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Jal\ dlouho ješte budou cekat
na r.(~yoluci ~

1.

Roku 1920 nebo 1921, když ješte mlhy zastíraly vý
hled na nový svet a když se ješte dolJre nev.ec;lelo.,

co se muže všechno stát, rekl Radek, tehdy OhC1ell1l
mluvcí tretí intern:lcionily: };Kdyby se kapitalistum
bylo podarilo konsolidovati hospodárství, Lyl by komu
nismus zllstal ciste agitacním hnutím a nebyl by se
mohl zab}"'vati úkolem prevzetí moci. « Fakt je, že be
hem osmi let potom »kapitalistum se podarilo kon?o
lidovati hospodárství", a že komunismus se stal, jak
mu Radek nevolky predpovedel, ciste agitacním hnu
tím. O této nvnej'ší podstate komunistického hnutí se
ovšem v Moskve zachovává prísné mlcení; aby lidé r;~
rekli za1Y<'váse komunismus ješte tu a tam, na paplre
nebo' v diskusích. otázkou prevzetí moci; ale i to už .jen
ochable' ten tam je pathos doL, kdy komunisté opr::tvdll
verili v 'svetovou ·revoluci. Mluvívají ješte o ní, ale jen
tak, jako se v Rusku po caji debato;ávalo o prích.odu
»tretí rí še «, ve které telesné i dnševl1l bude harmol1lcky
vyrovnáno, neho o bohocloveku.., y .,

Kdybych byl komunistou,. mysllm, :e bych ,Sl, nYl1l
položil otázku, jak.\' užitek Je z toho, .~e ,se hl~slm k:
komunismu a odmítám jednat podle jme taktlky nez
komunistické. TSOI1 ovšem dva typy komunistll: první
mu z nich za1i1Jilo se v abstraktním ideálu, a nemají
oci a smysl pro nic jiného než pr? ne~; ~ivé lidi pol~lá
dají za pouhé jevy a jsou ochotm s. 111mldo nekonecna
experimentovat; nestali se komul1lst~ prot?, ~by po
mohli ponížen}"rm, chudým a porobenym, nybrz prot?
aby nastolili logický ideál; nosí v duši pravít~o (11lC
vlibec tak nemilují jako pravítko), podle ktereho by
chteli narovnat všechny oblosti a kulatosti sveta; jeden
má b}"rtjako druhS-, všichni mají mít stejnou p~áci a
stejnou odmenu, deti mají b}",ti vychovávány v lI:ter
nátech závody mají býti rízeny hlasováním, majetek
má hýti vyoperován, nic individuelního r;a. širé.m b~
žím svete nemú urážet jejich abstrakt11l mtehgencl:
Tento typ ovšem nebude si klásti otá:l~u o úcelnosti
'svého komunismu; je povznesen nad uZltkovost skorc~
jako universitní pro·fesor. Jsou však jiní, kterí se stah
komunistv proto, že pocítili lítost ze zástupu, že celá
bída lidstva dotkla se jejich srdce; chtejí revoluci pro
to, aby co neirychleji 'bylo pomoženo slabým. p:}ent~
typ komunistu je zral)' pro ,:važování o, .?rosp~snos~l
svého príslušenství ke komu11lsmu. Je zvlastnQstt dnes~
ního evropského komunismu, že nechce slabým pomoc}
jinak než re,:olucí; ~ec~~~ jim dok~)llce pred revolUCI
vubec pomOCI, protoze Jejich spokojenostl by se upev
novalypilíre dnešního rádu: jestliže vša~ revoluce !1e~
prijde (a sotva se najde dnes v Moskve tak statecny
muž, aby na to uprímne odpovedel), cJm p<:k..pomohl
komunismus slabým? Cím krome toho, ze do Jt'jlch hlav
nasadil nekolik povznášejících snu?

Pokud se týká otázky svetové revoluce, tn bolševická
theorie se pohybuje od škarpy ke škarpe. Vyr.erpala

už všechny neklamné známky blížící se svetové revo
luce a tvárila se pokaždé kysele, když každá z tech ne-

, 1 I') y, 1klamných známek potom prece j.en zklan:~~,. ?cl11a a
si jako lékar, kter}"' na pacientOVI mohl Zjlstltl vsechny
predepsané symptomy tyfu - až na tyfus sám Hned
po válce nebvlo bolševiktun težko poukazovat na sym
ptomy: byla to doha neklidu, kdy i jiní než jen kon;uni
sté cítili púdn zachvívat se pod nohama; tehdy s.ta:-y ~o
rádek zemrel a nov\' se ješte nenarodil, a komulllstlckY11l
teoretikum bvlo v -tom case nejistot blaze jako rybe ve
vode· nac ui<:ázali to vypadalo jako revolucní sym
ptom: Stalo se viak, že tato do,?a, ~ak ~uste pokryt~
revolucními symptomy jako nestovlceml, v rev.0l,!cl
neskoncila, ackoliv b}"'valychvíle, kdy jsme se ptal}, jayk
dlouho to vše ješte asi bude trvat, a ac už mnOZl me
štáctí teoretikové pro všechny prípady predem prizpu
sobovali své teorie trochu bolševickému strihu. Od té

doby je komunistická teorie na ustavicnérr; ~s~upu, P.o:
dotkneme že na sporádaném ústupu. Vyclava .len POSlCI
za posicí.' První stadium ústupu. bylo :,ystižen? r~cí
Trockého kterÝ referoval na Sjezdu mternaclOnaly
v tomto ~mysl~: v prvé dobe po válce byla, bl!.r~.?~~~~
úplne desorientována, napln~na ~trachem; neJknttct~.ls1
byl pro ni rok 19Jq; ale burzoasle, podporovana s.oclal
ními demokratv, se zotavila, obnovila své zdiskredltova
né státní orgári'v: ale panuje hospodárská krise, jaké ne
bylo v dejinách kapitalismu; hospodársky je na tom
b~lržoasieMre než roku 1919, politicky lépe. Za n<:';ja
kou dobu se jim tato teorie v rukou obrátila, a tu sly
šeli jsme z Moskvy: hospodársky je na tom buržoasl~
lépe než dríve, ale politicky hure ..T.o b)'l.o v té n:rzl;lte
dobe, kdy i na kongresu komulllstlcke mternaC10naly
bylo nutno prese rty vypraviti slova »k~:m?oli,dacek~
pitalismu «, kterážto slova se v komulllstlcke spolec
nosti pokládají za netaktní a skoro neslušná. Soudr~lh
Varga, který tato slova na kongresu roku 1914 zase
ptal, stal se predmetem nelícené nelibosti delegátll, až
se ho musil ujmouti sám predseda internacionály, tehdy
Zinovev, a ríci: »Není vinen soudruh Varga, že jsou
tu jisté symptomy konsolidace kapitalismu «. Dodatkem
k tomu usporádal Zinovev malou prednášku o pojmu
rasu, kterou zakoncil slovy: »Je treba s pojmem cas,u
zacházeti onatrne, « Vzdálený ctenár mohl by se domlll
vati že tu Zinovev z nenadání propadl schopenhauerov
ské~n nebo ben:.;sonovskému sklonu rýti se v teorii
rasu; ale Zinove~ mel na' mysli neco konkrétního, totiž
radu proroctví, že svetová revoluce dostaví se za ne
kolik mesícl!' Ponevadž sám Lenin se provinil jedním
z takových proroctví, bylo komunistické internacionále
jasno, že proroctví nemohla být falešná, ale že pojem ca
su ;e nejak podezrelý a nespolehlivý. V tom smyslu

tedy mluvil Zinovev o nutné opatrnosti pri ~asházení
s pojmem casu. Od té doby vskutk~ kon:.ulllste. s, po;
jmem casu zacházejí velmi op,atrn~; 1.e~lch o!lclel~l
mínení v té veci dalo by se nYlll vYJadntt tak, ze svc
tová revoluce skutecne prijde za nekolik let, ale že není
známo, kolik let to bude, ani není jisto o tech letech,
jako o hiblick~'ch, jak dlouhá vlastne jsou.
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Tak zmíraly na celém širém svete revolucní symp
tomy, vubec nevydavše plodt1. Zrak diagnostikllv nemá
už kam se obrátit s nelícen)'111 zalíbením. Ponevadí.
však revoluce musí pokracovat, aby lid byl udržován
v nálade bylo pro vnitrní potrebu výdáno mírnoucké,
šedivoveké heslo: revoluce pokracuje v Rusku.

Jestliže by· se nekdo divil, jak to, že revoluce sice
nepokracuje v zemích, kde ješte nezvítezila, za to však
pokracuje v zemi. kde zvítezila už pred jedenácti lety,
hudiž mu receno, že pochopení toho vyžaduje už du
vernejšího zasvecení do komunistické dialektiky: re
voluce pokracuje v Rusku - to znamená, že tím. že
sovetské Rusko se (vrý, ješte stále nelze o tom ríci
více než prý) hospodársky upevií.uje a reší (opet pr)')
problém socialisace, stoupají chance revoluce po celém
svete.

Videli jsme, kterak komunistická theorie o vzniku
svetové revoluce poskakovala opravdu od škarpy ke
škarpe: od theorie o hospodárské anarchii k theorii
() anarchii politické, od Nemecka k Anglii, od Turecka
k Cíne, od britské Indie k holandské Indii, od Evropy
k Rusku. Ale svetová revoluce, jejíž príchod byl podle
presrtých pravidel tolikrát dokázán, zllstává zatvrzele
za kulisami. S kyticí uvadlých nadejí v ruce komu
nisté stojí a cekají. Nemají nic dt"lležitejšího na práci
než cekat? F. Pero~ttRa.

Jak se strany vyvilejí.

Byla v tisku zpráva, že živnostenská strana splyne se stranou
republikánskou; byla - z obou stran - dosti nakvašene demen
tována. \' techže dnech prinesly listy zprávu o chystané fusi
národne-demokratické trany s - lidovci; se zprávou touto;
prišel moravský organ živnostenské strany, snad proto, aby se
odmenil za píli, s jakou národní demokraté psali: tak se podí
vej te, %.ivnostníci splynou s republikány. 1 toto sloucení bylo
prohlašeno za ho!); výn;ysl. Nebylv by nic zléhol v tom, kdyby
rcpublíl{ánská strana prijala pod svou ochranu živnostenskou
stranu; bylo by to konec konetl dosti prirozené; republikánská
strana zacíná si všímati i vrstev a skupin nezemedelských; našla
uy s živnostenskou stranou leckteré stycné body, našla by také
mnohé potíže; osobní i vecné. Na vždy jest snadno uvésti zájmy
rolníka, sedláka a zájmy živnostníka a obchodníka na spolecného
jmenovatele. Znalr.cnalo by to však zjednodušení našich polití
ckých pomeru, které trpí nadbytkem politických stran. Ale ve
ríme dementi, že na veci nic není. Tuto zprávu jsme cetli práve
ve dnech, kdy republikánská strana vzpomínala na své pocátky
pred triceti lety. Byly to pocátky velmi skromné; spolkarské.
.\. dnes? Každý z nás ví, co znamená agrární strana. Ale jde
o jinou vec: o národní demokracii. Ta jest dedicem mlado
cešství. Mladocešství bylol svého casu vládnoucí ceskou stranou.
Gm jest dnes národní demokracie? Jednou z nejmenších frakcí
ceských. Agrárníci vyrostli z malých pocátku na stranu, která
hraje prim. I pocáti-.-yagrárníkll jsou u mladocechu, podobne
jako jsou tam pocát!(y živnostenské strany. A dedic mladoceš
stvC' Jde od deseti k peti. Jest malý duvod k radosti, zjistí-Ii
národní demokracie, \Že proti predposledním volbám získalcl
nekolik tisíc hlasu, zejména byli-li ta sami národní deinokraté,
kterí volby 1925 považovali za svoji katastrofální porážku.
vývoj strany ,nelze posuzovati v rozmezí dvou let. Pozorování
vÝV0j:etétO' strany v rámci nekolika desítek let nás pQucí, žel

mladocešství, kdysi tak mocné, koncí li nás malou politickou

Jednu dobu se v Kremlu na nic s takovou láskou ne
myslilo jako na Nemecko. To byla doba zmatktl, infla-
ce, reparacních nejistot, komunistických povstání v _Te
mecku. Tehdy zvolala miss Pankhurstová: "Naše je-o
diná velká nadeje jest _Jemecko' ,\ Oblíbené N"emecko
však zcela zklamalo nadeje, v nc skládané. Proti všem
zákontlm pravdepodobnosti, jednou pro vždy stanove
ným v .!foskve, odvážilo se zotaviti a obnoviti porá
dek. Nemýlím-li se, stála tato neodpustitelná nepred
vídanost kariéru nekolika ruských komllnisttl, hlavne
Radka, l<ter~'m hyl0 svereno Nemecko k propagande,
a kterí nedovedli zahránit jeho obnove .. Ale clovek dou-
fá, dokud·žije. a clovek se m)'lí, dokud žije: komunisti
cká teorie si našla útechu; nejaká chytrá hlava našla
dokonce v lVIarxových spisech v)"rok, že »revoluce bez
Anglie je boure na sklenici vody«; bylo prohlášeno, že
svetová revoluce musí zacíti v Anglii, a že by to byl
dokonce teoretick)' omyl, kdyby zacala v Nemecku.
Náhodou práve v té dobe zacala se nezamestnanost
v Anglii zvy~ovat; patrne tehdy i deti na sovetských
školách byly uceny o výtecné, podivuhodné. sympto
matické nezamestnanosti v Anglii. Ale .Anglie se na
konec nezachovala ke komunistické teorii o nic lépe než
Nemecko, a dnes je na tom tato teorie, pokud. nglie
se týká. tak špatne, že by byla ochotna považovat i ne
moc krále Jirího za príznak rozkladu anglického kapita
lismu. Kdyby ovšem ješte se zdr:lcvala Anglií. kdyby
už její duch dychtive nezalétal do jiných krajtl. Po
delším váhání rozloucila se totiž komunistická teorie
s evropsk~'mi tématy; v Evrope cítila, kterak deprimu
jící ktlra porádku se klade na svet. Žlut~· soudruh Ka
tayama nalezl osvohozujíci slovo: »Nemužeme zastírat .~-f
relativní stahilisaci v Evrope. ale hnutí se šírí k v)'
chodu.« Po nravclc receno, komunistická teorie o revo··
luCních symptomech cítila se v Oriente Ul dávnoiako
doma. lednu dobu skládala velké nadeje do rlhný'ch
tureck)Tch heytt a nepohrbila ty nadeje dríve. ookud
turectí beyov~ nepohrbili komunistické agitátory, které
povešeli a postríleli; od té doby, co turectí be~'ové, ne
rvicení v marxismu, tak neodpustitelne pokazili teorii
o revolucní roli emancipace v)'chodních nárocht utuch-
h výmena telegramu mezi Angorou a Moskvou. kdysi
tak cilá. Potom nalezli komunistictí teoret.ikové. že sve
tová revoluce práve pocíná v britské Indii. Tvárí v tvár
fakttlm bylo nutno uznati, že sotva zacala, také skon··
cila .-\ v' Mo"kve chvatne zmenili tema a zavedli rec
na holandskou Iodii, která je pr~- to pravé ohnisko
svetové revoluce. j\le i holandská Jndie se. ukázala býti
šmejdem s revolucního hlediska. Potom prišla cínská
revoluce. nadšene uvítaná v Moskve. Nehot diagnosti
kové svetové revoluce už byli na rozpacích. o cem mají
mluvit. Pojednání o cínské revoluci hylo v Rusku na
psáno skoro tolik. kolik ie v Cíne obyvatel. Vykládalo
se, že to je ta pravá zeme, která preskocí kapitalistické
stadium a stane rovnýma nohama v komunismu. Dr.
5meral. docela se odvrátiv od ceských pomertl, venoval
všechny své síly studiu Cíny, a málem hy se liy] sám
z nad~ení prohl[lsil za Cínana. Bohužel cínská národní
revoluce nezachovala se ke komunistické teorii o nic
slušneji než turecká: ke komunismu pr)" rychle spející
Cína usporádala mezi komunisty takové krveprolití.
že to dosud nehvlo na svete ví dáno. a Staliu. kter)T ve
ril v národní cínskou revoluci, je za to od Trockého a
ostatních clenLl oposice s nepríjemnou dusledností pro
hlašován za osla.
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l. Ruzné st.rany se odloucily od mlat10cechíl a vede se jim
re; a~r;lrníkl!l11 dokonce velmi do'bre. l\;fladoceskit st.rana,
mni strana núrodne demokrat.ická, nenašla pomcr k zeme

ké otázc<" nenašla pomer k živno~tenské otázce; nenašla

mtr k úrednické ot.ázce ..,-h t.ak tyto jednotlivé skupiny musily
ledat vlastní své ccsty a zakládat vlastní svúj krh. K zalOlžení

uhlik~_l1skéstrany u nás, k založeni agrárni strany došlo -proto,

e mladoceši nemeli schOflU1ost yšímat.i si problémll zemedel
kých. :\HadfJceskú strana byla u n;ls nositelkou hesla, prázdného

hesla S'·ornostárského. A vc skutecnosti? Jednotlivé skupiny
z ní oddelovaly, protože mladoceská "trana nedovedla si

imatí zájml! jednotlivých skupin. l;\'eschopnost mladoceské
y byla i vla.st.ní matkou strany živnosten"ké. Národní de
até rádi lícívají své trampoty tak, že jest kdesi »kdosi",
se pokouší o rozvrat národní demokracie; tak se veci ne-

jí; prícinoll jest tu mladoceská neplodnost. která vyhánela
otlivé skupiny z mla.doceské strany. U ko'lébkystrany práce

tála nespokojenost intelig-ence s politikou národne demokratické
rany, která hrála si na mluvcího inteligence; tato nespokoje

nost s politikou dra Kramáre vyhnala víc než dost lidí z ná
odní demokracie. :t:e to nebyl zjev jen docasný, že to nebyl
Jev vyvolaný vlivy mimol národne demokratickou stranu, uka

je práve výVGj mladoceské stcmy, strany národne demokra-
tické v intervalu Ile 2, 3 let, ale 2, 3 desíti letí. Velká cást našich

Iitickýeh stran - republikitnská, živnostenskú, i konec konci'l
rodne socialistická - vznikl., proto, že mladoceská strana

ovedla využít své pasice, že nedovedla prakticky politicky
acovat. že sytila jednotlivé skupiny svornostársk)'mi hesly

tam, kde tyto vrstvy mely své kon.krét.ní bolesti a požadavky.
Temtl) stranám, které vznikly odštepenílll se od mladocechu,

ede se dohr·c. I-Itli'e již dedicce sh-allY mbdoceské, národní
demokracii. :\[álokterá stran'1 v historii pripravila se o tak velké
možnosti. nyla kdysi silná, mocná mladoceská stran? Jest
dnes její dedic, zimomrivá netýkavka národne d~mokratická,

která pociivne hájí své hyl:í. Tu prichází zpráva (1 ev. fusi národní
demokracie s lidovci. Neveríme t.éto zpráve. ale jest priznacná_
Takováto zpráva mohla vzniknouti jen v atmosfére. v níž se ví,

e národní demokraCIe je stranou bez hudoucnosti. Lidová
trana by 'asi odmítla tuto nabídku národne demokratickou.

[ když clQiVekncsouhl:1si s tim, cO' delají agrárníci, musí uznati
to, co agrárníci vybudm-ali z tech malých pocátki'l pred triceti
1 ty. Musí tI) uznati tím spíše, že národní demokracie, pred tím
m1adoceskí strana, dovedia za tu dobu prohospodariti skoro vše.

K. T.

Naprosto nevládni chování vládních stran.

»Lidových listech" cet.li jsme intervie\\- s celným politikem

ludové strany drem l.abayem, který, mluve o Tukove prípadu,
rekl mezi jiným také toto':

»Jsme pl-<.'sl"edceni,že zprávy, jakoby nebylo možno, vazbu
zmeniti na vyšetrování na svobode, jsou zastíráním ;;kutec
nosti. ','hne prcc<.'.co znamená 1. zv. soudcovská neodvislost.«

To je tedy poselstvi, které má pro obcanstvo vládní poslanec
li te jiné vládní strany, aniž by byl redakcí co nejprísneji
kárán a vyvrácen: víme prece, co znamená t_ zv. soudcovsk;l

eodvislost. ~Il11ví-li takto vládn í poslanec ve vládním Ii.te,
ale: potom 11I;ljí mluvit o sOl1dco-vské.neodvislosti na p1'. kOll1u
isté?

Pan senátor Vraný sní.

Ye »\-enkove« doporucuje p. senátor \' raný vydati selsk_v
vník a zaraditi do ncho také BUlnsovu básen »Mt"lj otec

ostý stdl:\k by!.« »Velmi se mi hodila také proto,« píše p.
raný, »že jsem si z<lmenil Burn&ovo na G a r r i k u se svým_

a Mel ní k u. Otiskuji básen BurnsOlVu celou. Je milá, je

naše, - se1sk;.i«. - Otiskujeme také z Burnsovy básne nekolik
slok. abychom videli, p-ok1áná-li ji p_ senátor Vraný právem
za "vou báseíí:

l\;[uj Otec prostý' sedlák byl,
tam blízko na 'Garriku,
a peClive mne vychoval
svých podk selských zvyklI.

I-lez pomoci a nadej e,
bez prátelského druha
ted v potu tváre klopollit
se- o chléh musím ztuha.

_'\ orat., kosit, sít a, žít,

jak otec ríkal kdysi.
neb v pot.u skrán a tHdá dlan
s i chléb i štestí mísí.

Tak chud ;l Sálll se namáhóÍl11,
a"- v soumrak on cervánkll ...

Já podvecerem zakrojím

si svého do krajíce,
je t.vrd,I', dm. "šak ml je mým
:1 netreba mi více.

Když nekdy se své klapoty
si groš, ulO:žím stranou, ..

a tak poluacuje Burnsova b[lsell dále, až každý, kdo jen neco.

ví o p. senátorovi Vraném, pochopí, že p. Vraný by musil daleko
více zmeniti v této básni než jen dáti na Mel n í k u místo na

G ar r i Je 11. Nebal od potu tváre, klopocení o chléb, orání, ko
sení, setí a žetí, od tvrdé dlane a od tvrdého krajíce, od groše
uloženéh0 z klopoty a od všeho toho, o cem se mluví v tétci
hásni. je ke skutecnému postavení p. senátora Vraného stejne
daleko jako z Garriku do Melníka. Až dosud jsme se d(iIllní
vali, že lidské snení bere se obycejne smerem vzestupným, že
chudí lidé sní o bohatství, bezviznamní o sláve, 'šicky o automo
hilech, oškliví o velké lásce, šosáci o dobrodružshrích, p. Kahánek
o tom, že bude dobre psát. Pan senátor Vran i nám tuto theorii
staví nohama vzhtlru: tento milionár sní o tom, že je chud a že
si vecer ukrajuje z tvrdéhO' kraj íce chleba, tento clen mnoha

správních rad sní, že má tvrdou c11a·na že si nekdy ze své k1o
poty groš uloží tranou, tento chefredaktor »Venkova« sní o tom,

že orá, sije a kosí. Nezabývali bychom se tím, kdyby to byla jen
intimní zúležitost p. Vraného. Ale je v tom neco' ze situace
dnešního vedení celé. agrární strany, velkostatkársko-prumyslni
ckého vedení strany ješte nedávno malozemedelské. To snení
má praktický agitacní úcel.

I(de je vina.
\'erejn8st je postrašena castil11 i katastrofami železnicními

a ptá se po prícinách. Jisté je, že železnicní nehody nezmizí se
sveta, dokud budou ríditi dopravu lidé. Clovek není st.roj, a . ten
nekdy selže. Veliký pocet nehod 11nás budí však dojem, Že pra
vou prícinO'u jejich není v;i_c1yjen nešfastn;l shoda okolností a
nenadáJlý osudný omyl nebo opomenut.í. N aiie železnice byly
ovšem lonského roku prekvapeny náhlým vzestupem dopravní
inlensity osobní i nákladní skorOl na všech tratích. Ale tak se

delo i za války a krátce po prevratu, kdy stav železnicních zarí
zení, stroju a VOZl!byl takový, že div to nezllstalo všechno stát.
A prece nebylo- tolik a tak velikých nehod. O tom, že by se že
leznicári úmyslne mrzacili a zabíjeli jen aby dopálili p: ministra,
vysoké byrokraty nebo verejnost, není treba mluviti. V každén~
konkrétním prípade nehooy lze obycejne nesporne zjistiti necí
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Hrad jedná aneb Jak to vypadá
s InírurniloVllostí sovetu ~

roku, odcházejí, sotva se trochu zapracovali. Dráha musí prijati
nezapracované lidi, kterí se nemohou jinde uchytit, a kterí pri
nejbližší príležitosti zase odejdou. Dríve pracovali ?.amestnanci
li dráhy také za menší plat, než by byli obdrželi v jiném podniku,
ale meli jistotu, že pri poctivé službe bude o ne i o jejich rodiny
ve stárí pcstaráno. Dnes nemají nic a považují své zamestnání
za provísorium.

Správa dráhy ciní opatrení proti nehodám tím, že zvysuJe
kcntrolu a zvetšuje tresty. Zapomíná pri tom, že to nepomuže
cloveku, který pri své práci myslí na všechno možné, jen ne n:l
službu. Smluvní n~ to, kde by našel lepší místo a definitivní,
kde by si co privydelal a všichni dohromady verí, že se jim
krivdí. Železnicár, který své remeslo má rád. venuje mu všechen
svi'tj cas, koná víc než svou pcvinnost a premýšlí více o své
vlastní bezpecnosti, nenahraditelných životech svých bližních a
ohromných ztrátách na majetku národním. P. F.

Rudé Právo« objevilo, že Hrad chystá úklad proti
» bolševické Rusi. Bude válka, pri níž ceskosloven
ští proletári potáhnou po boku svetových imperialistu
na Moskvu. Censor zabavil. bohužel, bližší podrobno
sti, jakož patrne i návod, jak se v tomto pfípade za
chovati, není však težké domysliti se, co stojí na vy
bílených plochách »Rudého Práva«. Je to stále tot~ž,
a dávno by to již nikdo necetl, kdyby to nebylo zaba
vovimo. Hrad tedy jedná, prozatím arci jen theore
ticky, nebot co komunistický orgán má svým ctenártim
oznámiti, jest pouze tolik, že »známý ideolog Hradu,
Rudolf Procházka, napsal do »Lidových Novin« clá
nek,« címž asi mnozí budou zklamáni. Redakce je však
presvedcena, že clánek stojí za to, je to prý cetba slej·
n'e jasná a poucná jako konfusnÍ. Obáváme se, že cte
nári podle reprodukce v úvodníku »Rudého Práva"
uznají pouze tu poslední vlastnost zmíneného clánku,
treba že byl doprovozen vlastním objasnujícím komen
tárem.

V cem vezí celé dábelství té domnele hradní ideo
logie? Proste v tom, že s h led á vám pod e .l r e
I o u In í r o vou hor I i vos t, a n o u k v a p e
n o s t s o vet lI. ,Rudé Právo. práve toto východisko
své úvahy prehlíží, ovšem úmyslne, aby mohlo nekriti
ckým ma::<,ám, které si predstavuje jako své posluchace,
'znovu vystavovat pred oci kriklavé standarty s nápisy
sovetsk)'-ch hesel: úplné, bezpodmínecné, okamžité od
zbrojení! Úplné, bezpodmínecné, okamžité zreknutí se
všech válek! Mne však práve tento mírový radikalr
smus znepokojuje. A ne proto, že je to demagogie.
Kdyby to byla p o u z e bolševická demagogie, bylo hy
to docela v porádku. Jen at prohánejí ty liknavce z !<a
pitalistických státtl, at je denuncují pred lidem, at Jim
práskají nad hlavou bicem revoluce, to je prece posli.Jí
jejich nové diplomacie. Ale já se obávám, že za cehrm
tím horlením není snaha odzbrojení a konsolidaci míru
popohnati. Vždyt byla by to také konso~idace
k a pit a I i s t i c k é h o p o rád k u! Mohou sr ji 50-

Rudolf Prochá-::!w:

AI{IT
± •

Lop--

vinu. Ph lonských a letošních katastrofách zaráží však jedna
zajímavá okolnost. Vyšetrováním prišlo se na to, že hrubých
" skoro nepochopitelných opomenut~ a omylú dopustili se cast()
zamestnanci, kterí slouží již mnoho let, a to bezvadne. Lidé,
kterí celý život konali svou povinnost presne, najednou se dopu
stili neomluvitelných chyb. Hlavní prícinou takového duševníh"
stavu zamestnancu a tedy i nehod je jistý neklid, který samo
ministerstvo železnic ve svém komuniké pripouští. Není to jen
neklid, je to všeobecná nespokojenost. leleznicári byli povestni
tím, že setkali-Ii se alespon dva, otravovali své okolí, protože!
mluvili stále o službe. Sejdou-Ii se nyní, stežují si, tempera
mentnejší nadávají. V každé volné chvíli ve službe, u vlaku,
v kancel<irích se mnoho casu prodebatuje, prohádá o tom co
bylo, co jest a k jakým pokusum s nimi ješte dojde. To je vše
obecné. Drívejší železnicní správa pripoutá vala své zamestnance
k podniku ruznými výhooami a malickostmi, jako je tomu snad
ve všech závodech. Nynejší správa neciní v tom smeru nic ji
ného, než že zamestnance jedné výhody po druhé zbavuje. Velmi
casto nemá to pro podnik vubec praktické ceny. Není-Ii to vylo
žená ne?chopnost, zda se, jako by tak nekdo cinil jen proto,
aby železnicáre dráždil.

Exekulivní železnicní služba je mnohotvárná a namáhavá. Je
treba ji vykorAlvati ve dne v noci, ve všední den jako ve svátek,
za každého pocasí, dešti, úpalu, mrazu, kdy by clovek ani psa
llevyhnaI. J eštc se n«n::lŠcl,bohužel, ani jediný šlechetný žurnali
sta, který by se postavil v težkých situacích vedle výpravcího,
strojvudce nebo posunovace, aby videl na vlastní oci jejich tež
kou a nebezpecnou pTáci a sdelil své dojmy s verejností. Za to
však, kdo dovede jen trochu vládnout pérem, píše o výhodách
železnicáru, predevším jízdních, Korunu všemu posadil nový
platový systém. Drívejší pomer zamestnancu k podniku byl
rešen kolektivne. Zamestnanec, který konal své povinnosti
-správne, postupoval automaticky. Pravda je, že se pri tom svezli
i ti, kterí pracovali jen tolik co musili, ale tomu se nedá za
brániti. Ti, kterí kooali více než svou povínnost a nemohli
vyníknouti, byli nespokojeni. Ucházel-Ii se pr~.$ to úredník
o 2lOd.povednémísto, aniž by mel z toho hmotné výhody, mela
správa dráhy jistotu, že je to clovek, na nejž lze spolehnouti.
Nynejší systém je rešení uspokojující individuum. Nespokoje
ných je vetšina. K povýšení je treba schopnosti, upotrebitelnosti
a duveryhodnosti. Poslední slovo lze zameniti slovem protekce
a dáti v poradí do predu. V každé. platové stupnici je urcitý
pocet míst, který nesmí býti prekrocen. Pocet míst je menší
než faktický stav. V jedné skupine služební nebo v jedné kan
celári je systemisováno na pr. I místo v páté, 2 v šesté a 3 v sed
mé platové stupnici. Ve skutecnosti je tam šest úredníku, kterí
konají stejnou práci. Jednotlivec muže povýšiti jen tehdy, až
vedle kamarád umi"e nebo odejde. Dríve mela správa dráhy
urcité skupiny úredníku, kterí se specialisovali pro ruzná odvetví
služby dopravní, komercní, úcetní, administrativní a p. Nyní,
když nekterý úrednik jednoho odvetví pozná, že mu v jeho
skupine nekyne na dlo:uhou dobu povýšení, zpozoruje u sebe
ihned schopnost pro vyšší trídu služby jiné a má-li k tomu ješte
duveryhodnost, stane se z dlouholetého úredníka komercního
rázem odborník administrativní nebo dopravní. Jaký vzájemný
pomer mezi zamestnanci tím nastal, je pochopitdné.

Pri tom jsou platy, vyjímaje nekolik nejvyššlch úredníku,
v pomeru k drahotTIímu indexu nižší· než pred válkou ... A už
tehdy se tomu ríkala lesklá bída. Uvedu jen dva príklady:
Telegrafista' s mešfankou a s desetiletou praxí má 800--900 Kc
·mesícne. Živí tri cleny rodiny. :Rid"c (mešfanka, zámecník,
šoferská a psychotechnická z.1{ouška)má 22 Kc denne. Novou
úpravou byr zaveden také systéni smluvních zamestnancu. Mají
menší plat ·než jinde. Pri nezamestnanosti delaj í lidé treba za
kus chleba, ale mohou-li vydelati více, jako se stalo lonského
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y prát, zvlášte když jim se konsolidace komunisti
'ho hospodárství nedarí?
J ou tu autentické v}'roky predáku III. Internacio

, které mluví nejen o neodvratnosti nové války
zi kapitalistick~'mi žraloky, n)'brž slibují si od ní

hno konecn)' {lspcch sociální revoluce. Není však
eba dovolávati se Rucharina a soudruhu. Není to je

" h v)·mysl. Je to prostá skutecnost. Revolucní nábeh
ze svetové války nestacil, je treba nového, který muže
dodat zas jen n()v~'konflikt svetovÝch rozmer{L Ro]še-

'SInUS, kter~' chce zltstat vern)'m sám sobe, mu Sl si
prát, aby se panujícím trídám a jejich exponen
nepodarilo obnovit rovnováhu sil, vyrovnat roz
a tak systém stabilisovat, jak politicky, tak so-

Mne. Bolševismus musí nenávidet kompromis, vy
ání, smír, klid, stálost všude, jako mezi trídami,

k i mezi národv. Proc se objevuje tedy náhle takov),tn
tO'lrencem KeJ,1cggov~'m? Nasycená Amerika, která

nechce b)·t rušena ve sve prosperite, kteri nemuže žád
nou vá1J~()unic získat. nutí o"tatnÍ do-:ela prirozene
k zachování mín1. Ale hladové sovety, které obecnou
válkou nemohou nic ztratit a za to všechno vvhrát?

t kdo chce ci nechce, mír z n a m e n á u p ~ v n e
ní n y nej š í ho po rád k U, treba s opravami,

nimž se práve tím poskytne casu a prostredkú, v á 1
a z n a m c n á r o z v r a t, úpadek, prevrácení všech

hodnot. Pravoverný bolševik bude zajisté se svou vol
bou hned hotov. l\~o~no namít,nout, že v Kremlu není
již pravovern~'cll bolševiku. Práli bychom jim toho
uprímne. ale hledáme dosud marne presvedcivých zná
mek. Jsou-li takoví, nedovolují jim jiní se uplatniti.
Politika sovctll, vnejší jako vnitrní. kolí<;á, a dnes zn;t
menalo by to klamati se více než jindy, kdyhychom
chteli verit, že ruský revolucní režim se vyvíjí opor tu
nrstirky.

Proto mltžeme najíti pro nynejší náp:ldne pacifisti
cké chování sovetu jen dvoií vysvetlení: h u cf se
ob á v a j í ú t O k 11, jsouce si vedomy své vnitrní sla
bosti. To je velmi pravdepodobné, a až dosud jsem
budoval stále na tomto predpokladu. Ne b o s i tJ t o k
pre jí. ('ím nervosneiší se jeví politika Litvinovova,
tím neodbytneji tlací se do popredí podezrení, že so
etské obav~' nejsou uprímné. Vždyt v Kremlll si

prece musí hýti vedomi nerozumnosti
takového ukaz0vání príliš na,léhavé

(l tre h y 111 í r u. Takové odkrývání vlastní slahosti
a nedlJvery musí prece pllsobiti pro v o k a t i vne.
To chápou v KreJ11lu zaji té tím snáze, že si všude

oko1í predstaYlljí plno krvežíznivcu, tresoucích se
korist. Proc tedy je lákají? Techystají jim vla~tne

pase Jsem presvedcen, že sovety samy válku nezac-
\1, t. j. takovou válku, v níž by se zrejme oznacily za
".ci stranu a zustali osamelé. To by hyla sebevraž

. Ale napadení za »prízniv~'ch« okolností, t. j. kdyby
toho mohla vzniknout svetová katastrofa, bylo by jim

vítáno? Choulostivá situace mezinárodní. kdy
"mei prožívají kocovinu Locarna, Italové "!\tf ussoli

iho cekají jen na príležitost, ;mglosaští bratranci po
'žejí na sehe nres oceán házlivýma ocima. o Mad";'l-

eth: jihoslov:ll1ských obtížích atd. ani nemluve. zdá
jim snad "hodná?

Kladu skron~ne jen otazníky. Nejsem tak štastn~',
ch se vždv autenticky dovedel, co si mám myslit,

•Rudé Právo«. nebot, žel, m)'mi ústy nemluví
, ceská buržoasie, ani jimi nejedná fI rad. Historick.\·

materialismus brání patrne komunistum, ahy Sl do
vedli predstavit samostatne myslící a mluvící indivi
duum. Nedovedou také pochopit krásu a rozkoš svo
bodného vyhledávání pravdy, v níž si lihujeme my
zkažení meštáci, ale snad by mohli oceniti aspon její
11žitecnost. Klamati jiné se nekdy darí, ale jen docasne.
Klamati sebe je však osudné vždycky.

NÁRODNí HOSPODÁR
~ •••_""._•••••••m••••"",m="""""_"""""_"""""""""fS_-.u __ ••••••__

J. Kolárík:

Who's who in EconOlnies.
3·

v á c Ia v K lem e n t.

Kdvby nekdo hledal u nás typ podnikatele takového,
jak si je predstavujeme podle ideálu, šíren)Tch rtlznf
mi americk~lmi knížkami. (Z poslícka milion~lrem atd.)
a podle ideálu O. S. Mardena (Duveruj v sebe a zví
tezíš), tu ho má. To je Václav Klement. Z niceho L:delal
mnoho, z nepatrn)'ch pocáteckú .udelal svetovOll ftrmL~.

Historie se zacíná 16. ríjna 1868 .ve Velvarech, kte
réhožto dne se narodil v tomto ctihodném meste posti
lionovi Klementovi synek Václav. Dvacet let po revo
luci, která prinesla nejen nové názory politické. ale ta
ké nové možnosti pro podnikavé lidi v hospodárství.
Tatínek pamatoval dob~, kdy p?stilion by~ v~~e f~:
mana jediným dopravnrm prostredkem a jedinym 51
ritelem kultury po svete. Mladý V ác1av už mel o do
prave a kulture docela jiné ponetí. Když vyšel z vel
varské obecné školy, nastala známá otázka: Kam
s ním? Nejakým zvÍáštním rízením osudu se d.?stal na
knihkupectví, remeslo, které sice nebylo v naslch ho
dr)'ch rodinách valne oblíbeno, ponevadž »z tech lmí
žek moc nekoukalo«, ale které na druhé strane zase lá
kalo tím. že to hvlo prece jen zamestnání panské, ne
bvlo pri tom ntitn~ si mazat ruce a clovek si chodil jako
pin V<Íc1av Klement šel na ucení k slánské.mu knih
kupci Vokounovi a pri tom chodil ve Slaném do me
štan (v. Pak se dostal jako k.nihkupecký úcetní do Pra
hv k Valeckovi. V b)'valém závode firmy Grégr a Dat
tel poznal leckterol1 pražskou literární velicinu, nahyl
vysokébo mínení o stél.VUknihkupeckém a rozhoc11 se,
že pújde šírit osvetu na venkov. Príležitost se t:askytla
v roce 1891, a Klementa vidíme v tomt~ roce jako sa
mostatného knihkupce v ]\,tIladé Boleslav!.

Nejen samými k-nihami je Bv clovek; Václav Kle
ment se clal také clo sportu tehdy nejoblíbenejšího, kou
pil si velocipec1. Byl to ten starodávn)', trochu neohra
baný velocipecl. ale na výlety se na nem jezdilo ~:~d
herne, zvlášte kdyŽ nehylo ješte mnoho dokonalejslch
tVpll. Bvla to st:lrá, solidní práce, ale obcas také po
tfebovaia opravv. Zhožná legenda vypravuje. že tak
nekdy v roce 1891 se knihkupci Klementovi jeho velo
cinecl polámal, a tu Klement sedl a napsal ústecké po·
hocce dráždanské továrny na kola Seidel & ~aumann.
abv mu kolo spravili. Dostal oromptne .SV1"tjdopis
zpátky s jemnou poznámkou: »Wenn Sie von uns eine
f\ntwort 'haben wollen, dann verlangen wir Ihre Mit
teilung in einer uns verstandlichen Sprache«.

L?e si sn?dno predstavit, jaký byl úcinek takového
dopisu v tehdejší dobe vzmáhajícího se sebevedomí
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ceského. zvlášte když jeho prJ]emcem byl cesk~' knih
kupec a pri tom tak živého tempel'ament\1, jako Václav
Klement. Jeho blahorecení by si byla ona firma asi
nedala za rámecek. a len chytrák kter)' to tehdy v Ústí
napsal, asi netušil, že jeho dopis bude zakládací listinou
novéhn odvetví ceského prumyslu.

Klement byl dopálen a jak On se umel dopálit. o tom
by mohl,i vypr[l\Tet celé kroniky jeho partnéri z cesko
slovenských anket o celní ochrane automobilového pru
myslu. Jiste tehdy lítalo do Germánstva z Mladé Bo
leslavi tolik hro111tl. že sám Donar ve \íV alhalle nad
tím kroutil hlavou. Nezustalo pri hromech. Vznikla
myšlenka: »(Ol: 11nás bychom ty velocipedy nedovedli?«

V TUl110ve byla velocipedová dílna firmy Kraus &
Laurin. Klement si tam dojel, navázal rec a rekl rov
nOLl Václavu Laurinovi, i1echtel-li by to s ním zkusit.
Nejaké peníze tu jsou, mnoho toho není. ale pro za
cátek to stací, Laurin si dal ríci a šel do Boleslavi.

Jnž, J. Hanuš už jednou napsal pro automobilisty,
jaké byly ty pocátky pozdejší Laurinky. Najala se díl
na za 60 zlatých ctvrtletne. sehnala se parní centrála
o 2. slovv d VOu konsk)!ch silách. sehnalo se S clelník{l
a tri ob;ábecí stroje a zacalo se. Opravoyal::-: se velo
cipedy, ale už se také vyrábely nové, znacka Slavia.
Ta znacka byla y)'mluvná, ta znacka byla opovedí boje
závistné Teutonii za ten ústeck~T dopis. J\ le firma, se
kterou se šlo v roce 1895 poprvé clo sveta. už byla Lal1
rin a Klement. Ten první clal odborné znalosti druh.\'
podnikavost a penhe. Knihkupectví si ješte nechal. ale
už za rok vi'del, že by to takhle nešlo. 1\Tusil všechno
videt, CG) se d~je v té jejich "továrne-", mel plnou hlavI!
velocipeclt1, takže na knížky I1Žmísta nezbývalo. V roce
1896 se vzdal knihkupectví, ponevadž veril, že ty velu
cipedy uživí jeho i Laurina i tech nekolik delníkú, se
kter)'mi se scházeli u jednoho stolu tak obcas vecer po
»fajrumte« v hospode. aby se radili o dagím poStuPll
závodu.

V roce r898 kupuje Klement pro podnik za mest.elll
pozemky, ackoli nekter)'m boleslavskÝm obcan{ml se to
zdá hroznou spekulací. 1\ na tech pozemcích staví to
várnu. Ovšem továrnu úmernou tehdejším pomerem!.
Zamestnávali tam asi 40 lidí, ale továrna to byla, ne
bot podle v~-nosll c. k. ministra ohchodu z JR. cervence
T883 bvlo pokládati za podnik tovární takov)·. v nemž
pracuje obycejne více než 20 liclí, Z knihkupce a mon
téra se tedy stali továrníci.

Továrník Klement jednou vecer se dohodl s Lauri
nem a svými "hochy" v hospode u jednoho stolu, že se
podívá do· Par.í že. Tam tušil veliké možnosti, o nichž
se v (-echách ješte nikomu nezdálo. Jel a privezl 
motorovou dvojkolku. Tovární »závodní. rada« v ho
spttdce tam u silnice mohla na nem oci nechat, když
vykládal. co všechno videl v Paríži. »i\le t.y trojkolky,
to by pro nás nic nebylo. U nás jsou na silnici akorát
dve koleje od vozt"l, to ostatní je samý šterk To hy tretí
kolo bylo porád v Pánu.«

S privezenou dvojkolkou se delaly zkoušky nejdríve
na stojánku. kde se ovšem nic nestalo, Ale pak na to
sedl technick)' reditel Laurin a zacal jezdit. Tehdejší
mladá generace boleslavská - jen se zeptejte nekteré
ho l1sedlejšího obcana vecer tj ',Vence« - rozbila si
leckdv patu ci palec pri behu za Laurinem na motorce.
Ono to sice nejezdilo tak tuze rychle, ale když každiT
chtel být prímo za tím, a »interesentt'\«" bylo mnoho. Ale
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o tom, jak to jezdilo, slyšte odborníka, redaktota V.
Ileinze (A u t o T<)2S):

» Musí te vedet. že "VVernerova ·d voukolka mela motor

nad predním kolt'lll na vid1i~i'(jako pozdejší nekterá
kola s pomocným motorem), že se náhon del na prední
kolo remenovou š1Íllrou (jako u šicích stroju) a že za
palování se dálo žúrovou trubiCknll. To t1a vetru co
chvíli zhasílJalo, nacež jezdec musil pekne slézti, nalíti
na lampu lihu, zapálit. pockat, zapálit znovu lampu,
zase pockat, až se rozžhaví do cerven a kolícek zapalo
vání a pak teprve mohl pokracovat v jízde, Pri první
jízde trvalo 9 kilollletrLt 2 hodii1y. Jednomu jezdci z to
várny chytil od žárového zapalování benzin, jenž vy
tryskl z nádržky, kterou pro toto zapalování upravil
konstruktér v predn ím blatníku. Jen tak tak, že mu
plamen nevypálil oci. í:krátka tenkrát se sedalo na mo
torovou dvoukolku asi se stejným pocitem, jako nekolik
let potom na prvé aeroplán): ..«

'Technikové se dali do páce, Klement je honil, v to
várne i vecer po práci v hospode se stále dával)' hlavy
dohromac!)', jak ty vaely všechny spravit, až se spra
vily. Už v roce r8qC) se vyrábela v lVI1adé Boleslavi tak
dokonal;l motorka. ~jako 'tehdy nikde. .'\ nyní nastala
pr(). Klementa teprve zlá práce. Bylo nutno shúnet zá
iemce. 1'akuv)'ch »fanoušld'l«, kterí hy byli chteli mo··
tocykl, hylo sice i u nús dost, ale zdrcující vetšina jich
nemohla loktem do kaps)'. TakovJ'Tch interesenttt ovšem
nová výToha nehledala. Nezbylo. než do ciziny. Kle
ment se rozjel s motorkou do sveta. v Nemecku si do
hyl prvního vet"ího uznání. pronikl clo Anglie, (lostal
objednávk)', ale peníze se težko scházely. A na novou
v!'l'obu jich 1>)'10 treba. U ceské banky se žádosti
o úver nepochodil. :\TOV;lv!'roba se rozvíjela. ale za ne
smírnÝch potíží a prelc{lžek. Díra clo sveta se defini
tivne prorazila v -roce 1905, když motorka z Mladé
Boleslavi dobyla mistrovstyí sveta. Tehdy došla do
"\!rJadé Bolesla vi f~Tatulace pražské obchodní komory,
podepsaná místopredsedou Nemcem a sekretárem Ho
towtzem, v níž se vyjadrovala pýcha nad úspechem ce- ,
ské práce a ceského jezclce Vondricha. Pak už se šlo
ku predu rychl\'m tempem,

Seidel & Naulllann - firma. u níž sídlil autor ono
ho chytrého dopisu z roku I8(H, zacala podle I.aurin
kv vyrábet motorky "Cermaniat a ve svém katalogu
napsala: » Po nejdtlkladnejších zkouškách rtlzn~'ch sy
"témtl motorC! rozhodli jsme se pro soustavu Laurin
& Klement a jsme presvedceni, že tímto motorem do
dáme zákaznictvu stroj naprosto spolehliv)' i na nej
špatnejších cestách. Ve "Slavii« se nám podarilo zí
skati systém, kter,i' je pokládán za vrchol motocyklové
techniky.«

Vecná škoda. že nebylo možno zachytit Klementa do
filmu, když cetl poprvé tato slova. To by hyl obrázek
homérského smíchu, nehat kclypak 1.a k t o Slavie ví
tezila nad Germanií?

Tehdy však už se také pracovaio na automobilech.
Po mnohých pokusech s malými vozíky se zacalo se
skutecnou výrobou v roce 1905, To byla malá dvou
válcová voitureta. jak se tehdy ríkalo, která vypadala
jako dnešní detské automobily. 3.600 korun to stálo.
Ale už následujícího roku vychází z továrny ctyrválec
a po zakcionování v roce 1907 nové a nové typy, jež
ve svete dob5'Vají necekan)Tch úspechtt. Pak letecké
motory a pluhy.

Václav Klement se stává generálním reditelem ak-



ciovéspolecnosti. Ve skutecnosti však je stále tatíkem
sv}'ch »hochtl«, kterých už hodne pribylo. ~yní už
nedochází snad k tem situacím, jako do nedávna, kdy
Klement v sobotu, "rišel k delníkum a prohlásil: "Mlá
denci, nemám pro vás peníze.« Nac-ež se ozÝvalo: -Tak
my nákej den pockáme.« Ale jinak se mnoho nezme
nilo. Od pana generálního reditele m{'tže každ)' zamest
nanec dostat zle vvnadáno, tak jako dríve, ale nikdy
si z toho nic nedelá, ponevadž ví, že pan generální
reditel je porád ten stari" a že to tak zle nemyslí. Když
prijde nejaká ta výstava v Praze, naloží všechno muž
stvo do aut a veze je do Prahy. aby tu slávu také vi
delo.

Po válce prichází zlá doba ostré zahranicní souteže.
Z pana generálního reditele Klementa se stává ohniv)'
debatér a zastánce celní ochrany automobilové výroby
\" Ceskoslovensku. Každá celní ochrana je mu malá.
Ale má pri tom smysl pro racionalisaci a ekonomisaci
pod tou celní ochranou.

Až prichází velik)', pro Klementa snad trochu hor
ký okamžik. Nutnost hromadné výroby ve velkém ve
de Klementa ke sloucení své staré firmy se Skodový
mi závody. Na poslední valné schuzi firmy Laurin &
Klement v roce I925 prohlašuje její zakladatel neprí
liš pevným hlasem:

»Na konec budiž mi dovoleno, abych v dnešní den,
kdy prestává samostatnost firmy Laurin & Klement,
kterou vybudovala láska k práci a které jsem 30 roku
venoval všechno, co clovek, mající lásku k závodu.
dáti muže, prohlásil, že tato samostatnost byla pri ne
~ena v obet vyšším zájmum. za úcelem rychlejšího
VL.rustuzávodu do takové výše, aby i cenove zostrené
svetové konkurenci mohl celiti a aby prispel k zesílení
duležité hospodárské složky, jakou automobilový prll
mysl u nás tvorí. Kéž automobilka Laurin & Klement
dospeje pod novot! vlajkou našeho nejvetšího kovodel
ného závodu ve svém vývoji tam, kam jsem ji toužil
privésti sám.«

Pion)'ru ceského prumyslu dostává se ve Skodovce
náležitých poct a Klement se stává generálním radou
jejím. Rád si zavzporpíná na staré doby a vykládá
mladší škodovské generaci, jak to dríve chodívalo.
Docká se i splnení staré touhy, že muže jeti na studijní
cestu do Ameriky .. -\ vrátí se odtamtud nadšen. nebot-·

-Jo, když se tam rekne Skoda Works, to hned tak
každý neví, co to je. Ale když se rekne, panecku Lau
rin and Klement, to zná v Americe každé díte!«

Doufejme. že nám ješte o svých americki'ch zku
~enostech neco poví. až se uzdraví ze své chorohy. N 0
vé zemské zastupitelstvo ceské. jehož je také c,lenem.
hv si POslOllchal0 jako hodiny.·kdyby tak Klement jed
nou zacal vyprávet, jak se delal ceský prumysl.

UTERA TURA A UMENí

M. Pujmanová:

Jakob Wassermann.

náte-li rozectený' Wassermannuv román, pospícháte
k nemu. Skocíte do knihy, jste obklopeni a neseni,

ven z ní už nemMete. Bydlíte v knize jak na lodi. Plu
jete po oceánu s dalekým obzorem. \Va. strmanntlV

román je v5'zkumná plavba, Mezi wassermannovskýrn
mužstvem a cestujícími, kde každý. má specifickou ce
nu, je neopakovatelný a nenahradit~lný tVyor v ych~ti
duše barve temperamentu a osudnem smeru. c10vek'. , , ., , v

se obnOVUJe,vzpamatovava. regeneruJe, pznava, zasne,
Já neríkám. Nekdy chutná, nechat si sklouznout po

patre ptll tllctu umeleckých ú"tric,. obcas napíná s}edo
vat ekvilihristick5' v)'kon, a hdem Je docela zdrave le~
nout se, když ,"vletí do povetrí literární pekelný stroj.
Ale znáte ji"stevšichni onen lehký. kus.Ý cit. jako z mor
ské trávy,' ze cetby vkusných, úzkých, krehk.\'ch, vtip
ných kn[h (treba Gol1. Cocteall), kdy krehnete a neza
pnete. Procházíte se jak návštevníci kulturní~.o vzor
kového veletrhu a prohlížíte se zájmem expOSlce a za
rízení moderní citovosti. Mužete nechat té knihy, kdy
chcete. Ona si vás úepritáhne. Je to studená kuchyne.
Pet díl!"!sveta na sendvici. a pod tím sklenená lhostej
nost.

Potom rada sll1šn)'ch knih je stoprocentní výkon,
prvotrídní zboží. prvoradá zábava, Sázka se ctenárem.
již autor vyhrává. Nebo služba ideji, propagacní cin.
Ve wassermannovském románu není prímé užitecnosti
v propafYacním, ani užitkovosti y tržním smyslu. Jeho
romány. zab)"vající se dnešk<·m. s vášnivou trpelivosti
(zejména právnická látka. soudní prípad jako typi~ká
fabule doby. ho zamestnává: A d v o kát L a u d 1 n.
Fa 11 M a' u r i t i u s) zustávají mimo módu i prak
tické heslo. Vvpracované naprosto jasne, planou tajem
stvím, Ona ohnivá transparence, jako druh}' planetární
obraz týchž dej!"1na nebi, záležející ne v prednesu, ale
v patetickém p~-ožívání látky, zejména pritahuje k jeho
knihám. Byla bv ovšem málo platna, kdyby všechno ne
umel práve po 'rerneslné stránce. Umení od umeti.

Predevším je mistr v tom. jak zapnout. Všimne,te si
namátkou, jak zacínají jeho knihy. První kapitola U I
r i k e vV o y t i c h - požár divadla: Tvrdá. ducha
prítomná Ulrika vyvede z horícího divadla neznámé
devce. dceru bohatého starožitníka, do jehož rodiny
vchází takto v úloze strážného andela, aby ji prtIbehem
let Dodrvla, zotrocila a vyssála: má velkou moc nad
lid~i a penežní chytrost tato mladá,' krásná kuplírka:
myslí to s lidmi dobre i zle a hlavne ji to žene jednati
a fídit osudv. Bud klidna. pripravila jsi mne pekelnejší
život. než kdybvs mne tenkrát byla nechala shoret, rek
ne jí po letech letoucích zlomený clovek. devcátko
z první kapitoly. které ohorelýma rukama vynesla z pla
meniL . Na zacátku G e s c h i c h t e der jun gen
R e n a t e Fu c h s, predválecného akvarelu mnichov
ské bohémy, malovaného v dubnových dot cích slunce
a dešte, dívka Gisa vybehne v hysterickém záchvatu
nahá na ulici - predpoved mladé Renaty, co odejde od
milionárské rodiny a svatby s vévodou a vydá se ho
lému životu. U \iVassermanna sensacní scéna (a není
jich v jeho románech málo, je vznetlivý a miluje diva
delní událost: treba v Ch r i s t i a n o v i \Va h n
se haf f e cerná žárlivá krotitelka lvu. která se nechá
roztrhat z neštastné lásky: nebo anglický šlechtic, kte
rý na v)"letu y noci, s šampansk)'m. hudbou a svetly.
skocí s vachty do Temže, aby krikl dobrou noc stávku
jícím zástupúm na hrehu naproti a utopí se; nebo ta
necnice .Eva. která na svém krymském zámku <;evrhne
s veže pred bnlševiky) není nikde samoúcelná. vždycky
komposicne vázaná a závazná. teprv odrazn~' mtIstek
dál, první prícka žebríku. Vzpomínáte na žhave vrže
nou. visionárskou epiku úvodu k J 11 den y o n li r n-

23



PNtomnost..,

do r f. Citovou vrelostí vyrovná se mladému \Vasser
lllannovi dnes snad jen ruský židovský prozatér Babel.
Když si clovek srovná s emfatickÝm hromadni'm pro
logem zirndorfsk.\'m lehký, nenápadný, jako hvízdanv
vstup weltmanna Crammona (ve filmu by ho hrál
I\lenjou) co velkého buddhovsko-messianistického ro
mánu C h r i s t i a n W a h n s c haf f e, vidí, pane, co
je sloh: dát každé figure, což její jest. .l Tekolika ci
stotnými anekdotami, kde se pojí kavalír a serenisi
mus, autor uvádí a predstavuje Crammona, vkusného
vídenského životního diletanta, bez poznámky, a pet
stránek vydá tu za padesát rozboru.

Wassermann je vášnivec príbehu. Fabule báje je u nej
;:acátek a cíl. .•.' epíše, CO si ti lidé mysleli a cítili, jaké
meli dojmy a úmysly a co hovorili, ale jak se chovali,
jak jednali a co se jim stalo. Nikdy nepustí ctenáre až
do vnitrností sv~"Chlidí, a to je magicky dCl1ežité. Jeho
postavy jsou hvezdy na svých drahách, nelze si o ne za
pálit cigaretu. Vyjadruje své lidi pohybem, charakteri
suje behem životním: legendou, baladou, lokálkou, pro
tokolem. anekdotou, podle toho, je-li to hrrlina nebo
šarže. Tento dešifrující objevitel typu teprve dejem
roentgenuje vnitrní strukturu postav. Príheh vykládá
postavu, které se deje, a osobnost pritahuje príbeh; v po
myslném bodu, kde se protírají jejich silokrivky, tam
osud hlídá na križovatce. To se ví, že to neklape tak
pedantsky presne, jak tady pro názornost vykládáme;
že pristupuje i iracionální, nedopocítatelný prvek mi
mo .. \le nikdy wassermannovský osud není fatum,
hluchá. slepá, tupá moc, drtící ci vynášející trpné stvo
rení. emecky osud se jmenuje Schicksal, doslovneji
preloženo: poslání. Cinnejší nemecké S c h i c k s a 1
lépe se hodí pro wassermannovské úcely, než ceské trp
nejší osud, co bvlo souzeno.

U \Vassermanna. vykladace sm\ dejová napínavost
je boj s andelem: jeho bohate vrstvené. ale nerozštá
rané, jednotné postavy pusobí jak znacky boží steno
grafie: a prehlížíte-li jeho románové svety, lze mluvit
nejspíš o lidské astronomii: ta 'emne pevn:\'ch záko
nech vzájemné pritažlivosti lidských drali.

Wassermann (a kdo z nemecké prózy ne, ale \Vasser
mann zvlášt) je težko myslitelný bez Goetha. Faustov
sk~' hlad a žár poznávat, a treba za cenu pekla v duši,
onen svatý nepokoj, jít do sveta na zkušenou, vydat
se v prevlecení na noeticlc)' vandr a prožívat lidské
bytí ve všech možných formách, h)'be cel\'m \Vasser
mannov)'m dílem a burcuje a vede jeho hrdinv. Kdo
se u neho vydávají na pout, jsou lidé tiší a veselí, v so
be silní, sebou nezamestnaní, samozrejmí, s prebvtkv.
T:::K Renata Fuchsová, bláhovejší, žensky vymezenej~í.
starší sestra Christianova: tak zejména Christian
Wahnschaffe sám. Syn prehásnených Rotschildt'í, je
bohatý tak, že naprosto svobodný, že mu lze sáhnout
bez potu a trestu po všem na svete, že mtlže koupit
diamant Ignifer, dobrodružství mezi drahokamy tra
gický kámen, prinúšející neštestí; a fysicky je sv'rcho
vaný, kr~sn)r, pružný a živocišne klidnÝ tak, že nepo
znal. co Je to lítost a stud. Tomuto boháci všeho se do
stává zadarmo. Práve proto, práve proto. Život ho ne
se, katastrofy míjejí, fluidum nezranitelnosti obaluje.
Kácející se jedle uhnula se mu již jako chlapci, zasáhla
drvoštena a jeho ien pohladila korunou; pri automobi
lovém neštestí zahije se prítel, Christian vvvázne hez
šrámu: jedin~' sok, jehož kdy meL utopí se -mu z opilé
svévole pred ocima, a diamant Ignifer stane se osud-
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ným Eve, je-ho lásce, první tanecnici sveta, jemu ne.
1Tedelní díte, všemi zboži1ované, všem, kdo vstoupí
v jeho okruh, prináší neštcstí: bez viny, pouhou svou
existencí. Jeho poznávací neklid zacíná se tak; že se
až polekú své štastné hvezdy - jako krivdy na dr u
h)'ch. Jako by jim ubíral slunce. (Buddhovsk:)' motiv.)
Odríká se slavné lásky, luxu, penez, pohodlí, y)'hod a
roeliny a neznám sestupuje níž a hloub v pardemonium
bídy a zlocinu, poznávat jak lidé žijou, množí se, potí
rají se a u.mírají. Ve sv~'ch lvích dobách Christian se
stranil lidského utrpení jak nemoci; mel k nemu idio
synkrasii; mimo štítivé mrazení pokožky (asi jako
když cloveku naskakuje husí kuže, zachytává-li nekdo
rowraskan}'ma rukama o atlas) proste pro nej neexi
stovalo. Teprv postupem let a zkušeností vychoval v so
be schopnost: vm~'šlet se, precitovat do druhého, abych
mu mohl pomáhat. )}Všechna krivda a utrpení na zemi
pochází odtud, že zkušenosti nemohou být prostredko
vány", ríká ve vezení Mauritius. Nuže, takovou hu
manní fantasii, jakou Christian Wahnschaffe musil
v sobe teprve burcovat a pestovat, nadán jest od mládí
šestnáctiletý Etzel, syn státního návladního Anderga
sta, co neprímo zavinil, že Mauritius byl nevinne od
souzen pro domnelou vraždu své ženy. I malý Etzel
mizí z domova za podezrelým Warschauerem-\1efi
stem, jenž vskutku menageroval celý zlocin. Detektivní
inteligencí, zdedenou po otci právníkovi, ale v lepším
vydání -- starý Andergast je logick)' a nevidoucí clo
vek. mlad}' Andergast logický a vidoucí - Etzlovi
podarí se na berlínské y)'prave za školu usvedciti po
sléze korunního svedka z krivého svedectví a dokázat
tak Mauritiovu nevinu. Fa 11 :r',/l a u r i t i u s, poslední
\iVassermannúv román, je prísná, statecná, dobrodružná
básen o opravdovosti mládí, které zjitrene správne tu
ší, kde je spravedlnost. jde za ní ciny, nic si neodpustí,
aJ to je na tom to pre!<:rásné a necekané, opravdu se
osvedcí, a, to je na tom to tragické. nevinnc odsouze
nému, jemuž dali milost bez revise procesU" bez dosti
ucinení, už nic to není platno; nikdo mu nenavrátí de
vatenáct let vezení, vykorenil se a odumret propadl ne
odrolitelné smrti. Ale nelze reprodukovat v pouhém
referáte tomto symfonick\' román práva a pravdy. lá
sky a mlcení, zlocinu a rozpomínání se na nej, to se
musí císt.

N a Goethovi, Vy h e r a v }-c 11 prí b u z n o s tec h
zejména, \Vassermann vypestoval a ztríbil svoji uro
zenou objektivní pohlesu v tvorení postav, v nazíravé
rovnováze. Jakživ nezaskocí protivník ironií, sarka
smem ci Iwntredikcní triviaJitou; u Wassermanna vkus
stává se z estetické záležitosti mravní kvalitou: vyšší
spravedlnosti. Podívejte se na zaklete trpící. tupe se
množící, tupe hynoucí, povrženou samici Karen: ani
stopy reprodukcní brutality, také sentimentálnosti ne,
a prece vyvstává pred vámi ubohé a temné lidské zví
re, jemuž privázali kámen na krk, ve vší živocišné po
dezrelosti. ve všem nadreálním b.iibánstvÍ, nemá tvár.
jíž není pomoci. Také karikatura neexistuje ve Was
sermannove skizáku: není mu dáno videt lidi zkrácene.
Podívejte se, jak úplné postav)' jsou pri sv}'ch komple
_~ech ménecennosti závistník Voss, rozený Kain, nebo
vydedená a vroucná. graciesní a nehezká Johanna, chu
ravá na zlomené sehevedomí, a již nikdy nic nepotká
a jež si bez ustání tropí blázny ze sebe a zahazuje se 
ženský harlck~Tn, nový typ \i\T assermannova, nelenivá,
neustálá pozornost k cloveku nepristihuje, jen bdí a
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svítí; jehO' abraznast je prasta všehO' plebejství, jakO'
psychalagicky podezírat, cíhat, usvedcavat a zrazovat.

Snad nekdy presymbalisuje dej, snad zachází místy
príliš ahmatan0u navelistickou rekvisitau, jakO' jest
šperk, portrét a dopis; snad jehO' kutturní pamet jt'st
nekdy príteží" Ale kda z žijících EvrapamI vyrovná se
dnes jeho obrovské razloze, epickému klidu a halucio
nované fantasii, kterou zalidnil svou Gestaltenwelt?

ŽIVOT A INSTITUCE
•

Emil Sobota:

Svetlo a stín.
panu Berty Ženatému, který nedávna v »Lidavých Na-

vinách« kanstataval, že ta v Americe suší vyhráli a
jenž tenta úsudek a významu presidentských valeb da
provodil chválau prahibicníha zákonadárství, jsou psá
ny tyto rádky.

Prede vším astatním traufám si apanovat tvrzení pana
adresáta a vítezství suchých. Kdyby baj a prahibici by}
býval tentakráte apravdu osou celého volebního zápasu,
pak - mám za to - »suší« by se nemeli z výsledku
mnoho radovat. Uvažme, že prohibicní dodatek k ústa
ve byl prijat více než dvoutretinovou vetšinou obou ko
mor kongresu, a ratifikován imposantní vetšina u 46 ze
48 clenských státu. Jestliže bychom tedy nyní proporci,
která se abjevila pri volbách mezi republikány a dema
kraty prohlásili proste za pomer mezi suchými a mokrý
mi, a jestliže tata proporce byla dvacet jeden a pul mi
lionu proti patnácti a pul milionu, tedy sedm ku peti, tož
by to bylo príznakem, spíše toha, že na pastupu jest od
por proti prohibice nežli prohibice.

Ale zdá se mne, že jest vubec hodne libovolné dávat
leto~ním americkým presidentským volbám tak zjedno
dušující výklad, abychom je proste oznacili za boj o pro
hibici. Tolik jiných otázek komplikavalo predvolební dis
kusi, a - podle mého, ac oenárocného názoru - nábo
ženské a církevní mamenty mely mnohem více vlivu
nežli boj o likér, víno a pivo. Alespon si myslím, že jim
jest predevším co dekovat za to, že zájem a valby do
stoupil tak vysokého stupne a privedl k osudí nebývalý
pocet volicu, ac bych nechtel zase tvrdit, že snadnábo
ženské názory mely nejak príliš rozhodující vliv na po
rážku demokrati~é strany. Nesmýšlím tak už z toho
prostého duvodu, že o zvláštni porážce demokratu ne
muže býti vubec reci. Sledujme výsledky predchozích
volebních zápasu: 1912: demokraté 6 mil., republ., t. j.
Taftovci Rooseveltovci a prohibicníci dohromady, skoro
osm mi!.; 1916 ovšem mel Wilson devet a rIughes jen
osm a plll mi!., ale tehdy vec Wilsonova byla mnohem
více nežli jen vecí demokratické strany, 1920 meli re
pub!ikáni 16 mi!., demokrati devet; 1924 republikáni pat
náct a tri ctvrti, demokrati osm a tri ctvrti. Vidíme, že
pri každé presidentské volbe (a jest tomu tak už od kon
ce obcanské války) strana republikánská jest dominu
jící, a demokrat prichází do Bílého domu jen tehdy, roz
štepí-li se republikáni, nebo - jak tomu bylo v prípadu
Wilsonovy opetné volby - pracují-li pro ne síly mimo
vnitropolitické. Pod perspektivau tohoto dlouholet~ho
vývoje letošní výsledek nejeví se pro demokraty zvlá
šte nepríznivým, spíše naopak. Že ovšem, ac pomer vo-

licských hlasu byl 7 :5, elektori, zvoleni pro pány tIoo
vera a Smitha, jsou k sobe v prop'orcj asi 5: 1·, to jest du
sledek málo príkladných volebních predpisu, které se
s naším pojetím demokracie velmi rozcházejí.

Dobrá, ale nejde mne tak o pitvání hotového faktu vo
lebního výsledku, jako spíše a tu úvahu o prohibici, kte
rou pan Ženatý privesil. At už tato spojení liooverova
vítezstvÍ s vyhlídkami a zásluhami prohibicních zákonÍl
jest prípadné ci nikoliv; otázka nyní' je, zda obstojí oce
není techto zásluh, jež nám pan Ženatý predkládá? Náš
vehlasnÝ Amerikofil, pravda, ujišfuje, že dobrodiní pro
hibicníha zákonodárství se projevuje v príznivých stati
sítkách továrních úrazu, ve vzestupu bankovních vlda
du, v poklesu úmrtnosti, ve ztencení rubriky »opilství«
v policejních výkazech, a buhví kde všude. Kdyby svou
staf byl psal pro list americký, nebyl by pan Ženatý
smel zustat ctenári dlužen cifry. Pres to nechci upírat,
že n e k t e ráz jeho tvrzení dají se ciferne doložit. Ale
ciferne dají se doložit i velmi povážlivé ruby prohibice.
Na príklad ten fakt, že podle U. S. Census Board vzrostl
pocet úmrtí alkaholickou otravou od r. 1920 - kdy se
pocala prohibice provádet - da r. 1926 o tri sta procent.
Nebo: podle statistiky Treasury Departmcnt bylo za
prvých sedm let prohibice zabaveno 79.437 tajných desti
loven alkoholu. A" s tím srovnejme, že general Andrews,
drívejší chef prohibicní služby, pripustil, že se jeho orgá
num podarí postihnouti tak asi desetinu všech tajných
výroben alkoholu vubec. Nebo: Podle statistiky new
yorkské Moderation League, vypracované dle policejníCh
zpráv z 534 nejvetších mest Uuie, pocet asob aresto
vaných pr"a apilství stoupnul z 281.651 r. 1920 na 664.101
r. 1926. - Pocet mladistvých osob arestovaných pro
opilství ve Washingtonu, federální kapitále, stoupnul
v létech 1919-1926 a 200 procent. Nebo: Všeobecná zlo
cinnost stoupla (t. j. bez ohledu na bezprostrední vztah
mezi cinem a alkoholem) podle statistiky samotné' Anti
saloon League v 300 nejvetších mestech. Spoj. státu
z 1,633.000 v r. 1919 na 2,317.000 v r. 1923. V dalších lé
tech liga upustila od periodické publikace této statistiky.
Nebo: Podle zprávy ti. F. Foxe, sekretáre U. S. Bre
wery Ass., spotreba všech alkoholických nápojú v lé
tech 1918-1926 klesla sice z 15"95 gal!onÍl na 8'38 gal
Ionu na osobu. (Lepší neco nežli nic!) Ale Mr. Pox zá
roven podotýká, že v téže dobe konsumenti se velmi
cile naucili dávati prednost silnejším alkoholickým ná
pojum pred slabšími, takže pres práve zmínený silný po
ldes, rocní spotreba alkoholu na hlavu s t o upI a z 1.039
na 1.431 gallonu. - Nebo: !úrední zprávy berního fede
rálního komisare sice potvrzují, že v· létech 1919 až 1926
klesla výroba destilovaného líhu (rozumej, pokud ji lze
úredne sledovat) ze sto milionu gal!onu na jeden a pÍlI
milionu. Ale v téže dobe výroba li1m pro industriální
úcely stoupla z 19 mil. na 202 mi!. gallonu a p.rodukce
líhu na pálení z 29 na 100 milionu gall. Nezdá. se, že to
~namená, že pijáci si našli ku svému doušku cestu okli
kou pres alkol10l znecištený? - Upozornuji, že letos na
jare ve federálním senáte jeden z clenlt sboru velmi
energicky žádal vládu o opatrení, aby lih byl denaturo
ván prísadami zdravotne neškodnými, protaže nynejší
zpusob denaturace zpusobuje prý hromadné otravy k011
sumentu nedosti vycišteného denaturova11ého lihu.

Anebo: V r. 1926 bylo zamestnáno pravádením j)rohi
bic11ího zákona celkem as 3600 federálních zamestnancu.
Z nich osm set sedmdesát pet, tedy témer dvacet pet
procent, musilo být propušteno pro delikty, související
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') I.ef = levá fronta v umení.

má pr~1 v kapse soupis 16.000 norem, jichž má býti vy
konávatelem.)

Spojené státy jsou zeme tolil<a kladu, jimž se možno
tešiti. Proc tedy velebit i její zápory? Jest v nich tolik
následováníhodného. Proc dávat našim ceským lidem za
príklad i její ruby? Jsme na t0111 vskutku tak, že i ty
americké stíny pro nás P1ohou být metou?

.V. M elniková-Pap(lušková:

Objevení Evropy cili "Naši
ZH, hranicelni".

II.

E. Zozulja, stejne jako Nikitin, nemá Francie v obli
be z dosti pochopiteln)'ch prícin. Nikitin zakrývá SVllj
ví~ než studený pomer slovy o buržoasne imperialisti
cké loupeži versaiJleského míru, ale myslím, že v hku
bi duše leží neco jiného, co se podobá icIiosynkrasii
k svobode osobnosti a pravému demokratismu. Když
prohlížíme jeho knihu, nalezneme již na prvních de
seti stránkách tyto všude se opakující paralely: "Krá
lovec je bájecné mestecko. Je tak malick)r, ale je to na
sto procent Nemecko, Tak je to s Nemci vlluec;
kde jsou trebas jen dva Nemci. tam už je N~
mecko. Ve Francii je to jinak. Francie je. jak
známo, v Paríži.« Komu je to známo a pro koho
Paríž tvorí resumé Francie, zllStává nezjeveným ta
jemstvím. O nekolik stránek dále nalézáme ješte jedno
podobné srovnání: "Berlín je, jako vždy. nasycen me
lodiemi, novými písnickami, melodickými a· harmo
nicky propracovanými. Zvlášte lze to pozorovat, když
se vracíš z Francie. Mnoho koncertu, hudba je pekná
i v kinu, což lze si vysvetliti nadvýrobou hudebníku.
Te zvláštní, že vraamov v clánku ~Hopsasa - ži
vot" práve popírá nemeckou hudebnost a nazývá hnus
ným paskvilem práve ono hraní Internacionály na hub
ny a píštalky. jež ucinilo na' Zozplju »ohromující do
jem «. .\ však v jiném smeru se nadšené názory ohou
spisovatelll na Nemecko shodují. Avraamov jde do
konce tak daleko, že v clánku "Hopsasa - život« staví
je jako vzor i pro Rusko, který, zdálo by se, prec1sti1:l1
všechny.

»Ano, v Á emecku, zvlášte v Berlíne, pozorujeme vysokou
úroven »bytové« (byt ve smyslu zpusobu života) umelecké
techniky: všude, kde umelecké prvky pronikají do poulic'
ního života, projevují se na jedné strane dosti jasne, aby
na sebe upoutávaly verejný zájem, na druhé strane pak
jsou positivní, alespon potud, aby nepu obily rožkladne na
umelecký "vkus«. Jak daleko máme, dejme tomu, my k to
muto »nezbytnému a dostatecnému" minimu pres všechny
naše lefo-výrobní*) deklarace a casté pokusy o »sociální
objednávky našich kvasivýrobcu.«

;vlyslím. že k tomu, aby se Nemecko uznalo ale
spon do takové míry za štastnou výjimku mezi ostat
ními evropsk)'mi zememi. pomáhalo nejen skutecné za
ujetí nebo vedomé germanofilství, ale ješte více zbož
úování všeho technického, což se nyní rozvíjí v Rusku
s nebývalou silou. :\ nikde. jako v Nemecku, jak se

s úradem. (Zpráva gen. L. C. Andrewse.) - Anebo: Fri
provádení prohibicních predpisu bylo (podle senátora c.
I. Edwardse) do konce r. 1927 zabito federálními prohi-

, bicními orgány 152 osob.
Anebo ... ,ale chci ctenáre ušetriti dalších smutných

dat v této diskusi. Proc jsem je všechny vubec privedl?
Abych provedl proti panu L:enatému dukaz, že protia,lko
holní lin utí v Ameríce nepostupuje? Veru nikoli. Ac,
pravda. taková a podobná fakta vždy mnou velmi.
otrásla, kdykoliv jsem se s nimi setkal; ac jsem byl casto
\' poku~elJí - na pf. vida po ulicích amerických velko
mest nepomerne více a nepomerne hruznejších opilcu.
nežli v Praze - pochybovat o tom, že by v Americe
vubec bylo efektivního boje proti alkoholu, tož prece jen
jsem si vždy pripomenul: nemlIžeš ciniti definitivních
l,sudku. pokud jsi neznal pomeru, jaké byly, dokud proti
alkoholní boj nebyl v takovém proudu jako dnes. Možná,
že pres všechen ten rub prinesla protialkoholní lJrOpa
ganda ssebou kus ostrízlivení. Možná. že nekteré z tech
príznakÍl hmotného i morálního blahobytu, kterých se
pan L:enatJ" dovolává, aby mu dosvedcily, že osmnáctý
ústavní dodatek blahodárne pusobí, vskutku existují jako
fakt všeobecný a že ukazují pokrok v ostríJivení národa.
Dobrá (pripouštím, ale netvrdím); ale nedám si vemluvit.
že americký národ za toto ostrízlivení dekuje svým pro
hibicním zákonum. Možná, že tríbení duchu, jež za ve
rejné diskuse o otázku prohibice nastalo, pomohlo mno
hým jednotlivcum, ústavum, pedagogÍlm, vJ'rchovným in
stitucím a církvím presvedciti národ o nebezpecí alko
holismu a obrátiti jej na lepší cesty. Byli sice vážní lidé,
amerických pomeru znalí, kterí mne vyvraceli tento
optimism, ale nepresvedcili me ani o opaku. Nuže, ale,
je-li v tom ohledu v Americe pokrok, prohibicní zákono
dárství on zásluhy nemá. Práve naopak.

Prohibicní zákony jsou odstrašujícím príkladem, jak
nevhodné methody zhoršují zlo, jemuž chtejí celit:
Otravy neumele predestilovaným denaturovaným li
hem, stoupání konsumu lihu u mladistvých, na než nej
spíše pusobí kouzlo zakázaného, vydírání, bolestné zá
sahy do osobní svobody v prípadech, které se prící
právnímu lJresvedcení vetŠiny verejnosti. kO'lUpcní zá
kulisí výkonu takového nemožného zákona - to vše jsou
veci, které ukazují, že zákony jsou sice dobrým pro
stredkem, aby organisova!y spolecnost, že však jsme na
scestí, chceme-Ii pomocí nich delat z lidí andely.") Za
jištovat dosaženou úroven mravního pokroku zákony,
ano. Ale usilovat o vyšší mravní niveau pomocí zákona,
trikrát ne. Jest z nejvetších pokleskfl americké demo
kracie, že se oddává bludu o všemohoucnosti zákonu,
a to ne toliko v tomto prohibicním punktu. Odtud ona.
strašná záplava norem, které nemohou býti administra
tivne zvládnuty, a odtud správní zmatky a právní ne
jistota. (Prof. Munro z Harvardské university v knížce
letos vydané tvrdí. že na území Spoj. státu t. c. platí
na dvacet tisíc - státních a federálních - zákonu jen
z oboru železnictví. Deset tisíc norem prý rocne vyrobí
konR'res a nižší z8.kol1odárny. NewyorkskJ'r poHcemall

*) Aby \' této dobe diskuse o našelll zákonu o cepování liho
viri pred volbami a za voleb nekdo se nedovolával nelcyálne
tohoto mého názoru, podotýkám, že ovšem našc zákonodárství
\' této "eci - ani pl'íslušná ustanovcní dosa"adních "oIebních
j-ádu. ani n) ncjší novella - není zákonodárst"í prohibicní. Ne
smeruje proti požívání alkoholu, n)'brž proti užíYání alkoholu
Z~\ volební agitacní prostredek . .Jde mu o cistotu voleb a za
jištení strízlivého a ncpodplatného rozhodnutí volicova. nikoli
() zmenšení alkoholové konsumpce.
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zdá, není tak nápadná industrialisace života, která pre
chází obcas i v mechanicnost živ)'ch bytostí. Tsou ze
me, kde technika není o nic nižší a nekd'y snad 'je i vyš
ší než v Nemecku. nle nikde v Evrope není tak nápad
ná, nedrtí tak jako prá\Te tam. Predstava Rusl1, z\Jave
n~Th ve vlasti technick~'ch moderních dokonalostí bež- .
né technik)', dávající pohodlí, padají v prach pred kaž
d~'m strojním zdokonalením. Dodám ješte: nemilovat
\'ec nebo stroje není možné, nebot je reálnÍm dllkazem
lidského ducha, ale k tomu, aby veci n k0111andovaly
nám, ale my byli jejich pány, je treba jisté dávky Imi·
tury, které se práve nedostává mnoh~rm z tech, kdo
nyní panují v Hldcu. Zkamenelé ideje stejne jako bez··
duchú technika yelí tam cloveku.

K tomu všemu ml1že se pridat také trochu otrocké
idealisace Evropy. jdoucí bok po bok s jejím vnejško
V)'111hanením. I::cela pravdu má B. Kuschner, Ider,'
píše: ~N;lm jsou západoevropské zeme stejne exotické,
jako Honolulu neho jihoamerické republiky. Všechno
zahranicní je nám zahaleno d)'mem ro:nanticnosti a
spojeno s predstavou o necem neobycejném, v\'J1lYka
jícím se z pravidelné rady a nepodo'bné našem~1. 'Tak
videt, je ztracena tradice, která bujne vzkvétala \' "de
vatenáctém století a hlásala ústy geniálních spisova
telu. že Rusové mají dve vlasti. Rusko a Evropu, a že
pohlížejí jako Janus dvema tváremi na rl1zné stram',
kdeZto srdce v nich tluce jedno. Nad city Herzena' a
Dostojevského zvítezily názory Lejkinov)'ch hrdil11t
kterým se zastavuje dech pri pohledu na Eifelovku. :;~a
druhé strane všichni ti sovetští žurnalisté hned se že
noucí horempádem Evropou, hned se zastavující, alw
cholt~ tak rekli, za sv~'mi záležitostmi, pripomínající
velmI svými knihami vzpomínky knížete Knrakina
nebo Tolstého, poslaných na zacátku osmnáctého "to
letí Petrem Velikým, aby sbírali praktickou a techni
ckou moudrost. .'\bych nemluvila. na planu, uvedu slova
Pipina o charakteristice názorll t~ch c1ávn\Th rusk ;'ch
cestovatelu: . .

»V úmení prekvajJuje cestovatele vnejší úcinek, na prí
klad v architekture ornament; uvádí je v údiv lUllení tech
nické, na príklad stále se obdivov,lli hodinám s figurami,
fontánami s prekvapeními atd., ale ideový obsah umení byl
jim na popn'é zcela nepochopitelný: antická socha zdá se
Tolstému býti bužkem. socha slavného cloveka v Rotter

damu je knížeti Bori. ovi »l1leden)~11l chlapem<', Tolstému
je antická kráska »mral1lorovou holkou« atd. Malírství je
ponckud pochopitelnejší: ToL toj mluy{ ,; pochvalou o »vy
sokých italských malbách«, obdivuje se, že na obrazech jsou
lidé jako živí; ale Tolstoj má jen obcas, kníže Kurakin
však vllbec ~lemá zmínky o krajinách -- a do Neapole pri
jíždí zcela stejnc, jako by jel do nejaké Kostromy. Hudby
témcr nemohou Vlúmat. Tol,;toj slyší jen hrmeni z or
chestru; na knížete Kurakina ptlsobí hudba, když je hla
sitejší, mrákoty.«

Po<;lednÍ vet;l se témer absolutne shoduie se zmín~llÝ'1ll
už liúzorem o ohromujícím dojmu ze z~hránÍ Tnter~a·
'ionály na bubnech.

.\b)'ch "koncila a už se nenacela k tomu, jak <;e
dává prednost Nemecku pred Francií oficiálními 50
vetsk.\'mi cestonteli, L1\'edu nekolik rádek z Lunacar
ského knihy »Na zápacle«. jež vyšla roku H)27. :!\1Juví
se tam o drobnostech, o ryze vnejších vecech. ale IJbcas
takové podr0hnosti umožnují, ,aby se pochopil duch
cloby nebo spolecnosti mnohem lépe, než yšechna jin{t
vysvetlení: '

"Predbežne reknu, že Parí7., jej Íž obyvatelstvo pres ny
ncjší ryzc státní financní krisi je povšechne mnohem bo

hatší lJ,eŽ berl!nské a kde jsou ceny všeho zboží dvakrát
nižší, na venek. zvláštc \'" ZPllsobu, jak ~c oblékají muži a
ženy (na ulici. v divadlech, v rest:luracich), vypadá mnohem
chuclší. Prícina je ryze ~ociálne"psychologická: poražený
~emec snažÍ se dokázat sobe i jiným, že neztratil svou du
stojnost.«

::--Je,prícina je zde esteticko-ps)'chologick?: nedostatek
vkusu je v Rusku nemocí velmi .l·ozšírenou, nebot
tam drahú núdbera obleku se cení více, než zdrženJi"ú
skromnost, :l. k vecerním šatl1111se nosí žluté strevíce.
nikoli proto, že nejsou jiné, ale z jakéhosi principiál
níh,) a pohrdavého nibilismu k estetice odevu.

.\le clovek je stil> a byt sebe více proklínal a hanil
satanáše, prece upadají duš~ do síte jeho svodu, Tak
se casto do clráp1'1Evropy témer sami vrhají zásadllí
její odpurci z H.uska, Na venek lze vysvetliti vec dosti
snadno touhou podrobne prostudovat celou prohnilost
EVrtlpy. aby se potom pred ní zachrfl11ili nezkušení a
lehkoverní Rusové, zavrení v sovetském ráji, V duchu
však vzniká neco, co se podobá tomu, co ciní katolickfl
církev, kclyž chrání pred literárními rozvratnými ic1e
é!mi své ovecky. VynikajíCÍ osoby jak katolické, tak
~ovetské církve mohou císti a videti všechno, nebot jt:
.11c11zkušený duch nepodléhá nákaze, pred kterou jsou
povinni ostríhati malických. Nevím, jak se v katolické
církvi zneužívú této zásady k vlastnímu uspokojení.
ale sovetští spisovatelé využívají dukladne této me
tocly. Snad z prílišné horlivosti nebo proste ze strachu
mnozí prehánejí až do krajností nebézpecí a príznak);
rozkladu, které pr~' prímo bijí do ocí témer na ulicích
berlínských a parížsk)'ch. Zajímavý príklad v tom
sn1eru podáv{l nám Vera Inberová v knížce » Amerika
v Paríži <'. Ale dríve nekolik slovo spisovatelce samot
né: Básnírka, která není hez talentu, jedna z nejele
gantnejších žen v Moskve, z cásti práve v dusledku
sySrch castých cest clo ciziny, kterou zná už z doh
preclválecných, není hloupá žena. Všechno to však jí
nepr ekáželo napsat nekolik vet, jež prekvapu ií ty, kdo
znají alespot'í trochu Paríž. . -'

»V Paríži chodí vždy dva strážníci. Jsou jako onen
zvláštní druh papouškll, kterí o samote rychle hynou. Kaž
dý vecer jsou zde také dva. To znamená, že v blízkosti je
doupe, Ostatnc tento název nepriléhá príliš malickému sklíp
ku, tak zvanému »Caveau Baulé<<. »Caveau Baulé« není

doupe, ale také to není úplne ciustOj'l1é místo. Jeto dou
pátko. N az'veme je tak.«

Po popisu vnitrního zarízení, které se u V. Jnberové
podobá spíše Rotonc1e, prechází se k vyprávení o míst
ních mravech:

»:'Jalir i vy.i každ); jim'· platí za své víno ihned. Zde není

tech rafinovaností elegantních restaurací. kde cloveku sVc
rují i takovou vzácnou vcc, jako je telecí kotleta, aniž
vezmou penez napred. \' elegantních restauracích se platí
peníze a7. po nasycení. Zde je jinak. Zde vedí, co je to ži
vot: peníze na prkno a žádné vytácky.«

Jestliže »La Baulé< je uoupe, pak i klúš1ernÍ šk(.la
muže se nazvati týmž jménem. Je to delnická hospúd
ka, kde se v sobotu a o vátcích. zvlášte však co "i._
plate scházejí nejdrobnejší buržoové ze ctvrti, f-ef1le~l
níci a delníci se sv)!mi ženami a prítelkvnemi, kde sedí
!Jez lÍmeckll a POslollchajj písnicky o ctnostném apa
rovi. kter)' šel pod guillotinu pro naždu cloveka, jenž
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zneuctil jeho sestru, a pak o krásné francouzské ženc
- delnici a matce, nemající nic spolecného s onemi
naparáden~'mi bohackami, jež vidí cizinci v obchodech
a na bOlllevardech. A také víno se dává zcela jako
v ~elegantních restauracích«, to jest platí. se za ne lXI
vvpití. A mnohdy je treba velmi težce hledat cíšníka,
jenž se zaposlouchal u hudby nebo se zapovidal s ne
kterým z návštevníku. Prosteji receno, rriyslím, že »La
Bauléq byla obetním beránkem nebo kulisou, za kterO'.l
se schovaly vážnejší exkurse v oboru n'hn}'ch paríž
skS~ch radovánek, jež jsou tam nalíceny na cizince.
Že náš preJpoklad není plodem fantasie, o tom sÝedcí
na príklad kapitola o parížských divadlech, kde v,~d1e
zmínky o jedné vážné scéne mluví se podrobne o všech
»casinech~, »iolies" a »moulinech«, rozhozených jako
hustá sít po meste, aby žádný American neodvezl zpct
dovlasti ani jeden ubohý penízek ve své tobolce.

Citované r~ldky dotýkají se zkázy mravu povšechne,
ale pravého nadchnutí dosahují cestovatelé, když La
cínají mluvit o ženách. Tak Nikitin píše:

;,Anglicanka má jednu príjemnou vlastnost - ráda se

napije a nikdy neváhá sdílet spolecnost s mužem. Hospo
dárství nezná. Dieti vychovává náhodne. Deti od útlého

mládí také pijí, protože pijí jejich matky. Aby deti nekri
cdy, dává se jim do úst cucácek, namocený v pive.«

Takto bylo by mOžno citovat celé stránky, podobne
j,ko u knížete "\. Tolstého, kterého Petr Velik~' poshl,
aby studoval námornictví. ale kter.\r zapsal do s\"ýcil
vzpomínek, že »lid ženský v B nátkách je znacne
ušlechtilý a urostlý i politick:, vznešenÝ, jemný a ve
všem úhledný, ale k rucním pracem není príliš ochot
n~, žije vetšinou v odpocívání, vždy rád popíjí a úca:.,t
ní se zábava k hríchu telesnému je v~lmi slabý. «

V tomto oboru je prímo velkolep~' E. Zozulja, kte
r)" s pohrdáním popisuje verejné domy a vllbec pro
stituci v Paríži. Bylo by ovšem hríchem propást pr:
ležitost a nedotknout se takového pr()slaveného a bo
lntého materiálu:

»Verejných domLI 'je v Paríži mnoho. Popiso'vat se ne
musí: sedí tam prl"Ostejako v k,lv-árnc ženy, ale nikoli oble
ccné, nýbrž nahé. A to je všechno. A vane od nich otrakár

stvÍ. Ta je ryze jižní, otrakárské, orientální. Snad stojí za
ta papsat nejznámejší parížský vdejný dum Chabannet.«

Pak se pnpisuje povšechný vzhled a vnitrní podro!J
nosti s príslušným rozhorcením na vh()dn~'ch míst':,;-h.
Oddíl o prostituci se uzavírú jist)"m faktick5-m m~n~
riálem, kter\' mú dodat solidnosti všem moralistl iícii:1
úvahám. . J

»Zákony a prostituci platí ve Francii až dasud staré, té
mer z osmnáctého století. Tak se prostitutce zaka:tuj'e vy_
cházet na ulici pred šestau hodinou vecerní, okno jejího
]'akoje :7Jusí být zakryto atd. Ta se ovšem neplní, a prasti
tucí se hemží ad rácla dO' vecera celé mesta. Neví 5e, Co' by
delaly kavámy, bistroty, restaurace a hotely bez této
mnúhctisícové, všechna napli'íující armády, jež yecne jí a
pije.«

Po pr0fesionálních prostitutkách prichází rada n;[
mbdé delnice a tak zv. midinetky, jejichž trph osud
znepokojuje z jakési príciny vllbec sovetské cest,)·
vatele:

»Dává se jim (totiž midinetkám 'v den sv. Kateriny)
valno a ony chodí v šaškavských úbarech s cepci manife

stont na ulice, jezdí ve skupinách na nákladních autamO'·
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bilech, pijí, kricí, porádají vecerní bály, tance, abedy, a
všechno to je skutecne jakoby veselé, na pohled dasti bez
starostné, ale prec jen v tamta veselém svátku není nic
zv-]áš( veselého. Povšechná utlacenost francouzské midinet

ly neéovoluje jí, aby jí byla zvláše dabre. V jedné knížce,
jež vyšla v ruštine, našel jsem tvrzení, že midinetky, jež
naprosto nejsou zabezpeceny malickau mzdou, musí do
r1ilavat budget tajnou prostitucí.«

Já jsem však cetla také v jedné ru~ké knize, na j.:-

jíhož autora si, bohužel, nemohu vzpomenout, že mid;
netky chodí v ch!11urn)'ch hust)'ch skupinách Paríží a
živí se v~'hradne krupicovotl polévkou. Je to neuvefi
telné, ale stálo to tak tam, jako by se mluvilo o ru
ských delnicích, které musí zase stát ve frontách na
chléb a skutecne se živí krupicovou polévkou, v Parí~~
neznámou.

Témer stejne mluví B. Kuschner a S. Malyšev.
Zrejme jsou to vzorknvé pa.trony, vžily se do krve a
tela sovetského obyvatele, nebot mnoho lze si vysve
tlit touhou posloužit, ale leccos je prec jen uprímn5'
cit. který vypouští mladé ratolesti šovinistického vla
stenectví. B. Kuschner, tento typic1'}' a snad nejop'l
tmc.i;í ze s()vetsk5'ch vypravecll, píše:

"Francie je duchavní vlastí buržaasie, Paríž je kultu: tlí

metropole buržaasního svcta. \-eliké boulevardy jsou stre
dem parížského života. Zde jsou banky, velké obchodní pod
lliky, nejlepší abchady, zde se s nejvetší virtuositou kulti
vuje národní francouzské umení - j idlo, zde se saustre·

duje svetave-buržaasne známá a proslavená parížská ne
rest.«

~.1alyševovy sentence jsou ješte lepší:
"Vecer nás soudruh Skabelev 7:..vedl do velkého meš(á

ckého divadla, kde bylo pet až sedm tisíc diváku. Obecenstva
by:o naparádeno až témcr k nahým prsílm dam a dívek.
Jevište a hra byly inscenová!"ly také v pomeru k abnaženým
žcnským telum ... Na scéne bylO! množství veselých, zvlášt
ních, smešných vecicek s písnemi. Francauzové se strašne
smáli. Pak se na scéne objevila sklen.ená vana abravských

rOZlJ1erll, v jejichž rozích se objevily nahé dívky a když
vyšly na jevište, jiné, také nahé dívky, vrhly sc dO' vany
a zacaly plavat. Ze slov soudruhu, jež sedeli se mnou, da
vedel jsem se, že ve Francii se všechny politické novinky
s Paincarém a jinými vynikajídmi cleny vlády hrají v do
sti valné brme a jsou témer blízké oné nahé žene, která
také vystupovala na scéne. Francauzská duchovní kultura
dospela k nahé žene. Dál to neprivedla.«

Pri vvjadrování takov)Th n:ízorll mluví se o Fran
cii jen ~e zvyku nebo proto, že Paríž se sv~'mi sve
tly, o nichž se nezapomene zmínit žádnS- z tech, kd,)
Dopisují své cesty, pritahuje jako mot)'le tyto lidi, i.i
lící celé desetiletí v pomerech zcela odlišn)'ch od
l"'":vropv. pj'es prevahu, která se, jak jsem již psala,
zrejme kloní k Nemecku pred Francií, ani Neme~b!
nel1l1iklo oné peceti nemravnosti. Tak R. Gul vypravi
typickou prý príhodu o žene, jež se vzdá za krabici
datlí. Neco takového ovšem se mohlo stát v Berlíne
v clohe inflace, ale typick)'m pro cel}' národ to prec
není. I.ic1é, kterí jen trochu znají Rusko, nehaní je
prec generalisovane za to, že v dobe hla~u l~dé s~ ~e..:
jen prod:1vali za kousek chleba, ale odclavah se Jeste
str::t~nejším vecem, jako bylo lidojeclství, o kterém
však se nikc1v neopovažujeme nejen mluvit, ale ani
myslit, že byio hromadnÝm a príznacným zjevem.

'Co však fíci o tom, když i kladné evropské strán:q
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vzbuzují u ruských cestovatelu ne-li úplný odpor, tedy
aspon zlostnj" sarkasmus. Na príklad Nikitin tvrdí, že
pomníky, jež Francie postavila na pocest padl~'ch z:l
vlast, prišly jí ovšem dráže, než celé nicivé dílo KemCL1.

Známý nám již B. Kuschner rozhorcuje se nad hro
bem _'eznámého vojína pocl triumfálním ohlnukem
v Paríži:

"Za slo lel /=0 smrti císare na památku nové války a no
\'ýeh výboj li pohrbili pod triumfálním obloukem neznámé
ho vojáka. Ta jcho hrobe plane vecný ohen. Banálnost to

hoto nevkusného nápadu je charakteristická pro kulturní
metropoli buržo3.Sního sveta.«

Když se to uváží objektivne, zdálo hy se, ?C my
šlenka neosobního pomníku nemuže b~'l nikomu tak
blízká, jako práve bolševiklm1, jež jsem pro kolektivum
a proti nezávisle rozvíjející se osobnosti. Av~ak tak
silná je neprízet'í. k Evrope, že každ}' její projev, ne
posvecený komunistickou stranou, prijímá se neprá
telsky. Pri tom vzniká otázka, zdali je to skutecné ne
prátelství kultur, nebo jen predstava, vtloukaná komu
nistickými vychovateli. Osobne jsme velmi vzdáleni
názoru, že Rusko tvorí nejakou Evrasii, jdoucí zvlášt
ní cestou, ale nemužeme neuznat, že pouhá agitace,
i kdyby byla sebe šíre postavena, hy nest:1cib. I v oné
Evrope se ovšem liší zeme od zeme. a zárovet'í. pre::
jen nalézáme známky obecné evropské kultury, ke lde
ré pres všechny své zvláštnosti patrí ovšem i Rusko.
Tyto národní známky, rozmnožené o revolucní zvlášt
nosti, prehánejí se tam nyní tak, že obcas vytvárejí
pravou nenávist k Evrope. Lehkomyslnost cestova
telu lejkinského typu dodává všemu generalisované,
casto neoduvodnené a nic nedokazující neprátelské za
barvení, které, bohužel, sovetsk~, ctenár prijímá s ra ..
dost:' nehof v nem spatruje jakési ospravedlnení sebe
sama. Tak vzniká cosi na zpusob bludného kruhcl.
který mtlžC b}Tt rozbit jen svobodnj"m myšlením.

POVOLÁNí A ZÁLIBY

Zdenek Mikyška:

Rozvoj jednobo sportu.
Rozvoj málokteréhO' sportu lze oduvodniti vzrustem

záliby, která by vznikla z jeho predností. I v ten
ni u jsou ovšem dramatické prvky, které však spíše
podporují vzrust poctu nadšených diváku než hrácu,
jeho roz~írení však v stejných letech témer po celém
svcte a jeho zlidovení v celé strední Evrope je spíše
než co jiného následek urcité hospodárské konsolidace
onech státu a znormálneníbehu denního lidského ži
vota. R ~voj tf'nnisu sp.a.dá Rresne do let, kdy došlo
k platové úprave úrednictva stredních vr ~tev, do let,
v ni hž pre<:ta1a,cÍ' lépe pred nimiž pr,estala poválecná
bída. \' n; hž prestaly také válecné zisky. Se zmenše
nými ~taro~tmi o zítrek existencní prišly starosti jed
nak o pobavení se v tomto zítrku, jednak O' rozumné
zužitkování casu, který skýtal. Také studenti, zvlášte
stredoškoláci, do,táva}'i rozum, cím vetší casová pauSa
je delila: od revoluce v Cechách a od ustavení a pozdeji
opet zrušení samosprávy, 1eckde politických témer vý
boru. žactva. Jali S'Ci pestovati tennis na hrištích, která
se množila jako houby pa dešti. Tak se množilI'Y také

••••••• ?

obchody se sportovními potrebami, ba vznikla dokonce
i l~ová živnost: stavitelství tenni,ových dvorcu, živ
nost, kterou provozu jí lidé. jichž prídomek akademickj"
jest: architekt.

l~ozvoj a zlidovcní tellnisu j5 u témer synonyma.

Je Ihostejno celkem, zda tennis se rozvíjí proto, ž.e/cet clenu trídy zaopatrenj"ch ro. te, anebo zda sV ~~;áprístupným i kruhum méne zaopatrenj"m. Dznae. nut
no. že termín zlidovení tenni~u není príliš prehnan~·.
U nás i jinde hrají temlis tridy stredostavovské a prís
ne hospodársky a ,.polecen,ky vzato i nižší. Úredníci
n~jnižších hodnostních tríd tennis hrají ~tejne u nás
jako v Rakousku, žáci obcanských škol se mu ucí ko
lektivnc. t. j. nikoli jako synkové té a té rodiny. nýbrž
j.ako žáci té a té trídy, stejne na príklad v Mladé Bole
s.Javi a New Zeelél.ndu. Nevím. je-Ii pravda, že ve Víd
nÍ' sehrála match mužstva z.amestnancu plynárny a za
mestnancu mestských ellektrickych drah a zda to ne
byli pouz'e zamectnanci kategorilí vyšších, ale událost
t<Jto, re. f}. její D'ravdepcdobnost prece Í'en odpovídají
Sktltecným pomerum.

Že zlidovení tennisu prineslo sebou i urcité minus
pro tento sport. '0 tom nehí nejmenší pochyby. Zminuje
se o tom t<lké ne~tor ceských profesionál{l Frank Bu
riánek v Ten n i s-G o 1f-R f' v u i. Je to samezrej
mé: noble~a b~Tvá jen zrídka v praxi kolektivismu, a
r)'chle t vý'Voje nemívá dost casu k dokonalému pri
zpusobení nových údu 'Íntencím autora a prvého no
sitele. Etiketa tennio.u v rozvoji nerovná se etikete ten
nisu anglicl0Tch ladies' a lordu. Bylo tomu také u foot
balu podobne. Zanikla mužstva bank a mužstva,
v nichž hráli lidé graduovaní. Na jejich místo prišla
mužstva z kruhu skutecne lidov\'ch (címž nemá být
receno. že dektori neopatrí do lidových vrstev), jen~e
pakracování té obddby bude patrne jiné. Mužstva bank
zanikla, a již nikdy nedošlo k jich reorganisaci. U ten
nisu je tomu jinak. Jeho pestování se z,e spollecenských
vrstev 'neprelilo, nýbrž pouze rozšírilo do vrstev lido
vých. aby ve vrstvách, z nichž vyšlo. prece jen preváž
ne zu~,tal0. Do vrstev nejlidovcjších pl'onikl tennis
v míre zatím minimální. él pro prílišné bohatství stalo
se tennistl neverným také pomerne málo ledincu. Snad
vetšina zámO'žné vrstvy se nevenuje tennisu s takovou
intensitou jako kdvsi, dokud její drerkv ne'1"ely príle
žitO'st ucit se ovl,ádat volant a její synkové dokonce
ucit se rozeznávat marku stroje -jen nedbalým vzdále
ným rohledem neho dokonoe podle zvuku motoru, pre
ce však na a ve ,kríních všech vi,l,na Berounce i v Bu
cenci se stá1e ješte povalují a povalovati budou dobré
rakety anglických marek. zatím co v}'robci domácí vy
hoví potrebám tennisu zlidovelého.

O delnickém tennisu nelze mnoho psát. Jeden, vy
slovene burzoasní, tennisový klub ucinil kdysi ústupek
vláde verejného mínení levice a figuroval v seznamu
svého clemtvaiedním delníkem, jehož osud brzy se
stal neznám}Tm. Pozdeji skutecne vzniklo nekolik del
nických tennisových dvOrCtl, a zdá se, že i komunisti
jsou 'lla skoku uznat lawll-tennis jako jednu z míco
vých her. V Rw:.ku rovnež kladba vyslovená nad tímto
sportem ztrácí stále víc a více na úcinnosti, a sovet
ský tennis, není-Iii znám svou trídou, je známý akspon
svou exi"tencí. Rozvoje v tomto smeru však ocekáYatl
nelze. Jednak snad proto, ponevadž tenni", není spor
tem pr'0 lidi, kterí pracují 8, prípadne vílCehodin den
nc telesne, jedna.k proto, ponevadž úspešne provow-
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PHtomnosL

Z ostudy kabát ale jak jej svléknout ~
(K clánku Karla Capka v 1. císle Prí tom n o s t L)

Panu dr. Capkovi anonym ošklive ublížil. Využiv té okol
nosti, že hlava státu poctila Dr. Capka návštevou kdysi na
silvestrovský vecer, udelal z toho aféru zpltsobem dokonale
sprostým. Vec jest ostatne dobre známa. Slušelo by toliko po

dotknouti, že Karel Capek vynaložil vše, aby anonyma ztre
stal a že se mu to po slušné rádce mesíclt a znacném úsilí po
darilo. Mel k tomu také všechny dltvody, nebot verejnosti
bylo jasno, že neprímo pres jeho osobu mel býti rafinovane

rady hrácu, jimž v cele stál Jan Koželuh, clovek úžas
né techniky a možností, jimž na závadu jsou jedine
jeho špatné neryy a stejne špatnS" žaludek Kdyby se
v techto vecech mohl vyrovnat svým profesionálním
hratrím. neho kdyby jeho bratr Karel nebyl profesio
nálem. nSrhrž amatérem, pak by nejvyšší tennisová tro
fej _. Davis Cup - brzo našla cestu do Leskosloven
ska .. \1e i hez finálního \"ítezství v této konkurenci. jež
teprve nedáVilO prešlo z rukou Ameriky do rukou
Francie. byly úspechy \"~Tkol1'néhotennisu ceskosloven
ského y)'nikající. Ciferne to dokazuje nejen každorocní
postup ceskoslovenské equipy práve v Davis Cupu, do
kazují to též v~rsledky mezistátních utkání rok orl roku
Dr3vidtlnejších a výsledky sOl\kromé úcasti cs. hrácll
na turna jich v cizine. Na tomto poli vykonal cs. tennis
skvel~' kus nenucené, úspešné a la'ciné propagacní
práce.

Rovnež administrativa v hranicích státu vykonala
celkem svoji povinnost. Dovedla se dostatecne zbavit
nazírání s hledi"ka témer v)r!ucne pražského a ze stre
diska celkem volontérsky vedeného vybudovat skutec
né ústredí. Heslo: Es bleibt immer noch zu wli.inschen
íihrig«. mohlo by sice i zde b~'ti vysloveno zvlášte Slo
venskem a Pod-karpatskou R usí. prece vcak vvbudo
vání administrativy. potrebn~'ch rád tI. pravidel" a do
sažení dvoumiJionového obrat! 1 rocne dokazu jí, že bylo
pracov~ll1o úmerne s potrebou dohy a rozvojem tenni
su. který je nejen kulminací osnovy jeho pováleC11ých
dejin. n~rhrž i predmetem zájmu weta nesportovního.

Že br v~-voj tennisu y tesko<;lovensku dosáhl pocet
ne vyšší mety než dnes. t. j. že hy procento jeho hrá
CLlstoupalo víc než úmerne k poctu obyvatelstva, není
pravdepodohno. At již dojde' k %:mene amateursk~'ch
pravidel ci nikoliv, at dojde i k z.Jepšení životní úrovne
\' repuhl'ice. zllstane tu ješte druh~' cinitel. od kterého
jest odvisl~· rozvoj každého sportu. Tím cinitelem je
cas. t. j. soukromý cas. jinak receno tak zvaná volná
chvíle, statek to jedi·ncl1v. kter~' neroste úmerne s gáží,
Jinými slovy: mnohem více li,c1í.kterí by meli ješte cas
hráti tenn:is, již nebude. Takl; lnlcle ubj'.vat - myslím
- lehkomyslnosti. s kterou se ješte dnes propadává
na stredních školách více méne pro ddbrý výsledek
v tom neb onom sportu. A pokud snad hudou pribývat
lidé, kterj'rm poroste príjem, kter~' neplyne z gáže, ný
hrž z tantiém. z ohchodtl ohratovS'ch a pod .. nehude
jimi prihývat pocet hr;lHl tennisu. poneva,dž to jsou
lidé, kterí se sportu, v nemž vykonává pohyb jich
vlastní sval, nevenují. To jsou lidé. kterí jsou oporou
rllZných sportLl motorov~·ch. kterí se snad. po nahytí
urcitého stupne vážnosti. zacnou venovat golfu.

vati lawn-tennis nelze oloveku telesne unavenému
ani velká duševní únava nepodporuje talent jed.incLlv
- jednak proto, ponevadž cloveku pracujícímu težší
telesnou práci než je telesn~" v)'kon pri tennise. nedala
by tato hra tolik, aby jej pripoutala. A pak: je sice
nutno uznat, že tennis podstatne zlevnel, prece však ne
tolik. aby mohl hýt nazván laciným sportem. Ale ne
jen tellnisové potreby nejsou nejlevnejší (i laciná ra
keta a laciné mícky se musí obnovovat!). ale cas jest
stále stejne drah~'. ne-li dražší a dražší, a zvlášte cas
venovan)' tenllisu. Správne vyjádreno hy to znelo tak
to: tennis je jiste sportem, ale sportem pro cloveka.
který má cas pri sportu se bavit. Pouhou telesnou V~"
chovu obstaré plavectví a lehká atletika o mnoho lev
neji. A to opet nejen proto. že voda je lacinejší než
court a proto. že tyto sporty nepotrehují nic než pla
vek, príp. trenýrek a strevíCI"!. n)'brž i proto. že to. co
dá tennis zdraví a teles11émll rozvoji clovekovu za ho
dinu, dá mli l'ehká atletika. príp. ]),lavect\·í. prece jen
rychleji. N. R. pri tennise je vždy treba smluvit se
s partnerem. a to pri lehké atletice odpadá.

Zbývá Ješte ZCldpovedeti otázku. jakou roli pri tom
to rozvoji hrál státní svaz tennisov)'. jehož úloha byla
dvojí. Prvou lJ)'la I~otreha prestavby mezinárodne sice
uznaného, ale prece jen pouze zemského ústredí v in
stituci takrka ústavní. t. j. v nejvyšší instanci urcitého
oboru sportu ve skutecném státe, kter~'m dríve l}rece
zeme koruny Leské nebyly ani pres uznání .\nglickou
Lawn-tennisovou Associací ci Olympijsk)rm Výborem.
druhou byla úloha hlavní. t. j. práve ono prizl)Usohení
potrebám hry. z níž pomalu se stával sport, a to, jak
již receno, sport lidO'·S". Ye cti C'eskoslm'enské la",n
tennisové associace a snad i Deutscher Lawn-Tennis
verhandu budiž receno, že byly 'ne-li vubec prvS'mi.
tedy jednemi z prv~'ch sportovních institucí, které ná
rodnostní otázku dovedly rozrešit témer tesne po pre
vratu a to rozumnou smluvní úpravou. která ponechala
D. L. T. V. témer úplnou autonomii v prámci státu. ale
ucini']'a jej clenem (:s. L. T. A., jediné to tennisové in
stituce ceskoslovenské. maj,ící právo vystupovat na
venek a býti cl,enem Férlération Tnternationale de
Lawn-tennis. Nel1ze-li ríci mnoho o tom. jak se státní
svaz zhosti~ úlohy druhé. pak je to pouze proto, že se
jí zhoštoval' až dosud ZpLlsohem. kter~T nenatropil VL1
bec žádný hluk, kter5' však zpLlsobi'1.že v jinÝch spor
tovních svazech témer vždycky se o LS. L. T. A. mlu
vi'lo s úctou prináležící pouze ústredí konsolidované
mu, které svoje pole ptlsobnosti celkem oV'ládá, a to
jak v hranicích státu. tak za nimi.

Zvlášte v tomto úseku pllso'bnosti darilo se ceskoslo
venskému ústredí od roku 1926 velmi dobre. Lesko
"Iovenský tennis hyl sice již dríve, dík nekoIika do
hrým ceským jménum. y cizine dohre znám. jeho zná
most pak se rozví jela úcinne od roku [925. dík posta
vení prvého stadionu na Letné: teprve "šak rok na to
dochází k hlubší soustavné spolupráci s cizinou, a to
jak u orgal1'isacních stolí"!. taJ!<na onom žlutém, v An
gEi a v Americe z·eleném poli. na nemž rozhodují v~'
sledky.

Tyto výsledky jednech to také byly. které pracovaly
ruku v ruce s organisacní schopností jiných, a je -težko
ríci, zda práce prvých hy1a odvislá od práce druhých,
ci naopak. Jisto je. že se navzájem dobre podporovali.
stejne jako je jisto a pri!rozeno, že k zv}'šené a úspešné
éi'nnosti organisacní zavdala prícinu dobrá kvalita
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zasažen president. Tato trapná zkušenost však zpusobila, že
Karel Capek stal se zaujatým pokud jde o kri tiku pla tné tisko

vé nO\'ely a že »diskutuje s vášní". Ackoliv tedy nepochybuji
ani na okam7.ik, že jeho clánek »2 ostudy kabát" psán byl
\" nejuprímnejší snaze po docílení nápra q' záškodnických mra
\'li naší žurnalistiky, jsem stejne pevne presvedcen, že, cetl-li
jej Dr. Mificka. proiesor kri111inalistiky 11<1 universite Karlove,
tdril se velice neduverive a není vylouceno, že chvílemi byl
i nervosní. Tentokráte bych držel radeji s proL Mirickou.

Neboi námet k tiskové reíorme, jak jej podává dr. Capek, je
tak neslýchane radikální, že by pomocí neho bylo možno zcela
bezpecne, tak rekneme behem nekolika týdnú, z a s t a v i ti
\' Š e c IIII Y n o v i n y, vy c h á z e j í cín a p LId e C e s k o
s I o \"e II s k a, a to pocínaje V e c e r ním L i s tem a R í š
s k o li Str á ž í až k H o s t i m i I u a 2 á j 111U m ces k Ý c h
pe k a r LI.Prí tom n o s t v to pocítaje.

Je možno s dr. Capkem v jednom zásadne souhlasiti: Teror

anonymLI a novinársk~rch apacú stává se nesnesitelným, takže
zacíná býti nesporno, že pujde-li to tak dále. zákon z r. 1924
nebude staciti na jeho potlacení a snad již nyní nestací. Rešení.
které nabízí dr. Capek, je neprijatelné. Jisto je totiž, žen o v -Sr

zákon sebe drakonictejší nápravy neprinese:

alesPoll ne podstatné, nehlede ani k tomu, že nekteré návrhy,
které podává Dr. Capek. jsou právnicky i technicky neprove
ditelné. Jiste netuší, že svým návrhem na ústní provedení dLl
kazu staví úplne na hlavu celou instituci vyšetrujících soudcLI

a prípravného vyšetrování, instituci, o jejíž úcelnosti práve
v procesech tiskových nebude jiste žádný právník ani okamžik
pochybovati.

V nejvetších rozpacích ocitl by se Dr. Capek, kdyby mel
právnicky stylisovati, co míní zl'omyslnou lží. S tou

zlomyslností by to snad ješte šlo, nebot pojem tento není trest
nímu zákonu neznám, ale co s tou lží? Kdo je oprávnen ji sti
hat? (Pri tom predpokládám, že Dr. Capkovi taue na mysli lež,
která ne n í urážkou na cti. Prípad v jeho clánku uvádený

O prepychové vile s cestickami, sypanými indickými perlami,
není potud presný, že v souvislosti s dalším textem nebyla by
event. prece jcn vyloucena žaloba pro urážku na cti.) A na
konec proc by se mela vLlbec lcž trestne stíhati, když nicí cest

nebyla dotcena? Dostaneme se na konec k tomu, že piljde-li
o lež z I o mys ln o u, budeme vlastne míti co delat s urážkou
na cti, cili jsme v zacarovaném kruhu. DnI Capkovi tanuly
•'\'šem asi na mysli prípady, kdy napadený nemuže se brániti
í.alobou proto, že objektivne není dosti jasne patrno, zda jde
o útok na cest cili. nic. Rekneme na pr., že »Vecerní list" na
píše o Dru Capkovi, že mu uschlo všecko ua zahrádce, treba
že ve skutecnosti Dr. Capek bude práve nadšen její zelení.
Pred tímto holým faktem bude státi bezmocne se svojí tisko

vou reformou stejne Dr. Capek jako právník s trestním zá
konem. Pripojí-li "Vec. list«, že ke zkáze zahrádky došlo neod

borným pestováním rostlin, budou Dr: Capek i právník zase
oba stejne daleko, nebot Dr. Capek bude na pochybách, zda
jde o z I o mys I n o u lež, právník, zda jde o urážku na cti.
Vec bude však vyložená - ovšem soucasne pro oba - bu
u -li míti "V. list« tolik smelosti, aby dodal, že dle bezpec
ných informací jeho zpravodaje, jde vlastne o zasloužený trest,
který Karla Capka stihl za to. že potírá vznešené ideje, hlá
sané »Vecerním listem«, nebot Karel Capek v tu' chvíli pro

hlásí, že jde o z I o mys I n o u lež, zatím co právník bude
tvrditi, že jde o prosté uvádení u verejný posmech, tedy uráž
ku na cti. Jinými slovy: pojem zlomyslné lži, jak jej navrhuje
Dr. Capek, je pro trestní právo naše zbytecným a pusobil by
žalobcum tytéž obtíže jako dosavadní pojem prosté urážky
na cti.

Ostatne pochybuji silne, že Dr. Capek uvážil dúsledky, které

by stíhání prostých novinárských, trebas zlomyslných lží nutne
prinášelo. Byla by to proste úplná záplava, která by zakrou
lila krk naší beztak již ochromené justici.

FI i tom všem zapomnel Dr. Capek na jednu dúležitou okol
nost, že totiž mnohdy nebezpecnejší než zlomyslná lež jest
zlomyslná p r a \- d a, po které jinak \'erejnosti niceho není.
Nebot je jiste soukromou vecí, má-Ii známá herecka X. pomer

se sv~'m partnerem Y., nebo spisovatel Z. progressivní para
Iysu. Na tuto zlomyslnou pravdu nemá návrh Dra Capka T.ád

ného léku; má jej však naše platné trestní právo, které, \':;
!ucujíc jakýkoliv dúkaz pravdy nebo pravdepodobnosti v ;)I'í
padech, kdy obvinení bylo vzneseno, aniž k tomu byl kdo
z\'lástními okolnostmi nucen, ukládá soudu, aby trestal pouhý
íakt, že podobná intimita byla bezdúvodne \'ynesena na \'e
Y·ejnost.

V dalším dlužno vytknouti tiskovému návrhu Dra Capka, ;~e
nezavildí namnoze veci nové, nýbrž zostruje toliko narízení a
sankce již známé ct platné. Tisková novela z r. 1924 W:l prece
i:trátu zpúsobilosti k funkci odpovedného redaktora až na dobu
dvou let. odejmutí sazebních a dopravních výloh novinám a
dokonce z: aurcitých lJredpokladLt zastavení vydávání periodi
ckého tiskopisu, ovšem za predpokladú trochu jiných, než
z ktel'ýcll \'ychází Dr. Capek.

Není smyslem léto úvahy zabývati se bod za bodem jednot

livými zásadami Drem Capkem navrhované reiormy tiskového
zákona. Dr. Capek jiste sám by slevil, kdyby práve nebýval

byl postižen nemjlým procesem s N á 1'. L i sty a kdyby mu
byly odborne postaveny pred oci všechny obtíže a nedozírné
dLislcdky, k nímž by jeho drakonické zákony vedly. Diskuse
byla by zajímavejší, kdybychom si položili otázku, zda vubec
je správné cekati nejakou spásu od prísného zákona. Dr. Ca
pek. jak pa trn o, obrací se k tomuto prostredku jen z nouze a
nerad, jsa presvedcen, že náprava odjinud již prijíti nemúže.
Pti tom je charakteristické, že volání po zpl'ísnení tiskového zá
kona vychází nejsilneji práve z rad žurnalistú. Dr. Capek není
totiž sám. Mezi novinári panuje myslím 'šeobecné presved

cení, že zákon selhal a že je nutno nejakým zpusobem jej upra
viti nebo doplniti. Okolnost tato musí vás naprosto prekvapiti,
obrátíte-li se jen trochu do mínulosti, t. j. do r. 1924, kdy no

\'ela byla projednávána v parlamentu. Až do jejího uzákonení
byla obrana jednotlivce proti tiskové urážce na cti vlastne
vccí velmi problematickou. Spor rozhodovala porota -- aparát

težkopádný, mnohdy záhac!ný. a hlavne drahý,; pri této per
spektive zašla mnohému chut poušteti se do procesu. Je zná

mo, že této okolnosti tisk silne zneužíval. Proto když prosko
cily prvé povesti o tiskové novele, byl z toho v naší žurnali
stice hotový poprask. Mluvilo se o náhubku, který má býti
tiskn nasazen, a ustanovení nového zákona, která dávala od
povednému redaktoru možnost, aby jmenoval pLtvodce, ozna
cena byla za porušení r e d a k cní h o taj e m s 't \' í. Že vojna
byla tuhá, patrno z dLtvodové zprávy k tiskové novele, v níž
ústavne-právní výbor uvádí toto:

"Bylo dále namítáno, že vládní návrh sahá na ž i vo t n í
pre d p o k I a d s v o bod n é h o t i s k u. totiž na p o v i n
n o s t zachovati r e d a k cní taj e m s tví a že ohrožuje

stavovskou cest žurnalisty tím, že žádá na nem vyzrazení
jména púvodcova a slibuje mu pro ten prípad beztrestnost
nebo alespon mírnejší trest. ... Ústavne právní výbor je
presvedcen, že žurnalista, jenž pracuje s poctivým a plnc
odpovedným informátorem, tohoto práva neužije a bude

. moci takový informátor bez obavy jako dosud sveriti se
odpovednému redaktoru. Nejakých škodlivých následkLt pro
úlohu, jež prísluší tisku ve verejném živote. není proto tre
ba se obávati."

Tedy to, co dnes Dr. Capek považuje za naprosto nedosta-

31



,P"Titornnost:,

tecné, považováno bylo pred necelými peti lety za neco, co
sahá na "životní predpoklad svobodného tisku«. Co by se bylo
asi stalo, kdyby clánek "Z ostudy kabát« byl vyšel dne 10.
ledna 1924? Vždyt vlastne dle názoru Dr. Capka jest redakcní
tajemství, jehož duležitost neodvážil se popírati ani ústavne
právní výbor sncmovny, vlastne pramenem všeho zla: ,,0 tis
kové uráice, spáchané anonymne nebo ke které se dodatecne
neprihlásí sám pisatel, není prípustný dukaz pravdy!" Životní
predpoklad svobodného tisku, redakcní tajemství a stavovská
cest žurnalisty, prikazující zachovati mlcení o osobe informá
torove, jsou tedy návrhem Dr. Capka via facti a bez rozpaku
odstraneny jako veci nejen bezcenné, ale prímo nebezpecné.
Kolik lumpu by se však pri uzákonení této zásady pod kuži
smálo! Co šmejdu bylo prece odhaleno práve tím, že tisk na
podkladc informací á clánku informátoru, jichž jména n e
m o h I a v u b e c být i v e r e j n o s t i s del e n a bez ohro

žení jejich života a existence nebo i bez ohrožení veci samé,
na ne upozornil! Dr. Capek "diskutuje s vášní,,; pod záštitou
redakcního tajemství byl naú ucinen sprostý útok, proto pryc
s redakcním tajemstvím. Jinak byl by Dr. Capek jiste vážil
dobro i zlo na vážkách redakcního tajemství mnohem opatrneji

a v ka:Zdém prípade (Islldek byl by nabyl formy mnohem mír
nejší.

Tvrdil-li jsem hned s pocátku, :Ze lex Capek úspechu míti ne
bude, dodal jsem hned k tomu, že k náprave zdivocelých po
meru v našem tisku se vúbec pomocí zákona nedospeje. Dr.

Capek se tragicky mýlí. Lze snad uvažovati o náprave plat
ného zákona v leckterém smeru (mlt~ví se o neprakticnosti za

vedených obligatorních, smírcích roku a j. a j.), ale zostrení
sankCÍ trestních a utažení smycky zákona úspechu míti nebude.
I kdyby Dr. Capek zavedl trest smrti zastrelením pro všechny
cleny redakce listu, který se dopustil urážky na cti, docílil by
tím sice s velkou pravdepodobností brzkého a úplného vyhu
bení všech redaktoru, ostouzecÍl však tím valne neubude. Snad
pro to nelze uvésti dosti rozumné duvody, ale je zkušeností
mezi kriminalisty známou, že ješte nikdy nebyly trestné ciny
trvale zamezeny nebo alespon omezeny pouhým zostrením
trestu. Ze zastavování casopisu a vyhazování redaktoru nelze
si tedy mnoho slibovati.

Nezb}'vá tedy prece nic jiného ne:Z voliti cestu jinou, byt
mnohem obtížnejší, zdlouhavejší a dlc názoru Dr. Capka m:J.r
Ilon. Zdá se, že uez v Ý c h o v Y to prece jenom nepujde.
A bylo by snad radno pocíti nejprve u žurnalistu samých. Úro
verl ti ku zarucene stoupne tím okamžikem, kdy povolání
redaktora (jmenovite vecerníku) prestane býti namnozc úto
cištem lidi nevzdelaných, existencí pochybných, kterí smysl
svého povolání spatrují v povalovánÍ se po kavárnách a shá
není klepu. Dr. Capck je skeptik a desí se požadavku sesuro
velého a sensacechtivého ctenárského publika. Zde pomoci
muže toliko o r g a n i s a c e vážných žurnalistu, kterí se od
hodla4 celiti poptávce po sensaci a sprostote za každou cenu.

Dovedou-li to lékari, proc by to nedokázali žurnalisté? Ne-li,
pak není skutecne pomoci a nezbývá nic jiného, než aby lidé
verejne cinní pripravili se na boj. I za platného zákona lze se

prece dopracovati jakés takés satisfakce; odvolání klepu o sil
vestrovské zábave ve vile Dra Capka v "Nár. Listech" bylo
toho dukazem. Dr . .Taroslav Drábek.

*

Anonymita u soudil.
Vážená redakce!

Pan Kolrnan-C~,sslUs ve svém cltnku "Anonymní pachatel"
v posledním císle minulého rocníku Prítomnosti dospívá k zcela
ol'ravnenému záveru, že jedním z duvodu vzniku zlocinnosti jest
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jaká!i oslava zlocince, jíž se mu dostává v referátech ze soudní
síne.

Souhlasím plne s jeho vývody, myslím však, že duvodu pro
anonymitu pachatele jest více. Když se pri posuzování theorií
o trestu díváme na theorii o polepšení viníka ~ oprávnenou ske
psí, mužeme jí alespon v nekterých prípadech upríti platnost.
Musíme alespon u nekterých obžalovaných pocítati s vulí k ná
prave a k poctivému životu. Trest obžalovaného smí pak býti
pouze ten, který mu byl prisouzen, a nemelo by k nemu jako
tI'est dO'datkový býti pripojováno ono Kainovo znamení, jež mu
vtiskuje soudním referátem zbytecne a bezohledne zduraznená
verejnost soudního rízení. Vždyt prece pachatel trestního cinu

v prevážné vetšine souzených prípadu vrací se po odpykání tre
stu k svému obcanskému životu, k svým starostem o výživu
svolj i a príslušníku své rodíny! Vždyt i zákon sám na to pama
tuje, a celá instituce podmíneného odsouiení zbudována jest
na techto predpokhdech! Nikdo v zásade krome soudu nemá
práva, aby zvedelo podmíneném odsouzení obcana, a proto také
soudy nikoho O' podmíneném odsouzení nezpravují. Co však
platna tato shovívavá diskretnost zákona, muže-Ii v soudním
referátu býti porušována a obvinen.ý staven v nem na pranýr.

Na Slovensku platí zakon - z uherského zákonodárství ješte

- podle nehož uverejnování zpráv 01 prelíceních s mladistvýmí
pachateli, jakož i uverejnování jejich jmen je precinem. Nemá
li zákon o podmíneném odsouzení takového ustanovení, jež by
uverejnení jména podmínene odsouzeného zakazovalo, jest to
jeho nedostatkem a búde proto úkolem soudního referenta,
o jakém píše Kolman-Cassius, aby i z toho duvodu anO'l1ymitu
zachoval.

Bohužel dosud máme také referenty, kterí ú mys I ne i o ta
kových prípadech jméno uverejnují a oduvodnují to tím, že
uverejnení jména jest jediným trestem. kterého se poIdmínene
odsouzenému pachateli dostalo. Co vša.k je legitimuje k takové
mu trestu, patrne nezkoumají.

Dalším duvodem pro anonymitu pachatele jest ohled k jeho
rodine. Proc její hanba a žal, beztoho casto nezmerný, má býti
tiskem rozširován?

A když již hovorim o anonymite, dovolte, abych nekolika
slovy thema rozšíril. Nejenom anonymita pachatele, ale ano
nymita všech osob na soudním rízení' z úrední povinnosti zúcast
nených! Tedy hlavlle clenu soudu (vcetne soudce vyšetrujícího),
zvlášte predsedy a státního zástupce. (Zastávati též an~mymity
obháj cu-advokátu znamenalo by prehlížeti potrebu rek 1a m y,
danou risikem jej ich povolaní). Kdyby státni zástupce a clenové
!'oudu zbaveni byli onoho pokušení, jež obsahuje vylícení jejich
pocínání, reprodukováni jejich výrdku a ev. i kritika jejich ob
žalovací recí (prirozene lichotivá - jinak by redaktor nedostal
r,i"ište soudnícku) v novinách, bylo by to jiste vecnosti a váž
nosti výkonu spravedlnosti jen na prospech. Bylo by méne sa

11Jolibých, casto úplne nevecných a proto zbytecných a výkon
srravedLnosti zlehcujidch extempore a histrionství. Páni
Sadílkové nejsou pouze mezi porotci, je jich dost i mezi soudci
z povolání a státními zástupci zvlášte, maj í-li ambici získati
popularitu. Myslím, že po 10lt1ském roce, bohatém na aensacní
procesy príklady, napadají každému, kdo je jen trochu sledoval.
A tak provolání Cassiovo: »Umlcte zlodejský kýc, soudní refe
renti budou.:ll05ti!" mužeme právem rozšíriti: »Umlcte kýc
U soludil vubec.« Soudce.

K dnešní'mu císlu jsou pl'iloženy slo
ženky pošt. Ú/\ .šek. Prosíme pány od
b(J1'atele,aby ji'mi vy'rovnali event. nedo
platl~y a zaplatili predplatné.
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