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»Nepouštím se do podrobností v této
analysi, vyslovuji jen prání, aby naše
inteligence po c h o p i I a s vou k r i
s i, ji prekonala, aby své poslání úcin
neji mohla vykonávati: in t e] i gen c e
má v republice a národu své
1 e g i t i In n í p o s 1 á n í.«

Z projevu presidenta Masaryka 28. ríjna.

pan redaktor »Prítomnosti« zabýval se projevem
našeho pana presidenta o krisi inteligence hlavne

po stránce politicko-organisacní (stranická roztríšte
nost inteligence, problém stavovské strany inteligentl~1
podle rolníku a živnostníkí'!). Na tuto vec president Ma
saryk nejvíce poukáza}; a odpoved Peroutkova se po
hybovala v mezích otázky, jak ji ohranicil pan presi
dent. Ale mám za to, že by rozhovor o krisi naší inteli
gence se nemel omezit jen na tu stránku problému, kte
rou ukázal president Masaryk. Nejednotnost, roztríšte
110stinteligence nelze ostatne prekonat pouh)'m pouka
zem na zdá n Ii v e jednotnejší postup zeme::leld'l ~
živnostník{'! (u delníku už docela nelze mluvit ani
o zdánlivé jednotnosti). Roztríštenost, »nezdravý indi
vidualismus«, je pouze jedním z vnejších symptoml'1
naší politické skladby a politické methody.

Bude dobre, když popatríme na stav naší inteligence,
který president Masaryk nazval kritickým, s n'hn)'ch
hledisek, s jak)'ch k::1o vec vidí, a pak si udeláme cel
kový obraz.

President Masaryk neurcil pevne predmet svého po
7orování, t. j. »inteligenci«. Zdllraznil, že »inte!igencc
~e nemerí poctem yysvedcení. n)'brž práve il1teligencí:
vzdeláním, myšlením, postihováním skutecn~'ch pO:1Jerú
v národe a státu, postihováním, kam vývoj státu ~
Evropy speje, zdravým a praktickým politickým pro·
gramem«; vytkl, že »inteligent snadno upadft v neprak
ticnost tím, že zamenuje školskou ucenost s živ)'m
vzdeláním a myšlením«. Ukázal, že s rozvojem kl1ltmy
a politické demokracie se »i n tel i gen cer o z š i
r li jev cel Ý n á r o d«. Ale prece mluví o krisi in
teligence jako jisté c á s t i n á rod a, která se liší oel
zemedelcll a delníku. Praví, že po sorganisování del
nictva, zemedelcll a ostatních vrstev »inteligence jako
stav a politická strana se zúžila a její funkce se me
nila«, a že »politický vývoj zemedelcu, delníku a jiných
~tavu požaduje obdobný politický vývoj inteligence«.

Jestliže pan presdent prvními slovy definoval inte
ligenci jako s c h o p n o s t rozumne rešit životní a tedy
také sociální otázky, pak druhými slovy oznacil inteli
gencí s k u P i nul i d í, kterí oné schopnosti zhusta ne
mají, nebo nemají této schopnosti v žádoucí míre, ac
se ti nich predpokládá - n,emají jí, ac by ji meli mít!
President Masaryk naznacuje, že v jistém uplatnování
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inteligence jakožto s c ho p n o s t i rešit životní otáz
ky jest »inteligence« jako sociální s k 11 P i n a za jinými
skupinami sociálními. 1\ patrne v tom jest dle slov pre
sidentových její krise, nebot tato skupina je svým vzde
láním urcena k tomu, aby vedla ostatní, 'nikoli aby za
nimi kulhala.

Položme si otázku: V jaké organisacní forme mit in
teligence vést ostatní vrstvy národa? President Ma
saryk tentokrát nadhazuje, že má inteligence nap030bit
príklad t. zv. stran stavovských. Neríká sice výslovne,
že se má organisovat v stavovskou stranu, a kdo ví.
zdali to tak myslil, když prece drív posílal inteligenci
do stran a ne do jedné strany . .Je velmi pochybno, zda
hy ostatní strany uznaly vedení strany inteligentské.
kdyby se nejaká utvorila. Faktum je, že vedení všech
politických stran je v rukách lidí, kterí sociologicky
musí být zarazeni 30 oné vrstvy sociální, které prísluší
název inteligence; to je ta skupina, která vykonává du
ševní práci, potrebnou k rízen í lidské soucinnosti. Dr.
Antonín Svehla j.~ inteligent pres to že b)'val sedlákem.
a ne proto, že ho I1dehli cestn~'m doktorem. ale že vy
koná~á úlohll duševního vudce urcitého hlokl! ohcan

stva. Podobne je i,nteligentem Dr. Smeral, Bechyne
(pres to, že se vyucil zámecnictví) a monsignor Srá
mek.

Bylo by zcela absurdní, abychom projektovali nejaké
spojení techto anebo takových inteligentll v jednu stra
nu k inteligentnímu vedení státu. A stejne absurdní
by bylo domní'{at se, že by tyto ctyri inteligenty s jejich
stranami mohl vést pátý se svou stranou tam, kam by
chtel. Proto považujeme za správnejší drívejší ra3u
presidenta Masaryka, aby intelig,~nti u nás pracovali
·uvnitr tech politických stran, které se jim zr18jí nejl~p
Ší. Mnoho chyb po1itick:í'ch se napášc je'nom z n zna
losti násleclkú urcitého ojl2trení. A jest práve vecí lidí
vzdelaných, ahy tyto n:lsledky dovedli preclvídat a clrll
h<'m vysvetlovat. Kdyhy meli národní demokraté vzde
lanejší lidi mezi sebou. nemohli by delat tak zhouhnol1
politiku prtl111yslové celní ochrany, jakou delali a delají.
Kdyby ceští 2.grárnÍci meli mezi sebou vzdelanejší lidi.
m:byli by napoclobili národne demokratické chyby svý
mi ochrann~'mi cly na obilí a ml:í'nské výrobky. Je
lJravda, že ve,dle chyb z omylú delají se v politice také
chyby ze sobeckého zájmu, jak ukazuje poslední danová
»reforma« na pr. v kapitole o dani pozemkové. Ale
v tomto prípade zas by bylo lze spoléhat na vliv inteli
gence v ostatních neagrárních stranách, kdyby práve ta
inteligence tam byla v tom poctu, s tou znalostí veci a
s tím zápalem pro obecné dobro, jak spravedlivá a ho
spodárná reforma danová vyžaduje. A tak tedy lze 30
dati, že kdyby meli socialisté více vzdela·ných a pri tom
aktivních lidí, nebyli hv r10pustili, aby národní demo
krati delali svou o~hr"nárskou politiku prumyslovou a
a po nich agrární ci svo'! neblahou politiku obilní, a obe
ty skupiny dohromady poslední »reformu danovou«.
Vizme jen, jak málo inteligentu chápe obsah a dosah
pos\oedního plánu koalicn ího na »reformu« sociáln ího
pojištení! - Úloha inteligence v partajním zrízení a
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praxi nemuže být lec duševní práce uvnitr politických
stran za tím úcelem, aby straníci co nejlépe predvídali
následky s v Ý c h v Ia s t n í c h i c i z í c h pláI}.u poli
tických, a aby dle toho men i Ii s v é zájmy a drželi
na uzde škodlivé zájmy dr u h Ý c h, tak aby výsldnice
byla stálý sociální pokrok cili uskutecnování obecného
dobra.

*
Jakpak k této funkci je naše inteligence pripravena?

Jakpak ta sociální vrstva, která se u nás n a z Ý v á in
teligencí, rozumí tem nejnalehavejším a nejtežším otáz
kám doby? J akpak rozumí menovým problémum, otáz
kám celní nebo danové politiky, zásadám úverním a po
jištovacím - abychom vzali jen nekolik zvlášt duleži
tých politických problému poslední doby!

Naše inteligence v prevážné vetšine nejen temto ve
cem nerozumí, ale ani se jim nesnaží rozumet. Ba do
konce znacná její cást považuje tyto veci za neco opo
vrženíhodného, o co se slušný clovek nemuže starat, ne
chce-li se zahodit. Možná, že neldo rekne, že tato slova
jsou zkreslováním nebo aspon prehánením, a uvede ne
jakou výjimku. Ta však jen potvrzuje pravidlo.

Popatrme jen, kdo dle bežného názoru a obecné mlu
vy patrí k inteligenci, která dle slov presidentových je
v krisi? Predevším a hlavne jsou to ucitelé, profesori,
verejní úredníci státní a obecní, spisovatelé a umelci,
a príslušníci t. zv. liberálních povolání, jako jsou lékari
a advokáti. Málo kdo myslí pri slove inteligence na
vzdelané podnikatele prumyslové, obchojní, zemedel
ské, dopravní, a pokud se týce soukromých úredníku,
zahrnují se do »inteligence«, jen kJyž se hodne podo
bají verejným zamestnancum, t. j., když mají stálé po
stavení (quasi »definitivu«), ale bez nadeje na osamo
statnení. - To je tak asi ta sociální vrstva, která se
u nás nazývá inteligencí. Její funkce je prevahou ob
starávání verejných záležitostí, a pokud jie o veci sou
kromé, tedy taková cinnost, v níž prevládá zásada služ
by nad zásadou zisku (na pr. u lékaru).

Tato vrstva má velkou úcast pri tvorení verejného
mínení, a prevážne obstarává vyjadrování verejného
mínení, i když je spolutvoreno vrstvami jinými (žurna
listé, herci, kneží a kazatelé, sekretári zájmových svaz
ku a pod.). Kdysi prof. Vilém Mathesius napsal, že
u nás se netvorí verejné mínení, leda ve vecech umelec
kých a národnostních.' Je to dobrý postreh. Rozhojne
ve vecech hospodárských verejné mínení u nás neexi
stuje.

Za hlavní prícinu toho pokládám, že náš vzdelávací
systém vedu národohospodárskou prímo boykotuje.
Náš inteligent ucí se rozeznávat gorilu od šimpanse už
v prime, ale rozeznávat dílcí dluhopis od akcie se ne
ucí ani v oktáve. V mathematice se ucí složitým úroko
vým poctum, ale zásady, poile nichž se tvorí úroková
míra, mu zustanou obycejne do smrti tajemstvím. A
dlužno zdllraznit, že clovek, který vychodí dobrou ško
lu národní, meštanskou a pak pokracovací, ví toho o ná
rodním hospodárství víc než absolvent strední školy.
Ani na vysoki'ch školách studium této duležité vedy
není Jostatecné. Skutecne ji musí studovat posluchaci
vysoké školy obchodní a právnické fakulty. Filosofové,
kterí mají tak velký vliv na výchovu vzdelané cásti ná
roda, mívají o národním hospodárství chatrnejší pred
stavy než právníci o astronomii. Na technikách se si
ce národní hospodárství prednáší, ale ponevadž se prí
sne a povinne nezkouší, je popelkou. To je také jedna
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z prícin, proc naše automobily a létadla vítezí na záv
dech, ale prohrávají na trzích.

To, že se národnímu hospodárství vetšina inteligen
neucila ve školách, nestací samo k vysvetlení, proc jsou
k vecem národohospodárským tak netecni. T~ druzí
nejsou preoe ve školním vzdelání na tom o moc lépel
Co dále naše inteligenty otupuje k hospodárským pro
blémum, je »definitiva« verejných zamestnancu. Uhod
nu, co na tohle tvrzení namítnou nekterí »definitivní«:
»Považte, jak jsou malé naše platy! My se musíme víc
ohánet, abychom vyšli, a proto máme dosti duvodu
starat se o veci hospodárské.« To je sice pravia, ale
také je pravda, že verejný zamestnanec necítí tak bez
prostredne dusledky hospodárských cyklu (»dobrých a
špatných casu«) jako soukromý zamestnanec nebo pod
nikatel. Tlak na mzdy verejných zamestnancu není ta,k
silný v dobách špatné konjunktury, nezamestnanost bez
vlastní viny nehrozí definitivnímu verejnému úrední
kovi. On také zrídka kiy sáhne k zlepšení svého posta
vení prestupem do jiného místa, ale trpelive ceká na
povýšení nebo prídavek podle nejakých pravidel nebo
protekce, nekdy také dle výkonnosti. Proto celou ho
spodárskou filosofií verejného zamestnance je: vyjít
s platem, který na prvního dostane. Je to nekdy kumšt.
nebudiž popíráno, ale toto umení zustává obycejne ta
jemstvím domácnosti. - Akce verejných zamestnancu
za zvýš,ení platu mají zcela jiný smer a zcela jinou po
vahu nežli pokusy podnikatelovy za zvýšení zisku, ba
i jinou povahu než postup zamestnancu soukromých.
Jen postup zamestnancu z verejných poiniku nabývá
casem trochu podobnosti s akcemi soukromých zamest
nancu (vizme železnicáre), ale i zde jsou rozdíly (na pr.
zamestnanci obecní vodárny by steží si troufali stáv
kou získávat sympatie verejnosti k svým mdovým
požadavkum).

Vedle verejných definitivních úredníku tvorí silnou
a ve verejném mínení vlivnou složku inteligence spiso
vatelé, hlavne žurnalisté, a umelci. U tech zase tradici
onelne se u nás vyskytuje známé založení bohémské,
-které prezírá problémy té špinavé a nepoetické sociální
soustavy výdelkové, v níž žijeme. Je pravda, vrstva
bohémské inteligence trpívá nekdy kruteji hmotnou
nouzí než mnohý proletár, ale mezi proletáre nepatrí
svou životní filosofii. Proletár svou nezavinenou bíiu
nenávidí, nebot ji chápe jako krivdu a potupu. Bohém
se své bíde posmívá, chápe ji spíš jako životní smulu,
osobní malér, a pomáhá-li si z ní, delá to s vedomím,
že je to jen na cas. Bere si zálohu, když je dales, ale ne
platí do pokladny odborové organisace, aby mu po
mohla vést regulérní boje za kolektivní smlouvy, po
jištení starobní a invalidní atd. Je ovšem už videt, že se
pomery mení, že redaktor z bohéma se stává stále více
úredníkem a že bohémství vyvetrává z novinárských
fabrik. icméne vývoj ješte nepokrocil tak ialeko, aby
naši redaktori ve své vetšine chápali význam hospodár
ských pomeru a procesu aspon tak, jak chápou význam
nových smeru umeleckých anebo ústavne politických,
Na pr. o »Vojckovi« popsaly naše noviny mnohem víc
papíru nežli o našem nekonecném vyjednávání s Ne
meckem o obchodní smlouvu, anebo o smutné frašce,
kterou sehráli del,egáti naší vlády nedávno v ženeve na
konferenci pro odstranení zákazu na dovoz a vývoz
zboží. '"'"""'

Krise inteligence, pokud jí rozumíme ztrátu vlivu na
nejduležitejší verejné záležitosti po válce, nikterak není



zpusobena její stranickou roztríšteností, nýbrž tím,
že naše inteligence nerozumí tomu, oc prevážne jde
dnes ve verejném živote. Nerozumí tomu, proto si
sama neví rady, a už docela nemLlže ji dávat nekomu ji
némtl~ (Inteligence ve stranách - to by bylo zas jiné
the~a: Byla tu rec také o chlebíckárství, šplhounství,
lokaJství místo statecné kritiky, statecné rady: tak a tak
to má být, a statecného apoštolování, presvedcování a
ukazování, jak se to delá.) ,

Naší 'inteligenci bývá nekdy vycítáno od socialistLl,
ž~ s.e nehlásí k socialismu. - Aby se inteligent pro so
CIalIsmus rozhodl, k tomu potrebuje obycejne neco víc.
než co stací delníku s malým sice školním vzdeláním,
ale s prímou zkušeností o nejvetších zlech soucasného
rádu sociálního. Delníka privádí k socialismu instinkt:
bída spojená s vedomím krivdy naplnuje jej odporem
k dnešní soustave spolecenské. Zdá se mu. že každá
jiná soustava musí být lepší, než dosavadnÍ. Inteligent
potrebuje znát pHciny této soustavy, respektive jasné
duvody pro a proti ní, pro a proti návrhí'1m reformním,
má-li se rozhodnout pro reformu. Ale jak se je má do
vedet, když je mu vštípena nechut a desp.ekt k stu~liu
techto vecí, když cdé jeho školní vzdelání i prostredí
jej vede k »zájmum vyšším« nebo nižším - ale ne
k pochopení problému sociálnehospodárských.

Krise inteligence, ztráta jejího vLldcího vlivu na spo
lecnost, a její vlastní bezradnost je zpusobena tím, že
nerozumí nejnalehavejším problémum doby: problé
mum hospodársk)'m a sociálním, nikoli tím, že je roz
tríštena politicky., Rozdelení inteligence do ruzných
stran politických je prirozené a vyskytuje se ve všech
demokraciích. Náprava hise nemúže se hledat v neja
kém stranickém tele se inteligentském, nýbrž v novém
sociálním uvedomení, v pochopení a procítení sociál
ních otázek naší doby, a v jasném stanovisku k nim.
Toto stanovisko inteligence nemuže být nejaký její
»stavovský« prospech, nýbrž trvalý prospech celku. Le
gitimní poslání inteligenc~ je dávat príklad druhým.
jak se má sloužit obecnému dobru.

Ferd. Peroutka:

Máme sympatisovat s Trockým ~
I.

'V cásti našeho tisku, u kterého by to bylo možno
nejméne ocekávat, objevily se pojednou takové

sympatie k Trockému, že se už ani ustavicne neuvádí
na pamet jeho puvodní jméno Bronstein. Což je dosti
velká zmena kursu. Nekteré obcanské casopisy pripev
nily - tenounkou ovšem - gloriolu hrdiny kolem jeho
hlavy. Objevují se paralely Trocký-Danton. V konfliktu
Stalina a Trockého sympatisuje vetšina verejnosti spí
še s Tlrockým. Podívejme se blíž'e, na cem se zakládají
tyto sympatie; nezakládají-li se v mnohém dokonce na
omylu. Rekneme predem, že vyhánet Stalina Trock)'m
je jako vyhánet certa belzebubem. Pokud se pomeru
k demohacii týká, nevznikne zatím mezi ruznými frak
cemi ruské komunistické strany vážnejší spor než o to.
má-lI b)·t poslední demokrat píchnut z predu nebo ze
zadu. V této základní veci mají tam v Mosb'e i s Troc
kým VLIlirovnou, a znesvárili se jen o cesty rozlicné.
Pri tom ovšem, ac oba smery usilují položit železnou
patu na šíji poražené demokracie, má pro demokrati
ckou Evropu prece objektivní význam, pujde-li komuni-

stické Rusko temi cestami, jimiž je vede Stalin, nebo
temi, jež nyní doporucuje Trocký hlasem velikým.
Abychom mohli ríci, co evropská demokracie muže oce
kávat od vítezství toho nebo onoho smeru v Rusku,
mu~Íme se zabývat vznikem a obsahem rušké oposice.
Sympatie k Trockému plynou ovšem z toho hlavního
zdroje, že tento muž pripravuje komunistické diktature
nejvetší obtíže, s nimiž se až dosud potkala. Máme je
šte stále vuci sovetskému Rusku takovou náladu, že vi
díme-li jeho vládu v potížích, usoudíme rychle. že má,
co si zasluhuje. a že muž, který jí to pripravil, je zna
menitý muž. Ale i jen tichoucká domnenka, že Trocký
je vlastne zakuklen)' demokrat a nekdo nám nejak blíz
ho, by byla j.eden z nejhorších klamu. V mnohém
ohledu prospívá klidu v Evrope více smer StalinLlv,
než hy prospíval smer Trockého, here-li ovšem tento
svou teorii s plnou vážností. Stalinuv smer hraje si
méne s myšlenkou na svetovou revoluci; zab)'vá se za
tím (ne ovšem z ostychu pred násilím, ale prinucen
nutností) celkem pokojnou konkurencí socialistického
hospodárství s kapitalistick~-m; chce v mezích sovet
,;kého Ruska dokázat možnost socialistického hospo
d[lrství. Trock~' naopak horlive oprašuje prapor
z r. 1917 a žaluje, že Stalin se ho pustil.

Valná cást. snad vetšina rozporu v ruské komuni
stické strane vznikla z duvodu, po kterých nám nic
není: z dllvodu osobních. Krátce pred svou smrtí na
psal Lenin americkému komunistovi Eastmanovi jopis
o pomerech ve strane. . Lze dnes se podivovati jeho
pr.~dvÍdavosti. Už tehdy, když strana se ješte zdála ce
lou jako stena, prorokoval nevyhnutelný rozkol, kter)'
vzejde z pomeru mezi Stalinem a Trockým. Psal v tom
dopise:

"Vztah mezi Stalinem a Trockým znamená podle mého

názoru více než polovinu nebezpecí rozšl'Cpení, které je ne
vyhnutelné ... Když se stal Stalin generálním sekretárem,
sjednotil ve svých rukou nesmírnou moc. Nejsem si zcela
jist, že umí vždy užívali této moci s náležitou opatrností,
Na druhé strane vyznamenává se Troeký neobycejnými
schopnostmi. Ale vyznacuje se právc tak také príliš daleko
jdoucí sebedl'tverou ... Slalin je príliš príkrý, a tato chyb'l,
která je zcela snesitelná ve vztazích nás komllllistll mezi

sebou" stává se nesnesitelnou u vykonavat~l~ úradu gene
rálního sekretáre. rlavrhuji prolo, aby soudruzi našli ce
stu, jak odstranit Stalina z toho postavení a jak dát na jeho
místo nekoho jiného, kdo bude mít pred Stalinem tu pred

nost, že je trpelivejší. otevrenejší a zdvorilejši k soudru
hum a méne rozmarný. Tato okolnost mi'1že vypadat jako

bezvýznamná malickost, :de verím, že s hlediska zabráncní
rozkolu a s hlediska vztahCl mezi Sta1inem a Trockým to
není malickost nebo je to tako,vá malickost, která pozdcji
muže nabýti rozhodujícího významu.«

Lenin mel pravdu: nebyla to malickost. Stalinova prí
krost narazila na Trockého sebevedomí. a zacaly lítat
jiskry. Pozoruhodné jest, že Lenin 11 mluví v jopise
nic o ideov~'Ch rozporech mezi Stali,11em a Trock.\·m:
nepraví. že by byl nutn~' nEkol ve stranc i pak. kdyby
~talin byl laskavejší a Trock)' ménc sebevcdomý. Z to
ho mužeme usuzovat. že koreny dn·ešní ruské oposice
jdou do vecí osohních. I v ruské revoluci platí to, co
ve francouzské: vudcové požírají vLldce. Zajisté jsou tu
i ideové rozdíly, ale nevedly by tak jaleko, kdyby ne
byly poháneny osobním záštím. Nenávist mezi Tro-
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ck)-m a Stalinem zdá se b),ti nejvetší osobní nenávistí
v dnešním Rusku. Trockého životní dráha je zároven
plna úspechu i neúspechu. R. 1917 Ležela síla i sláv.a re
voluce na nem a na Leninovi. Tehdy nemel mnohem
méne moci než car. Beh~m doby byl Leninem zatlacen do
pozadí. Po Leninove smrti, r. 1924, podlehí Trocký po
druhé: ze zasdánÍ Internacionály odnesl si nad ním
dokonalé vítezství Zinovev. R. 1925 odstavil už Stalin
oha, 'Drockého i Zinoveva. Zdá se, že tato poslední po
rážka nejvíce se dotkla žluci Trockého. Je beze sporu
vetší individualita než Stalin, jenž se zdá b)-ti mužem
bez valné fantasie. Stalin byl dlouho tajemný muž v po
zadÍ; na ver,ejnost nevystupoval; své kariéry se domohl
pomalým solidním vzestupem v byrokracii strany. Co
vedel kdo o nem v roce 1qT7? V té .:lobe oci milionL!
upíraly se na Trockého. Obzvlášte težce se dotýká asi
hrdosti tohoto plamenného vudce revoluce, že podlehl
muži. jehož pokládá za ~uchého byrokrata. Perma
nentní revolucionár - a proti nemu nic více než j,en
sekretár strany! Stalo se, že Stalin s Trockým odklidil
ješte dva jiné vudce. kterí se domnívají míti nárok pred
ním: Zinoveva a Kameneva. Spojením techto trí mužu
je dána v)'znamnost oposice.

Ponevadž tedy je tato oposice urcována osobními
vecmi, budeme opatrne posuzovat ideje a nekteré ná
vrhy, které prináší Trock),. Nedovedeme odhadnouti,
do jaké míry s nimi skutecne srostl,. a neodložil-li by
mnohé z nich, kdyby e dostal k moci, jako se odkládá
nástroj po vykonané práci. Osobní spor musí vždy být
maskován ideove, má-li míti politický význam; to víme
i z našich pOmerL!; oposicnÍ VLldcov~b)'vajÍ hotoví po
lygamisté, pokud se ideí t)''ká: žení se s nimi na zkouš
ku a dávají se bez lítosti rozvést, pozorují-li, že si '11'
hrali ideu, která je nedovede dovésti k moci: nikdo ne
vymenuje tak snadno. co se nehodí, jako vudce oposice;
a je jisto, že aspon nekteré návrhy, s nimiž Trocký pri
chází, mají býti jen beranem, jímž buší do hradby stali
novské posice. Zcela konjunkturální ovšem ideologie
Trockého není: teorii permanentní revoluce. kterou
hojuje proti Stalinovi, hlásal už roku 1905, a také roku
1918, pri jednání O mír v Brestu Litevském, postavil s·e
s touto teorií na odpor Leninovi. Ale nebylo mu dosud
dáno, aby vyzkoušel tuto teorii jako odpovedný vudce
státu. a není proto vllhec jisto, zda by se s ní v takové
posici nerozloucil a nedelal-li by také to, co nyní vytýká
svému nepríteli. Nekteré jeho návrhy jako zvýšení
mezd nebo zkrácení pn.covního dne delníku, nejsou ji
ste více než demagogie.

Oposice Trockého a Zinoveva je levá oposice a blíŽÍ
se velmi nemecké levé komunistické oposici, která byla
už nekolikráte v Moskve slavnostne prokleta. Každá
(lllkladná vec vznikne v Nemecku, tedy i nejduklad.nejšÍ
komunismus. Leví komunisté v Nemecku mluvili už
dáv110 otevrene a hlásali velmi sensacnÍ veci: mluvili
o »meštácké zvrhlosti sovetského svazu«, popírali, že
dosavadní ruská revoluce je proletárskou, a kurážne
,-yz)'vali k druhé revoluci v Rusku. která teprve bude
tou pravou revolucí. Pri dnešním uzpl'lsobenÍ mužt\
kterí toto hlásají, je ovšem velmi pravdepodobno, že by
zacali hlásat tretí revoluci, až by ta druhá byla vyko
nána; jsou duchové, kterí $oe dovdou uspokojit leda
v nicote. Ruská oposice se názory velmi blíŽÍ nemec
k)'m lev)'m komunistum, ac dlouho popírala jakoukoliv
souvislost s nimi: I ona tvrdí, že dnešní ruský stát po de
sÍtileté proletárské diktature ani zdaleka není státem

740

proletárským (a to je bod, v nemž má oposice nesporne
pravdu); vyt)'l<á oportunismus vedení strany a Inter
nacionály (ž-e v techto institucích bude aspon trochu
oportunismu, dokazuje se príchylností, s níž se na ne
povesil dr. Šmeral) a smeruje nyní, když pókusv
o frakci ve strane byly zmareny, k organisovánÍ nové,
ciste proJetárské strany. Pozorujeme s potešením, že už
i d.ržitelé proletárské diktatury, kterí dvacet a tricet let
hrímali proti malomeštáctví, jdou nyní cesto).! všeho
ostatního a jsou sami házeni mezi malomeštáky. Zdil
se, že duchu, kter)' se oženil s nekolika formulkami,
musí lidstvo vubec pripadat nevylécitelne malomeštá
ckým, a že jedinou spolehlivou zárukou proti malome
štáctví je smrt. I pan uje, pokud se malomeštáctví týká,
v ruském socialismu nyní tato zábavná, ac ponekud
zmatená situace: sociální demokraté považují esery za
malomeštáky; pravice komunistické strany považuje za
totéž sociální demokraty; StalinLlV stred vytýká malo
n:eštáckost pravici; ale ta sláva netrvá dlouho, nehot
prišli Trocký a Zinovev a zaradili Stalina mezi malo
meštáky; a Korsch, vLldce levých nemeckých komu
nistu, považuje nepochybne v skrytu srdce také Trocké
ho a Zinoveva za malomeštáky, na které je treba d.át si
pozor.

Rozpor mezioposicí a vedením vybÍ jí se v dlouhých
teoretických sporech o dogmata. Nejvíce papíru snad
popsali Zinovev a Trocký hádáním o dogma cínské.
Reknu uprímne, že není velkou zábavou procítati tyto
these a protithese o cínské otázce nebo o anglo-ruském
výboru; nechutná to duchu lépe než jazyku chutná su
ché drevo. Krátce budiž receno, že Trocký a: Zinovev
i tu objevují se levejšÍ než Stalin: žádají, aby hned bylo
pocato s tvorením sovetu v Cíne a s naprostou neodvi
slostí cínských komunistu od jednotné cínské revolucní
strany. Kuomintangu; vytýkají Stalinovi, že ponechává
cínské komunisty vedení cínské buržoasie, a prorokujÍ,
že toto objetí bud.e pro cínské komunisty smrtelné. Ten
katolickou scholastikou prošlý clovek si predstavÍ, jak
tenké vlásky se štepí pri této diskusi a kolikrát je Leni
novo slovo obraceno se strany na stranu. Ale vlastní
podstatou sporu je dogma o Nepu a dogma o ruských
sedlácích. ,

T ,enin je otcem ruské revoluce i otcem nové hospo
dárské politiky (N epu). Nekde v hlubinách jeho revo
lucního ducha spal praktický smysl a probudil se v roz
hodné chvíli. Jako Lenin velmi dobre postrehl, cím mu
že revoluce'v Rusku zvítezit, tak si i uvedomoval, cím
"e mMe udržet. Dríve než jeho d.ruzi si ujasnil, že so
ci,J1ismus není jen otázka moci a diktatury, nýbrž i vý
rohy; nedovede-li sovetská diktatura ruský národ uži
vit, padne, i kdyby Ceka byla sebe hroznejší. Proto od
urcité chvíle pocíná se Lenin více než o to, kolik tová
ren bylo vyvlastneno, zajímat o to, kolik tyto vyvlast
nené továrny -vyrábejí. Tvárí v tvár hrozné chudobe
7:eme pocala pro neho otázka výroby být duležitejší než
otázka vyvlastnení. Už r. 1918 vydal knihu »Sovety pri
díle« s tím cílem, aby rekl, že »pro úspech konecné
ofensivy je nutno zastavit ofensivu proti kapitalistum
pro tuto chvÍli«; »vÍce jsme se nakonfiskovali, než
jsme mohli spocítat«. Ofensiva byla vskutku zastavena.
Jako generál, jehož vojsko .ítokem pronikne príliš ku
predu, udelá nejlépe, zasté!v' r se na nejakou dobu a
zorganisuje nove nabyté zá,' Í, tak také Lenin po
znal, že nic nepomuže daleko do predu posunutá fronta
socialismll, je-li za ní chaos; životní otázkou nejsou
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další konfiskace, ale výroba; a protože výroba nemuže
existovat bez dobre fungující administrativy, »správné
úctování je nyní naší hlavní národní záležitostí«. V ud
ce revoluce se stává prvním jejím kacírem. Nikterak
se neostýchá ríci, že <:nost revolucní rozhodnosti není
nejpotrebnejší <:ností pro každou situaci; co zaslu
hovalo prvního místa r. 1917, nezasluhuje ho už o rok
pozdeji; sovetský stát se jen pouhými revolucními
vlastnostmi ujržet nemuže, protože revoluce nic nevy
rábí. Pocíná mluvit skepticky o lidech, kterí nevynikají
nicím jiným než tím, že jsou spolehlivými komunisty:
»Mají jako komunisté jiste znamenité vlastnosti, prece
však budou od obchodníku pokládáni za blázny, a asi
právem«; »není treba komunisty tam, kde má být sve-.
domitý obchodní príruCí«.

Nová hospodárská politika (Nep) vznikla v ovzduší
strašné bidy a rozvratu, o nichž bylo jasno, že musí
býti prekonány za každou cenu. Ponevadž socialisti
cká výroba vubec nesta,cila, bylo dovoleno vyrábet po
kapitalisticku, a ponevajž za dnú bídy se ukázalo, že
jedine malovýrob ci a maloO'bchodníci zásobovali mesta,
bylo težko je zakázat, i když jejich existence byla ko
munistické theorii jako 'trn v oku. Objektivní význam
Nepu je v tom, že komunisté verejne priznali, že
z vlastních sil nedovedou obnovit výrobu a že potrebují
cizí pomoci. Rada podniku byla ponechána v moci
státní, ale ostatní byly predány kapitalistúm aby na
nich hospodarili po svém. Komunisté si umínili, že za
tím budou stát okolo a dívat se, jak se to delá. Lenin
to rekl výslovne: »at se kapitalisté na vás abohacu jí;
vy se pri tom budete u nich hospodársky ucit a pak
teprve zbuju jete socialistickou republiku.« Oficielní
,';Qvetský theoretik Bucharin velmi je pronásledován
oposicí za to, že zvolal jednoho dne k osobám v Ru
sku hospodársky cinným: »Obohacu jte se!« Nevíme
presne, co mu šlo pri tom hlavou, a autor se pozdeji
pokusil toto slovo vzi't zpet. Ac je to ovšem neslýcha
ne heslo v komunistickém státe, ukazuje se z výše ci
tované vety, že Bucharin se pri tom nemusil zcela obrá
tit k leninismu zády.

Nep byl tedy dokonalým, ac ovšem ne kajícným
priznáním, že komunismus z vlastních sil nedovede
obnovit výrobu; vedle domácích podnikatelLl byli vo
láni i cizí kapitalisté, aby si rácili posloužit a pomá
hali obnovovat: k tomu dli mela sloužit politika kon
cesí. Lenin shrnul tuto taktiku v ponekud mystickO'u
formuli: ústup, preskupení sil a nový postup je jdine
správnou cestou 'k socialismu. Krach revolucních pra
covních method, které byly založeny na dobrovolnosti,
byl nepopíratelnÝ. Sám T,rocký je kdysi zcela nelicho
tive vylícil takto: každý »voják pracovní armády«
urízl za mesíc prumerne jedno poleno; porazí strom,
a pak ho táhnou s hudbou a oslavou práce domu. Na
revolucní' pracovní methody bylo vzato velké košte,
byli povoláni starí specialisté k vedení podnikú, a Le
nin se první vyjádril, že nelze Rusko ubránit pred za
vedením taylorismu. Komunistická theorie ustoupila
na celé cáre potrebám výroby. O puvojním válecném
komunismu ustálilo se v oficielní theorii mínení, že
byl jen spotr~bou zásob již existujících, ale že se na
prosto nehodil k výrobe statku nových.

Mrtvý Lenin je takovou silou v sovetském Ruskui v Internacionále, že každý, kdo chce neco podnik
nouti v techtO' institucích, udelá nejlépe, oblece-li se
od hlavy až k pate do brnení z cit~tu z Lenina. Nikdo

to ovšem nepochopil lépe než Šmeral. Jeden z mluvcích
trocQ tické oposice u nás, p. Gorovský, vypráví ve
své brožurce zajímavou po té stránce historku o tom,
jak chtel sepsati. knížku a šel na poradu k Šmeralovi:
»až do omr,zení mne všemožným lichocením ponoukal
k dalšímu psaní a jen radil, abych z »duvoju opatr
nosti« sestavil celou knihu z citátu z Leninov~'ch
del ... « Ponevadž tedy v Rusku se vubec nic bez Z3
klínání Leninova stínu nedá podniknout, dovolávají se
ve sporu o N ep Lenina obe strany a házejí po sobe
citáty. Prosím, abych byl zprošten povinnO'sti zkoumat,
je-Ii Leninovi blíže Stal in nebo Trocký. Je z ncho
Ínožno uvádet citáty pro i proti. Charakterisoval-l1
Lenin novou hospodárskou politiku tak mlhave jako
»ústup, preskupení sil a nový postup«, je možno ovšem
do nekonecna se príti o to, kam až považoval Lenin
za nutno jít v ústupu, byl-li by spokojen s dnešním
})preskupením sil« a kdy by byl jal znamení k novému
postupu. Naprosto ovšem nemuže být spor o to, že
linie Nepu vyšla od Lenina, a vLldcové dnešní oposice
sami horlive se úcastnili pocátku toho díla. Trocký
tehdy volal: »Povolme buržoasii moratorium !«, a Zi
novev se vyjádril dokonce poeticky: »N ové casy -
nové písne.« Toto vše oposice ovšem nemuže zaprít.
Pre se jen o to, byl-li by šel Lenin v Nepu tak daleko
jako jde Stalinuv smer.

Že Nep znamená pro komunismus urcité nebezpecí
a že za jistých podmínek by mohl zavésti sovetové
Rusko tak daleko, že by zabloudilo a nenašlo už cesty
zpet ke komunismu, o tom puvodcové Nepu se mnoho
napremýšleli. Rozhojli, že není treba se báti, bude-li
zachována bdelost a opatrnost. Rykov, generál sovet
ského hospodárství, takto argumentoval:

Nep je pokracování našeho trídního boje. Soukromé
vlastnict'ví, nyní se rodící, prichází do prazvláštních pod
mínek. Máme v rukou celý státní aparát, a nedovedeme-li
zvítezit nad kterýmkoli konkurentem na našem území, bude
to znamenat ohromnou nedovednost a hlupáctví. Dríve jsme
konkurenty proste odstranili mocí. Nyní je músíme premoci
lepší prací. V této konkurenci se musíme naucit admini
strativní a tvurcí práci. To je plus volné smeny, že kaž
dého prinutí k práci.

A abychom ukázali, že i v této otázce souhlasili
nejdríve nynejší vudcové oposice s vedením, citujeme,
co rekl v první velké debate o N epu Kamenev:

»Jsme presvedceni, že kapitál, který bude nucen pracovati
za podmínek" .iež my mu stanovíme, bude si nevedomky ko
pat hrob. Bez neho nemužeme se »prevyzbrojiti«, 1'0 je dia
lektika historie, bez neho nelze provésti elektrisaci Ruska.
Ale on sesilováním sovetského Ruska, stuprlOváním jeho
výrobních sil vyplní úlo~ kterou predpovedel Marx slovy:
kapitál si kope historický hrob.«

At už meli dnešní oposicníci o Nepu jakékoliv mí
není, je pri rozeno, že každá komunistická oposice,
která se vyskytne v Rusku, najde nejvydatnejší potra
vu v poukazování na propast mezi komunistickou
theorií a konkrétním hospodárským stavem. Trocký,
Zinovev a Stalin hledají v oposici proti Nepu nejvetší
svou nadeji mezi proletárskými vrstvami, které nemo
hou být N epem práve' nadšeny: ac jsou theoreticky
pány v Rusku, prece proletári, kterí pracují v pojniku
n.ekterého nepmana, nevidí mnoho rozdílu mezi clneš-
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(Statistická data podle »Zpráv stát'. úi\adu statist.« a podle
V. J. Peters: »Uhlí v Ceskoslovenské republice 1927«.)

Hnedé uhlí.

IV. O str a v s k o-k a r vín s k Ý r ev í r.
40 dolu, 40.412 delníku, težba 1925: 9,140.135 tun.

III. Ž a c 1é r s k á pán ev.
4 doly, 2.416 delníku, težba 1925: 381.292 tun.

Ve dvou dolech je sice zrejmý ceslký vliv, ale ta~ ne
patrný, ž·e tyto závody vesmes pokládáme za nemecké.

Nemci 1000;0.

Príznacné pro tento revír je soustredení dolu
v majetku velkých železáren, po prí pade velkých zá
vodu, takže prevážná vetšina težby pripadá na šest
spolecností. Z nich ctyri jsou nepochybne nemecké,
t. j. dobre z 800;0 rakouské a ríšskonemecké. Domá
cího nemeckého kapitálu je zde málo. I tam, kde pod
vlivem pomeru se zavádí ceské vedení, má rozhodující
vliv Víden. Naproti nemeckému kapitálu stojí vedle
malých státních dolu nejvetší závod revíru, o lder)'
se delí ive financní skupiny: francouzsko-ceská a ra
kousko-francouzská. Ma jorita je v rukou ceských a

francol1zsk}'ch, což je zrejmé i z toho, že vedení podniku je úp'1ne ceské. Rakouský vliv utrpel oichodem
význacné osobnosti ze správní rady. Tento závod cítá
me z jedné tretiny k nemecké, ze dvou tretin k ceské
skupine. Konecne pocítáme z jedné tretiny k ceské
skupine závod s majoritou sice nemeckou (rakouskou),
ale se znacnou ceskou úcastí kapitálovou a s vlivným
ceským vedením. Národnostní složení se 'nám pak jeví
asi takto:

Ceši 32%, Nemci 680/0.

Jak již receno, je zahranicní úcast velmi znacná,
ale težko lze ji zjistiti, ježto není prímá, nýbrž jde
prostrednictvím jiných bank. Na ceské strane lze na
vrub francouzského kapitálu pripocísti asi 500;0, na
nemecké strane úcast rakouského kapitálu ciní (spolu
s francouzským) více než 80%.

V. R o s i c k o-o s 1a van s k Ý r e vír.
5 dolu, 2.862 delníku, težba 1925: 348.930 tun.

Kapitál je znacne promíšen, na nemecké úcasti má
podíl i rakouský kapitál. Pomer je asi

Ceši 37%, Nemci 630;0.

Ostatní malé pánve na Morave (2 doly, 77 delníku,
težba 4.2°4 t.) jsou nemecké.

Je tdy v kamenném uhlí toto rozvrstvení:
121 dolu, 62-453 dellJíku, težba 1925 12,558.992 tun
Z toho na ceskou úcast pripadá 4,296.729 »
N a nemeckou 8,262.263 »

Vyjádreno v procentech:
Ceši 340;0, Nemci 66%.

Z celých 1000/0 lze však na ceskoslovenský kapitál
pocítati sotva 30%.

1. S e v e roc e s k ti pti n ev.
136 dolu, 32.23° delníku, težba 1925: 14,478.831tun.

V celém revíru 17 dolU ceskýeh s težbou 3,649-467
tun. Ostatní doly vyhranene nemecké, s úcastí ríšsko
nemeckou, rakouskou a francouzskou.

HOSPODARNARODNI

Jirí Hejda:

Komu patrí
ceskoslovenský prumysl ~

III.

Kamenné uhlí.

kem a dobou starou; z »ústupu, preskupení sil a no
vého postupu« cítí zatím jen ústup. Komunistická dik
tatura musí nekdy otevrene držeti a hájiti Nep' proti
delníkllm.l Že se ho Stalinuv stred tak houževnate drží,
je dukazem, že stále ješte nedt1Veruje veJ vlastní vý
robní síly socialismu.

Stal in setrvává pri presv,edcení, že diktatura stací,
aby oivrátila jakékoliv nebezpecí, které by mohlo vy
jíti z Nepu. N ep - to je jen kráva ve stáji: podojíme
ji, kdy chceme, a treba ji i zabijeme. Oposice naproti
tomu praví, že diktatura je pomalu korumpována du
chem Nepu a že ztrácí už sílu, revolucní bdelost a od
hodlanost, jichž je potrebí k tomu, aby se s ním mohla
jednou vyporádat. Oposice nemá celkem nic proti
obrazu krávy ve stáji, ale zamenuje role: kráva ve
stáji jsou sovety, a Nep je ten, kdo dojí. Pan Artur
Pollak charakterisoval za ceskoslovenskou trockisti
ckou oposici takto rozmrzele stanovisko stalinovcu v té
veci: »Ukoristí-li si nekdo milionek rublíku, mají to
sovcty u neho schováno.« Stalinovci opravdu jsou pre
svedceni, že vše, co ~ ep nashromážií, hromadí jen pro
sovety, které to prevezmou, až SE: jim zachce. Zachce
se jim pak tehdy, až bude dokonána historická úloha
Nepu, obnovení výrobních sil. Oposice naopak tvrdí,
že sovety jsou na ceste podlehnouti hospodárským si
lám, jež samy vyvolaly a jež horlive chrání i proti
proletariátu. Žádá, aby by rozbit skleník, který dikta
tura vystavela kolem Nepu. Navrhuje »rázný diktá
torský zákrok proti boržuasii, novou nacionalisacní
(konfiskacní) vln11 na ozdravení sovetského hospodár
ství, utvorení spolku proletariátu a chudiny.«

Proti tomu namítají Stalinovci. že oposice predsta
vuje siružení lidí, kterým vypovedely službu nervy pri
pomalém tempu socialistické výstavby.

I. K 1a den s k o-r a k o v nic k á pán e v.
29 dolu, 1I.289 delníku, težba 1925: 1,826.175 tun.

Nejvetší doly tohoto revíru patrí do koncernu dvou
cesk)'ch bank a to dva doly úplne, pet dalších pres
akciovou spolecnost, na které je znacne súcastnen lle
meck)' kapitál; pres to však ceský vliv a ceské vedení
jsou rozhodující. Pomer je zde ve prospech Cechu

Ceši 57%, Nemci 430;0.

II. Plz e lí. s k o-r a dni c k á pán e v.
41 dolu, 5.397 delníku, težba 1925: 858.256 tun.

Hevír patrí vetšinou l1emeck)-m majitelum. V ce
ském majetku je trináct dolu, ve dvou se uplatnuje ve
správní rade a vedení ceský vliv. CelkovÝ pomer je

Ceši 280;0, Nemci 720;0.



18,60'4.678 tun
3,785-472 »

14,341.665 »

Národnastni pamer:
Ceši 25%, Nemci 75<70.

II. F'a 1 k n a v s k a-I a k e t s k á pán e v.
6~dolí'l, 6316 delníku, težba 1925: 3,520.237 tun.

Nemci IOO<7o.

III. J i h a m a r a v s k á pán e v.
9 dolu, 652 delníku, težba 1925: 204.459 tun.

Drobné daly v akalí Hadonína, dva ceské.

Ceši 26<70, Nemci 74%.

IV. O s ta t n í dal y v h i s t a r i c k ý c h z e
mí c h.

5 dolu, 94 delníku težba 1925: 57.505 tun.

Malé daly u Liherce a Frýjlantu v Cechách a u FrÝ
valdovave Slezsku v majetku nemeckém, u Ces. Bude
jovicv majetku ceském.

Ceši 28<70, Nemci 72%.

V. S 1a ven s k é dal y.
7 d'olu, 1.057 delníkli, težba 1925: 343.646 tun.

Jediný význacný dt'il nemecka-madarska-slavenský.
Slovenská úcast asi 20'<70. '.

Slováci 20ro, Nemci a Madari 80%.

Hnedé uhlí celkem:

217 závadt'i, 40'.949 delníkt'i, težba 1925
Z toho na ceské (slav.) doly pripadá
Na nemecké (madarské)

Národnastní seskupení:
Ceši 20%, Nemci 80<70.

Cizí úcast lze odhajnauti približne na 15-2aro.

Težký prumysl.
(Hu t i, žel e z á r n y, a cel á r n y a s tr a jí r n y.)

Zjištavání náradnastních pamertl t. zv. težkéhO' pru
myslusetkává se patud s abtížemi, že je nutnO' vyvara
vati se apetavnéha pacítání téhaž padnikú v rt'izné
souvislasti. Máme radu závadt'i úplne specialisavaných,
aleješte více padnikt'i velkých, zabývajících se nejrt'iz
nejší výrobau. Tak na pr. Vítkavice vedle vlastních
dolu(a nichž je zmínka jinde) a vedle hutí mají i ace
lárny,.ale vyrábejí v razsáhlých dílnách hatavé katly,
mostní kanstrukce, kala, nápravy, padvazky, setrvac
níky, laže, ladní šrauby atd. Tauž výrabau zabývají
se i Škadavy závady, které vedle taha však mají úpl
nou výrabu všemažných strajt'i, ad lakamativ až pa
odstredivky, ad autamobilú až po frézy všech druht'i,
turbiny i dela, kladiva, klíce i jeráby. Pajabne je tamu
u rady jiných velkých závadt'i. Volil jsem prata tentO'
postup: Huti, železárny a acelárny, pakud se nezabý
vají výrabau straju, zahrnul jsem v jednu skupinu,
rovnež tak všeobecné strajírny. Ve specielních stra
jích (haspadárské, textilní, automabily, vagany atd.)
a ve výrabe drabného železnéhO' zboží jsem k záva
dum,prabraným již v 'nekteré z abau skupin, nepri
hlížel,pakud ta avšem nezkreslovala celý obraz, jako
na pr. v autamabilech, kde nebylo avšem možnO' vy
nechatiŠkodu-Laurin a Klementa a »Pragu«. Vyloucil
jsemtyto závady tdy z úvahy pri vše0becných stro-

jírnách. Pakud jde a metítka, je velmi abtížné nalézti
je. JežtQ j~ výraba tak úžasne pestrá, zt'istal jsem pri
pactu delnictva a pactu užitých HP (kde byla mažna
zjistit) v jednotlivých skupinách, ale davaliL-jsem si
karektury padle. volnéhO' uvážení v tam smyslu, že jsem
význam velkých závadtl padtrhoval více, než vychází
na jeva z císel a pactu delnictva, caž je dle méhO'
soudu správné s ahledem na výhajy koncentrace,
která práve v težkém prumyslu hraje významnau rali.
Pakud jde kanecne a závody s méne než roa delníky,
nezjištoval jsem jich individuelne vt'ibec. Není 'ta jed
natlivci technicky mažna a pak lze míti za ta - jako
i jinde byla podatknuta - že drobné slévárny, me
chanické dílny, správkárny, drabní výrabci rt'izných
nástrajt'i a železnéha nebO' plechavéha zbaží neliší se
náradna;;tí aj svéha akalí. PrO' tytO' firmy jednatlivcll
je razhadné scítání lidu, které nám ukazuje bezpecne
nekterá fakta:

Z p r a c a v á ním k o v u (slévárny, válcavny, ka
vári, nažíri, zámecníci, drátavny, výrobci nádabí a
klempíri, zvonari, zpracování drahých kavt'i) živila se
r. 1921 samastatne 30'.949 asab a ta 20'.652 Cecht'i a Sla
vákt'i, 880'5 Nemetl a 1492 Madart'i. Pamer samastatných
je tedy 67ro Cecht'i, 29ro Nemct'i a 4% Madart'i, cemuž
adpavídá i pacet delnictva: 123-475 Cechu (68ro),
52.828 Nemct'i (30ro) a 3740' Madart'i (2%). Ale d a
t a a ú r e dni c t v u již zrejme ukazují, že vlastní
prtunysl, který úrednictvo zamestnává, je prevážne
nemecký: Cechtl je mezi úredníky 2.742 (45%) J Nem
ct'i 3.141 (52%), Madart'i 188 (3%)·

Prt'imysl strajnický (straje, vazy, vagany,
lakamativy, autamabily, elektratechnika) ukazuje císla
zcela jiná. Ze §amastatných 17.126 asab je 11.0'64
(64ro) Cecht'i, 5.318 (pro) Nemct'i a 744 (Sro) Ma
dart'i. Delnictva je celkem 10'3.294, z tah a 73<70 Cecht'i,
25'70 Nemct'i a 2% Madaru. Prumysl je prevážne ce
ský, caž ukazují data a úrednictvu: z ro.934
je 6.718 (62ro) Cechu, 4.0'0'9 (37<70) Nemct'i a 177
(Iro) Madart'i.

Pravdeme-li saucet úrednictva prO' cel Ý tež k ý
p r t'imys 1, dastaneme: 9490 Cecht'i = 56<70, 7. I50'
Nemct'i = 42<70 a 365 Madaru = 2%. TatO' data ne
jsau príliš vzdálena skutecnasti, ale pam"er Cecht'i
k Nemct'im je '( celku ješte panekud príznivejší, pra
tože císla zde uvedená jsa u z' raku 1921 a ad té daby
celá rada závadt'i prešla dO' sféry ceskéhO' kapitálu.
Dnes je zejména na Marave a v sev. Cechách mnažství
závadt'i, kde je v tavárnách patrících da ceské zájmavé
sféry, zamestnána mnažství nemeckého úrejnictva.
N aapak j.e pamerne mála závadt'i nemeckých, kde je
ceské úrednictva - s výjimkau vedaucích sil, jež jsou
mnahde spíše prO' jména.

Uvidíme z dalšíhO', že je-li hutnictví a výraba aceli
spíše nemecká, je strojnictví prevážne ceské. Merili
jsme dasud dle delnictva. Ale strajnictví jakažta finální
prt'imysl vyrábí zboží daleko hodnatnejší za nepo
merne vetší a výkonnejší úcasti straju. Lze pratO' vý
znam strajnictví zdt'irazniti i v cítání náradní prísluš
nasti. V celku pri adhadu velmi opatrném mužeme sta
naviti pro celý težký prumysl tenta náradnastní pamer:

Ceši 60<70, Nemci 40<70.

Zahranicní kapitál je velmi silne zastaupen v hut-,
nictví a ocelárství; ve strojnictví méne, v te:x;tilních
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strojích a v e1ektrotechnice nejvíce. Celkový pocet del
nictva v prlunyslových závodech ciní asi 150.000 osob.~

Huti a ocelárny.
V hul~ictví a ocelárství lze vz~leden.1 k úplné kon

centraci výroby v nekolika málo velikÝch závodech
zjistiti národnostní pomery dosti presne. Až na dve
spolecnosti, na nichž je súcastnen cesk)', francouzsk)',
nemecký (domácí) a rakouský kapitál, je náro::lní prí
slušnost jasná. Celkem je u nás devet železných hutí,
z tech je v, provozu 8. Vysokých peci je 26, z toho 20
\" historických zemích a 6 na Slovensku. V)Troba su
rového železa cinila r. 1925 1,166-422 tun. Vedle techto
devíti železáren, které soucasne vyrábejí a zpracují
i ocel, vzali jsme v úvahu v této kapitole jednu medár
nu. jednu váJcovnu oceli a závody magnesitové, celkem
; 4 podniku, zamestnávajících r. 1926 45.500 delníku.

Z toho ceské závody jsou státní železárny v Tisovci
a Podbrezové na Slovensku (3950 del.), dále malá že
lezá.rna v Rokycanech a závody ve Fr)'::llante ve Slez
skl1. Smíšené podniky jsou v Ostrave, kde cesk)T ka
pitál (spolu s francouzským) ciní 2/3, železárský podnik
v Praze, kde vliv ceského bankovního kapitálu a ve
dení lze odhadnouti na 50ro, a ocelárský závod na
Kladne (s úcastí na nekolika jiných závodech), kde
ceská úcast není vyšší než 20ro. V celku pripadá na
ceský podíl 13-700 delníku.

Nemecké závody jsou v Ostpve. ff olOl1hkove. Trna
ve. Prívoze, Bratislave, Pnze, Kladne a Povrlech 
celkem 31.800 delníkt"1. Na v~ech závodech je velmi
silne úcasten cizí - rakouský, madarský a francouz
ský kapitál (pres Víddí.). Nejvetší závod vllbec je plne
odvislý od zahranicního kapitálu.

T árodnostní složení:

Ceši 30ro, Nemci 70ro.

Úcast zahranicní: v cesk)'ch triceti procentech rov
než asi 30'ro, v nemeckých sedmdesáti více než 80%.
Na ceské strane je to francouzsk)' kapitáL na nemecké
vídenský, francouzsk)T (pres vídenské banky) a ma
d'arský.

Všeobecné strojírny.
V této souvislosti uvádíme pouze nejvetší podniky,

zabývající se všeobecne výrobou stroju, pokud nejsou
specialisovány. Ježto z nejvetších podnikll - jako na
pr. Škodovy závody, Ceskomoravská-Kolben-Danek
- nelze vytrhávati jednotlivá oddelení a raditi je do
jednotlivých skupin, protože by se tím obraz zkreslil,
není k závodum, probíraným zde, hledeno již v dalším,
s výjimkou automobilu, které byly zde vylouceny z úva
hy. Celkem byla zkoumána národnostní príslušnost
35 velkých závodu, zamestnávajících pres 300delníkú
nebo vybavených dokonale strojne. Z techto závodu je
den má pres 20.000 delníku, dva pres 5000, dva pres
2000, tri pres 1000, deset pres 500 ::lelníku, celkem
okrouhle (v roce 1926) 56.000; z toho nemecké závody
mají 10.000, ceské 46.000 delníku. Prumysl je sou
streden v. Praze, Plzni, Rokycanech, Brne. Teplicích,
Ostrave, Olomouci. Zahranicní kapitál je znaCne za
stoupen u podniku nemeckých (Víden). u ceských
v jednom prípade francouzský a cástecne rakouský.

:N árodnostn í rozvrstvení:

Ceši 82ro, Nemci T8ro.
Zahranicní úcast asi 30ro.
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Elektrotechnika.
Nepocítáme-li velké závody, jako je Škoda, Cesk

moravská-Kolben-Danek, které mají ovšem velká elek
trotechnická oddelení, ale jež byly posuzovány již
jako celek v jiné souvislosti, patrí s,em 49 vetších zá
vodu (pres 50 delníku), z toho 26 ceských a 23 neme
ckých, s celkovým poctem 11.585 delníkt"l (r. 1926).
Závody jsou roztroušeny po celé témer republice -
s výjimkou Slovenska, kde je elektrotechnický prumysl
soustreden v Bratislave. Nejvetší závody jsou v rukou
zahranicního kapitálu a sice: nemeckému koncernu
patrí závody v Bratislave, Praze. Podmoklech a Mo
helnici, celkem s 3500 delníky, rakousk)T kapitál je sú
castnen na jedné vetší továrne s 900 delníky, anglicko
rakouský kapitál na závodu s 200 delníky - menší je
úcast francouzská. Vedle toho nekolik ríšskonemeckých
firem má v CSR pobocní v)Tobny žárovek, velký ne
mecký koncern pak menší montážní dílnu se 100 del
níky. Další velké závody jsou v PodmO'klech a Ústí,
patrící nemecké skupine. Ceské velké závody jsou
v Pardubicích, Brne, Kladne a Blansku. Práve v po
slední dobe prešly velké ceské závody do rukou ríšsko·
!lemeckého koncernu, címž byl pomer národnostní pre
~;llnut. Ostatne tentO' vývoj nezdá se býti ješte skoncen.

Národnostní rozvrstvení:

Ceši 30ro, Nemci 700/0.

Zahranicní úcast pres 40ro. z toho nejvetší cást
ríšskonemeckého kapitálu. (Dle toho rozvrstvení: Ceši
30ro, Nemci 30ro, zahranicní 40r(J.)

LITERATURA A UMENÍ
Štepánka P etránová:

Renezance ceské erotiky.
V "Rozpravách Aventina« stežuje si Jaroslav Durychv clánku "O ceskou erotiku«, že nebylo porozumeno
i.cho snaze o renezanci ceského erotismu podle národ
ních písní, ba dokonce, že byl oznacen jeho pokus za po
horšujícÍ. Ráda bych vyložiia se stanoviska pouhého cte
náre, proc - podivuji,-li se na jedné strane básníkovu
nadšené hymne na dívcí krásu v essayi »Tajemství dívcí
krásy«, patrím na druhé strane k tem, kterí nenašli za
líbení v jeho obnovené ceské erotice.

Od dob troubadouru a minnesangru nevzdai muž dívcí
kráse hold rytírsky pokornejší, nepovedel uprímneji

svuj obdiv a enthusiasm slovy štedrejšími a vybranej
šími, než ucinil Durych v »Tajemství dívcí krásy«. Ženy
nemohou než podekovati básníkovi. Škoda, že naše ra
dost není úplná! Neco nám ji kazí: je to stud »zlodeje
z Bagdadu«, který se stydí prijmouti veliký dar lásky
s rukou krásné princezny, protože si ho nezaslouží.
Nebot "každý si musí své štestí zasloužiti!"

Na »Písni milostné,{ ze »Trí tronícku« chci ukázati,
proc není porozumeno básníkove snaze o renezanci ce
ské erotiky. »Písen milostná« má všecky vlastnosti, které
vidí autor na ceských erotických písnickách: »Je na tom
videt, jak jemnost je spojena s cistotou, uprímnost s ne
hou, telo s dušÍ. Ze všeho toho se projevuje ryzí dobrota
duše.« A prece, jakýi nepreklenutelný rozdíl mezi ceskou
písní národní a »Písní milostnou« Jaroslava Durycha!
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Aby rozdíl zretelneji vysvitl, položím národní písnicku
vedle »Písne milostné«:

S rozvíjejícím se dejem »Písne milostné« stoupá cte
náruv nesouhlas. Cítí, že povídka není, nemuže a nesmí

Písen milostná: Neznámý hoch potká za májového
soumraku na silnici neznámou dívku, lámající vetev roz
kvetlé stremchy a takto spolu hovorí:

Komu pak je, Lidulink{),
kom u pak je daruješ?
Jeden s{)be, druhý tobe,
že mne verne miluješ.

J. HaniC (Londýn):

Ceští grafikové V Anglii.

Uvádím-li podobnost myšlenek a sledu obrazu Dury
chovy "Písne milostné« s myšlenkami a obrazy Písne
Šalomounovy, chci tím ríci, že mám dojem, jako by byl
básník inspirován touto písní daleko více, než erotickými
písnickami ceskými! -

Své poznámky shrnuji do otázky: Je erotika povídek
Jaroslava Durycha opravdu renezancí ceského eroti
ckého cíteni na základe národních písní? Není spíše ra
finovaným vyžíváním smyslu v rozkoších bez vyslo
vene ceského zabarvení?

býti pravdivá. S nápady dívky »údesné cistoty«, která
»se zastavovala, jako by chtela ujistiti, že si ji>muže všu
de rozestlati jako ružový kvet a ulehnouti v ní k odpo
cinku«, nelze souhlasiti ani nalézati v nich zalíbení. vý
jev ve svetnici dívcine, když zvedá s pohovky mrtvolku
devcátka, aby pripravila na jeho míste lužko pro mi
lence, vystupnuje nesouhlas ctenáruv v odpor. Nebot
težko lze porozumeti tomuto ,nesmírnému štestí divého
smutku»! Normální clovek, natož normální dívka poci
tuje studenou hruzu smrti jako takovou a pri méne zdob
nosti a bohatosti její pravé duše, žádná lidská dívka
z masa a kostí nejednala by takto!

J sem li základního zde a nejvetšího rozdílu ceské pís
ne národní od Durychovy Písne milostné, jenž se mi
jeví v techto protikladech: skutecná - nemožná, prav
divá - nepravdivá, klad písne národní - minus 'pÍsne
milostné.

Jaroslav Durych tvrdí o erotice svých povídek, že je
obnovenou erotikou ceskou na základe národních písnicek.
S nemalým zájmem, pozorne a soustredene naslouchala
jsem pri ctení, které melodie ceských národních písnicek
ozvou se mi soucasne jako svrchní. krycí tóny dopro
vodu a zesílení "Písne milostné«. Nebot jedná-Ii se o ob
novenou melodii, znova vyvolanou z doznelých tónu, ce
káme, které melodie nám vybaví a pripomene. Melodie,
která se mi soucasne ozvala k této >,Písni milostné«, je
písen jiného národa, veky stará - P Í s e n ~ a lom o u
n o va:

»Odvrat oci své od patrení na mne, nebo ony mne posilují.«
J. Durych: »- marne mne chceš znepokojiti svýma ocima-«
Písen Šalomounova: »~ ta postava tvá pod{)bna jest pal-

me -«
J. D.: »- jsi jako jablon uprostred obilí -«
P. Š.: »- vej vetrícku pulnocní, a prijd vetrícku polední,

provej zahradu mou -«
J. D.: »Ach, obilí se v~ní, vítr se po nem mzutíká -«
P. Š.: »Aj, j.ak jsi ty krásná, prítelkyne má -«
J. D.: ~vždyt jsi krásná -«.

V umení jako v ostatních oborech jest naší povinno-
stí tukat na dvere mezinárodního pl'ostredí a vy

svetlit svetu, že nejsme bez tradice a bez hodnot. Vy
hneme-Ii se tomu, aby naše návštevy byly doterné; "
preneseme-li se pres nepríjemný dojem, že nás nekdy
považují za novácky, casem dojdeme k tomu, že se už
nevyskytnou lidé, kterí pochybují, že máme vubec neco,
co by stálo za podívání, anebo knihy, kde se mluví
o stredoevropském baroku, aniž se ciní zmínka o Praze.
V LondÝne je výstava grafiky spolku »Holl<:tr«, která

Co pak deláš, Lidulinko,
ve vodence studený?
Viju vence pro I1Ulence
z roz.marýny zelený.

K{)upala se Lidulinka

vdtvodence studený;
jel tam tudy její milý
na pekném vraném koni.

Gustav Flaubert v R o z h o vor ech o u m e TI í po
važuje za nejvyšší a nejtežší vec v umení »pusobiti jako
príroda, to jest rozesníti!« Uvedená národní písnicka má
tento rys nejvyššího umení. Nezmocnuje se našeho srdce
duhou slov, ale duhou obrazu a snu. A jak je prostá,
lIlalomluvná a strídmá! 'Ríkám-li si však hluboce a bo
hate metaforické, rozjímavé hovory básnické z »Písne
milostné«, marne hledám místecko, kde by se ješte mo
hla usaditi aspon jiskricka snení! Metafora pohltila nena
sytne všecko.

Ukazuji na tento rozdíl, jelikož Jaroslav Durych tvrdí
ve svém clánku, že >lV umení jest forma vším a obsah,
ten užitecni', mravný obsah, nicím!« a že »dokonalá for
ma umení i jed mení v esenci života«. Neupírám kouzla
reci autorove. ale prece nepresvedcuje na tolik, aby mohl
ctenár uveriti, že dívka s »tradicí ráje, údesné cistoty a
duchovní vyvýšenosti«, jak o ní praví v »TajemstvÍ dívcí
krásy«, pri prvním setkání s neznámým hochem na sil
nici rozhorí se k nemu takovou milostí, že mu nabídne
svuj prs k polaskání a mluví takto:

"Což myslíš, že ti sama neuchystám luž'l({) a trebas i zde

v prachu Silln.ici, nebo u nás na ulici? Budeš-li chtíti, ochráním
si te a budu .tvým lužkem, vernÝm, nejlepším a bezpecným.
Což nejsem statná a nemám dve ruce, které te udrží, a telo
:;vezí a teplé, cisté a bílé, že žádná princezna nespala nikdy
v takovém lužku, jaké ti udelám ze svého obietí?« - -

»Ach, kam lezeš, proc lámeš vetev, když mužeš ulomit ruce,
111avukrásného hocha, ul{)mit ho celého, jen mu ríci a pujde
s tebou, ponese te a mužeš si jeho telem i životem zatopit,

krásný {)heTIudelat, ohrát si ruce a po;íešit oci!« -
»Chceš mi p{)ložit ruku na srdce? Ach, položím ti prs do

dlane a PQdekuji ti za každý polibek!« -
»Jak krásne dopadly tvé nohy, jediný dopad tance a jest

to zvuk tvých strevícu, ci tvé duše, nebo zvuk štestí?« 
»Ach, ty nejsi pokušení a cíhání kvetu, ty jsi kusem chleba,

ty jsi odpoci'nkem, stínem v parnu a teplem za vecera.« -
"Pojd a nestuj, jak{) bys chtel zde se dockat smrti! Podej

mi Tuku, nes moji ruku v dLani, aspon nebudeš tak unaven!
Je težká moje ruka? Musím se o tebe ()pírat, jinak bys nevedel,
co je dívcí telo a srdce U bude veseleji tlouci v blizkosti mého

I .prsu.« -
»Zdálo se mi o tvé mladosti a volil jsem te jako písen na

louce, tiskl jsem; te rukou jako težký a blaženÝ snop zlatého
obilí, boje se, abych neztratil jediného klasu, jediného polního
kvetu.« -
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trvá nepretržite od cervence dodnes a potrvá ješte ne
kolik mesícu. Všeobecný úsudek znalcu grafického
umení - a jest jich v Anglii nemálo - jest ten, že »ni
kdy by si8tlemyslili, že Ceši ma ji neco"podobného«. Vel
ká západní mesta si zvykla dívat se na ,(umelecká díla
Francouzu, Italu, Anglicanu, Belgicanu, Nemcu, ne
kdy také Holandanu, Dánu, ŠvédLI a snad Rusu, ale
kdo z nich kdy slyšel, že jsou též na svete jména jako
Švabinský, Stretti-Zamponi, Kobliha, Silovský, vlád
noucí jehlou tak spolehlive a dovedne, jako kterýkoliv
umelec západu.

Pres 300 grafických listu, pocházejících od 22 gra
fikLI"celkem dobre dokumentuje cinnost ceské grafiky.
Mezi grafikou naší a anglickou jsou urcité rozdíly.
U Anglicanu grafika neprestala dosud být umením spi
še aristokratickým. U nás sleduje cíle širší, lidovejší.
Chce proniknout do nejširších vrstev, vZl)ítit u nich
touhu po umeleckém poznání a neprímo též hmotn:"
zájem. Nemohl jsem se ubránit tomuto dojmu, když
jsem srovnával naše listy s konvencními plody anglické
grafiky. U nich jistá ustrnulost na myšlence i forme,
u nás hloubka pojetí, otevrenost a nezaujatost VUC1 ja
kémukoliv sujetu a technika, která se nechce spokojit
s vymezenou možností ladné linie, nýbrž jde dál a chce
být necím více než cílem, chce býti prostr,edkem mezi
clovekem a umelecky pochopovaným a zažívaným sve
tem. To jest rozdíl, který padl každému Anglicanu do
oka. Jestliže P. S. Konody z O b s e rve r u se pone
kud divil, jak »Ceši zanedbávají linii«, prece nemohl ne
uznat, že »jejich dílo je skrz naskrz mužným a osob
ním« a že vyjadruje »vášen, idealism a romantického
ducha«. Ch. Marriott, umelecký kritik Ti m e s U, po
ukazuje na velmi živý a mocný dojem, jejž výstava
vzbuzuje:

»Af jest všeobecná úroven ceského umení jakákoliv,
jest jasno, že Cechóslovák má vrozený talent pro grafiku.
Grafika jeho vyniká více technickou pravostí než tech
nickou virtuositou. Témer ve všech prípadech použití
technických prostredku jest skvele prizpusobeno povaze
a druhu nácrtu, ale prostredek sám celkem méne zaujímá
umelce než jsme tomu zvykli doma.« ~-

Osobitost ceského grafického umení a neveliká jeho cel
kem odvislost od cizích vzoru jest druhým momentem,
pro nejž práce Hol1arovcu došla sympatického prijetí
mezi anglickými umeleckými kruhy. Marriott komen
tuje tuto vlastnost, kde referuje o barevných litogra
fiích Jana Rambouska, o nichž píše, že jest na nich
patrný vliv Matisse, »ale s menší škodou pro domácí
charakter, než to bývá všeobecne zvykem«. Týž kritik
prirovnává »výborné lepty« Silovského k pracím zna
menitého .anglického grafika Brangwyna a vi.dí v nich
»užší smysl pro Dekorativní rešení v~detailu«. »N árod
ní ráz ceské grafiky však není úzce šovinistickým.
nýbrž smeruje vedome k osvícenému realismu,« jak to
definu je umelecký kri,tik 11 r u t h. C o n n o i s s eur
nazÝvá ceské umení mladistvým a z výstavy odnáší si
dojem »pozoruhodné atmosféry síly, volnosti od všeliké
konvence a romantického cítení«. "G I a s g o w H e
r a Id vítá výstavu jako »kromobycejne zajímavou« a
vidí v hí »brilantní grafickou dovednost, spolcenou
s výhledem plným predstavivosti a jedinecne zbaveným
všeho desivého nebo sentimentálního«. D a i Iy T e
leg r ap h zve anglické grafiky k návšteve výstavy a
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doporucu je jim, aby se leccemus od ceských kolegu pri
ucili.

Jiným momentem, který byl pocinem »Hol1ara«
v Anglii znovu oživen, je otázka, má-li se umelec,gra
fik zabývati též barvou. Oficielní grafika pracuje zde
výhr:adne cernobíle, a umelcum, kterí kombinují jehlu
s barvou, není dosud ani možno státi se cleny na pr.
londýnské grafické spolecnosti. Tak daleko jde zane
dbávání barevného prostredku, považovaného v grafice
za vetrelce, který má jediný úcinek, a to ten, že odvádí
pozornost od vlastního grafického umení k barvickám.
Je zásluhou »Hollara«, že tento názor uveden byl v po
chybnost samým predsedou spolecnosti, který práve
v techto dnech podal své spolecnosti návrh, aby svuj
program rozšírila též na barevnou litografii, barevný
drevoryt etc. Návrh svuj podporoval zkušenostmi a
dojmy z výstavy »Hol1ara«, kterou zahajoval a kterou
detailne prostudovaL Rozmanitost ve vyjadrovací me
tode a technice jest další okolností, na niž poukazují
zdejší umelci a verejnost umením se zabývající. Pre
kvapuje na pr. rozdíl v rozmerech listu a zejména vel
ké drevoryty Maxe Švabinského (Rajská sonata, Pre
sident Masaryk a Mánes) vzbuzují podiv. S co t s m a n
poukazuje na tuto mnohotvárnost a rozdílnost v tech
nice a v prostredku a souhlasí s tím, že dejší umelci
meli by studovat nejen to, nýbrž i bohatství volby S11

jetu, která se nevycerpává jedním nebo dvema tradi
cionelními objekty, nýbrž sahá všude, i na motivy pro
sté a všední.

Pri hromadných výstavách toho druhu, kde nejde
o vyzvednutí významu jednotlivcova, nýbrž o vyvolání
celkového dojmu, nebývá zpravidla venována péce jed
notlivcum. Vkus obecenstva, jeho umelecká vyspelost,
výchova, a prirozené nebo naucené sklony jsou samy
pro sebe tak zajímavy, že zasluhují, aby byly alespon
zhruba zmíneny. »Nejmnohostrannejším a technicky
nejvyspelejším z grafiku, zastoupených v »Hol1arove«
výstave, jest Švabinský«, píše O b se rve 1'.

»Ovládl mistrne nejenom techniku leptu, suché jehly,
drevo,rytu, mezzotinty a litografie, nýbrž rozpíná se i na

šir.okém poli realistického a i~l1aginativního umení a pro
jevuje bezpecný instinkt pro prizpusobení své techniky
k šíri svého pojetí. Nic nemuže být dokonalejšího než dve
mezzotinty »Bílá kamelie«, jejichž rozmery pre.sahují
sotva velikost poštovní známky, zatím co velké drevoryty
»Rajská sonata« jsou provedeny v úplné harmonii s úžas
ným barokovým rytmem sujetu.«

'D. F. Šimon, jenž snad jediný vystavoval v Anglii
již dríve, Viktor Stretti a J. Stretti-Zamponi získali
zde jména jako umelci, jejichž barevné listy vzbuzují
pozornost jako rídké prípady »diskretního a legitimní
ho používání barvy k docílení efektu, jež jsou jinak re
servovány pro oblast malírství«. Jejich dílo je charakte
risováno technickou dovedností, »zesílenou peclivým
smyslem pro realitu«.

F. Kobliha je podle S co t s ma n u »mistrem sym
bolu a plnosti«. »Jeho drevoryt »Touha« vznecuje emo
ce až do stupne nicivého« (C o n n o i s s eur). »,Po
kušení svatého Antonína' jsou imaginativními koncep
cemi velké originality, sledující spíše ducha než písme
no díla, jež mají Í'lustrovat« (O b se rve r).

F. Bílek,fkterý byl v LondÝne zastoupen též 16 skulp
turami \ve dreve, byl zhodnocen londýnskými kritiky
jako »mystik jižních Cech, trída sama pro sebe« (R e-



f e r se). »Jeho dílo jest naplneno náboženským a my
stickým duchem, jejž možno po právu srovnati s na
šímWilliamem Blakem« (S c o t s m a n).

»A. J/ Alex se svým plným využitím tónu v leptu
jestna druhé strane, zejména ve svých listech s cikány,
nekdemezi Rembrandtem a Augustem Johnem« (T i
mes). »V. Silovský interpretuje v leptech a drevory
tech'romantické reakce moderního pdimyslového sveta.
Vysoképece á kladiva strojíren dávají mu nové esteti
ckéhodnoty a nový rytmus, jež dobre ovládá svojí re
alistickou technikou« (C o n n o i s se 1.1 r). Jan Konu
pekve svém ,Don Juanu' vyjadruje »jistý satirický hu
mor, nejlépe vystižený listem ,U zrcadla'«. Petr Dil
lingerzastoupen je »okouzlujícími drevoryty, jež vyni
kají pro svojí neobvyklou jednoduchost a kresbu«.
)}Karikatury Hugo Boettingera jsou dobre kresleny a
bezzvelicování více pravdivé než satirické.« (R e f e
ree.) - »Jeho kresby spisovatelll a -hudebníku, jako
Capka,Weingartnera a Furtwanglera jsou dovedné a
zábavné.«Tak bylo by možno citovati snad každý lon
dýnskýlist, nebot nenašlo se ani jediného hlasu, kter~T
bypusobil disonancne. R e f e r e e považuje »Hollaro
vu« výstavu za podnik nejživotnejšího zájmu, G I a s
go w Her a 1d mluví o ní jako o výstave neobycej
néhointeresu, S c ot s m a n doporucuje její návštevu
i tem nejblaseovanejším, Mor ni n g P o s t praví
o vystavených listech, že kdyby dokonalost byla vždy
pouhým kriteriem umeleckých del, »starí mistri pro
dávaliby se mnohem lacineji a díla jejich nástupcu
mnohemdráže«. D a i ly Her a I d v nadšeném ko
mentári nazÝvá ji dokonce »výstavou výstav«.

Shrneme-li celkové dojmy, »Hollar« prolomil leio
voustenu, která isolovala ceské umení, pokud jde o An
glii. Dal dobrý pocátek, a je vecí ostatních, aby nan
navázali. Výstava anglické grafiky v Praze v kvetnu
príštíhoroku je rovnež jedním z potešitelných výsledktl
této iniciativy.

Arnold HoUriegel:

V ovzduší filmového mesta.
Nemecký .spisovatel Hollriegel po

byl asi pul roku v Hollywoodu a vy
lícil v knize své dojmy. Prekládáme
nekolik úryvku z této knihy.

J

ollywood jest predmestí Los Angeles. Má více než 140.000

obyvatel, 58 velikých filmových atelieru a 247 film. spolee
tí. 80 procent americk);ch filmu pochází z Kalifornie a 80

ocent kalifornských filmu i Hol1ywoodu.

Jest na tOlU meste videt, že je založil film - celé mesto jest
. mová dekorace. Vyznacuje se úctyhodnou pa Vinou všech hi
orických stylu. Ale patrí stroji: automobilovéml1 motoru, re-
ktoru a kamere. Každý tu má aut.io, protože je musí mít.
do by si vyšel pešky na druhý konec mesta, musel by nekde

• ocovat. Nikde na svete neuzríme tolik štíhlých, zajímavých
ladíku a krásných žen. Vysedají celé dny v místnostech, kam

mohl prijít filmový režisér. I z ocí nevinných detí úpí pro
a: »Filmujte mne!«

\' rajském Hollywoodu jest ovšem i dostatek hladu, bídy a
"inu. Ale i toto jest tu dramatické a kinematograficky ro
ntické. Malý dukaz (stránka z mých zápisku):

24. listopadu. Nejelegantnejší kavárna hollywoodská
»Mont;martre«. V kouzelném svitu lamp tancí elegántní

muži s krasavicemi, ovešenými perlami. Jest tu nabito.

Vchází· I)JUŽ. Pristupuje k pokladne, namírí revolver:
»Rute vzhuru nebo strelím.« A pak otevrel zásuvku, vy
bral peníze a odešel. Pred vchode1Jl na neho cekalo ele
gantní autícko. IZmizel.

Není to sensacní výjimka - stává se to v Hollywoodu každého
dne a každé noci.

Hollywood jest neustále na honbe za typy. Potrebuje, jako

kdysi Commedia dellArte, obliceju, z nichž i ana1fabeti dovedou
vycíst osudy. Žil tu kdysi proslulý Fatty - typ pasivního komic
kého t1ustocha. Jednoho dne prestal být v soukromém živote

komický. Dopustil se cehosi, cO' bylo v rozporu s mra,vnostním
zákoníkem Ameriky. Nikdy už se nesmel objevih na plátne.
Protože byl trestán? Nikoli! Pouze proto, že Hollywood vyža
duje, aby umeci žili i v soukromí zpusobem, odpovídajícím je

jich typu. Verejnost by už byla neverila na jeho dobromyslnost
a pasivitu. Proto Hollywood neodpouští »útek z typu«.

Další príklad: jiná tlustá hollywoodská velicina napsala ve
selohru. Zápletka tkvela v tom., že hrdina hry našel lístky do
divadla, které si prisvojil. PoužíV jich ovšem nemohl, protože
pravý majetník ztrátu ohlásil. Byla to výborná veselohra. Ale
režisér j i rozhorcene odmítl se slovy: »A vy, hvezda filmu,
byste neodevzdal nalezené lístky? Je-li vám prízen obecenstlva
takhle lhostejná, nemohu vás potrebovat!«

V takových poutech žij í hollywoodské »typy«.
*

Slyšel jsem, že tu mohu spatrit ve veliké kalne jednoho
z atelieru bájecnou alpskou krajinu. Stanul jsem pred zmenše
ným pohorím z lepenky. Vrcholku nemelo. Ty jsou napodobo

vány zvlášt, úplne drobounce, a jsou pak valne zavešeny, podle
dokonalého perspekt!ického výpoctu, mezi pozadí a aparát; na
fotografii splynou v dokonalý snímek »podle prírody<<.

Za to pro film »Cesta do Tilsítu« si dal režisér Muráy proote
vybudovat velkomesto v »prirozené velikosti«. Ohromné náme
stí, (asi tak veliké jako Potsdamské v Berlíne), do· nehož vbí
haly rušné tepny. Ve stech výkladech se kupí pravé zboží, pro
jíždejí VU auta i tramwaye a pobíhá tu na 4.000 lidí. To vše
by udivovalo' pouze podnikavostí. Ale režisér Muray a nejpro
slulejší filmový architekt mesta, Rochu.s Gliese, tu pracovali,
snad vubec poprvé, úplne jen pro »oko« fotografického aparátu.
Postavíme-Ii predmety normálne, pusobí na snímku vždy po
nekud posunute. Neumístí tudíž tito dva umelci ani jeden pred
met »správne« a ani jednu per~pektivu »správne« nereší. Na prí
klad: podlahy se svažují a stJoupají, aby na fotografii pusobily
rovne. Na galerii kavárny sedí tríleté deti ve spolecenském
úboru; snímek pak vyvolává zdání, že galerie jest nesmírne

vysoko. Jak by jinak mohli tito pánové a dámy vypadat tlak
maJí?

Murayovy filmy dýchají ponekud chladem. Ale jest v nich

pripravována dráha oné nové velké veci, která teprve prijde:
umeleckému filmu.

*

Spasitel hollywoodský.

Když jsem jel z: Hollywoodu do filmovéh,y predmestí Culver
City, uvedomil jsem si poprvé podobnoot kalifornské krajiny

s palestinskou. Ale myslím, že zde, hlavne kol Hollywoodu,
jest to Palestina Antikristova.

Cecil B. de Mille režíruje s balkonu »Krále králu«. Dole se
hemží v starojerusalémské ulici lid. Než zapocal C. de MilJe
pracovat na tomto filmu., promluvil k tomutO' lidu: »Ladies and

gentlemen! Príbeh, který sehrajeme, hýbá po dve tisíciletí lid

stvem. Sehrajete-li film, jak si predstavuji, zaujme tento príbeh
lidstvo na další dva tisíce let.«
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PNtannosL

bohatství, jen
svoji duši.

A mne vysvetlil: »U mne není zástupových scén. Každý ze
statistiu musí hrát, to jest jednat individuelne, úplne podle svého
vnímání. Ve filmu to videt není, ale vycituje se to.«

Jak už receno: dole se hemží jerusalémský lid. Výpomocný
reZlser volá megafonem Pilátovu otázku~ »Co mám ucinit
s tímto clovekem?« Zástup reaguje. Jakýsi oStaroch rve: ,.Ukri
žujte ho!« Práve tak farizeové. A kdosi: »To je náramná my
šlenka! «Ale rozdivocelá žena jecí: »Necinte tak, necinte!« A
rozhorcený farizej odpovídá: »A proc, prosím te?«

Titulek ve filmu bude znít:

»Kdo z vás jest bez chyby, ukrižuj ho!«
»Pockejte ješte,« zve mne de MilIe. »Ted prijde na radu velká

Pilát'o,va scéna.«

Ale mne se zmocnuj e pocit strachu. Jest mi, jakobych cetl
slova: »A nezdeláš obrazu - - -«

*
H v e z d a v s o u k r o mém ž i v o t e.

V soukromém? Což jej mohou mít lidé, kt'erí žijí, aby byli
neustále fotografováni?

Promítaný obraz znamená pouze polovinu cinnooti hollywood
ské. hvezdy. Ješte duležitlejší snad jest výkon, vezící v soukro
mém fotografování. J eviš~ní herecka má úspech, když jí tisíce
tleskají. Filmová, když do.stává denne spoustu milostných do
pisu z Australie, Honolulu atd. Lya de Putti má tlajemníka
(evropského doktora práv), který celý den procím jen tyto do
PISY.

Hollywoodská hvezda myslí tedy jen na fotografický aparát.
1 látku na šaty volí tak, aby se dala dobre fotografovat. Pouze
Lon Chaney (typ »t a je m n ý« a u z a vre n ý) se nedá a n e
m u s í dát v soukromí zvecnovat. Osta~ní vždy a všude. A ta
vždy »typicky«. Bebé Danielsová, ženský protejšek Fairbank
stlV, preskakuje i doma prekážky. Ješitnost? Nikoli. Filmový
herec musí pouze" jako Petr Schlemihl, jenž prodal certu svuj
stín, dodt;žet poctive dáblu slovo.

Hollywood udílí svým oblíbencum slávu a
tehdy,,' ak, když prodali právo na svuj stín

*

Chapl in.

Toužil jsem po ,seznámení s tímto mužem, kteréhO' mám za
nejvetšího a nejhlubšího predstiavitele naší doby. Chtel jsem
mu rici: »Mister Chapline. jsem vám tak vdecen za to, že
žijete.«

V prvním týdnu svého pobytu j.sem zvedel, že Chaplin pozval
do svého' ctyricitipokojO'véhO'zámku na veceri prátele. Srdce mi
div nepuklo, že jsem nebyl mezi pozvanými. Ale kdože tam ne
pl-išel? Charlie Chaplin. Jak jsem slyšel, že velmi casto neprijde
tam, kde ho cekají. Angažuje trebas 70 statistu - za 10-25
dolaru denne. Cek"';í marne až do vecera. Chaplin totiž vstal až
v po,ledne, lehl si do vany a hrál, hrál po dlouhé hodiny na
housle.

Neseznámil jsem se s Chaplinem. V den, kdy se tak melo
stát, opustil náhle Kalifornii. Propukl jeho rozvodový skandál.
V každém knihkupectví byl prodáván pikantní text rozvodové
žaloby. A americké kluby žen se pilne pricinovaly, aby zhýralec
Chaplin byl dán dOlklatby. Vždyt žaloba vyprávela mezi jiným,
že Chaplin povídal v intimních chvílích své žene nemravnosti,
které jeho nevinná žínka - zapisovala s peclivým udáním data
do svého zápisnícku pro prípad budoucího rozvodu!!!

Jakmile se Chaplinova rozvodu zmocnila verejnost, zaslaly
filmové spolecnosti svým clenum obežník, v nemž je nabádaly
k mravnému životu, protože by jinak musely zrušit smlouvy.

Vždyt i herci, kterí hrají filmové bídáky" a herecky, které
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predsl'avují »vamp«, upíra jen težko mohou vstoupiti
hollywoodských hvezd,

Chaplin jest genius. Hollywood však si vyžaduje
*

Nový J ackie.

Jackie Coogan V)'získal už miliony, auta, pozemky.
i - úhonu na své mladé duši. Jeho detství jest to
filmové diváctvo, jsme je pozreli.

Toto nové filmové díte, které se taktéž jmenuje Jackie
jmení neprozradím; necht prosluje beze mne - nechci mít

díl na této vražde mládátka) jsem uzrel poprvé v atelieru
ramountu, když hrálo ve filmu »Cesta všeho telesného«.
J annings tu hraje meštáckého otce šesti détí. Pet jich
lnéne hraje divadlo. Pouze dva v této 3kupine jsou dok
naivní a živoucí. Dva velcí umelci: J annings a Jackie. Kdo j
ho v jeho. dvou letech naucil takto hrát? Na stole jest pri
vena snídane. Deti vyprazdnují s chutí talíre. Pouze dvoul
J ackie chápe, že tu není, aby jedl, nýbrž aby hrál diva
Žasnu. CO'Žjest to vubec možno? J ackie vyhovuje práním r

, sérovým lépe, jisteji a snadneji, než muž vedle neho, než \"
Jannings.

Zázracné díte nové doby, probuzené predcasne zázrakem str
na obrázky! Nový clovek jest zTQozen,-filmovýclovek hollyw
ský, který nezacíná v plenkách žít, nýbrž filmovat. Ve d
letech se ucí predstavovat pocity dítete, snídajícího s ot
Ubohe, neštastné díte!

*
U F a i r ba n k s U.

Mladý Douglas, sedmnáctiletý Fairbanksuv syn z prv
manželství, pro mne prijel, nebot jsem byl pozván na veceri
vily ),Pickfair«, jak nazvali Douglas Fairbanks a Mary Pí
fordová své sídio nad Hollywoodem. Jest to bílá španelská
dova uprostlred velikého parku.

V rozsáhlém salone se setkávám s Mary. Holcicka! Jeno
má na hrdle kríž z obrovských smaragdu a ješte vetší smar
na prste. Oba šperky pocházej í z carské klenotntce.

Vchází Fairbanks, který ve svých ctyriceti letech pusobí j
vážný, mužný školák.
Usedáme ke stlolu. Já vedle Mary. Musím jí
smírne obdivuji ve filmu její detskoot.

»Víte.« odpovídá, »proc musím být jen a jen detská? Proto
jsem nikdy nebyla dítetem. V péti letech už jsem zacala te"
pracovat.«

Po veceri jsme usedli ve velkém salonu. Sluha tam za'
spustil »plátno«; díváme se chvíli na ukázky z nových fi\
Pak prichází na radu nejduležitejší úloha vecera: upros
komnaty stojí dva veliké »zelené« stoly a na nich jest roztr
šeno na tisíce úkrojku hry puzzle. Obrázkové skládanky. M
a Douglas, kterí po celý den sestavují z tisícu rozkousk
ných snímku film, sestavují vecer vášnive barevné ú5trižky
penky v zelený strom nebo' nejakou postavu. Oba j,sou tak os
žive mladiství.

Mary se málokdy vmešuje v rozhovor. Jen tu a. .tlam
uklouzne. udivující poznámka. Na príklad: »Když budeme i
dále hodní a prijdeme do nebe, pak ,- - -«

S oblibou pronáší takové americké, chvalitebné výroky.
presto cítím: jak chytrá to žena a - jaký obchodník s rus'
kaderemi - ---< -

*

Extr as.

Celý ,svet hovOI"í(} nejakých dvacet'Í slavných hollywoodský
predstavitelích. Ale o tech 20.000 »extras« '11ikdo.

»Extra« jl'St clovek, cekaj ící na angažmá. Extra se zm



ŽIVOT A INSTITUCE
JV. Melniková-Pqppušková:

Co jsem videla na rabfaku.
Rabfak (rabocij fakultet - delnická fakulta) je i:nstituce, která rozhodne stojí za prahlédnutí,
i kdyby jen proto, že na jedné strane byla nesmírne ve
lebena, a na druhé strane ha'nena a pomlouvána. Té
mer desítiletá zkouška ukázala, že prak se neosprave
dlnila pllvodních nadejí. Ješte je v cerstvé pameti uji
štavání neúnavného· komisare lidové osvety, A. Lu
nacarského, který v revolucním zápalu tvrdil, že del
ník muže za osm mesícu prodelati na rabfaku to, co
buržoasní deti musí do sebe vssávat osm let. Avšal<
i toto paradoxní tvrzení bylo do jisté míry vystrízli
vením vzhledem k prvnímu dekretu a asvete, který
hlásal, že každý delník má právo vstoupit na každou
vysokou školu »bez jakékoli prllpravy a dokladu o ní«.
Mnozí, a to ti nejlepší delníci, uverili, bohužel, v mož
nost dosíci nejen diplomu, ale i kulturní úrovne bez
systematické a dlouhé práce. Avšak první hodiny a
lekce ukázaly jim, že nejen nemají potrebných vedo
mostí, že nejen nechápou, co se jim prednáší, ale do
konce že ani nedovedou poslouchat, to jest že hlava,
i když je velmi vtipná, je naprosto nedisciplinovaná.
Jedna cást vrhla se ihned na profesory, obvinujíc je ze
sabotáže, ze zlovolného úmyslu ukr)·t buržoasní vedu
pred proletariátem, druhá pak se ihned <:hopila elemen
tárních ucebnic. Tak vznikl osmimesícní rabfak.

Cím více se uklidnoval život a mysli vychládaly, tím
se stávalo zrejmejším, že jedním hrdinským náporem
není možno dobýt vedy, že k tomu je treba také casu
a vytrvalé práce, nepocítajíc ovšem ani nadání. Tu byl
osmimesícní rabfak nahrazen dvoulet,)'m, pak trí1etým
a posléze letos jej udelali ctyrletým. Je úplne pocho
pitelné, že dospelý clovek, který si preje nabýti stred
ního vzdelání, mltže udelat za ctyri roky to, co díte
ujelá za asm.

Rabfak se tedy stal nicím jiným než školou pro pru
pravu dospelých lidí do vysok,)'ch škol. Tu vzniká
množství otázek: na príklad jaké jsou podmínky pro
prijetí na rabfak, proc jsou založeny pri vysokých ško
lách, jaká práva mají ti. kdo je vychodili? V Rusku
jsou 62 rabfaky, jak pri vysokých školách, tak i mimo
ne v tech mestech, kde vysoké školy nejsou. Místní
delnické organisace komandují každého roku urcitý
pocet svých clenu na rabfak. Pri tom na mou otázku,
zda výber se deje podle na:1ání, bylo mi odpovedeno,
že ne, nebot se bere zretel na sociální postavení a prí
slušnost ke komunistické strane; bezpartijní delník
má prístup na rabfak témer zamezen. Vzhledem k ta
mu, že komandují dvakrát tolik delníku a ctyrikrát
tolik sedláku, než je volných míst, delá se pri vstupu
malá zkouška ze ctení, psaní a elementárních politi
ckých vedomostí. Jak už bylo receno výše, program
rabfaku rovná se programu stredních škol, pri cemž
v posledním semestru je zvláštní odchylka, odpoví:1a
jící té vysoké škole, ku které je rabfak priclenen. Na
vetšine rabfaku ucí se podle vyucovacího plánu, spo
cívajícího v tom, že žákum se dává urcitý úkol z toho
ci onoho predmetu, který musí prostudovati sami jen
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K a n cel á r b á sní k u.

Scenario departement spolecnosti »Paramount,«. Dovedete si
predstavit radu kancelárí s psacím stolem, telefonem a kalen
dárem, v nichž 40 básníku si musí odsedet své placené hodiny?

]!'/'.. vázáni smlouvou, že osvedcí od 10 hod. dopoledne do 5
od. odpoledne svou inspiraci.
Nebo otevrete dvere v kancelári »United Artists«. Vychází

áve Harold Lloyd, který kontroloval, jak se básníci cinÍ. PU-
obí'spíš slavnostne než humoristicky. Tam uvnitr sedí zadu
ane šest pánu. Vymýšlejí žertovný nápad, jak by Lloyd ušel
svém príštím filmu smrti, když dostal ránu palicí do hlavy.

o trech hodinách na to jeden z nich prišel - Hary Lloyd byl

rcen U; zdi, v níž byl zaražen hrebík, jenž zachytil vražednou
'nu - --

Ale život v kouzelné ríši hollywoodské jest pres všechen spro
tý business úchvatne neskutecný!

Ale dobrý film budoucna asi prece jen nevyjde
Hollywoodu.

žná ve Valentina; pohlédne-li jednoho dne reZlser smerem,
e stojí. Ostatne, každý hoUywoodský režisér má album s po
iznami »extras«. Dostat se do tohoto alba stojí peníze, ale

dyž by se prece jen mohlo stát, že v nem režisér zalistuje a
'olá: »Tohle extradevce vypadá úplne jako hrdinka mého

fiimu.«

Nekdy se vskutku stává, že z pekla, které predstavuje život
ollywoouských :>extras«, se vyhoupne hvezda. Daleko casteji

cházi hladem. Pouze nekterí si dovedii zaj istit dobrý príj em,
res to, že nikdy nebudou víc než extra. Tak jakÝsi francouzský
arkýz, který vydelává jen svým vzácne snežným a dlouhým
ousem.

Mezi extras patril i pražský herec Antonín Veverka. Byly'
ob)",kdy se se mu velmi špatne darilo. Zachránil ho tak zva
Ý císarský vous. Jednoho dne vnikl ~ buhví jakým zázrakem

se mu to zdarilo - do režisérského svatostánku pana von
troheima. V onech dnech nemyslel tento proslulý režisér na nic

než na vous Františka Josefa. Ale kde jej vzív v Hollywoodu,
kdese s nalepenými vousy nepracuje! Pojednou - deus ex ma
rhina - Antonín Veverka, který presne vedel, jak vous starého
pána ze Schonbrunnu vypadal" a který si jej v pravý cas dal
narust. Byl to skvelý nápad! Od té doby hraje Veverka v Holly
lI'ooduFrantiška Josefa, kterého predstavuje i ve velkém filmn
ISvatební pochod«. Darí se mu ted výborne. O osudu všech.
lextras« rozhoduje to!, odpovídají-li typu, který fiimový režisér
právehledá. Ale, bohužel, brány velkých filmových atelieru jsou
treženy jako brány nebes.

Jest to hruzné, jakou moc má v Hollywoodu vrátný. O re
tisérech ani nernluve. Ale tato moc neoblažuje. Lubic mi vy

praVl: "Tohle davové popravování jest desné. Delám nový
film. Krácím podél oné hrozné rady a vím: 40 »extras« mám
angažovat a 200 jich tu je; nenávidí mne, žadoníce úpenlive
pohledem. Hned bych toho povolání zanechal a spáchal sebe
''faždu. Dobrá, pokud jde o mladé! Ale ti starí~ Stojí bezna-

ejní - doufající, tresoucí se a otrhaní - - A já musím .zvolit
jen typy, které potrebuj i. Nebo si pro Boha predstavte, onoho
ubohého režiséra, který potrebuje vyhladovelé deti a matky.
Predstavte si', že petinu te.chto rozedraných detí pošle domu,
protože ostatiní byly ješte vyhublejší a rozedranejší, než po
trebuje.« »Ale hollywoodské matky vedí, že takto objevil Charlie
Chaplin jednoho dne J ackieho Coogana - -«
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o
Cesta literatury do ciziny.

D

visora v ruzných divadlech. V úkolu o Gogolovi
prevahu otázky tohoto typu: »v cem se projevil t
boj v dílu Gogola; jaký je pomer Gogoluv k nejch
delnické a selské tríde?« atd. Podle odpovedí na
ky, které jsem dala doprovázejícímu mne rediteli',
znala jsem, že se nevyucuje historii literatury, ný
historii sociálních hnutí, odrážejících se v tom
onom díle, procež se stále míchají doby a epoch~
témer zároven se probírá Radišcev, Kazin a Barbu
bez ohledu na dobu a národnost.

Povšechný dojem, který jsem si odnesla z prohli
rabfaku, je ten, že se tam užívá všech prostredku,
se delníkum dala možnost nabýti vdelání, že však
dává jen jednostranne, a pri tom diletantsky, nebot
prednášejí jednotlivé populární a pribarvené inf
mace, nepodávající celkového obrazu a nepomáhaj'
vytvoriti si vlastní svetový názor. Napadá mi s
dosti paradoxní, ale priléhavá paralela, Že se totiž pr
letariátu dává výchova taková, jaká se kdysi jáv
slecinkám v klášterích, a vzdelání, trpící všemi ne
statky nepromyšlenosti a diletantismu a neužitec
v dalším živote jak v praktickém, tak v morální
ohledu.

Vážený pane redaktore,

nemmlm nikterak snižovati zásluhy P. O. Picka, jak o ni
poucuje clánek »Cesta literatury do ciziny«, ale
rad bych, aby snad vznikla falešná predstava, že také cesta
Anglie nutne vede pres Nemecko. Posílat na pr. angHck
agenturám nemecké preklady našich vecí je bezvýsledné,
muze to i veci uškoditii. Nekolik literárních agentu mi s ús

vem vyslovila své pO'divení, že se z Cech posílají úplne zbyt
nemecké preklady, které jsou jim nesrozumitelné. Znalost n·
ciny (krome židovských kruhu) je vskutku nepatrná, a tO'i v
zích vedeckých, jak jsem se casto presvedcil, a prati nemcine
tradicní krom roho predsudek. DO' anglictiny se už dávno p.
kládá prí m a z ceš t i n y. Ta se týká i prekladu »P e r i f e ri
kterou preložil p. L. Ryde, a vedle dramat a rO'mánu též prekla
»T r a p TI Ý c hpa v í dek« Karla Capka a ruzných jehO' essayi
nyní rovnež »A d· a m a SIt v o. r i tel e«, j ehaž prekladatel
vnikla velmi rychle do ducha ceštiny. »Z e ž i vat a hm y z

sice upravili Clifford /Bax a Nigel Playfair za pamoci nemeck
prekladu, ale vedle tohU' meli i doslovný preklad z ceštipy.
hre R. U. R. se nedO'vedel Nigel Playfair, který Capky uvedl

Anglie, z 11 e m e c k Ý c h n o v i n, nýbrž jak mi výslovne
rekl, ze zprávy pražského dapisovatele známéha londýnsk'
týdeníku »0 b s e rve r U«. Jak je tomu v Americe, mi

zkušenasti není známa, ale zdá se; že Spaj. státy mají mnoh
cilejší styky s Nemeckem vzhledem Je velikému procentu
meckých Americanu. ZnO'vu tedy zCluraznuji, že do Anglie n
smyslu pasílat ncmecké preklady Je posouzeni, spíše franc
ské. - PO'kud se týce prekládání prekladu, je to ne bez pec
TJ O> cín á n í a lze se s tím smíriti jen z nauze. Doufejme;
už brzO' bude ve všech zemích dostatecný pocet kompetent
prekladatelu z ceštiiny.

K nejapnému a beztaktnímu útoku p. Horkého na Dra Ca
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podle udaných pomucek a odevzdati jej jako zkoušku.
Všichni posluchaci jsou rozdeleni na dve skupiny, ran
ní a vecerní; v první jsou delníci, komandc):wamíz ven
kova, v druhé místní delníci, ve dne pracující. Tak na
rabfaliti pri moskevské universite, ,.který jsem mela
príležitost si prohlédnout, je na ranním kursu 500, na
vecerním 300 posluchacu.

Priclenení rabfaku k vysokým školám bylo s pocátku
spojeno s predpokladem, že delník muže zmoci všech
ny vedy a dokonce muže vytvorit svou vlastní, prole
társkou, bez predbežné prupravy, dále pak nechteli se
dotýkat toho, co bylo již jednou zrízeno, treba že to
zklamalo, už proto, že stredRí škola prožívala težkou
krisi, která by byla mohlá míti odraz i na rabfaku,
a 'také vek žáku škol stredních a delnických málo se
k sobe hodí, nebot na rabfak se prijímají delníci od
18 do 30 let. Po skoncení rabfaku mají jeho poslu
chaci právO', vstoupit bez zkoušky na vysokou školu
- podle statistických dat vstupuje tam však jen 7
procent absolventu rabfaku - kdežto jiní uchazeci
jsou podrobeni jednak trídnímu výberu (deti kneží,
obchodníku a bývalých šlechticu nemají prístupu na
vysoké školy), a za druhé prísné konkursní zkoušce,
ve které témer hlavní úlohu hraje »politgramota«
(politická gramotnost). Tak vznikla nová privilego
vaná trída, která má právo na vzdelání, pri cemž vlo
hy hrají zcela vedlejší úlohu. Vysoké školy naplnují
se takto myšlenkove pasivní maso u, snižující povšech
nou úroven studujících. Takové opatrení musí býti
nazváno bezúcelným dokonce i v tom prípade, ž·~ se
uzná za nezbytné, uvésti' do života co nejvetší pocet
lidí, kterí prožili život delníka. Vzpomeneme-li si, že
predrevolucní university a vysoké speciální školy byly
v Rusku neobycejne demokratické a že v posledních
padesáti letech doph10valy se kádry inteligence témer
výhradne ze selského lidu a drobného mestského oby
vatelstva, musí se tak úzký výber, jaký je na vysokých
školách nyní, nazvat zaujatým a muže býti podezríván
z pomsty.

Ponechme však stranou kritiku systému a podívejme
se na postup práce. Nepodarilo se mi bohužel shléd
nout internáty a jídelny pro posluchace a posluchacky.
(Ti, kdo prijíždejí z venkova, dostávají totiž stipen
dia a laciný byt a stravu.) Bylo mi osobne ukázáno jen
vyucování zemepisu, ruštine, literature a chemii; kro
me toho mne zavedli do tak zvaného »živého koutku«,
kde žijí ruzná zvírata, která posluchaci pozorují a
s kterými provádejí ruzné pokusy. Pri bližším sezná
mení s vyucováním jsou ihned nápadny nekteré zvlášt
nosti, nezvyklé na západoevropských školách. Na rab
faku je na príklad hospodárský zemepis, ale obvyklý
popis11Ý je zcela vynechán. Neco podobného delá se
i s dejepisem, který je nahrazen historií revolucních
hnutí, na která se všechno naráží a osvetluje se s mar
xistického hlediska. Vubec nejen na rabfaku, ale i na
všech školách sovetské republiky není svobody vede
ckého zkoumání, nýbrž jen povinný výklad s hlediska
sociálnc-ekonomického. Nejžalostnejší to ovšem je
u humanitních ved.

V hodine ruského jazyka a slovesnosti, která ml
byla ukázána, probíral se práve Gogol. Ve vitrinách,
povešených na stenách pracovny, jsou vystaveny jed
nak knihy a clánky, venované dotycnému spisovateli,
jednak podobizny jeho sama i hrdinu jeho del. V da
ném prípade bylo zde mnoho snírnk{i z inscenací Re-



Naši Nemci a státní ceny.

Dr. Josef Poch.

kruhCt verejná knihovna privedla ke koupi knihy, jež ho zaujala,
takže ji chce míti doma, anebo jíž se nemuže dockat!i. Knihov

ny nesppvne vychovávají k zájmu o knihy, a verím, že tento
zájem se leckde vtelí v touhu po vlastní knihovnicce, ne-Ji
u dnešních vypCtjcova.teICt, tedy v. .príŠtích generacích. Kdo si
kupoval knihy pred existencí verejných knihoven, kupuje j'e ve

velké vetšine prípadu i dnes. Práve vrstvy, jichž se tato vec
týká, t. zv. intieligence, tvorí menší procento návštevníkll
knihoven, než by se ocekávalo; nemalým duvodem tohQ jest
pochopitelná nechut k ušpineným a apotrebovaným svazkum

verejné knihovny. Jest'liže tyto vrstvy omezily nákup knih, jsou
toho príciny jinde, než-li v možnosti, opatriti si cetbu z ve
rejné knihovny. Nepatrné procenta úbytku kupcu knih, jd
by snad mohlo pripadnouti na vrub knihovnám, jest nahrazeno
jiste prílivem nových kupcu, které knihavny vychovaly. Nebu
diž ani podceiíována v otázce vlivu na odber knih nekolikami

lionová cástka, již verejné knihovny venují pravidelne, každým
rokem, na nákup knih.

Pozastavuji se nad lékem, jejž dr. Beneš navrhuje, totiž aby
vereJne knihovny nepujcovaly tem, již si knihy mohou sami

koupiti. Šlo by predevším tu o to, kdo to jsou »lidé, kterí si
kupovat knihy mohou({. Myslím, že tem, kteri opravdu na kni
hy mají, knihovna skutecne nepujcuje. Bohatci do verejných
knihoven nechodí. A onu trošku inteligence, jež jest mezi vy
pujcovateli, by dr. Bencš radil pri jejích dnešních pomerech

k lidem, »kt!erí si knihy kupovat 11I0hou«? Ci komu jinému by
se mely vlastne zavírat dvere knihoven? Pri praktickém re
šení by narážel námet dra Beneše na potíže i proto, že dnešni
verejné knihovny jsou vydržovány obecními, tedy verejnými

podporami, fukže by bylo snad i nespravedlivé vylucova.t z je
jich užívání bez význacných dCtvodu nekterou cást verejnasti.

Dekuji Vám, pane redaktore, za laskavost a poroucím se
Vám.

Vážená redakce!

Nalézám v »Prítomnosti« za krátkou dobu dvakrát pováž!i
vou zmínku o verejných knihovnách. Panu E:snerovi naskakuje

husí kuže pri myšlence na materiál ve verej ných knihovnách, a
p. dr. Beneš vidí v nich dokonce urcité nebezpecí kulturní.
Tvrdí, že poškozují' obchod knižní. To lze slyšeti nejen u nás,
ale i za hranicemi, a volá se po vysvedcení nemajetnosti pra prí
stup da verejné knihovny. Ríkaji-li ta obchodníci knihami, ne
divím se. Ale opakuje-li to po nich spisova.tel, reže da vlastního
masa. Kde poznává lid knihy a autory? Cte snad recense caso

pisecké nebo ho snad dostatecne poucují obálky za výklady
knihkupeckými? Nejvetší cást lidí seznamuje se s knihou ve

školní knihovne. V kom tato probudila zájem 00 cetbu, ten,
opuste školu, hledá si zdroje cetby v knihovnách spolkových,
obecních, a z knih, které ho zaujaly, zacíná zakládati knihov
nicku, jak to jehO' sácek dovolí. Cást dO'rostu vede ovšem již

rodina ke knize. ale ve vetšine byl zájem vyvolán knihovnou.
Knihovny školní, spolkové a obecni jsou matkami knihoven
scukromých. Knihovna muže míti jen ve vetších mestech
všechna díla toho kterého at.tora, a i když je má, ceká na ne
sta ctenáru. NU'vinky v nich jsou již dávno zastaralé, než se
dostanou do rukou všech žadatelCt. Zaujal-li nekterý autor cte
náre, kO'upí si ho celého nebo aspoií. díla, která v knihovne ne
miUe dostatli. I v chudých horských dedinách najdete po do
mech tu Jiráska, t'l1 Raise, Machara nebo Flammariona, a pá

tráte-li, dovíte se, že je k tomu primela cetba knih z verejné
knihavny. O )om mám celé rady zpráv. Dám do své knihovny
jen knihu, kt'erá má pro mne trvalou cenu a kterou mohu vždy
znovu císti. Jiné knihy - a tech je daleko více - i když je
z ruzných duvodCt koupím, bez·lítosti pCtjcuji nebo daruji. Zá-

O. Vocadlo.

•

Váš oddaný

nemuž se neastýchal použíti mého clánku, se ješte vrátím.
totiž o ohrožování svobody tisku - vážná vec.

Vei'ejné knihovny.
V Beroune, dne 25. listopadu 1927.

Vážený pane redaktore,

ovolte mne nekolik slov k poznámce dra K. J. Beneše a tom,
»v našich knihovnách se skrývá urcité kulturní nebezpecí«.

. Beneš má na mysli verejné knihovny a vytýká jim, že zpu
obují menší odbyt na knihkupeckém trhu, nebot »clovek zpra
'dla nekoupí knihu, kterou si muže VYP,1jcit« (míní se tu be
rie). Proto verejné knihovny necht slouží nemajetným vrst

ám, »ale lidem, kterí si knihy kupovat mohou, nemely by být
ihovny (pokud se týce beletrie) prístupny vubec aneb a jen
omezené míre«.

Jsem presvedcen, že tyto vety nemají oprávnení. My verejní
ihovníci víme ze zkušenosti, že knihovny neodvádejí od kou

knih. Konsumenty verejných lidových knihoven jsou prede
vím vrstvy, jež knih nekupovaly ani v dobách, kdy knihovny
"te nebyly. Naopak paznáváme, že mnohé jedince z techto

Pane redaktore,

lOruji, že se v Prí tom n o s t i debatuje o tom, že nekterí
-i autori pro cizinu predelávají nebo nechají predelat své
sy; tu a tam se ta považuj e za kampromis, který nesvedcí
dosti autorove. Pripomínám ze svetových del aspon tyto dva

- lady: Wagner, když se mel »Tannhauser« dostat do Paríže,
ridelal k nemu na prání parížské opery balet. A lbsen dokonce

delal pro cizinu k »Nore« jiný konec, který vlastne staví kus
hlavu: Nora zustává u svéha muže. Tédy to není nic neob-

klého a neušli tomu ani ti, kdo dlouho ovládali evropský
ertoár. V. Š.

Vážený pane redaktore,

k poznámkám p. Otto Picka, O> jichž legitimaci a správnosti
. uže býti pochybnosti, do~olte mne pripomínku právnicko
orální:

I. Ve zpráve denních listu, která avisuje 90° obrat pro udí

í státních cen ve prospech Nemcu. se naznacuje asi tohle:
inisterstvo školství má nejlepší vuli napravit »toto nedopa

-ení«, ale literatJura »ciní potíže«, protože muže jíti jenom

díla vy š I á na našem území. Tady bych jako právník pozna
tnal, že takové potíže nevidím, ponevadž a) nepraví se v pred
isu, že musí to býti díla pop r v é vyšlá na našem území,
) nepraví se, že musí to' býti díla vyd a n á, nýbrž jen díla

vy š I á. A tu každý právník ví, že dílo je vy š 1é nejen, když
ylo s vulí autorovou vydáno (t. j. dáno do verejného odbytu

'ako kniha, casopis, reprodukce a p.), nýbrž i, bylo-li dílo dra
!ické a hudební poprvé verej ne provozováno. A takových ne

meckých del csl. puvodu bude celá rada, nehledíc ani k tem.,
terá poprvé vyšla v nemeckých pražských casopisech.

2. Formulace zprávy budí dojem nedosti zakryté neuprím
~i. Nemá býti snad maskován úmysl odmenovati pouze umelce

užším smyslu, t. j. výtvarníky nemecké s vyloucením spiso,
telu? A cs!. skladatelé nemectí by vCtbec meli vypadnouti
kalkulace? Tyto otázky se vnucují, aby z ohlášené konstelacní

generosity nenastalo po úcinku rozcarování.

Dr. Jan Lowenbach.
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Dobšiná, 24. XI. 1927.
K. Bíma,

reditel mešt. školy.

Sv. Cech: ··>KniJ:aromállkt,,( a Pime a modlitby«. Dva nové
svazky »Vybraných spisu »SvatGpluka Cecha, jImiž tento výbor
porízený znalcem díla (;echova, prof. F. Strejckem je ukoncen.
Cena obou techto svazkli Kc 32'- a 35'- váz. v plátne Kc 42'
a 45'-. Naklad. F. Topic, Praha 1., Národní tr. II,

František Kubka: Povídky j>1'ohYíclw. Kniha pro velké deti
a srdnaté malé chlapce. Vydal »Cin« v Praze (lI-., Vojtešská
14). Cena 22'50 Kc. František Kubka vypráví díteti 16 prí
behu z promenlivého života lidského. llíci mládeži o mužné
kráse dobrého cinu, vzbuditi odpor proti hruzám válek, na které
mladé generace zapomínají, a 'otevríti mladé mysli krásný a
bohatý svet, v nemž je mnoho místla pro srdce statecná a velké
duše. - Benátky, Cína, Rusko, Indie, Afrika, Sibir a naše
Stredohorí - zobrazeny jsou v této knížce, kterou doplnuje 17
ilustraCÍ Aloise Moravce.

Karel Polácek: Okolo nás. Obálka J os. Capka. Vydal »Cin«
v Praze (II., VO'jilešská 14). Cena 15 Kc. Polácek umí napsat
zajímavý novinárský sloupek o nejvšednejších vecech. K tomu
je predevším treba urcitého životního optimismu, který nezni
nudy. Už první kniha jeho sloupku byla prijata kritikou velmi
príznive a zajistila mu pevné místo v tomto nesnadném lite
rárním oboru. ,

Karel Nový: Mestecko Raiíkov. Román. Obálka Josefa Capka.
Vydal »Cin« v Praze. Cena 28"50Kc. Mestecko Rankov je román
z malomestského životla tesne pred válkou. V malicherném pro
stredí se tycí postavy houževna:tých poctivých delníku a utopí
stických studentlu, kterí sní svuj socialisticko-anarchistický sen
lepší budoucnosti. Karel Nový usiluje, aby zachytil a promítl
úcinky válecného výbuchu na tento rankovský život. »Mestecko
Rankov« je v urcitém smyslu protejšek Horova »Hladového
roku«, jeho dej je ovšem cerpán až z posledního období války.

Max Brod: tivot s bohyní. Román. Preložil Jan Grmela.
Cena Kc 12'-. Nákladem »Pokroku«. Román pražského ne

meckého básníka Ma~e Broda »Život :s bohyní« je knihou váš·
nivé, strhující lásky.

každý. Po vojne dotiskoval Otto rozebrané svazky na š
papíre za vysoké ceny. Kašparem illustrované díly muže
vat jen bohác. Tešili jsme se tedy na nové souborné
techto spisu srdecne. Nuže - nyní práve vycházejí. Pri
j sem se k odberu knih vázaných. Jsou sice vypraveny vkusu
jednoduchá plátená vazba, dobrý papír a pekný tLsk. Ale
st~jí? Za dva dosud vyšlé svazky (P rot' i vše maM ary Iu)

zaplatil jsem lOO Kc, s obratovou daní a poštovným 107 Ke.
V predešlém souborném vydání vyšlo 44 svazku. Podle toho bude
soucasné vydání stát 2354 Kc. Kolik smrtelníkii si to muže do
volit, chce-li mít ve své knihovnc i neco jiného?

A že to nejde levneji? Malý nakladatel Stan. Minarík ua
Smíchove vydává práve nyní sebrané spisy Goncarovovy (() II
1 o m o v, Str ž), Kljucevského »Ruské dejiny«, Zajcevovu
»Zlatou kresbu« atd. v téže skoro úprave jako Ottuv Jirásek
(pekná celoplátená vazba, dobrý papír, pekný tisk (10 knih za
256 Kc, na lO mesícních spláfek po 26 Kc. K tomu je treba si
jen uvedomit, kolik odbcratelll za stejných cen by se prihlásilo
na Jiráska a kolik na Goncarova? Jaký by to byl ohromný roz
díl v nákladu!
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Drahé knihy.
Vážená redakce!

Cena knih je otázkou tak duležitbu, že je treba jí venovat
pozornost vytrvalou. Jakým kulturním cinem u nás by na pr.
bylo vydat celého Jiráska tak, aby si ho mohl koupit každý pru
merný cloyek! Pred vojnou si celého Jiráska koupit nemohl

kladem mé knihovny byl TUrgenev: p,vne dostal jsem ve spol
kové knihovne »Lovcovy zápisky« a ty mne primely. že. jsem
si koupil všechny jeho spisy. Takovým zpusobem došel jsem
casem k rade svých oblíbených autoru. Jsem stále clenem ne
které knihO'VllY,která je mi pramenem seznání nových knih a
autoru. Nebýti knihovny, jiste bych kupoval knih méne. Poklá
dám tudíž thési dra Beneše, že si clovek zpravidla nekoupí
knihu. kterou si muže vypujciti, zde za zcela neprípadnou. Prá
ve proto si kupuji knihu, že jseI)l se s ní v knihovne seznámil
a zalíbila se mi.

Ješte se treba zmíniti, co znamenají verejné knihovny pro
knižní trh. Práve vyšla v komisi Masarykova lidovýchovného
ústavu publikace minist,. šk. a nár. osvety »V e r e j n á p é c e
o výchovu lidu v Csl. republice 1926«. Je to' stati
stika cinnosti okresních sboru osvetových a verejných knih~ven
obecních za rok 1926. Podle ní bylo v republice celkem 14.755
verejných knihoven obecních, a to lO.838 ceskoslovenských,
3.031 nemeckých, 551 madarských, 292 rusínských a 43 pol
ských. Mely 5,079.907 knih, 866.725 ctenáh\, 13>476.148výpuj··
cek a 16,062.697 Kc príjmi'!. Ceských bylo 8.254 se 3,483.790
svaiky a slovenských 2.592 s 200.781 svazky. Ceské mely prí
jem 10,807.400 Kc, z cehož necelých 27% prišlo na osobní ná
klad a as 15% na správní výlohy a ostatek, približne pet O' pul
milionu, vydán za' knihy a vazbu. K tomu nutno pricísti peníz,
který stát dává v knihách jako podporu knihovnám a který
ciní pri ceských knihovnách asi piH milionu Kc. Dostal tedy
knižní trh od obecních knihoven ceských za jediný rok as
6,000.000 Kc. Knižní prírustek v ceských knihovnách' byl v r.
1924 267.182, v r.. 1925 302.190 a v r. 1926 304.045 svazktl 
jiste úctyhodné množství" jemuž knihovny pomohly z knižních
skladu mezi lid. Na Slovensku založením verejných knihoven
obecních byla celá rada edicí úplne vyprodána.

Zmínená publikace dává též nahlédnouti, jaké knihy obecní
knihovny kupují. Pri Masarykove lidovýchovném ústavu je
Výpravna knih, která vydává každorocne seznam knih vhod
ných pro lidové knihovny. dodává vázané kOlhy za subvence
státem poskytované a namnoze obstarává í vlastní nákupy
knihoven. Od zárí 1923 do srpna 1927 vypravila ze státních
subvencí 157.598 sv., a pri tom bylo zjišteno, kterých padesát
autoru a kterých 50 knih knihovny nejvíce žádají. Nejvíce
bylo expedováno spisu Jiráskových: 7585 svazkCt, po10m Raiso
''Ých 5.022, Baarových 4.488, Herrmannových 4.294, uprostred je
Tolstoj s 1.129 a Medek s 1.121, a na pade~átém míste je Sova
s 507 svazky. Z knih nejvíce žádaných byl Baaruv »Cimbura«,
jehož vypraveno 693 sv., potom "Pa.ní komisarka« s 559 sv.,
"Osmactyricátníci« s 545 sv., Raisuv "Pantáta BezQlUšek«s 528
sv., uprostred je Herrmannuv »Tchán Kondelík« s 383 sv. a oa
50. míste jsou Klostermannovy "Sklári« s 301 svazkem; To je
as šestina toho, co do- knihoven prišlo a dukaz, že dobrí autol'i
a dobré knihy mají ve verejných knihovnách veliký a pevn)~
kmen odberatelu. Ovšem jen s dobrými autory by knihov
ny nevystacily, jsou nuceny kupovati i autory druhoradé a tím
umožnují jejich tisk. Ohromný rozmach nakladatelské cinnosti
po válce jiste má neposlední duvod ve verejných knihovnách.

Doporucoval bych proto i pánum nakladatelum i spisovate
lum. zejména mladým, aby denne se modlili za rozvoj knihoven.

Frant. Fridrich.


