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Nauceníz naší reparaení kampane.
M.noho povyku pro nic. To by byl správný titul celé té

tragikomedie, sehrané práve s tak hanebn;"m úspe
chem v našich novinách. Ctenári byli náhle prekvapeni,
že máme platit také »nejaké reparace«. Ale, co je horší,
byli prekva~ni i redaktO'ri. Deset let se mluvilo O' repa
racích nemeckých a o tom, jak Nemci se zoufale brání
a jak se na konec prece jen ubránili. Nezaplatí všechno,
nezaplatí žádné stamiliardy, 'zaplatí všeho všudy 39 mi
liard -:-- a proto tedy patrne budeme platit my! ·Cesko
slove.nsko má dodat, co spojencum vinou Nemecka a
Rakollska schází.

Je docela pochopitelné, že laickému nazírání se veci
mohou takto jevit. Kdo cerpá všechny své vedomosti
o tak zoufale složité a obtížné otázce, jako je otázka
válecné pozLlstalosti a její likvidace, jen z toho, co se
muže obcas pri zvlášte dramatick~rch obratech situace
ve sloupcích denních listu docíst, nabude docela pri
rozene dojmu, že se stalo necO' neocekávaného a krajne
nepríjemného. Ti však, co z povinnosti o techto vecech
píší, by meli býti lépe informováni a není pro ne žádné
omluvy, že nebyli informováni »s hury«. Každý žurnali
sta se musí informovat sám, kde, to je jeho vecí. Žurna
lista nesmí se omezovat na »zaujímání stanoviska«, na
boj, kter;" je pak vždy zaujatý, omezene stranický, je
v nem mála positivního, málo kritického. Musí studovat
problémy a hledet se dopracovat správného poznání na
vlastní pest, nezávisle na jakékoliv informaci nebo spíše
inspiraci, nezávisle na jakémkoli zájmu vLlbec a pak te
prve ml1že bezpecne zaujati nejlepší stanovisko, t. j.
stanovisko vyhovující nejlépe i jeho vlastnímu zájmu,
pri cemž ovšem predpokládám, že jím bude zájem státu.

Kdyby se byl u nás takto studoval problém financní
likvidace války, kter;" tu není teprve od vcerejška, bylo
by se zjistilo, že je dalekO' širší než problém reparacní,
a že i když Jemecko a ostatní poražení zaplatí, co na
nich jest a i"l<:dyž my žádné reparace platit nemusíme,
zbývá zde ješte tolik nekryt)'ch pasiv, že je treba spo
lecnéhO' úsilí celého sveta, prittel i n-eprátel, aby se ty
príšerné škody bezuzdnéhO' šílenství ctyr let ponenáhlu,
\' cel~'ch generacích. napravily. Není to žádná novinka,
žádné nepríjemné nadelení k letošním vánocum, že my
také máme neco platit. Bylo to ujednáno vše už v roce
19J9 v mírových smlouvách a zvláštních smlouvách fi
nancních. je dopliíujících. a kdO' s tím nebyli spokojen,
mel kricet již tenkrát. kdy to bylo ostatne mnohem
více oprávneno, ponevadž bremena nám ukládaná byla
ttnkráte nejméne desetkrát vetší. Naše zahranicní poli
tika upO'zornO'vala ovšem ihned, že tO' nejsou závazky a
císla definitivní, a to se také osvedcila, ale tenkrát by
bylo nikoho nenapadlo kricet, ani kdybychom byli meíi
tech 30 nebo 40 miliard hned zaplatit, ponevadž tenkrát
jsme byli ješte mnohem skromnejší a nikdo nemysliL ba
ani ner~kal. že jsme se osvobodili pouhým dnem 28. ríj
na sam1.

Když se delal mír, hyla každému jasno, že také ná
rodní, nástupné státy Rakouska-Uherska budou musit

v nejaké forme ku hražení válecných nákladu prispet.
Spojenci octli se tu arci pred chaulostivou otázkou.
Rakousko- Uhersko jako vá.lecn)' vinní k-dlužník zmizelo.
Oni sami tvrdili, že vedou válku za osvobození poro
bených národu v ríši habsburské. Nebylo tedy možno
odeprít nám nárok na úplnou samostatnost, o níž jsme
se nesporne, pokud nám bylo lze, pricinili, nebó zatížit
nás platy za cizí viny. Ale na druhé strane bylo jisto,
že jsme také, treba z donucení, tropili škody vítezum a
že dluhy, které vítezové byli nuceni uvnitr i za hrani
cemi kontrahovat, aby udrželi válku proti centrálním
mocnostem, v nichž byllY i naše zeme a naši lidé" a aby
nám odtud na konec pomohli, musí býti zaplaceny. Ne
bylo by zajiste fair, kdybychom, když už nebylo možno
dostat vše od poražených, nechali tyto dluhy na obtíž
spojencLlm. Mluvit o tom, že jsme se považovali nebo
byli považováni, nebo meli privO' býti považováni za
milácky dO'hody a tudíž nemeli nic platit, svedcí o po
vážlivém zpusobu nazírání na mezinárodní vztahy, Spo
jenectví není žádný erotick;" pomer. Ostatne mela-li nás
Dohoda milovat, meli jsme i my milovati ji a tudíž sdí
let s ní její nesnáze, jak zaplatit pár set miliard za vÝ
stavbuzpustašených území a za munici do Ameriky.
Nemecko a trosky Rakouska a Madarsko vše zaplatit
nemohly, ani kdyby bývaly chtely, a jestli nechtely. ne
mLIže se ríci, že by se bylo nestalo vše, aby Nemci byli
k placení donuceni. Ti predstavovali totiž jediný po
platnosti vážne schopný živel.

At nikda neukazuje na Rakousko a Mac1'arsko. Nelze
prece poprít, že Rakousko octlo se odtržením všech ÚdLl
opravdu ve smrtelném nebezpecí vykrvácení. a že ne
chteli-li jsme, aby hledalo spásu v Nemecku a chteli-lt
jsme mu naopak prodávat své zboží (jehož nejvetší cást
jde práve sem nebo tudy), mus1,li jsme mu pomáhat na
nohy a ne chtít od neho ješte repara,ce. A Mac1'arsko?
Madarsko bylo zbaveno dvou tretin svého území, té
mer všeho prí radního bohatství a prLlmysltl, zažilo bol
ševismus a rumunskou okupaci, pro první dese.tiletí po
trehovalo rozhodne aspon cástecné moratorium. ,o mi
lir,IlLl zlat;"ch korun odvádí pres to každ~' rok.

Osvobozené státy národní a státy, které z Rakousko
Uherska prijaly území, mely na to prispeti do repa
racní ,pokladny zvliištnÍmi obnosy pod titulem postou
pen~ls::h státních statkLl, a ponevadž se to ješte nezdálo
dost. dále pul druhou miliardou príspevku za osvobo
zení. To nehyly tedy jen naše platy, nýbrž všech, kdo
participovali na rakousko'-uherském území. Také ltalie.
My jsme tu ovšem meli lví podíl. Polovicku osvobozo
vací taxy - 750 milionLl zl. korun.

Náhrada za státní statky, kterou veritelé odhadovali
až na, 4 a pl'tl miliardy. dlužníci na T% 'miliardy zl. k..
hyla by nás také zatížila nejvetším procentem. Duvod
hyl práve v tom. že my jsme prijali nejvíce státních
statkLl a nejbohatší zeme. Byly tO' ovšem statky a zeme
naše, ale také ostatní (Poláci, RUl11uni, Jihoslované,
Jtalové) vzali si jen, co jim patrilo. Šlo zkrátka o jistou
formu príspevku na pasiva války, když rakousko-uher
ské reparace odpadly.
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Obratným a houževnatým jednáním našich cinitelu
podarilo se všechny tyto požadavky sní žit n a o b
nos rovnající se sÍ1ad jen desetine
p u vod n í c h po ž a d a v k u. 200-250 milionu. A
na to 'se dnes spouští pokrik, že jsme prodáni, zrazeni,
že spojenci chovají se k nám macešsky, že my nic ne
máme a nedáme, že nás nikdo neosvobodil atd. To by
bylo smešné, kdyby to nebylo tak vážné. Financní likvi
dace války dopadla by pro nás za techto okolností velmi
príznive. Z á lež í jen n a tom, aby t o byl a
op r a v d u I i k v i d a c e, I i k v i d a c e ú p ln á.
Musíme trvati na vyrovnání vše c h úctu pri této prí
ležitosti, musíme míti docela cistý stl11. To znamená
hlavne, že musí zmizet i nekonecné procesy obcanské,
jimiž Madarsko chce udržovat v neklidu celé soused
stvÍ. Máme vyhlídku, že se nám to opravdu podarí a za
tuto cenu by stála obet jisté annuity, které Se ostatne
nemužeme nikterak vyhnouti. Kdo myslí ovšem, že stací
proste furiantsky si dupnout, nemá zapotrebí takových
ohledl1. Nebudeme platit - a basta -. Totéž ale rekli,
jak se pamatujeme, dríve již jiní, a z tech by nebylo

radno bráti si príklad. Rudolf Procházka.

Nemecký aktivlsmus v minulé a v nové vláde.

Z nemeckých stran jsou v nové vetšine nemectí sociální de

mokraté a nemectí agrárníci (s pracovním a hospodárským
sourucenstvím - Rosche, Kafka). Pro Svaz nem. zemedelcu
není úcast na vláde necím novým. Za to pro nemeckou so
ciální demokracii znamená sjezd v ústí n. Lab. duležitý obrat.
Nemectí sociální demokraté na svém sjezdu dukladne pode

batovali o otázce úcasti "na vláde; shodli se na tom, že tato
otázka není otázkou zásadní, ale taktickou. Recníci rozcházeli
se v názoru, zda dnešní situace je vhodná pro vstup do vlády.
Momenty zahranicne-politické, vedomí solidarity s ceským so
cialistickým blokem, vedomí, že nem. soc. dem. by svým: ,ne'
posílili pravici, to vše vedlo ke kladnému rozhodnutí v ústí,
které znamená novou fási ve vývoji nem. soc. demokracie, a
které je duležitou událostí s hlediska státního.

V minulé vláde byl aktivismus nem. stran ve vláde (Svazu

zemedelcu, nem. krest. soc., nem. živn.) celkem téhož politi
ckého ražení; byl to aktivismus zájmový, (zemedelský, kato
lický, živnostníku), který u strany býv. min. Mayr-tIartinga
zacházel k oportunismu; byl to aktivismus, který si prechod
od nacionální oposice k politice vládní zklíštil vedomím, že pri
speje k posílení majority nesocialistické. Byl to p r a v i c o v Ý

aktivismus a není divu, že nemecká sociální demokracie ne
chce, aby její úcast na vláde byla paušálne oznacována a k
t i v i s m e m, neboi! se pri tom již príliš myslí na aktivismus
~vazu ,zemedelcu a krest. sociálu. Ve vláde bude tedy dvojí

ak~mus; prohloubí to jiste zápas o methody, pracovní teehnikú'licastí Nemcu na vláde; dosavadní aktivismus nemecký
byl pojímán velmi pohodlne, úzce stranicky-zájmove.

Nemectí krest. sociálové delají toho tretího, který se ne
smeje, ale - pláce. Príliš rychle si strana býv. min. Mayr
tIartinga uvykla na to: být ve vláde. Pocítalo se snad s tím,
že prof. Dr. Mayr-tIarting nebude ministrem; ale pocítalo se
s tím, že strana bude ve vláde. Ríkalo se na pr., že slezský
Luschka se ucí pilne cesky. - Ale stalo se, že s nem. krest.
sociály se nepocítalo pri tvorení majority. Což stranu Mayr-

tIartinga dojalo a »Deutsche Presse« pocala své lidi pripflo;
vovat na názor, že vláda, ve které nebude strana ministra
Mayr-tIartinga, nebude za nic stát. Behem nekolika dnu se
hnala »D. Presse« duvodu víc než dast, že vláda, v níž nebu.
dou nemectí krest. sociálové, nemuže a nebude za nic stát

a) z duvodu mezinárodních, b) státních, c) (nemecko)nacionái.
nich atd. - Což však neotevrelo dvere do vládní majority.
I rozezlili se nemectí katolíci. Z nouze delají cnost. Z oposi
v níž jsou, a v níž se jim nelíbí (a to ne z duvodu zásadních,
ale oportunnlch), delají zásluhu. Najednou si vzpomeli, že
jsou vlastne na c i on á I y, a tak svuj prípad licí takto: my
jsme (Udržalovi) predložili nacionální požadavky a když je
neprijal, jdeme do oposice. Tak to sice není, ale .Deutsche
Presse« to predkládá svým ctenárum k verení. Ve staré ko·
alici nemela krest. soc. strana príliš váhy a vážnosti. Ale po
Slední zbytky této vážnosti ztrácí tím, jak s okem zastrenÝ'm
se loucí s ministerským kreslem a prijímá oposici, která rychle
se už ucí od nemeckých nacionálu, »jak se delá oposice«.

Srovnáme-li toto tancování mezi vejci, které provádí ne·
mecká katolická strana, s vážnosti, s jakou jednala nemecká so
ciální demokracie o otázce své úcasti na vláde, pak poznáme.
jak liché byly by hlasy, které .spolehlivost« strany Dr. Mayr
tIartinga (a také strany tIlinkovy-Tukovy) kladly nad snahu
získat i nem. soc. dem. pro majoritu. Ríkalo-li se: strana Dr.
Czecha, Dr. tIellera a Taubra musí nejprve osvedcit svoji stá·

totvornost, pak marne hledáme projev Mayr-tIartinga, kter~
by nutnost dobrého pomeru katolíku nemeckých k republice
postavil na základ zásadový a státní. Domníváme se, že na
nemeckého delníka - vyjde-li se mu vstríc - muže se re·
publika spolehnouti víc, než na lidi ze strany prof. Mayr·l1ar
tinga, tIelmera, Ledeboura- Wicheln, Medingera, jimž stát je
povetšine jen vecí, s kterou se musí (jen) pocítat. Nevíme, co
bude nemecká sociální demokracie prakticky delat a žádat. 
Ale tato škola je onou, k níž mužeme mít vetší duveru, nei

v politickou školu nemeckých katolíki'l. Ti budou nyní opo·
sicní; zcela podle zásady: hrozny (t. j. vláda) jsou vysoko;
jsou (tedy) kyselé.

Vedoucí nemeckou stranou jsou nem. sociální demokraté.
Proto také Bund der Landwirte hledá spojence, aby rozšíril

svoji platformu; to tím spíše, že pracovní a hospodárské sou
rucenství (Rosche-Kafka) není príliš ideálním spojencem; Je

to malá skupina, ale má mnoho rozu:mu; má na mysli zájmy
prumyslu; nebude to krížit zemedelskou linii Bundu der Land·
wirte? Již proto rádi by byli nemectí agrárníci, kdyby se
k nim zn vu pritocili nemectí živlllostníci, kterí 27. ríjna šli
se stranou Mayr-tIartinga. Ale strana p. Stenzela od nejaké

doby tancí politický tanec sv. Víta. tIledá spojence, který dá
nejvíce. Ucituje. Jedná s Nemci, s Madary. Jedná s aktivisty
i negativisty. Zase doklad »státotvornosti« této sku;piny dríve
akti vistické.

A nemecká oposice? Její rady rozširuje nyní strana nem.
katolíku. Jde do oposice nerada, ale rychle se ucí oposicní de
magogii. Ale v nemecké oposici chtej[ hakenkreuzleri použít
deprese nemeckých nacionálu a stát se vedoucí stranou na

cionální nemecké oposice. Lze ocekávat, že hakenkreuzleri bu·
dou chtít uhájit oposicní primát i proti staronovému novicovi

oposicnímu: nem. krest. sociálum. S hakenkreuzlery bude tež
ký kríž; obratem vytáhnou zaprášená klerikální hesla.

Dohromady: vývoj v nem. tábore je k r o k e m k u pre d li.
Když prišla první ceskonemecká koalice, byla úcast nemec
kých stran na ní k I a dem této vetšiny. Nedívali jsme se na
nem. aktivisty ružove, jako na lidi, kterí horí touhou sblížit
a vyrovnat Cechy a Nemce. Meli zájmy jiné. Ale úcast Nemcu
na vláde se zhruba osvedcila. Ne snad tím, že by úcast nemec

kých stran byla úcastí stran lepších; ale pripravila se my·

yKMÁNzop
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PNtornnosL

~Ienka,že je možná trvalá spolupráce Cechtt a Nemcu. - Po

'lJ. ríjnu dochází k druhému údobí: nem. aktivismus se dife
rencuje: nespolehlivý, oportunní, nezásadní (nem. kresf. soc.)
odpadá; proti p r a v i c o v é m u aktivismu Bundu der Land

wirte je tu I e v i c o v Ý aktivismus nem. soc. demokracie.
{'J V. C.

Spisovatelé a stát.
Ve své pátecní prednášce o ceské literature v prvním desíti

letí samostatnosti dotkl se P. X. Salda m. j. pomeru. ceských
spisovatelu ke státu a konstatoval, že ceská literatura trní

premírou státotvornosti. Pro vec samú zl'tstává lhostejným, že
Salda ani pri této príležitosti nešetril ironií a že se vyjadrov[ll
zpusobem, na nejž naši nadvlastenci odpovídají voláním na
stráž a výzvou k boji proti zrádným internacionalistum. At se
o veci mluví umírnene ci Ulprílišene, jisto je, že myšlenka
státní zustává velké cásti ceské literatury po válce stejne
osudemjako jí byla osudem pred válkou. Zmena je jen v tom,
že ze znaménka záporu se stalo znaménko kladu. Pred válecné
popírání státu (rakouského) zmenilo se v poválecné prisved
cování ke státu (ceskoslovenskému). Zatím co se však uzná
vá, že nesvoboda a boj o její odstranení na poli literárním
znamenal s hledIska literatury samé zatížení a odvádení od
jejích vlastních úkolL't, nechce dnes nikdo uznat, ba ani po
znat, že i idea politické svobody se literature mUže státi ba
lastem. Není treba pri tom myslet na velezradu, a práve ne
zvyklý pocit, jejž prožívá každý, kdo neco podobného verejne
projeví, uka~uje, jakou merou je volné uvažování o techto
vecech ztíženo nevecným ohledem na okolnosti, jichž vliv na
literaturu má býti výjimkou a ne pravidlem. Jedním slovem:
úkolem ceské literatury jest, aby byla literaturou dobrou;
jestliže mimo to a vedle toho a hlavne nad to prispeje k 11tu
žení myšlenky státní, budiž jí to pricteno ve prospech. Ale
obrácený postup, aby totiž literatura byla hodnocena podle
toho, jakou merou plní onen svuj vedlejší úkol, je stejne málo
oprávnen jako kdybychom podobným zPllsobem chteli hod
notit hudbu, umení výtvarné, tvorbu dramatickou nebo konec
koncu i jednotlivé vedecké obory. Jakmile nabude vrchu ta
kové hodnocení, jsou otevreny dvere dokorán spekulacním ne
talentMn, jimž kopyto. vlastenectvÍ, na než všechno narážejí,
má nahradit chybící kOÍ1an. Bylo by zle, kdyby se ceská lite
ratura stavela proti státu, ale na štestí neni odkázána na tyto
dve výstrední možnosti: bud stát vychvalovat nebo jej tupil.
Ani jedno ani druhé nemuže nikdy být jejím vlastním úkolem.
Její kladný pomer ke státu je samozrejmým predpokladem,
o nemž nechceme být naporácf'1ujíšfováni, protože cterne ro
mány, povídky, novely, básne -a všechno, co nám literatura
poskytuje, z jiných duvodl't. A ze všeho' toho chceme vyclfovat
tvurcí volnost osobnosti, nešilhající úzkostlive na všechny

strany a nelekající se všelikých kombinací, jež žádnému roz
umnému ctenári ani neprijdou na mysl. Je težko definovat,
o jakou literaturu tn vlastne jde, ponevadž ona prehnaná

. státotvornost projevuje se všemi možnými zpusoby a témer
ve všech oborech literatury. Neklamne ji však lze poznat
podle napolu ustrašeného, napolo nadšeného ujišfování neceho,

co bychom chteli slyšet v prosté forme oznamovací, jež prí
sluší samozrejmým vecem, z nichž jednou je i kladný pomer
ceské literatury k ceskému státu. mz.

Kudy na neslušný tisk?

V poslední dobe jsme svedky zajímavéhu zjevu: na všech
stranách se debatuje o verejné neprístOjnosti, porádají se
ankety a schuze, navrhují a prijímají se resoluce, otiskují se
projevy a protesty, všude zkrátka panuje neohycejný ruch a
rozsáhlé prípravy - a zatím, co všechno to se deje, dává ve
rejná neprístOjnost, o jejíž potrení jde, nepokryte najevo, že

nejen ješte žije, ale že dokonce žije vesele a bujare, že se jí
darí dobre a výtecne a že ani zdaleka nezamýšlí státi se prí
stojností. Mluvíme ovšem o neslušném tisku a, aby nebylo
žádných pochybností, O tisku p. Stríbrného. Této otevrené
mluvy jsme postrádali v mnohé z anket a schuzí, jež na toto
téma byly porádány, a práve okolnost, že se i v této veci po
stupovalo s obvyklou delikátností a opatrností, umožuila tisku,
proti nemuž všechny tyto projevy byly namíreny, že s horli

vosti a zdarem pocal vybízet verejnost, aby mu pomáhala
chytat zlodeje. Jde tedy o tisk p. Stríbrného, jehož kvality
byly nedávno pred soudem názorn'e vylíceny prostým, al'e tak
úcinným výctem jeho obsahu, že se pan Stríbrný rozhodl vziti
žalobu zpet, obávaje se patrne, že by soud mohl potvrdit, co
beztak již každý ví a co i bez soudního výroku je obecne zná
mo: že totiž tisk p. Stríbrného horlive, lacne, ano, možno ríci

zbesile shání všechno, cemu se slušný tisk vyhýbá, že nemá

místa pro duležité veci a že z pitomostí delá dvojsloupecníky.
To je tedy obecne známo, a kdo by o tom snad náhodou ne
vedel, muže se o tom za padesát haléru presvedcit dvakrát
denne. Ale v tom práve je celá naše potíž. Ackoliv je obecne
známo, o jaký tisk jde, mluví-Ii se o tisku neslušném, prece
vždycky nebo alespon témer v.ždycky se mluví kolem veci

samé a z pravidla nomina odiosa mají prospech i jména odiosní
sama. Tomu odpovídá také výsledek všech dosavadních de
ba t, jenž ukázal jen jejich neplodnost a nutnost prímého zakro
cení, at by to byla preventivní legislativní opatrení nebo (ne
bojme se) censura. Proti námitce, že censura je zlo, platí ná
mitka, že neslušný tisk je vetší zlo. Nehledíc ke všemu ostat
nímu byla by censura menším zlem již' proto, že by patrne
stacilo. kdyby na tisk dohlížela prechodne a jaksi na výstrahu,
aby si uvedomil, že jeho obchodování odpornostmi a hlou-
postmi je kontrolováno. mz.

Trocký contra Stalin.

Leo Trocký, nesporne jeden z nejvýznacnejších a nejza
jímavejších lidí dnešní doby, se dostal po mnoha a nlnoha ve
cech k tomu, že napsal své pameti.~) Není to nic zvláštního, ale
prece jen u Trockého to prekvapilo, nebot napsáním životních
pametí koncívají obycejne veliciny, které nadobrO vypadly
z rámce prítomnosti a na nic jiného se již nezmohou. A o clo
veku, jehož život byl vyplnen neustálým bojem za myšlenky
a plány, o cloveku, který sjezdil celý svet, pripravoval a pod.
necoval svetovou revoluci a stavel bolševický stát, se dosud

nechtelo verit, že by byl odbytým. Po ztroskotání jeho cin
nosti v Rusku a zoufalém úsilí, které vynaložil, aby se nekde
mohl pevne uchytiti, se cekalo, že jeho úžasná životní ener
gie se ted obrátí jiným smerem a také odmítnutí, s kterými se
setkával na všech stranách, nebyla projevem osobní nechuti,
nýbrž obav pred další cinností muže, jehož žádný neúspech
nezlomil úplne. A zatím Trocký využil první chvíle oddechu

k napsání svých pametí. Ale butde dobre ríci hned na zacátku,
že prece jen ne.is'Ou takové, jaké psávají lidé predcasne »vy
rízení«. Není v nich žádná malol11ocná horkost, která obycejne
plní takové knihy. Po prectení si musíte ríci, že Trocký prece
jen se ješte nevzdal, že ješte nesložil ruce do klína. Retrospek
tiva, která je i v jeho pametech podána velmi dl'tkladne, má

ponekud Jiný úcel,' než jen ukázat, jaký byl Trocký clovek,
nemá býti jen jeho epitafem, nýbrž i OPIOlOUk ton u, co v bu
doucnosti podnikne. Vypadá to, jako by chtel ríci: tak tohle
a tohle jsem udelal, tohle a tohle udelali jiní - posudte, prosím
sami, kdo má více práva do té veci mluvit a rozhodoval. Ta
k<wý dojem se vnucuje pri ctení porád - ze všeho cítíte ten
denci autorovu postavit svoji OSOh11 do plného, príznivého

*) Leo Trotzki: Mein Leben. Verlag fischer, Berlin.
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svetla a srovnávat ji s ostatními, které hrály, nebo hrají
v osudech komunistického státu nejakou význacnejší roli.

A nejvíce proti Stalino'vi, jenž Trockého vyhnal jako cloveka,
který nemá mezi bolševiky co delat. - Konecne, všechny
knihy Trockého se vyznacují zduraznováním jeho osobnosti,
ale tato poslední je v tomto ohledu vrcholem, i když vezme
me v úvahu, že to její p10vaha žádá. Pozorujete znovu veliký
rozdíl mezi Trockým a Leninem, který vždy mluvil a psal

vecne, strucne, a osobe se témer nikdy nezmínil.
Avšak Trocký tentokráte podle všeho sledoval ješte jinou

tendenci, než vynášet svoji osobu; vytycováním svých zásluiI
jako by si chtel pripraviti pudu pro znovuzískání své posice.
Všude, at lící své mládí, pocátky své práce pro komunismus,
svoji kariéru mezi bolševiky, všude jako by se ozývalo: kde

byli tenkrát ti, kterí mne dneska vyhánejí, kde byl Stalin, když
já jsem tohle delal? - Nechce se v nicem ztotožnovat s temi,

kterí jsou dnes v ,Rusku u moci, nechce být nazýván Lenino
vým epigonem; naopak na nekolika místech, kde lící svoji
organisacní práci v Petrohrade, v dobe, kdy ješte Lenin byl
v cizine, se zdá, jako by chtel dokázati, že v necem stál i nad
Leninem. Je to sice jen letmá poznámka - v ostatním i Troc
ký projevuje svoji úctu k geniu Leninovu - ale prece jen je to
charakteristické. Ukazuje to, cím Trocký v Rusku prohrál,
ukazuje to na jeho prílišné sebevedomí, které se muselo

massám zdáti nepríjemným a nebezpecným. S touto vlastností
to ovšem musil prohrát proti obratnému Stalinovi, který stále
o sobe ríká, že sám nic není, že je jen vykonavatelem Leni
nova odkazu a pri tom prosazuje proti sovetum veci, o nichž
Le,nin nikdy nemel ani tušení. I v Rusku platí mrtvý vudce
víc nežli živý, a Trocký udelal taktickou chybu, že se s tím
nesmíril aspon na oko, byl by dokázal jiste více. Jeho ciny
príliš zavánely osobností a toho massová psychologie ne
snesla.

A ješte jednu slabou stránku projevuje Trocký ve svých
pametech. Mel dosti energie pracovati k nejakému cíli, ale

když se k nemu dostal, ztratil témer vždy odvahu. V rozhod
ném okamžiku, kdy se jednalo o úspech nebo neúspech byl
obycejne Trocký nemocen, nebo indisponován. Nejnápadnejší
je to v situaci po smrti Leninove. Trocký píše, že tehdy se
mohl zmocniti vlády, kdyby byl chtel ale že ji dobrovolne pre
nechal jiným, protože nechtel poškoditi jméno revoluce v ocích
nekterých lidí, kterí meli proti židum odpor. Pak je ovšem
nepochopitelné, proc proti temto »jiným« pozdeji bojoval.
V sovetském Rusku, kde každá chvíle znamená velmi mnoho,
je taková indisposice velikým handicapem, at už je oprav
dová, nebo jen strojená. Stalin aspon se nikdy neroznemohl,
když mel udelati nejaký rázný tah, ani neprr.mýšlel, jestli on,
jako Gruzínec, se hodí k vedení.

Možná, že to nebyl nedostatek odvahy, který Trockého
v takových prípadech brzdil, nýbrž nedostatek obetavosti.
A tu treba ho zase srovnávati s jinými - Lenin se nikdy v ta
kové chvíli nedíval dozadu a neptal se, zda mu zbudou ješte
nejaké cesty nazpátek, jemu byla vec, za níž šel, jediným vo
dítkem a na sebe tolik nehledel.

Všechny tyto veci usvedcují Trockého, že opravdu v žádné

fázi revoluce nebyl rozhodujícím faktorem, že události, které
svou cinností vyvolal, šly ve svém dalším vývoji témer vždy
mimo jeho osobu. Lenin ho prekonával uprímností, obetavostí
a úzkými vztahy k širokým massám, kdežto Stalinbyl o to
lepší, nebo úspešnejší, že lépe vystihoval situaci a v prakti
ckých vecech Ulkázal vetší vytrvalost.

Trockého kniha je dále svedectvím o urputných, nemilosrd
ných bojích, které se o.dehrá vají mezi bolševickými vudci
o vedení ve strane a zemi. V takovém prostredí se opravdu

žádná mekcí povaha nemuže uplatniti. Trocký ukazuje, jakým
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zpusobem Stalin se dostal k moci a podrobuje jeho program
a cinnost drtivé kritice Mluví o nem nekde témer pohrdavl,
staví proti nemu svoji vetší inteligenci a ríká, že StaHn nemá
vubec originelních myšlenek; jeho kniha o leninismu prý je
snuškou nápadu jiných. I v' tom se jeví jeho nedostatek, nebof
zduraznování duševní prevahy bývá obvyklé u lidí, kterí této
prevahy nedovedou prakticky využíti. Stalinovi nikdy nezá·
leželo na tom, je-li originelní ci ne, ale do ceho se zakousl, za
tím šel a vyhrál. Jeho sbírka úvah o leninismu není opravdu
puvodní, ale Stalin se tyto formule snaží uvésti v život a podle
nich premeniti Rusko v komunistický stát, bez ohledu na to,

zda je vymyslil on, ci nekdo jiný. V praktických vecech vy·
týká Trocký Stalinovi, že nezná cizinu a že pracuje, jako
kdyby svet mimo Rusko neexistoval. Tak na pr. boj s kulaky
prý je pro Rusko prímo pohromou, nebot podlomuje ieho
vnitrní hospodárskou stabilitu a vydává je na pospa cizírn
kapitalistum. Stejne tak možnosti svetové revoluce prý jS'lU

,úplne jiné, než za života Leninova, ale Stalin, který nemá
vlastních zkušeností, toho nedbá a žene sovety do záhuby.

Jak jsme již rekli, tento antagonismus proti Stalinovi n~·
vyhlíží v Trockého pametech jen jako neškodná zloba odmít
nutého. Není v nem žádné odevzdanosti do vule osudu. Otá?

kou zustává však, jakým zpusobem se Trocký pokusí pro

raziti Stalinovy posice. Za dnešních okolností je to velmi
težké, ba skoro nemožné; jediná možnost je pracovati zvencí,

k cemuž, ovšem Trocký má schopnosti zcela mimorádné.
Jinak je kniha »Mein Leben« dukazem neobycejného roz

petí autorova intelektu a jeho životnosti. Dovídáme se tu o ve
cech, které vrhají na ruskou revoluci nové svetlo a život
autoruv jeví se tu jako celá stupnice t6n[1. Je to neustálá cin

nost, neustálý boj za presvedcení, které se mnohokráte mení,
ale je stále stejne silné. Dovídáme se, jak se Trocký již jako
chlapec rozešel se svým otcem - ukrajinským statkárem 
ponevadž v nem videl vykoristovatele delníku, jak studoval
a prel se s uciteli, jak se seznámil s proletári a pocal chápati
jeiich postavení, jak byl odsolllzen, prchl z vyhnanství do 2(:

nevy, jak pracoval v Paríži, ve Spanelsku, Americe atd. Zkrát
ka vidíme znovu pred sebou to myšlenkové kvašení, práci a
šhon, na jehož podklade vznikl sovetský stát.

Karel Hofmon.

Potíže s preklady,

Jak se zdá, zacínají se dnes dostavovat dusledky nerozváž
ného prezírání nemecké literatury od prevratu, jež se tak
dlouho oduvodnovalo jednak antipatií obecenstva proti ne
meckým knihám, jednak tvrzením, že ctenári, kterí se o ne za
jímají, jsou schopni je císti v originálu. Ale Borový zacal vy
dávat ceského Goethea, vydal dokonce nový preklad fausta,
díla, jež jiste není urceno pr,o nejširší vrstvy - a tyto knih,
šly proti všemu ocekávání a všem predpovedím na odbyt. Pak
prišel Remarque a prekonal v nekolika dnech všechny re·
kordy, jichž ,kdy nejaká kniha u nás dosáhla. V jeho pruvodu

vyrojila se ·pak celá rada dalších nemeckých válecných ro
mánu, a není pochybnosti, že se nyní blíží konjunktura pro
nemeckou literaturtJl, což by bylo pochopitelné po deseti letech
abstinence, jež ovšem nemohla nemeckou literaturu zastavit

v jejím vývoji, jenž práve v poslední dobe byl pozoruhodný.
"Prítomnost" upozornila již jednou na to, že dusledné pomíjení
nemecké literatury se pocíná podobat v dobe, kdy tato litera
tura slaví triumfy na svetovém foru, dobrovolnému sebeohlu

po vání. Dnes je, jak se zdá, vhodno, varovat pred opacnou
výstredností. Podle dosavadních zkušeností na našem knižním
trhu lze ocekávat, že nyní nastane stejne mechanická exploa
tace literatury nemecké, již jsme až dos'ud provádeli na lite
rature francouzské, t. j. že se budou stejne bez výberu pre-
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kládatinemectí autori druhé a tretí garnitury, jako se dosud
prekládalifrancouzští autori tohoto druhu. Nakladatelé se bu
douk nemeckým knihám tváriti prívetiveji proste proto, že
led je prolomen a že s techto knih bylo snato politické
odium,ne pr,oto, že by byli nahlédli, že ncní možno trvale
i~norovat,co pocíná hýbat svetem. Není to práve dobré vy
svedcenípro naše nakladatele, a jestliže sc chtejí polepšit, bu
dali musit velmi bedlive dbáti toho, aby napríšte z nemciny
prekládalijen hodnotná díla. V opacném prípade by se totiž
ukázalozcela jasne, že jejich výber je skutecne urcován jen
vneišímikonjunkturálními ohledy, jež jednak nemají s litera
turou nic spolecného, jednak se ani obchodne nevyplácejí.
Protožei na našem knižním trhu se již ukázalo, že nejlepší ob-
chodyse dají delat s dobrým zbožím. mz.

Sociálne demokratický poslanec J. Ne
cas posílá nám tuto odpoved na naše
úvahy o socialistech a zemedelství.

Podivná náhoda svádí nekdy lidi protichudných názoru na jedné linii. Dochází tak k zjevu, který cha
rakterisují Francouzové porekadlem "Les extremes se
touchent« (I. j. protivy se stýkají). Vzpomnel jsem dnes
ráno tohoto prísloví, když jsem cetl úvodník "Venkova«
l 10. I. m. a když jsem procítal poslední císla Prí t o m
nosti.

Známý úvodníkár Ven k: o v a shodl se s Peroutkou
na tom, že socialisté nemají vypracovaného programu
pro zemedelství. Peroutka v Prí tom n o s t i z 21. li
stopadu vytýká socialistum, že "je politickou chybou,
svalujeme-li ochotne k tomu, aby opravdu jen agrárníci
se starali o prosperitu zemedelstvÍ«. Venkov pak píše
v úvodníku z 10. I. m., že »socialisté jen predstírají zá
jem o problém krise zemedelské, jímž se nikdy neza
bývali a nechteli zabÝvat ... PredstÍrajíce zájem, budou
socialisté ciniti vše, aby zemedelství podlomili. Nejde
magogictejší nápady jim nebudou dosti, ponevadž jim
pujde jen a jen o desorientaci zemedelského volice«. Je
videt, jak je šíren mylný názor o zanedbávání zemedel
ských otázek socialisty, když se mohou v tomto smeru
najít na jedné linii dva takoví protinožci, jakými je ne
sporne Venkova Prí tom n o s t.

Kdo sleduje programy a práci socialistických strán,
muže s radostí konstatovat, že theoretický i praktický
zájem o zemedelské otázky u socialistických stran stále
vzrustá. Labour Party vydává celé knihy o agrární
otázce, ve Francii venována je otázce agrárního socia
lismu stále zvyšovaná pozornost, ríšskonemecká sociál
ní demokracie má radu vynikajících pracovníku v ze
medelských otázkách i nekolik vedeckých institucí, které
se zabývají agrárními problémy (na pr. Forschungstelle
fiir Landwirtschaft atd.). Též u nás proniklo - zvlášte
po prevratu - v socialistických stranách poznání, že ze
mcdelské otázky náležejí k nejduležitejším cástem pro
gramu. Pro sociální demokracii je dnes samozrejmostí,
že zemedelský problém je podstatnou složkou progra
mu, 'a že zemedelské výrobe treba venovat práve tako
vou pozornost a zájem, jako výrobe prumyslové.

far. Necas:-

Socialisté a zemedelství.

p o L I T I K A

Spojitost výroby zemedelské a prumyslové, uejich
prosperita a vzájemné prolínání je zejména na bíledni
u státu takového. jakým je naše republika, v níž možno
témer hovorit o rovnováze výroby zemedelské a pru
myslové.

Nelze poprít, že jádrem a základem sociálne demokra
tické strany je prumyslový proletariát. Je zkoncentro
ván v mestech a prumyslových strediscích, je proto
akce schopnejší, má svoji tradici a starou socialistickou
výchovu. Proletariát v našich mestech a prumyslových
centrech ví však dnes dobre, že stejná cást produktivne
pracujícího lidu jako v mestech žije i na venkove. So
cialisté vedí dobre, že rozptýlený a namnoze v ubohých
primitivních pomerech žijící proletariát venkovský (ze
medelští a lesní delníci, malozemedelci, malí sedláci)
potrebuje dnes snad ješte více podpory a pozornosti
stranické než lidé v mestech. Zemedelec, který dre na
hroude cizí nebo pracuje težce na své pude vlastníma
rukama od slunce východu do slunce západu, náleží
svou sociální strukturou a cel0n svým životem do rad
socialistických. Je vykoristován a jeho práce není nále
žite hodnocena. Odtud náš živý a hluboký zájem o ze
medelství a ochranu poctivé zemedelské práce.

Nadchází období, kdy otázka zemedelské krise - na
niž socialistické strany upozornovaly již nekolik let, od
halujíce pravé její príciny a predpovídajíce její zhoršení
v budoucnosti - vstoupí do popredí aktuelního politi
ckého programu a to nejen strany agrární, nýbrž pre
devším též stran socialistických.

Nechceme vyvracet tendencní obvinení stran socialisti
ckých agrárníky, jakoby dosud jen republikánská strana
pracovala pro zemedelské zájmy. Agrárníci vedí sami
dobre, že to není pravda. Šírí podobná tvrzení, usilujíce
o zachování monopolu ochráncu zemedelských zájmu.

Chceme však dnes vyvrátit strucne mylné názory lidí,
kterí se snaží dívat na otázky zemedelské a prumyslové
výroby poctive a objektivne, kterí nemají zájmu na ten
dencním výkladu, a kterí pres to žijí pod vlivem sociali
stum neprátelského tisku v mylném domnení, že socia
listé dosud zemedelské otázky zanedbávali nebo že jim
pri nejmenším nevenovali tolik pozornosti jako jiným
cástem svého programu. Názory této cásti verejnosti,
pochybující o práci socialistu v zemedelských otázkách,
vyjádril Peroutka v Prí tom n o s t i takto:

"Predpokládám tedy, že i do vlády bez agrárníku mu
sili by socialisté prijít s urcitým agr"rním programem.
Mají podle mého názoru s takovým vlastním programem
prijít také do koalice s agrárníky. Vím, co se na to rekne:
budou se shledávat drobty a bude se na ne ukazovat na

• dukaz, ŽC socialisté mají svuj zemedelský program. Ale
jsou to práve jen drobty, vetšinou vynucené situací; v ze
medelských vecech nechali se socialisté postrkovat ctgrár
níky, kterí vždy tvorili situaci, na niž socialisté - vet
šinou rozpacite a nekdy i špatne - odpovídali. To plyne
z toho, že socialistum až dosud chybel živý a spontánní
zájem o zemedelství ... «

Nuže, tento názor Peroutkuv je mylný, a predpoklá
dám, že jeho autor prijme sám s povdekern jeho korek
turu, poukážeme-li jen letmo na nejduležitejŠÍ aktuelní
problémy našeho zemedelství a na práci - zejména tu
nejcennejší, totiž iniciativní - kterou socialisté na pude
parlamentu i jinak práve v tomto oboru vykonali. Ome
zím ,'se pri tom na práci ceskoslovenské sociální demo
kracie, již nejlépe znám, což neznamená, že bych chtel
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nejak podcenovat práci zemedelských výborných od
borníku nemecké sociální demokracie (pos!. Leibl :l
Schweicllhart), jakož i sympatických a houževnatých ze
medelských pracovníku ve strane národne socialistické
(Mikuláš, Knejzlík aj.).

II.
Agrárníci reší otázku zemedelské krise pohodlným,

ale pri tom se v praxi neosvedcivším prostredkem, který
by prinášel (zvlášte v obilí) prospech jen statkárum a
hrstce privilegovaných bohácu, t. j. zvyšováním zeme
delských cel. Pred dvema dny schválil V e c e r v lo
kálce tvrzení Brdlíkovo o tom, ž e h I a v ním rec e p
tem nynejší krise zemedelské mohou být
jen z výš e n á c I a - ostatní prostredky že mohou
být jen doplnkem k rešenÍ. Sociálne demokratický ná
rodohospodár Dr. Macek venoval otázkám celním a je
jích rešení celé knihy a poslanec Koudelka (mladý, ale
dnes snad nejlepší znalec zemedelských otázek v našerr.
parlamente a duch pronikavÝ, pri tom stále iniCiativní)
bez ustání vracel se v ruzných návrzích, interpelacích a
dotazech ve snemovne i ve výborech. iakož i v novi
nárských clánCÍch k otázce celního tarifu a agrárních
cel. Na rozdíl od agrárníku snaží se sociální demQkraté
rešit tuto principielní otázku ku prospechu nejen pra
cujících zemedelcu, nýbrž i cel k u tak, aby obilí nebylo
zbytecne zdražováno a zase na druhé strane aby zeme
delec byl chránen pred úcinky spekulace s obilím, z níž
kQristí jen meziobchod. Do rámce této sociálne demokra
tické práce náležela v minulém období pohyblivá klou
zavá cla a usilování o revisi celního tarifu, jíž by bylo
docíleno predevším zlevnení hospodárských stroju a
všeho, ceho je zemedelcum treba k zintensivnení zeme
delské práce a jejímu rádnému provozování.

Sociální demokracie prišla v minulých obdobích par
lamentních s nekolika vecnými a dobre promyšlenými
návrhy, jimiž se má celit I i c h v e s mez i o b c hod e m
zem e del s k ý c h pro d u k t u. Jde tu o známou dis
paritu mezi nízkou výrobní cenou zemedelských pro
duktu, jak je placena i težce pracujícím zemedelcum 
a mezi pomerne vysokou prodejní cenou techto pro
duktu, jak ji musí platit delníc{ gážisté a konsumenti
všeho druhu. Odstranení této zlocinné lichvy mohlo by
rázem prispet k odstranení nejbolavench míst naší ze
medelské výroby a prospet i konsumentum. Je nespra
vedlivo, prehlíží-Ii se práce, kterou v tomto smeru ko
nala sociální demokracie nejpronikaveji ze všech stran
v parlamente. Otázka ceny cukru a cukrovky a kartelu
statkáru s cukrobarony, otázka težké krise chmelarské
(rapidní pád ceny chmele a pri tom udržení ceny piva),
otázka ceny brambor a ceny dobytka venku za 1 kg
živé váhy u sedláku a ceny za 1 kg masa v mestech,
otázka ceny vín v místech výroby v republice a v mí
stech prodeje - to vše bylo od prevratu predmetem nej
živejší starosti a nescíslných zákroku sociální demo
kracie. Právem muže se hlásit sociální demokracie
v tomto smeru o prirnát a o uznání práce u zemedel··
ských vyrobcu i u konsul1lentu. Proti tomu strana
agrární neprispela pri potlacování lichvy meziobchodu
se zemedelskÝmi výrobky v nicem. naona1( zostrovala
a prohlubovala tu krisi zemedelství tím, že se na speku
laci se zdražováním a koristením z meziobchodu sVÝL;i
exponenty sama súcastnovala (kartel statkáru s cukro
barony, který nicí naše repare, obchody "Zemky«, atd.).
V podnájmu u agrárpíki'! je dále strana živnostenská,
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která se teší jejich bezpodmínecné prízni. Jak znám
náleží k prvním požadavkum této strany zrušení min
sterstva zásobování, ac by práve toto ministerstvo
stavené na správný základ a vzkríšené k životu mohlo
regulovat ceny, nicit spekulaci"Sl chránit zemedelskou
výrobu i konsumenty i rádné obchodníky. Na pos\. Uc
chyni ceká tu jako na ministra zásobování velkt
úkol ...

Iniciativne a ve prospech zemedelcu velmi intensivne
pracovala sociální demokracie v oboru I e s ti í r e for·
01 y, kde posl. Koudelka vytýcil verejne zásady, jimiž
by se povolané úrady mely rídit k prospechu celh.

Nejvetším bohatstvím republiky - miliardov~m 
jsou stá t n í I esy a s t a t k y. Také na tomto poli nut·
no priznat sociální demokracii primát v ochraiíovánl
statku a zabránení zlorádu, jež ohrožovaly jako ilIl1i'~a
racionelní hospodarenÍ. Týká se to predevším vdkýcb
lesu slovenských a podkarpatských.

Objektivne nutno též ocenit práci sociální delllol;racl~
ve veci ochrany zemedelce pro tiž i v e III í III I)0
h r o mám vše hod r u h u. Iniciativní návrhy s'llláhu
demokracie zajiš{ovaly by rozdelování podpor spraveu
live a neprišly by státu tak draho jako pmjel(ioV;I'IY
stranický aparát živelních pojiš{oven navrhovallY í1l{rár.
níky. Zákon o p lem e nit bed o 01 á c í h o z v í r e·
ct v a a pak zamyšlený zákon o z a k n i h o v á ni
d rob n é h o prí del u (vynikající práce pos\. Dra
Meisnera a Koudelky) náležejí k dalším duležitým kapi·
tolám z oboru zemedelství, jimiž bere se proti chikano
vání a eventuelní zlovuli v ochranu venkovský zeme·
delec. Jen zcela letmo uvádím další otázky zemedelské,
na jichž rešení bylo sociálne demokratickou stranou
v minulých letech bez ustání naléháno, a jež pro cel6
zemedelství mají (zvlášte v dobe krise) velký význam:
Opatrení levného úveru pro zemedelce.
o c hra n a zem e del. p ach t Ý r U, z ruš e n í d a n e
a pop I a t k u z m a s a a t u k u,. n o vel i s a c e z á·
k o n u dan o v Ý c h pro zem e del c e, zde m o·
k r a t i s o v á n í zem e del s k ý c hra d, p é c e o z e
01 e del s k é a I e sní d e ln i c t v o atd.

S hrdostí muže o sobe sociálne demokratická strana
ríci, že si pocíná cile a iniciativne i pri rešení otázek
zem e del s k o tec hni c k Ý c h. Publikace vydané
v ma,lozemedelské knihovl\~LÚstredního svazu domkáru
(»Zcelování pozemku«, »Náš venkova sHnice« atd.) za
bývají se otázkami zemedelskotechnickÝmi a zaujímá se
v nich vecné a celku sloužící stanovisko k živým
aktuelním otázkám zemedelské výroby. Jde tu o otázky
nesmírného národohospodárského významu.

*

Prozkoumáme-li peclive práci pro rešení agrární krise
a zemedelských otázek všeho druhu, jak je v praxi ko
nána stranou agrární a stranami socialistickými, muže
me záverem ríci - a to s hlubokým presvedcením
o pravdivosti toho tvrzení:

Zemedelství naší republiky je opravdu v krisi. Cesty
k rešení této krise, jak je doporucuje strana agrární, jsou
však jednostranné a slouží pravidelne jen zemedelcum
zámožným, témer vždy pak jsou namíreny proti konsu·
mentum.

Naopak cesty rešení krise zemedelské, jak jsou na·
vrhovány SOCialisty, pomohly by velké masse zeme
delcu stredních, drobných a zemedelských delníku a za·
jiš{oval by se jimi i prospech konsumentu. Jen takové
rešení zemedelské krise je zdravé, u nehož smeruje se



k podpore a zlepšení výroby zemedelské a pn nemz
není staven proti sobe zájem zemedelce-výrobce a
konsumenta -odberatele.

Zjevem pro naše zemedelství jako celek neblahým je,
že ministerstvo zemedelství a zemedelské rady jsou
stále v rukou strany agrární, jež místo velkorysého
podporování zemedelství užívá protekcnÍho zpusobu
subvencnÍho. Našemu zemedelství by velmi prospelo,
kdyby se ministerstvo zemedelství dostalo jednou
z moci exponentu zemanské statkárské kasty a prišlo do
rukou cloveka, který by podporoval objektivne všechny
zemedelce a jako hlavní cíl položil si predevším zinten
sivnovánÍ našeho zemedelstvÍ. To je však již príliš stará
písnicka, jejíž vyplnení je dnes ostatne práním vetšiny
obyvatelstva naší republiky ...

NÁRODNí HOSPODÁR

·Ámerická situace podle Hoovera.
-o. Lond)'n, 4. prosince.

Z trunních recí a presidentských poselství ješté ni-
kúhO' neranila mrtvice: je v nich vždy, cO' se tam

ceká, nejaká jadrnejší veta bLl'dí už sensaci. Poselství
presidenta Hoovera se neuchyluje od tohotO' pravidla.
Jadrnou je pripomínka, že Amerika, pokud je to vy
jádrenO' ve výdajích, je dnes nejvíce militaristickou ze-
mí na svete. .

V blízkosti londýnské námorní l<onference vpredu,
v blízkosti núvúyorskéhú krachu vzadu a s následky
krachu vzadu i vpredu, jest samO'zrejmO', že hospodár
ská situace a zbrojení budou stežejnými body presiden
tova poselství. A také jsO'u. o hospodárském stavu ze
me projevuje president úbvyklý a již nekúlikrát opa
kovaný úrední o:ptimismus. Prirozene s vyšších a nej
vyšších míst se ve chvíli beztoha nesnadné nevypúu
štejí strašáci na lidi. President muže míti úplne pravdu,
nebot húspodárské krise nejsou nezmenitelnou ordo
nancí Prozretelnosti, jsou naopak velice :zbytecným
dílem lidské neprozretelnosti. Ani starozákonní pro ..
raci - a byla mezinim~ porce zarputilých pesimistu
.- neprorokovali Židum 'ha jistO', jak s nimi Jehova za-

. tocí, nýbrž vždycky s podmínkou, jestli se zbujnelý vy
volený národ neabrátí a nepO'lepší v cas. Když se Wal1
Street a celá hospodárská soustava, jejímž jest Wal1
Street vysokým vrškem, abrátí a polepší, nebude krise
a nebude ani obycejné tísne. Všechny skutecné statky,
které Amerika mela pred krachem, má posud, jde jen
o jejich využití a distribuci.

Nezdá se však, že by v Americe meli chut k nejakým
zmenám vycházejícím od základních prícin. Pak tedy
bude krise jen zmírnena paliativními prostredky (kon
struktivní práce), ke kterÝm president Hoover sám dal
podnet a které se chystají ve velkúlepé míre. Výsledek
bude záviseti na tom, zdali je silnejší útok nebo obrana.
I když obrana O'panuje pO'k, bude to jen odražení práve
tohotO' útúku, nikO'li znicení útocníka, který pri nO'vé
príležitosti se zdvihne zase. Hooverovy plány na udr
žení prosperity, k nimž hbvní industrie, státy a
mesta urcily už investicní O'bnosy presahující pet
miliard dolaru, samy sebou jsou uznáním, že bez
"této podpery prO'sperita by se neudržela sama jen

svou setrvacností. Také velice prekvapuje, že cirku
láre velkých financních ústavu nehreší prílišným opti
mismem a WaU Street sám se dívá na »velký pruvod
prosperity z vVashingtonu« s mírnO'u shovívavO'stí; nic
zlého z tO'ha vzejíti nemuže a utvrzení dllvery v lidu
muže prinésti prece jen neco dobrého i pro bursu. Ale
Wall Street a Washington si velmi casto nehledí prí
mo do ocí, jejich obcas propukávající neprátelství má
už hezky dlouhou, dokonce i vedecky ?pracovanou hi
storii.

U prirovnání s anglickou situací americká energie
a pohotovost v kritické chvíli zasluhuje nejvyšší chvály.
\! Anglii se púrád ješte ohrívá ani nedokázaný ani ne
vyvrácený »Treasury view« (stanovisko financní sprá
vy), že peníze venované na nauzové investice se odjí
mají normálnímu prumyslO'vému investO'vání a na' tom
to konci zase tvorí nezamestnanost. S krajní logikou
by tedy byla možnO' ríci, že se nemají podnikati žádné
verejné práce v dobe nezamestnanO'sti, což je ocividný
nesmysl. V Americe si inžen)'r na presidentském stO'lci
nelámal dlO'uhO'hlavu nehotovO'u theO'rií. To není re
cenO'na újmu theorie; jiste by bylo lépe, kdyby theO'rie
mohla dáti pevnou opO'ru presidentovi v Americe nebo
kancléri pakladu v Anglii.Ale když tO' theorie ješte ne
dO'vede. ne1'ze na ni cekat, protože prázdné žaludky také
necekají. Že mnúho lidí prišlO' v Americe za poslední
týdny a práci, je zretelne recena v presidentO've pasel
ství. Anglická delegace, která se vrátila ze sjezdu Ame
rické Federace Práce, udává, že je tam nezamestnaných
už pres tri miliO'ny.

Anglictí liberálavé jsou nemálo povzneseni tím, že
president Hoover udelal zrovna to, cO' bylo jejich vo
lebním pragramem: nerekli jakO' Baldwin, že vláde ne
náleží zasahO'vati prímó dO' prumyslu a obchodu, nebo
jakO' Mac Danald, Snowden a Thomas, kterí zvyšují
na úcet pO'platníka »mzdu zahálky« a spokojují se s prí
štipkem zde a správkO'u onde. Hoaver si svola1 kapi
tány prumyslu a takrka obratem ruky mel plány na
investicní stavby vyžadující miliardy dolaru. Anglický
problém jest ovšem nesnadneiší. Tím více melo býti
vzatO' pO'ucení, které si bere Hoover z»minulých bourí
podO'bnéhO' druhu «, tím více mely býti predvídány ná
sledky a tím rychleji mely býti pripraveny smelé plány.

Jen jedno zadostucinení mO'húu míti i Anglicané
z Hooverovy rychlé akce. Se všech stran se predpovídá,
že americký prumysl zarízený na velkau výrobu bude
se tlaciti na cizí trhy, predevším britské, i když by mel
prodávati venku se ztrátou, jen když si udrží zisk da
ma; obmezením výroby by totiž vzrostly výrO'bní ná- .
klady a ztráta by byla ješte vetší. Tyto obavy nejsou
dosud odstraneny a není pochyby, že budeme svedky
konkurencního zápasu, který dosud nemá rovnéhO' prí .•
kladu. Ale každý úspech poEativních prostredku v Ame
rice samé, každé udržení nákupní síly širO'kých vrstev
pomuže udržeti dO'mácí paptávku a zmírní v jisté míre
konkurencní tlak na; venek. Zvýšení FO'rdových mezd
a 20' milionu dolaru rocne vztahuje se sice jen na jehO'
americké podniky, ale protO' prece není bez významu
i piro jiné prumyslové zeme. Menší prídavky ke mzdám
hlásí se také odjinud.

N ovO'yO'rská bursa reagO'vala vcera na presidentovO'
poselství malou haussou, ac \Vall Street není spokojen
se vším, cO' president chystá, zvlášte ne s onou cástí po
selství, která jedná a žádO'ucím zákO'nO'dárství ve prí
cine bankovnictví, konsO'lidace železnic, dO'zoru na elek-
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Fenl. Perout1?a:

T k'··~v d t'a ;~uz os.
'Nového p. ministra spravedlnosti pekne pozdravujeme

. a oznamujeme mu, že podle souhlasného mínení
(postižení o.všem s námi nesouhlasí) ocekává ho jakási
prácicka. Nebude si moci stežovat, že má své dílo ne-

trisaci. Jen pri bedlivejším ctení Hooverova poselství
vychází na jevo, že z ústavního trojúhelníku moci vý
konné, zákonodárné a soudcovské se pomalu zacíná tvo
riti 'ctyrúhelník, že ,povstává ctvrtá ústavní moc, stejne
vzdálená ode trí prvních a nezávislá na nich. Touto
ústavní složkoll zacíná býti odborná znalost vtelená ve
stá Ié komise, jež ustaveny dle návrhu l:Toover,2Yých,
by se musely brzo státi mocným živlem ve vláde zeme.
Tarifní (celní) 'komise je prvním príkladem tohoto V)'
voje, a president navrhuje dve další komise, obe jako
trvalé: komisi pro hybnou sílu a komisi radiovou. Obe
komise už existují, ale jen pokusmo. President na l
huje, aby cl~no.vé byli placenými komisari z povolání
a nahradili dosavadní tri ministerské úredníky dozí ra
jící na rozvoj hybné síly. a elektriny a spríznených in
dustrií. Také radiová komise má b),ti reorganisoválla
a obdržeti trvalý status. Jsou ješte jiné docasné komise,
které, o.svedcí-li svoji užitecnost, budou promeneny
v trvalé, címž tato nová a politicky velice zajímavá ten ..
dence bude jen sesí lena a ustálena.

Prumyslníci a lu'lrodohospodári shromáždení na malé
hostine u Mac Donalda jsou zacátkem na téže drftze
v Anglii. Vývojem techto komisí široké zákonodárné
sbory se zho.stí rozhodování ve vecech vyžadujících od
borné znalosti, ac si zachovají plné demokratické právo
dozoru, zejména dozoru nad v)'daji. Za druhé ZÍSl<;lse
protiváha proti vzrllstajícímu vlivu byrokracie CIjejímu
zasahování do oboru vyhraženému zákonodárné moci,
na kteréžto zasahování ve své nedávno uverejnen,s Imi··
ze O' »novém despotismu« útocí .sám vrchní soudce lord
Hewart .. Zasahování byrokracie jest rostoucím v)rsled
kem doby a takové složitosti moderního života, že zá
konodárné moci není možno predvídati všechllY prí
pady a okolnosti: a za druhé stál~' úredník zpravidla
rozumí své veci lépe než volen)' clen zákonoclárnéhn
sboru nebo neodborník ministr.

Temto komisím by v dalším vývoji pripadl ješt~
další úkol: aby bYly ve správe zverejneného podnikání
strední cestou mezi neukáznenÝm individualismem. jenž
bez ohledu na spotrebitele a celou spolecnost jde jen
za svÝm penežním ziskem, a mezj státním socialismem
s nezbytnou ztrnulostí byrokratického režimu. Zdá se.
že temto zverejneným správním radám náleží vellc'l
budoucnost v príštím státe a nynejší brit~ký ministr
dopravy, oznamující úmysl soustrediti a prevésti do
verejného vlastnictví celou ohromnou dopravu v Lon
dýne, má ocividne na mysli tuto formu její správy.
(Tato cást Hooverova poselství, jakož i ZPllsob. jak má
vypadati ministerská odpovednost vllci ústavnímu
»ctvrtému stavu «. jsou v telegrafovan)'Ch výtazích pre
sidentova poselství ponekud nejasny, a dlužno tedy
pockati na doslovné zncní v amerických listech. Pozll.
zpr.)

pnpraveno: nekolik týdnu debatuje sé ve verejnosti
() thematu, jak se dostat na kobyLku bulvárnímu lisku;
vyslovila se rada institucí; byly vyslechnuty vynikající
osobnosti; bylo o tom popsáno mnoho papíru; a ješte
nikdo. neodvážil se ríci, že by se v té veci nemelo neci)
podniknout. Má tedy pan mini5tr spravecllnosti cestu
urovnánu;, nebude provádet žádný 50ukromý nápad,
nýbrž neco, co se od neho obecne ocekává. Bývalý pan
ministr spravedlnosti patril ke str:1.nekatolické, tedy k tc
strane, která nejvíce horuje pro mrCl\'nt)st. PozorO\'atel,
!der)' se dá vésti jen logikou. usoudil hy, že práve Inl'l1.
ministru bylo by b)'valo príslušelo, aby se vrhl v ce
stu sensacnímu a pornografickému lisku a volal, až hy

se to v horách rozléhalo: nepovolím! Politika však není
rozvíjející se logika. Pan Dr. Mayr-Harting nepoložil
ani stébla pres cestu, po níž prijíždel kocár pana Stríbr
ného s p. Kahánkem na kozlíku. Fakt je, že za katoli
ckého ministra spravedlnosti rostl u nás bulvární tisk
hujne jako kvetiny ve skleníku; že u nás 'noviny ješte
nikdy nemely tak hanebnou tvár, jako v dobe, kdy dozor
nad nimi byl sveren katolickému politikovi, kterému
svetov)' názor i strana ukládají. aby pecoval o mrav
nost. Kdybychom p;ltrali po pi:ícinách, došli hychom
ovšem k tomu, že p. Stríbrný, jenž je magnus p:lle!lS
takového tisku, byl pokládán za príliš cenného clen~
pravicové fronty, aby mu chtel ublížit nekdo I. tech,
kdož byli presvedceni, že stát musí b),t lécen konserva
tivní kurou. Bude tedy asi nyní mu it socialistick~'
ministr, zástupce smeru, kterému l)láve katolíky je vy
t)'kána mravní lhostejnost a vratkost, nélJpravovatchy
hy, jež na mravnosti byly spáchány v dobe mravného
kursu. Doufejme, že mu pri tom neodeprou podpory
ani ti, kdož mezi námi nejblíže mají ke svatosti, páni
politikové z lidové strany.

Když voláme po zakrocení censury proti bulvárnímu
tisku, tu má nejvíce námitek tisk agrární a - ku po
divu - také katolick)·. Je to v podstate vždy jen jedna
námitka: voláme prý censllru na tisk, který je nám po
liticky nepohodlný. Tuto námitku lze dosti snadno vy
vrátit: ano, voláme censllru na tisk p. Stríbrného, kter~'
mltže platit za nejznamenitejšího zástupce smeru vy
hrezlých mozku a ukousnutého pohlavJ. Je však jisto, že
my, kterí po censure voláme, nebudeme ji provádet:
censllrovat budou úredníci, kterí pravdepodobne mají
jiné politické chute a ne'chute než my. Nechceme prece
censuru do vlastních rukou; stací nám, bude-li sverena
objektivním státním úredníkum; pak prece není treba
se báti, že naše politické záliby budou pri tom hráti ne
jakou roli; at se ošklivosti vyskytnou v listech p. Str.íbr
ného nebo v nejakých jiných novinách, které jím byly
nakaženy, mužeme predpokládat, že tužka censorova
bude pracovat stejne. Chce se od nás spravedlnost. Chce
se, 8.bychom uznali,. že nejen »Vecerní list«, ale i jiné
listy pocínají si neprístojne. Spravedlnost je vec, kterou
si od nás v kterémkoliv okamžiku možno obdržeti. Psali
jsme v minulÝch letech. casto o tom, že casopisy, vydá
vané »Melantrichem«, mívají osudný vliv na vkus pu
blika, a nejsme tak zbabelí, abychom z toho nyní cokoliv
zapÍ rali. »Venkov« reprodukoval nedávno titulní strán
ku jakéhosi casopisu »Nedelja«, který prý národní 50
cialisti vydávají na Slovensku: shledali jsme, že hned
na úvodním míste podává se tu slovenskému lidu dvou
sloupcové ctení o nejaké vražde. S tím my tedy zcela
souhlasíme, že s takovými vecmi Ceši na Slovensko
chodit nemají, a bude nám jen docela vhod, jestliže

INSTITUCEAŽiVOT
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ostrostcensury se bude týkat casapisu všech. N emuže
me avšem zdržeti se jedné poznámky: sravnávati ná
rodne saciální listy s padniky p. StríbrnéhO' je vylažená
krivda;1p. Stríbrnému v tétO' veci nikdO' nemLIže uprít
mistravství. V pasledních letech byla dakance pazaro
vat znatelné zlepšení tiskav)'ch podnikLI náradne saciál
ních; zdála se, že tatO' strana se vypracovává k citlivej
šímu svedomí. Konkurence p. StríbrnéhO', jehaž jméno
zdá se míti ve zdech Melantricha takov)' zvuk jako
jméno Hanibalova v I{íme, cestu nápravy bahužel tro
chuprerušila; pocit souteže s neprítelem podnecuje šéfy
národne saciálních listLI patrne k leccemus, co by si už
sami radeji odvykli. Jde tedy a ta, aby lidé s odhodláním
k lepšímu. nemusili se bát necisté kankurence; víme, že
dojem prahry v konkurencním baji má na casapiseck~
šéfy mac neprekanatelnou; jde a ta, aby nebylo davo
leno zvíteziti nad nelám systematickou nestaudností.
Musíme se na veci dív'at re~listicky: ze své vLde sotva
který list sám se rozhodne prO' odzbrojení v, sensacnosti;
až by ta abanentne prohrál, astatní by se mu ješte vy
smívali. Prablém je trochu podabný problému skutec
ného odzbrajení: llprastred azbrajen)!ch státLl jen ten
stát se razhodne k odzbrojení, který je mdl)' a unaven
životem a pracuje k sebevražde. SkutecnéhO' odzbrojeni
nent mažno docílit jinak než mezinárodní dohodau
státu. Také zatlacení sensacnasti a pornografie bylo by
možno docí liti jen dobrovalnou dahodau všech casa
pist't. Ponevadž však, jak pamery známe, je ta asi ta
poslední dohoda, jež bude uzavrena krátce pred kancem
sveta, musí tuto dohodu za casopisy abstarat zákon
nebo censora, že uciní všechny casopisy sobe ravnými
a bude nemilasrdne korigavat v)'strelky,

O podstate a zjevu skandálníhO' tisku byla již tolik
napsána v poslední dabe, že si mahu adpustiti pakus
jej charakterisovat nebO' definavat. Už i nutnost ome
ziti' tatO' rádení pokládám, za tak prokázanau, že a ta
nebudu alli polemisavat. Myslím, že všichni máme chut
k nejakému cinu v té veci, a budiž tato chut pozdra"
vena! Ukázalo se. že už všichni tohO' máme dO'st, aby
chom se; pokud vnitrníhO' zarízení naší národní da
mácnasti se týká, dali terorisavat a komanda vat neko
lika lidmi z »Vecerníha listu«. Zajisté, ani nekomandují
prímo, ponevadž nejsou ta lidé, od nichž by se prijí
maly príkazy; ale kamand~jí neprímo tím, že nutí
k nápodobe ostatní naviny, '-',elmi bázlivé. jakmile jde
o kankurenci. Už je tohO' proste dast, aby abchadní zá
jem p. StríbrnéhO' (a kohakaliv jinéhO', kdO' by mel tak
m'ála svedamitosti, že by šel v jehO' stapách) byl staven
nad náradní a spolecensk)' zájem. Nyní' jde jen a ta,
abycham na své úmysly zase brzy nezapamneli, abycham
nenechali svou pozarnast odvésti O'd tO'hata thematu,
dokud nebude vyrízen.

vytýká se mi, že já. žurnalista a liberál, volám po
censure. AnO'; valal jsem a budu volati, a neslyším ani
plác žurnalisty ani plác liberála ve svém nitru. Kdo
pres deset let stojí v našem žurnalistickém živO'te a sna
žil se poznat príciny vecí, ztratil nepachybne vetšinu
své uctivosti k novinám, není-li zcela omezený. Je
pravda, že se u nás za paslední dabu neudála nic ha
nebnéhO' ani mizernéhO', aby to nevedl nebO' u taho
aspoi'í nekibicoval ceský žurnalista. Nevím, jaká svatá
,zásada by tím byla uražena, jestliže se zakáže rozvlácet
tiskem a! velkými písmenami oznamovat veci, a kterých
se dríve jen šeptala. Nikdo z tech, kdo kdy bojava'li za
svO'bodu'tisku, neríkal, že je treba papráti tisku svobodu

i v chtivém sbírání všeho rmutu, kalu a hnusu živata.
Daufám také, že nikdo nebude pavažovat za prahrešeaí
prati svobade myšlení, jestliže se »Vecernímu listu '.
trachu podváže jehO' remesla. Nebot, není-liž pravda.
kdy pak» Vecerní list" a myšlení sedely spalu na jedné
vetvi? Nejde a myšlení, n)'hrž o panižující rozvlékání
trapn)'ch faktu. o ta, aby slidicst"í a cmuchálství nepa
razilo naši kulturu dacela na hlavu. Karl ,Kraus rekl
pred lety, že maderní žurnalistika predstavuje vítezství
informace nad kulturau. Myslím. že se mu ješte ani
nesnilo o tam, po jakých informacích se budau noviny
jednou pachtit. Dovolte, abych uvedl príklad, který je
dO' jisté mí ry klasick,\': V Praze se zastrelil v jednam
hotelu rytmistr: vrátn)' ta patrnE zatelefonO'val dO'»Ve
cerníhO' listu", nebot spojení tohato argánu s hotela
v)Tmi vrátn:)'mi a port)rry z nacních podniku je' daleko
pevneji vyhudaváno než. spojení treba' s universitou;
jeden z tech lidí, kterého jen nepochopitelná shO'vívavast
syndikátu pri prijímání cle'nlt mne nutí nazývati ko
legou, byl paveren prípadem: jehO' methoda stají za
ta. aby byla pazorována;' vyslídil, adresu sebevrahovu,
najal auta a jel: za~Prahu do jeho bytu; je noc: v byte
t1l1<':redaktar »Vecerního listu« buší na dvere: prijde
mu otevrít polosvlecená paní: yzadu vykukuje díte;
redaktor »\'ecerního listu" z~cne mluvit s paní o jejíin
muži; kde' pr)' je a ca delá: okoukne si hyt, nerekne nic
n sebevražde, adjí ždí. zanechávaje ubohou paní vypla
šenau a plnau zl~'Ch predtuch: druh:)T den papíše svou
návštevu a detaily z bytu a prerušeného spánku na
první strane »Vecerníha listu". Nejel tam, aby oznámil
paní neštestí: musí to b),ti recena tak drsne, jak to vec
zasluhuje: jel tani cumet na cizí neštestí, a druhý den
cinil ctenáre úcastníky svého cumení. Ta tedy je do
konalé vítezství infarmace nad kulturou citu a srdce"
tak dokonalé. že vetší je težko už si' predstavit. To tedy
nemá ani zdaleka co delat ani s obcanskou. ani paliti
ckau, ani individuelní svahodO'u nebO' jak se ty rllzné
kategorie svobody charakterisují. Pod cinností, kterou
pravádí »Vecerní list«, se dríve aspan vydíralO'; dnes
už se jí ani nevydírá;i detaily saukromého života. všech
ny slzy a všechny skvrny, byly vyvlastneny pro ve
rejnost.

Ješte pokud se t:)Tkáliberála ve mne: na liberalismus
se lidé dívají špatne, pokládají-li jej za prostredek; jest
to cíl. Úkolem liberalismu je vychavati svO'badnau lid
skou osabnast, tešící se valnému rozvaji svých schop
ností·; ale úkolem liberalismu nemuže být, aby to del.11
cestau laisser faire, aby se neadvažoval nikdy necO'na
kázat a nikdy neco zakázat. Takavý liberalism by ne
mahl ani deti ve škale vychavávat, nebot výchava ne
mLlže být bez prvku danucavacího. Uvedamime-li si
tedy. že liberalismus je cíl, nikaliv však prastredek.
nebudeme všechnu censunt s liberálního stanaviska
patí rati: budeme ji naopak schvalovati tam, kde mLlže
prispeti k pO'vznesení dustojnasti. Jebudu tedy vyta
havati liberalismus dO'boje proti zákazu prodeje omam
ných jedu, nebat cílem liberali~mu je svabadná siln;l
asobnost a nikaliv atrok kakainu. Padabne nebudl!
mávati praparem liberalismu na ochranu »Vecern-ího
listu«. nehat nemLlže b)Tti cílem liberalismu zrídit
náš lid tak. jak to delá tentO' argán. V debatách
o sensacním tisku a, censure, které se nyní rozpoutaly,
cetl jsem také, že jeden z debatujících se stavel proti
zákrokLlm cenSL1rya že se pri tam chránil citátem z lVf a
saryka: prati špatnému tisku - více svobody tisku.
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Nevím, za jak~'ch okolností ucinil Masaryk tento v~'
rok, vím jen, že v této souvislosti, do jaké jej uvidí
pan debatující, je tato veta blízko frázi, ne, je 'to už
fráze. Léciti »Vecerní list« ješte vetší svobodou tisku
je therapic, která se patrne zaklfldá na tajemné víre,
že pri úplné svobode v mystick}'ch hloubkách nitra recl
aktorll »Vecer. listu ({by se neco vzbudilo, asi svedomí
nebo cert ví co. V takové hloubky nitra techto redaktor li
proste odpírám verit; neprál bych panu debatujícímu
pohled na })Vecerní list ({,kdyby jeho redaktori se vu
bec nemusili bát censury; prál bych mu jen tolik fan
tasie, aby si to dovedl predstavit.

My tedy se rozhodne zdráháme sympatisovat se skan
dálním tis!{em proti censure a ve své zatvrzelosti bu
deme na nej dále volat censuru.

Dr. Jar. Kose:
• • v

V CIZIUe.

'T dobe, k?y se ~. nás hoj~e, ~retr,ásá otázka cizích
studentu na naSIch vysokycn skolach bude snad za- \

jímavo uvésti nekolik císel z podrobn}'c1~ statistik o ci
zincích na vysok}'ch školách vNe m e c k u ve F I' a n
~ivi, ,v A n g 1i i a ve S p o .i e nS- c h s t itec h, oti
s.teny~h dle oficielních p,ramenu v revui »La Coopera
tJo~ m~ellectuell~(., v)'dáv~né. parížskS-m ústavem pro
dusevnl spolupracl. 1yto udaJe se vztahují pro Neme
cko na le~?í semest.r 1928, pro Francii na rok 1927/8,
pn? Anglll a Amenku na rok 1928/9. Pro nás zvlášte
zajímavá jsou data, t)'kající se tec h o s lov á k u.

. ~ eome c k o vykazuje na svých universitách .+074
c~z~ncu, k tomu. na technikách 1843, celkem tedy 5917
CIZ111CU, Z toho Je, pokud se universit tÝce; 63 z Afrikv
(hlavne Egyptanu), 206 z Ameriky (hlavne ze Spojé-

. n~'ch stáhl, 132), 242 z Asie (q8 Cítlanu 34 Inrlu 1':
Jap<;mcu a stejný pocet Turku)" a 3347 z Evropy; M~zi
temIto mají nejsilnejší kontingenty P o Is k o (41O!),
Gd~nsk (352), R 11 m u n s k o (256!), ~,védsko (221),

-5.vycary (208), Bulharsko (216), Rakousko (199), Ma
.darsko (162), ]ugoslavie (119), Rusko (81)' atd.
C ech o s.1 o v á k u vykazuje statistika 181 hlavne na
universite. berlínské (41), lipské (32), mnich~vské (22),
frankfurtské (15) a vratislavské (13). 1Jhrnný nej~etši
pocet cizincu' mají university v Berlíne (994), v 'Mni
chove (495), v Lipsku (473), v Heidelberce (178) atd.
. Nemecké techniky mají mezi 1843 cizími studenty
m. j. 13 Egyptanll, 42 Americanll, 57·Cínanu, 46 Inchl,
40 Japoncu, 35 TurkLl a 1534 studentu z rllznS'ch zemí
evrop~k:)rch. Zde mají primát R u 111 u ni (490), po nich
hned JSou Poláci (479) a Bulhari (426). Násle
duje Gdansk (376), Rakousko (343) - Ces k o s Io
ven s k o S 302 studenty. JugoslávcLl je 213, Madartl
247. Rusu jen 178.

Nejvíce cizincu mají techniky berlínská (647), mni
chovská (354) a c1rflždanská (209).

Tato statistika je poucná v nekolika smerech. Uk::t
Zt1je, že Nemecko je duležitSrm studijním cílem pro
velmi vysoké procento cizinetl jednak ze státt"t kulturne
mu nejbližších (Rakousko. Gdansk), jednak z Orientu
(politické pr.átelstvís Turky. Japonci, Cínany i Indy)
a z Ameriky, kde se rozmáhá vlivná propagace pro
styky americko-nemecké pomocí výmeny stipendistl~1.
To je ovšem prirozené a logické pri dnešní snaze Ne
mecka znovu získati kulturní á po nem" i pOlitický vliv
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v cizine. Co však prekvapí, je vysoké (absolutne i
btivne, hlavne vzhledem k valute) císlo studentu
státu slovansk}"Ch (P,::Ilsko, Bulharsko, Jugoslavie)
z Rumunska. Jad tím meli by se zamyslit nejen ti, k
volají u nás po zavedení numeru clallsll. ale hla
mši hlasatelé všeslovanské pospolitosti.

1; ran c i e má cizich studentu na celém svete ne

více: 14.368 v roce J927/8. Z toho je Evropanu JuS
Asijcll 1438 (Cína 349, Japonsko jen 46, za to Syr
179, Turecko 151 atd.), Africanu 7156(z toho Eg
635 a Tunis 96), Americanu 997 (z toho Spojené stá
plných 528').

Z Evropy nejpocetnejší jsou Po 1á ci (2.29R!)

Rumuni (2.034), dále Bulhari (871), .1em

(696!), Anglicané (645), Jugoslávci (501). Madaru stu
cluje ve Francii 243, C ech o s J o v á k U 1<)2,a to vet·
~in('u \" Paríži (78). v Grenoblu (3J). v ,lancy (13)
v Strassburku (11) a v Lyonu (10). Zajímavý je na

této statistice vysok,<-pocet Poláku a Rumunu, jichž'
na franc. universitách dvanáckrát, resp. desetkrát vic
než našich ~ Ani valuta neodradila Rumuny, Bulhary
Srby, naproti tomu nocet našich studentu je dosti nízký,
vzelor rade stipendií udelovan)'ch jak franc. tak naVi
vládou.

;\ n g Ii e udává pro rok 1928/9 celkový pocet cizích
studenttl 5168. z toho z Afriky lO.:p (Jižní Afrika S74.

Egypt 382), z Ameriky 984 ("USA 556. Kanada 20.),
z Asie pln)"Ch 2061 (z toho samotná Indie 1537),kdežto
z Evropy jen 741. V této cifre hlavní podíl má Ne·
mecko (156, príznacné). po nem Francie (64), Husko
(60), Holandsko (48). Polsko (43), 5v)'cary (41) atd.
Rakousko vykazuje 23, Mac1'arsko 29, Rumunsko J3.
Jugoslavie 12 a Ceskoslovensko pouh~'ch
15 (9 v Londýne, 3 v Manchestru, 2 v Durhamu a J

v Ieeds).
Pro Anglii velkou roli hraje svetovost reci (pro

Ameriku, Indii, Kanadu), p::tkstyky s dominiemi a ko
loniemi. Pocet našich studentu je veru minimální a
bylo by v zájmu veci. ahy rychle stoupl.

Co se konecne S poj e n }' c h stá t u týce. "yka
zuj't prO' rok 1928/9 8.9.i2 cizích stuelentt"t, z toho 104
z Afriky, 2.661 z A!'ie (T.I96 z tíny, 743 z Japonska.
109 .; rméncu atd.), _i30S z cstatn í Ameriky (Filipiny
w7J. Kanada 8u, MexikI0269 atd.) a z Evropy 2·795·
Zde;:primát má Rusko (patrne hlavne emigranti) s ~16
!'tudt'nty. pn nem nZt::ileduje .\nglie (4°3), emecko
{~r7'). Italie (215), Francie (117) a Polsko (uo') .
7. nstatních uvedeme a1espoií.Rakousko (47), Bulharsko
("3). tIadarsko (6S). Rumunsko (41). Jugoslavii (22).
C ech () s lov á k u studu je dle této statistiky v USA
55, což je víc než skrovné,

Z této neúplné statistiky 4 hlavních kulturních státt't
je videt, že našich studentu je v cizine pomerne velmi
málo a že jiné státy (na pr. Polsko a v mnohém smeru
Rumunsko, Bulharsko a Jugoslavie) nás predhonily. Na

jeclné strane muže tO'být dukazem, že naše vyiloké ško
ly jsou tak dobré '(a v porovnání s rráve zmínenými
státy zajisté jsou), že naši studenti nestojí o to jezdit
do ciziny. To má také po stránce národohospodársk~
tu v)'hodu, že peníze neutíkají do ciziny, pokud ovšem
nejde o ciz't stipendia. Na druhé strane se zdá, že by
prece neškodilo, aby víc, co nejvíc našich lidí se podí
valo do ciziny, alespon na nejaký semestr a se tamními
zkušenostmi obohatilo.

Že vypoctené 4- státy se prílivu cizích studentu ne-
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brání. naupak hO' všemožne pudporují, nemusí se snad
ani zdúra:znovati. V tum smeru jsuu všechny uvedené
statistiky puucné a charakterisují castO' i pulitické ten
dencea sktO'ny mezi jednO'tlivými státy. Ovšem jak Ne
mecka a Francie, tak hlavne Anglie a Amerika mají
skvelevybuduvané vysuké škaly, které návalem cizincu
nikterak netrpí. nebut dO'mácí studenti mají vedle nich
všechna studijní zarízení bez omezení k dispusici. Až
tomu tak bude i u nás, buduu, daufám, i naši studenti
ke sv)'m cizím kulegtuTI prívetivejší.

Dr. J. Becka:

NUlnerUS clausus~
Redakce oti:3kuje tento clánek jen

jako námet k diskusi.

Studenti nosí trikolory a cekají, až se jim omluví po-licejní reditelství. V denních listech se ubjevují
úvahy a slO'vanském cítení studentstva, uzývají se po
známky O' »wrangelO'vských dustojnících«, O' pumeru
arijcu k nearijcum. A pri tum se pomalu zapumíná na
jádrO'·veci.

Studenti.'ršech vysuk)Th škul u nás prO'jevili svuu ne
spokO'jenO'st,vysluvili své ubavy pred budO'ucnO'stí. BeL:
rozdílu nárO'dnustí se .shadli ve svých názorech. Jde
tedy a O'tázku stavovskou, nikO'liv naciO'nální, a poniuc,
nikoliv O' srážku s policií. Všechny jejich pažadavky
a stesky mltžeme shrnauti ve dva základní budy:

I. Studiwn na vysukých škalách jest znesnadnew)
nedostatecn)'m vybavením vysukých škal. PO'sluchárny
a zejména ucebny prO' praktická. cvicení zdaleka neda
stacují velikému puctu domácíhO' studentstva, a príliv
studentú ze zahranicí situaci zhO'ršuje.

2. Existence vysukaškO'láku pa dustudování jest O'hro
žovánanadbytkem absolventu a tatO' krise jest zO'strena
usazováním cizích príslušníku u nás.

Druhý bod jest nepumerne duležitejší. CO' by byla
platno, kdyby muhl každý studO'vati za nejideálnejších
podmínek, kdyby pusléze nemO'hl v živO'te dO'sáhnauti
existencníhO'zajištení a pak své zkušenO'sti i vedamO'sti
uplatniti? Že práve tytO' O'bavy vyvolaly celé hnutí, do
svedcuje okolnO'st, že se první uzvali medikuvé a hned
na to technikO'vé. Jsuu ta O'bary, z nichž absulventi O'd
cházejí ve svO'badné pO'vol:ání, kde nadmerná kO'nku
rence muže vésti až k zproletarisO'vání celéhO'stavu.

Jsou tytO'·O'bavy pred buduucnO'stí apudstatneny? Zdá
se mi, že vec jest ješte hO'rší, než si verejnO'st uvedO'
muje. -Letas na ·pr. zustala 30'0' prO'fesO'ru bez místa,
a nezbývalO'mnahým z nich než prijmO'uti ucitelská mí
sta na venkO've. Nebo jiný príklad: ze všech medicin
sk)'ch fakult vychází rO'cne prumerne 50'0' nových lé
karu, kdežtO' z usazených již lékaru zanechává svého
povolání satva petina tohuto poctu. Dnes Liben se svý
mi 3°.000 obyvateli má 23 praktické lékare, takže dO'
sáhla se zde na nekalik let zctyrnásO'bení. Za nekolik
let bude takO'vý nadbytek kvalifikavaných sil, že boj
o existenci, a kus chleba pO'vede nejdríve k snížení so
ciálnía tím O'všem i mravní úrO'vne celéhO'stavu. A v ji
n~'chob.orech není lépe. Všimnete si, prosím, situace
inženýru, z nichž rada jest bez místa nebo z hmotných
duvodúmusí prijímati místa za padmínek nekdy až po
nižujících.

Díváme-li se na celou vec takto, shledáme, že zde
již nejde o pO'uhO'uúpravu studia, o O'tázku p o u z e
školskou. Je to již soucást nároclahuspodárského pro-

blému celého státu, a utázka musí býti rešena s hlediska
státní úcelnusti.

V zájmu státu jest O'becný blahO'byt. ProtO' stát po
zurne sleduje výrobu, podporuje a chrání svuj prumysl
a zemedelství a tO' s ahledem na pruspech vetšiny uby
vatelstva. Pudle potreby hospudársky život reguluje.
Nepripouští cizí kankurenci v ubarech, kde by byla
nebezpecná dumácí vÝrobe a kde by O'hruzila její .další
vývuj. JakO' príklad uvedu prllmysl autumO'biluv)'.
V tumta aboru cizina vyrábí Ia:cineji a náš prltmysl
pri volné konkurenci b.y nemO'hl obstáti. A tak stát
stanO'vil nejen vysaká cla na dO'vaz cizích stróju, nýbrž
omezil dokonce kontingent duvážených vozidel. Nebo
opacný príklad. Máme nadbytek cukru, který musíme
vyvážeti. V dube svetavé udbytové cukerní Is:rise stát
ulehcuje našim cukrO'varníkum 'úlevami danovými, udr
žuje dbkO'nce vyšší ceny cukru doma, jen aby nedošlo
k náhlému zhruucení celého tuhota duležitého O'dvetví.
Netvrdím, že naše celní politika a ochranárství vubec
jest ideální. Svými príklady chci jen ukázati, že stát
má právo i povinnO'st zasahavati do haspudárskéhu ži
vuta a že ta delá. Avšak stejne jako se stát stará a vý
robky, musí se starati i o lidi. Cili to, cemu se ríká
celní ochrana v produkci, urganisace davuzu a vývoje.
zde se nazývá ochranou práce, emigrací a immigrací.
Zásady cesty, potíže, prípadné kompromisy jsO'u v obou
.prípadech analbgické. Na pr. chráním takové odvetví,
které tétO' ochrany potrebuje, naopak duvoz VÝrobku,
které u nás nemárÍ1e aJ prípadne ani nemužeme míti,
vítá a dakonce podpO'ruje. V ochrane práce stejne. Má-li
stát dastatek svých škO'lených lékaru, nebude prece
umožnavati a neprímO' podparO'vati usazování cizích
príslušníku na svém území. Vzorem takové ochranárské
politiky je jiste Anglie.

Nyní se vratme k vysokoškotské utázce.
Máme nadbytek vlastní kvalifikavané inteligence.

J ení tedy v zájmu státu zvyšavati její pocet cizími
príslušníky a tím zhO'ršuvati existencní pudmínky vlast
ních O'bcantr. Naopak pavinností státu jest pukud mO'ž
na chrániti. vlastní príslušníky. Povšimneme si. kdO'
z cizincu na našich v:ysokých školách studuje. Jednak
jsuu ta studenti, kterí pricházejí, aby pO'znali.naše ve
decké metO'dy, aby se naucili více než muhou dam'!,
zkrátka kterí zde studují protO', aby ubuhaceni 'vedo
mastmi a zkušenustmi se vrátili damu. Takavé studenty
rád podpuruje vlastní jejich stát, punevadž mu prine
suu prospech. To prece deláme i my, vysíláme své stu
denty dO'ciziny, aby tam doplnili své vzdelání a ani nás
nenapadné. bvchom žádali dotycný stát a pudporu svých
príslušníku. Je samozrejmé. že se zde vychází ze zá
sady reciprucity a že každý stát prihlíží ke svým po
trebám a svému pruspechu. Jiná cást studentstva pri
chází k nám z tohO' duvodu. že nemuže nebo nechce
studovati dama. Ty nemáme duvodu podpuruvati nebo
jim ulehcovati, když vlastní jejich stát tétO' potreby
necítí.

Tedy rešení krise vysokO'škO'lské (jakO' v celém hospo
dárském živate) musí se dotknouti v prvé rade cizích
príslušníku. V praksi predstavuji si postup taktu:

1. Nostrifikace cizích prÍslušníklt bude zastaven'\.
Všem cizím studentum bude jasne receno hned pri prí
chadu. že jsou vítáni jakO' studenti, že však nemohou
u nás existencne zakutviti. Již tato orakse bude zna
menati, že zustanou zde pO'uze ti, kterí skutecne se jen
duševne obohacují. TO' mttže pruvésti min. škul~tví.
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.Z. Prísné hlediskO' Rri. pastupu žákLIz nižších do vyš
ších stredních škb[> ,L, ~

3. Refarma inaturit. Poclabne jako. na abchodních
akademiích budiž maturita nepovinná. Dá se snad
predpakládati, že žák který prošel ctyrmi vyššími trí
dami, vyhovel již ,po.žadavkum stredaškolského ·tu<1ia,
totiž dosáhlvšeahecnéhO' vzdelání. Maturita by oprav
iíovala pouze k vstupu na universitu a padle toho lw
rnusela prihlížeti l1ejen k vedomostem žákavým nýbrž
i k jeho schopnostem samostatné práce. Pak bude pri
cházeti na vysaké školY skutecne již amezený pocet a
ovšem také lepší v~'ber, jemuž práve napomt'He zostrení
z]mušek. úrovell stredoško.lákll i vysakoškolákll tím jen
získá.

Dr. !aros/a'u HtUka(New York):

Podivnosti v americké medicine.
(Kap.itola o chorobách vleklých.)

IV.

Ameríka"j<~ zemí pokrocilého industrialismu. Velko
vÝroba pronikla kdekterý obar lidské potreby. Vše lzejiž
koupiti hotove, továrne vyrobené. Americtí kluci nedo
vedo.u již si hracky vyrezávati kudlau, devcata neucí se
plésti puncachu. Farmár netká si svoje plátno, tesar ne
pri.tesavá si trám, nepece se v domácnostech chléb. i va
rení je napolO' Qbstarána konservo.vým prumyslem. Ale
prece ješte žije v Americe pianýrský duch. Lec i ten je
zindustrialisován. Mužete si ku príkladu koupit továrne
vyrobenou:sO"upravu na domácí správku bat. Mužete si
sám postavit dum - z materiálu narezaného., zpraco
vaného v továrne, -..:.jen to dát dohramady. Žena muže
si dama ušít. šaty - podle strihu a z materiálu doda
ného. s podrabnÝm návodem z odbarného. velkozávodu.

TentO' pio.nýrsk)' dtich je zpenežován nejen velko
pr'umyslem, ale i _ruznými korespondencními školami,
které sli]}ují nabytí všemožných scho.pnastí a zrucností
saukromou pílí. V deseti lekcích hra na piana, v pat
nácti lekcích cizí jazyk, ve dvaceti lekcích práva, nebo
pazemkovÝ obchod. Všeho lze dasáhnauti dama, bez
ucitelu' beie' škal vlastnlm pricinením, jako. tamu bylo
pred stO;iety,kd~ první pristehovalci budovali ameri
dmu ,éiv:ilis'aci ad základUia z niceho.

RazdÍl mezi pianýry dnešními a bývalými je však ten,
že starí piOJ1)"ri.vybudovali dnešní Ameriku, kdežto
dnešní pianýri jsau po.uhými hejly, lapanými na lákavé
veiicky. .' .

Reklama' takO'vých pianových lekcí bez ucitele, po
zemkových o.bchodú bez pozemku a tanecních kursu
bez partnerll. je ták rozšírená, že se nakonec takové
mažnosti ·zdají samozrejmastí a nalezneme-li meZl
ní i lécení bez lékare, nikterak to neprekvapuje.

MeZi reklamami rúzných korespondencních škol,
slibují.cích zvýšiti oso.bní .schopnosti, nalézáme zpra
vidla inserci šarlatánu, kterí slibují zlepšení sluchu
u nahluchlých.

NaMuchlóst muž!e b)"t neka1Jikerého druhu. padle
taha, cO' ji zavinila. Mohau to býti procesy hnisav~,
katarrhální, degenerativní, príjicné. tuberkulasní a J.

Reklamní lécby však_této.. klasifikace neznají. Pro ne

2. Pri zlmpškách ne1mde cizím studentí'tm ulehco.váno
rrihlížením k nedostatecné. znalosti jazykové. Místa asi
stentll, demanstrátorú atd. budou vyhrazeny výhradne
našim príslušníklll11, bá i pri povolávání vysokoškol
ských prafesarll na naše škóly musí býti peclive uvá
ženo., zda nemáme vlastníhO' odbarníka. TO' je otázka
akademických senátu.

3. Nebude. ulehcavánO' cizím studentum ani v jejich
sociálním postavení. Akademické kO'leje mahau prijí
mati cizince teprve tehdy, není-li žadatelú domácích, a
pri tam ješte hmotné padmínky musí b),ti težší než pro.
naše studenty. Totéž platí i a astatních výhadách
(mensY· a pod.). . '.

. Což však nedostací-li tentO' prastredek, nebude-li kri:'
se odstranena? Opet se nám vynO'rí numerus clausus.
Mechanické zavedení amezenéhO' pactu jest velmi ne
bezpecné. Musí se peclive uvážiti, zda tato. vec by ne
vyvalala ješte horší a nebezpecnO'u existencní krisi
stredaškalákl!. Zkrátka zase, celá otázka nemuže býti
rešena sama O'sabe, nýbrž v sO'uvislasti s cel)'m národo
hospodársk)'m programem státním. Prakticky si pred
stavuji vec takto.:

Stát si zjistí maximální žádaucí pocet kvalifikova
ných sil v každém obaru a urcí ž:lclaucí rocní prírustek.
Tam, kde sám stát jest z nejvetší cásti zamestnavatelem,
jest vec dosti snadná. Dá se prece statisticky zjistiti,
kalik. jest zapotrebí na pr. pro.feso.ru, saudcu atd. Jest
liže v jednam aboru jest nadbytek sil. jest pavinnastí
státu prímO' na to upazorno.vati a prevésti cást stu
dentu na ty abary, kde není ješte nadbytku. 1 ve svo.
bo.dných zamestnáních (lékari, inženýri) stát musí uva
žavati podo.bným zpllsabem. A zase teprve pa vycerpání
techto. prastredklllze jíti dále a prikraciti snad k ná
silnému omezovánÍ.

Jest však numerus clausus mO'žný a úcelný? V nekte
rých obarech O'všem l,iž exis~uje. Napr. ucitelské ústa
vy lesnícké škaly a pad. prijímají jen pevne stanavený
paCet ~ákl!. Stejne i. arganisace typografické peclive
udržují uzavrený pa cet. Padle techtO' príkladu by .se
avšem mahlo ríci: pasluchárny moho.u pajmouti pauze
120 posluchacll, tedy více' nemúže jich býti zapsánc-o
Avšak naprO'sto. adlišnÝ ráz vysokých škal tato. rešení
naprosto vylucuje. Vždyt vysaká škala jest navštevo.··
vána dabravalne, studenti sanii musí si uvedamavati
výhQdy l1avštev prednášek, a jest pravda, že nikdy ne
chadí do. prednášek všichni.. A. snížit' vyso.ké škaly
v tomto smer:u na škO'lystfední jiste není v zájmu ni
kaha. Pro.bÚu nýní jinámažná ki-lteria nilmeru cláusll;
. Státní príslušnast. Ze všeho: cO' byla recena výše;
vysvítá, žé tatO' hlediska muže vúbec odpadnauti. .

T ábaženství? Pahlaví? Základní zákany zarUCUJí
všem o.bcanum rovnost bez ahledu na pahlaví a nábo
ženství. Znamenala by tO' tedy porušení techto. základ
ních záko.nl!.

.Zvýšeníhmatných nákladll? Z dllvadll saciální spra:'
vedlnasti nemuže býti a tam ani reci.

Zavedení zvláštních prijímacích zkaušek? Za dneš
ního. stavu je to dasti težké, nebat maturitO'u jest každý
aprávnen k.evstupu na vysO'ké škO'ly. Z tahata bodu však
lze vyjíti. Myslím, že krise tkví již v nadbytku streda
školákú. i\ zde dala by se tomu adpomaci snad tímto.

. postupem:
L. N umerus clausus pri prijímání na strední škalu

(nepavalavání paralelek prvních tríd, zprísnení prijí.
macích zkaušek):
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je jen jedna nahluchlost, za 'to však nacházíme neko
liker)' zpusob, kter~'m se její odstranení slibuje.

Patenty pro nahluchlé lze rozdelit ve tri skupiny:
1. Ušní oleje. 2. éichátka, ši'lupadla a kloktadla. 3·
Umelé hubínky.

Ušní oleje opírají S\'llj úspech o lidov)' názor, že
všechny ušní choroby se dají léciti u~ními kapkami.
:\by hyly úcinnejší, dostávají suggestivní jména, jako
»ušní balsám"",hac1í olej(', .K-17, cili
c hre s t )T Š í 01 e j« a podobne. Posledne jmenov:l1l)'
byl zejména pred nekolika léty velmi populární, a spo
lecnost, která prodúvala tuto smes oleje olivového,
zimostrázového, euk1.lyptového a horcicného, mela hru
bý' rocní príjem 7S až 100 tisíc dolan1. S ušními oleji
cestují zejména pojezdní profesori mediciny,' kter'í
konají vedecké prednášky o hluchote na rozích ulic.
K demonstraci úcinkli vyberou nekterého nahluchlého
z poslouchajídho hloucku, pos.taví se od neho na dva
metry a táží se ho tiše: »Slyšíte, co v;lm povídám?"
Nahluchl)' kroutí hlavou. Pak mu nakapou olej do uší.
prejdou od neho pres ulici a zarvou hlasem hroJ;l1o
v~'m: »Slysíte, co vám povícUlm?« Nahluch
J~' radostne k)\lá hlavou, že ano. Tak je úcinek lécby
dokázán, a n:Lsleduje prodej lahvicek užaslému obe
censtvu.

Nejrro,slu1cjším cichátkem byla své doby »Actina".
O té již bylo psáno v jiné kapitole. Jejím nejvážnejším
obchodním konkurentem byl Dr. Coutant v New
Yorku. Tento diplomovaný šarlatán byl Pillvodne od
borníkem pro vzrust vlasLl na pleši. Byl však nesp()
kojen se svojí slávou v tomto oboru, protože se na
svou reklamu nemohl dát fotografovat. Melt sám bez
útešnncl pleš. Proto vrhl se na odbor ušní a aby ušetril
své dO' nebe vychvalování babám - kterým tuto do
volenou profesionální reklamu jiní lékari obycejne
prenechávají, - pocal se do nebe vychvalovat sám.
Psal:

»Kdybych se byl nestal lékarem, byl by ze mne knez.
Nebot jsem dedicne svedomitý.«

"Já jsem jediný, jenž ovládá úspešnou methodu k od
stranení hluchoty.«

"Jsem velmi ucený a zkušený ve všeobecné lékarské

praxi.« .
"Jsem doopravdy presvedcen, že jsem muž, jenž delá

nejvíce dobra ve svete.«
»Jsem v každém ohledu slušný a zdvorilý« atd.

Tento výlupek lidské ctnosti pa radoval ve svých re
klamách s obrázkem starého muzikanta, jemuž pr)'
vrátil sluch, ac již neslyšel ani vlastní trumpety. JehO'
kura byla velmi složitá, obsahovala nekolikeré pilulky.
z nichž jedny prajímaly. jiné se stále ozývaly ze ža
ludku, aby byl pacient presvedcen. že nepretržite úcin
kují. K tomu dával kloktadlo, nosní irrigátor a ci
chátko s horcicn)'m olejem. Kdo odpovedel na jeho
reklamu, dostal upozornení, aby poslal deset dolaru za
kUll1 hned, protože doktO'r hodlá v krátké dobe zvýšit
cenu kury na padesát dO'larLl. Nedostal-li však ihned
poukázky, pronásledoval adresáta ješte sedmi dopisy,
v nichž cenu snižoval postupne až na tri dolary. Slav
nostne garantoval, že vrátí deset dolarú tomu, kdo se
lécbe podrobí p0' tri meske bez úspechu. Ale tríme
sícní lécba stála tricet dolaru, což na záruce nestálo.

Takových ušních odborníkll inseruje po Spojených
státech ješte nekolik a vyniká mezi nim.i zejména Dr.
Coffes, kter)' platí cizojazycn)'m novinám dvollstra-

nové inseráty. Jeho vynález spocívá - vedle kloktadel
a šnupadel - ješte v tom, že UCl poštou pacienty, jak
si mají zacpat nos a nafouknout bubínky.

Umelé ušní bubínky objednávají si ti, kterí si pred
stavují, že· v buhínku je sídlo sluchu a že znicení bu
bínku hnisav)'m procesem je príC1l10Uhluchoty. Jení
pravda ani jedno ani druhé. Slyšení bez bubínku muže
býti "velmi dobré. jen je-li ostatní ušní ústroj bez po
ruchy. Lékari sice také tu a tam umelé bubínky zavá
dejí, ale jen \' rídk)'Ch prípadech, a' tam, kde je hni
sav)' proces úplne vyhojen. Umelý bubínek je vec vel
mi jednoduchá, je to v podstate malinká gumová de
sticka, stojící nekO'lik. centL1. Objednána však z caso
piseckých reklam, stojí pet až patnáct dolaru. Ovšem,
ale pak se ta jmenuje »bezdrátový telefon«, ~Morieyho
Uchofon« a jinak, a hluchému se slibuje, že bude sly
šet trávu rust.

Jiné. vložky do, uší jsO'u sestrojeny' tak, že jedna
polovina se má zavésti skrze proderavelý bubínek do
stredního ucha, druhá cást má zustati ve zvukovodu,
a l111ismá odtékati kanálkem ve stredu. Jenom ll$ní
odborník muže pocítiti plne .hrLlzy takového aparátu,
zavádeného do zaníceného ucha nezkušen~'ma .rnkam:l.
Zde se již nejedná jen 0' vylákání nekolika dolaru za
vložku pro slyšení bezcennou, ale o prímé poškozování
zdraví duverivých kupcu. Lec piO'ný.rsk)" ducp ameri
ckých nahluchlých je tak silný, že tato inc1ustrie ješte
stále prosperuje.

Evropský autoll1obilový prulnysl:
V evropské automobilové produkci je v posledních ctyrech

letech patrna tendence po r.edukci poctu automobilových tD
váren; této redukce je dosahováno spíše vyloucením, zánikem
rady podniku než jejich konsolidací. Teprve v poslední dobe ·se
prikrocuje k tomuto druhému prostredku. Jednu z nejvetších re
dukcí .poctu automobilových PrDducentu zpusobem konsolidace

prodelala Belgie. Ve· Francii prevládal vylucovaCí proces, který
nebyl sice milosrdný, ale nutný pro posílení a sjednocení do
mácího prumysu. Mnohé malé firmy,. nemající exportních mož

ností, ani dostatecne financní kapacity k udržení své posice
na domácím trhu, byly donuceny ke kapitu.laci. Zanikly tiše,
bez sensacního ohlasu, neznalé vetšinou širší verejnosti; pnl
behem' casu stihl týž. osud celou radu malých francouzských
automobilek.

V Italii byla spíše tendence ke koncentraci. ,Zaniklo .sice úplne

také nekolik menších firem, ale vetší pocet, jich splynul s nej
vetším italsk. koncernem Fiat, representujícím 7Q-80% veškeré
italské produkce. Dalšími vetšími producenty motorových VU'

zidel v ltalii jsou Lancia, Isotta Fraschini, A1faRomeo a An
salda, které namnoze mají velmi silnou posici, hlavne pro svoji
cinnost i v.prumyslu leteckém. Jako výrobní zeme_se Ii~í Italie
od ostatních evropských producentu tím, že má pomerne velmí
malý odbyt domácí, který teprve v poslední dobe má tendenCi

expansivní. Témer 70 procent veškeré italské yýrOby automobi
lové pripadá na vývoz.

Podle duležitosti a pocetnosti výrObní je poradí kontinentál

ních zemí: Francie, Nemecko, Italie, Belgie. V ostatních zemích
je automobilová výroba již, slabší anebo vilbec neexistuje, fran
couzské produkcní automobilové CíSllo..je asi 200.000 vozidel za
rok; z nich pripadá na export 27 procent. Ve Francii Se v'y

robí v dilnách jednotlivých výrobcu ,pomerne mnohem více VU'

zu než ve SpojenýCh státech. Poradí francouzských výrobCU

automobilových podle veliko,sti je: Citroen, Renau1t, Peugeot,

Berliet, Mathis, Ford. Následuje celá rada firem, vyrábejících
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deset až dvacet automobilu denne a dále rada firem, které se
specialisují na výrobu luxusních, drahých vozidel a jejichž vý
robní císlo za rok sotva prekrací výši 200 kusu.

Citroen má kapitál asi 560,000.000 Kc. Je nejvetším fr?ncouz
ským a pravdepodobne i evrapským výrobcem automobj}'o,vým.
Denne se v jeho dílnách vyrobí 400 až 450 vozidel. Toto vÝ

rabní císlo stále stoupá. Není žádným tajemstvím, Že .tento
výl"O'bní rozmach a vzestup byl v tak krátké dobe jedine možný
následováním amerického príkladu, zavedením amerických vý
robních metod a angažovánlm amerických inženýru. Citroen
se vrhl na automobilismus ve vetším merítku r.. 1919. K svému

praspechu angažoval ihned americké inženýry, koupil americké
stroje na výrobu automo,bilu hned ve vetším množství., Svoji
továrnu organisoval po' stránce technické i komercní zcela po
dle americkéhO' vzoru.

Továrna je francouzská, delníci ravnež domácí národnosti až
na nepatrné výjimky, ale výrobní i prodejní or~anisace je ciste
americká, jako u kterékoliv vetší americké automobilky. André
Citroen dekuje za svuj úspech jen své síle a schopnosti využíti
soucasné možnO'sti autamobilismu, svému organisacnímu geniu.
svému iniciativnímu duchu a své schopnosti shromážditi kolem
sebe vynikajíci kruh spolupracovníku. Nikdy neprecenoval svoie
sHy, možno-sti, svoji individualitu tak, aby vYlucOval jakoukoliv
spolupráci.

Louis Renault, stojící v automobilové produkci francouzské
r.a druhém mlste, vyrábí sice denne jen 200 automobih\ ale

presto má a 50 j)1"Ocent vetší obrat než Citroen, a to' pr'o-to,
že vedle O'sobních a nákladních automobilu vyrábí ješte letecké
motory, lokomobily a nhná v,o~idla. Renault je nejstarším fran.
couzským producentem automobilavým a od roku 1914 nejvet
ším. V poslední dobe se musil nechat predstihnauti Citl"oenem.
Jednou z nemenších prícin tohoto zlistání zpet je príliš ~ilná, ba
prímo s'obecká individualita Renaultova, neuznávající a nepri
pouštejlcí žádnou spolupráci, ani se sebe povolanejšími cdbor
níky. Je zajímavé, že až do minulého roku nenavštívil Renault
Ameriku a byl velkým neprítelem amerických výrobních mc
thod. Jeho názor se pochopitelne zmenil po je'hOl americkém

turné. Dnes již podstatne rozšíril své továrny, vyradil zasta
ralé výrobní stroje a nahradil je moderními, umožnujícími ry
chlejši a mnohem ekonomictejší výrobu. Na otázku o svých

budoucích plánech odpo-vídá Renault vždy stejne: "Pockám dVa
roky.« Renault mus,í býti dnes považován nesporne za jednohc
z nejvýkonnejších evropských producentu, s nímž nutno v lm·
doucnu 1P0cítati nejen na trhu domácím, ale i na trzích ex·
portních.

Zájmy Peugeotovy nebyly vždycky upreny jen k automobi
lismu. I dnes je firma cinná ve více Qborech. Má ocelárny.

slévárny; vyrábí lokomobilY, kola, motocykly, cluny a lodní
motory. Automobilová spolecnost, disponující kapitálem
266,000.000 Kc, vyrábí tri modely, každý ve velkých. množ
stvích. Nejmenší a nejlevnejší model je vyráben v poctu 100

za den. Nový, ponekud sesílený ctyrsedadlový ctyrválec, pro
dávaný na francouzském trhu asi za 28.000 Kc, bude vyráben
v nejbližší dobe rovnež v tak velikém množstvÍ. Sestiválcil je
pak vyrábeno denne 25 kusu. Nebylo by jiste správné posu
zovati velikost a význam Peugeota podle poctu vyrobených
vozu za den, pa,nevadž jeho velikost ve skutecnosti je znáso
hena jinými obory, jakO' výrobou motocyklli, bicyklu, l{)kn

mobil a lodí, jak již bylo prve receno. Zástupci a prodavaci
vozu Peugetových v mnohých mestech pradávají vedle techto
i všecky ostatní výrobky této firmy.

Lyonský Berliet dis,ponuje kapitálem asi 35',000.000 Kc a je
illJteresO'ván jednak na výrobe osobních a nákladnich vozu a

pak na výrobe železnicního materiálu. Za války jehO' továrna,

782

vzdálená nebezpecného pásma, mohla se neomezene r02v(Je
Proto byla postavena vedle dosavadní ješte jedna rozlehlá t

vární budava. Zdá se, že tentO' krok byl príliš ukvapený, P0

nevadž za dva anebo tri roky po, válce byla firma donucena
pro financní nesnáze k prodeji této budovy. Cinnost firmy JI

velmi rozmanitá. V jejích dílnách s'e vyrábejí tri typy vod

osobních a dvacetdva typy automobilu nákladních a omnibus6.

Ve Strasburku, tesne na východní hranici, je továrna Mathl·
sova, vyrábející denne sto vozu ve své rozlehlé jednopatrové
budove, zaujímající 1,500.000 ctverecných stoP. V nové továrne

na parížském predmestí vyrábí Ford denne 80 až 90 voz6;
všecky pro francouzský trh, at již domácí anebo koloniálnL

Vedle pultl,tctu techto velkých továren existuje asi tucet men.

ších fir~m, vyrábejících denne 10 až 20 vo~u. 1sou to Chenard.
Wal<;ker, Delahaye, Delage, Donnet, Hotchkiss, Loraine Die·
trich, Panl1ard Levassor, Talbot a Unic. Bylo již vypracováno

nekolik návrhu na spojení výrobního úsilí techto továren, ale
bezvýsledne. Jediným praktickým výsledkem rady jednán! bylo
stanovení pracovní dohody mezi Chenard 'Walckerem, Donne·
tem, Delahayem a Rosengartem. Nt:júspešnejší továrnou v této
tredn! kategorii je Hotohkiss, rízená anglickým inženýrem H.

M. AilLsworthem; staví dva modely vozli, jejichž denn! výr ohni
kapacita ustavicne stoupá. Hnou, velmi úspešnou firmou je
Talbot, patrící zároven do an~1ické S. T. D. skupiny (Sunbeam,
Talbot, DarrocQ) a vedená již 15 let Owen Cleggem.

Francouzský autO'mobilo,vý prumysl vdecí dále za svuj rOL

voj a svoje jména ješte jiným pro-ctucenmm, individualitám,
jako Gabrielu Voisinovi, Ettore Bugattimu a M. Birhigtovi
z Hispano Suizy. Produkce jejich továren není znacná; zato

jejich, výrobky vynikají kvalitoll stejne jakO' jejich továrny
moderní výzbroji a zarízením .. T,ak na príklad továrna Bu
gattiho v Molsheimu jest praV'depodobne nejlépe vyzbrojenou
automobilkou Evropy; její výrobni stroje patrí mezi nejmoder
nejší a nejdokonalejší výtvory v tomto O'boru, at již v Ame·
rice, Nemecku, Svýcarsku anebo .Fra·ncií. Tavárna Hispano
Suiza, vyrábející více letecké motory než automobily, je vý
horne vyzbrojena pro svoji neobycejne presnou·a dokonalou
práci.

Fran~ouzský automQbilový prumysl je nesporne vyspelejší
ve smeru technickém než obchodním. 'Behem deseti let vzrostl

potet auto-mobilti ve Francii ze 160.000 na více jak milion. Pfc.
vahu mají vozy domácí výroby, chránené a favorisované silne
celní záštitou. FQrd je jedinou americkou firmou, vyrábející ve

Francii. Povest, že i jiné am~ické automobilky zacnou ve
Fr,ancii vyrábeti své vcny, není tak neO'podstatnená. Dokonce
se proslýchá, že koncern G~neral Motors je zainteresován ka·
pitálove v továrne Citroenove; tato povest není ale zcela
oprávnená. Pred nekolika lety chybel opravdu již jen krok a
Citroenova spolecnost by byla prešla do rukou koncernu Ge·

neral Motars, ale francouzští !inancnÍci predešli tomuto kroku.
Spojené státy vyvezou do Francie približne rocne 4.000 vozu.
Stejný pocet importují do Francie všecky evropské výrobní
státy. Dliležitost francouzského trhu spocívá v tom, že Paríž
je centrem evropského kontinentu, slou~ícím v oboru drahých
a luxusních vozu za stredisko a roztridovací stanici Starého
Sveta. I

ítalská situace je snadná k popsáni. Rocní italská produkce

ciní 60.000 vozidel, z nichž pripadá 50.000 na továrnu fiatov\l,
:Jsi 3.000 na Lancii a zbývajících 7.000 na italského Citroena,

Italu, O. M., Alfa Romeo, Isottu Fraschini, Bianchi a Ansaldo.
ltalie je nejzávislejším autavýrobním státem na exportu v Evro
pe; Fiat pak, jako hlavní ,producent, má tak skvele organiso
vaný výV'oe, jako sna-d žádný, sebe vetší evropský výrobce.
Fiat vyrábí denne asi 200 voz Ii ve své moderne zarízené, šesti-
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V Nymburce, dne 21. ríjna 1929.

II.

Vážený pane doktore,
domníval jsem se, že psaní "Prítomnosti« samo rozplaší Vaše

obavy, a proto jsem zatím neodpovídal na Váš dopis. Protože

"PNtoDlnost" a národní socialisté.
1.

Vážený pane redaktore!
Clu Prítomnost od iacátku. Zejména Vaše úvahy a myšlen

ky osvcžují a povzbuzují. Tím, že .Jste se však ztotožnil s lid
mi z "Cesk~ho Slova« - zpusobil Jste mezi ctenári Pritom
nosti hodne zmatku; nemúžeme to dobre pochopit rozumem,
jenž není docela zatížen presvedcením o nevyhnutelnosti poli.
tických taktik, lépe receno cachtfP,' které Jste práve Vy tak
britce tepal. Možná, že si myslíte neco o naivnosti, ale atsi;
rozptýlil Jste ve mne - a jiste i v mnohých jiných Vašich
ctenárích - témer úplne duveru v lidi, kterí sympaticky a
prijatelne hlásali v Prítomnosti možnost a lJutnost objekti\'
lIího a slušného politického myšlení a jednání.

To, že predplácím, odebírám a ctn Prítomnost, do jisté míry

opravnuje a zavazuje - me í Vás. - Byl bych tedy r~d, kdy
byste na tento dopis prímo nebo neprímo - všeobecne 
reagoval a vysvetlil onu metamorfosu lidí okolo dosud »n'~
závislé" Prítomnosti; vychovali Jste si nás, ctenáre, príliš
kriticky, než abychom se spokojili nejakým predvolebním, no
vinárským motivováním.

Poroucím se Vám v obzvláštní úcte
Dr. Josef MOŠ11/a.

Váš
Ferd. PeroutkCl.

jsem však dostal i jiné dotazy v té veci a protože se mi na

prosto nelíbí ruzné poznámky, narážky a výzvy, které delá
na pr. "Venkov«, myslím, že prece jen bude lépe odpovedeti.

• Ponevadž "Prítomnost« sama nezmínila se pred volbami ani

slovem o národních socialistech nebo, jak je nazýváte, »lidech
z Ceského slova«, musím se domnívati, že Vaše obavy byly
vzbu~eny tím, že jste si precetl dva mé predvolební clánky.
v "Lidových novínách«. Je pravda, že jsem tam více méne
doporucoval clenum strany práce, aby volili národní socialisty,
a ani dnes toho nelituji. Ze jsem tak však ucinil v "Lidových
novinách", nikoliv v "Prítomnosti«, to má své duvody, s kte
rými byste mohl býti spokojen. Byl jsem jeden z tech, kterí
r. 1925 zakládali národní stranu práce, a nyní, když 'moji
prátelé z té strany se rozhodli pro spojenství s národními so
cialisty, považoval jsem za svou povinnost verejne osvedciti
SVllj souhlas s jejich krokem jako politicky jedine možným,
i když sám osobne jich na této ceste nenásleduji. Je mým
úmyslem udržeti "Prítomnost« i nadále mimo všechny poli
tické kombinace jako orgán svobodného myšlení a zkoumání,
a proto jsem ji nezapráhl ani do této nové kombinace, kte;á
je mí jinak sympatická a kterou považuji za politicky plodno'J.
Chci však zachovati zvyk, jehož jsme se až dosud v "Prítom
nosti« drželi, uvažovati o politických otázkách bez ohledu na
politické strany. Neprestal jsem verit ve funkcí svobodného
žurnalismu. Soudím, že má' tu býti nejaká instituce, která ríká
pravdu bez ohledu na to, komu to prospívá nebo škodí. Je lo
gické, že to nejvíce prospeje té strane, která nejblíže stojí
pravde. Neobávejte se tedy, prosím, že bych nyní opouštel
pro nejakou politickou kombinaci tyto zásady. V této veci to
mohu jen prohrát, ne se však vzdát. A prohraji-li to, reknu
to verejne a nebudu klamat své ctenáre a provozovat s nimi
pouhou hru na objektivitu. Bude tedy "Prítomnost« i dále slou
žit jediné veci: V.í'tvárení verejného mínení, toho, které je

mimo strany a má býti nad stranami; toho verejného mínení,
které v urcitých základních vecech spojuje lidi ze všech stran,
i když se snad tomu stranictí sekretári a agitátori vzpouzeJí.
Cizí pozurovatelé našeho politiclcého života nekolikráte vy
tkli, že nám scháií skutecné, silné a dobre fungující verejné
mínení, a v tom s nimi srdecne souhlasím. Naše verejné mínení
je rozkouskováno na samá stranická mínení, a naše politické
noviny mají vše jiné ,na práci než vytváret jednotné verejné
mínení, které v jiných zemích spolehlive funguje i tehdy, když
strany se dostanou na scestí, a napravuje jejích chyby, Vy
l várení takového verejného mínení bude i v budoucnosti jedi
ným úkolem "Prítomnosti«.

Nemohu pri tom zapríti, že štítivost, kterou osvedcujete
k národním socialistum, zdá se mi prehnanou. Nebudu nikdy
zapírat ani jeden starý hrích této strany a nelituji ani písme
ne z toho, co jsme kdy proti tem hríchum napsali. Melo by
však býti uznáno vše, co tato strana podnikla pro svou ocistu,
a má jí býti dána slušná chance v nových pomerech. Jsem

z plna srdce pro kritiku národne sociální strany; ale nemohu
být pro predsudky proti ní. Velmi doufám, že príliv inteligence
prospeje její úrovni. K tomu je ovšem treba, aby inteligenti
i v ltme této strany dbali svého charakteru a nebehali za de
magogií, která kdysi u národních sociálu byla domovem a kte
rou vedení strany v poslední dobe samo odstranuje. Sledoval
jsem osudy nekolika inteligentt1, kterí se dostali do této stra
ny nebo do jejího tisku; nebyl to pohled povznášející; je nutno
bohužel ríci, že se rychle prizpusobili špatným vlastnostem

strany a lichotili jim. Doufejme, že nove príchozí budou mít
pevnejší páter.

ODPOVEDIA0'1 Á Z K V

patrové tavární budave, na jejíž streše je wámá zkušební zá
vodní dráha, zrízená po válce. Presto že ve Fiatove továrne je

investován z cásti americky kapitál, zustává vedení podniku
výhradne italské. Zarízení továrny je z velké cásti americké;
pres to ale zde nejs'ou angažováni americtí inženýri, jako v to
várnách francouzských. V d11inulých dvou letech splynuly
s fiatem dve menší italské automobilky, a ta Spa a Ceirano.
V Wavní továrne Fiatove se vyrábejí automobily osobní; ve ved
lejších pak letadla, letecké motory, nákladní automobily, trakto
ry, Díeselovy motory a cástecne í železnicní materiál. Kapitál
továrny Fiat je 735,000.000 Kc. '

Lancia udržuje svoji posici hlavne výfTabou kvalitních, spe
cielních vozu; její prodej je velmi dobre organisován. lsolta
Fraschini je více angažována ve výrobe leteckých motoru než
automobilu. Vyrábí rovnež 'jenom drahé vozy, vyhovující spe
cielním pnžadavkurn. Padesát procent svých výrobku vyváží.

Alfa Romeo je 'rovnež angažována', na výrobe leteckýoh mo
toru; vyrábí vetšinou jen Viozy sportovní a závodní.

V Belgii p,ripadá na spolecnost Minervu <60 procent veškeré
automo'bí\ové produkce. F. N. pak vyrábí 15 procent, skupina
lmperia-Nagent-Excelsior dalších 15 procent; zbývajících 10
procent pripadá asi na pet menších firem, vyrábejícíCh vý
hradne náldadní vozy. V Belgii je Nfce amerických filiálních
lováten'a montovem než v kterémkoliv jiném evropském státe.
Oeneral'Motors práve dostaveli u Antverp nejvetší filiální ame
rickou automobilku v' Evrope. Ford má rozsáhlé dílny v Iiobo

kenu, Chrysler má tnvárnu v Antverpách, Iiudson-Essex
v Brusselu; tvrdí se, že továrna. Willys-Kniht otevre v dohled
né dobe filiálku v Antverpách. Belgický trh se stal rozdelova
cím centrem amerických výrobku pro ostatní evropské trhy.

F. H.
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Konec diskusse.

Základy sociologie. Rostoucímu zájmu o sociologii stále ne
dostacuje naše literatura. "Sociologická knihovna« kterou vy
dává "Orbis« (Praha XII), snaží se tento nedostatek vyplniti.
Novým svazkem, který práve vyšel, je znamenité dílo ameri
ckých sociologu f. W. Blackmara J. L. Oillina .Základy so
ciologie«: Tato kniha je užívána jako ucebnice v americkém
i:.kolství. Za Kc 65'- brož., váz. Kc 80'-.

NOVÉ KNIHY.

Dr. Alfred Fnchs,

Milý Peroutko,

epilogem k diskussi s panem Pekárkem prosím, abyste mi do·
volil konstatovati, že píše-li nekdo ve vážné diskussi »pámbu<
a hovorí-li takovým tónem, jako pan Pekárek v posledním
dopise, není to již otázkou svetového názoru, nýbrž spolecen·
ské kultury, a proto nemohu v diskussi s ním pokracovati.

Srdecne Váš

si duše, která je nejvyšší cástí cloveka a toužit a budovat
lovství boží v lidském srdci. Opet budou slova Kristova v
šem cistém štíte a my budeme verit a stavet tam, kde vy
bourali! My nevoláme tolik po »smyslu pro skutecnost« (F
v »Cinu«), my chceme predevším smysl pro nadskutecn
Vy jste volali, aby mládež co možná nejdríve se prizpuso
praktickému životu, vy jste šlapali po našich ideálech a sn
dríve, než jsme se mohli rozhlédnout po živote, vy, kterí
I-íkáte pedagogové! Ale my voláme, aby mladý clovek co
déle se chránil toho hnusu, kterému vy ríkáte realita, aby

chránil hlavne politiky, toho bláta, jímž vy jste se celí
trísnili, aby veril a žil svým ilusím a cíllim, dokud jen b
moci. Až nás jednou život prece strhne do svých kalných vi
pak bojujme alespon protJ, abychom naucili ty mladé lidi, kt.
prijdou po nás, také žít strídave ve dvou svetech: ve skute
ném a nadskutecném. My musíme od základu vytvorit zce
nové normy živ.ota, nebot ty, kterými se rídila generace pf
námi, jsou zpuchrelé a shnilé. My musíme vytvorit ohromnf
prelom mezi námi a minulou generací! Musíme se zbavil
veškerých jejích škodlivých vlivu. Pro ni je omluvou válk••
pro nás už ne. My musíme všechno napravit. Naší jedi
chybou je, že si jaksi netroufáme, že nejsme dost aktivní! T

je detská nemoc nás, kterí jsme narozeni po roce 1910 a z té
se predevším musíme vylécit. Za svou vec se musíme postavit

s nadšením. Tech starých, kterí jdou na nás jako pedap;ogové,
vyzbrojení tradicí a voláním po ,respektu, tech se nebojme!
Dost smutné, že se nám nedovedli priblížit, že se alespon ne.
snažili rozum~t nám. - A ješte neco: vysokoškolští studenti,
vy, kterí dnes demonstrujete, vy se ani trochu nestydíte tak·
hle špinit vedu? Vy, kterí máte žít pro vedu, kterou jste si
prece dobrovolne vybrali, vy jdete do ulic, perete se a dáváte
se obdivovat temi starými, kterí vám jinak vúbec nerozumeli
a kroutí nad vámi hla vou, ale najednou z vás mají radost,

protože se umíte rvát! Což nechápete, že vás veda k necemu
zavazuje? A jací jste to vúbec socialisté (ovšem, význam tobo
slova se dnes podstatne zmenil), když jdete na sebe s nená.
vistí, místo abyste druh druha milovali? Až se budete umet
uskromnit ve prospech druhých, pak budete socialisty v pra·
\'ém slova smyslu. A pozor na politiku! Ta už není jen det·
skou nemocí naší mládeže, nýbrž velikou, nakažlivou cho-
robou. Anka Krallsová,

stud. gymnasia.

ysIpoD

Hlas z g'Ylllnasia.
Ctená redakce!

Mluví se dnes mnoho o vadách a o krisi generace. Dosud se

neujal slOVa nikdo z nás, kterí jsme narozeni po roce 1910, ni
kdo dosud nezvolal to, co v nás vre, neuderil bleskem do hla v
tech, které obvillUjeme. Proc? Protože nikdo si dosud neuve
domuje, že to, co rekneme my, je práve to nei"dúležitejší, nebot
naše nemoc je nejbolestnejší, ale nikdo nás nechce vyslech
nout, protože my prý nicemu nerozumíme! Ujímám se tedy já
slova za práva mládeže. Obža]ová vám predevším a pred soud
stavím vás minulou generaci, tli zhoubnou a destruktivní ge
neraci, jež mela, nebo chtela nás vychovávat! Vy, kterí jste
nám chteli vzít vše, co je na svete krásného, vy nyní mluvíte
o našem úpadku! Když jsme my byli detmi, nikdy jste nám
nevypráveli o Bohu. Ríkali jste, že ho není. Nezbývalo nám
tedy nic, jiného, než abychom si Jeho sami našli a Jím pre
svedceni a posilneni, vytasili zbrane proti vám. Nikdy jsme

pred sebou nevideli krásných príkladu ve vás. Vy jste pri
nášeli jen negaci. Ríkali jste, že je jen a jen treba zlepšovat

hmotnou úroven, mluvili jste o tom, že skutecnost je všechno
a mimo ni že nic není. Byli-Ii jste vy materialisty, byli-li jste
pragmatisty, vitalisty atd., my proti vám budeme stoprocent
ními idealisty, illusionisty v nejcistším slova smyslu. To pri
náší reakce. Vím, že se toho u nás bojíte. Nemejte strachu!
My naucíme lidstvo opet milovat život krásný a dobrý, vážit

I{onjunl{tul'ální a]mdemik.
v ážený pane redaktore!

Dovolte mi malý doslov. Jinak korektní projev p. Kvíze
v 48. c. Prítomnosti obsahuje vetu: rozhorluje-li se Dr. lib. na

,!utentický výrok mnoha konjunkturálních akademiku o práv
nické »ulejvárne«, je to pochopitelné. Jak to? Snad proto, že
jsem právník? Prenechávám posouzení ctenáru naší polemiky,

nebyla-Ii tahle veta trochu osobní. Ale budiž, snad i já jsem
sYtlj dopis v C. 46 trochu preostril. Tvrdím jen, že m oj e práv
nická studia (1913-1918) nebyla ulejvárnou, nýbrž težkou
prací, ac nejsem hlupák. Tvrdím, že kdo muže mít z práv

dojem ulejvárny, jako ti známí páne Kvízovi, sotva bude mít
promoci.

Idealismus (potrebný ostatne v jisté dávce i tem remeslní
kum) chce p. K. videti u inteligence v tom pojetí, jak byl sku
tecne kdysi hlásán, za valne jiných pomeru. Pojetí takové
bych pro naši dobu pokládal za nesprávné a nebezpecne. Vi-

-deli jsme v predválecném Rusku inteligenty, kterí vážne du
mali', je-li duševní práce vúbec prací. Podle mého mravní
masochismus. Stál-li pak takový ruský s odpuštením vrták
roku 1917 hned mezi prvními obetmi proti hlavním krasno
armejctl, dobre se mu stalo. Já totiž, aby bylo jasno, bolše

\'ismus nejen odmítám, nýbrž prímo jej nenávidím a pohrdám
jím ..

Inteligence si musí dnes opatrit takovou organisaci jako

~edláci a delníci, kterí s~ také "delají lepšími«, nebot P r á v o
Lidu nepíše o slabinách marxismu, ani Ven k o v o másle na

a~rární hlave. Proto pryc s flagelantstvím a ukazováním sla
bostí! Inteligence má vždy ješte stokrát vetší zásluhy než
c'hyby a idealismu pro dnešní dobu stále ješte víc než dost.

Pan K. to pozná, až dostuduje a nastoupí místo.

S díkem a projevem úcty
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