V mnoh~Tchprípadech použili nakladatelé mých
prekladú verejne, v nekterých skryte. V Budap-ešti, jak
jsem zjistil, byla hrána nedávno »PeriferÍe« v mada"r
ském prekladu podle mého nemeckého. Z Helsinku jsem
dostal zprávu, že finská divadla mají v úmyslu hrát
»Periferii« v prekladu, porízeném taktéž podle mého.
I jeden polský preklad byl takto z~otoven. Nemohu to
vždy presne kontrolovat, ale vím, že rumunské, lotyš
ské, nekteré americké a anglické, ba i jeden »židovský«
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preklaJ Langra a bratrí Lapku byly porízeny podle

m~'ch prekladLI. Jest jasno. že není ješte tolik cizích spi

sovatelu, kterí by byli ~choplli prekládati prhno z ces
kého originálu.

Episoda: z Paríže' Pred dvema lety mi ukázal lHll
Palivec sVLlj francouzsk~' preklad jedné z hUl110resek

Jaroslava Haška. kterS' vyšel v parížském casopise.
Preložil tuto humoresku z »Prager Presse« podle mého

nemeckého prekladu, protože nemel originál po ruce.

Už v 1'. 191 I mi napsal italsk)' spisovat.el Italo 1'avo

lata, kter)' objevil ve »Fackel« novelu »Krvsar a hol·

ka«. že ji preložil z mého prekladu. ,\ jed~la švédská
prekladatelka žádala z téhož dLlvodu mne a Fr. Khola

n zaslání ceské prosy \' ncmeckém prekladc.

* *
*

S hratrv Capky jsem se seznámil o"ohne za války -
hyl jsem tehdy v Praze na dovolené - Drostrednictvím

lIcmeckého spisovatele Rud. Fuchse, kt;r~:' uverejnil už
v 1'. 191 L preklady z ceské lyriky. 1<:. Laoka »Boží
muka« jsem prekládal hned z korekturov)'~h obtahu.

~ovelu »~~lépeje« jsem zaslal berlínské »N eue Rund ..

schau«, jejímž dlouholetS'm spolupracov-níkem jsem byl.
Pozdeji vyšla v tét0 nejvetší nenlecké literární revui

i Capkova novela »1'ri«. Pak - ješte pred prevratem

- j'··em uverejnil »Hoží 111uka« rozdelene: velké novely
\')";1)' pod n{\nem »CoUesmarter« v herlínském nakla

datelství S. Fisc\l"'r'l ve trech vyebních: menší novelv

pod názvem »Kreuzwege« (Jder)' navrhl K. Lapek")
,. moderní knihcJ\'Ile »J)er júngste 1'ag« v lipském na

kladatelství K. Wolffa. (Pro tutéž knihovnu jsem též

,. roce 1912 preložil na popud Fr. \Verfela v)'ber z Dre ..
zinO\'~'ch básní pod núzvem »i-lymnen«.) l\[enší pros)'

1Jralrí CapkLI jsem uverejnil už za války v berlínské

);.\klion«, jejíž "yda\'atel v roce [915 vydal zvláštní

rí~lo »B0hmen« s príspevky ceskSTh básníkL; (prelože
ll~ch vetšinou mnou a R. Fuchsem) zárovell. co du

chovní protest proti Rakousku a Nemecku, práve tak

j~ko anthologii »Ji.ing~·te tsch-echische Lyrik«. K. Cap
ka »Lollpežníka« a »R. U, R« jsem preložil ihned.

O »Lollpežníka« se zajímala rLrzná nemecká jevište,

ale tel,rve letos bude tato skvelá komedie (z níž jsem
lil. 1'. 1920 dal jeJnollivé scény recitovat nemeckými

herci v pražském »Mozarteu«) hrána ve Frankfurte.
Frankfurtské divadlo má dva dramaturgy, Sackheima

a \\'agnera, kterí se po leta už živc zajímají o ceskou
dramatickou tvorbu.

\\' agner si dal letos »Centrem« poslat veškeré do

nemciny preložené hry a zajímá se predevším o Srám
kuv »Ostrov velké lásky«. »R. U. R.« jsem predal nej
dríve berlínskému »D rei lVI asken- Verlag«, které pri

pelo k nemecké premiére v Cáchách. Fr. Khol se od
. 1921 zasazoval s nejvetším úspechem o všechny hry

ngrovy, Šrámkovy a bratrí Lapku. »R U. R« chtel

hrát Felix Tf ollander ve nlké berlínské cinohre: po

,'olal mne telegraficky do Berlína. lec vyjednávání se

rozbilo. Zato j-;em ,h.:ílil v berlínském »\i\Telt-Yerlag«
nemecké knižní \')'cbní »1{. U. R«.' kt rého se pak ujal

Fé1ŽskS' »Orhis«.
»Ze života hm)'Zu« a »\'ec l\Ilakropulos« byly prijaty

ve Víel'ni a v 13erlínc prostrednictvím »Centra«.

)R. U. P.« a )Le života hmyzu« byly hrány v Berlí
ne v dobe inflace s velikS'm ideov)'m úspechem. Mate

rielní v.\·sledek cinil približne S Kc, o než se bratrí

Capkové poctive rozdelili se mnou a »Centrem«.

»\'ec :i\lakropulos« byla hrúna ve Vídni i jinS'ch me

stech a také v prdŽském nemeckém divadle s proslulou
1-. Konstantinovol\. Ohsazení úloh bylo vLlcec casto

rozhodující. (J:1k í',n:'tmo. c1ramatisoval M. Brod a 11.
\{eimann !»Sugka« prímo pro i1\laxe Pallenberga.)
Také dramata bratrí CapkLl byla tu a tam prekláJána
do cizích recí z nemeckého prekladu. Nebo byl ameri

ckS'J11 zástupcLlm. kterí prijeli clo Prahy na generální
zkoušky ci premiéry. predkláján nemeck)- text, z nehož
~~('o hre informovali.

* *
*

~echci nudit ctenáre dalšími podrobnostmi. Chtel

jsem pouze naznacit, že cesta ceské literatury do ciziny
n;el~ vetšinou pr.es Nemecko.

Cesta románu, divadelní hry do ciziny se Jeje podle

tak zvaného »systému snehové koule«. Zdarí-li se pre

kladateli, divadelní agenture ci autorovi upozornit jen

jediného vlivného cizince na nekteré dílo, hovorí se

zúhy o existenci toh()to clíla v širokS'ch interesovan)'ch
kruzích. Jakmile se setkala »Periferie« s úspechem.
hlásiii se »Centru«. u autora i u mne nescetní lidé,

kterí v sobe n~l1l1e objevili l~lsku k ceskému dramatu

a chlcli preklác1at Langrova díla.

Z ciziny tlocházejí témer dennc dotazy, t~'kající se
ceské literatury. Napríklad: minul)' t)'den mi psal
kdo~i z Holandska, vyšla-li už »Boží 111uka« v holand

štine. Letl nemeckS preklac1 a nabí zí se, že se postará
o holanc1sk)'!

Ceskou verejnost asi bude zajímat, že zemrel)' v.elk5·
nemeck)' bá~ník Rainer 1\Jaria Rilke, jemuž jsem zaslal

do Sv)'car svúj preklad »R. U. R«, nejenom dílo vy
~:,oce cenil (poslal jsem tehdy K. Lapkovi opis tohoto

dopisu), n)'brz se ihned s úspcchem pokusil. aby získal
dnes v Paríži proslulého režiséra a herce Pitoeffa pro

provedení »R. U. R«. Rilke chtel také krátce pred
sv)'m skonem uvetejnit ve franc. revui »Commerce«

preklady z Breziny. !\ z.:=snuI5r nemeck)' spisovatel M.
Heimann se taktéž - bohužel bezv)'slec1ne - zasazoval

o provedení Dykova »Zmouc1rení dona Quicl:ota« d
Srámkova »Léta« na nemeckém jevišti.

Mohl bych vyjmenovat ješte mnoho nemeckých
autor-tI, kritikLI, dramaturgu' a hercu, kterí mají prímv
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nebo nepnmo zásluhu o usnadnení cesty ceské litera
ture do Nemecka. (Na jeVište, do prednáškového sálu,
radia a nakladatelství.) Nikoli remeslná propaganda,
nýbrž plánovitá optimistická spolupráce všech k dílu
láskou naplnených lidí dobré vule muže urychliti
úspešnou cestu do ciziny.

Nejlepší základnou propagace jest ovšem kvalita díla
a hodnotná pomoc prostredníku, kterí informují cizinu
svými zprávami o úrovni ceského duchového života.
Udelení státní ceny Ostrcilovi za provedení »Wojzka«
získalo ceskému duchovému životu v takové míre sym
patie, jako škodilo ceskoslovenské prestyži opomenutí
nemeck)Tch spisovatelu a umelcu pri udílení státních
cen.

" I
POVOLANI A ZALIBY

Karel ZmatUk:

o mistrovství sveta v šachu.

Matche a mistrovství sveta v šachu staly se velkou vzácností.Mladší genel'ace šachová pamatuje pouze poslední match
toho druhu pred 6 lety, mezi nynejším mistrem sveta Capablan
kou a jeho predchudcem Dr. Em. Laskrem na Havane r. 1921.
A práve tentp zápas, šachovým svetem po nekolik let s napetím
ocekávaný, zklamal jak svým prubehem, tak i kvalitou hraných
partií: Lasker z 15 partií nedovedl vyhráti ani jediné, takže
match pri II remisách skoncil 4:0 vítezstvím Capablankovým.
Bylo sotva možno po'važovati tento' výsledek za pravdivý výraz
síly obou mistru, a pozdejší skvelé vítezství Laskmvo na tur
najích v New Yorku (1924) a v Moskve (1925), kde všude Ca
pablanka zustal za ním, p0'1:vrdiltento dojem, i když máme na
zreteli, že hra turnajová a matchová nedá se posuzovati ze stej
ného hlediska. Všichni zpravodajové shodovali se v tom, že
Lasker po celou dobu havanského matche byl naprosto indispo
nován, což pripisováno na vrub havanskému klimaJfu, které jest
pro iStred~ropana sotva snesitelné, zejména jde-li o duševní
napetí, jaké vyžaduje zápas tohoto druhu,

Abychom správne ocenili význam zápasu mezi Aljechinem a
Capablankou, jest nutno poohlédnouti se po minulosti techto
zajímavých zápasu. V první polovici 19. stol., kdy zájem o. hru
byl omezen na velmi malý okruh ctitelu, mely zápasy o šachové
prvenství ráz pouze soukromý. TakovéhO' druhu byl na pr. slav
ný match mezi francouzským mistrem Labourdonnaisem a an
glickým ;;.maJt:éremMac Donellem, vybojovaný v Londýne r.
1834. Oba hráci, kterí mimochodem receno nevymenili spolu
v živote ani jediného slova, ponevadž jeden neznal slova an
glicky a druhý francouzsky, sehráli celkem 87(!) partií v šesti
etapách, a zvítezil konecne Franc0'uz v pomeru 44 výher ku 30

prohrám, pri 14 remisách. Partie tohoto maJtche staly se na
dlouhou dobu slavné; ješte dnes dýše z nich sveží puvab šachové
romal1tiky s pozO'ruhodným bohatstvím šachové fantasie, trebas
tenkrát ješte trochu primitivní. O 9 let pozdeji, kdy oba tito
dnes už legendární šachoví hrdinové drímali na hrbitove Kinsall
Green v Londýne vecný sen (náhoda tomu chtela, že Labour
donnais zemrel v Londýne. a byl pohrben na témže hrbitove, kde
uložili Mac Donella), došlO' v Paríži k zápasu podobného vý
znamu mezi anglickým preborníkem H. Stauntonem (známým
shakespearologem) a francouzským champiO'nem Saint Aman-
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tem. TentokráJtle hrálo se již také o sázku 100 liber a zvítezíl po
dlouhém, únavném boji (hrálo se ješte bez casového obmezení)
H. staunton II výhrami prO'ti 6 prohrám, pri 4 remisách. Za
nejvetší událost 19. stoL dlouhp byl pokládán malt.ch mezi ne
meckým mistrem Andersenem a legendárním šachO'vým hrdi.'
nou P. Morphym, k nemuž došlo rovnež v Paríži r. 1858. Zví,
tezil s velikou prevahou (7 :2) Morphy. Také tento zápas konal
se ješte zcela amatérsky: nemecký mist!r, povoláním gymnasijni
profesor obetoval na match své vánocní prázdniny a sám si
hradil náklady na tu dobu dobrodružné cesty z Vratislave do
Paríže za tehdejších ješte hodne primilt!ivních pomeru komuni·
kacních. Penežního vkladu nebylo, hrálo se v pravde jen o slávu
a cest.

První skutecný zápas o mistrovství sveta, pri nemž i ofici
álne a protokolárne byl v sázce pyšný titul llchampion of the
world«, jemuž predcházela dlouhá vyjednávání a celé polemiky
novinárské, sehrán byl v Americe mezi geniálním zakladatelem
moderní školy šachové W. Steinitzem a v Anglii usedlým ne
meckým mistrem J. H. Zukertortem r. 1886. Byl to první ša
chový zápas, 'který se odehrával za napjatého zájmu celého
sveta a kdy poprvé všechny svetové listy dávaly si O' podniku
tohoto druhu posílati telegramy a kabelogramy. Zápas konal se
v New Yorku, Saint 'Louis a New Orleansu, což vedle zájmu
melo svou prícinu i v nákladnosti celého podniku, nebot se hrálo
o vklad 2000 dolaru, cástlku to na tehdejší dobu i pro Ameriku
velikou; mimo to bylo nutno hraditi Zukertortovi útraty pre
prc.vy i pobytu, a to 500 dolary pri jehO' vítezství, 750 dolary
v prípade prohry. Steinitz ~tezil 10 výhrami ku 5, pri 5 remi
sách a stal se tak uznaným mistrem sveta. Památný je tento
match také tím, že po páté partii bylo score 4: I pro Zuker~orta,
ale pak se Steinitz tak vzpamatoval, že vyhrál 9 partií, kdežto
Zukertort už jen jedinou, Mistrem sveta zustal S~einitz, který
byl rodilý, Pražan, do r. 1894, kdy mu titul byl vyrván mladým,
24letým Laskrem. Ten zustal pak mistrem sveta až do r. 1921.

Steinitz, než titulu svého pozbyl, hájil jej ješte. trikráte: r.
J889 a 1892 pro6. Cigorinovi a r. 1890 proti Gunsbergovi. Nej
zajímavejší byly jeho matche s Cigorinem. Tento geniální Rue
predstavoval v šachu typ napoleonského vojevudce, proti molt·
keovskému typu Steinitzovu. Takovou podívanou, jakou šacho·
vému svetlu poskytl zejména první match r. 1889 na Havane vy.
bojovaný, dnes i v budoucnosti sotva již uzríme. Tech 17 partií,
z nichž jen jediná ~ poslední skoncila remis, a z nichž Srteinitz
vyhrál 10, musilo poskytnouti tehdejším pozorovatelum uspo
kojení, že mužeme jen závidet'. Dnes už se šach nehraje »pro
galerii«, jako tenkrát, a dnešní amatér musí býti neobycejne
v teorii i technice hry zbehlý, má·li partiím zápasu takového
dosahu rozumeti.

Nelze nemyslit'i práve na Cigorina, když jsme svedky veli·
kého zápasu, kterÝ se již od zárí odehrává v Buenos Aires. Ne
jen, že je to tentokráte opet Rus Dr. Alexander Aljechin, jenž
tu sahá po vavrínu, jenž kdysi zdobil celo velikého Ste'Ínitze:
vidíme tu, jako tenkráte, zápasiti predstavitele dvou ruzných
typu novodobého šachu, representanta suché, strízlivé školy po.
sicní, jak k ní základy položil Steinitz a rlobudoval ji Lasker,
a zástupce šachového novoromantj;;mu poválecného, jejž vytvo
rili Réti, Nemcovic, Bogoljubov a Aljechin.

Aljechin narodil se r. 1892 v Moskve. S Laskrem a Capablan
kou tvorí slavné trojhvezdí, jež vysoko vyniká nad ostatní mi·
try královské hry, jsouc témer trídou pro sebe. Od ,svých druhtl

se liší neobycejným bohatstvím šachové fantasie, kterou partie
jeho prímo oplýVají a která je príznive odlišuje od casto težkých

a zdlouhavých partií posicních. Už jako šestnáctiletý student m~!
sílu mistra a od r. 1910 stává se jméno jeho v šachovém svete
známé. Zúcastnil se celkem 31 významných turnajú a ootl se na



prvním míste celkem 19kráte, ale i tam, kde nebyl prvním, bylo
umístení jeho víc než cestné. Pri vypuknutí svetové války me
škal práve na mezinárodním ·t,'urnaj i v Mannheimu, i byl nemec
kými úrady internován; podarilo se mu však diplomatickou po
mocí dosJÚl.ti se do Svýcar a odtud do Ruska, takže se zúcast
nil i svetové války. Za sovetské revoluce byl uveznen a jako
šlechtic a kontrarevolucionár odsouzen k smrti. Na zakrocení

lidového komisare Rykova byl však propušten a wnožnen mu
útek do ciziny. Sovetská vláda ucinila i pokus získati ho jako
representanta ruského šachu, ale marne. V poslední dobe žil

v Paríži a Londýne, kde vydal nedávno tiskem 100 nejlepších
svých partií, podrobnc a duchaplne glosovaných.

Pred zapocetím matche byly vyhlídky Aljechinovy posuzovány

velmi skepticky, nebot poraziti ve vážné partii Capablanku po.
važováno témer za nemožné. I když mimo veškeré ocekávání
Aljechin hned první partii matche vyhrál, bylo velmi málo

tech, kdož se z lÍ;{jho odvažovali ciniti príznivé pwgnosy pro

konecný výsledek. Dosavadní prubeh však ukazuje, že jsme sved
ky události v šachO'vých dejinách zcela mimorádné. Aljechin
dovedl, i když Capablanka v krásné partii vyrovnal, a svým ví

tezstvím v 7. partii dokonce sám ujal se vedení, nejen v II
partii vyrovnati, nýbrž zmocniti se hned v 12. utkání znovu

vedení a zvetšiti je v 21. partii o celé dva body. Ježto podle

podmínek zápasu jest vítezem, kdO' dríve docílí 6 výher, jes,j
dosavadní stav matche pro Capablanku krajne nepríznivý, match

se ovšem tím, že se remisy necítají, prodlužuje do nedozírna,
a v tom je hlavní nebezpecí pro Aljechina, jehož nervový sy
stém je slabší než u Capablanky, že nevydrží. Ovšem Aljechin

hned pred pocetírri zápasu predvídal, že bude pocet remis veliký,
ale prohlásil, že užije-li Capablanka této taktiky, match remi

sami protahovati, cíle svého nedosáhne. Vubec šel Aljechin do
boje s pevnou vulí zvíteziti, a dosavadní prubeh tuto vuli zatím
zcela presvedcive dokazuje.

D o p I s y

gespeist . '. Reinhards sch6pferische Regie ist diesmal eíne wun
dervolle Dichtung fiir sich.« (Scheyer, N. W. Tagblatt) 

Z techt'Ú citátu je videt, že »Periierie« byla prijata jako vážné
umelecké dílo a že ji Reinhardt nevypravil jako nejakou haus
vurtiádu. O to mi hlavne beží.

Pan Málek videl už šedesáté predstavení, kdy ve Vídni hra

asi zlidovela nebo .snad již se ztrivialisovala. Je prekvapen, že
publikum je málo vážné pri tragice a príliš se smeje pri ko
medii. Že herci šaršírují, extemporují, pridávají si att:d. Já jsem
prekvapen nebyl a proto jsem pana Málka posílal dO' Vinohrad·
ského divadla. Ai se podívá treba. na nejaké nehlídané predsta
vení Per i f e r i e u nás doma. Uvidí zde také, že O'becenstvo se
víc smej e pri komických místech než se zaj iká nad tragickými.

Ovšem méne než vídenské, protože je 10 ceské obecenstvo. A
uvidí, jak se hra behem padesáti 'predstavení také na Vinohra
dech rozklížila. Naši herci, stejne jako naše obecenstvo, jsou
vážnejší než vídenští, a prece i pan $tepánek plácne svou Ancu
pres zadní cást sukní ackoli je to miij kamarád, a také ostatní

herci tropí (krome tragických postav soudce a Anci) ruzná alo
tria a. extempoi'a, o'všem proti Vídni ve zmenšeném merítktL
Jak a proc /1,00 je, vysvetlil by nej aký psychologický rozbor herce
d obecenstva. Ale autor proti tomu žádnými výtkami nic ne

zmuže, napíše-li práve sentimentální truchlohry a má-li v své
hre neco, CO sebe méne svádí ke komice. A když si nemohu ani

doma vymoci, aby mi ve Vel b Io u d u, G ran d h o tel u nebo
na nekterých místech Per i f e r i e herci nedelali všelij aké

opicky, k nimž je snad ,svádí nedosti truchlivý text, a když pro
tyto reprisy není jiného soudce než obecenstvo, které naopak
herce prímo provokuje k Burianovským výkonum (proto se

Shylock po staletí hrál jako komická figura), co zmuže autor
se svými námitkami ve Vídni nebo ješte dále?

O tom, že autor prestává být majetníkem své hry, jakmile ji

za.dá divadlu, rekl nedávno dosti mnoho K. Capek, A pan Má
lek správne uhádl, že jsem si z toho duvodu radeji od Rein
hard~'a žádané zmeny na Per i f e r i i udelal sám, než abych
to dovolil cizím rukám. Zbývalo by promluvit ješte o tom, má-li
vubec autor právo na své dílo, když je již jednou ukázal ve
i-ejnosti. Ale to by tento dopis, již dositi dlouhý, promenilo v celé
pojednání.

Naši autoi'i V cizine.
Milý Peroutko,

po Málkovu clánku, jak hraje Reinhardt »Periferii«, otisknete
mi laskave nekolik mých poznámek. Aby snad Málkova clánku

nebylo proti mne zneužito, že svou hrou špatne ve Vídni re
presentuju ceskou dramatickou literaturu, nebo že si z ní Rein
hardt udelal psinu.

Tedy: Premiéra ve Vídni podle tohO', jak mi osO'bne bylo
referováno, byla skvelá. Na kritiku si stežovat nemohu, srov
nám-li ji s domácí kritikou, zncla mi místy jako chvalozpevy.
(Místy ovšem ne.) Jak byla mou hrou ceská dramatická litera
tura representována a jak se jí v mé osobe ujal Reinhardt, do
vedcí snad nekolik nahodilých CItátu z vídenských referátu:

,Seit Max Mells »Apostelspiel« ist dem Referenten kein Stiick
und keine Auffiihrung 50 nahegegangen. Eine Vorstadtslegende
nicht bloss getrennt, sondern auch gemusst.« (W. Morgenzei.
tnng.) - »Vor allem: Diese Auffiihrung! Man muss gleich sa
gen, dass sie ein Erreignis war. Einer der starksten Eindrucke,
den man von den Darstellern, von der Regiekunst Reinhardts je
Empfangen hat.« (F. Salten v N. Freie Pres.se). - "Eine ge·
samtleistung, iiberdies noch im Dienste eines Dichterischen
Werkes,« (Bach, Arbeiterztg.) - "vVunderbar ge.schauf, wun
erbar gefiihlt... aber zugleich isl diese Dichtung mit allen
yrischen Siiften und Antrieben der tschechischen Mutterrede

Frant, Langer.

P:::ne redaktore,

• k clánku Dra K. Capka v 43. a. K. Málka ve 44. C. by Vás snad

mohlo zajímalt.i, jak pred válkou Jindrich Horejší preložil v Pa
ríži (nevím už pro kterou scénu) Dykovu »Smutecní hostinu«,
u níž musel prekomponovati (nevím, zda s vedomím a souhla
scm Dykovým) nejen konec, nýbrž i pointu, a hrdinovi musel
prikomponovat maitresslt. Nevím, byla-li vec pro'vozována, zdá

se mi, že ne, ale Horejší by jiste o tom dovedl stejne hezky
psát jako to hezky pred lety povedel mne.

S úctou
O. Hlavác.

Drahé knihy.
V Praze, dne 10. listopadu 1927.

Vážený pane redaktore,

píchl jste svou poznámkou k mému clánku »Knihy, ctenári a
bluf« do vosího hnízda. Myslil jsem, že moje replika na ni ve
4~. císle Prí tom n o s t i bude míti alespon na tolik presved

civosti, že nebude treba znova se tout·o vecí v nejbližší dobe za
bývati. Mýlil j$em se. Moje clánky a Vaše poznámka vyvolaly
už celou anketu, která se prenesla již i do jiných listu. Nezbývá
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mne tudíž, než \'ás požádati, abyste mne znovu poprál místa,
jehuž bych si prál i pro ony nakladatele, z jejíchž proúukce
bylo nespokojenci s »drahými knihami« vytrženo nekolik jed,
liotlivostí, aby na nich bylo demonstrováno, že v oficidní na

kladatelské kalkulaci není cosi. v porádku.

Pane redaktore, verte mne, že cta ty ruzné nescíslnekrát již
cmílané výtky, na než bylo mnou samotným již kalikrát rea
gováno, mel jsem zlost: ne na ty ctenáre Prítomnosti, kterí vy
užili príležitosti a více ci méne vehementne se dali dO' služeb

l.'protidraho>t;ního« taženi a povcsili pochybovacný otazník nad
mé vývody, pricinivše i z a ne otazníky nové, - ne tedy na
pisatele, prispevší do oné bezdecné a nezamýšlené ankety, jsem
mel zlost - ale na ceské nakladatele: že jim totJž muže kde kdo
vynadat, že je muže kde kdo vyslýchat, že je mtHe kde kdo pra

nýrovat. NakladatellllTI se parád neverí. Vždycky jsou jim pocI
kládány jen zištné úmysly. Mluví-Ii nekdo O' »zásluhách« nekte
rého z nich, najde se jistc hned nekdo druhý, kdo se nad tím

dvO'jsmyslne usmeje a pomyslí si asi, že ty zásluhy byly asi
výnosné.

Vcrte mne, pane redaktore, že je pomalu stydno, být ceským
naklada!telem. Jste presvedcen o práci své i hC'L,ké i·ady svých
starších i mladších druhu, že je a bylo poctivé a reelní, a prece
je využita každé príležitosti, aby o té reelnosti bylo pochybo
váno. K tomu není treba být bo,lestínem, aby clovek si nakonec
nerekl, že delání kultury je vec u nás horká. Proc se nám ne
verí? Proc se neverí, že kniha je predmet tak vlastní, tak oso
bitý, že srovnávat ji s masovými výrobky Baiovými je bua
pošetilost nebo' zlá vl1le? Nekteré knihy se zdaji být levné, jiné
drahé. A prece 99% je jich tak drahých, jak jich drahé být
musÍ. To zbývající I % jsou pak snad knihy predražené, ale
také i prodávané s prodelkem. A což knihy, jichž se vydá 2000
výtiskll, a prodá soo? A myslíte, že to je tak mimorádné? Kdy
bych vzal svuj nakladatelský seznam, zaškrtal bych Vám jis1'e
palovici z neho jako knížky, z nichž investovan); obnos nedo

stanu zpet do' smrti. Pro boha, jak bychom mohli existovati,
jak by mO'hla existovati kniha, kdybychom meli prinášeti jen
obeti? Samozrejme, že musíme mít knihy, na nichž také vyde
láváme. Z cehO' bychom kryli režii, dane, z ceho bychom delali
reklamu, honorovali své zamestnance? Ono se rekne tolik a to
lik % získává nakladatel, to>1ik a tolik knihkupec! Ale spocí
tejte, kolik stojí celá režie, spocítejte fo op r a v dun e pre d
poj a t e a máte-li dobrou vll1i, musíte ríCI, že knihy dr a h é
n e j s o u. To tvrdím a na tom trvám~

Jest ovšem faktem, že 20, 30, 40 Kc více je pro mnoho lidí
mnoho penez. Takový obnos je pro ne ovšem veliký sám 0' sobe,
at je vynaložen na to ci na onO'. A je bohužel pravda, že spíše
se bude zdáti drahá kniha za 40 Kc než puncochy za týž Ob
nos: uv;ide'f obdobné príklady z denní prakse je už príliš opo
trebavané.

N edávn0 porádaly Lit e r á r n í N O'v i n y anketu o »kni
hách zadarmo« a jednou z otázek byla i zvedavost, jak to za
rídit, aby knihy byly lacinejšÍ. N uže, vetšina úCastníKll si ne
vedela s tím rady CI ponechávala i·ešení dúvtipu nakladatelské
mu. NekterÍ videli zlevnení ve velkých nákladech, ale jak tech
velkých nákladu docílit, nevedeli.

Ona se to snadnO' píše a theoretisuje, ale hM provádí. A píše.li
se: tisknete velké náklady a tím docílíte nižšíc.h cen a tím vet

šíhCi odbytu - je to pravda jen rela!tivnL A volá-li druhý po
odstranení pekné úpravy, dobréhO' tisku, pekného papíru: mohu
mu po,sloužit faktem: proc na príklad nechce takrka nikdo
ap r a v d u I a c i n é vydání knih Macharových, vyšlých u Dub
ského? A proc se dobre prodává znacne nákladneji vypravená
edice Macharových knih v Aventinu, ac jejich cena je o hodnc
vyšší než "lidového« vydání Dubského? Nekomu je ovšem jed-
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no, jak kniha vypadá, ale kolika lidem ta lhostejno není! Kolik
lidí chce mít radej i knih méne a úpravných, ne;;' mnoho a všeli.
jak upravených. O tam bych mohl ze své zkušenasti psát celé
litanie: Ai se vydávají knihy tak ci onak - vždycky bude ne

kdo, kdo s nimi nebude spokojtt .••.Jeden si je preje tak, druhý
unak. Reknete ·snad: nuže: dvojí vydání. lepši a horší. Dobre,
'10' by se dalo snad u nekterých knih praktikovat. A dokonce se
to i tu a tam delá. Ale myslíte, že to má pronikavejší vliv na
odbyt? Na mou duši, ne. A uvažte také ješte jednu vcc: prlt·
merný autorský honorár ciní 10% krámské ceny. Myslíte, že

autarovi je Ihostejno', dostane-li, má-Ii knihu pri tom vydúnu
na špatném papíre, z krámské ceny 10 Kc hanorái" I Kc, nebo
má-li knihu vytištenu a vypravenu pekne, za cenu 20 Kc, s per
eentuelním honorárem dvoukorunovým? Vei·te mne, že za to,
jak kniha vypadá, nese sfl"jnau odpovednost autor jakO' nakla
datel. Kdyby ctenári uverili, jak každá kniha se vyrábí za okol.
ností úplne specielních - byli by snad vuci nakladatellllll spra
vedlivejší.

Nuže. není sporu o tom, že papír a úprava hrají nckdy dosti

znacnou roli v céne knihy. Ale stejne je také pravda, že treba
v cene bytu hraje urcitou roli - koupelna. NekdO' se bez ni
obejde. Druhý radeji zaplatí víc a má ji. Tak je ,tu i s knihou:
nekda vydá radeji vetší peníz za knihu i po vncjší stránce do
k,onalou než za knihu popelcí, jež zcela dobre vyhoví druhéml).
V tom .smeru se nikdy ctenári nedohodnou.

A ke konci ješte otázku: k cemu jsou O'becní knihovny? Proc
nedonutí ·ti, kterí marne touží po té ci oné - hlavne moderní 
knize, knihovníky, aby ji zaradili do zásob knihovny? Bude-li
žadatelú nekolik', nemuže knihovník nedbati jejich žádosti! Zá
leží jen na tom, kolik je interesentú s k li tec n Ý c h a kolik
jen t h e are t i c k ý c h.

A ty neupokojitelne nespokojené bych rád ješte upozornil, 7.e
takrka k až d Ý najde již na ceském knižním trhu celé bohaté

knižnice knih nadpomyslne laciných. (Pantheon u Borového,

Svetová knihovna li OMll, a rada jiných). Je videt z techto
knihoven, že kde ta pri p a u š t c j í výr o b n í pam e r y,
snaží se každý. nakladatel dávati na trh knihy s cenou pokud
možno nej nižší. Je ·O'všem pravda, že rada velm i krásných del
zlJstane pro mnoha lidí nedostupnými. Ale ti necht uváží - oc
by bylo naše umelecké tvorení - zvlášte výtvarné a grafické -
chudší, a kdyby nakladatelé generálne zaujali stanoviska ve

smyslu prání: treba velmi proste, jen když lacinoP

Nezbývá již na svete než smírit se s marnou leckdy touhou:
jednomu jí bude Máchuv ,,'Máj« s kresbami Zrzavého, druhému
Paríž a tretímu motocykl.

Pane redaktore', praminte, že mi tohO' prišlo, da pera tak tuze
mnoho: ale kdyby se mne alespoií nekolik zatijatých podarilo
presvedciti, že nakladatelé dO'brých knih jsou i solidními a po
ctivými lidmi, jimž se mllže verit a o nichž je možnO' z jejich

práce se presvedci~i, že stojí za vším, co' delají, plnou váhou
svéhO' kultnrního úsilí - stály by ty odstavce za tO'.

Jsem Váš

Dr. Oto štorch-Marien.

:1':

V Praze, 12. listapadu 1927.

Pane redaktore,

vysvetlete laskave p. JO'5. Steinovi "záhadu", která záhadou
není: proc m{lžeme nabízeti N erudovy "i\falostranské povídky«
s obrazy ]0's. vVeniga v st,bs1<ripci za Kc 25'-, když dríve stály

Kc. 65'--· Jednoduše tím, že cenu jejich nesnižujeme, nýbrž že
tiskneme nO'/é vydání z a dne š n í c h . pomerll výrobních.
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S veškerou úctou:
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že uŽÍva ti nepravdivých údaj LI v reklame znamená poškozovati
sám sebe, nebot krátce receno: "Lež má krátké nohy«, a nic

není pro podnik horší, než když je hodne známý a rozšírí se
o nem povest, že podvádí spotrebitele. Publikum neumí zkou

mat sice jakos~, ale co možno namítati proti tomu, když na pr.
ze záliby a z presvedcení volí ·si radej i prosteradlo, které sice
méne vydrží, ale které se mu zpracováním a omakem lépe za
mlouvá? Kupujeme rádi urcité mýdlo a víme, že existuje jiste

nejaké lepší jakosti, ale jak je máme najíti? Což v reklame
(a ,to jen ye špatné reklame) nebývá vetšina mýdel "nejlepší«'
- Omezuji se tedy na ta, co jsem vyzkoušel, co se mi zamlou
vá, a nevydávám se ztrátám nutným pri prílišné vybíravosti,
dokud si me neumí získati jiná reklama. Bylo by na pr. u mýdla
možno zavésti sjednocení všech výroben, aby byl dán do pro
deje jen jediný výrobek. - ten, který by chemlckým rozborem

byl uznán za nejlepší a nejhodnotncjší, a všechny ostatní zru
šiti? - Jiste by se zdvihli první spotrebitelé sami proti tomuto
blahodárnému zrízení, nebot by byla omezována jejich svoboda
výberu, Ríká-li reklama o plynových kamínkách, že spotrebují
méne, než skutecnc po koupi. spotrebuj í, pak se zde jedná o lži
vou reklamu, která již od 28. ledna by podléhala zákonu proti

nekalé souteji. A ,tak když autO'r sám probral nekolik príkladu,
praví nakonec: "obecenstvo neverí inserátum, které mluví prav
du a tak pokus (rozumej konSllmetu prospešný) skoncil bez
úspešne«.

V této vete, myslím, bylo by správno hledati východisko. N'e
jedná se o potlacení reklamy všeobecne, ale o potlacování rek;la
my I ž iv é, aby se mohlo reklame veriti aspoil do té míry, že
nezneužívá vedeckých posudki"l a nczp.,l1osti obecenstva. V tom

to prípade jde však O' tažení pro reklamu, nebot proti reklame
lživé bojují u nás všichni ti, kterí pracují k rozvoji reklam
nictví.

'T shrnutí nabytých zkušeností .se uvádí: I. Jakost mLIže býti
správne posouzena jen v laboratorích. Jest to samozrejmá prav
da, ale není dosti príkladll, kdy je verejne znám posudek labo
ratorí a vedeckých otlborníki"l, a lidé prece kupují dále cO' chtejí,
i pod rukou, bez verejného oznamování?

2. Ceny nejsou merítkem jakosti. "I to u nás jest známo, a
obecenstvo dobre umí již roz:lišovati, co je levné a co drahé

v pomeru k jakosti, ovšem neodborne, ale dle svého vkusu,

3. Kromc inseráti"1 ve vedeckých odborných listech, tvrdí prý
každý inserát nepravdu. - Zde bych chtel zdllrazniti protest
z našich pomerLI. Je m n 00h ()l inseptLl, které tvrdí nepravdu,
ale proto byl prec ·schválen zákon proti nekalé souteži, který
tyto m:pravdy -- dle praktické možnosti Oovšem - zavrhuje.
Je-li snad pravdou v Americe, že inserát vždy lže (o tom po
chybuji), u nás dobrý inserát mluví pravdu. A takovýchto do
brých inserátLl máme u nás celou radu i firem, na jejichž slova
lze spolehnouti.

Za 5. ríká se v clá.nku: Úcelem reklamy není ukájeti potrebu,
ale ji vyvolávati. - To má býti tedy dúvodem k tažení proti
reklame. Jdeme tedy nazpet a škrtneme vše z našich vymože
n tí a z naší zvýšené životní úrovne, oc ná~ obohatila reklama

tím, že v nás vyvolala nové potreby. Prišli bychom k hospoda
rení kmenových svazku bez naprooté specialisace práce. Snad

bychom byli ze stanoviska filosofického štastnejší, ale za to
nemllže prec reklama, ale civilisace.

Za 8. prý nezáleží dnes již vLlbee na tom, co na vinetách je

uvádeno, nýbrž na tom, o cem se nczmiiíují. f-tekneme, že vineta
je jako clovek: posuzujeme v živote cloveka vždy podle toho
00 neríká? Je tedy nejlepším doporucením vždy mlceti? - My
slím, že již i porekadlo "Mlceti zlato« bylo pozmeneno.

Do'vo1í:te-li mi tedy, abych shrnul vše, co u nás by bylo mož

no uciniti "proti ohlupování«, tvrdím, že nepotrebujeme boj

\ -ážený pane redaktore,

dovolte mi, abych pripojil nekolik poznámek k clánku p. Ro
ta Saudka v "Prítomnosti« ze dne 3. listopadu, nadepsanému
ažení proti reklame«.

Autor opíraje 5e O knihu "Your Money's \Vorth« vede "Zou
Ý boj proti ohlupování« široké verejnosti spotrebitelské. Uvá

prik1«dy, kdy zákazník je neschopen poznati jakost nabíze-
• o výrobku, nebo kdy polovicních znalostí jest zneužito
ohlupování a využívání reklamou. Uvedené príklarly jsou

ty z p0merll amerických a v mnohých prípadech nesouhlasí
y 5 praxí u nás. ZllStává však pres to mnoho dllvodu, proc
tno zahájiti "Tažení proti reklame«, ackoliv vetšina našich
lamních pracovníkll - kterých není ovšem ješte priliš mnoho
mohla by autorovy príklady, proti nimž nutno brojiti, pode
ti. Je totiž nutno rozlišovati mezi dobrou a špatnou rekla·
u, Dobrá reklama má jako jeden z hlaxních predpokladll ve
'm štílc PRAVDU. Reklamní odborník Vám jiste potvrdi,

o relllame.

Stanislav Stanek.

F. Topic.

V{lžený pane redaktore,

z diskuse a drahých knihách, vedené ve VaŠC'.m casopise, jsem
znal, že vctšina p. pisatelu se shoduje v tom, že knihy jsou

opravdu drahé, a naznacuje zpusob, jak této vade našich knih
dpomoci. Poukazuje se na drahotu umelecké výpravy, na pekný

\l<1pír,slušný tisk, grafickou výzdobu, zkrátka na vše, co sau
'sí s opravdovým vypravením knihy, což ovšem nakladatelúm
e výborne hodí do krámu jaka ospravedlnení cen jimi urce
ých. Myslím, že zríci se této vymoženosti (a není to tak dávno,
dy jsme si ji dovolit nemohli) byl by ne krok, ale veliký skok
pet. Naop:lk, pri každé knize žádal bych co nejslušnejší vý

ravu. A cena? Mám za to, že dnes je témer každá vkusne vy
aná kniha nakladatelem oznacována jako "bibliofilské vydání«
jako za takovou se žádá luxusní cena.

Xekterí nakladatelé se proste brání zlevnení knih. Doklad?
rosím: V roce 1921 založil dr. R. Škerík edici knih "Sympo-
ion«, aby se pokusil knihu zlevniti aniž by tím utrpela její
valita v jakémkoliv smeru.. Podari.lo se mu to znamenite, jeho
nihám nemiUe sebe prísnejší kritik vytknouti to nejmenší, na
;stave dekorativního umení v Paríži dostal stríbrnou medaili

ale prodává je !asino - a proto klacky pod nohy. A pro t ()
olám znovu po nakladateli-Batovi.

Dekuji Vám, pane redaktore, za Vaši trpelivost a za místo,
teré jste v "Pí'ítamnosti« poprál mému prvnímu dopisu a pro
lm, abyste vzal ješte tento na milost.

Váš

Tak, jako byla li prvního vydaní r. 1921, když byl tisk i papír
dvakrát dražší, oduvodnena cena Kc 65'-, stejnc je dnes 

stejných zásad, kalkulovana cena Kc 25'- správná. Pri prv-
lm vyd{.ní v r. 1921 musel být ovšem také zaúctováu honorár

ilustrace a jejich reprodukci, a není jiste provinením, když
uto znacnou položku ani cástecnc pri novém vydání do ceny
czapocítáváme.

Stejného vysvetlení by se dostalo zaj isté p. Steinovi i v do
Inácím závode nakladatelském. Byly by tak odpadly poznámky

a dohady s vecí nijak nesouvisející. Volá se prec po zlevnení
nihy, A když 'to nakladatel skutecne provede, místo konsta
vání fakta, vystoupí oe proti nemu poznámkami snižujícími a
dezír<.jícími. Zvláštní to vec, nad níž se možno zamysliti ...



prO' t i reklame, nýbrž podporu snad pro zlepšení naší rekla

my a pro dosažení ušlechtilejší úravne souteživosti. Až pro
nikne oprávnenosf a praktická hodnota užívání jen pravdivých
údaju v reklame, bude pro nás reklama z národohospodárského
stanoviska prospešná práve tím, že vyvolá nové potreby, že
zvýší potreby staré, které si tohO' zaslouží a umožní spravedlivý
úspech podnikatelum, k,terí pracují jakO' obhájci zájmu spotre

bitelu. Ten Batuv smer u nás: »Náš zákazník, náš pán«, není
jen jehO' pOinatkem. ToutO' zásadou rídí se již více podnikatelu,
nebot nová doba prinesla poznání, že k trvalému úspechu vede
jen jediná cesta : spolupráce výrobce, obchodníka i spotrebitele.

Chtel jsem temitO' rozházenými odstavci upozorniti Vás pouze
p:. redaktore, že byly-li v úhrnu správné rádky pis<IJtele zmíne
ného clánku, nemel pravdu nadpis, nebot boj proti ohlupaváni
není u nás zahájen teprve nyní tažením proti reklame, nýbrž byl
zahájen již pri prvých pokusech o zlepšení a prohloubení naší
reklamy;. O pravdivasti techtO' slov mohl by Vás jiste presved
citi náš Reklamní klub csl., který má padobný odstavec i ve
svých stanovách.

Praminte, že !temitO' rádky Vás zlabím, :tle pokládám za du
ležité, kdybyste upazornením Vašim ctenárum vysvetlil, že sna
ha nekolika jednatlivcu a zmíneného klubu a zlepšení ceska
510venské reklamy jest také bojem proti ohlupo·vání kansu

menta, trebaže nemožno u nás ,souhlasiti s nekterými vývody,
platícími jen pro pomery americké, kde reklama - nekontro
lovaná reklama - vne k t e r Ý c h prípadech jej iž príliš vy
užívána, skoro' nekdy až zneužívána.

V dokonalé úcte

Ing. NI. Sutnar, Cerno\iice u Prahy.

•

!o. XI. 1927.

V ážený pane redaktore!

S velikým zájmem jsem procetl clánek R. Saudka »Tažení

proti reklame«. Znám grafologa R. Saudka osabne a vím, že
není reklamním odbarníkem. Pres ta však pokládám výrak

v dopisu P.. ing.Munka, jehaž nezaobalený smysl je, že Saudek,
nejsa odborníkem, by o reklame nemel psát, za nemístný. Sau
dek je kansumentem tak jako každý jiný clovek, cetl knihu,

která se konsumentu opravdu ,týká a O' níž si myslel, že je du
ležitá, i referoval a ní (svým zpiisabem). Že by neadborník ne
byl s to o cemkoliv neco zajímavého a dakonce i pozoruhod

néhO' povedet, je omyl. Je treba prO' všechny abory pripustit
dobre mínenou diskusi odborníku i neodbarníku. Ve c n á kri

tika je vždy možná a žádoucí. Pripuštení diskuse o ,vhodné a
nevhodné reklame do verejnosWi nemuže býti na škodu ani kon
sumentu, ale ani obchodníkum a reklamním odborníkum, pokud
delaj í dobrou práci.

Je docela zjevné, že reklama má sílu a že je cinitelem akul

turním, to znamená, že jí muže být používáno stejne pro dobré
jakO' prO' špatné úcely/- Dále muže být dakázána, že reklamy
(i VeC.1e dobré) bylo O' p r a v d u ve velmi hojné míre použí
váno pro výlucný prospech jednotlivcll a »soustavné ohlupování
milionu«.

Pakládal bych za velmi vhodné, kdyby cilý tajemník Reklam
níhO' klubu, pan Ing. F. Munk, míta tažení proti Saudkove
referátu propagoval organisaci »armády konsumentu« a nabídl
jí spolupráci ReklamníhO' klubu.

TentO' námet není vtipem. Reklamní klub chce podle svého

programu šírit po Ceskoslovenské republice dabrou a pravdivou
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reklamu, smysl pro ni, a chce bojovat proti nepoctivé a špatné
reklame.

Podle referátu Saudlcp'Va lze pakládat knihu, a níž referoval,
za projev hodný ctení, který by mohl ceskoslovenské' reklame
posloužit, práve nyní, dokud je v plenkách, dokud ješte nelze

u nás mluvit ani o s~velých reklamních cinech, ale ani o sou
stavném ohlupování milianu dobrou ale lživou reklamou.

S projevem úcty

K. M. Pokorný.

NOVÉ KNIHY

C. F. Bastabie: Verejné fínance. Za redakce prof. dra J. Dn·
chavského preložili dri L. Haškavec, J. M. Novotný, M. No·
votný a B. Šejhar. Vydal »Orbis«, Praha XII., Fochova 62, za
Kc 95'-. Naší chudé financní literature dostává se základní
ucebnice fina.ncne vedecké. Strízlivé úvahy autora pomáhají
vnésti ducha umírnenosti dO' prekatného' varu poválecných po
kusu. Probírá celou látku financní vedy a podává ji v syste
matické farme, a tak dává mažnostl osvojiti si všeobecnou zna
lost vudcích faktu a pritomnéha stavu tohoto oboru státních
ved. »Finance nejsou jen arithmetikou; finance jsou velikou cin
ností politickO'u. Beze zdravých financí není zdravé vlády; beze

zdravé vlády není zdravých financí.« Tato \Nilsonova slova ci.
tavaná v cele knihy jsou dosti jasná, aby vzbudila zájem o fi·

nancní vedu v národe, který svau rozumnou financní politikou
jediný ve strední Evrope vyhnul se hospodárským katastrofám
stíhajícím jeho sausedy. 752 stran.

KlasllV Diár je název nejnovejší sbírky. danových, celních a
poplatkových zákanu, práve 'V-yšlé. Pajednává a všech zákonech,

vládních a provádecích narízeních, normativních výnosu mini.
sterstva financí a judikatury Nejvyššího správ. soudu, týkající
se daní spotrebních, abchodových, státních monopolú a regálu,
cla a poplatku. Výkonní financní úredníci vydali svépomocne

pcd oznaceným názvem tuto sbírku, se zvláštním zretelem pro
výkonnou službu a praktickou potrebu jich resartu. Znacnou

výhodu poskytuje: právníkum a velkým podnikum tím, že témer
každá stat jest ihned doložena príslušným právním pramenem

(paragrafem, cís. výn. min. fin. neb judikátu). Dílo v.ota jest vy·
dána v omezeném poctu výtisku a tišteno na 416 stranách ka·
pesníha formátu v celop1<itené vazbe za cenu 28'70 Kc. Prípadné
objednávky vyrizuje J. Klas, Praha XI., Libušina 17.

E. Chalupný: Sociologíe. Díl 1. Základy. Vydání druhé, znova
zpracavané a znacne rozšírené. Svazek 1. Podstata sociologie.
Soustava ved. 1927. 228 stran. Za 35'- Kc. V komisi Bursíka

& Kohouta v Praze. První vydání prvého dílu tohotb spisu vy.
šlo r. 1916 v dobe válecné, prispela ke vzpružení národního se
bevedomí svou rozhodnou orientací anglo-francouzskou i slo
vanskou. Nyní zpracoval je autor znava v objemu dvajnásob

ném. Odbornau literaturu doplnil hojnými odkazy na díla nej
modernejší v literaturách svetových na základe sfudií v knihov
nách Svazu Národu a Mezinárodního Úradu Práce v Zeneve.

Základní pojmy stoPllje ve 30 hlavních spisovných recech celé
zemekoule. Kniha obsahuje i radu zcela nových statí (pomer 50·

ciologie k právní fiosofii, národnímu hospodárství, pedagogice,

ethice, esthetice, sociální psychologii, filosO'fii atd.)

Josef Kašpar: Ceskoslovenské bursovní papíry 1927-28. Prí.

rucka obsahující duležitá data a informace o pražské burse,

ukládacích papírech, akciích atd. N.ákladem autora v Praze II.,
Pštros sova 14. Cena Kc 60'-. Pro s p e k t pri I o žen k ce·
I é m li n á k I a d li dne š n í ha cís I a.


