
Zisky a ztráty stran.
1.

lyžíchplatí jedna moudrost: když už clovek vidí, že
musípadnout, nebránit se až do konce pádu, nýbrž
it si pro nej dobrovolne vhodný okamžik. Nevím,
i nekterý z vudcu koalice jezdí na lyžích; ale jisto

se zachovali podle tétO' moudrosti. Kdyby se byla
í koalice ješte rok bránila pádu, byla by si pri
dalekovíce ublížila než nyní. Okamžik pro volby
oIi!ysi aspoi'í dve nejvetší koalicní strany šp:.ltne:

otovost agrárních volict''t byla podnecována zeme
koukrisí; oni jasne vedeli, proc jdou do voleb: pro
veníochrany zemedelské produkce. A pro lidov-ce

nebyla špatnou volební príležitostí doba, kdy ve
ováclavsk)'choslavách celý národ uctive stanul pred
átkou katolického svetce.
Testo prese vše byla ovšem vládní koalice poražena
mužeuž sama ze sebe dát dO'hromady vládu. Otáz-

je jen. oc hiHe by byl1aporažena, kdyby byla otálela
Ibamiaž do podzimu roku príštího.
salijsme zde posledne o výsledku voleb, pokud mel
am pro zápas mezi pravým a levým blokem. Dnes

vimnemeštestí nebo neštestí jednotlivých stran.
*

ak ocekávalivšichni, kdo se nedají mýliti povrchním
ím o krisích v a g r á r n í str a ne., tato strana

\'olbáchzískala. Kdyby nebyla posledne pobrala toJik
dátll z tretího skrutinia, kde se koalicní strany,

Vne mlaskajíce, rozdílely o hlasy poražených stran,
by se zisk agrárníktl jevil v prírllstku ctyr až peti
dátu. Ponevadž však tentO'kráte strana musila nej

ve vyrovnati to. co JÍ posledne bez námahy spadlo
retího skrutinia do klína, bude míti toliko o jeden
dát více.

-Venkov' prinesl tabulku, na níž ukázal, že agrární
ne pribyl0' hlastl ve všech volebních župách. Sou-
také, že je to príznacná tabulka. Je z ní patrno, že

'st agrárních hlastl není nikterak náhodný a nepri
ený. nýbrž že se zakládá na rovnomerném rozširo
í idejeagrarismu. My lidé v mestech snad podcenu-

pritažlivost této ideje; zdá se však, že pro vetšinu
ovskéholidu bude mít ješte dlO'uho daleko vetší kou-

nežkterákoli idea jiná. Radil bych, aby se s tím pocÍ
. T0' znamená, že radím, aby se ješte pro dlouhé

y pocítalo s mocnou a pevnou agrární stranou. Ne
jemné dusledky toho pro vnitrní i obchodní politiku
. hni známe; ale je nám už patrne souzeno žíti s ne
jemnostmi toh0'to druhu. Nekterí theoretikové snaží
souditi. že slabost agrární strany je v jejím stavov··
í. Obávám se, že je takové usuzování stojí dosti ná
hy,jaká bývá obycejne spojena s preskakováním fak
Ve skutecnosti je ve stavovskosti agrární strany její
idní a trvalá síla, vzdálenejší otresum a zvratu nálad,
• jak je tomu u stran jiných. Díváme-li se na agrár
stranu jen politicky, díváme se na ni falešne; toliko
dy, vidíme-li v ní také hospodárskou jednotu, spole
ství lidí. kterí verí, že hlasováním pro agrární stra-

nu zajistí a zlepší vyhlídky své práce, uvedomíme si
pravou sílu a soudržnost této strany. Je to politická
strana, zajisté; ale je to také organisace na získávání
hospodárských výhod, a tO'.je patrne i v politice silnejší
pouto než. ta nebo ona idea. Neríkám to rád a není pri
tom ve mne ani stopy nadšení, nebot to nicí mnohé mé
predstavy o politice. Ale jsem povinen prijmouti to jako
fakt.

Zdá se, že boj proti agrární strane se zatím omezuje
na psaní a recnent Takový boj agrárníci nepochybne
beze škody snesou ješte nekolik desítiletí. l{ecnením a
psaním ješte ani nezacal vážný boj o hlasy, které dnes
jsou odevzdávány pro agrární stranu. Meli bychom jít
na poradu k národním písním a porekadlum, které ve
smes lící sedláka jako tvora chytrého a neobycejne dba
lého svého prospechu. Chceme-li opravdu bojovat o hla
sy agrární strany, musíme se ptáti, za cím asi hy byl
ochoten ceský nebo slovenský sedlák jít. Myslí-li nekdo,
že stací malO'vat pred nej živými barvami nejaké ideje
obecného rázu, nepochybne se mýlí. I v každé jiné stra
ne pujde sedlák jen za tím, za cím jde v agrární strane:
'za prospechem a ochranou své práce. Jen ta strana; kte
rá se sama trochu poagrárnicí, by byla schopna vážne
bojovat s agrárníky o jejich volicstvo. To je takového
rázu a takového smýšlení, že mtlže býti pritahováno jen
stranou s príjemným zemedelskÝm programem. Kdo se
o takový program nechce starat, ten nebude agrárníkum
nikdy nebezpecným neprítelem a dopouští mlcky, aby
agrární volicstvo bylo chránenou reservací, kterou má
jediná strana právO' exploitovat. Myslím, že úspešný boj
socialistu proti agrární strane musí zacíti revisí jejich
názoru na zemedelství. Jinak, abychom tak rekli,
v agrárních vesnicích ani psa od kamen nevylákají.

Nepríjemnosti, které má náš verejný život s agrární
stranou, mohly by býti ovšem podstatne zmírneny, kdy
by v ní ted prišel k platnosti zase jiný smer než ten,
který se tak pohodlne vyvíjel za pecí obcanské koalice.
Toto prostredí prímo pestovalo všechny bacily re::tkcno
sti, které se v té strane ukrývají. Není vylouceno, že
v jiném prostredí, jako by byla na pr. koalice se so
cialisty, bacily by nemely tak pohodlný život, a možná,
že by cást jich odumrela. Není-li možno zatím hnouti
s velikostí a silou agrární strany, je snad možno pri
opatrné taktice povzbuzovat v ní smer sympaticnejší.
Nebot ani v té strane nejsou lidé jen nesympatictí .

*

S o c i á 1 n í dem, o k r a c i e si odnesla z voleb ví-
tezství nejvetší, prírustek celých deseti mandátu. Vzpo
meneme-li, že její volební agitace byla nejméne hlucná
a nejslušnejší, musíme uznat prirozenost a neodvratitel
nost tohoto vítezství. Je velmi pravdepodobno, že so
ciální demokracii cekají ješte další vítezství -- závisí to
ovšem velmi od toho, jak bude umeti naložit se svým
vítezstvím dnešním. Dokud byla naší nejvetší stranou,
mela na svedomí cetné hríchy, které otravovaly náš
verejný život. Prejeme si velmi, aby dovedla vyvodit
z minulosti nejaké poucení, a pokud známe náladu ve
doucích osobností, jsme presvedceni, že poucení vyvodí.
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Sport prostredkem k mandátllm.

Volby!, výsledek jich a dnešní politická situace, pokud ov.
lze již prímo rozhodovati, jakým smerem se veci budou vy
jeti, byly již predmetem mnoha úvah. Chtel bych jen dncs u
zorniti na zajímavý zjev, kterého jsme práve v techto p
ních volbách byli svedky. Jedná se mi o' podání dukazu v
vislosti dvou tak protikladných zájmových sférách, jak'
jsou politika a sport. Na první pohled zdá se snad absur
hledati zde stycné body, souvislost však tu je a pochybuje
nekdo, stací ukázati na podivuhodné vítezství Stríbrného s
piny proti vázaným kandidátním listinám. Toto tak neoce
vané rozhodné vítezství ligy byl{) podstatne dobyto v Pra
zatím co na venkove kandidáti této, hanebne propadli. CI

vysvetliti tento fakt? Šéfredaktor Lidových Novin K. Z. KU

napsal v reliefu k volebním výsledkum, že úspech famos

Stríbrného ligy šejdrem ukázal v podstate~ kolik je v Pra
hloupých lidí, ochotných jíti za každým humbukem, z lCl(ra
ci z úžasné lehkovernosti a nesoudnosti. Bylol by jiste vy
zajímavé zjistiti, jaké zájmy vedly straníky dvanáctky lc v
lebním urnám. Ukázalo by se patrne, že mimo lidi, kterí vol
šejdrem z prostého hecu a z hlouposti, volili sportovci a
procento techto nebylo mizivé, i když snad nebyli cinitcl
rozhodujícím. Je otázkou, lze-li kompliment pana Klímy opráv

'nene adresovati i tem. Sportovní hnutí, H ré u nás od pr

vratu neustále rostlo, stávajíc' se ponenáhlu neprehlížileln
soucástí verejného života, bylo neprávem prehlíženo a
cenováno. Zatím co stací podívati se kolem, aby bylo zrej
jak dobre ostatní státy pochopily velký výchovný smysl s
tu a 00 nejúcinneji jej podporují (Nemecko, P{)lsko), u
nejen že nic takového se nedálo, ale naopak cinily a ciní
sportu všemožné prekážky, Nezájem k tužbám a potre

sportovcu postavil naši verejnost pred udivující fakt, že no
se utvorivší politická strana, která nebyla brána vubec vát
prorazila, a to s takovým úspechem, že obsazuje tri po
necká sedadla v parlamente. Uvedomíme-li sI, re vítezství lir
bylo do'byto témer jen v sam{)tné Praze a že na Vinohrade
a Zižkove (sídla to spartánských a viktoriánských fanoušk
byl odevzdán nejvetší pocet hlasu pro ligu a jiné podobné .
zy, musí nás presvedciti o úcasti sportovních živlu. Je patr
znáti mentalitu sportovního fanouška, abychom správne
chopili a uverili této pravde. Vybicovaný zájem a vyhrane
stranictví ve sportu, které dostalo prípadný název »sportov

ješte vedl Jirí StríbmS', nemá tato strana pro m
uši príjemný zvuk. Soudím, že dnes už nespravedl
Práve pri techto volbách odstranila strana docelav
chosti nekolik lidí, kterí meli blízko k tradici tri
stríbrných nebo dvou Stríbrných, jak chcete. i\le
Stríbrný škodil ve volbách strane dvajnásobne: je
O'všem tím, že proti ní agitoval, jednak tím, že v
kdysi byl. Pro. pach, který tam pa nem zustal, vol
v techtO' volbách i cást inteligence, která má jinak k
rodním socialistllm ideove mnohem blíže, ješte soci'
demakraty. Když národne sociální strana vylou
ze svých rad p. Stríbrného, vyhlásila verejne úm
zacíti nový život pa mnohé stránce. S veškerou v·
ností musí se venovat tomu úkolu, aby verejnost p
svedcila, že skutecne noVý život zacala. Pak e jí
stane i tech hlas lI, které jí ideove už patrí, ale kt
se ješte rozpaku dnes obrátily ješte nekam jinam. P
to bude strana budoucnosti, k cemuž jí programove n
nechybí. -fp------

706

Politika dvO'jí tváre, poiitika Hradcan a Pankráce, jak
se tomu pred deseti lety ríkalO', zdá se býti prO' sociální
demokracii jednou pm vždy odbyta. Verejnost se muže
dívati na její vzrust se sympatiemi: roste tu rozumná,
umírnená, odpovednosti se nevyhS'bající strana, a, což
nelze také pominouti mlcením, velmi slušná ve svých
methO'dách. Mezi jejími vudci je nekolik prvotrídních
pO'litickS'ch hlav - snad je v tO'm smeru tatO' strana Vll
bec·nejlépe v parlamente vybavena. Ze všech techto prí
cin se i neutrální verejnast dívá príznive na sociálne
demokratické vítezství.

Je ta, jak jsme rekli, vítezství prirozené a nenásilné.
Ze všech stran má sociální demokracie nejprirazenejší
podmínky vzrustu v budoucnosti: kO'munistická strana
je jí ješte mnoha delníku dlužna; komunistické delnictvo
je zásobovacím reservoárem prO' sociální demokracii,
která nyní jen znovu získává hlasy, které už kdysi mela.
Tento dej se musel nevyhnutelne dostavit s pastupující
kansO'lidací sveta a není ješte ukoncen. Neradili bycham
protO' žádné jiné strane, aby ve svých nadejích konkuro
vala se sociální demokracií. Delník, který byl komuni
stau v dobách baurlivých a naklonených prevratu, 5tává
se v dobách klidných. kdy navou zemi revoluce nelze za
hlédnout ani s nejvyššího stožáru, do{:ela prirozene so
ciálním demokratem.

Velmi avšem nyní záleží na tom, jak sociální demo
kracie ovládne ta delnictva, které k ní proudí zpet od
komunismu. emuže je zvládnout jinak, než když s ním
pavedehned O'd pocátku poctivé úcty a když je ani na
chvíli nenechá v pachybách o tam, že jejím skutecným
cílem je demokracie a pasitivní politika. Kolísání v tech
vecech se soCiální demokracii už jednou špatne vypla-
tilo. *

Menší vzrust n á r O'dní c h s a c i a Ii s t ú zcela
odpovídá vetším O'btížím, s nimiž tato strana získává
nové valice. Nemá takového prirozeného reservoáru
hlasll, které jí kdysi patrily, jakO' sociální demokracie.
Každý její zisk je apravdu výboj v nových koncinách.
Sociální demokracie vítezí jaksi pohodlneji. Delník,
který prestává být komunistou, nemá vlastne mimo so
ciální demokracii ani nic na vybranou. N ároQní socialisté
musí soutežit a navé hlasy na daleko nejistejší a po
sunující se púde stredostavovské. Praktická vše národ
nost tétO' strany ciní z ní konkurenta všem jiným stra
nám: protO' nejvetší útoky ve volební agitaci byly na
míreny práve prati národním socialistúm. O sociální
demO'kracii si nekteré strany mO'hly ríci, že s ní vllbec
nekonkurují. Ale s národními socialisty souteží o hlasy
každá strana. Proto budou národní socialisté vždy v po
predí zájmu, vetšinou avšem nelaskavéhO'.

V národních socialistech dospívá nám uvedomelá
strana stredu, a v tom je jejich duležitá role v politice.
Kdybych nevedel, že pri slO've Ii ber a Ii s m u s ne
myslí se vetšinO'u na starické manchesterské zásady,
které dnes už nikdO' nebere vážne, leda ten, kdo chce
ríci neco nepríjemnéhO' proti liberalismu, rekl bych. že
nám v ní vYrllstá strana opravdovéhO' liberalismu, kter}'
nyní »musí jít kus cesty se socialismem«, jak soudí
vynikající liberální theO'retikavé anglictí, francouzští i
nemectí. PO'vede-li veci dobre, stane se pritažlivou in
stitucí pro tu pocetnou vrstvu inteligence, která dávno
se už razloucila s konservatismem, ale nedošla a nedojde
k marxismu a trídnímu pojímání pO'litiky.

NecO' je národne sociální strane treba ríci, at už je jí
to príjemno nebO' nepríjemna slyšet: z dob, kdy stranu
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noušek, je více méne patologickým stavem. Pro 'pravého

nouška ka~dý zájem ustupuje d.o pozadí pred zájmem a jeho
rt. Tento zájem je tak živelný, že nerozpakuje se prinésti
i nejvetšÍ obeti. Je-Ii nám toto jasno, pak nemuže prekva

ti, že takový právem nespokojený náruživý sportovec hledá

stu k náprave podle vlastních možností. Divíte se, nakloní-li
uchu svudným návrhum a slibum nové strany, která ,do svého
tu hrde si napsala zájem o sport a nápravu v macešském
Írání nan ve vládních kruzích? Pan Stríbrný ukázal se býti
rým znalcem lidí a pomeru, založil-Ii svoji volební kampan

velké cásti na prízni techto nespokojencu. Jeho tisk v pred
ebních týdnech hemžil se prímo výzvami k sportovcum
e méne vtipne udelanými. Ubezpecovalo 'se že každý sports
n má možnost a nejen právo, i svatou trídní povinnost sám
sobit odevzdáním príslušného hlasovacího lístku k náprave
plnení dávných tužeb. Dobre delaná a dobre vypocítaná

mpan setkala se s úspechem a po ohlášení volebních vý
ku pan poslanec Stríbrný, jak se slušelo a patrilo, neopo

nul podekovat svým sportovním volicum. Jsou dva momen
, které sPo!uplhobily a které vytvorily náladu, z níž vudce

maje tak vyvinutý smysl pro konjunkturu, težil. Byla to
ak obecná nespokojonost sportovcu s odmítavým a o nej

uším porozumení potrebám doby svedcícím stanoviskem
edních míst, jednak vliv naší, rekneme lépe, pražské spor

í žurnalistiky. O obou dalo by se mnoho ríci. A snad se
to pokusíme v nekterém príštím císle Prí tom n o s t i. Za-

jen kOllstatujeme, že tyto dve celkem známé veci výborne

'pravily pudu. Vše, co jsme zatím rekli, svedcí o stavu vecí
zhodne ne potešujícím. Sport zatahuje se do politiy, poli

a do sportu a deje se to takovým ZPllsobem, že težko lze
kávati pro kteroukoli stranu z toho neco dobrého. Než

sto bylo by novou neopatrností a lehkovážností, kdyby se
o \'eci pustily znovu s mysli. A nyní vratme se opet k slo-
m pana Kazetky. Lze oznaciti prízviskem hlupoty i spor
vce, volící dvanáctku? Uvažme, že tito se svého hlediska ne
H na vybranou a že cheli-Ii do,síci nejaké ochrany, zastánce

ch zájmu, uchýlili se tam, kde byla podána nabídka. Celá
to akce sportovcu je zkouškou, hrou va banque. Je možné,

jejich duverivost nebude zklamána, je však otázkou, do
ké míry lze veriti muži rázu Stríbrného a nevylouciti tím

zdáním možnost výtky nesoudnosti. Na celé veCi je dále
elmi zajimavé toto: Jak známo, volilo letos mnoho mladých
l. Je príznacné pro tuto sportovní generaci, jak málo se
rá o otázky verejného zájmu. Kdybyste šli po tom, objevili
te tak hroznou neinformovanost a nezájem, že to až za-
I \' národe tradice Iiavlíckovy a Masarykovy. Snad i to
své dobré stránky. A my nejsme takovými pesimisty, aby

111 neverili, že prubehem doby práve tito lidé budou Se za
at o tyto tak vážné veci a že v mezidobí náš politický ži-.
t, zatím tak roztrídený a utloukající se v prázdných a

ivých štvanicích, vykrystalisuje tak, že ti, kterí dnes
aní se techto otázek, pokládajíce politiku za špinavé re-'
slo, budou míti ma.žno'st projeviti své politické credO' orga
ováním se v nekolika málo stranách, ke kterým jiste vý-
jem dojdeme. Vizme príklad Angliej, kde politický život je
tak vysokém stupni. Je to stará tradice, která urcila tak

soký stupen p'llitické prozíravosti, je zde však stejne stará
dice sportu, Není možno zde hledati souvislost? Lidé vy

vanÍ spor:em jsou lidé zdraví, zdravých názorll. Tak jedine
najíti pojítko sportu a politiky a to pouto ne sice ocividné,
proto ne méne tesné. To, ceho jsme byli nyní u nás sved-

, je o\'šem na hony vzdáleno tohotO' jedine možného po
ru. Nebot pri nejlepší Vuli nemohu se zbaviti dojmu, že

1á akce zatáhnouti sportovce sliby ohrody nazírání na sport
o I'olicc uo politické mašinerie, byla jen prostredkem k do-

sažení jiných cílu. Proto jako sportsman, byl-li bych volil, mu
sil bych se dnes obávati, i když snad se dockám toha, že muj
kandidát uciní (nepochybuji, že nebude tak krátkozraký) neco

pro sport), že mého hlasu bude použito k cílum jiste jiným, ze
kterých jako uvedomelý obcan této republiky musím nésti
tíživou odpovednost. A jakmile je zde ta možnost, pak se obá

vám, že musím uznati, že i sportovci uvažovali šejdrem.
Miloš ]iránek.

Rub a líc.

Když Jirí Stríbrný vystoupil se svou Ligou proti vázaným
kandidátkám, zacala národní demokracie vykládat, že jedine
ona jest, byla a bude onou stranou, která chce, aby o poslan
cích rozhodovali volico'vé a ue zlé a autokratické sekretariáty
a výkonné výbory politických stran. To bylo pred volbami.
Po volbách prišli do Prahy mluvcí národne demokratického
volicstva z Budejovicka, Moravy, MO'r. Ostravy, a vykládali,
jak si predstavují rozdelení mandátu tak, aby bylo spravedlivé.
Ale výkonný výbor národní demokracie se na to príliš neohlí
žeJ. Rozdelil si mandáty, jak sám za dobré u~nal. Cili prakti
cky: výkonný výbor národní demokracie se docela nic nesta
ral, co chce volicstvo a co chtejí jeho zástupci. - Národní de
mokracie jest také z tech stran, která naríká, že nám nevlád

nou zástupci lidu, ale sekretariáty politických stran. Málokterý
sekretariát však se v poslední dobe proslavil tak, jako sekre
tariát národní demokracie, pp. Iilavácek a Sís. Ti zavedli stra
nu hezky nízko, a hodne blízko k fašismu. Bylo z toho roztrp
ceni v národní demokracii, která na fašismus doplatila, a dO'sti
lidí se v národní demokracii zajímali o to, kdy pp. lila vácek a
Sís odstoupí. Ale národne demokratické vedení strany ukázalo,
že se nehnevá na pp. Síse a Iilavácka, za to že jim tak po
škodili stranu. Naopak, PP. Sís a lila vácek byli kandidovánl.
Ukázalo se, že ani osobní vystoupení národne demokratických
sekretáru neprineslo národní demokracii nové hlasy. Sís a lila
vácek cekali na hlasy z druhého skrutinia. - Ale jak se ríká

- p. Sís pripravil p. lilavácka o mandát, a zase p. lilavácek
pripravilo mandát p. Síse. - A jistá vec: Národní demokracie
šla na Slovensku s narodniary, na Pod karpatské Rusi s p. Kur
tyakem. Národne demokratický tisk tomu ríkal: slovanská po
litika. Ale dlouho ta slovanská politika netrvala. I narodniari,

i Kurtyak se rozlobil na národní demokracii. - Nás na ved
zajímá jen to, že o paktu s narodniari ani o paktU' s Kurtyaktm
nejednalo žádné širší plenum národní demokracie. Tak tomu
bývá v jiných stranách, že O'zásadních vecech rozhoduje aspon
zastupitelstvo, strany, ne-li sjezd. Ale v národní demokracii?
Ve strane, která tak hájí svobO'du volice? Tam vše se upe'::e
v nejužším konventiklu a v sekretariáte. Národne demokratický
volic mllže být nanejvýše nespokojen. Ale ani tomu nic nepo

muže. Nedivíme se, že "Dem. Stred", když píše o úpadku ná
rodní demokracie, píše o ú pad k u c í s a r s tví.

Proc selhala francouzská levice?

Francouzská levice mela v teohto dnech v rukou príležitost

clwpiti se vlády a nechala ji padnout. Proc? Proto, že se do
mnívá, že· se bude pres tu chvíli opakovat, že vyckáním casu
dczraje a prinese zisk mnohonásobný? To se bohužel domní

~'ati nemuže, leda že by pocítala na desetiletí. Pod zorným
úhlem aktuální politiky ztratila levice francouzské snemovny
svou príležitost proste proto, že nebyla na ni pripravena. Jsou
zlle dve velké demokratické strany: radikálo,vé a sjednocení
socialisti. Komunisti byli posledními volbami sraženi na malou
frakci o deseti clenech. Demokratická levice cítá dve ste pa

desát hlasu a mohla hy s podporou levého stredu dosáhnouti
majority, jako již se stalo za lierriota. Ale francouzští socia
listé nejsou stále ješte aktivisté. Trvají na dogmatul, o než se
kdysi za dob Jawresových a Ouesotových velmi bajovalo: ne-
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PtftOrnnost-

úcastniti se žádné mešfanské vlády, žádné koalice. Toto sta
novisko zmírnilo se v poslední dobe jen výkladem, že bylo by
možno do socialistické vlády prijati mešfáky, tedy jakási koa
lice n,a ruby. Ministerský predseda by musil být na každý
zpusob soudruh. Vycházeje z techto známých skutecností musí

tedy každý, kdo chce utvorit levicovou vlády ve Francii, bud"
omezit se na smíšenou meštanskou koalici

s p o u h Ý m I e v i c o v Ý m ráz e m, leviwvou p'revahou (le
vice a stred), nebo s ver i t s e s o c i a I i s t i c k é m u ve
den i, nechat jim aspon nominálne predsednictvo. Radikál De
ladier zavrhl však obe cesty a obrátil se na socialisty s prí··
mou nabídkou úcasti v jeho vlastním kabinetu. Tím ovšem
upravil jen c~tu k návratu pravice. Bylo naprosto nepravde

podobné, že by socialisti mohli tak náhle od svých opetova
ných usnesení upustiti. Naproti tomu bylo velmi pravdepodob
no, že by kabinet, jemuž by predsedal socialista Paul Boncour,
nalezl podporu až daleko do stredu. Jak by ovšem jeho strana
zas takové sympatie -a takovou politiku - snesla, je jiná

otázka. Paul Boncour mel již nekoHkrát na mále, že bude za
svou officiální cinnost ve službách Francie (byl dlouho dele
gátem v 2eneve) sjezdem strany vyloucen. S 'hlediska sociali
stického lze tedy odmítnutí úcasti na vláde pochopil, ponevadž
na každý zpusob znamenalo by to težkou vnitrní krisi, se kte
rou by strana asi nebyla. Socialisti mají tedy proc odkládat
a mohou si dovolit cekat. Ale právc proto nemeli radikálo,vé
lehkomyslne iniciativy se vzdávat. Ai již Deladier nebo jiný
levico,vý politik (treba Clémentel) mel sestaviti vládu se zre

telnou leviwvou prevaho~ treba že za úcasti celého stredu
(tedy i napravo orientované sk.upiny Tardieuovy). Lépe míti
Tardieua v kabinetu, než míti jej ministerským predsedou a
nebýti v kabinetu. Radikálové nesmejí se totiž mýlit o tom, že
Ta rdi e u - jak svedcí prítomno,st Briandova - ne bud e

del a t r e a k c i a h I o u p o s t i, nýbrž pOVlládne tak, aby
pri príštích volbách vzal levicovým stranám co nejvíce man
dátu - k cemuž se již jako ministr vnitra predem znamenite
pripravil. R.. P.

Dve strany.

Pri volbách 27. rijna ztratili komunisté tolik hlasu, že s tím
muže být spokojen každý, kdo v této strane videl zbytecnou
prekážku pOlitického vývoje u nás. Ale komunistum zbylo ješte
tolik hlasu, že Polbyro právem si mohlo ríci: mohlo to dopad
nout daleko hure. Byly LI nás dve strany skoro stejné: komu
nisté, agrárníci. Agrárníci ukázali, jak dovedou své moci vy

užíti. Delali to tak, že to narazilo na odpor lidovcu. Uvádí se,
že prof. Kvasnicka, národne demokratický kandidát na Bude
jovicku nedostal se do druhého skrutinia jen proto, že svéhc)
casu pozastavil se nad tim, jak agrárníci užívají své moci
a ulevil si: »jen kdyby tolik nemlaskali«. To urazilo agrárníky
a pri dobrém pomeru mezi národní demokracií a agrárníky
nelze se divit, že národni demokracie nedala mandát prof.
Kvasnickovi, který není persona grata u agrárníku, tím spíše,
že národní demokracie mela mandátu pomalu a kandidátu víc

než dost. Komunisté, skoro stejne silní jako agrárníci, nedo
sáhli niceho,. Ani v parlamente, ani mimo parlament. Práve ne
.zdar komunistickÝch demonstrací 7. listopadu ukázal, že ko
munistická strana jest stranou mrtvých duší, stranou lidí, kterí
sice volí komunisty, ale to jest vše, co mají s komunisty spo

lecného. Komunistické sekretariáty pracují do prázdna. Chrlí
celé rady obežníku, které nikdo neposlouchá. Komunisté a
agrárníci byli stejne silní. Komunisté nedovedli vykonati nic.
Agrárníci pracovali tolik, že to vyvolalo odpor. Moc, pocet
hlasu jest moc, ale není vše. Záleží na taktice, záleží na využití
politické moci. Komunisté toho nedovedli. Ani v parlamente.
ani mimo nej. Ale také agrární strana se pouští na scestí. To
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od doby, kdy nemá Ant. Švehlu. Agrární strana zjevne
pjala tetivu. Vedlo to ke konfliktu s lidovou stranou. A

to vésti i k dalším trampotám agrární strany. Moc není

Lid má svoje porekladlo o lidech, kterým moc vstoupila
hlavy. Funkce agrární strany by mela být .1 ná, než aby
vádela svoji politickou praksi podle tohoto porekadla. K. T.

Kramárovo kvareto.

Ustavilo se kvarteto a bude se jmenovat Kramárovo kv
teto. Máme ceské kvarteto, máme ceskou filharmonii. Pric
doba, kdy kvarteta a hudební sbory budou oznacovány
ceských politiku. Snad se dockáme liodžovy filharmonie, s

se dockáme, že spolek, který pestuje kostelní hudblt, pfU

jméno mons. Šrámka. Snad se najde voice-band, který
jme jméno pos!. liakena na SVtU štít. Idylické doby, kdy i
vystacili s ces kým kvartetem, ceskou filharmonil, i
už pomalu ty tam. Jména koalicních i nekoalicních vudcu
deme na prítše císti nejen v politických rubrikách, ale t

na hudebních, koncertnífh plakátech. A Kramárovu kvart
bychom prálil, aby hrálo lépe, než hraje politika národnf
mokracie. TIQ\ co jsme slyšeli v posledních dnech z nár
demokracie, podobalo se spíše hádce kandidátu, na které
nedostalo, naríkání Kurtyaka, který se cítí ošizen, než
písni národní. Práli bychom Kramárovu kvartetu, aby m
štestí více, než národní demokracie. A skromný návrh: neb
hy možno zhudebnit myš 1e n k y o s a mel é h o v u d c e
zkomponovat na ne tklivou písen národní? K. T.

LITERATURA A

J. Hutter:

Radio se chce dohodnouti.

Kdyby radio uverejnilo korespondenci svých poslueha
cu, vyvrátilo by rázem klípek ministra zahlanr

ních vecí, že Cechové jsou národ pokojný a mírumil~
ný. Ale když již tech dopisu bylo tolik, že ministerstv
pošt se spokojilo úhradou úbytku predplatného z výtež.
ku poštovních známek, videlo, že prišel cas k dohod
Proto pozvalo na úradu hudební referenty. Byl to mil
vecer, al~ byla to chyba. Když už chteli nekoho od n
vin, meli to býti reportéri denních záležitostí. Ti ví ví
z toho a o tom, co radio potrebuje.

Pres nebezpecí toho, co nás za to muže stihnout,
víme, že dosud všechno, co bylo pro radia podnik'
pod vlivem zvencí - necítajíc technickou výzbroj 
bylo vedle. Místo toho, aby jim rekli, že radio je pe
vec a muže být k necemu dobrá, zjistili ovšem, že ra .
má p o s lán í, a hned dodali, že kulturní, osvetové
takové ješte nejaké. Poslání je takové slovícko, že je
boha urceno k tomu, aby živou vec umorilo, zvláštcj
pronášeno s uváženým presvedcením, jinak dobre
kalkulovaným. Ale radio nemá opravdu poslání:
však urcitou funkci, v níž by mu nemelo být bráne
Pohledme, co chce a do ceho je nutí.

Chtejí, aby si clovek nasazoval sluchátka v rozpoJ
žení, kdy si vymyslí cí vezme na sebe pro b I é 111, a
ho hryzl. Chtejí, ahy bez ustání poslouchal tak recen
vážnou hudbu a porád, pri cemž laskave primhuru
obe oci, tváríce se neštastni, že povolili také necojiné
do programu. Zkrátka ze sluchátek ucinili 'postroj a n
chtejí ani ze slova )~sltlchátka« pochopit, že jde o kr
kou vec. K ejsou si jisti, co je to vlastne ta vážná hud



Jot Itrinili zkušenost. že vážná hudba je ta co se ne
j jednem a líbí druhým. Odnekud v~ak ~vedeli, že
vná hudba jsou symfonie, oratoria, kantaty, kvartety,
.atya ~l~le)ešte,pri cemž jim nevinnost brání poznat,
Iknevazne hltdby v tOlnt() pr()gramu práve provozují..
Iyšelijsme. že lidé nechtejí vážné hudby, a hudební

'tika má postavit proti docházejícím dopisllm proti
ngu. To promptne obstará, ac je to nerovná zbral1.·
Vtestíbude bez úcinku. Nevíme, jak)' muže týti uži~
z toho. že se o hudbe povídá, už proto ne, že hudba

slovy nepostižitelná. Tím méne ovšem, mluví-li se
~~doda~~cnea byla-li slyšena zkreslene. Málokdy se
z prxlan, aby hudba z radia znela nezkreslená krom

y o. že se vysílá hu?ba reprodukovaná. Obecen~tvo je
y pozadu za stadIem profesionállJ. Je pro ne treba

Vitéhonávyku a cviku, aby se zorientovalo a postou
10 ve své schopnosti poslouchat hudbu nO'vejší to jest
o ne neobvyklejší. Tento ~vjk sluchu a vnímál~í pfC'd

lá~láci.sté.znení. l~ádi bychom slyšeli z radia odpo·
d, jak Sl predstavl.lJc, aby prl1l11.ernenejlepší laik po
umel té nové hudbe, která klade místy sotva preko-

telnéobtíže i profesionálovi po bedlivém predstl.ldiu
ovéhozápisu a pri slyšení v dokonalé neporušované
rodukci (to dovedou po jednom posl~chu pouze hu
ní referenti, nebot jsou k tomu zrízeni od vydava
tva). kdyžte radia vychrlí nan chaos podivn)'ch zvu-
'.!cterénejsou ani nástrojove rozeznatelny, zmet me
II a harmonií bez stredních hlasll, takže uciní nej
, když tuto produkci proste zhasne. Pro koho se

.y "ysílá? Skutecne hudebnicky založený posluchac
Jde do koncertu, takže vysílá-li se takov)r koncert

onu malickou cást lidí, která je eo ipso koncertním
enstvem, neposlouchá jej. Radio musí veru uznat.

pri tom lze ješte jakž takž v rozhlasu poslouchat tu
dbu.kterou posluchac již zná z koncertní síne. Tu má
.oci,h~ldebníkritika. Snad si ji leckdO' precte a zjistí

• Jaky Je zaostalec a k nicemu, nebot kritika steží
už.e~erejne prohlásit (inu, jsou toho príciny), že je to
lesne.a navrhnout. aby takové koncerty se z progra

zatím škrtly. Máme obavy, že to mllže dopadl~out
() s oním vojáckem. kterého tak dlouho osveto-val i

pohlavnínemoci. až se zastrelil. Kritika je v tomto
e positivne proste bezmocná, nebot nemi úcinných

rostredkLl.A prece není treba vždy tuto hudbu vlibec
lucovat.Tehdy ne, jestliže se radio postaví na sta

ovisko z p r a vod a j s k é. KO'ná-li se koncert takové
udbya stojí-li za to. má být vysílán. Aby lidé slyšeli
sponjména, zvuk, ráz, aby proste byli úcastni alespon
ostrednictvím. Je treba zbudit zájem. ale ne jej utlou-

" tím že se z té hudby uciní pravidelné pensum.
Radio má omezené prostredky, které se stanoa ješte
ezenejší, jsou-Ii nevhodne e~ponovány. K vys'ílání
nehodí všechny Wasy a nástroje. Radio je organiso-

áno koncertne: je to videt programove i na tom. kte
delá koncertní sezonu se všemi možnými stagiona-

i. Stojí na stanovisku, hraje-Ii programove a v}'konne
. o koncerty, za predpokladu bezvadného chodu tech
ickéhoaparátu, že vyjde zase týž efekt. Není tomu tak.

Radia není hudba bezprO'strední. je to hudba prostred
kovaná. S tím nutno pocítat, tím více, cím složitejší
hudbu vysílá. Aby vyslaná hudba dobre znela, je po:
trehí hlavne dvou vecí: vybraných nástroju a specifi-
kéhopodání. Dobre se pozoruje, že nikoli hždý lidský
Ia~je vhodný pro rozhlas; trebaže každý hlas je typo

logIcky týž hlas v roelu, prece jen nekterÝ má jisté

Vlastnosti, které mu umožnují, aby dobre znel. A tak
i u nástroju. Není treba pro rozhlas jiné instrumentace
než jsou psána díla pro koncertní sín, ale je pctrebí,
aby byla hrána na nástroje jakožto vybrané faktory,
které za urcité technické situace znejí príznive a ne
zkreslene. Pak je potrebí dílo specificky hrát. Nastane
zdánlive podivná situace, ne nepodobná prijímání na
gramofonové desky, že v studiu se bude hrát zkreslene
v souhre a podání, aby vyšlo podání nezkreslené. To je
ovšem težké, ale proveditelné.

Pak je tu tretí faktor, prijímací stanice. Chyba je
že radio nemá vlivu na výber a Wavne v}Trobu stanic:
Jestliže telefonní správa dodává a pecuje o stanice, ci
klavírní firmy pecují o nástroj, na kterém bude verejne
hráno a podobne, je to prirozené. Prodávají a žádají si,
aby proelali nezkažené zboží. Radia je tu však bez
moci. Kdosi kdesi si koupí stanici a špatný poslech sve
de na] radio. Nepochybujeme a tO'm, že radio by ucinilo
dobre, kdyby pecovalo a dalo do prodeje standardní
prístroj dobré v)rkonnosti a za rozumnou' cenu.

Kdyby tedy radio pO'nTéustanovilO' se na programu
své funkce, podruhé zarucilo technicky a hudebnicky
specifický rozhlas a potretí postaralo se o prijímací
stanice, byli bychom dohodnuti o všem podstatném.

Šlo by jen o dohodu o programu v detailech. Radio
hraje u nás asi pro jeden milion lidí. To je takové množ
ství, že je lze již shrnout do nekolika mála kategorií,
podle toho, na jaké jsou hudební úrovni a co žádají sly
šet. Proti nynejšímu programu, který je porízen genrove
podle oborll, postavíme program podle k a t e g o r i í
posluchacu, jež si radio muže z abonentských výkazu
s pomocí príslušných odborníku zarídit a pak již samo
podle prirozeného pohybu doplnovat. To má tu výhodu,
že se tím program spontánne utrídí do jakýchsi úrovno
vých teras, které muže velmi podrobne propracovávat
i uvést na vysoký stupen ciste odborných kvalit, a které
bude .moci casove i pomerove vhodne umístit. Jako pro
dávaJící organisace má zajisté i po' této stránce dobré
zkušenosti, které by tu prišly vhod, ale jichž zjevne
nedbá:;l alespO'n ne v náležité míre. Coo raciio nej~íc ze
všeho tísní, je práve nespokojenost s programem. Mu
žeme je ujistit, že v té orientaci provozu, kterou zaují
má, nemuže mít vubec lepšího programu, rozhodne ne
po stránce hudební, necítajíc neveselé »veselé vecery«.
To je trída, které mnohdy nedostihují ani jiné kO'rporace
umelecké. Plati to o programu del i o koncertní úrovni
v atelieru. A prece jen je tolik nejušlechtilejší umelecké
energie nadarmo vyplýtváno. Protže je svádena do fo
rem, jež nejsou formou radia, a protože není distribuo
vána náležite. Necht radio zustane pri své funkci; splnit
ji, je víc, než napodobovat koncertní život sebe podob
neji. Hudební lidé za hudbou jdou; hudba v radiu pri
chází za c lov e ke m. A to je, prosím, všude rozdíl,
v centru mest i na venkove.

Karel Smrž:

O nové filmové Studio.
V noci 25. ríjna vznikl požár v druhém pražském fil-movém ateliéru Kavalírka a znicil jej do základu.
Shorela celá drevená budova, lampový park, rozvodné
kabely, dílny, šatny a dekorace. Jenom strojovna - je
diná zdená cást kompleksu - zustala alespon z cásti za
chována, takže drahé stroje budou po nutné oprave
schopny dalšího výkonu.
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Daiibor Kvíz:

Konjunkturální alrademik.
(Od jednoho z nich.)

Verejnost si již zvykla na obcasné hlasy, upozornujina hrozící katastrofální nadbytek akademicky vzd
lané inteligence - to znamená, že tomu právem nev
nuje pozornost, nebot co je konecne majiteli statku
hokynári po tom? Nicméne budou-li stále rok co rokp
cházeti tisíce nových posluchacu na naše vysoké škol
budou-li nepretržite každým rokem fakulty chrliti sta
sta absolventu a doktoru, pocítí to trpce nejenC"ilti
homines novi, nýbrž v záplave jich budou ubiti a ztra
se lidé již dávno zapracovaní, s dlouhou praxí a ve své
oboru vynikající; nadbytecná kvantita udusí kvalitu
nepomuže nic schopnost, talent a opravdová snaha.
5-10 let dockáme se možná inserátu, ft la: "Zdra
všem! Nejrychleji a nejjisteji vás zbaví i nejtežší chor
by dr. X. Když lékare, tedy dra X.... « atd. atd. To b
však bylo celkem to nejnevinnejší; jest se však obáva
že konkurencní boj, který neodvratne a s ohromnoui
tensitou zachvátí akademiky se samostatným povolání
(stavitele, inženýry, advokáty, lékare atd.), zkorumpu'
zcela tuto duležitou vrstvu národa a s naprostým ílpad
kem hmotné existence dostaví se i úpadek mravní.

Pátráme-li po tom, co tvorí tak velký pocet vysok
školáku u nás, objevíme typ nový, pravdepodobne ci t
ceskoslovenský, typ, který jej tvorí asi z jedné tretiny
ctvrtiny, typ akademika konjunkturálního. Príležitostn
delá jenom zlodeje, nýbrž zhusta i doktora. Všeobecn6
nálada je prízniva a prímo k tomu vybízí. Demokracie
nerozšírila se i na pole intelektuální; inteligence se po
suzuje jen podle vysvedcení a diplomu; ostatní stavY
byt mnozí jejich príslušníci byli na stejné ci vyšší ítrovn
kultury, jsou proti této úredne overené inteligenciznac
ne handicapovány (také spolecensky). Titul "doktor«
u nás príslovecne bájecný zvuk a je necím mimorádn
populárním, nesmírne oblíbeným. Podvodníci, kterí
vydávali za doktory cehokoliv, byli dobrými psychol
gy. Kdo se nemuže tímto titulem nebo titulem inženýr
profesor atd. vykázati, je skoro hotová nula, byl i je
práce jako zemedelce, obchodníka, ucitele atd. byla da
leko produktivnejší, užitecnejší a s hlediska celku vý",
znamnejší. V Americe, v Anglii i ve francii nemaiívyso
koškolští inteligenti ani zdaleka tak mimorádné a tat
I a ci n e význacné postavení v národe a spolecnosti.
Bylo to zcela charakteristické, že se na pL o jednom
z nejlepších našich státníki'l, Švehlovi, ríkalo s despek
tem: "On je jen o m sedlák" A má-li inteligence mí
vudcí úlohu v národe, je konecne lákavé vésti. Pripocte·
mež i to, že se dosud tu a tam vyskytují legendární talíei

me stabilní podnik, který by se zdokonaloval podle
konalujjcí se filmové techniky.

Stát by tu mohl mnohé vykonat - ale bylo by
hové, domnívati se, že se této iniciativy skutecne ch

Bude to zase souKromý kaoitál, který - af už v j
koliv obchodní forme - takovou vec podnikne.

V zájmu celého našeho filmu je, aby byla podnikn
co nejdríve, nejsvedomiteji a nejodborneji.

PNtomnost..,

Domácí film je tu pres noc v situaci, v níž byl asi pred
peti lety: má zase jen jedinÝ atelier A. B. Dnešní stav je
však o to vážnejší, že se intensivneji pracuje, než ten
kráte. O b a naše ateliéry byly s malými prestávkami
témer plne zamestnány a podnikatelé, kterí meli zajište
nu pro své filmy Kavalírku, vyjednávají nyní s A. B.
Tento podnik má však už své závazky na dosti dlouhou
dobu - vždyt jen "Sv. VácIav« si vyžádá témer dvou
mesícu práce v atelieru - takže výrobci jsou postaveni
pred smutnou skutecnost, vydati své zapocaté, ci propo
nované filmy až na jare 1930, ci ješte pozdeji, nebo zatí
žiti rozpocet filmováním ve studiích zahranicních.

Vystupuje tu zase velmi naléhave otázka zrízení no
vého, skutecne moderního a technicky bezvadne vyba
veného ateliéru nového.

Tato otázka se nezrodila jen dnes.
Objevovala se na programu, kdykoliv se konstatovala

nevhodnost dosavadních csl. studií.
Zesnulý továrník Nygrýn, majitel Kavalírky ucinil ra

dikální rez do této bolavé rány domácího filmu tím, že
prístavbou zvetšil plochu atelieru, rozšíril lampový park
a doplnil velmi úcelne strojové zarízení. Také atelier A.
B. se prizpusobil tomuto tlaku pomeru, takže v poslední
dobe bylo lze konstatovati, že máme dva ateliery - ni
koliv svetového formátu, nýbrž jakási provisoria, ale
provisoria vyhovující, v nichž se pracovalo dobre i za
hranicním filmarum, jež cas od casu hostila.

Dnes je z Kavalírky hromada ohorelých trámu a po
kroucených železných nosníku, a otázka nového studia
se stává otázkou tak ožehavou, že souvisí prímo i se
zdravým dalším vývojem domácího filmu, který zacínal
slibovati konsolidaci a produkcní schopnosti.

Kdo sledoval jen trochu pozorne v'yvoj domácích fil
mových pomeru výrobních v poslední dobe, uzná, že in
vestice do nového studia není nejistou hrou na béfnque,
nýbrž spolehlivým zúrocením kapitálu.

Jde tu však o víc, než postaviti atelier v nejkratší dobe
stuj co stuj.

Práve tento tlak dnešních pomeru, vynucujících si
stavbu nového atelieru mohl by býti pro vec samotnou
i nebezpecím v tom smeru, že by se tu vybudovalo zase
jen vy h o v ují cíp r o v i s o r i u m. .

To je málo!
Potrebujeme nezbytne atelier, stavený ke svému úce

lu a vybavený po všech stránkách .podle dnešního stavu
filmové techniky.

Atelier s dostatecne velikou pudorysnou plochou a sta
vecí výškou, s bohatým dekoracním parkem a všemi po
trebnými vedlejšími místnostmi, pocínaje kanceláremi,
šatnami sólistu i komparsu, skladišti a dílnami, a konce
moderne vybavenou pracovnou, v níž by si mohl režisér
provést sestrih natoceného filmu.

Potrebujeme atelier, který by svým osvetlovacím par
kem obloukovym a rtutovým pripouštel práci na nor
málním materiálu práve tak, jako osvetlovacím parkem
žárovkovým práci na materiálu panchromatickém, který
Je dnes stále užívanejší.

Rozvoj zvukového filmu vyžádá si i u nás jeho výrobu
- a proto i nutné prostredí. Tady musí být nejvetší opa
trnost a rozhled do budoucnosti, aby se neinvestovaly
nesmyslné cástky do zarízení, jež už budto jsou, nebo
v krátké dobe budou prekonána.

Všechny tyto úkoly nejsou malé a nedají se uhraditi
nekolika statisíci, ponevadž nechceme už provisoria, jež
by bylo vecnou pokladnou dalších investic, nýbrž chce-
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PNtomnost-

tí chtejí míti kluka »- tím pánem«. Resultát všeho
o je v typické vete nastávajícího konjunkturálního
demika (jehož vývoj tím pocínáme sledovatO, uva-

'ícíhoo svízelích príštího studia: »Nu - prece neco se
dovat musí«

Nastáváotázka, který obor si zvolit. Jsou-li to práva,
jen proto, že pri jich studiu zbývá mnoho volného

LI na jiné veci (,>- je to taková ulejvárna, do predná
nemusíšchodit, pred státnicí to nadreš a je to ... «);

i to medicina, pak jen proto, že je to »zajímavé«, že
nenínijak suchopárné (»- pri tom se aspon neotra

Š, máš psinu pri pitvách a praktických cviceních .. «).
šak nezapomnme na další konjunkturu, jež také vy
lává v život náš typ: Praha se svými 2 universitami
2 technikamije dokonalá umelá líhen na vysokoškol

LI inteligenci. V CSR. a zvlášte v Praze je sociální
e i podpurné instituce pro studenty na prvotrídní
i. Aletato dobrá vec nese neprímo také zlo. Náš aka,·
ik dostane za nepatrný peníz byt v nekteré z cet-

chkolejí.Za smešný obnos se muže stravovati v ne
ré z mens. Je osvobozen od kolejného. Po prípade po
á nadaceci stipendia. Dostane s velkou slevou sítové
y na tramvaj, 50% i 100% slevy na dráze (pri jíz-

chna prázdniny). Dostává slevenky do biografu a di
del; má slevu na caje, plesy a jiné podniky. Používá
odVysokoškolského sportu atd. atd. Které jiné povo-

• se muže temito výhodami pochubiti? Není pro kon
turálnÍho akademika takto usnadnenÝ život sám

sobeduvodem, aby šel studovati na vysokou školu?
tivot studentský je život veselý, a konjunkturální aka

ikje jak se patrí vesel. Beda, priblíží se doba státnic
zkoušek.Ac nerad a ac to jaksi nemel v úmyslu - ne
f to prece nepatrí k programu - je mimodek stržen

tnímuk studiu, ci k drení, jak to nazývá; je to ta-
vénutnézlo. Svou práci merí zásadne jen podle poctu
nek,dbaje vždy, aby slova »tisíc stránek" vyslov 0
s graciesnÍnonchalancÍ. Nejde mu o to, aby získal po

bnévedomosti, nýbrž aby udelal zkoušku; cíl jeho ži
ta je mu stále ješte neznám, ale tuší, že je dobré uni
rsituabsolvovati (=:< míti to s krku). Muže se státi, že
pf. takový právník teprve ted objeví, že nemá žádny
ysl pro paragrafy; opustí toto omylem zvolené povo
Í a venujese tomu, pro než schopnosti má?? Nikoliv!!
e - a použije ústavu, jenž je jaksi verejnym tajem
Íma jenž zrejme dokazuje, že je neco shnilého ve ZPll

bu,jakým se užívá vysokých škol u nás, ústav, stu
ntskouhantýrkou zvaný »nalejvárna«, jehož majitel,
n dr.X. Y. v krátké dobe mu vtluce do hlavy (pomocí
cielnÍchprehledu a vy tahu, vzhledem k otázkám pro-

SOrtlupravených) potrebnou látku za mírný honorár.
chcete, svet chce býti klamán; vyr'ábeií-li se absol

nti a doktori v minim'álním case ve velkém, budmež
rábeni.
Konecnetedy náš konjunkturální akademik je hotov se
diemi,ani neví jak a proc. Zato chápe již plne, že je
dcÍvrstva národa. Nemuže-li najít místo, kde by mohl
latnit své schopnosti, cítí se jaksi poškozen, zkrácen,

šálen;pokládá to jaksi za samozrejmé, že když venoval
lik »peneza námahy« na studie a když udelal zkoušky,
muverejnost a stát až dosud se starající o jeho hmot

é iduševní blaho sama obstará a pripraví místo, kde by
uživi!;hledá vinu ve všem možném, dovolává se státu
soucitu bližních; slovem je z neho rázem mucedník.
e i když najde, kde by se uchytil, trpce nese svuj malý
otný blahobyt, neprestávaje opakovati, že každý vrát-

ný v hotelu je na tom lépe a neprestávaje zrazovati od
studia svého oboru.

Tyto rady a ovšem i tento clánek nejsou schopny, aby
odvrátily lavinu nových akademiku, jimiž jsou poslu
chárny nabity. Je-li však na príklad na jediné ze 4 uni
versit 3000 posluchacu filosofické a prírodovedecké fa
kulty, znamená to rok co rok pres 600 nových profesoru,
je-li na právnické fakulte asi 4200 posluchacu, znamená
to rok co rok skoro 1000 nových právníku, je-li pres 2000
mediku, znamená to 300 nových lékaru rocne (všude je
nutno totiž odecísti cizince a event. nedostudovavšO. A
tento pocet sám by stacil, aby až nad byt e c n e satu
roval rocní potrebu - ale pripoctete posluchace dalších
3 universit!!! Je sice pravda, že jsou ješte volná místa ve
všech oborech, ale za 5-10 let tomu již dávno nebude!
Nove zacínající budou prebytecní (na pr. v každé vetší
vsi, kam donedávna zajíždel obvodní lékar z mestecka,
budou hladovet 2-3 lékari; atd.) - a pak bude již pozde
neco podniknout. .

Numerus clausus na vysokých školách by ovšem podle
názoru odborníkú (na pr. univ. prof. Vavrínek) vyžado
val zmenu ústavního zákona; nikomu nesmí být prý brá
neno nabýti vzdelání, jakého si preje. Ovšem je otázka,
zda tu jde vubec o to vzdelání; domnívám se a snažil
jsem se výše dokázati, že na vysoké škole se chce do
sáhnouti jen oprávnení, možnosti, zpusobilosti jaksi vnej
ší pro provozování toho kterého povolánÍ. Ono vzdelání
prichází teprve v druhé rade; kdyby bylo možno si di
plomy kupovati, cinili by tak jiste skoro všichni. Název:
Ílredne koncesovaný JUDr. zní bizzarne, ale má své
vnitrní oprávnenÍ. iTedy je otázka, zda se na toto vzta
huje vubec onen ústavní zákon; a je-li úradum možno za
kázati na pr. nové koncese hostinské, mely by míti mož
nost zakázati i nové koncese advokátní, lékarské atd. 
a to samozrejme a ekonomicky predem, tedy pred vstu
pem na vysokou školu. Tato vec by se mela vzíti znovu
na pretres. Jiná možnost je, že by po dobu 1-3 let za
stavily vysoké školy ci jen nekteré fakulty vúbec prijí
mání nových posluchacú; príslušné prednášky by od
padly. To by byl ovšem konec konjunkturálních akade
miku, kterí by rázem ke svimu i všeobecnému prospechu
vyhynuli.

Tolik však je jisto: tem, kterí jsou si vedomi situace,
ztížené práve nadbytkem konjunkturálních akademiku,
již by za normálních okolností na vysokou školu vúbec
nešli, není život studentský již dávno životem veselým.
Jejich studium, jejich vedecká práce je znechucována ne
jistotou, zda bude vúbec možno poznatky na ústavech
i soukromým studiem získané prakticky uplatniti, zda
není to vše pro nikoho. Tato skepse a nechut, toto ve
domí vlastní zbytecnosti a zbytecnosti veškeré práce jest
- vedle lhostejnosti konjunkturálních akademiku - mar
kantním rysem n o v é generace studentské, dosud ve
rejnosti málo známé.

Franta KocOttrek:

Z berlínského denílru.
II.

U n i v e r s i t a v c i v i I u,

Dnes by si ji Berlináci jiste postavili jinak, na je
jím historickém prostranství, zastaveném theatrálne
Státní operou Unter den Linden, Zeughausem, s po-
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zadím dómu a císarského zámku. Ale i tak, jak je, není
špatná zvencí, a ješte lepší uvnitr.

Vedle tabulí s prednáškovými záležitostmi a s velmi
rídkými vzkazy profesoru, že pro nemoc nebo odjezd
do ciziny rtemohou prednášet, vyplnuje zdi. vstupní hal
ly neco, co na jiných universitách nenajdete. Desky n'h
ných studentských spolku, pracované ve dreve, obycejne
v podobe erbu. Nekteré bohate vyrezávané a ješte bo
hateji malované, s helmami stredovekých rytírt\ se za
tatými obrnenÝmi pravicemi, s dýkami a meci, s vysoko
zdviženými chocholy, nad nimiž se ve stríbre nebo zlate
skví jména spolku v gotických písrnenách:

G e r m a n i a, T e u t o n i a, F r i s i a, S a x o n i a,
ale také H e Iv e t i a 3. rada jiných jmen, pripomll1a
jících hrdiny Niebelunglt svou ostrou, tvr.dou rezoou,
ukazujících dále na ruzné imperialistické i kompromisní
tendence kulturne p01itické. Na nekter:)'ch z tech desek
je oznámení nejaké akce, na príklad turistické, nebo
prednáškové, nebo zábavní. Vetšina erblt je však vkus
ne prázdná, až na o'známeni adresy predsedy a. jednatele
sp<,lku. Na žádné z desek nechybí zvestování, kde je
spolková místnost, jinými slovy hospoda. autenticky re
ceno »Kneipe«. Spolek B a v a r i a je výjimecne pilný:
schází se u pullitru piva trikrát t:)'dne.

Shánel jsem se po tom. co clenové takov~'ch spolklt
pri svých pravideln~lch shromáždeních podnikají. Ne
podcenují spolecensk:)' jejich význam, který se ohjeví te
prve. proniknete-li clo jejich uzavrené spolecnosti, což
je velmi težké. presneji receno nemožné. aspOll u tech
nejzajímavejších. t. j. germánsky ortodoxních spolklI.
Konstatuji jen, že jediná zjistitelná cinnost predseOlt
bylo vedení pitek, pri nichž vedle poctu vyprázdnen~'ch
džbánkt't zasluhovala pozornost kázen a mašinerie pi
jáku. Ale tyto malebné scény zacínají patrit stále více
minulosti, jako studentské šarvátky a soi.tboje.

Chcete-li videt informativní prltrez posluchacskou
obcí herlínské university, zajdete na ohed do universitní
jídelny. Dostanete tam lacino celkem všechno, na co mlt
žete mít chut: mléko, kávu, moucníky. ovocné štávy.
nákypy, obložené chlehícky, J?Olévlq, od devíti ráno clo
~edmi vecer. Za jednu marku dohre a 'vydatne poohecl
váte. k cemuž nepotrebujete legitim2.ci ani lístky ani
záštitu nejaké humánní instituce. Je to obchodní pocl
nik na nemž nikdo neprodelá. V prostorné místnosti
s pekn:)'mi kulatými stoly a slušn~'mi židlemi je celý den
frekvence, sta a sta lidí se tu za den vystrídá. (1.wek
si tu položí otázku. proc u nás ve všech lidovejších pod
nicích jsou hrubé st!)ly. rozvrzanéžidle a mastné prí
bory z nejlacinejšího materiálu.

Posluchacum k disposici jsou rozsáhlé šatny, v nichž
obsluhují a hlídají bezplatné síly. Aby nemusil každý
chodit pro veci pres celou universitu, jsou šatny roz
místeny úcelne podle okrskt'1. Také telefonní automaty
tu stojí u šaten, moderní toilety a umyvárny, v nichž
nikdy nehledáte marne teplé mýdlo a rucník. .

Ve vnitrním bloku universitních budov je kus zelenc.
Pod stromy. jejichž stárí 'vylucuje improvisaci, jsou
trávníky a nekolik lavic. kde se pekne cte, studuje, nebo
porádá presnídávka, na jarním a podzimním slunci, ne
1)0 ve stínu za parních letních mesÍcll.

'Vedle jídelny je stejne velká cítárna casopis lI. Pres
chodbu je obchod, v nemž si mužete za skutecne režijní
ceny koupit všechno, ceho patrebujete k provozování
živnosti studentské: inkoust, papíry, tužky, sešity, blo-
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ky, fotografické rekvisity, prac.ovní plášte a také c
ládu, což není nelogické.

V rohu nádvorí vedou schudky do dvou podze •
dílen, urcených pro profesory a posluchace: v jedné
vážou knihy, 've druhé se prištipkují a spravují

Švec na universite?

Oc lepší je mít ho tam k disposici, než uvažovat,
dí-li se tam!

Bacchus na Anhaltském nádraží.

Jeden z vlaku, který stál ve dvorane Anhaltskéhe·
draží pripraven k odjezdu, mel odvést jakousi hr I

nou výpravu lidí velmi dobre naladených, specificky
mecky dobre naladených. Muži a ženy v turistick}'ch
poloturistických šatech chodili podél vagonu a volali
sebe mohutnÝmi hlasy ve vzdálenosti neuveritelne I
i velké.

Výskání a zpev techto výletníku prehlušily brzovš
ny ostatní zvuky rušného nádraží. Mnozí z nich b
priodeni maškarne, s papírovými cepickami a cáka
s br}'lemi neho pridelanými plnovousy.

Hlavní frekvence smerovala od vlaku ke stánku,k
se cepovalo pivo. Nosili ho v hlinen)'ch džbánech,pat
z domova privezených, a v papírových pohárech,
valí do plných oken vagonlt, povzbuzujíce své zn"
k porádným výkont'tm.

Jiní, v predtuše brzké indisposicc, se oJn:)'valitt n
elražní studny. Tam se také vytvoril kádr nejvese
Ších. Vetšinou vysvleceni z kabátu, vystavujíce na
šle, seskupili se v nepravidelný kruh kolem muže, kt
projevoval nejvetší premíru energie. Byl to jejich di
gent, opatrený holí s rolnickami a šaškovskou hlav
Holí tlouklo zem udávaje takt clenltm dobrovolné
sboru, který vydával bezuzdne všechny své zvuk
možnosti.

Dvorana nádraží se celá skvela touto intimní slavn
stí, pri níž doslova tekla pi'vo proudem a veselí dost
povaJo onoho barbarského stupne, kter)Tsi dovecleme
težko predstavit. Bylo to kolektivní nadšení, které s
hovalo beze zbytku každého clena výpravy i nem
diváky. Vrátní a konduktéri jevili sympatisující úcas
-''\ni vysok.\' stanicní úredník, kter:)' se vydal na v.í·zved
z kanceláre, neodolal vlne rozpoutané radosti. By
ostatne nemožno udelat neco proti tomuto živlu. Po.
proto a usmívaje se bez nejmenšího stínu ironie, vra
s,e na své stanovište.

Cizinec se usmíval kriticky nebo s opovržením na t
výjev.

Ale ti lidé a jejich diváci kolem si dokonale filzum"
a dívali se na sebe bez nejmenšího ostychu, jako kd
spolu hrají dávnou, známou hru.

V pro t e s t a n t s k é m k o s tel e.

Protestanti jako církev tvorí uzavrenejší spoleclI
než katolíci. Revnivost mezi obema tábory je intensiv
do té míry, že mLtže b~,t p}'chou, patrit k protestantu
nebo naopak ke katolíklml, jejichž vliv v Temecku
jisté doby roste a naph1uje srdce Vern)TChprotestant
silnou horkostí.

Jak známo, náleží k revnivosti r;eobycejn)' záje
o život a zákulisí souperského tábora. Moje bytná zna
jako dobrá protestantka peknou radu zábavných a pl)u·
n:)'Chpríbehlt ze života katolického. Jinak ale byla li
rální a kritická, nezapomínajíc na brevna v ocích svýc
protestantských bratrí a s~ster, s nimiž se scházela jed
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nOllt)'dne v kostele a jednou mesícne na výletech, porá
dan)'chs hudbou do berlínské prírody.

Nekdyv nedeli jsem s ní šel do jejich nového chrámu
v Schonebergu a usedaje vedle ní do lavice po boku ol
táre, cítiLjsem jasne, že jsem na návšteve ve velké do
mácnosti.

Za doprovodu varhaníka, který trunil se svým kurem
prímo nad oltárem, jsme zpívali dobré a povznášející
písnez reformovaného zpevníku, jehož stránky a strofy
bylyvyznaceny s reklamní zretelností bílými ciframi na
cernétabul,iodevšad viditelné.

Muž v bezvadném fraku, v bílých rukavicích, zdravil
obradnepríchozí v predsíni chrámu, podoben vzornému
maitre dh6tel s oficielní a blaseovanou tvárí. Když
zacalabohoslužba, usedl na židli u oltáre a v zadumání
opíralhlavu O bílé rukavice na oltárním pažení. Byl to
kostelník.

Ke kostelu patrili tri kneží, z nichž dva byli výborní
kazatelé.Když vstoupili ve svých cerných sutanách s bí
lýmilímecky mezi první lavice, nastal hluk pred {:.pln~'r.1
tichem,jako pri zdvižení opony. Jejich reci stály za po
zornost,dvojnásob pro cizince. Nejednou jsem cetl v ne
meckýchnovinách stesk nad tím, že se v Temecku za
nedbávána kulturu reci. Posloucháme-Ii to my, prísiuš
níci státu, kde o kulture reci. se vážne nedá mluvit, zdá
se nám, že podobné hloby nejsou oprávnené. V Ne
meckuje možno najít mnoho dt:J1<aztttoho, že živé slovo
je skutecne pesteno, na katedrách, v parlamente, na je-
vištícha ne v poslední rade na kazatelnách. Je ovšem
mOžno.že dnešní stav je proti drívejším dobám úpad
kem,trebas byt pro nás témer ideálem.

Nejen formální stránka kázání pana faráre Kleina
byla peclive vypracována, takže byla radost sledovat
jejídumyslnou stavbu, usmernenost a kadence, ale i ob
sahemdovedl upoutat. Prozrazoval bez jakékoliv oká
zalostiveliké vzdelání, které se nevybíjelo v cizích slo
vech,ostatne u Nemdi málo oblíbených. Jeho rec byla
prostáa bohatá. Krome toho musel každý posluchac vy
cítit, že ten clovek bere své povolání doopravdy a že ho
silnc zajímá.

l\lladší kazatel byl proti panu farárovi hotov)' askeh
\'ynikal vetší vášnivostí projevu a mel rád aktu.l1ity,
jimiž úcinne prokládal úvahy o slove božím. ? mezích
vkusuvybíjel své herecké vlohy, blýskaje svýma temn)'
ma ocima a zdviha je apoštolsky Uzpttsobenou ruku do
vf'šeprsou, nikdy dál.

,\: l;lavní den svatodušních svátktt mu bylo svereno
kazam.

Svatý Duch byl v popredí zájmu a v permanenci po
celémNemecku. Páter Schwarzmann vylícil výstižnými
slo\')' jeho vÝznam a vybídl prítomné, aby doma uklidili
a pripravili vše k prijetí hosta tak vzácného. V dalším
\')'pocítával blahodárný vliv Svatého Ducha na rozlicné
\"eci.

»Nikdo není lepším prítelem, « pravil páter Schwarz
Illann, »nikdo lépe nepochopí naše bolesti, nikdo nám
hezpecneji nepomuže vybrednout z nesnází, jež se nám
nask)'tají na každém skoro kroku. Zvlášte národ ne
meck)', znicený, odstrcený a pohanený svetovou vál
kou, mel by pozdvihnout v techto dnech svou mysl ke
Svatému Duchu, tomuto mocnému orodovníku, kter)T
ješte nicemu a nikomu dobrému nedal zahynout.
V clnešní rozvrácené dobe, která se príliš oddává po
vrchním zábavám, než aby mohla být opravdove zbož-

ná. PQdí'vejte se kolem} sebe, co neprátel nás obklopuje,
jak bezútešná je naše situace!«

Obecenstvo bylo plne zaujato, s napetím sledovalo
svého mluvcího, který uhodil na nejbolavejší strunu
poválecného Nemecka.

» A práve v techto dnech,« pokracoval páter Schwarz
mann, zdvihaje zvolna ruku k prsum, »bychom si meli
všichni pripomenout, že ne Ženeva a její vyjednavaci
se svými mezinárodními hesly, ale Duch Svatý muže
pomoci zdeptanému a. poníženému Nemecku k novému
životu a k nové sláve. K nemu musíme pozdvl1lllout
v tyto dny svou mysl, k nemu se modlit a on nás ne
oslyŠí.«

V e c e r 111 e z i k I' a j a n y.

,Tít mezi krajanskou obec v cizine znamená videt
zvláštní svet a uvedomit si neco nového o národnosti.
V Paríži jako v Alexandrii, v '\lžíru jako v ;\larseil1e
nebo Berlíne, který je vzdálen od Prahy jenom osm
rychlíkových hodin.

V Bri.ickenstrasse. Schinkels Festsale, hrál divadelní
odbor Ceské Besedy F a v 1í c e k veselohru "Rozve
dený pán« za režie .A... Hartmana. Autor nebyl uve
den, což nevadilo nikomu, nejméne pak autorovi. »Dej
v Berlíne. za našich cast!. « »Ctené obecenstvo se upo
zornuje, že zacátek bude v 1128 hod. vecer a b 11 d e
pre s n e d od r žen.

Tato ceská hrozba me rychle uvedla do nového' pro
stredí.

\' dom0vském státe jsou tito lidé. shromažd'ující se
bez obavy o presn~T zacátek v dosti velkém sále, sou
druhy nebo bratry a sestrami. Zahranicní titul je
»krajan«, a není to titul nejmenší.

Sedám si ke stolu a slyším okolo sebe samý neme
cký hovor. Vzdálen jakéhokoliv nacionálního pobou·
rení, snažím se rozeznat, jsou-li to Nemci nc-oú Ceš;.
ale nedarí se mi to. Mladí muži se baví s dívkami hlad
kou berlínskou nemcinou a náhle mezitím pronesou ce
skou vetu stejným tónem a stejným rytmem. Tech ne
kolik ceských slov, která jsem pred vytažením opony
zaslechl v proudu nemecké reci, ptlsobilo podi'vným, ne
zapomenutelnÝm dojmem.

Seznamuji se s krajanem Svacinou, predsedou LTstre
dí ceských spolklI v Berlíne. Podle jeho informací je
v Berlíne celkem devet spolku, s peti až peti sty pade
sáti organisovanými krajany. Nejvíce clenu má S o k o I
(170), potom H a vi í c e k (T35), ostatní menší, po
ctyriceti až padesáti clenech.

Ptám se, jakou životnost projevují krajanské spolky
a cekám príznivou odpoved, protože jsem mezi kra
jany ve Francii slyšel o berlírlské kolonii jako o vý
jimecne soudržném celku. Ale krajan Svacina mluví
velmi zdrželive,' ac ne pesimisticky.

V rOCe 1919 chodilo do ceské školy v Berlíne 150 deti
a ucili 3 ucitelé.

Roku 1929 Už se prihlásilo jen óo detí, na než musila
ovšem stacit jedna ucitelská síla.

Vyucují se také dospelí ve vecerních kursech. a
a v tech je prihlášeno hndne. Nemetl z Cech, kterí sem
chodí hlavne z obchodních dttvodu, aby se naucili ce
sky. Platí se 1 marka mesícne a vyucuje se jednou
týdne.

Zatím jde predstavení vpred, krajané se tuží a mezi
nimi poctive zápasí s ceštinou jakýsi Nemec. Hledám
jeho jméno na programu. Tomek Rudolf. Ale to není
Nemec! Není. Ale neumí už skoro cesky, láme slova
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a dává jim cizí prízvuk. kter}' zní nevylícitelne vedle
správné ceštiny jeho mlaclšího bratra Ladislava, jeho
partnera.

»Jsme roztríšteni,« stežoval si jiný krajan, »je nás
tu tolik, ale ve spolcích je organisována jenom malá
cást a z tech vlastne neco delá jen nepatrný zlomek
lidí. Práce leží na nekolika jednotlivcích, ti .ostatní
se jenom dívají a ješte nekdy prekážejí. A potom máte
tu neštastnou politiku. Místo, abychom drželi dohro
mady tady mezi Nemci jako jeden národ, hádáme se
a taháme dO'našich spolklI politické rozbroje, které naši
sí1n zbytecne tríští. To je potom težká práce.«

Jiní nebyli spokojeni s osobní politikou ve spolcích,
které na sebe žárlí a nekdy se v cinnosti navzájem
oslabují, místo aby se podporovaly. Ani o zábavní
podniky není velký zájem, návšteva v posledních letech
klesá, spolecenský život se nedá ani zdaleka srovn:lvat
se životem pred válkou.

Opona padá nad posledním <;1ejstvíma zacíná tanecní
zábava. Seznamuji se s herci a hereckami, které si ze
zákulisí pospíšily. sotva huclebníci zacali první fox.
Videli jsme Cecha. který v roli advokáta LLiftnera zá
polil s ceštinou. Slecna Greta Stem je naopak Nemka
z Berlína, která hrála dobre v reci ceské. A ješte lépe
tancila.

»Tak to máte,« povídá krajan, který je v cizine tri
cet let, »naše deti chodí s Nemci a mluví nemecky
nekdy líp. než cesky. Budou-li tady tak dlouho, jako j~,
c(}. z nich bude? l\fy, ze staré gardy, jsme se ješte
drželi, ale naše deti už takové nejsou. Rozplyncme se
tady v nemeckém mori a nic po nás nezustane.«

Režisér Hartman si prichází pro kritiku a aby jí
predem ulomil hroty, lící za jakých podmínek musil
dávat predstavení dohromady. Pri jeho reci cítíte, že tu
jde o neco víc, než o to. abv byla nebo nebyla sehrána
nejaká veselohra. Krajan Hartman je pres plll roku
hez zamestnání, tak aspon hrajf. a rdíruje, protože se
v kolonii musí neco delat, aby se obnovovalo spolecné
pouto.

Z nocní služby se sem prišel podívat šefredaktor
CTK v Berlíne, Dr. František Hoffmann, clovek,
který se teší vážnosti, jednak pro svou povah11, jednak
proto, že pro ceskou kolonii skutecne pracuje a mezi
krajany chodí.

»Páni shora o nás mnoho nevedí,« poznamenává sta
rý už krajan, který se na SVllj domov muže už jen
steží upamatovat, tak byl mladý, když odcházel za hra
nice, pešky, s pár krejcary v kapse. »Sem tam sem
z. nich nekdo zabloudí, ale obycejne jen na 28. ríjna
s prednáškou o samostatnosti, z níž máme my tady po
certech málo ... «

»A nemllžete se vrátit do republiky?«
»Ted? Kdo by mne vzal do práce?«
Jeho vlasy jsou už docela šedivé.
»A deti vyrostly tady, zvykly, dostaly tu místa a

tam by si -musily zvykat ... «
Mel jsem pozdeji príležitost znovu se podívat mezi

krajany a nekteré z nich jsem poznal blíž v osobním
styku. Ale divadelní vecer 12. kvetna v Bruckenstrasse
byl dojmove nejbohatší a nejúplnejší. Videl jsem naše
krajany jako jednotnou obec, která se ponenáhlu zmen
šuje, chvílemi upadá do pochybností, ale zase se znovu
vzchopí a drží se pohromade pod ostruhou vzpomínky
na neco, proc dovedli lidé umírat.

Nikde si neuvedomíte jasneji, co je to národnost, než
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mezi zahranicními krajany, nikde nenajdete opravdo
vejší vlastence, než mezi temito delníky, pro než se ve

vlasti nenašlo místo. Nikomu z tech, kterí dávají ceské
kolonii život, se nevede královsky. Ale uskrovnili hy se
rádi ješte víc, kdyby vedeli, že se uživí dom~.

Z e u g h a u s c iI i o s t a r é s I á v e.

Kolem císarského paláce, jedné z nejohavnejších IJU

dov v Berlíne a kolem lodi s vycpanou velrybou se do
staneme k Zeughausu.

Je to výstava staré vojácké slávy nemecké až do po
sledních dnu svetové války ..Hned jakmile vejdet(', uvi
díte dve letadla, kolem nichž stojí ve zbožné úcte houf
detí s rodici. První je trícylindrový válecný letoun
Fokkeruv, typ D. R 1. 127/17, který nosil rytmistra
svob. pána Manfreda von Richthofen. »Dvaaosmdesát
krát se vítezne súcastnil vzdušného boje, padl 11:\miens
21. dubna 1918,« je napsáno na tabulce pod trupem
letadla, za'vešeného pod stropem.

Druhé p'ametihodné letadlo je vetší, také Fokkeruv
válecný letoun, ctrnácticylindrový, typ D. III. 3~2116.

Byl v cinnosti od roku 1916 a jeho pilot, setník Oswald
Boelke prodelal ctyricetkrát vítezne vzdušn5' boj. })Zll

stal nepremožen," hlásá nápis, »zahynul 28. ríjna 1916
nedaleko Bapaume) neštastnou náhodou.«

Rez už rozhlodala cylindry, vrtule rozpukané, nosné
plochy vetché, tak tu visí obe letadla, která se vznesla
stodvaadvacetkrát k boji nad neprátelskými posicemi,
Strojní puška odpocívá po velké práci, po pravé ruce
pilota, tak jak ji zanechal pan Manfred von Richtho
fen, když padl u Amiensu, v predvecer prímerí.

O kousek dál se teší pozornosti plastický model Pa
ríže, která Nemce vždycky velmi zajímala. Útok na
opevnení Duppelu z roku 1864 a Mézieres 1692, bitevní
relief útoku na St. Privat 8. zárí 1870 s olovenými fi
gurkami, mezi nimiž je možno rozeznat statecné dll
stojníky ješte podle starodávného zvyku, v cele jejich
pluku, rot a cet.

V oddelení Zeppelinových modelll je i model jedné
z nejnicivejších vymožeností nemecké válecné techniky:
model Zeppelinovy bomby. »Weltkrieg 1914 bis 1918<,
je historicky poznamenáno na nálepce. Vypadá jako
torpedo a vzadu, u své základny, má dve šroubo'vite
stocená kridélka, aby se dal presneji dosáhnout cíl,
z výše dlouhého cigara, které se neslyšne objevovalo
jako prízrak nad Paríží a Londýnem.

V centrální rozlehlé hal1e, do níž vejdete pod ltkori
stenými prapory' francouzskými, stojí »dlouhý hmoždír
i8'~ (21 cm kalibru) se stodvaceti kilogramovýrni gra
náty a nejvyšším dostrelem 10 km 200 m. Na druhé
strane schodište je Iscentimetrové nemecké delo, fOIV

než ze svetové války, tak zvaná šestnáctka. Granát
váží SI kg. Je narízeno na nejvetší dostrel, t. j. na
22 km 800 m. Výstrelem z Zeughausu by doletel až do
N o\rého Babelsbergu.

Schodištem prejdeme nahoru, do »síne slávy", vypl
nené historickými obrazy a sochami panovníktt

U nohou bohyne vítezství leží ohromný vavrínový
venec, ješte docela sveží, s liliemi a zeleno-bílou stu
hou. Položil jej sem egyptský král, kter}' znacne rušil
po nekolik dnu berlínskou frekvenci. Menší v:lvrínovÝ
venec je »from English Rotarians", se stuhou v orga
nisacních barvách, žluhé a modré.

Od obrazu k obrazu putují Nemci, našlapujíce na
špicky, mlceli ví, nebo jen šeptají, aby nel11šili chrá
mové ticho této síne.



tove prostredku ani serum, ani lymfy, ale karbonát
guaiacalu, salicylovou kyselinu, bikarbonát soc1natý,
uhlicitan draselnatý a stopy dusicné kyseliny, vše raz
puštena v glycerinu.

Journal oE the American Association triumfoval po
tuhém bO'ji, ale povzdechl si, že musel vlastne dokaz 0-·
vat, že mesíc Iwní udelán ze zelenéhO' s)'ra ...

*
Chinin dastala lékarská veda od amerických IndiánL1.

PO'dobne kakain. Opium a jehO' slažky, mO'rfin, codein,
narkotin pocházejí z blízkéhO' východu a jejich základní
úcinky byly známy již pred staletími asiatským náro
c1úm. Digitalis dostal se do moderní mediciny z lekvaru
birminghamské korenárky. Strophantin sloužil cerna
chúm v Africe k O'travování ŠíPLI,a zkoumán lékari, byl
zarazen mezi srdecní léky.

Rada takovýchto objevu, kde lékarsky veda zkO'um~l
a asvetluje zkušenO'sti primitivních národ lI, byla rozší
rena ješte pred nekO'lika lety chalmoO'grov)m alejem,
který byl znám v Burme jakO' prastredek proti malo
mocenství, a ephedrinem, užívan)Tm již pet tisíc let
v Cíne proti záduše a senné harecce.

Že se vysoká civilisace leccemus mllže priuciti od pri
mitivll, je jaksi instinktivne tušeno civilisovanými pri
mitivy kancelárí a ulic a na tam se zakládá tak castý
trik vynálezcl! pO'dvodných léceb, kterým se vloudí dO'
dLlVery nemocn)Tch. Stací tvrditi, že prastredek byl na
lezen u divakéha kmene asijského, afrického nebo indi
ánského, a úspech je zarucen.

Spaléhaje na tentO' jediný zbytek autarity, který si
dovedli zachavati kmenO'vé barevní nad plemenem an
glasaským, vyhlásil Charles H. Stevens, z Capetown
v Jižní Africe již raku 19004 s vet a va u vál k u -
P l' a ti tub e l' k u los e, a jako verný poddaný Jeho
Velicenstva prirkl hlavní úlohu Velké Britanii. Tat;)
svetavá válka trvala dvacet let, prešla z britských da
minií i do Anglie samé, a sledujíc verne beh svetové
historie, zakancila hegemonií Ameriky.

První hlavní stan válecnéhO' tažení byl rozbit v Ca
petawn, a jedinou zbraní nácelníka Stevense byl kO'ren
UmckaloabO', který mu byl odevzdán samotným kafi
rem kmene Basutu. Nácelník cedil dO'sveta jeho advar,
zhO'ubn)Tprý tuberkulosním bacillt'hn, a nazval ha Sac
co, to jest »Stevens African Consumption Cure Origi
nal«.

Histarie války nezaznamenává, odstehoval-li se hlav
ní stan príštího roku do Johannesburku prato, že zba
vil celé akolí .tuberkulosních zárodkú, ci spíše prato, že
zbavil tamní souchotináre všech penez. Jisto však je,
že cistý príjem prvního raku války byl 1.5.00000 dO'lad!
a že hyl atevren také druhý hlavní stan v Londýne.
Byl také razšíren arsenál, k Umckalaabo byl pridán
odvar z Chijitse, byliny, kterau bO'tanikové prahlásili
za imaginární. Lekvar se pak jmenoval »Lungsava:<.

Ponevadž události válecné presunuly stredisko busi
nissu z Johannesburku da Anglie, prestehoval se též
nicelník Stevens do londýnskéhO' predmestí ve Wimble
donu, a jehO' úspech byl tak veliký, že i král Edward
zavedl puvodní »Sacco« dO'Buckinghamskéha paláce a
Mark Twain si kaupil ctyri láhve najednau. Tak to
aspon tvrdil Steven:> v Chicagských novinách, nebot
otevrel pabocní stan i v Americe.

V té dobe štestí válecné pocala kolísati, nehot spo
jenci tuberkulosních hacillú z kruhu soudcovských ZPlI
sobili explasi v lond)Tnském hlavním stavu, když jedna
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Versailles 18. ledna 1871: Císar \iVilhelm abrací
ár k hrabeti Bismarckavi, vedle nehaž stojí generál
rahc van Maltke a generál Hartmann v madré uni
orme,s krás·nau stríbrnou hlavau, padává ruku ge
nerál-liclItnan'tavi BlumJent.halorvi.

Až k Sedanu: v pozadí svítí bílá vlajka a gener~d
Bai!le,pobocník Napoleana In. odevzdává císari Wil
hehnoviv Bismarckove prítamnasti težký, pretežky do
pis s rudými pecetemi.

Zrízenecprichází oznámit, že hodiny návštevní kal1
í. Pred Zeughausem prodává jakýsi podnikavec, Her)'

umí obchodne težit· z paradoxLI, Remarqueovu knihu
lm Wcst.ennichts N eues«.

Dr. Jaroslav Httl/w (New York):

odivnosti V americké medicine.
(K a pit o 1a o c h a r a bác h vi e k 1Ýc h.)

II.

Tato malá blamáž však vynálezu nepaškodila. Tisk
Lorimeroviprátelsk)' vylažil vše jako obratnau ochranu
tajemství,a sliboval, že všechna vedecká fakta a Duke
tovusem budou odevzdána verejnosti, jen až výsledky
ješte hloubeji bude dokázána dalekosáhlost objevu. Za
tímúcelemzaložil Lorimer St. Rita's Labaratory, a zí
skalBennet Medical Callege, aby »serum dávala svým
pacientuma psala o tom pochvalné zprávy.

Zatím Lorimerllv tisk a Duketova odborná literatur:l
chrlilasensace a chvalozpevy. Pacienti v prvním stadiu
vyhojiliprý se trvale v 900 prOocentech. V druhém stadiu
bylodocílena 75 a ve tretím 500 procent úplných uzclra
vení.DlIket nazýval svúj vynález strídave serem anebo
lymfou.Jeho »antiseptická« lymfa byla prSTnejedovatá,
nedráždivá,vstrikavala se dO'žil a hojila zánet v plicích
v nekolika týdnech. Byla nemocným dávána jen v jedi
némsanatoriu, jehož reditelem byl Peter Duket. Sená
tor Lorimer dal sestaviti adresár 1400.00000 tuberkulas
ních pacientl\ a tem byla zasílána literatura a reklama.

Journal af the American Medical Association stále a
opetovne varoval lékare pred touto lécbou. Upozori'io
val, že Dr. Duket vystudaval na Hahnemanove ho
meopat.ickéškole, a že jeha vedecká kvalifikace je ubo
há. Varoval i Bennetavu lékarskou škalu, která mela
),Sertlm"zkaušeti, ale davalila, aby jejího jména byla
používáno k reklame dríve, než dala kanecný posudel<.
Lec bylo ta odmítána jako asobní zaujetí V lidclI ame
rické lékarské prafesse proti jednotliVÝm asohám a
institucím. Nakanec však prece se podarilo presvedciti
tisk i verejnast o pravde. American Medical Associa
tion dala si práci, stopavati osudy nemocných, kterí ve
rejne prohlašaváni DuketavÝm sanatoriem za vyhojené.
Zjistila, že z nich 800 procent behem nekalika let pa lécbe
zemrela. Také vláda Spajených státu odmítla zab)"'vati
se Duketovou »lymfO'u«. Kanecne na nátlak lékarských
kruhll pripustila i Bennetava lékarská škola, že nedo
cílila v lécbe žádných výsledkú, ac utratila na výzkum
a pokusy desetitisíce Lorimeravých penez Pak obrátila
i žurnalistika a prohlásila Duketovu kuru za podvod.
Prispely k tomu i laboratore, které nenašly v Duke-
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vdova žalovala o náhradu deseti liber šterlinku za svého
manžela, který zemrel po požívání Lungsavy. Také an
glictí lékari pridali se ve válecném tažení na stranu tu
berkulosních bacil1u, bojíoe se, že by jejich úplným po
trením prišli o honoráre od souchotináru. Stevens sice
žaloval British Medical Association pro nadržování tu
berkulose a poškozování svého obchodu, ale prohrál.I odstehoval se do Spojených státu, aby odtud podnikl
další útoky. To bylo roku: 1914.

Stále pod heslem »svetové války proti tuberkulose«
získal nácelník Stevens v Americe tri výtecné spojence
a jednoho generála. Jeden z jeho spojencú byl clenem
kanadského parlamentu, druh)' starostou mesta Hamil
ton v Ontariu, tretí poštmistrem tamtéž. S touto poli
tickou oporou z Kanady založil Umckaloabo Chemical
Co. v New Yorku a moril v celé Americe tuberkulosní
bacilly, šíre proti nim ze svého hlavního stanu ve "'1001
worth Building svuj jed pod novým jménem »U. C.
Extract«.

Vedecké váhy jeho publikacím dodával jeho generál,
analyst Lord z Londýna. Neprátelé sice Lorda ocernili, .
že to byl starý opilec pod kuratelou v kostelním chu
dobinci, ale soudíme-li dle ieho dobrozdání, byl to jiste
muž talentovaný. Byl také vedecky nezištný, nebot jeho
plat obnášel pouhých tricet šilinkLl týdne.

Pl~ých pet let zurila svetová válka proti tuberkulose
ve Spojených státech, nacez se její težište presunulo df)
Kanady. hlavne mezi veterány druhé svetové války,
která mezitím vznikla proti Nemecku. Pocet dobro
zdání od uzdra.vených pacientu byl tak hojn)', že je
Stevens musil tisknouti na oddelené lístky; aby snáze
mohl vyrazovati ty, kterí. ac uzdraveni, zemreli. Z an
glosaských zemí jediná Australie zllstala ušetrena této
svetové války, nebot tam je tuberkulosy velmi málo a
nadeje na business malú. Její cyklon konecne odumrel
v Kanadských pralesích.

*

Letošního roku již bychom marne hledali inserát
protituberkulosní mediciny v americh'ch casopisech.
Zásluhu o to mají protituberkulosní spolecnosti, jejichž
propagande se podarila pohnouti tisk, aby se vzdal své
zištnosti a prodejnosti aspoií. v ncjkriklavejších prípa
dech. Také lékarsló organisace vystupovala po léta dll
slednc proti temto podvodn)'1T1.kurám a sbírala pro úra
dy materiál k jejich pronásledování. Tak zmizel z trhu
LloydllV »Antiphthisin«. \Vendtuv »Lung
Germine<. Yonkermanllv »Tuberculozyne«(.
Paynet"lv »P U lm () n o 1« a jiné zázraky. .

Poslední opustil jevište AyecockL1V»T u ber c 1e ci··
c1e« v: roce 1928. Podnik byl vyrleracstvím nejnižšího
typu. veden~' podnikatelem s kriminální minulostí .a
spoléhající se jedine na sensacní reklamu. Byl by zmI
zel již pred patnácti lety, ale v tehdejším soudním rí
zení podarilo se Ayecockovu obhájci dokázati príliš
ostrý postup žalujících ltradLI, soudce uznal, že se jedná
o persekuci a tak dal na dlouhá léta podniku imunitu.

TubercJecide predstavil se svetu v Los f\ngdes He
raldu roku, 1910 clánkem:

"M1STNl ALCHYMISTA OBJEVIL PROSTREDEK

PROTI TUBERKULOSE. Zárodky nemoci jsou niceny
specifickou látkou, vyrobenou po hlubokém studiu. Vyná
lezce osvobodil lidstvo od bílého moru, jemuž padne za
obe! miliony živoht rocne.
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f. Ayecock z Oclohamy ztrávil· patnáct let v labora
tori studiemi a pokusy, hledaje prostredek proti obávan6

mu bílému moru. Zároven provádel lékarskou praxi I
bedlive pozoroval cetné prípady, které ošetroval. Pravll
našemu zpravodaji: »Jsem presvedcen, že mohu vyléciti

každý prípad tuberkulosy, má-li nemocný aspon tolik sily,
aby vydržel nek'OHk týdnu, behem kterých po mém pro
stredku zacne vylucovati tuberkulosní zárodky .•

Atd. Atd. Kdyby se skutecne podarilo vyléciti tuber
kulosu ku príkladu Theobaldu Smithovi v Rockefelle
rove ústavu, byl by to vážený Los Angeles Herald ne
mohl napsati lépe. Ovšem, list prinesl jenom zprávu
o tom, co Ayecock tvrdil. Ctenár mohl veriti, nebo ne
veriti. To je názor americké žurnalistiky na její závazky
vMi ctenárstvu. MMe se však cítiti morálne imunnÍ,
poskytne-li místo ve svých sloupcích vysloveným Ihá·
rl'tm? Múže se cítiti bezúhonnou. potlací-Ii odhalení ta
kové lži odbornými kruhy z obchodních dl'1'Todu,to jest.
protože lhár v Jiste inseruje a hrozí soudním stíháním
pro poškozování obchodu? To jsou stinné stránky zko
mercialisované žurnalistiky, její stíny isou stejne temné
jako u žurnalistiky zpolitisované.

Neodvislý a poctivý žurnál byl by záhy prinesl opra
vu, udávající pravdu o príbehu Ayecockova:

Ayecock byl pokladníkem v Boom County v Arkan
sas, dopustil se zpronevery verejných penez a byl po
trestán petiletým vezením v Little Rack Penitentiary.
V žalári byl prikázán službou jako sluha vezenskému
lékari a odtud mají pLlvod jeho veclomosti medicinské.
Jeho žena s malým dítetem se octla v bíde, vydala se
pešky mnoho mil s deckem na rukou do sídelního mesta
a prosila o mužovo propuštení. Bylo jí vyhoveno, ale
Ayecock ji opustil, jakmile se octl na svobode.

Místo této historie tiskly však noviny, že Ayecock
byl asistentem primáre státní nemocnice v Little Rock,
onemocnel tam tuberkulosou, vyzkoušel na sobe mnoho
patentních medicin, pak se oddal badání, a vylécil si
tuberkulosu svým ZpLlsobem.

Za takovéto vydatné podpory tisku založil švindlér
roku 1910 Tuberclecide CO'. se základním kapitálem
45.000 dolaru a již za tri roky závod prodal za IOO.OOO
dolaru, dávaje si ješte vypláceti desetinu rocního vý
težku. Jeden z jeho býval)'ch partneru byl dokonce do
té míry presvedcen o výtecnosti Ayecockovy lécby, že
nabídl její formuli ke koupi - American Medical Asso
ciation.

Pod novým vedením spolecnost neprosperovala, 
prý proto, že do formule dávala náhražky - tož ji
Ayecock prevzal zase do své režie pode jménem Golden
Staioe Medical Co. Její jméno zmenil ješte dvakrát, po
každé. když spolecnost byla pro podvodnictví rozpušte
na. Konecne roku 1928 vložily se do veci opetne fede
rální úrady a žalovaly Ayecocka pro užívání pošty
k podvodným úcelltm. Aby to mohly dokázat. nestacil,
jak to už v Americe bývá, - rozbor léku (byly to gela
tinové kapsle, obsahující guaiacol v oleji). ale musela
být predvolána rada svedkll. kterí tuberclecide užívali
a z tuberkulosy se neuzdravili. Jen lak se dala porota
presvedciti. že soudí švindlére.

Tuberkulosa je nyní podvodn)Tch léceb zbavena. Je
však otázkou, na jak dlouho, nebot vynalézavost Ameri
canu je príslO'vecn{L.



Praha-Rím.
Vážená redakce!

~emíním nikterak po!emisovati s panem Vocadlem a jeho
clánkem v Prí tom n o s t i o ceské tradici a o katolicismu,
protože takových polemik už bylo tisíc a nemá smyslu zacínat
neustále od abecedy. Chci mq v jedné veci dát za pravdu,
"".iž ovšem se konformuji jeho ostatním' názorl!m. Že posict'
(echll a Cechoslovákll v l<'íme není tak silná, jako byla a je
posice jiných národu. Ale tomu sc neodpomiHe polemickými
clánky, nýbrž positivní prácí. Jest to vccí katolíku a nikdo

jim v tom pomoci nemuže, než oni sami . .Iisto však jest, že i tu
~e již pracuje a že jsou i úspechy. Techto dn!l se stal na pr.
náš krajan ceský novinár, dr. Marco Weirich, žijící v Rímc
a pracující pro propagaci ideje unionistické v italských kato
lických listech, stálým spolupracovníkem oficiúlního listu pa
pežského, »Osservatore Romano«. Kdo sledu·je tento list, vidí
také, že toto spolupracovnictví jest již velmi dobre znát. O

ceskoslovenských vecech nalezneme již informace ve všech jeho
rubrikách. Je t dlIležito nejenom pro ceskoslovenské katolíky,

ale i pro celý stát, aby jejich po sice byly v Ríme co nejlepší.
ftím jest jedno ze stredisk svetových. Budou-li ceskoslovenští

katolíci zastoupeni v Ríme nedostatecne, pak to znamená, že
u centrálních úradl! a ústavu církevních budou proti nám dela t

propagandu Nemci a Madari, a že budeme ve svých církevnc
rolitických vecech pocitovat zásahy této propagandy. Dovedon
li naši katolíci získati v Ríme posice, dovedou-li imponovat
~vouprací a svými osobnostmi, pak to bude na prospech celého

~tátu, protože ani nejvetší nep:ítel katolické církve neupre,
že její forum má velmi citlivou mczinárodní resonanci. Srov

náváme-Ii svoje ústavy a svojc osobní posice s posicemi jiných
národu, máme toho v H.íme ješte velmi málo, ale prece jenom
lze ríci, že se samostatným cesskoslovenskýrn státem vzrostl i
rocet našich institucí a osobností, jež v papežském Ríme neco

znamenají. Nejenom, že máme v Ríme nyní velikOlt· ceskoslo
lenskou kolej. Ceskoslovenští posluchaci jsou i ve vyšších cen
trálních ucilištích nekterých reholí. Ale máme svoje krajan:;
již i na místech významnejších. Nedávno byl jmenován P.
.lavorka S. J. rektorem nove zrízeného papežského semináre
ruského. Prof. Spácil S. J. jest profesorem papežské Orientální
Akademie. P. Hudecek CSSR jest konsultorem Kongrega,:e
Reholí. Techto dnu byl jmenován profesorem asketické a my
stické theologie na Angeliku olomoucký Domini.kán P. Braite.
V poslední dobe dosáhl také laik, dr. Jan Jirí Rueckl hodnosti
papežského komorího plášte a mece, což jest ponejprv, že
ceskoslovenský laik byl jmenován papežským dvorním hodno
stárem. Dr. Rueckl byl jmenován také kanclérem rádu Bo
žího Hrobu, kterýmžto rádem byl, jak známo, ve svatováclav
ských dnech vyznamenán president Masaryk. Mimo to máme
v Ríme dva nove zrízené ceskoslovenské hospice spravované
Skolskými Sestrami z Prahy a Anglickými Pannami ze Štekn.~.
Každá pl)sice získaná v l<'íme jest ziskem pro ceskoslovenský
katolicism, jemuž státní samostatností jest umožneno, aby na
mezinárodním foru církevním vystupoval s vlastními úkoly a
s vlastními methodami. Vatikán - to není jenom papež a
kardinálové. To jest celý složitý aparát papežských Kongre
gací, soudu, úradu, ústavu, kde se kríží nejenom vlivy všech
svetových diplomacií, ale také národních a reholních škol,
predností i predsudku. Není to organism mrtvý, je v nem ne
ustále živo. Mužeme ríci, že slovanským vecem se v poslední
dobe venllje U1 Vatikánu zvýšená pozornost, zvlášte otázkám
souvisejícím s unionismem. Apoštolát svatého Cyrilla a Metho-

o o p I s y
deje, dílo Stojanovo, pocíná již plniti kus s\'ého svetového
!,oslání. Jak jest možno postaviti katolickou aktivitu do služeb
vlastního státu, to nám ukazují denne Poláci. Mají-li naše
tradice být dobre poznány v Rímc, jest -treba práce, práce a
zase pdce. Náš vliv není sice ješte veliký, ale uplatnuje se
prcce stále více. J sou to posice nabyté prací a nikoli pouholl

'epresentací. Takovéto posice sice neimponují na první pohled,
ale jejich posice je o to kvalejší. Zahranicní aktivita cesko
slovensk~;ch katolík!! jest i kusem aktivity našeho státu.

DI'. Alfred Puclu.

Odpoved jednoho z mladé geneI'ace.
Vážcná redakce!

V minulýcli císlech Prí tom n o s I i projevili své názory
na dnešek katolický intelektuál Dr. A. fuchs a protestantsky
oríentovaný Dr. J. B. Capek. Oba se cítí v mnohém generac
ními outsidery a snad právem. Proto také jejich hledisko. Ne

mají vroucího pomeru k dnešku, spíše jej soudí než žijí. A kdo
jenom soudí, není ci nemusí být dobrým pozorovatelem a nemá
nejlepšího zpllsobu chápa ti. Jsa zamestnán príliš konstrukcí

svýcli kriterií, ocitá se »vedle«, uniká mu vec. Je sice krásné:
ve jménu této idey to hlásám! Ale casto je lépe život spíše
žíti, nežli souditi a hodnotiti a teprve po urcitém prožití a po
chopení prijíti s merítky . .Jinak, pricházíme-li napred s krite
riem, obdržíme vcci zkreslené,

Toto nebezpecí je veliké zvlášte v dobách prechodných, kdy
nekolik proudu kulturních se kríží, bo,rí se hodnoty, aby se

budovaly hodnoty nové. Dnešek je takovým zlomem, cítlte to
v každé bunce svého tela. Lidem tradicním jeví se dnešek jako
chaos, nemohou p:Jchopiti životní proud, který žádá neustálé
zmeny k svému vzrLlstu. Dnešek je elektrickým výbojem kul
turních zmen. Prichází to odnekud, v cestu slaví se celé blo

ky, at už kulturní, politické, nábaženské, ale rLlst a pohyb je
címsi urcen a proto zarucen, A fuchs dobre cítí van no'vého
dneška, ale snaží se chápati a laditi vec sladce humanisticko

katolicky. J. B. Capek, více konservativníi s protestantsko
moralistickými krecemi vidí v dnešku kulturní desorientaci a

duchovní dekadenci, tedy prece novou orientaci, jejiž pravá
tvárno,st mu uniká,

Ano, pánavé, dnešek se nove orientuje, Charakterem posled
ních myšlenko,výoh proudu je modernost. Ale tato. modernost

má hlubší kulturní karen. Ríkám kulturní proto', ponevadž kde
komu stalo se dnes již frází mluviti O živote duchovním. A za

tím t. zv. duchavní živQt, to je oosi spekulativního, cirá spe
kulace, se všemi »úbežnými body svých perspektiv«. Vec ne
urcitá, nejasná, pojem velmi široký, vratký, jenž muže zna
menati mnoho a také nic.

Proto je lépe, již k vLili vecnosti, meriti dnešek kriteriem
hmatatelným a nikoliv spekulativními frázemi, trebaže je

v tom nebezpecí výtky »p05itivní prízemnosti«. »Dávejte co je
císare císari a co je božího bo,hu«. Kritisujte si »duchovní ži

vot« duchovními cíli, aIle dnešek, v' jehož perspektivách žije
me -, 'nikoliv svými predstavami a slPekulacemi, ale svými
smysly a orgány posuzujeme mír o' u k u I t u r ní: do jaké

míry zlepšuje, nebo je snaha po zlepšení života, do jaké míry
slouží životu a bude sloužiti žiVlotu, Nebot každý dnešek pro~

mítá se neúprosne do budoucna. V poslední dobe je snaha po

cistote vecí, pánnvé, nemíchejme tedy spekulativní duchovní
hodnoty s životem pozemským. "Primum vivere deinde ph ilo

sopharÍ«. Úbež,ným bodem dnešních perspektiv je a bud Kul
tura. "Lidská kultura - zahrnuje v to, vše, cím se lidsk;ý ži

vot pozvedl nad s,vé ciste živocišné podmfnky a cím se liší od
života zvírat .. « (Freud), Snad to pripadá primitivní~ násilné a
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PNtomIlosL

odvážné Hdem zvyklým mysliti starými spekulativními rekvi
sitami. Ale nám mladým, kterí hledáme orientaci v dnešku, ne

zbývá nic než radikálne revidovati všechna hesla a pojmy,
kterými lidé žili a s kterými se spokojovali. Je tO' jediné vý
chodisko: ne pre k roc i t i ved o m e hra nic e d a n Ý c h

m <JŽ n o stí. AnO', pasvetiti svoji práci vyššími cíli, ale pro

duchovní cíl, pm duchO'vní spekulaci neupadnouti v planou
destruktivn~, mnohomluvnou a egocentrickou - jen zdánlive
kolektivistickou - protikulturnÍ filasofii a cinnost. Ti pánové
by (pro zlaté tele duchovní obetovali dané možnosti kulturo

tvorné, obetovaai by i cloveka. Jsou dirigováni, respektive
chteli by dirigovati druhé na 'Základe svých spekulací. V po
slední dobe tak nádherne táhne se proti spekulaci v psycho

logii a pedagogice, proc bychom se s ní spoko,jovali v živ,ote
kulturním?

Ne, to by znelo rácllovsky, který uznává i spekulativní fakta
za fakta vedecká.

T. zv. duchovnost muže býti znamenitým nástrojem reakce.

Pro transcendentnQ, jímž by se krmili delníci, snížily by se jim
mzdy, snížila by se úroven hospodárská a kulturní. Svet muže
být chápán s velikým Ladislavem Klímou - j a k o pro jev
A b s o Ilt t n a, ale není treba urcovati to za smysl
a cíl ž i v o t a, nebot rešení: sub specie aeternitatis - zu
stává vždy..frází, ve skutecnosti je vše urcO'váno jinými fak
tory: ctižádostivostí, pudy atd. Jsem si vedom, kam vede do
myšlení tohoto názoru, ale nepripouštím, že by to byl marxi
stický materialism.

Pro zárící cíl možno zapomenouti na fakta, pro kriterium

na kritisované, pro filosofii ua život. N"ebezpecí je na všech
stranách. Záleží na obratnosti, jak se mu vyhnout. J. 13. Capek

se v spekulativní duchovnosti topí, A. Fuchs se jí naparfumo
val a v rukavickách prebírá hrách dneška.

Dneškem nesmíme mysleti nejaké politické partaje, jež svý
mi atrakcemi urcují politické rejdy nekolika let. Ty jdou stej
ne šejdrem, mohou brzditi, a I·e ne u r c ují jej. D u e šek

je u r c o v á n s vet o v o·u ten den c í k u I t u r O't vor n o u.
Je to v každé etape lidských dejin. Vyzdvihne se životní úroven
na urcitý stupen, ale tvurcí elán zde neustrne. Urcitou úroven
udrží setrvacností t rad i c e, zatím co tvurcím lidem již tento

stupen nestací, borí jej a tvorí z vzniklého chaosu nový!, vyšší
rád. A vec Se opakuje. Samozrejme, neobejde se bez boju. Lidé
chaotictí vidí v >novém stupni nebezpecí, volají po tradici, ja

koby bylo možno dnes necO' postaviti a udržeti bez tradice.
Vše s to j í na t rad i c i. Ale nestarejme se o ni, žijme

poctíve sv'ou dobu, jež je jejím tvurcím dílCJli, jejím do,vrše
ním a naplnením. Umelá Hhen tradic je brzdou tendencí kul
turotvorných.

Bozorujeme-li dnešek, musíme uznat dejinnou významnost
prítomnosti. Máj i ž s v U j sty I, C ha r a k t e q, s v li j
e lán a to j s o u d O's t a tec n é pec e t e je ho. ap r a v
d o vos t i a j e h o po cti vos t i. Svetová tendence kul
turotvorná projevuje se v sociálním a hospodárském živote

ekonomii, v architekture k<J n str u k t iv i s m e m, v umení
z výš e n o u sen s i b i I i t o u k val i ta t i v n i, ve zvýše
ném smyslu pro pestení kultury tela - s port. Celk'ový char
akter dneška je tedy t o u h a pop o cti vos t i a op r a v·,
d o vos t i. Neznát se a být, toto Loosovo ,heslo ml1že krásnc
charakterisovati moderní kulturotvorné tendence. Prožíváme

zlom mezi ornamentální minulostí a mezi puristickÝllli snaha
mi dneška. Minulé generace jsou ornamentálne orientované od

odcvu až po myšlenkové rekvisity. Odtud také ty nabubrelé
. fráze o duchovním živote jako kriteriu všeho. Dnešek opouští

všechen tento prehistorický nános, žádá vcci cisté;, puristickv
a vecne orientované. Je to svárenÍ dvou protikladfl a odtud
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tolik generacního nedorozumení. V pod s t a t e j e
mezi O'rnall1entalismem a konstruktivislIIcm,
p o v r c h n í f ráz í a p o cti vos t í. Možno charakteriso

vati tuto tendenci dneška Nezvalovým posledním románem
Kronikou z !konce tisíciletí. Hrdina románu Albert po všem

epikurejství kO'ncí u sklenice cisté vody. Ano, to je nakonec
k o n str u k t i v ní c lov e k. Od láhve vína a sklenice piva

- k sklellici cisté vody. To' je !dnešní doba v zkratce.
Nové konstruktivní snahy nejsou žádným násilím, žádnou

rev'olucí. VyriIstají z tradice a .Jsou urco,vány kulturním, im·
perativem sociálním. K u I t u rot vor n Ý s o c i á ln í i 111 P e·
r a t i v t o jen á b -o žen s tví d -n e š k a: ve jménu jeho

buduje se nový svetový rád pres krepceni všech spekulativ
ních duchovníku.

Dnešek žije ve znamení teohto prelomu, protiklady se sbil·

žuj~, nastává chaotiéký výboj a neorientovaní soudí na zma
tck. A zatím jde o rozbití starých forem - udržovaných na

svém stupni tradicí," z nichž se nové formy ~onstruují, trebaže
pricliází na pomoc i orientace svetová. Jakmile však budou
upevncny v systém, dej se bude opakovati. Deje se to neustále

\'zburu, takže kulturní úroven neustále stoupá.
To by si mel uvcdomiti Dr. .I. B. Capek, chce-li podniknouti
nJzorovou orientaci v mladé generaci. .

S jello ~eneracním rádcním vyporádal se správne V. Štech.
Zdfl razni! bych jen, že J. B. Capek vidí »ovzduší mladé !(ene
race" príliš úzce uniká mu život sociální a technická kultura,
jež predevším urcují názory mladých, To prece spolu souvisí:
ekonomie \' hospodárském a sociálním živote, konstruktivism
v arclJitckture a zvýšená kvalitativní sensibilita v literature.

Ackoliv i temito faktory není ješte vymezen dnešck, ale jen
jcho 'hlavní hmatatelný styl.

.Te zarážející vecí, že J. B. Capek, jenž má snahu být litc
rárním kritikem, nemá ani trochu pochopení pro zvýšenou sen
sibilitu v dnešním umení, pro krištálné formy umeleckého
dneška. Soudí, že to odbude planým povídáním o citlivosti a
citovosti, O' dekadenei, kocovine a únave. Nazývá témer Všc
chno moderní - dekadencí. I Apollinaira, u kterého je tak

jasný transcendentne materialistický vliv Whitmanuv, nazývá
dekadentem. Vubec jeho rádení' a trídení dekadentu, (jCž,
chválabohu, existuje dnes už jen pro spekulativní protestanty,
nebot i katolíci si váží pre d ev š í m umelce, básníka - viz
revisi Hlaváckovu od Durycha aj.) - i t. zv. literatury kre·
covité, literární kocoviny a únavy a jak jinde krtí J. B. Capek
moderní tendence literární, musel by jasne osvetlit, aby vy
niklo, že jde k moderní literature s predsudky a že je daleko
do chápání moderní poesie. Prece by mel napred pochopit a
teprve soudit.

Jeho odpor k poetisrnu je prímo fysiologický, projevil to již
i v jiných casopisech. Ale je divné, že ješte dnes, kdy dar
poetistu naší kulture již nenf prehlížen, kd~' nám jej zmeril
i F. X. Šalda v knize O nejmladší poesii ceské, Dr. Capek si
mele svou. což svedcí ovšem jen o jeho neznalosti moderní

kultury. Myslí, že když Mohamcd nejde k hore, ie ona pujde
k nemu. Poetism ve svých zacátcích znamenal chaos, neji.
stotu, jako vše nové. Ale generace poetismu zraje, jak ríká V.
~.tech gotzovsk~r. A ploc!y jsou 7rejmé u brezinovského Zá
vady, stejnc jako li Nczvala, Seiferta, Vancllry atd. Mnozí kri
tici ma ií mlžný nUDor novodek<ldcntisl1ltl. jímž hází po mladé

generaci a zatím .iSDl! daleko, ahy pochopili praVOlt poesii, jcjÍ
pr,ustatn. S predsndkem a krecí jdou na moderní kulturu a na

své kopyto ji nar;'íží. A že vyjde »i1ovodekadentism«, clovek se
ncdiví. Whitman jest praotcem našeho poetismu. Vytýká se
!)('etistum ornamentálnost. Ale vcc, jež cistc plní svoji funkci,
nelze nazvati ornal11ent<ílností. A prece mohli hychom rki
s Loosel1l: nac umení, když nem{lJ11e ješte kulturu?



PNtomnost.,

Clánek 1. B. Capka: "Nutnost názorové revise v mladé ge
neraci. ukazuje chaoticky smernice dneška. Je vÍCe chaoticky

nežli dnešek, doba kulturního zlomu - mezi spekulací a vec
ností, ornamentem a konstrukci. Práve v stretnutí techto ten
dencí jeví se doba dnešní chaoticky, zvlášte lidem, již jdou
na vec s postuláty neodpovídajícími formám dneška. Jest treba
jasne si uvedomiti tendence dneška. Mnozí si toho neuvedo
mují, jen jako parasHi jsou vleceni novou orientací a ponevadž
si vec neuvedomují, jsou casto zavleceni na scestí., nebo brzdí
vývoj predsudky. Jest treba jasne se orientovat a na základe
toho dáti svému životu smer - usmernit se. Nenechati se

táhnouti, vléci, ale býti aktivním cinitelem v kulturním dnešku.
A to je možné na základe uvedomení.

Pro nás mladé, kterí jsme prožili svetovou válku jako deti,
je úžasne krásné až opojné uvedomiti si kulturotvornou ten

denci dneška, odhodit spekulativní nánoS!, žíti uprostred oslnu
jící technické kultury, jež jediná spasí cloveka a ve jménn
kulturotvorného sociálního imperativu bO'jovati o nového kon
struktivního cloveka a nový svetový rád. Konstruktivní clo
vek neokrašluje, ale organisuje.

Moralisté, kterí pomlouvají dnešek na základe svých speku
lací, rádi se ohánejí rádlovsky Dricschem a jeho psychologi
ckými výzkumy. Driesch je spekulativllí psycholog a jeho ex
perimenty o duševním živote jsou stejne spekulativnÍ. Jest
nutno neprekrocovati hranice davných možností. Posvetiti Ab-
solutnem - ano. Ale cíl Absolutno - ne. V. Peluírek.

o avantgardní kino v Praze.
l3rezniee 29. ríjna.

Vážený a milý pane,

dovolte, abych odpovedel na zprávu Lid o v ý c h N o v i n
z 25. iíjna, v níž pan U- registruje strucne mllj clánek "Ce
sty íilnrové avantgardy«, otištený ve 40. a 41. císle P j' í to 111

no s t i. Pan U- pripouští, že muj clánek je "zajíma vým pre
hledem odvážnejších snah ve filmu a prehledem dnešní si

tuace,« poznamenávaje, že velká cást mých vývodu bude
ovsem ctenárum Lid o v ý c h n o v i n známa z filmové ru

briky téhož listu. To je docela dobre možné, nikde jsem ne
napsal, že pricházím první se zhodnocením filmové a vant
gardy. Podal jsem jen první takový prehled v takové forme
a takovém formátll', což jsem si stanovil za úkol, jak je zrej
1110 z úvodní cásti mého clánku. Tím nemá být receno nic
proti filmové rubrice Lid o v ý c h N o v i n, které z ceských
deníku jediné si všímají filmu soustavne a zachycují, pokud
jim to místo dovolí, dosti plne události filmového sveta, pre
cházejíce obcas od pouhého zaznamená vání i k hodn'ocení.
Pokud jde o me jako autora, cerpal jsem své vedomosti prímo
u pramene, v centru avantgardy, v Paríži, cástecne v Berlíne.

.0 potrebe avantgardního kina v Praze,« pokracuje pan

D·, »psaly Lid o v é N o v i n y již pred dvema lety, a proto
nelze si vysvetlit poznámku v clánku f. Kocourka, jakoby
filmový referent Lid o v ý c h N o v i n nemel ponetí o avant
garde, bud neinformovaností nebo útocným úmyslem, jehož
smysl lze težko chápat." Inkriminovaná poznámka zní; "Práce
avantgardy za poslední leta pripravila veliké množství mate

riálu, který teprve ceká na zužití. Jenom clovek, který o fil
mové avantgarde nic neví, muže vážne tvrdit - v úvodníku
našeho významného listu - že cesty tichého filmu jsou vy
cerpány.« Autor tohoto úvodníku v L. N. (kter:\' se zabýval
zvukovým filmem) byl náhodou také pan U-, a jestliže on
tcžce chápe smysl mé poznámky, já naopak lehce chápu smysl
jeho poznámky, která ovšem není zavinena ani neinformova
ností. ani útocným úmyslem. Když konstatuji, že cesty tichého
filmu nejsou ješte zdaleka vycerpány, dokazuji to bohatstvím

Ill;Využilydl výboj u avantgardy, je prirozeno, že panu U
pri lé prílczi 10:>li venuji vzpomínku, pOllevadž o vycerpa
llo:>li lichého rillllu psal a llesprávlle. Ackoliv nejsem k tomu
vyzván, odvolávám s radostí velu, že pan U- o filmové

avantgarde llic neví, ale tvrdím, že na ni zapomnel, když psal
:;vuj úvodník. Cítím povinnost zduraznit, že jsem svou výtku
adresoval jen autoru zmíneného úvodníku, t. j. ne ostatním

spolupracovníkum filmové rubriky Lid o v ý c h N o v i n.
Když uvedl zásluhy L. N. o pred vedení nekterých hodnot

llých lilmú ,~Zrzek, Slamený kíobouk), píše pan U-; "Pokud
se týce zrízení avantgardního kina, tedy jisto je tolik, že
moznosti zde stále jsou: ale vec je technicky obtížnejší, než

si jI pan Kocourek predstavuje a pak pravdepodobne trochu
preceií.uje naše obecenstvo, které nechalo, až na malé vý

jimky, nejlepší filmy nepovšimnuty.« Netvrdím, že zrízení
avantgardního kina je lehká vec, vím na príklad, že zajištení
avantgardních filmu stojí znacnou námahu. Ale tyto a jiné
obtíže jsou prekonatelné: mezi technické hácky, jež má pan
U- na mysli, patrí v druhé rade získání místnosti. Pripome
uul jsem, že by stacilo zpocátku menší kino, a protože znám

rozsah dosavadní avautgardní produkce, navrhoval jsem, aby
se v takovém podniku promítaly \'edle avalltgardních snímkú
úlmy t. zv. predválecné, které lvorí stálou a vdecnou složku

nekterých avantgardních kin v Paríži. Nikde není psáno, že
by se nedala vec vyrešit tak, aby nekterý biograf promítal
a vantgardní filmy vedle bežných filmu, tedy bez velikého
risika, pri cemž by mu i to malé risiko bylo jiste pricteno
k dobru. Možná, že pražské obecenstvo precenuji, jak píše
pan U-, ale vetší chyba by byla podcenovat je. V Praze
je zarucen znacný kádr intelektuálu, kterí si bílé plátno zami

lovali a pujdou rádi za vším novým, co se na nem 'objeví.
Nezapomenme ostatne, že avantgarda má vedle prupravných
cvicení a ukázek svá mistrovská díla, která chytí za srdce
i nejširší obecenstvo. Toto široké obecenstvo není tak kon

servativní, jak se domnívají estéti. Neríkám, že s ním jde pro
delávat všechny avantgardní bitvy. Ale je kritictejší, než pri
pouští ustálená predstava, "a má vrozený smysl pro nové
veci. Nejednou bývá prícinou neúspechu a nevšímavosti obe
censtva nedostatek umení servírovat.

Na konci slibuje pan U-, že "každý vážný pokus o zrízení
avantgardního kina v Praze nebo jinde najde v Lid o v ý c h
N o v i n á c h podporu«, což nutno uvítat. Nechytne-li se my
šlenky žádný z majitelu zavedených biografu, bude nutno
uvést ji na boží svetlo svépomocí. Práve v techto dnech jsem
dostal ze žižkovského liusova fondu návrh, který by mohl
být skromným zacátkem toho, co se bude delat jednou sa
mozrejme ve velkých rozmerech. Nejsem filmovým podni

katelem a sotva jím kdy budu, ale rád bych pomohl obohatit
náš filmový svet o dva genry, které si zaslouží pozornost.

Dekuji Vám za propagaci dobré veci a zdravím srdecne!

Franta Kocolwek.

Ces]ro-slovenská dvojj azycnost.
Pane redaktore,

predposlední císlo "Prítomnosti« prineslo kritiku V. Štecha
na moji monografii o Štefánikovi. Cítím povinnost odpovedct

na tu cást této kritiky, kde jde o mé názory na problém cesko
slovenského bilingvismu. Prosím tudíž o místo pro tyto rádky
ve Vašem ct. casopisu;

Štech vycetl z mé knihy, že tam ješte nejsem vyhranený
definitivní v otázce našeho bilingvismu. A že se Štefánikem
nechci otázku rešit, nýbrž jen objasnovat. Správne. Ale proc
z toho soudit, že jsem neuprímný. Práve až z llzkostlivé své
nprímnosti jsem se urcite nevyslovil o této otázce. Cítil jsem,
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PHtomnost-

Adolf Marek.

že v hloubi mé duše (pres dlouholeté velké a bolestné trápení)
proces o tento problém není ješte dokonán. A ve své knize

jsem chtel pronášet jen soudy a názory aspon relativne defi
nitivní, ustálené.

A pak jsem toho názoru, že i když nekdo má tento a po
oobne duležitý problém pro sebe na cisto vyreš('p, vyrešen

tak, že to znamená krok dále oJ nynejšího stavu veci, není
správné, jde-li s tím na verejuost jako s vecí samozrejmou
hez prípravy a možnosti na rea1isování. Znemožní se predem
a myšlence, jíž chtel posloužit, snad víc škodil než prospel.
Jen si berme zde príklad z našich dejin, jak nás tomu ucí Ma
';:lryk. V ot<ÍZce ceskoslovenského sjed·nocování žádný názor

není nový. zde nejde (} vynalézáuí novot, nýbrž o postupné
realisování, co si vyžádala vývojová logika. A tu ojedinelý
Idas ješte bezvýznamného mladícka se ztratí. Kulturní dejiny,
lJaše zvlášte, nás ucí, že jen ideové hnutí celých generací po
~·.unnjí národy a jjdstvo o krok dále na ceste k dokonalosti.
Ani otázka ceskoslovenského bilingvisll1u nepohne se dále
(je-li treba) bez generacního hnutí. To je si treba ~Ivedomit.

K tomu cíti ovšem nedospejeme, budeme-li p'yšnými individua·,
li~ty, budeme-li se s vrchu dívat na takový Detvan a do neho

ani nepujdeme\ jak to delají pr[lvc ti, co nejvíce volají po du
sledném sjednocení národa.

ReaIism, organisace, práce systematická a ne ojedinelé hla
W, jež nejsou stejne nic nového!

V Praze, 5. Xl. 1929. Jirí Šujan.

Naši na Podkarpatské Rusi.
Užhorod, 9. XI. 1929·

Vážený p. redaktore!

Opoždene trochu vmešuji se do polel1)iky rozvírené clánkem
p. J Naumana »Naši na Podkarpatské Rusi«. Prece n'acte mi
dovoliti nekolik poznámek.

Když po mesíci odjíždí všímavý turista s Podkarpatské Rusi,

pozná a uvidí zajisté hodne, ale ne tolik, aby mohl podati
detailní kritiku - do jisté míry ovšem - života na P. R.
a návrh llpravy pomcru mezi Cechy a obyvatelstvem zdejším.
Osoba, nekolik roktl zde žijící neodváží se toho, nebot pod
karpatský problém jest ošemetnou vecí, lušten je deset roktl
a rozlu'šten není.

Na všechny strasti zdejších Cechu má pisatel jediný lék 
vyhlídku z Popa I vana. Kdo se tím nelécí, tak pryc s ním!
Kam? Rovnou do pražské kavárny! A zatím mnohý ceský
úredník marne radu let usiluje o preložení. Ne do Prahy, tak
odvážným on není, pouoze do historických zemí, kamkoliv.
A nedarí se mu to i když j. ku pr. úredníci dtlchodkové kon
troly za tuto cenu vzdávají se t. zv. podkarp. výhody (mají-li
jakou) i 2500/0' drahotního prídavku (není-Ii ovšem odbourán),
ale i dokonce poradí!! Lehkost, s jakou pisatel uvedeného
clánku provádí presázky do histor. zemí, svedcí o neinformo
vanosti, z niž lze dedukovati další.

Není divu, že když zdejší ceský úredník v 9-lOtém roce

pobytu zde, po roce zase zajede si domu na dovolenou" tu
pomery a život u nás zdají se mu mnohem dokonalejší, nežli
vskutku jsou a že zpet se dívá cerne. Odtud ta zatrpklost.

Pan]' Nauman byl prekvapen, že zdejší mladí Rusíni znají

ceské pomery, ceská mesta a jazyk. Znalost tato ovšem ne
muže b);ti dukazem obzvláštní sympatie k Cechum. (Tu,
ostatne dokazuje Kurtzakovo volební vítezství.) Je to analo-'
gou tvrzení M. Barthyho, predvál. mad. poslance, autora »V
zemi Chazaru«, kde uvádí:

» ... (Rusín) jest hrdým, umí-Ii decko madarsky a naucí-li

se u honvédu nekolik madarských slov, radostne si )e opakuje,
aby je nezapomnel.

720

Ohledne špíny u,vedu výnatek z knihy pp. Vád. a Fr. Drah

ných: »Podkarpatská Rus, její prírodní a zemedelské pomery,
v Užholodu, tedy v represent. meste zeme: »{Jžhorod dosu
postrádá rádné kanalisace a vodovodu. Kanály ústí do reky,
která v léte má jen málo vody, takže výkaly se rozlévají po
recišti, do nichž praží horké letní slunce a tím rozširuji
ncmoce a to tím spíše, že vody rícní takto znecistené použivi
se k mytí, praní ano k pití, nebot o pitnou vodu je špatne
postalráno.

Kniha tato je sice vydána v r. 1 Q21, ale stav, který lící,
se dosud nezmcnil. Tak na pr. v Užhorodc mlýnská strouha,
mestem protékající, se teprve nyní pripravuje k vysoušenI.
Tato bylo veškerou kanalisací mesta, zamorovala je zápachem

plna vody a prázná ješte více. Tak je v Mukaéeve, v Berehovc,
Chustu a cím východneji, tím hMe. A záchody? To co p.
j. Nauman uvedl (a ,venm mu.), jc pouze velkou vyjímkou.
O tom, konecne i o jiném správnc psal v predposlední Prí
tomnosti p. Korán.

Množství krcem má na svcdomÍ režim, chtející za každou
cenu udI žeti sympatie interesovaných vrstev. Pro tyto za ny
nejších pomeru a stávajících predpistl je dalši povolováni
krcem lehko pt'osadite1nou vecí. O omezování nemtIže hýti
reci. (Viz výsledek voleb.)

Vytceno bylo p. Koránovi, že píše o »Rusiíácídl«, což pr\

t,ení fair. Nevím, ale pokud je mi známo, sami si tak ríkají.
(Stýkám se s venkovským lidem po 9 roktl témer denne, ne
v kancelári, ale prímo na vesnicích). Zde ten název nemá
v sobe despektu ani odiosní príchuti.

V clánku byla zmínka o styku a splynuti s lidem a akcep
tování jeho zkušeností' a jistých forcm života. Xemohl
by nám pisatel podati konkrétní návrhy a presne formulovati,
jak si i to i zlepšení soužití po vzoru sokolském predstavuje?

A nakonec: necítí~li se tu Cech doma, privykne si aspon

v mestech, kde protivy mezi hist. zememi a P. Rusí nejsou tak
ostré. Neosvojí-li si zdejší zvyky a rec, respektuje je aspon.
Ten, kdo se tak nezachov<Í, patrí mezi ty, kterí seru prišli

i. treba na výlet, bez jakéhokoliv prehledu. Pro takové jest
jediné kriterium pro vše: Praha a »u nás«. Mezi ty patri také
ti, kterí j(,n z Prahy provádcjí spásu nejen P. Rl\si a Slovenska,
,tle i zemc moravskoslezské, a hrají si bez poznání lidu a po
meru na apoštoly. Ti zavinili hodne ostrého mezi Rusíny,
Slováky a Cechy. Ti se tu na pr. rozcilují v kim~ na sloven
~ké nápby, že prý sem nepatrí. Rusínský nápis ovšem precíit
nedfwedou.

Rád prectu si noticku výletníka na P. Rusi. Fakt je, že
uvidí více, uvidí to, co domácí snadno prehlédne. Nesmí ovšem
užíti t6n!:·: »A pak at mi nekdo prijde ...

Uvedený clánek pripadá mi jako by pisatel jím chtel ríci:
Ti na P. Rusi se chovají divne. To zase my, Pražáci jim mu

~íme ukázat, jak tam mají krásne a jak si toho mají vážit.
.'\ jim se tam nelíbi a chteli by dokonce do Cech. Co by tu
delali, plebejci!

NOVÉ KNIHY

R. J. VODka: »Mírová myšlenka a smysl ceských dejin••
Autor ukazuje, že nejlepší myslitelé našeho národa, kterí se dí·
lem zasloužili o zachování národa, dílem o jeho vzkríšení a
o jeho politickou a státní samostatnost, byli v podstate hlavy
mírumilovné a pri tom nepoddajné, vytrvalé a rozhodné. Míro
vý svetový názor není plodem slabosti nebo úzkosti, nýbrž vý

ronem hlubokého presvedcení, že kdo si svobody váží, umí ji

také obhájit. Za 10 Kc. Nákl. »Svazu nál'. osvobození«, Praha
II., Malá Stepánská 11.


