
PntomnosL
Strany ci osobnosti.

II.
dyž se pred deseti lety pri delání ústavy debatovalo
o volebním rádu, uvádeli odpurci vázaných kandi

tních listin - tak jako dnes -, že prední jejichsna
u je zajistiti volbu odborníku a schopných lidí. Poklái za prokázáno, že politické strany mají pohrdání

itou vrozeno, že však naopak volicstvo, nadáno
zrakem, odborníky a schopné lidi v davu objeví
znese k dustojenství. Jaký princip vlastne hájili

y zastánci vázaných listin? Beda, i oni uvádeli, že
ní jeiich snahou je zajistiti volbu odborníku a schop-

h lidí. A ujištovali, že to bez vázaných listin nejde.
tedy clovek, který hledá pravdu, se ocitá v brynde

ismu. Zajisté, kdyby zastánci vázaných listin se
opovržlive vyslovovali o odbornících, kdyby byli
pansky dali najevo, že jim na ,schopných lidech
žf, tu bychom se mohli 'rozhorcit a hnát útokem:

ni se vYslovovali o zásade, že doparlamentil treba
t neHepší lidi, stejne uctive jako vya my. Vím,

máte nápad, napadlo mne to také: mohla v tom
"akém vyslovování a uctivém ,prohlašování být

eš; vlk se tu mohl procházet v rouše beráncím. Ale
o si dovede dosti žive uvedomit situaci z tech let,
st rici podle svého nejlepšího svedomí, že to nebyla
tváfka. Sociální demokrat dr. Meissner, jehož je

pokládati za duchovního otce vázaných listin a
Jiríma za otce, tedy aspon za nejlaskavejšího
~mluvil tehdy takto: dáte-li volicum právo škrtnt

nit na kandidátních listinách, které jim predložHe,
býti výsledek takový, že dekapitováni budou od

tet, ponevadž nejsou dost populární, a budou na
eni známými agitátory. A obrácen k národním de

Ittatum, kterí do poslední chvíle neprestali usilovat
nu, pravil:

»Rlkám vám, jestliže chcete, aby par1amentarismus
u nás ješte více poklesl, jestli chcete vzít .lidem, kterí mají
chut k práci vecné a odborné, tuto cnu! a chcete-li, aby

vrátily drívejší volební agitace, pak prijmete systém
" a uvidíte, že veliká cást vás se ani nebude moci do~

ti do príštího sboru.«

li tato slova uprímná r(a radim, aby tak 'byla pri
, tu, i kdybych byl fanatickÝm zastáncem vol-
andidátníchlistin, bych cítil, že ze 'mne fanatismus
á'ri, a rekl bych st, že je mou povinností, abych
v!t podíval i s druhé stránky. Tolik, domnívám
erne pokládati za jisto, že v nervosních dobách,
a léta 1919 a 1920, kdy poulicno,st byla znakem

každé politické a;kce, byl by lid nejradeji volil ty,
ejhlasiteiiumeli kricet na tržišti, jejichž ústa byla
hlubina, a jejichž sliby neznaly mezL Za tako-

kdy lid daleko více usuzuje nervy než roz
by patrne onen ušlechtilý volební rád, který ..

huje výmenou za vázané volební listiny,
demagogii. Je-li možnost, že by následkem

volebního rádu byla do 'parlamentu navolena

zdrcující, vctšina. demagogu' - a. tuto. možnost nikterak,
nelze v nekterých dobách, popkat- tu ,z toho pro nás
vyplývá povinnost opatrno,sti. Zastánci a,' odpi'lrci váza.
ných listin, .nelišili se v cílech; aspon ppdle toho, co rí
kali, ti i oni chteli zajistiti volbu nejlepších •. Roz.díl byl
v ttom, že ti, kdož prosazovali vázané volební listiny,
byli daleko skeptictejší, šlo-li o svetlo, volicova rozumu.
Národne demokratický recník to. postrehl a IPravi1, že
ho zaráží neduvera, jakou má p. referent k volicstvu.
Sociálne demolaatictí vudcové specielne meli k nedu
vere ucházející di'lvody.

Pred nejakým casem, když 'se' zacalo zdát, že heslo
svobodné osobní, volby' by, mohlo .míti nejakou pritažli-,
vost, svárily se ~'strany o to, 'kdo' vlasttn.e·tenkráte pred
deseti lety, byl II}rO, volné kandidátní listiny a kdo,'protL
nim. Nutno vydati svedectvú pravde" že jediná národní
demokracie' do; p010lední chvíle všemi svými recníky
i hlasováním odporovala, principu. vázanosti. Lidová
strana brzy, tehdy prodala svuj odpor za ,to, že z ,ústavy
byl vypušien,paragraf o.odluce státu od .církve. ,Národní.
demokraté však dusledne hájili volicova individualismu.
Meli k tomu (mimo príciny rázu Isociologického, o nichž
ješte promluvíme) také specielne jeden 'politický duvod.
První debata o volnosti ci vázanosti ka:ndidátních listin
byla 'Svedena už na zacátku r. 1919, když se delal vo
lební rád do obcí. Zdá 'se, že PI>. Sís a Dyk, kterí tehdy
podali minoritní návrh na možnost škrtání a 'prestavo
vání ve volebních listinách, se domnívali, že by bylo
možno tímto zpusobem vylécit pomery v, sociální de
mokracii" jež zacaly vzbuzovat obecné obavy. Šmera
lova skupina, poskvrnená rakouským oportunismem za
války a posílená práve Isplynutím strany 's bývalými
centralisty, se zacala cím dále tím jasneji orientovat
bolševicky. Pánové Sís a Dyk si predstavovali, že ra
dikalismus v sociální demokracii je jen výmyslem bý
valých oportunistu za Úcelem další osobní 'kariéry. My
slili, že stací dát delnickÝm volicum volnost, 'aby mohli
volit tu nebo onu osobu, a že oni nebudou mít nic speš
nejšího na práci než bývalé rakouské oportunisty vyhnat
z parlamentu a odevšad, odkud je tO' možno. Verili-li
opravdu, že sociálne demokratictí volici by k tomu užili
volnosti, tedy veru špatne ocenoyali situaci. Dyk a Sís
nevideli pred sebou ,jiný- problém než nacionalistický,
verili, že delnické volicstvO' by se rozhodovalo' podle
toho, jak ten nebo onen se choval za války. Ale to
byly brýle mámení. V delnickém volicstvu rychle vy
rostla zcela jiná orientace, a bylo' by šlo ve' své velké
vetšine za temi, kdož by ji byli vedli ke státu del
nickÝch rad. Bylo by ',smetlo ty své vudce, kterí; se
snažili pTacovat· s ohledem na roz'Pocet; byle' by po
dotklo,' že rovnováha 'rozpoctu v mešfáckém'státe je vec
pro delnickou trídu zcela nezajímavá. Náwdní demo
kracie dopouštela se" už teHdy chyby, jíž se i pozdejI
castO" dopouštela: podlehla omylu, že obsah dóby je
výlucne nacronální, podcenovala skutecnosti krutého
hospodárského boje mezi stavY a· trídami, a myslila,
že se bude volit jen podle nacionálních merítek. Po
kud sociální demokracie se týkalo, fakt a byla práve
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Nezacelená Jizva.

Každého roku opakuje se 4. brezna zjev, který, prísne vzato,
mel by býti stihán jako protistátní projev, ale pres to je trpen,
ba dá'vá se mu do jisté míry sankce, jako by vláda byla si
vedoma nejaké viny. Lonský 4. brezen byl slaven významneji
než jiný, nebot uplynulo již deset let od neblahého dne, kdy
po hekatombách zasvecených molochu svetové války vyžádalo
si i "bellum civile« svého podílu. Letošní oslavy jsou zase
nápadnejší tím, že 4. brezna je masopustní úterý a všichni
Nemci vzdali se oficielne porádání jakýchkoli tanecních zábav.

V zájmu pokojného soužití obou národu, jež, o cemž není
sporu, se pomalu sice, ale stále více ilbližují k spolecné práci
a navzájem M uznávají, bylo by treba 4. brezen likvidovati.

opacná: kdyby nebylo tehdy vázanych kandidátnkh
listin, které zachránily vudce s positivním svedomím,
nebyla by sociální demokracie vyšla z voleb jako stra
na, schopná spolwpráce, nýbrž jako sbor demagogu a
a~itátoru pro obcanskou válku.

Tento príklad tedy ukazuje; :kterak ani 'poucka, že
z voleb vycházeií osobnosti nejlepší, je-Ii volicstvu
dáno volne se rozhodnouti pro tu nebo onu osobu, není
chránena pred relativností. Není to jediný príklad. I z po
zdejších let bylo by možno uvésti doklady, kterak je
nom vázané listiny a moc, kterou tento systém dával
výkonnému výboru, donutily leckterého demagoga, aby
odložil své neušlechtilé sklony, když šlo o takové veci,
jako byla rovnováha rozpoctu. Uvedomuji si velmi do
bre všechny vady' vázaných listin; sám jsem horlive
snášel doklady. Nemohu však lPopríti, že bez nich by
politická organisace našeho Sltátu byla' daleko težší a
pomalejší. Mysliti, že jedinec je vždy lepší než strana,
je omyl, i když ten omyl sdílíte s mnohými ušlechtilý
mi lidmi. Z naší i IZ každé jiné politické historie možno
citovat radu dokladu, že casto strana bývá lepší než
jedinec. Dívejte se na vázané listiny jak chcete: z naší
politické hiSltorie nikdo nevyškrtne' fa:kt, že leckdy
usnadnovaly ,vudcum odpovednou !státní politiku.

Vážení odpurci vázaných kandidátních listin, odpust
te, jestliže uvádím i do této otáz.ky živel relativismu a
jestliže vás ruším ve vašem vedomí, že bojujete na stra
ne andelské. Ale verte, že opravdu zde není na jedné
Sltrane sto procent dobra a na druhé sto procent zla.
Jde jen o to, abychom se rozhodnuli mezi trochu vetším
a trochu menším dobrem, nebo, máte-Ii pessimistickou
povahu a chcete-li to ríci obrácene, mezi trochu vetším
a trochu menším zlem. Jsou prípady, kdy vázané listiny
zamezí odborníkovi, aby !Sedostal do parlamentu; místo
neho tam pošle výkonný výbor zástupce té nebo oné
skupiny ve strane. Ale je možno na druhé 'Strane uvésti
zase prípady, kdy strana jen proto, že se muže opírati
o vázané listiny, odvážila se povolat do parlamentu od
borníka; volicstvo by bylo radeji videlo, kdyby tam byl
sedel treba zástupce válecných poškozencu nebo prostý
muž s kroucenými kníry a mnohými recmi. Je možno,
že principu výberu lepších za jedné situace lépe odpo
vídaií vázané volební listiny, za jiné volné. Jde tedy
jen o to posouditi, jaká jest situace prítomná, a co pro
tu 'by se lépe hodilo. -fP-

p o z N Á M K y

Jiste by to šlo, kdyby se projevila k tomu dobrá vule nejen
u Nemcu, na nichž ovšem likvidace dvisí predevším; ale
i u vlády a také u nás Cechu. Dalo by se to jiste provésti, a
odstranila by se tak jediná krvavá rána na tele našeho státu,
jež byla zasazena vlastní rukou, a každého roku se znova otví
rá a jitrí, nekdy dosti násilne, aby byla nemeckým nacionálum
duvodem, jak štváti slovem i tiskem proti státu, a ceským,
F.k dokazovati oprávnenost tehdejšího skutku. Jde o modus,
jehož použíti k lidvidaci. Podnet musil by vyjíti z rad cesko
nemeckých. Snad mohli by tak uciniti ceští a nemectí soudruzi
ve snemovne. Také poslanci agrární mohli by vzíti tuto vec
za svou tím spíše že ministerstva nár. obrany a vnitra, jež
mají oni v ruce, mela tehdy na veci podíl. Z tohoto podnetu
podala by pak vláda zcela objektivní výklad všech prípadu,
s eventuelním komentárem, kde snad vojsko v pj:íhšné horli
Ivosti použilo zbraní i bez potreby, nikoli v nutné sebeobrane.
Nepochybujeme o tom, že se tak také stalo, stejne jako pri
zr.áváme, že bez obetí by se byl tehdejší odboj nebyl zdolal.
Nejlepším dukazem toho, že byly obeti i na strane vojáku.
Vláda vyslovila by se také o tom, jak bylo postaráno o po
zustalé po padlých a stala-Ii se snad nekde krivda, priznala
by to loyálne a napravila by to snad dodatecne. Zároven šlo
by však i o rehabilitaci morální. Dnes jsou se stanoviska
cesko-nacionálního a vlastne také vládního oni padlí Nemci
zastrelení 'rebelové, kdežto s hlediska nemeckého národní mu
cedníci. Spojiti tato dve stanoviska je ovšem velmi nesnadné,
ba nemožné. Hledejme pro ne titul, který by jim mohl dáti
stejné dobre Nemec i Cech. Mohl by to býti na pr. poslední
obeti války. A myslím, že jimi také byli. Muže dnes i sebe
nacionálnejší Cech se diviti, že došlo k odboji tehdy, ctyri
mesíce po prevratu, kdy naši Nemci, kterí prec nebyli ani
7vlášt dobrými Rakušáky, nýbrž vÍCe ,tíhli k Nemecku 
zvlášte v severních Cechách a Murave - zacínali prohlédati,
že po nernUpvaném Rakousku hrozí jim panství Cechu, od
nichž se právem mohli nadíti nejhoršího, nebot je po staletí ucili,
jak se vládnouti nemá. Byl to výbuch zoufalství, ktelé nevidí,
neslyší, neunžuje, a v naprosté otupelosti, kterou zpusobilo
více než ctyrleté vraždení v desetitisícovkách, nedovedlo roz
poznati marnost a bezvýslednost predem ztraceného boje a
r.edovedlo si vážiti neceneného života, který práve takrka ná
hodou zachránilo na nekteré z front. Dnes má už život zase
cenu. Dnes zoufalství a otupelost ustoupily zase zdravému roz
umu, Dnes by nedošlo k odboji, a kdyby i došlo, jiste by nebylo
tolik mrtvých. Nehledme tudíž na tehdejši události dnešníma
ocima jako na revoluci proti státu, nýbrž jako na poslední
dozvuky válecné psychósy. Ucinme velkou panychidu onem po
sledním padlým obcanllm našeho státu ve svetové válce, ucteme
spolecne, Nemci, Ceši a representanti vlády, památku obcanu,
kterí položili své životy za cestnou myšlenku, treba že tato
myšlenka byla pochybena. Položme my, Ceši, kvety na hroby
padlých. Vždyt bychom meli umet ocenit statecnost revolucioná
ru, treba odpurcu, my, kterí jsme bývali revolucionári po
staletí a ucili Nemce, jak se to delá. Nemci, položte i vy kvety
na hroby vojínu, kterí padli rukama va~ich krajanu, nebot
oni byli ješte méne vinni než vaši bratri, protože konali jen
svou povinnost. A tím bychom pak mohli škrtnouti 4. brezen
definitivne z historického kalendáre našeho státu. O. S.

lIra detská a také - komuwstlcká.

Komunistická strana Ceskoslovenska porádá sbírku na obra
nu "Rudého Práva«. Uvážíme-Ii, že komunistickou stranu vo
lilo :}4 mil. lidí, uvážíme-Ii, že "Rudé Právo« celé sloupce
vyplnovalo výklady o nutnosti záchrany "revolucního« tisku,
pak musíme ríci, že komunistická strana sebrala velmi málo
penez. "Rudé Právo" otiskuje peclive seznam všech príspevkú,
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národní de:mokracie ten svuj pisklavý, oposicní t6n. Po deseti le
tech vidíme, že tento pi5klavý t6n dokonale selhal. Dnes to vidí
i národní demokracie. K. T.

Joset Teichman:

Jirí Stríbrný.
Rozbor politického zjevu.

Krivka politické dráhy Jirího Stríbrného zdá se býtiukoncena. Muže-li po tom všem, co se stalo, ješte
dnes hráti nejakou politickou roli, není to zásluhou jeho
samého, nebot to vše, cím se v politice kompromitoval,
bylo snad ješte málo pro tech sedmdesát tisíc volicu
Ligy, kterí Stríbrného, s dvema jeho neméne proslave
nými spolecníky, dosadili v posledních volbách do parla
mentu. Ale i tento, s politického hlediska sice povážlivý
fakt, je na druhé strane zase velmi poucný, ne-li nutný
pro k o n e c n é poznání charakteru muže, který pri
ztráte svého bývalého vlivu nakonec ztratil i rozvahu
politika honosícího se cestným titulem: - muž 28. ríjna
1918.

Poslední období cinnosti Jirího Stríbrného jako by už
vubec nepocítalo s kritickou soudností verejnosti, pro
tože - jak jsme toho denne svedky - poslanec StríbrnÝ
dnes potírá a príkre odsuzuje vše, co jako nekolikaná
sobný ministr, námestek šéfa vlády a vudce velké poli
tické strany delal, navrhoval a schvaloval. Základním
motivem jeho dnešní politické a novinárské cinnosti je
prímo chorobná z á š t proti lidem, o nichž je StríbrnÝ
presvedcen, že zpusobili jeho pád. Lec taková zásada
ani v politice nemuže míti dlouhého života. Stríbrný po
moci svého tisku bude snad ješte nejaký cas znepoko
jovat naši verejnost, ale až i tato jeho p o s led n í zbran
se ukáže málo pusobivou k nabytí ztracené moci, bude
to definitivní konec.

Mohl-li ješte nekdo pochybovat o naprostém úpadku
politických schopností tohoto muže, jehož lepší minulost
opravnovala k nadeji, že prece jen neklesne na nejnižší .
stupen politické demagogie, 'byl z této své nadeje naráz
vylécen jeho vstupem do snemovny. Již podle volební
kampane se predvídalo, že Jirí StríbrnÝ, jakmile se do
muže poslaneckého mandátu, jen zesílí zpusob svých
nenávistných útoku na predstavitele našeho verejného
života, zejména na Beneše, ale že sáhne až k takovým
prostredkum politické msty, jako bylo obvinení vyslan
ce republiky z nepoctivých skutku, to jiste nikdo nece
kal. Ovšem tendence tohoto útoku byla zjevná. Stríbrné
mu se zde nejednalo ani tak o osobu Dr. liurbana, jako
o ministra zahranicních vecí Dr. Beneše a vubec:
o zdiskreditování predních osob našeho zahranicního od
boje. To byl pravý úcel jeho pro g r a m n í reci v po
slanecké snemovne dne 18. prosince 1929.

Nemenší míra úpadku jeho politických vlastností se
ukázala v jeho nesmyslné kampani proti 1. zv. haagským
ujednáním. Od bývalého ministra a zástupce šéfa vlády
cekali jsme docela jiné námitky než jaké Stríbrný uvádel
do verejnosti. Ale octne-li se nekdo jednou tak na na
klonené ploše, pak se již sotva zastaví. Jednání posla
necké snemovny o zákonném uznání zásluh prvního
presidenta republiky a chování Jirího Stríbrného treba
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pobádá, kárá, podnecuje. Tu a tam najdeme v techto seznamech
malou idylu. Tak na pr. v "Rudém Právu" z 13. února cteme:

Vlasta Krejcová, 4letá, Vršovice Kc 10.-,
a vyzývá Rudlu Krejcího, J arunku Dvorákovou,
Karlu Sustovou a soudružku Ouhelovou k ná

sledování.

Ten Rudla Krejcí se opravdu ozval:

(.Rudé Právo«, 19. února).

Petiletý Rudla Krejcí odpovídá na výzvu 4leté

Vlasty Krejcové, a aby melo "Ceské Slovo« vztek.
Kc 10.-.

Také soudružka Ouhelová se ozvala:

(.Rudé Právo«, 22. února):
Soudr. Ouhelová, Vršovice, na výzvu 4leté Vlasty

Krejcové a vyzývá soudr. Ant. Horovou, Zižkov,
~okycanova a skladníka z provozny C. I, ve
Vlšovicích Kc 10.-.

Hotová detská idylka. Nebýt ctyrleté Vlasticky Krejcové
Vršovic, byl by fond na záchranu "Rudého Práva« o 30 Kc

dšl. Možná, že ta Vlasticka Krejc9vá rozbila svoje pra-
tko, aby zachránila Irevolucní tisk u nás. Nebudeme psát
tom, že deti nepatrí do politiky. O tom se s komunisty ne

umlme. Ale jiste máme právo žádat od strany, která se
revolucne, nevypadati smešne. Komunisté jsou velmi ne

'vl a proto nelze jim vyložit, že tváríce se revolucne, vy-
ji detinsky a - mešfácky. To, co delá komunistická stra
není docela nic revolucního. To jest docela obycejné, fili
vské sbírkarení. Položme vedle sebe nejakou knížku Leni-

a tuto sbírkarskou idylku s Vlastickou Krejcovou, a vidí
kam 'už se dostala komunistická strana. Podle formy jest
dé Právo« listem velmi !revolucním. Ale delá veci, kte;'é

revolucionárstvím mají asi tolik spolecného, jako nebe a dudy.
cleme se morálne rozcilovat nad komunisty, že tahají deti

politiky, že pripravili Vlasticku Krejcovou a Rudlu Krejcího
t Kc. Nad smešností není potreba horlit. Je lepší se

V. G.

Také jubileum.

esáté výrocí ústavy jest také jakýmsi jubileem národní
kracie; bylo to totiž pri projednávání ústavy, kdy národní

racie ve velkém zacala provozovat tu politiku, na kterou

doplácí. Tehdy zacala se svou bolestínskou \politikou,
do vzrušených chvi1 jednání o ústavu vnesla ve velkém

I prsní agitacní tón oposicní, který pak peclive udržovala.
jsou chvíle jiné. Dnes se ukazuje, že tato politika vedla

demokracii cím dále, tím hloubeji. Dostala se tak da-
R Jirí Stríbrný, kterého se socialisté zbavili zcela beze
jest dnes vážným nebezpecím pro národní demokracii.
let to národní demokracie jakž tak tloukla a žádná po
morální i politická nedovedla tyto lidi presvedciti, že

od deseti k peti. Teprve, když veci dospely již témer

rofe, nastává pokus o obrat. Strana, která mohla býti
poctem i myšlenkove, strana, která má za sebou vrstvy,
mají svuj význam sociální a hospodárský, dospela tak

že Jirí Stríbrný pro ní jest nebezpecím. Dochází na

• Dlouho národní ,demokracie- všemožne ipakukovala,
U ceských socialistu. Z malickostí delala veci velké;

dne, aby národne demokratický tisk neprinesl Lneco
nústi ceských socialistu. Dnes se karta obrátila. Dnes

rdí národní demokracie, a to proto, že Jirí Stríbrný ne-
IUC jiného, než co delala spolecná pravice ceským sociali

Pri projednávání ústavy poprvé -. CD gross - nasadila
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uvésti jako príklad. Nebot má-li u nás nekdo být zavá
zán vdecností a úctou T. G. Masarykovi, pak je to
v první rade Stríbrný! Od tohoto okamžiku bylo také
zjevno, že Stríbrný je jako politik hotova že to, co snad
ješte bude následovat, nebude již nic jiného, než zou
fale úsilí muže, ztrativšího pudu pod nohama.

Proto také již dnes je možno souhrnne ukázat a vy
svetlit, co Stríbrný pro náš verejný život znamenal,
s uvedením všech okolností, které zpusobily jeho náhlý
vzrust i katastrofální pád, v nemž se StríbrnÝ ukázal
tak ma 1Ým mužem, že i ti, kdož s pocátku litovali
jeho vyloucení ze strany, nakonec musili souhlasit.

I.

I{íká-li si Jirí Stríbrný »muž 28. ríjna 1918«, je to pro
neho samého oznacení jiste velmi prípadné, máme-li na
mysli predevším dobu, v které tak najednou a skoro
beze všech prekážek stanul na špici našeho verejného
života. Tato historická chvíle našeho státního prevratu
je pro neho tím více cenná, že jí Stríbrný definitivne
uzavírá minulé období svého života vecne živorícího
národne-sociálního redaktora a poslance. Nebot teprve
válka a postup našeho národního odporu proti Rakous
ko-uherské monarchii poskytuje mladému a ctižádosti
vému politikovi možnost, aby na sebe upozornil. Ote
vrení ríšské rady koncem kvetna roku 1917, to byl oka
mžik, kdy Jirí StríbrnÝ se mohl takrka bez konkurence
predáku a poslancu strany národne sociální postaviti
v celo ceské delegace. Jeho temperamentní a dojista
odvážná rec o pomerech v internacním tábore v Thaler
hofu mu k tomu hodne pomohly. Rozruch, který toto jeho
plohlášení vyvolalo jak v parlamente samém tak ve ve
rejnosti, nemohl býti bez odezvy na jeho posici ve stra
ne. Zejména mladí, leve orientovaní príslušníci strany
najednou v nem spatrovali schopného vudce, který by
odpovídal nálade a touze stranníku po jiném, t. j. sociali
sticky konkrétnejším životu strany.

Náleželo k ostrovtipu Stríbrného, že sám brzo po
chopil, kam vývoj strany smeruje a že také ani na
chvíli neváhal uciniti, co se od neho se strany mladých
požadovalo. Že strana národne-sociální musí od samých
základu zmeniti svuj dosavadní program, bylo zjevné
všem, kdož se domýšleli osudného konce staré mon
archie. Ale krome nekolika nejasných a organisacne
dosti pochybených pokusu se o reformu nikdo nepokusil.
Spravedlive posuzováno: ve strane se cekalo, až jak do
padne válka. Teprve potom, s uvolnením politického ži
vota, se mela provésti konecná reorganisace strany.

Názor Jirího Stríbrného na tuto ž i v o t n í otázku
strany byl docela jiný. Stríbrný totiž dobre predvídal,
že neocekávaný konec války a možnost svržení staré
monarchie by mohly nepripravenou stranu oloupit
i o její dosavadní organisacní úspechy. Názor, aby se
již nyní zaclo s prestavbou strany a to hlavne za po
moci mladých, v jichž celo se postavil, hájil StríbrnÝ
tím rozhodneji, cím víc se ve strane spekulovalo na roz
lom strany soc. demokratické pro její válecnou politiku.
Ale Stríbrný, který pozoroval obratný manévr nekte
rých soc. dem. predáku, zejména Tusaruv, Bechynuv
a Habermannuv, nemohl se spokojiti s takovými pred
povedmi, které vlastne do budoucna nic nezarucovaly.
V nejaký velký otres sociální demokracie po válce
Stríbrný neveril již proto, že jeho nynejší blízký pomer
k massám ho naucil poznávati a hodnotiti její nálady,
které, jak videl, se sice cas od casu projevují v jistých
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oposicních výkyvech proto vedení strany, ale její stra
nické uvedomení nebývá tím nikterak ohroženo. Proto
také když Stríbrný poznal, že náklonnost vetšiny prí
slušníku strany smeruje k cílum, které odpovídaly jeho
predpokladum o konci staré monarchie, bez váhání se
chopil organisacní práce, aby podchytil a plne zužitkoval
zejména 1e v Ý proud strany, který proti dosavadnímu
vedení mel radu námitek.

Bylo by ovšem nesprávné tvrdit, že jen Stríbm,Ý
zpusobil, že strana národne sociální se ješte pred svým
památným sjezdem 1. dubna 1918 tak dalece C5brodila,
že potom se stala opravdovou stranou socialistickou.
Docela jiné vlivy a síly tehdy rozhodovaly o budouc
nosti této strany. Stríbrný .byl jen jedním z tech, kterí
politicky správne hodnotili a domýšleli tyto zjevy, ve
dením strany namnoze dosti zanedbávané. Ruská revo
luce, postupující radikalismus mass, zprávy o našem
úspešném zahranicním odboji a tím i jistá nadeje, že ko
nec války prinese osvobození od národních i politických
pout, musilo se projeviti práve ve strane národne-so
cialistické odporem proti všemu, co dríve stranu n á
rod n í c h del n í k u stavelo do svetla málo príznivého.
Již to, jak strana, na zákrok Stríbrného, bezohledne
zúctovala s celou radou lidí, kterí se do strany ve zme
nených pomerech nehodili, ukázalo, že tu vstupuje v ži
vot strana docela nová, mladá, socialistická, pro niž so
cialismus je svetovým názorem a programem, na nemž
chce vybudovat i svuj pomer k budoucímu státu. To
také nemohlo zustati bez vlivu na ostatní strany ceské.
V dobe, kdy strana národne sociální premenuje svuj ná
zev, aby i tím dokumentovala své obrození, pristupuje
k ní, krome inteligence, vedené prof. Dr. Prant. Krejcím
i strana severoceských socialistu-anarchistu vedených
Dr. Vrbenským a jež se konecne vrcholí sjednocovacím
sjezdem 1. dubna 1918, kde strana ceskoslovenských
socialistu se staví v celo národního hnutí pro samostatný
stát spravovaný v duchu socialistickém.

Na tomto sjezdu vystUDuje Jirí StríbrnÝ již jako zá
stuDce a mluvcí nej]evejších proudu ve strane. Jeho vý
vody o jednotné fronte »hladových proletáru« a o zá
pase strany o národní samostatnost jen znova potvrdily,
že v osobe Jirího Stríbrného má strana již od dob jeho
skvelého organisacního úsilí ve Svihove afére a vol
bách, které následovaly, jednoho z nejschopneiších a
nejobratnejších vudcu, jenž se teší oblihe jak u delnictva
tak i u intelig-ence strany, zejména mládeže.

PostUD událostí po 1. duhnu 1918 jen usníšil dosazeni
Jirího Stríbrného v celo všech akcí socialistických stran.

Dne 13. cervence 1918 stává se clenem Národního vý
boru. 6. zárí 191R je zvolen jako zástuDce strany cs.
socialistu do Socia1i<;tické r::lnv a navecer dne 28. ríina
191R DOdDisuie, vedle prer1ních clenu našeho domácího
odboje, první zákon republiky.

II.
Spor, který byl veden v roce 1924-25 o revolucnost

28. ríjna 1918, leccos vysvetlil i opravil z toho, o cem
se u nás predtím verilo, že bylo takové a ne jiné. Není
bez významu, že na clánek »Národního osvobození« ze
dne 13. cervence 1924, kterým tento list odpovídal
Viktoru Dykovi na jeho úvahu v Národních Listech
o nedostatku dokumentárních a vzpomínkových publi
kací o domácím odboji, p,r v n í reagoval tehdejší ministr
železnic Jirí StríbrnÝ a to zpusobem ne práve štastným.
Nebot hlavne jeho priznání, že prý ti, kdož ríjnový pre-



vrat »inscenovali, organisovali a provedli«, se potom
mezi sebou »zavázali k hluboké mlcelivosti« o svém
historickém výkonu, samo o sobe svádelo k dohadum a
otázkám, na nichž byla zbudována celá diskuse.

Vedlo by nás jiste daleko, kdybychom se meli srov
náváním dokumentu dopátrati výsledku této diskuse.
Musíme-li se však obírati historickým prevratem 28.
ríjna 1918 se zretelem k osobe Jirího Stríbrného, pro
nehož je tento den svrchovane duležitý a významný,
pak musíme nechat stranou všechny nedoložené výklady
o tom, zda cinnost jednotlivých clenu Národního výboru
dne 28. ríjna 1918 pro naši samostatnost neco zname
nala cili nic. Nebot ríká-li se, že historie je jen jedna,
pak i z toho, co bylo zjišteno, nelze ani dost málo pochy
bovati o osobní odvaze a risiku tehdejších clenu Národ
nrbo výboru, kterí prevrat rídili a provádeli. Podcenovat
nebo dokonce upírat jim tuto jejich zásluhu nemelo by
smyslu. Ministr Stríbrný ve svém dopise ze dne 14.
kvetna 1925, adresovaném prímo presidentu republiky,
obsáhle vyložil historické i politické momenty prevratu.
Tento jeho soukromý dopis mel býti vlastne kritikou
stránky 461 až 516 presidentova chystaného díla »Sve-
tová revoluce«, které ješte pred tiskem byly ministru
Stríbrnému predloženy k vyjádrení. Srovnání této kri
tiky a príslušných odstavcu Masarykovy "Svetové re

oluce« snad neiIépe poslouží k vysvetlení, pokud i sám
president uznával Stríbrného historické vývody o 28.

'nu 1918 za tak duvodné, že se jimi rídil pri k o n e c n é
dakci svého díla.
Nedotknutelnost historického a politického významu

28. ríina ie pro Stríbrného tím vetší nutností, že StríbrnÝ,
který byl aktivne zúcasten techto událostí. byl jimi také
ázem vynesen na povrch našeho verejného života. Od

této doby nabylo jeho jméno teprve náležitého zvuku
dOvodnosti k všemu, co potom následovalo. Bez vy
aiící cinnosti v den našeho státního prevratu nemohl
do~avadní pod v u d c e strany cs. socialistické státi

ím ministrem nošt a telegrafu a na základe této své
ce založiti potom svou skvelou politickou kariéru.

'"

Od chvíle. kdy se Stríbrný stal ministrem republiky,
žno u neho znamenati velkou zmenu. Jirí Stríbrný se
:vá docela jiným clovekem než jakým byl ješte v do
protestu a demonstracních stávek delnictva praž
ch kovodelných továren. Muž, který ješte dne 8.
padu 1918 na Bílé Hore burcoval massy revolucními
ory jak na spolecnost tak i na práve se zrodivší stát,

nou, jako min i str, se skoro úzkostlive vyhýbá
u. co by jen zdálky prioomínalo tuto dohu jeho
lch rozbehu za mocí. Ministerská funkce jako by

tlal~~nouzacarovala hodne do prava. Stríbrný již ve
Tusarove predstavuje i proti vuli své strany smer

covu smeru hodne protichudný. Ve strane je z toho
lé nohoršenÍ, ale tento (možno ríci) vedomÝ obrat
rného do orava. lze ješte vysvetliti. Predevším jeho
ekvm re:1\!'ováním na oportunismus sociálních c1e

td ve vláde. StríbrnÝ presto. že o nem mel urcité
. nicméne ochotne mu pomáhal do sedla, aby se

a cs. soc., jak se orávem obával, nedostala na stej-
!ltv. jako soc. dem. levice. jp-iíi7,eksistence hyla ne

uat!'Tla. ale i obáv~na. Proto StríhrnÝ np-mínil ztratiti
vM('ov~kotl roli np.iak<rm kokf'továním s levÝmi

tfv. aby tím nP'11soíši1nríchorl nehe'mei(í. kter~ i ve
nI! C!I. socia1ist1",~e llkazov~10. Konecne zachrániti
otu strany v dobe, kdy mohutná organisace strany

sociálne demokratické se rozdvojila na dva vzájemne se
potírající tábory, bylo hlavní myšlenkou Stríbrného. Pro
ni byl ochoten zahoditi všecko, nac ješte pred casem
veril. Mohl to udelati tím snadneji, že jak politické tak
i jeho vlastní s o u k r o m é pomery se do té míry zme
nily, že jakékoli ohledy byly zbytecné.

m.
To bylo koncem roku 1920, kdy Jirí Stríbrný se stává

clenem samovládné instituce Pet k y, jejímž úkolem
bylo vyvésti politiku státu z rozpaku. Již zpusob, kte
rým se Petka uvedla v život a jak se presentovala na
verejnost, ukazoval, že v celém našem státním ústrojí
nastala krise, jež však byla nejlépe patrna na stavu na
šeho parlamentarismu. Nebot za jiných okolností by
vilbec nebylo možné, aby hned v druhém roce státní sa
mostatnosti nekolik politických vudcu si mohlo osvojiti
právo vládnouti za parlament a odpovednou vládu, jež
tu byla jen jakýmsi pláštíkem, vykonavatelem svrcho
vané vule politické Petky.

Pro vývoj politické osobnosti Jirího Stríbrného a pro
pochopení jeho pozdejších diktátorských avantur je
clenství v politické Petce dvojnásob duležité. Predevším
Petka vykonala dalekosáhlP vliv na jeho dosavadní ná
zory na politickou demokracii a na vše, co s ní souvisí.
Pocátecní oslnení z moci bylo nyní dovršeno jeho roz
hoduiícím místem v Petce, kde se s konecnou platností
usnášely veci, o nichž dosud rozhodoval jen parlament
- instituce, o níž Stríbrný mel mínení ješte dosti veliké.
A nyní na vlastní oci videl, co znamenají všechny po
s"átné zásady politické demokracie proti faktické moci
Petky, a zároven se mohl pouciti. jaké vlivy a nekdy
i rozmary rozhodují o osudech celého státu.

Taková škola musila práve Jirího Stríbrného hodne
povzbuditi a dodati mu duvery v sebe do budoucna. Vi
deli jsme dobre, jak clenství v Petce zhoubne pusobilo
i na tak staré a ostrílené politiky jako byli na príklad
Dr. Rašín nebo Dr. Kramár, ale nikoho z nich moc tak
neopila a ne z k a z i I a, jako Stríbrného. Stríbrný ihned
pochopil, kde se treba spolehlive opríti, aby jeho posice
v Petce nabyla váhy. Proto také od samého pocátku ne
prestává usilovat o ovládnutí výkonného výboru strany,
aby jeho event. a n o nebo nebylo v poradách Petky
zároven mínením celé strany, kterou tu zastupoval. Co
taková svrchovaná a nedotknutelná posice ve strane
znamená v ocích ostatních clenu Petky, to mohl dobre
videt u Dr. Kramáre a u Švehly. Tito dva mocní clenové
Petky mohli jen chtíti, a jejich strany se podle toho rí
dily. Musil-li StríbrnÝ v každé duležitejší otázce získá
vati nejprve souhlasu strany, což se zhusta neobešlo bez
urputných boju s oposicí, byla tím jeho volnost v jedná
ních Petky casto vázána, címž hlavne trpela jeho samo
libost, která, jak ješte uvidíme, u Stríbrného hrála vždy
cky velkou roli. Stríbrný k úplnému vedomí politické
moci potreboval ješte ovládnouti onen, jak ríkal, »obe
hraný vergl strany«, s nimž by potom mohl tociti podle
své vule a bez ostýchání.

Jak se to stalo, že se mu to konecne podarilo, je do
dnes leckomu záhadné a nevysvetlitelné. A orece, podí
váme-li se na pomery ve strane cs. socialistické v lé
tech 1919 až 1921. je to historie zcela jednoduchá. Nehot
odhodlání zmocniti se vedení strany nabylo u Stríbrného
vrchu tesne 00 jeho ne"lavném odchoc1u z minister~tva
železnic dne 9. zárí 1019. Co mu nredcházel0. je známo.
Spolecenské styky Stríbrného byly i takového druhu, že
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se pri nich pestovaly hazardní hry v karty. llrálo se
v Obecním dome u Prašné brány a to potud, pokud se
nezjistil statisícový schodek v pokladne Mestské spo
ritelny pražské, jejíž jeden pokladník se her také zúcast
noval.

Byla z toho velká aféra, kterou StríbrnÝ zaplatil ztrá
tou svého ministerského kresla. Nicméne jeho odchod
z vlády nebyl zahanbující. Presidentuv vlastnorucní list
Stríbrnému, kterým prijímal jeho demisi, byl v uznání
jeho ministerských zásluh velmi lichotivý. President
tehdy nerad videl odchod tohoto nadaného politika z vlá
dy a proto doufal, že jeho odchod bude jen docasný.

A byl. Aspon z politického života Stríbrný po této
afére nezmizel. Naopak, nebot když se vlny verejného
mínení utišily, byla tato jeho karbanická historka vyklá
dána tak, že mu to dodávalo víc cti než hany. To už totiž
Stríbrný plnou parou pracoval ve strane jednak proti
vlivu Klofácovu, jednak proti nekterým starým národ
ním socialistum, kterí ve zpusobu panského života Ji
rího Stríbrného videli nebezpecný element pro sociální
složení strany. Ale co nezmohou peníze a osobní prátel
ství celé rady jemu oddaných a zavázaných lidí, jichž
eksistence ve strane cs. socialistu byla možná jen tehdy,
když nad nimi StríbrnÝ držel ochrannou ruku! StralU
se tehdy skoro hemžila lidmi, kterí sem po prevratu
prišli jen z touhy po nejakém uplatnení, když všechny
jejich politické ambice jinde selhaly. Úsilovná snaha Strí
brného, aby co možná nejrychleji a beze všech strani
ckých otresu se chopil oteží vlády ve strane, musila
jim býti patrna již podle toho, jak se Stríbrný k tomuto
kroku pripravoval. Strane se tehdy financne nedaril0.
Rozšírení organisacních úkolu, zejména na Slovensh a
Podk. Rusi, potreba dobre fungujícího ústredního i kra·
jinského tisku, zrizování celé rady nových organisacní:;'u
stredisek atd., k tomu bylo treba predevším penez. Ne·
kolik beznadejnÝch pokusu k opatrení aspon nejnutnej
ších financních prostredku, konecne Stríbrnému ukázalO
možnost, odkud by svuj nástup k ovládnutí strany mohl
nejsnáze provésti. Jeho možnosti, pokud se týkalo O[la
trení financních zdroju pro stranu, byly daleko snadnejší
než tech, kterí se o to pred ním pokoušeli. Proto také,
jakmile strana byla jeho opatreními financne zabezpece
na, mohl bez obavy provésti svuj obklicovací plán vý
konného výboru strany, nebot jeho zásluha o »záchra
nu stranických podniku a akcí« byla tu uznávána t cene
na. To potom stacilo, aby i ti, kdož Stríbrného nenávideli
narychlo vyklidili své posice, nebot i jim bylo zjevné, že
i takové lidi, jako je StríbrnÝ a jeho vlivní prátelé, stra
na ted nutne potrebuje.

Presto však nelze tvrditi, že by jen lidé Stríbrnému
naveskrz oddaní tvorili jeho spolehlivou falanx proti
starému' vedení strany. Taková opora by Stríbrnému
nebyla ve všem pomohla, aspon ne tam, kde se mu
jednalo o isolaci Klofácova vlivu. Ukázalo se totiž, že
i n~kterí starí príslušníci strany, kterí s nedobre tajenoll
zlobou pozorovali vpád »realistu« do strany pred vol
bami v roce 1920, se najednou stavejí na stranu Stríbr
ného, který jim jaksi lépe a opravdoveji zarucoval pred
nost pred lidmi, kterí prišli stranu zachranovat jako
»prátelé Masarykovi«. Stríbrný s nimi také nejvíc pocítal
a tak zanedlouho byl Klofác jejich pricinením jen vá
ženým predsedou a zakladatelem strany - »monstrancí,
která se o svátcích ukazuje lidu«, ale politiku strany vedl
již Stríbrný a to tak svrchovane, že se žádné strany ne
mohl býti ohrožen.
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V první vláde Švehlove je Stríbmy opet ministrem
železnic a clenem petky, který ted již také muže ien
chtíti, a »vergl strany« se tocí podle jeho rozkazu. Proto
ti, kdož se i potom odvážili ukazovat na cesty, na než
se strana, vlivem Stríbrného, dostala, byli takovým prí
kladným zpusobem umlceni. Že v osobe Jirího Stríbrného
roste pro stranu velké nebezpecí, které dríve nebo po
zdeji se ukáže, nikdo neveril, naopak: Stríbrného cin
nost ve vláde a v Petce byla schvalována, protože se
strane ješte nikdy tak nedarilo, jako ted. StríbrnÝ
nemohl jen poroucet, musil se i náležite starat o hmotné
potreby strany a to on dovedl lépe než kdokoli jiný.
Ministerstvo železnic, nejvetší státní podnik vubec, bylo
místo, kde Stríbrný mohl strane ze všech sil pomáhati
a to jak politicky, organisacne, tak i materielne. Ostat
ne dosud neskoncený proces Jirího Stríbrného s mí
stostarostou "Jednoty zamestnancu csl. drah«, Nejedlým,
snad rekne konecné slovo o cinnosti Jirího Stríbrného
v ministerstvu železnic v této dobe.

J. Ed. Srom (Moskva):

Zatežkávací zkouška sovetské
revoluce.

III.
Je však jedno celé velké a 'snad i základní odvetví

petiletého plánu, které dosud splnilo veškery predpo
klady, ba dokonce je i daleko predcilo. Je to kolektivi
sacní hnutí v sovetském zemedelství, ono hnutí sovet
ského venkova, o nemž se nyní mluví na všech nárožích
sovetského Ruska, hnutí, jemuž platí tisíce úvah všech
národohospodáru, k nemuž upínají se veliké nadeje a
které soucasne je jtž v 'svém zárodku stíháno miliony
prokletí. I

Jak se k ne1nu došlo, co je to vlastne to kolektivní
hospodárství, k nemuž se sovetský rolník odhodlává
v trináctém roce revoluce, jak dnes .vypadaií ty po
vestné »kolchozy«, co si máme vlastne predstaviti pod
sovetskou zkratkou »sovchoz«?

Kolektivní obhospodarování pudy na velkých pozem
kových celcích, které by jaksi korespondovaly velikým
jednotkám prumyslovým, náleží vlastne k puvodnímu
programu komunistické strany a je jednou ze zásad
marxistického socialismu. Když bolševici 1917 agitovali
pro svou stranu na ruském venkove, odhodili tuto cást
svého programu a 'Z duvodu ciste ta:ktických vzali si
na svuj prapor v otázce p'ozemkové program socia1istu
revolucionáru. Vyzývali rolnictvo, aby se jen prostou
silou zmocnilo pudy velkostatkárské, rozdelilo' ji mezi
sebe pokud možno rovnomerne a užívalo plodu své
práce na ní. Vesnicané tento lákavý program provedIr
velmi brzy, statkárská trída byla likvidována a mužíci
se uvázali v používání pudy. ·Tato primitivní pozem
ková reforma byla pak postupne doplnována radou
ustanovení vítezné sovetské vlády, 'zejména pak tím, že
zrušeno bylo jakékoliv soukromé vlastnictví k pude a
užívání její priznáno pouze tem, kdož ji! vlastnorucne
obdelávají. Drobné výjimky, jako pacht, nájemná práce,
na tomto principu nic nemenily. Forma obdelávání
byla ponechána na vuli docasným držitelum, norma prí
delová stanovena .byla 'ruznými narízeními vetšinou
místních administrativních orgánu a v ruzných cástech
SSSR byla rdzná. Jeden ze sjezdlt sovetu dokonce de-



kretoval, že po devet let nemá býti prídely již prove
denými hnuto, což ucinil hlavne proto, aby rolníci byli
pohnuti k provádení ruzných technických zdokonalení
pudy, zejména k melioraci a k lepšímu hnojení. Když
nová hospodárská politika dala rolníkovi právo na vol
né nakládání plody jeho práce, zdálo se, že nyní bude
na vesnici klid a že ruské zemedelství, jež zatím asi z 15
milionu usedlostí a statku, se rozdrobilo na 26 milionu
usedlostí, bude se vyvíjeti normálním zpusobem a pro
dukce jeho že bude stoupati, pomalu sice, ale prec jen
rychleji, než pred rev'olucí. Ocekávání toto bylo tím
spíše oduvodneno, když bylo videti, jak sovetská vláda
se snaží opatrováním zemedelskÝch stroju co nejrych
leji vymýtiti zjev, že kolem 6 milionu hospodárství ore
ješte dre ven Ý m pluhem.

Ale ocekávaný klidný rozvoj v sovetském zemedel
ství nenastal. Duvodu byla celá rada. A prvním z nich
byla okolnost, že všichni sovetští rolníci nemeli k na
byté pude stejný pomer. to jest že lidé, i v jednom po
volání, jsou prec jen ruzní lidé. Je sice pravda, že po
stupná diferenciace na ruském venkove, jak se vytvo
rila za prvních let sovetu, nebyla zpusobena jen tím, že
lidé jsou ruzných povah a schopností, jedni pilní, druzí
lenoši. Je pravda, že mnozí rolníci, kterí byli zámožní
pred revoluc!, zustali zámožnejšími i po ní, i když je
jich majetek byl oklešten, i když jim cást pudy a inven
táre byla stejne ,odnata, jako velkostatkárum, Ale prec
jen v celku byla provedena historická nivelisace revo
lucními methodami a zdálo se, že v~e v zemedelství
ptijdejaksi po jiném. Že se tak nestalo, toho duvodem je
hlavne to, že ti z venkovanu, kdož dostali pudu až za
revoluce, bud neumeli tak hosp'odariti, jako rolníci
samostatní již dríve, nebo nemeli k normálnímu hospo-
dareni dosti prostredku, hlavne živého a mrtvého in
ventáre a vláda, neupevnená ješte ve své vlastní poli
tické existenci, stála zde s prázdnýma rukama. Také
mnozlz te~h, kdož teprve revolucí pudu získali, proste
nedovedli samostatne hospodariti, nemeli k tomu po
trebných zkušeností. nebo dokonce se jim ani pracovati
nechtelo, když videli, jak je težko v potu tváre chléb
st z rtidy vydelávati. Ze všech techto a jiných ješte
Prícin došlo za nové hospodárské politiky k nové so

ální diferenciaci ruského venkova, vytvorily 'se po
ne tri známé trídy, to jest zámožnejšího rolnictva -

akti. prostredního rolnictva - srednaku, a chudého
nlctva - bednaku, tytéž tri trídy, které ostatne mu·

e pozorovati ve všech státech, kde zemedelství re
entujeurcitou sociální velicinu.
omermezi jednotlivými trídami byl v SSSR ten, že
ktipocítalo se asi 4 až 5 procent, bednaku kolem 30
ent a zbytek, nejvetší cást, byli srednaci. Pri tom

k za posledních let co do producní kapacity drželo
odukovalozmínených pet procent kulaku kolem 20

30 procent veškerého obilí, jež v SSSR prišlo na
Povážíme-li.že Rusko predválecné, v dobe svého
~tšíhovývozu obilního, to jest asi v roce 1912. vy

lo kolem700 milionu pudu obilí pri celkové produkci
nf kolem 4.2 miliardy pudu, vidíme, že na príklad

roce 1927,kdy produkce obilní byla asi stejná jako
2 drželi kulaci témer všechno obilí, které by mohlo

yYveženo.To také bylo jednou z prícin, proc SSSR
nové hospodárské politiky velmi málo obilí vyvá

lo. neMce 1926,asi 450 milionu pudu a že práve v ro-
1927musilo veškeren export obilní zastaviti, ba do'

e obilf prikoupiti.

, Prícinou toho byla zrejme sabotáž kulaku li. jeiich boj
proti sovetské vláde za to, že vuci nim provádela po
litiku vyslovene trídního tlaku a všemožných represí.
Tehdejší znacne nedokonalý stav sovetského prumyslu
cinil výrobu drahou, rolník musil draze platiti za málo
dobré prumyslové výrobky a stát monopolisacf ob~ho
du pri tom jej nutil, aby prodával své prebytky za nízké
ceny, státem diktované. To ovšem poškozovalo nejvíce
kulaky, jako fakticky jedinou trídu, která má prebytky
pro trh, ti zadržovali radeji své zásoby a thesaurovaIi
je, než by je dali sovetskÝm orgánum nákupním. Ani
silné zdanení neprivedlo kulaky k povolnosti, radeji
omezovali svuj osev, než by prodávali lacineji, než ci
nily jejich výrobní náklady, vypoctené 0'všem buhví ja
.kými smennými pochody. Vláda ocitla se v úz'kých, za
,stavení exportu obilí uderilo velmi silne na politiku in·
dustriaIisacní a otázka pomeru delnictva k rolnictvu,
,mesta k venkovu, stala se prícinou prvních velkých
boju v komunistické strane.

Bvlo sáhnuto k »mimorádnÝm donucovacím prostred
kum« pri státních nákoupích obilních ·na jare 1928, jen
aby se získalo takové množství obilí, které by stacilo
k zásobování mest a prumyslových stredisek do nej
bližšího léta a príští úrody. Pri tom hlavne byl znepo
,kojován kulak, ostatní vesnické vrstvy nechávaly se na
poko'ii. nebol na ne se práve sovetská vláda na vesnici
opírá, proti nim rozhodne vládnouti nemuže. Tyto dve
,trídy chovaly se pri persekucích kulaku celkem pasiv
,ne, bednaci ješte pri tom pomáhali. Výsledek byl, že
sice vláda z nesnází zásobovacích jakž takž vyšla, ale
.zneprátelila si kulaka na smrt, vyvolala jeho zášl a
plánovitou, všeobecnou sabotáž. Nastal smrtelný 'zápas
,mezi trídou zámožnejších a celkem i pilnejších rolníku,
jimž individuální hospodarení a komercialisace jich ho
spodárství je' samou podstatou jejich povahy, a mezi
sovetskou vládou, na jejíž strane jsou všechny mocen
ské prostredky a v jejíchž rukou fakticky jest i sama
existence jejích obcanu.

, A z tohoto boje vzniklo vlastne 'ono hnutí, které dnes
mírí na kolektivisaci zemedelského hospodarení a které
~e šírí jako lavina, prelévajíc se. pres brehy všech so
vetských plánu, pres brehy petiletky.

, Sovetská vláda, lépe receno komunistická strana, kte
rá samostatne a diktátorsky urcuje veškery smernice
státní politiky, nevidela jiného 'východiska ze ,zásobo
.vacích i jiných nesnází, než práve kolektivisaci. Lze
s plným presvedcením ríci, že nebýti tak násilné trídní
politiky vuci zámožnejším rolníkum a tím vyvolaného
jejich odporu a neprátelství, nebylo by došlo ke kolek
tivisaci již nyní, ve vývoji revolucním celkem tak velmi
záhy. Bylo by se dojista cekalo, a to s výhodou pro
celý stát a jeho obyvatelstvo, až by industrialisace dále
pokrocila, až by skutecne mohlo se poskytnouti tomuto
hnutí to, co ono v prvé rade potrebuje, má-li vubec zna
menati nejaký pokrok, totiž složité moderní hospodár
ské stroje. Ale komunistická strana považovala by pod
svou revolucní dustojnost, kdyby jednou mela od svých
rozhodnutí couvnouti, nebo prijati rozhodnutí kompro
misní, zejména když tato rO'zhodnuttse týkají trídního
.odpurce. Proto, a hlavne proto, bylo rozhodnuto. že ke
kolektivisaci se pristoupí co nejdríve a že za tím úce
lem i industrialisace musí býti sesílena na nejvyšší
možnou. míru, treba napjetím všech živých sil, státu,
trebas i revolucním nátlakem, jak se zde diktátorskému
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gestu a· násilným methodám komunistické strany s obli
bou ríká.

Úsudek, jenž k tomuto rozhodnutí vedl, šel asi touto
cestou: Kula~i již v príští kampani omezí znacne svo·u
plochu osevní a' vyrobí jen tolik, že ani nejmimorád
nejší prostredky tlaku z nich pro stát již niceho nevy
mackají. Mimo to kontrola kulaku a jich produkce ze
medélské je velmi nesnadná. Vytvoríme-li kolektivní
.celky aspon v tom rozsahu, jak naše prumyslové a im
portní možnosti dovolují, pripojíme-li k tomu ten výte
žek, které nám dávají ciste státní velkostatky ,a tak
zvané »obiIní továrny«, t,o jest ony povestné "sovcho
zY«, organisované podle tyPU amerického obilního mag
náta Campbella, pak se pro zásobování mest a delnictva
prumyslového obejdeme bez kulaku. Abychom ostatním
dvema trídám vesnickým dodali chuti ke vstupu do kol
chozu, pokusíme se o definitivní likvidaci kulactva jako
samostatné trídy, vyvlastníme je jednoduše do poslední
košile ve prospech nove se tvorících kolchozu a dáme
jim tak leccos do vínku, co sami jim zatím nemužeme
dáti ze svého vlastního prumyslu.

Tento myšlenkový pochod vedl k tomu stavu, v jehož
ohnisku práve nyní, bezprostredne pred jarní kampaní
osevní, v SSSR žijeme, a který v další kapitole názorne
vylícíme.

IV.

Komunistická strana dala tedy' heslo »všechno do ko
lektivních hospodárství«. Sovetská vláda k tomuto heslu
dala celou radu slibu, zejména pak mírnejší zdancni

. kolchozu, výhodnejší úver, opatrení stroju blJspodár
ských, hlavne traktoru, intensivnejší pomoc semeny,
lepší financování meliorací, pomoc lékarskou a kulturní
a podobne. Od techto slibu neodradila ji ,ani zkušenost,
že i dosavadní kolchozy, celkem sice drobné, ale dosti
pocetné, jimž se též v jisté míre z verejných prostredku
pomáhalo, neukázaly se všechny této pomoci hodnými
a s prebytky svého hospodarení, hlavne s ()bilím, stejTle
spekulovaly, jako praobycejný kulak. Myslilo se, že tf)
~atím byl jen nedostatek organisace a dozoru, že když
se do kolchozního hnutí pustí rada komunistu a továren
ského proletariátu, že všechny tyto nedostatky zmizí.

Ovšem nestacilo by vydati pouze heslo a uciniti jisté
sliby, aby rolnictvo houfne do kolchozu vstupovalo. Ko
munistická strana postupovala zd.e velmi plánovite.
Predevším zabezpecila se pokud jde o, zás{)bování mest
a prumyslových stredisek obilím a hlavními potr.avina
mi. Kdežto drív.e státní nákoupeobilí :provádeny byly
podle programu rozvrženéha na celý .rok, byla tento
kráte dána lhuta pro vyplnení nákupního plánu obilního
velmi krátká. Po nového roku 1930 melo .býti všechna
nutné obilí, to jest asi 14 milionu tun, hezky pod stre
,chami státních sýpek. Toto rychlé tempo bylo také do
drženo. Opatrení tohoto množství obilí jest také snad
jediným úspechem, jehož plánovité státní hospodarení
v tomto roce dosáhlo. Nešlo to ovšem jen tak hlad~e,
rolníci, prodávali státním orgánum obilí za maximální
ceny jen neradi, s donucením, ~ckdes s bojem. Kula
kum byly urceny tak vysoké kvoty dodací, že mnozí
.byli ruinováni a sami kupovali obilí pod rukou, jen aby
urcené množství dodali a zachránili se tak pred dalšími
persekucemi a pokutami. Ovš,em, jak se pozdeji ukÁ-zalo,
ani to jim nepomohlo.

Soucasne.s touto kampaní byt o pripravováno gene
rá,lní tažení. Dr{)ti kulakum, jako. samQ.staJn.é tríd.e. Na
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.vesmcI zatím videlo se velmi dobre, že nesmírný tlak
na kulaky pri kampani nákupní nemusí se zastaviti
práve jen u kulaku a že muže prejíti i na trídu jim nej
bližší, srednaky. A proto srednak, jakmile byl~itá
tary komunistické strany na vesnici, ohlášen nesmiri
telný a rozhodný boj proti kulakum, lekl se tohoto boje
a radeji se postupne prihlašoval za clena kolchozu. Mimo
to mnohé kraje s obyvatelstvem vyspelejším, zejména
,nekteré autonomní republiky a z nich na prvním míste
,Republika Nemcu v Povolží, samy zacaly prohlašovati,
,že prejdou ke kolektivisaci absolutní, veškerou svou pu
dou. Cinily tak ciste z jakési sedlácké chytrosti, ,u ve
domí, že komunistická strana to myslí s kolektivisaCÍ
,vskutku vážne a že od myšlenky neustoupí a že tedy
,bude lépe býti v první rade kolektivisacního hnutí, do
kud bude míti vláda ješte tolik prostredku, aby mohla
sliby kolchozum dávané také splnili.

Zacalo tedy hnutí kolektivisacní šíriti se ohromnými
skoky. Rolnictvo strední, o chudším ani nemluvíc, vi
delo vedle' sebe na jedné strane propast, do které jsou
vrháni kulaci, na druhé strane pak agitaci komunistickou
a sliby, týkající se hlavne opatrení stroju. Bálo se osudu
kulaku, bálo se sice také spolecného hospodarení v kol
chozech s lidmi, kterí v mnohých prípadech zustaii za
revoluce chudáky jen z vlastní lenosti nebo nedovea
nosti, ale prec jen toto spolecné hospodarení zdálo se
mu ješte lepší, než nové absolutní vyvlastnení a prípad
né vyhnání z dosavadních podmínek životních. Volili
tedy menší zlo a šli do kolchozu, dávajíce jim k dispo
sici svuj 'dosavadní individuální majetek. Že tento vstup
do kolchozu dál se s pramaly-m nadšením, o tom svedcí
hlavne dve duležité okolnosti. Jedna týká se pomeru
,rolníka k živému inventári, s nímž do kolektivu šel.
Velká cást stredního rolnictva zacala najednou porážeti
svuj dobytek hovezí a veprový, cástecne jej prodávala,
jen aby vecný príspevek nove se tvorícímu kolchozu
nebyl ani o chlup vetší, než príspevek jeho souseda
bednaka. Selky doprovázely kravky, které prec jen
kolchozu byly do spolecné domácnosti {)devzdány, s ve
likým nárkem a plácem, vesnictí hoši porádali celé smu
tecní slavnosti nad koníky, kterí již od zítrka nebudou
jejich, nýb-rž kolektivnÍ. Mnozí z ·»chytrých« sedláku
své kone morili všemi možnými zpusoby, jen aby ra
.deji pošli a majitel mohl si vyzvednouti pojištovací pre
mU za padlý dobytek. Zkrátka, tyto a podobné pruvodní
zjevy ozarovaly vskutku bengálem celé to .skupinové'
tažení do kolektivu.

Druhá okolnost týká se'llomem vesnických ,sovetu ke
kolchozum. Nove se Í\wrící kolchozy vytvorí totiž
v první rade organisacní centrum, jehož krystalickým
jádrem je obycejne nejaký komunista a které se jmenuje
správní radou kolchozu. T:\o'tosprávní rady, jednak svou
vlastní agilností, jednak v dusledku pasivnosti druhých,
záhy se zmocnily celé rady funkcí, které dosud nále
žely sovetum, jako orgánum vlády na periferii státu.
A tu se ukázalo, že sovety si tuto usurpaci nechaly do
cela klidne.a mnohdy velmi rády líbiti. Ubíralo jim to
na zodpovednosti pred orgány vyššími. Vláda sama to
záhy zpozorovala..a dala se do kriku. Zakrocila také
v lednu 1930 zvláštním dekretem, jímž se vesnické so
vety volaitk porádku, upozornují na své ústavní povin
nosti i na svá práva. Soucasne, jak to zde již ani jinak
nemuže býti, vyhrožuje se .tem, kdož se nevzchopí
k nové aktivnosti, celou radou .sankcí, mezi jiným pro
ste novými volbami. Který vesnický _sov..et..nebude ,pev-
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ním svým fermanem, že prinucení ke vstupu do kol
,chozu nemá býti prIpoušteno. To však teprve tehdy,
když již všechno -je v pohybu a kdy hrozba likvidací
kulaka jako trídy, _stává se skutkem a hrozivým impul
sem zarucené »dobr.ovolnosti«.

Vláda, jako taková, prispechala teprve 1. února .svým
prvním duležitejším, dekretem, 'týkaiícím se kolchozu.
Stanovila, že v okresích stoprocentní kolektivisace' ruší
.se platnost drívejšího -zákona o používání pudy v té
jeho cásti, která se týká nájmu pudy a použití nájemné
síly v zemedelství. Tato cást zákona -se ,anuluje, tím le-

- gislativne berou se práva zejména tem, kdož byli sti
pulování jako kulaci. .Jeto jakýsj zákonodárný príspe
vek ke .kampani komunistické strany, jež vede se pa
,ralelne s agitací pro koLchozy a která se nazývá ~likvi
dace kulaka jako -samostatné trídy«.

K. H. Hilar:

lllasaryl{ a UlllCnÍ.

B,ylo by mo~no pred~()~ládati,.že ,:elký'noetik, ticit~~
a vudce, Jehoz ceIY'ZIVOtbyl bOJ pro pravdu,pra

vo .a cloveka, nemohl~ani míti dosti casu pro poesii a
umení. Ale není tomu tak. Stací pripomenouti si pouze
jeho lumÍrovskou studii ,,-O studiu -del básnických«,
aby se videlo, že široce lidský podkla-d osobnosti Masa
rykovy nedovoloval mu ani po této stránce býti jedno
stranným. A povšimneme-li si zpusobu myšlení Masa
rykova .práve se· stanoviska jeho názoru na poesii a
umení, zazárí nám jeho duševní portrét kouzlem tak
duverným a jÍmavým, že musíme tvár velikého vudce
nejen obdivovati, ale lidsky zcela privátne mi~ovati.

Geniálnost tohotO' velikého muže spocívá nejen v je
ho myslitelském rozmeru, ale ve zce1q. privátnÍ-m lid
ském kouzlu, jímž poClmanil osobnosti, -generace, vše
cky .ty, kdO'ž s n1m prišli dO''styku bez ohledu na to,
co jim prednášel, ale pro zpusob - osobní lidské teplu
- jímZi tO'cinil.

Vzpomínám si na 'jeho 'jedenáctihCidlnové prednášky
v Lázenském sále pred 25 lety. Populární a srdce obdi
vujících posluchacLl vzrušující myslitel vcházel db sá
lu, 'preplneného posluchacstvem, bez nejmenší profe
sorské stroje-nbsti, bez veškerého pathosu vedeckého
autoritár.e elegantním krokem, s prostým,dLlverným
úsmevem :-na tvári, j.ako by se jednalo ,-o duvernou
schuzku ve dvou, vyšvihl se 'za' katedru, pocav tich~'m,
privátním -rozhovorem, jakoby šlo o soukromý rozho
vor ,pred ol1ím slavnostním prednesem, Jejž -neznalí
posluchaci od proslulého myslitele ocekávali, a jemuž
uvykli z prednesu ostatních slavných profesoru fa
kulty. Vyložil kapitolu své milované anglické raciona
listické filosofie, Lockea .a Humeho, tónem cajového
dýchánku, jehož srdecnost, lidskou vrelost prerušilo a
na druhý den pokracování odložilo toliko poledne, za
znívq.jící sborem zvonu z blízkých malostranskýchko
stelu. A nejinak zkoušel a kolokvoval jako profesor a
examinátor. Jako dnes vidím pred sebou jehb skromný
malostranský byt, "oddelený od pa\1lace dreveným mrí
žovím. Vítal nás - tri ohlášené zkoušerice - s·rozto
milostí hostitele bez nejmenší ztuhlosti tváre, pripo-
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ne držeti a upevnovati rozsah své pusobnosti, bude
jednoduše rozpušten a zvolen, nový. Bylo-li treba ne
jakého dukazu, že ani sovetský a dmi n i str a t iv n í
systém, neprirostl dosud za dvanáct let revoluce sovet
ským rolníkum k srdci, pak dukaz ten podal sám CIK
tímto svým dekretem a _pruvodní debatou na poradách
v Kremlu v druhé polovici ledna, která vydání tohoto
dekretu predcházela a doprovázela.

Za všech techto a ješte mnohých jiných okolnostíote
vrela se vrata kolektivisacnímu hnutí dokorán. -O tempu
jehosvedcí tato strucná data: Podle petiletky bylo pred
pokládáno,že ke konci 1923 bude celkem kolektivne ob
deláváno asi '20 milionu hektaru pudy, z toho pak jen
asi 16 milionu kolchozy, kdežto 4 miliony sovchozy, to
jest v státní režii za mzdu. Nyní se však ukazuje, že kol
chozu je již nyní, pocátkem února 1930, prihlášeno více
než 40 milionu hektaru. Dnes jsou již celé okresy, které
vytvorily jednotné hospodárstv.í, slévaií se celé retezy
vesnic do jediného celku, dávaií do »spolecného kotle«
všechno své pohyblivé jmení, sypou do spolecného
pytle obilína semeno pro jarní osev, mnohé dokonce již
spolecne osévali na podzim. Ze 130 milionu hektaru
orné pudy, která letos v SSSR má býti obdelána, více
než 30 procent má býti obdeláváno již spolecne!

Zdánlive stojíme tedy pred 'ohrorr.ným »úspechem«
kolektivisacnímyšlenky. -Pravíme ihned. že »zdánlive«.
Nebof, kde vezme vláda takové množství dokonalých
hospodárských stroju, zejména traktoru, aby splnila
svuj slib kolchozum, to zatím nikdo neví. Staví se sice
rada obrovských továren na traktory, mnohé z nich
bllží se svému ukoncení; kupuje se na základe sesí1e
néhovývozu, ba dokonce i obilního vývozu dnes, kdy
máme spotrební knížky, malý prídel chleba a žádný
pridelmouky, rada traktoru a combinersstroju v Ame
j\ce a jinde. Ale to všechno absolutne nestací, .zvlášt

dyž dosavadní nejvetší sovetský výrobce traktoru, to
rna »RudýPutilovec« v Leningrade, místo predepsa
ch 600 traktoru za leden 1930 vyrobila jich pouze

92!!Stalin sice prohlásil ve své poslední reci ve spo
cnostiagro-marxistu, že je velkým úspechem sociali
cké myšlenky již to, že rolníci jdou a dávaií na jednu
omadusvé stroje dosavadní (tedy i dreveriépluhy),
é kone, krávy, ovce a vepre, že již toto sespol.~cen-
enl inventáre znamená velké plus pro samu výrobu
medelskou.A kdo zná jen trochu, skutecné hospoda
I na pude, kdo ví, jak presne musí býti všéchno

jaru pripraveno" aby nebyl zmeškán ani jediný den,
dále ví, že mnozí mužíci jdou do kolchozu jen pro

.1e se domnívaií míti zaiišten aspon svuj potravirtový
del a že více asi sotva budou pracovati, než co na

í prídelstací, ten v tom všem nemuže videti žádný
ch. Spíše jen chaos, takový chaos, jakého sovetské
edelskéhospodárství sotva kdy bylo _svedkem. A
za sebouprec jen hodne revolucních let!
odotknoutiješte sluší toto: Celé kolchozní hnutí je

vyvolánojen a jen agitací komunistické strany,
se stanoviskavnitrostátního a ústavního práva na-
o nezodpovednoukorporací. Sovetská vláda, jako

w, je dosud presrie nedekretovala, nebot hnutí má
známkujakési dobrov;oll1osti. Komunistická strana
Ostredním výborem všechno to rídí, posílá vy-

f. smernice, upozornení, ohlašuje také sankce proti
kdožse hnutím slovy neb ciny nesympatisují.Stra-
Idl.jak hnutí, jež tak široce vyvolala', šírí se rych
horské laviny. -Nebr.zdí je,pouz.e _pripomnela ..jed~



tnÍnající pomer kandidáta a examinát0ra. Když jsem
usedl ke stolu, tázal se mne, piji-li odpoledne cernou
kávu. Zkušební rozhovor zapocal mezi zvukem lžicky
a šálku a uplynul dríve, než jsem se nadál.

- Šlo to dosti dobre, vidíte, že to nebylo nic tak zlé
ho - skoncil zkušební cas. - Jakou chcete známku?

- Potrebuji první stupen. - zakoktal jsem rozpa
cite.

- Máte jej míti - odpovedel, bera ode mne formu
lár vysvedcení a namáceje pero. N apsav své »výbor
ne«, s úsmevem mne propouštel.

Když vzpomínám na tyto scénu, rozpomínám se, jak
Napoleon ucil se vystupování od slavného Talmy. Mám
dojem, že Masaryk ucil se svému chování ze studia
básnických del. To, jak on chápe umeleckou kritiku,
to, jak on rozumí empirické estetice, to, jak dove(U
nadraditi - sám vedec - vedeckému poznání po'"
znání umelecké, to, jak on pochopil cíl veškeré tvorby
umelecké i básnické, poznání duše lidské, to, co on do
vedl pochopiti z Danteho, Leonarda Vinciho, Shakes
peara a Balzaca, Goetha a Wagnera, jak on se vymanil
z profesorské strohosti pri posuzování umeleckých del,
a jak on ucinil lidskost merou všeho vnímání umelecké
tvorby: to mohl uciniti jenom veliký clovek, jehož ne
dusí žádný predsudek, jehož neváže žádná stavovská
upjatost, žádná duchovní vazba, žádná myslitelská

zkostnatelost. Masaryk byl po celý život duch bojující
a nemel casu k poesii a umení. O nem platilo prísloví:
»Inter armis silent Musae«. Ale co je podstatou urne
ní, co je podstatou básnické tvorby, co je podstatol1
umelecké osobnosti at u básníka, at u sochare, at u her
ce, 'tomu rozumel lépe, než nejlepší profesor estetiky)
který chce básnicky tvurcí a umelecký úchvat theori
sovati a suše vedecky registrovati. Masaryk ve svém
»Studiu del básnických« uznává svrchovanost umení,
svrchovanost umeleckého poznání, chápe podstatou
umelecké tvorby stejne všelidskou prináležitost jako
potrebu národních korenu každého velikého umelec
kého díla, zdttraznuje požadavek opravdivosti umelec
kého díla, konstatuje potrebu ohromnosti citu a vule
k umeleckému tvorení, dovede promluviti o krátkozra
kém a jednostranném realismu a vkus porušujícím na
turalismu, dospívá k záveru, že predevším v umelec
kých dílech dostává se clovecenstvo k rešení svetové
i životní záhady. Jeho pochopení genia je lidsky jí
mavé a prosté. Na lidské funkcnosti a úcelnosti meríl
Homéra, Danteho, Balzaca, Shakespeara a uzavírá
svou umeleckou estetiku tím, že obycejné lidské srdce
je tím nejdražším predmetem umeleckého díla a že
všeho umení, veškeré vede a filosofii vlastním cílem
v jeho· snažení a bádání jest clovek.

Jest dojemným údelem blaženého lidského osudu,
že T. G. Masaryk vrcholí své lidské, vudcovské i my
slitelské dílo, slaví své osmdesátiny v dobe, která
zdvihla cloveka na svuj štít a po desných zkušenostech
wetové války ucinila lidskost - cloveka veškerým
svým cílem a umeleck)TIl ideálem. Svou vrozenou pri
rozeností, svou živocišnou teplostí, svou láskou k jed
noduchému, prostému a uprímnému, k prostote a
pravdivosti, svou antickou probitou, která nejdokom.
leji charakterisuje Masarykuv pomer k umení a bá
snictví, stává se náš osmdesátiletý jubilant symbolem
celého dnešního lidstva a jeho nové renaissance, jeho
vule býti jiným, býti lepším.

:13'

Franta }(ocourek:

Revue ustupuje operete.
Paríž 28. února '1930.

Revui /Se nechce zemrít. Žije dosud pres' nepríznivé
prognosy a zasmušilá proroctví, jež nad ní cas ,od

casu vysloví kritikové. Dny její slávy už ovšem zašly a
ve stejném lesku se nevrátí. Ale na divadelní burse se
drží a její kurs je jiste dostatecne vysoký. Kdyby se ne
vyplácela, budte presvedceni, že by ji podnikatelé sba
lili behem patnácti dnu.

Dny revuální slávy, to byla predevším M i s t i n
g u e t t, hlavne ve válce, když bavila spojenecké vojá
ky,kterí meli frontu za sebou a frontu pred sebou. A Po
válce zase Mistinguett byla vedoucí ve výboji a upev
nování posic revue. Vedle ní vyrostlo nekolik výraz
ných tyPU z mladší generace: predevším M a u r i c e
C h e v a líe r, potom dve Do 11 y S i s t e r s, nezapo
menutelné výstrední tanecnice a bronzová divoška
Jo s é p h i n e B a ker.

To jsou prvotrídní hvezdy parížského music-hallu a
vlastní tvurci revuální asmosféry. Kdo je nevidel v do
,be plné síly, nemuže si dnes udelat správnou predstavu
o revui, jaká byla a jaká musila zvítezit. Mistinguett ve
fantastické toilete sestupující slavnýma nohama impo
santním schodištem jevište Moulin Rouge a zpívající
skrehotave »Valencia« nebo »Ca c'est Paris!« Dolly
Sisters, tancící své anglosaské excentricity a hrající si
na holcicky, pod stejnou strechou. Maurice Chevalier,
v šedivém saku a slameném tvrdáku, zpívající s uhla
zeným roštáctvím slavného od té doby »Valentina«
v Casino de Paris a stepující mezi vybranými girls. Jo
séphine Baker, spuštená v kvetinovém koši od stropu
až nad orchestr a rozvinující na zrcadlovém podklade
svuj certovský charleston za frenetického potlesku a
výkriku nabitých domu ve Polies Bergere ...

Tenkrát byl zlatý vek revue a music-hallu.
Co z toho dnes zbývá?
Jediná Mistinguett.
O cerné Josefince, která pobláznila Paríž a obrátila

ji na novou módu, se dnes neví. Když se nekoho ze
ptáte na 'její osud, rekne vám: »Mela na svých zájez
dech po Evrope jeden neúspech za druhým.« A to je
všechno.

Ani o Dolly Sisters není slyšet.
'Jenom Maurice Chevalier udelal kariéru se svým ne

nuceným parížským úsmevem, svižnými chansony a
zjevem stvoreným pro export. Jeho hodina uderila
s prkhodem zvukového filmu. Americané jsou tím ve
selým mládencem nadšeni a Parížané také. Jeho filmová
opereta »P a rad e d'A m'Ou r« režírovaná Lubitschem
má velký úspech. Nemluvme tu o filmové hodnote ope
rety: Chevalier je mužem na svém míste.

A Mistinguett?
Ta nezlomná prukopnice, matka praporu je, zdá se,

posledním mohykánem revue.
Drží se statecne a divák, který ji vidí poprvé, musí

být nadšen výkonem této šedesátnice, s 'níž parížská
revue stojí a padá. Je to žena, která 'Si'umela na 'paríž
ském 'obecenstvu vynutit nejtrvalejší a nejdelší popula
ritu,jaké se kdy clovek na scéne tešil. Už to je umení,
nehlede k ostatním jejím kvalitám, jež ji opravnují k ti
tulu »královny revue«.

KdO' muže srovnávat s drívejšími lety, najde stopy
ochabnutí. Jako kdysi, i dnes sestupuje rozlehlým scho-



dištem, uprostred kompletního komparsu, který jí J)ri
pravil barevne i pohybove triumfální nástup. Obklopena
oblaky pštrosích per zastavuje se u rampy a dekuje za
potlesk, usilovne zdvihaný placenou klakou. Rozhlíží se
také po úcinkuiících na jevišti. Jsou to mladí haši a la
mode, anglickéhO'strihu, 'který se v Paríži ujal, jakO' se
uilmá jinde. Cerné navaskavané úcesy, blaseavané
tváre s mlécným úsmevem... Jsau mladí, jsau rpružnÍ,
jsou presní a bezvadní, ale není ta stará garda. Oni ne
delali revui, prišli dO'zavedenéhO' padniku v dabe znac
ne pokrocilé.

Mistinguett je sama, ten dajem se nedá prekanat.
Odpíná peravau karunu, adepíná 'peravau suknici a

stojí tu se svýma nahama, které patrne zachavají svau
skvelou formu až dO' hrabu. Zdvihá je s hudba u, atácí
se a znovu je zdvihá a na iPazadi presných a svežích
pohybu girls se jejíl pahyby zdají trachu jakO' ve 'zpa
malenémfilmu. Je to jen nepatrný zlamek vteriny, ale
tolik viditelný!

Partner ji vadí, nasí na rukau a tací s ní, partne'r s ní
tancí,partner jí líbá ruku 'pred apanau, ,za patlesku abe
censtva. Ubá ruku slavné dáme, která se laucí. Cosi
protekcníhoprahlédá z pahledu a chavání partnera.

.PARIS-MISS«, hurá!
Ctyricet pet abrazu se rítí ku predu nezadržitelným,

mechanickýmtempem. Ctyricet pet abrazu ve dvau jed
náních.Druhý z techtO' abrazu 'se jmenuje »Ceskasla
venská revue«. Zrejmý vliv »Pradané nevesty«, která
se poslednínedeli dávala v Kamické Opere pa dvacáté.
Revueje vlastne exhibicí' jakési krajavé družiny ceska
slovenské,v kastýmech, které navrhl Jemmy Carré a
provedldum Pascaud. Ideální neutralita ve strihu,' vza-
ru i barve, všeslovanská revue, která je krame jinéhO'
také výrazem paznání reditelství, že mezi abecenstvem
Casinaznamenají Cechaslaváci znacné' pracenta.

Nicse nezmenilo na revui, nikdO' jí už nic nemuže pri
~ spíš pokazit, cO' byla kdysi puvadní a živatné.
Obraz za obrazem letí, sólavé tance s dO'pravadem

Sboru,krátké sketche prO' Anglasasy s gandaliers'kými
renádami prO'Italy, prehlídky taalet a nahých nader

e strídají se zpevem chansanu, které se 'paslední dobau
Paríži nedarí. Uslyšíte vetšinau berlínské šlágry, asi

jakO'ted u nás. Pan PizeIla, který v Casinu práve
ed rokem pouštel dO' sveta chansan »Ich ktisse ihre

d Madame« ve francau~ké adaptaci, zpívá tenta
t berlínských šlágru hned malau serii: »Fraulein
don«,Wenn der weisse Flieder bltiht«, »Wenn du
al dein rIerz verschenkst« atd. Štastnau cestu pa
tech francouzskÝch!

A Mistinguettexceluje ve 'Svých císlech: tanecní in
ezza,sketche, pri nichž kricí jakO' páv a mlUVÍjakO'

vé díte MO'ntmartru, žargonem, podle jehaž úcinku
ecnepO'znátedomaradé abecenstva. Je vernau mi
ou trestance, adváženéha na galeje, nosí pepita
i. baret a je sentimentální jakO' nevestka. A zase
a smejese a astre dramatisuje svtlj apacský tanec,

kulisáchperiferie, krvave a ramanticky padmalava
, uprostred legendárních apacu na jedné a gentle

Q ve fraku s rudými šátky na druhé ,strane. Ovšem.
hospodese strhne bitka a avšem, kdasi zapálí a ha-

a horí, plameny šlehaií na jevišti jakO' tenkrát
MoulinRO'uge,když chytl prales a Mistinguett byla
zána v drevené chýši ...

Jejl hlas je znicený, ale ješte má ohen a um~ vtisknaut
az slovu, nahodit meladii, jakaby q, pahrdání zpÍva-

nou a gaminsky vYkrikO'vanou. Místy je její zpev jakO'
zasutá freska: ale nekalik abrysu pod nánasem viditel·
ných stacÍ, abyste pacítili, že je za tím asabnast a tedy
styl. Až se -zavrau ústa Mistinguett napasled, ztratí Pa
ríž jednu z nejparÍžštejších zpevacek.

rIelau, gir ls!
Již pa dvacáté pribíhají na scénu, nena'Padabitelné an

glické girls, The ,ariginal 16 Jacksan Girls a skanduji
nádhernýma nahama rytmus revue, rychlý a pravidel
ný rytmus, jehaž stereatypnast je prebíjena stálÝmi va
riacemi v sestave a kastýmech.

Chcete-li videt autentickau parížskau revui, v prvo
trídním -pravedení a 'Pad pratektarátem stárnaucí krá
lavny parížskéha music-hallu, jdete do Casina de Paris.

:-

Rudé lapaty "Maulin Rauge« se sice ješte tací, ale ne.
oznacují ústrední atrakci Mantmartru, jakO' kdysi. Re
vue kapitulavala - pred filmem. Je tam ted luxusní bio
graf s kabaretními vlažkami a chansany.

Z bývalých vedaucích scén revuálních hraje vedle
»Casina« revui jen »F o 1i e s Ber g e r e«. Jmenuje se
ta revue "De la Falie pure« a není skara a nic horŠÍ,
než predcházející, ale schází jí ústrední pastava. Pa
zítrí bude premiera další revue, již trinácté v tamto
dome. Prataže v názvu nejaká "falie« musí být za kaž
dau cenu, jmenuje se zase »Un cau'P de falie« a bude mít
,,60 sensacních 'Obrazu s nejkrásnejšími ženami Faríže«.

li<

Revue ustupuje - aperete.
.J veliká divadla, na kterých Ise revui dobre darila,

dávají dnes O'perety, které mužeme rozdelit zhruba na
tri skurpiny: jednak s ta r é ap e ret y, již dávnO' asved
cené, s nevelkými adaptacními zmenami, jednak t. zv.
»iTIo v é ap e ret y«, na 'než se specialisavali vešinau
autari dasavadních revuí menšíhO' farmátu, genre, který
mel své pacetné obecenstva v Paríži, a kanecne velké
výpravné operety, tak zvané »O'Pé ret t e a g ran d
s pec t a c I e«.

TytO' výpravné aperety predstavují útvar nejbližší
revui a tvarí bezprastrední prechad ad revue k novému
útvaru, který je avšem velmi starý.

Jejich prQtatypem je na príklad "Rabert le Pirate«,
hraný v nejvetším parížském divadle, »Chatelet«, které
se adedávna specialisuje na lidavá vÝpravná predsta
vení a la "Cesta kalem sveta«, »Deti kapitána Granta«
a jehaž posledním mimarádným úspechem byl »Shaw
Baat«, hraný nepretržite pul druhéhO' raku devetkrát
týdne.

»Rabert le Pirate« je americká apereta »The New
Maan«, adaptavaná Albertem Willemetzem. Má 13 abra
zu razdelených dO' dvau jednání a také její stavba je
spíše revuálnÍ, než 'Operetní. Jetu sbar námarníku,
který representuje nejvetší mužský kampars, jakým dis
panuje parížské jevište. A jsau tu girls, avládající re
vuální techniku tance stejne, jakO' jejich sestry z Falies
Bergere. Jsau tu sketche, pantamimy, sólavé výstu'PY a
chansany diskretne zpívané ve svitu mesícním, na bre
hu fantastickéhO' ,jezera. Milavníci revue se tu zkrátka
mahau cítit jakO' dama.

Razdíl prati revui je malý a prece duležitý: je tu
kampaktnejší dej a je tu hrdina s daleka osabnejšÍm asu
dem, než mahli mít adasabnení a stále jinak eXlPano
vanÍ prataganisti revue. V našem prípade je hrdinau
pirát Rabert, který je aperetní abdabau revalucianárské
ha Figara, prÍslušn~ splaštenau a odmacnenau. Setká-
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\láme se s ním poprvé jako s hrdinou prerušené serená
dy, potom v námornické krcme, mezi spiklenci proti
nemilosrdnému Velicenstvu, pozdeji je maskovaným
šlechticem, zatknou ho, dají na palubu fregaty, kde se
osvobodí, aby mohl následovat svou krásku na tropi
ckém ostrove, do její bambusové chýše.

Dramatické vypracování jeho postavy stejne jak::>
ostatních je docela slabé a prece, v stovnání s revuí,
má pro diváky pritažlivost. Den co den už nekolikátý
mesíc je ohromné divadlo nabito. Sem nechodí cizinci,
sem chodí parížský národ a návštevy z venkova, aby
uvidely v té Paríži neco velkolepého.

Príbeh Roberta receného Pirát (interpretován panem
André Baugé, který je 'silne populární, pres to, že ne
umí ani hrát, ani se obléci, ani mluvit a už teprve ne
zpívat) je promíchán nekolika komickými scénami, které
s dejem nesouvisejí a tremi sensacními atrakcemi,
z nichž první je sledována se zatajeným dechem: D o
byt í B a s t i Iy je tu znázorneno v podobe živého
obrazu, podle všech pravidel a zvyklostí. Potom prepa
dení fregaty piráty na širém mori, za hrmení del, hu
kotu vlchru a jiných desných zjevu. Granát dopadne na
palubu fregaty, tocí se, rozsévaje jiskry. ale nebudte
maloverní, je tu udatný Robert, popadne chladnokrevne
granát a hodí pres palubu. Piráti prebehnou na fregatu
po spuštených mustcích, rozpoutá se boj muže proti
muži, až je celá lod vycištena od hmyzu a loupežnická
lod se potopí, než napocítáte tri. A nakonec vylodení
francouzských vojsk za nejakým lidumilným kolonisac
ním úcelem na tropickém ostrove. Domorodý lid jásá a
nastává defilírka, pri níž se na jevišti objeví 200 OSGb,
.kolonistu, girls, vojáku a jiných príležitostných úcast
níku.

Opérette ft ,grand spectacle, to je vlastne znázornená
revue, priblížená zduraznením souvislého dejového pás
ma širokému obecenstvu, unavenému anglosaským sty
lem, internacionalismem a príliš subtilní rafinovaností
velké revue. Je to velký lidový cirkus s písnemi, napí
navým dejem, efektními výjevy, davovými scénami a
bohatou výpravou dekoracní i kostýmovou.

Circenses, které se vždycky žádaly a budou se vždy
cky žádat.

:jt

»G o o dNe w S«, t. j. »Dobré ZlPrávy«, je typ ope
rety, která je prímou dedickou revue menších rozmeru,
'za to však tím luxusneji vypravené. V podobných re
vuích vedl vždycky music-hall »P a Ia c e«, který lon
ského roku uvedl na scénu »~p a n e Is k o u r e v u i«,
(».Faris-Madrid«) s Raquel Meller, revui po všech strán
kách (hudba. tanec, zpev, folklor. výprava) dokonalou a
jedinou 'svého druhu. »Palace« práve hraje »Dobré zprá
VY«, s podtitulem »opérette super spectac1e«.

Jeto 20 obrazu rozdelených do 2 jednání a od býva
lých revuí zde hraných se neliší nicím, krome názvu
»opereta«. I to je však príznacné pro soucasnou ten
denci. Dejové pásmo, rozvíjené v takovém »Pirátu Ro
bertovi« je tu tak nepatrné, že ho nepozorujete. Jedno
tícím pozadím je harvardská universita a život na ní.
»Palace« vycházel .vždycky Americanum vstríc, ale
tentokrát 'Udelal revui výhradne pro ne.

Studenti, kterí nedelají nic jiného, než sport a flirt,
studentky, které si vybírají nejbohatší z kolegu a kro
me toho se nudí tak zoufale, že na vás padá tísen, trebas
pri tom hraje lehká hudha a girls prinášejí každou chvíli
na luxusne vypravenou scénu menavý pás svých bílých
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nohou. Hraje se rughby, povídá se v šatne, porádají se
žertíky s hyperkomickým profesorem, žertíky, v nichž
není ani nic studentského, ani vtipného. Hlavne se aran
žujístále caje, návštevy, oslavy a slavnosti, na zlatých
verandách, v krišfálových salónech a svežích trávní
cích ... Nevím, co ríkají Americané tomuto obrazu Har
vard College, ale pochybuji, že jsou nadšeni.

»N o v á o per e t a« se hraje asi ve dvanácti paríž
ských divadlech. Nejúspešnejší z nich je frimlova
»R o seM a r i e«, která se práve dnes v divadle »Mo
gador« hraje po 1225 (tisíc dvousté dvacáté páté). Jsou
ovšem ješte novejší, na pr. »H r a b e Boe cae i 0« od
Ripa, Dieudonné a Chautrier v »Concert Mayal« nebo
»B é g o n i a« od Pujola a Merciera ve "Scale«.

Je to zmodernená stará revue, s nekolika revuálními
prínosy a nezbytnými girls, treba jich bylo jenom dva
náct a objevovaly se na scéne vzácneji, nežli v revui.
Svižne, lehce vedený dej, stejne jako hudba, nekolik do
brých nápadu a jeden, dva dobrí predstavitelé. V »Bé
gonii«jsou hned tri najednou: komik Dr a u e m, zpevák
U r b a n a skvelá E d i t h M éra, nevyrovnatelný tem
perament a dramatický talent, který jiste neuschne pod
strechou divadla »Scala«. Mezi dobré nápady této ope
rety patrí melodram, v nemž se pojí baladická sugestiv
nost Edith Mery s groteskností známého Drauema.

Dr. far. Kose:

Chcete se státi ldno-Ilvezdou?

K de kdo by chtel ke kinu. Není divu. Podle cetnýchlíbi'vých románu ze života kinohvezd, podle láka
vých fotografií v kino-magazinech, podle barnumské re
klamy, která se delá po celém svete filmovým umelcum
vypadá povolání kinoherce - hlavne kinoherecky velmI
svudne. Skvelé toilety, hostiny, nemíra obdivovatelu a
služebnictva, auta, vi-ly, závodní gáže, "kdo si preje
víc«? Jenže 90 procent techto výhod patrí do inventáre
filmových triku. Ve skutecnosti má lesklá filmová líc
velmi temný rub a o tom se málo vÍ. Když mi v Mezinár.
úradu práce sverili referát pracovních podmínek ve fil
mové industrii, mel jsem své pochyby o tom, zda filmoví
umelci potrebují jaké ochrany, Nikde jsem o tom nic ne
cetl ani neslyšel, dokonce jsem nemel príležitost podívat
se na skutecné pomery zblízka. Vypravil jsem se totiž
na pouf po ateliérech. Navštívil jsem radu tech nejvet
ších v Paríži, v LondÝne, v Berlíne, ve Vídni, v Turine,
v Ríme a ovšem v Praze (AB na Vinohradech a na Ka
valírce, než vyhorela).

Dokud jsem byl prováden rediteli, zas jsem mnoho se
nedozvedel. Videl jsem jak se staví dekorace, jak se
pripravuje osvetlování, jak se fotografují scény. Každý
kdo byl v ateHeru pri filmování zvlášf vetších scén, ví,
jaký je to zajímavý, barvitý život. Ale o tom, o cem
chci psát, o utrpení filmových umelcu, o tom jsem sly
šel, až když jsem se prestal obdivovat kulisám, když
jsem se mohl ptát strízlivé, suché otázky:

Jaká je Vaše pracovní doba?
Nastupujeme v 8. ráno, ale studio je daleko za me

stem, hodinu tramkou nebo autobusem, takže vstáváme
v 6. Pracujeme podle potreby. Obycejne celý den s krát
kou pausou až do vecera. Velmi casto do noci. Do pul
noci. Do 2., do 3. ráno. A 7 nedel z osmi, protože spolec
nost má atelier najat na urcitou dobu a nedice-li platit
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Dr. Jaroslav H1Hka:

l{t!y pf-jjedou architekti 1
Ve Spojených Státech je již dobre známo, že jsou dvanárody, které si nejhorliveji okukuií Ameriku. Jsou
to Japonci a Cechoslováci. V továrnách, laboratorích,
universitách již je znají a casto Hm povedí o tom ci
onom krajanovi, který tam byl pred nimi. Za svého po
bytu v New Yorku v poválecných létech mel jsem prí
ležitost seznámiti se s dobrou polovinou této ceské in
teligence, prijíždející do Ameriky na zkušenou a za stu-·
diem. Nejaktivnejší jsou v tom ohledu inženýri, po nich
lékari, ale prijíždejí i jiní. Profesori, pedagogové, tu a
tam absolvent obchodní školy, bankovní úredník, videl
jsem zde i právníky, - což bylo ostatne naprosto po
bloudilé. A prece je jeden. obor, na jehož representanty
marne cekám, - je to stavitelství. Je to veliký obor a
musím trochu vymeziti: myslim hlavne stavitele, který
by chtel nacerpati nových myšlenek a zkušeností v bu-·
dování bytu a domku.

Vysokoškolská inteligence, která sem prijíždí, dostává
se sem hlavne z dvojího popudu. Je to jednak Rocke
fellerova nadace, která dala do Ceskoslovenska na pa~
desát stipendií pro hygieniky, laboratorní pracovníky,
ošetrovatelky a podobne, a pak Masarykova akademie
práce, která sem vysílá inženýry na zkušenou. A, práve;~
tato, zdá se, jako by na stavitele zapomnela. S výjimkou

i »on~« se. vrhli na židle. vycerpáni, enervováni. A tak.
hle to chodí porád! V Berlíne mi oficielní zástupCi orga
nisace hercu rekli, že prumerná doba, kterou muž vy
drží Ul filmu je 5-8.let. A ženy jen 3-5 let. Pak je ho
tova. Ale co pak? Žádná pense a pravidelne žádné úspo,.
ry. Zato si zvykli na prepychový (byt i kašírovaný)
život, na paláce, auta, hosHny, flirty a chtejí Ito dál.
Konce bývají tuze smutné.

A prece kde kdo chce k filmu. V ústrední zprostred~
kovatelne holywoodské je zapsáno 18.000 dívek. Po
trebuje se jich nejvýš 700 denne. Na nekterou dojde jed
nou za týden, ,na vetšinu ani tolik ne. Ale druží se jako
jepice kolem lampy.

U nás si stežujeme, že nemáme kino-industri-e. Dou
ferme, že až ji budeme mít (a to se dá cekati), že venu
jeme dostatek pozornosti též sociální, lidské stránce.
V Americe je film tretí industrií zeme (po autech a kon
servách). Investovali do neho pres 2 milliardy dollaru ..
Jejich 25.000 biografu pojme týdne pres 100 milionu di
váku. Proto je tu armáda 225.000 delníku a zríz,encu,
30.000 figurantu a nekolik tisíc hercu a herecek. Po
Americe prijde Japonsko, Ruska. Pak v Evrope Nemec
ko, Francie, Anglie, Italie reorganisuje své ateliery,
tocí se ve Vídni, v Budapešti, u nás, v P"olsku atd'. Za
rok se vyrobí na 3000 velkých filmu. Hodina práce
v atelieru v Holywoodu stojí pres 1000 dolaru.

Na filmu je to 6 vterin, 6 vterin slávy, úsmevu, krásy,
prepychu. A ve skutecnosti je to retez zklamání, týdny
únavy, mesíce cekání a mnoho, mnoho slz. Jenže ne
tech glycerinových, ale ,opravdových, které nutno po
lykat, aby nepoškodily lícidlo a pudr. Nebot to by bylo
na filmu videt.

PRÁCEAVED A

další nájemné, pospíchá, zvlášt ke konci filmu. Nekdy
ovšem cekáme v kostýmech a nalíceni celý den necinne,
až na nás prijde rada, což je horší než »tocit«, protože
v atelierec!J je pruvan a zima a hned zas vedro (od
lamp), šatny krom nekolika pro. primadony jsou primi.
tivní, nikde místecka, kde by si clovek v klidu odpocal.
Probijeme den v atelieru a jsme rádi, že nás neposlali
V1ibecdomu s poukazem, že dnes není pro nás práce.
(Vtakovém prípade máme právo jen na ,,% den. platu.)
kdyby nás ale vzkaz o tom, že se disposice mení a že
nás není zapotrebí, došel 5 minut pred ,odchodem z do
mu, nedostaneme nic, pranic, a ovšem je pozde hledat
I iinde práci. Ostatne dokud film není hotov a i ješte
eiaký cas po tom ,nesmíme ani Hnde pracovat bez svo
ní firmy a ta, i když povolení dá, alespon si srazí na
ši gáži. ac prec ji nepoškozujeme jestli na príkl. vecer
privydeláváme hrou v divadle. Jsme-li zamestnáni,
sic na pár dní po starosti, ale ovšem práce trhá ner
a kolikrát nespíme bolestí, než si oci zvyknou na

slnivá svetla s ultrafialovÝmi a cervenými paprsky.
nedejBuh, aby clovek prišel k úrazu. Nejsme v stá

smluvnímpomeru, proto pojištení na nás neplatí a
átka nás vyhodí. - Tak a podobne mi vyprável!

movíherci. režiséri. fotografové (kamerameni), arch i
kti v Nemecku,v Anglii, v ItaliL V Paríži jsem se ptal

itele.kolik dostane statistka, která figuruje celý den
filmu.80 franku. Sel jsem v polední pause do skrovné

udky, kde ve chvatu obedvaly. Kolik Vám platí?
O franku za den, 12 hodin práce, nekdy víc. Jak

~e 20-30, slyšel jsem že 80?! Inu to by meli platit,
než se gáže dostane od reditele ke mne, zustane po

psáchdozorcu ostatek. A proc si nestežujete? Abych
a vyhozena? Chci to tu vydržet dokud mne nekterý
Isér neobieví.neocení. Pak se stanu hvezdou a budu
komornou.vilu a auto a milence a budu porádat ho

... ale ted už musím bežet. nebo bude kra val.

Londfrnemi rekli, že detská práce je zakázána.
a, když jsem se rozloucil s pruvodci a vycházel

felieru.potkám matku s kocárkem. Kam pak panI,
tu zamestnána?

ne, ale tady moje díte je nejmladším »starem« brit
filmu,povídápyšne. Jak pak je stará ta Vaše hvez

? 3 mesíce! Vrátil jsem se s matkou a podíval se,
mluvne uložili v kolébce a jak na ne ze vzdále
2 metru namírili 5 velkých reflektoru. Spalo, ale
nutnoje vzbudit a poštouchnout, aby zaplakalo, jak

narizoval. A matka vedle si' pochval~je: víte že
D za to díte za den víc než drív muž si vypraco
týden? Tak on ted odpocívá a já tu sedím pres

a dite vydelává! - Mužete vinit pošetilou matku?
, že ji ne. spíš ty, kterí znají úcinek filmování na
a oci.Ani s vetšími detmi není lépe, spíš naopak.
e zas mravne trpí a se kazí. Stací, aby prihlížely
kterou jsem videl ve Vídni: Polibek milencu.
UP«. Oba nalícení, napudrovaní. Režisér jim pri
: tak tu ruku takhle kolem pasu, tak, pevneji'.
vu nachýlit. Pohled musí pomalu klesat, poma
ted zrychlený dech prosím. Rty trochu našpulit.
se blížit. ješte kousek, pozor, ted písknu, a to-

PoIfbení!Minuta, dve tri. Už to není k vydržení.
sálají,pudr a šminky se rozpouští. Rychle gar

lerku, opravit lícení. A znovu, lépe. A zas a ješte
Stál jsem tam hodinu a porád se tocilo to jedno

C pOlíbení.Konecne byl režisér spokojen. ",On",



jednoho prípadu, - nevím :;r;dadotycný architekt byl vY
slán Akademií - nevím aspon o nikom, kdo by sem byl
prijel na studium staveb. Vím, že se zde nekolik ceských
architektu usadilo, ac ne jako podnikatelé. Je zde též
celá rada Cechu, kterí staví, podnikají plány, kreslí aniž
by si byli z vlasti prinesli jakoukoli školskou predpravu
ve stavitelství. Jsou to tesari, muzikanti, zedníci, hodiná
ri, kameníci a hokynári. Staví dobre, a skoro bych podle
toho soudil, že americké stavitelství spíše svedcí tako
výmto praktickým lidem než nepodnikavým umeleckým
theoretikum, jaké vychovává naše technika v architek
tech a dukladným, ale staromodním kres1írum, kterí
z vysoké školy technické vycházeií s tituly stavebních
inženýru. Touží-li pres to po objevení se studentu, kterí
mají predpravné vzdelání stavitelské a ne tesarské nebo
zednické, je to proto, že theoretická predprava našich
vysokých nebo odborných stavitelských škol prece jen
urychlí vniknutí do logiky zdejších method a protože
doufám, že v kvantu, které tyto naše školy produkují,
bude možno nalézti nekolik lidí s praktickým smyslem
a podnikavostí.

Kdyby se zde takoví studenti objevili, neprál bych jim
však jedného: aby prijeli za takových podmínek a okol
ností, za jakých prijíždejí a zase se vrací ti všichni inže.
nýri a lékari, prijíždející pod záštitou Masarykovy aka
demie a Rockefellerovy nadace. Hovorím s nimi v Ame
rice. Jsou plni nadšení, nových myšlenek, vidí spoustu
možností, kupí materiál a zápisky. Pak s nimi korrespon
duji. Jako by je spálil lidový vítr. Nic z toho, co poznali
nemohou uplatniti. Ne, že by to nešlo. Ale nedají jim.
Jsou mladí, nad nimi jsou reditelé, jsou radové. Nedo
stanou zodpovedných, vedoucích míst, Dostanou platy,
jimiž sotva uhájí existenci, které jim nedovolí založiti
rodiny, a které je nepriblíží blahobytu, na jaký si zvykli
a jaký videli v Americe. Vše, co na jejich návrzích hle
dají šefové, je duvod, proc by to nešlo. Nevidel jsem ta
kového systematického ubíjení myšlenek a marení casu,
energie a nadšení mladých lidí jako je to u techto ne
štastlivcu. Osudy nekterých techto studentu a stiperndi
stu jsou prímo odstrašující. Duvody, které pro to slý
chám, jsou stereotypní: Jsou to mladí lidé, nemají zku
šeností, u nás jsou jiné pomery. Já bych tyto »pomery«
specifikoval: U nás jsou šefové, kterí si místa vysedeli,
a bojí se nových myšlenek a hlavne prestiže vedomostí
jiných a celku prospešnejších, než mají sami.

Proto bych prál tem, kferí by chteli se uciti úsporným
metodám stavebnickým, logice praktického bydlení a
hlavne úspešnému podnikání stavitel<skému, aby je sem
vyslal nekdo, kdo by je nepodrídil po návratu domácfmu
odborníku, ale kdo by k nim pojal plnou duveru a nechal
je pracovati samostatne. Ideální by ovšem bylo, kdyby
prijeli mladí stavitelé s vlastním, nekontrolovaným kapi
tálem podnikacím. Ale vytvorení takové skupiny mezi
našimi mladými zámožnými vrstvami je dosti ilusorní.

Mluvím o skupine, nebot, trebaže postavení praktic
kých bytu anebo domku je celkem vecí jednoduchO'u,
prece její uskutecnení ve vetším merítku, s financním
úspechem a v nových pomerech by vyžadovalo propra
cování z nekolika stránek. Jednotlivci by snad na to
mohlo staciti jedno- nebo dvouleté studium, ale je otáz
kou, zda by se našel jednotlivec, který by dovedl sou
strediti tolik ruznostranných schopností. Jednalo by se
zde jiste o stavební plány, provádení instalace, úpravu
ulic, pracovní methody, prípravu a volbu stavebního
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materiálu, financování, prodej, pronájem. To· nevyia<1ujc
jen inženýra, ale také financníka a obchodníka.

Jedná se o to, najde-li se v Ceskoslovensku kapitálová
skupina, která by chtela takovýmto zpusobem pracovat!.
Že by to byl stát, na to není vúbec treba pomýšleti. Ten
je tak dukladne organisovaný, že má na všechno už
úredníky a šéfy pripravené. Pri dosavadních stipendi
stech a zahranicních studentech neprojevila naše by
rokracie ani trochu ohebnosti a dobré vule. V soukromém
kapitálu je mnohem více nadeje. Kapitál by musil být!
ovšem dosti silný, aby se mohl pustiti do potycky i se
stavebními úrady, které by jiste zacaly dokazovati. »že
to u nás tak nejde«. Náklad na studium by asi nebyl
velký, stacilo by zaplatiti cestu, nebot naši inženýri by
jiste našli obživu a zamestnání ve stavitelském prumy
slu daleko snáze, než ji hledají strojníci nebo technici.
Dvouletý pobyt a dvojnásobné obsazení každého pod
odboru by bylo velkou výhodou. Mám zkušenosti, že
jednoletý pobyt v Americe sotva stacívá k povšechné
orientaci v americkém živote a ve zvoleném oboru. Kdo
zustane déle, muže teprve studovati detail. Dvojnásob
né obsazerní by prohloubilo studium,· vyloucilo personál
ní rovnici a zachránilo ú~pech, kdyby se nekterý stu
dent neosvedcil.

Že by takové podnikání rekneme pro banku nebo ak
ciovou spolecnost musilo být velmi úspešné, o tom není
treba pochybovati. Každé podnikání je úspešné, je-li
dobre vedeno a sytí-li nejakou nezbytnou potrebu. A
takovou potrebou je prece náš bytový hlad.

Myslím dokonce, že by i stát mohl být v takové veci
trochu pros1pešný, a ušetriti si nákladu na stavební pod
pory nebo dokonce na financování deseti tisíc bytu.
Kdyby vyv'olal akciovou spolecnost a dal jí do vínku
sHpendia 'po 10.000 Kc pro 8 nebo 10 malých stavitelu,
s podmínkou, že se pak bude staveti podle jeiich návrhu
a rozumu (ah, té iluse), udelal by velmi záslužný sku
tek pro rozrešení bytové krise. Ale snad by iniciativa
mohla vyjíti i ze stavebního družstva ...

Nekolik slovo tom, proc navrhuii práve americké stu
dium. Predne pro to, že pro inženýra je to vlastne nej
levnejší studium, nebot zde nejisnáze najde obživu a na
mnaze si ješte zachová pár tisícovek korun. Moderní
plány by se snad naucil i doma nebo v Nemecku. Ale
nevím, zda by se naucil v Nemecku úsporné a rychlé
stavební metody. Již proto, že Nemci nejsou tak sdílní
a že by se tam tak snadno k práci nedostal. Sotva kde
by se naucil prodej a financování, nebot úspech staveb
ního podniká<ní v Americe spocívá v podstate v tom, že
'stavební podnikatelé vysta:vené domy rychle prodávaií
a kapitál znovu investují, - systém zcela odlišný od
našich stavebních družstev, která staví domky hlavne
pro své cleny. Tedy rychlý obrat kapitálu s malým zi
skem v jednotlivých transakcích. Také se v Americe
stále experimentuje a rychle zlepšuje, takže poslední a
neHepší se zde dá nejsnáze zachytiti.

Pri tom nemám obav, že by naši lidé strhli s sebou
nekteré architektonické nekulturnosti, eXistující v této
zemi bytové kultury. Jiste by nevyzdobili steny latemi,
aby se tam nedaly navesiti obrázky, a dovedli by vy
rešiti frontu ulice tak, aby nevypadala jako rada holub
níku. To je vecí umeleckého vkusu a ne techniky.
Prvým jsme prosáklí dost a Amerika ta z nás nevytlací
ani za dve léta. Schází nám jen druhé.

Ze proti takovémuto programu a plánu naskytne se
vehementní námitka ceských architektu, je Hsto. Bude



zníti: Což my tO' nedovedeme? Nepopsali jsme ji~
mnohokráte moderní obytné domy v odborných casopi
sech? Nepostavili jsme iich iiž hezkou radu? Dobrá.
ripouštím, že byly vystaveny domy s tenkými zdmi,

I malých dobrých cihel, s vyloucením velkých predsíní,
skrínemi ve zdech v každém pokoji vyjma snad obyt-

ého a jídelny, s nerumpluiícími jednoduchými okny, se
etlem v každé místnosti, s iídelnou vedle kuchyne a
pres chodbu, s kuchyní malou a sporákem u okna.

e mel bych celou radu pochybností stran ruzných po
obností a detailu.

Tak na pr. vodní vedení. Byl kotel a potrubí aspon
teplou vodu a z mosazi? Bylo pamatováno na to,

elati v potrubí nekolik prerušovacu, abych nemusil
taviti prítok vody v celém dome, mám-li poruchu

kuchyni? tIreje se v zime voda na ústredním topení,
léte na plynovém ohrívaci? Má tento plynový ohrí
C, umístený ve sklepe, spouštení v kuchyni, aby se
musilopro každé zapálení behati do sklepa? Odvá
ji se plyny z ohrívace do komína? Bylo pamatováno
drain pro lednicku, ústící do odpadkové roury? Je

nto drain vyroben tak, aby se nezanášel slizem z led
ky, smývaným pri jeiím cištení?

Predpokládám, že se již staví koupelny ne zbytecne
llké a vedle ložnice. Bylo u nich pamatováno též na

Ý vchod, abY hosti nemusili pres ložnici? Byla
aha kolem rour náležite utesnena, aby voda nepro

ovala stropem, když deti v koupelne nastríkaly? Je
zdechprístup k rourám, aby se nemusely bourat pri
vkách? Bylo docíleno umeleckého efektu tonova
i kachlíkya barevnými skly v oknech? Bylo pama
no na toiletní zrcadlo pro ženu? Byla v koupelne
štní sprcha s tesnenými sklenenými dvermi, dobre
aná a s proudy vody s hora i se stran? Má zrcadlo
umyvadlem dve svetla po stranách, abych nemel

oolenijednu tvár ve stínu? BylO' 'pamatováno na
adlo a sprchu ve služcine pokoiíku, aby domácí
nál nemusil užívati rodinné koupelny, nebo se ra
nekoupal? Jednalo-li se o jednopatrový domek,
pamatováno na umývárnu a záchod v prízemí?
edpokládám,že bylO'pamatováno na dostatecný po
lektrických výpustek ve zdech. Ctyri v obytném
. aspon jedna v jídelne, jedna u stolu v pracovne
v pánském pokoji, jedna v ložnici v hlavách po
Bylo pamatováno také na výpustku pro žehlicku
hyni a na druhou pro elektrickou lednicku? Bylo
opatrového domku pamatovánO' na vypínac pro
u vchodu nejen u dverí, ale i v prvním patre?

pamatovánona svetlo nad vchodem z vencí, abYCh
hl podívati, kdo na mne v noci zvoní dríve než
vru?
pokládám,že je v kuchyni sink na umývání ná

padvodovodem,s rýhovanou deskou vedle na osu
Ze je pri ní spižírna, pokud možno chladná, ply

$)loráks vetráním? Bylo pamatováno na druhý
praní menšího a jemného prádla, které se ne-

do prádelny? 'Bylo tam žehlicí prkno, zapuštené
aby se toto veliké a neforemné náradí nemusilO'
mi prenášet ze sklepa nebo ze skríní? A bylo

vyrobeno tak, aby se za rok u neho nerozlá-
ovovézávesy a klouby? Byl snad také dokonce
y zapušten malý stolek se dvema lavicemi, ahy
V kuchyniodbýti rychlá snídane? Byla ve stene
na nádobu na odpadky, vetraná ná venek, ,a

zarízená tak, že stiskem nohy skrfnka i. otovrela, ná
doba se vyslmula a její víko se otevrelo?

Predpokládám, že steny mely sádrovou omítku a že
byly natreny olejovou barvou. Byla ta omítka taková,
aby se do roka nerozpraskala a neopadala? Jaká byla
ta barva? Neodprýskala do roka, a byla zrnitá, nebe
aspon matovaná? Byla vnejší omítka domu cementová?
Nebo, byly-li vnejší steny neohozené, byly cihly 
predpokládám, že hladké - spojovány bílou cemento-
vou maltou? .

Predpokládám, že byl sklep pod celým domem, že byl
vyzden kyklopským zdivem a vy cementován, aby ne
prolézala vlhkost a myši. Bylo pamatováno na chladír
nu, kam nepronikne horko ani z ústredního topení ani
z letního dne, s pískovou podlahou, chlazenou v léte
sprchou? Byly tam jeden nebo dva zahražené kouty,
do nichž nepronikne prach na uložené, méne potrebné
veci? Byla v rodinném domku zrízena garáž ve sklepe,
aby byla vytápena a nemuselo se do ní choditi v dešti
pres dvur nebo pres zahradu? Je sklep svetlý, a bylo
pamatováno na násyp uhlí z vencí? Ci snad bylo zarízeno
olejové topení, ve sklepe umístena herna pro deti i do
spelé?

To je jen nekolik otázek. Pripomínám, že jsem laik,
který má s bytovou otázkou spolecne jen to, že hodne
a ruzne bydlel, v Evrope i v Americe, tedy jakýsi velký
bytový spotrebitel. Ten, kdo by se studiem bydlení od
borne zabÝval, videl by zajisté daleko vÍCe detailu a
praktických problému. Našel by je zejména v postupu
práce, kde sám nemám vubec zkušeností. A což teprve
v cinžovnÍCh domech, nebo pri stavbe seriových dom
ku. Co je zde ruzných praktických rešení stavební plo
chy, aby se uplatnila zelen, svetlo, vzduch, pohodlí pro
deti a matky. Jak zajímavé by bylo na príklad jen stu
dium amerického domovnictví. Stejne zajímavé by bylo
pozorovati stavební ruch s hlediska podnikatele. Ty ruz
né typy domu "pro každou kapsu« pro lidi, kterí hledají
jen bydlení, jiné, kterí chtejí bydlet, ale zároven inve
stovat a rozmnožit kapitálek v trírodinovém nebo še
stirodinovém domku, sami konajíce práce domovnické,
obytné stavby vyvolané pojiš!ovnami a bankami, aby
v nich uložily svuj kapitál v prvnÍCh hypotékách, sy
stém druhých hypoték, systém splátkovÝ atd. Podobne
pri stavbe ctvrtí. Jak proteskne pusobí holic, nebo ho
kynár umístený ve vilce, protože nebylo pamatováno
na dva nebo ctyri krámky na každé križovatce, aby se
tam usadil krejcí, príštipkár, hokynár, drogista a jiní
drobní živnostníci, ke kterým jdeme denne nebo neko
likrát týdne a nechce precházet nekolik ulic až na ob
chodní trídu. Nejen, že je to nepraktické, ale i nehospo
dárné, nebo! domek s obchudkem vÍCe vynáší a dráže
se prodá podnikatelem, než pouhá rohová vila.

Pochybuji, že by se prihlásilo mnoho architektu, kterí
by tvrdili, ano, práve takové domy jsme postavili, práve
tak jsme je vyzbrojili, ne sice vším, co uvedeno, ale
mnohým z toho. Ale 'tem bych položil jednu indiskretní
otázku: Co stál ten dum? Jak se nazýval? Rodinný do
mek, nebo luxusní vila? Nebyla jeho cena vyšší anebo
stejne vysoká v New Yorku jako v Praze, trebaže pra
covní síla je v New Yorku šestkráte dražší, a materiál
v Cechách celkem levnejší než v Americe? Studovali
jste prícinu této drahoty, a vynasnažili jste se, postaviti
príští 'dum aspon o patnáct procent levneji? S t a vet
p e k n e a d r a z e n e n í o b tíž n é, a I e s t a vet
dobre a tak, aby to vyhovovalo kupot
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Prltomnost..,

.A..dminist1·ace.

s c h O P n O S·ti S poO tre bit e I u na j e d n é str a n e·
i cene prác·e a materiálu na druhé strane,
to je dnes prvním úkolem hospodársky
I11Y s líc í t e'c hni k y. Chtel bych, aby sem nekdo
prijel studovat také toto' tajemství..

Všechn tyto detailY' jsou ovšem daleko duležitejší
v podnikání než v bydlení. Leckdo si odpustí v byte
skrínovou sprchu, žehlící prkno ve zdi nebo' záchod
v prízemí. Ale neodpustí podnikateli, od nehož si pro""
najal byt, nebo koupil domek, bude-li ta sprcha taková,
že by se v ní uvaril, rozláme-li se mu za pár mesícu
žehlící prkno nebo odprýská-li mu omítka. Bude-li to
podnikatel, který prodává a znovu investuje a staví,
poškodí se více nedokonalostmi než neúplnostmi.

A pochybuji, že je u nás dosti zkušenosti práve v do
konalosti techto detailu. Vždyt ješte nikdo nestavel ne
kólik serií obytných domu, aby na nich mohl studovati,
jak ta ci ona nejmodernejší vymoženost je trvanlivá, jak
je vítána spotrebiteli, možno-Ir ji vynechat nebo zlepšit.
Tó vše však bylo provedeno v každém americkém vel
komeste' ne jednou, ale nescíslnekráte. Kdybych si sta
vel rodinnÝ domek, nešel bych v techto detailech na
[(Jdu k ceskému profesoru architektury, ale k jednomu
ceskému hodinári v New Yorku, který po válce postavil
se základním kapitálem nekolika tisíc. dolaru celý tisíc
bytu. Protože vím, že stále podnikal a stále zlepšoval.
Ale nešel bych se k tomu muži raditi o umeleckém sou
ladu nábytku nebo o výzdóbe sten.

Proto také by nestacilo, aby priielo nekolik radu a
šefu okouknout si americké stavitelství za tri mesíce.
I zde je tech nedokonalostí plno, snad více, než bychom
iich chteli míti v Ceskoslovensku, protože si prece jen
potrpíme na dukladnost a hlavne na nespokojenost s ne
dokonalostí více, všeobecneji a hlasiteji než Americané.
Ve Spojených státech je treba hodne vybírat, aby se
z' nich prineslo dobré a ješte více, aby se prineslo nej
lepší. Ale dá se to zde najíti snáze než kdekoli jinde.

Ostatne nikterak nechci zapírati, že jsem všechny ty
možné vady a nedostatky, o kterých jsem se v prede
šlých odstavCÍch zmínil, videl a namnoze sám zkusil
práve v Americe. Je však také pravda, že jsem je videl
opravené a zlepšené. 2e by se náš podnikatel mnohému
naucil na svých vlastních chybách, je' zrejmé. Ale
trvalo by to déle a bylo by to dražší, než když si pošle
inženýry, aby se kriticky dívali na chyby i prednosti
cizí. V Americe bude ceský inženýr videti, jak se sta'"
veti má i jak se staveti nemá. Šlendriánu je zde mnoho a
videti ho je též prospešné. Ale ješte prospešnejší je vi
deti snahy nekterých spolecnosti ve studování a napra
vování chyb.

Bylo by tudíž zcela nezasloužené, kdyby se moderní
stavby mely u nás nazývati stavbami americkými. Vem
te jednotlivé prvky v zarízení, plánech a methodách a
najdete je po ruznu rozptýlené po celém svete. Amerika
je jen integrovala a dostatecne. zevšeobecnila, jak to
ostatne delá ve všech oborech. A práve nauciti se této
integraci a spolupráci odborníku bylo by nejcennejším

prmosem, se kterým by se vracela družina odborných
studenti'l stavebnictví.

Shrnuji. Naše bytová oblomovština je v první rade
pIoblémem podnikatelský.m. Ovšem, maií na ní lví podíl
i naši architekti, stavební inženýri a stavitelé již proto,
že nepodnikají a ž,e nedovedli vyvolat podnikatelské
akciové spolecnosti a zainteresovati do praktických sta
veb bankovní kapitál. Zavinila to jejich akademická a
nepraktická výchova. Stejne málo kvalifikuje inženýrské
komory a spolecnosti, že nedovedly pohnouti a vyvolati
dostatecný nátlak na ty, kdož maií v moci zmeny a po
krok stavebních rádu. Potrebujeme podnikatele, vyzbro
jené neutlacenými, moderními mladými a zkušenými od
borníky, kterí by videli ve stavebnictví svuj životní úkol.
Najde se podnikatel, dosti silný financne a hlavne k to
mu, aby se pustil do boje s »pomery«?

NOVÉ KNIHY.

Kniha nových bdsnt Petra Bezrllce s názvem Z listd Petra
Bezruce Janu Herbenovi vyšla v techto dnech jako první sva
zek knihomilské edice R.éva, kterou vydává Milen-a Hérbenová
(Praha XIX., Bráfova 4). Kniha obsahuje 19 dosud netištených
básní Bezrucových. Všech 320 výtisku je podepsáno autorem.
Jako 'další svazky vyjdou v této edici-: II. T. G. Masaryk: Dve
povídky. Do knihy jsou pojaty s dovolením autorovým dve
beletristické crty, otištené pred lety v Besedách Casu. Pripo
jena ve faksimile první stránka rukopisu povídky "Náš pan
Fixl«. Vyjde k 7. breznu t. r. III. Chvála ceské reci, dve esaYe
od Fráni Šrámka a Karla Capka v grafické úprave profesora
Jaroslava Bendy. IV. Josef Mach: Plavba do Ameriky. Cyklus
10 básní s grafickou výzdobou Oto Mrkvicky. V. Jan Herben:
Lístky z válecného deniku. Bude obsahovat výpor válecného
deníku Jana Herbena; v techto lístcích bude vylícena nálada
v Cechách za války a autorova cinnost v Maffji. Deník nebyl
dosud tišten z duvodu politických. VI. Josef Spilka: CeskÝ
passionál. To jest zbásnený život svatých v originální forme
veršované prosy. Graficky vypraví profesor R. Lander. 
Všechny. svazky jsou sázeny vybranými rucními typy na
ušlechtilých rucních papírech. Cena všech svazku kolem 50 Kc
(první dva svazky a 50 Kc). Vychází ve dvoumesícních lhutách,

"Š(astný rok«. Hanuš Sedlácek, známý spisovatel pro mlá
dež, napsal knížku básnicek, ríkanek, povídek' a pohádek pro
nejmladší ctenáre. Tato kniha jmenuje se »~(astný rok.,
malír Wrobel opatril ji 47 obrázky a v peclivé úprave vydalo
ji nakladatelství Volné Myšlenky. Cena knihy Kc 14'-.

Prosime pp. odb~ratple, kteri opo
menuli zaslati predplatné, aby lask.
použili lc tomuto úcelu složenky prilo
žené lc 2. císlu.
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