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Nebojte se, Beneš nekandiduje.

Moji prátelé jsou tak laskavi,ac mne ve vecech po
litické taktiky casto považují za osla, což jim, pokud mé
skromné síly na tomt ) poli stací, tu a tam oplácím. Po
kud se té bolestné otázky politické taktiky vubec týká:
nemám žádný talent k dvorenínství a také neposluhuji
u žádné politické strany; rád hych si na sebe zachoval
názor jako na cloveka, který svobodne rekne, cO!si my
slí, i když nad tím taktikové zhusta svínají ruce; u nás
je taktické umení tak rozšíreno, že se nekdy nepokládá
ve dvanáct hodin v poledne za vhodno ríci, že je bílý
den: bojím se nekdy. abychom se neutaktisovali; po té
stránce je to v pravém i levém bloku skoro stejné. Mno
há jiná ctižádost je u mne tedy daleko vroucnejší než
ta, abych byl po smrti vystaven jako ukázka v národ
ním museu taktiku, kde bychom na sebe zírali vyhaslý
ma ocima, dejme tomu, s p. Skýpalou. Prece mne však
pobolívá, jestliže nikoliv jen tisk pravice, n),brž·i Kare:
Capek se snad domnívá, že svým clánkem v »Lidových
novinách« chtel jsem podati vzor taktického umení nebo
zahájiti akci, kterou má Beneš být dosazen na presi
dentské kreslo. Nl:l krátká zmínka o tom, že Masaryk
považuje Beneše za svého nejschopnejšího nástupce,
byla sice pravdivá, ale docela bez praktického dosahu
a bez spikleneckých úmy~lu. Poznámka »Práva Lidu «

vzbudila ve mne jen nechut k tomu, aby zas jednou tak
tika sV~'mobšírn)'m pláštem zahalila pravdu. Napsal
jsem, že nechceme nyní o Benešove kandidature pro
nášet SVlljúsudek, že však aspoi1 tolik má býti verejne
l'riznánn, že ~[;:tsaryk Beneše považuje za svého nej
schopnejšího nástupce. Vidím nyní, že úsudek o Bene··
šove kandidature prece jen budu musit pronést. Budiž
tedy pronesen: Jakkoliv srdecne souhlasím s ocenová
ním Benešových schopností, prece jen nemohu jinak,
než povazovati za nynejších politických pomeru jeho
kandidaturtl za nemožnou. Není to prednost našich ny
nejších politich'ch pomen\ práve naopak, a vše, co je
li nás špatného a mizerného, horlive prispívalo k vy-
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tvorení takovéto situace; ale je tomu tak, a musíme mít
tolik politického realismu v sobe, abychom to prijali

O N ' I v· I CI' SI .. jakožto fakt.ovy ro{ pnnes o »'es<e ovo« ll1tervlew s presi-
dentem Masarykem, z kteréhožto rozhovoru roz- , Dovolte, abych krátce stanovil rozdíl mezi Capkovým

hodne nejzajímavejší byla ona cást, ve které p. president a svým výkladem. Karel Capek píše: x.Svou definicí za
promlouval o sy~m nástupci a o vlastnostech, kterymi jisté mínil president Masaryk t a k é Beneše - bylo
se má vyznamenávat. Ponevadž každému, kdo jen tro- by nespravedlivé, kdyby tak necinil; ale není vubec pa
chu zná pomery, je zrejmo, že pan Skýpala nemuže chyby, že nemínil jenom jeho.« (Definice Masarykova,
klásti presidentovi otázky podle vlastní libosti, bylo jak známo, byla: »státník, jehož politická schopnost a
možno usuzovati, že Masaryk zacal presidentskou otáz- charakter by zarucovaly, ze republika bude vedena
ku dobrovolne a že mel na mysli nejakou iniciativu. politikou osvedcenou nejen v jedenácti letech po pre-
l napsal jsem clo »Lidov)'ch novin« o té veci clánek, vratu, nýbrž už ve ctyrech letech válecných.«) J á to
který vzbudil diskusi jen jednou svou vsuvkou, tou mínil asi takto: svou definicí mínil president ze j m é
totiž, kde jsem si dovolil vyložiti, že president Ma- n a Beneše - bylo by nespravedlivé, kdyby tak neci
saryk považoval by z:l. nejschopnejšího svého nástupce nil; dále už se s Capkem shoduji: »ale není vubec po
ministra Beneše. Tuto nedeli napsal pak Karel Capek chyby, že nemínil jenom jeho". Kdybychom se pak
do »Lidových n"vin o téže \'eci clánek, kter)' jsem po- ptali, proc nemínil svou definicí jenom toho, koho po
jal tak, jak se patrí: nemám smysly tak otupelé, abych kládá za nejschopnejšího, musili bychom si odpovedet
nepoznal, že Karel ('apek položil prst na ústa a udelal poukazem na v)'še zmínené »nynejší politické pomery«.
na mne: pst' Tímto. pst' se hodlám ríditi jen cá- Že byla kdysi doba, kdy Masaryk mínil jenom Beneše,
stecne. to není žádné tajemství; širší verejnosti to prozradil

ve svých vzpomínkách Machar, kde referovalo Ma-
sarykove schúzce s politickými vudci krátce po pre
vratu, kdy president prijal od politických vudcll slib, že
v prípade nutnosti by na jeho místo zvolili Beneše:
politictí vudcové ovšem už za krátkou dohu dávali
zretelne najevo, že nehodlají SVLljslib dodržet. V poli
tických kruzích je známo, kolik pokusll ucinil presi
dent, aby zajistil Benešovu kandidaturu: pro koho ji
ného by tak ucinil než pro toho. koho pokládá za nej
schopnejšího? To ovšem jest minulost: z politických
duvodú prestal Masaryk Benešovu kandidaturu poklá
dat za aktuelní, .a jsem presvedcen, že i Beneš s tím
ochotne souhlasí. Není tedy aktuelní Benešovy kandi
datury, není tajného boje o presidentské kreslo, není
intrik Benešových k tomuto cíli, a kdo si takto vy
kládá smysl politickJ"Ich dejll u nás, je na falešné stope.

Nechtel jsem tedy ríci, že Masaryk považuje Bene
šovu kandidaturu za aktuelní, také mi ani na mysl
neprišlo, abych se pokusil nejak aktualitu této kandi
datury vynutit; dávno jsem už ztratil prehnané pred
stavy o cene cl{.Lnkuv novinách. Chtel jsem jen ríci,

. že bez ohledu na aktualitu nebo neaktualitu president
pokládá Beneše za nejschopnejšího kandidáta. a pro
tivilo se mi podríditi tuto pravdu požadavkllm jakési
pomyslné taktiky. A když už o té taktice mluvíme:
jisto je, že Beneš, i když se s ním pro nejbližší bu
doucnost už nepocítá, zustane vždy jedním z nejváž
nejších kandidátu na presidentskou funkci; toto za
jisté i taktikcvé uznávají a prejí si toho, a náš národ,
nepríliš boha1tý na osobnosti, nemt'1Zetak plýtvat lidmi,
:lby strpel. aby proti Benešove kandidature pro vše
chny c;J.sy hylo položeno veto. Nevím, stane-li se Be
neš kdy presidentem; tolik však vím. drazí taktikové.
že se jím urcite nikdy nestane, jestliže se budete obávat
verejne i jen ucinit zmínku o tom; kandidatura na
presidentství musí vždy býti demokratická, t. j. verej
ná. musí se opírat o verejné mínení; jestliže se však
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Engliš varuje.

Ministr Engliš, byt nemel od 1927 kontinuity v ministerstvu
financí, zachoval si ji prece jen v rozpoctnvých výkladech.
Od rozpoctu na rok 1927 mluvil ve snemovne k této veci vždy
jen on. mavním tenorem jeho reci byla vždy konsolidace stát
ních financí, která v našich pomerech se projevuje nutností
stabilisace státních výdaju, nutností nepripustit jejich zvyšo
vání, ponevadž celkový jejich úhrn je na naše pomery príliš
vysoký a je teprve treba, jak Engliš ríká, nechat hospodárství
dorust do této výše státních výdaju. Výklad o rozpoctu na rok
1930 se také pohyboval v této linii, ale lišil se od predchá
zejících jistou skepsL Engliš je si vedom významu stability
státních výdaju, zduraznuje, že i v rozpoctu na rok 1930 je
zachována, ale zacíná pochybovat, že se udrží trvale. Tato sta
bilita se háií stále tíže a tíže, a ježto neprestávají se hlásit
neodkladné problémy, které budou znamenat nové státní vý
daje, je na míste obava, že stabilita povolí. Engliš varuje ve
svém rozpoctovém výkladu daleko více a daleko durazneji,
než ve výkladech predcházeiících. Bylo by možno ríci, že
tehdy byl pln optimismu: pri výkladu o rozpoctu na rok 1928
veril dokonce, že se mu podarí rozrešit tak nžehavou vec, jako
je požadavek, aby za výchovu svých detí platili ti, jejichž

pol.iti~e, Odpor stran pravice proti Benešovi jsme již
tohkrate anél:lysovali, ~e by bylo veru zbytecno to opa
l.wvat. Na mkom u nas nebyla páchána taková krivda
Jako na Benešovi, a sice zlomyslná a chladne uváženi
~<r.ivda.Ale at je tato krivda sebe nehoráznejší, at jsou
Jej! ~?tivy sebe podlejší, jisto jest, že nese' své ovoce
a z~ cast obyv~telstva tohoto státu, která ct.e jen jedny
no~:~y, mno~ym tvr,zer:ím této dlouholeté propagandy
uvenla. Mllslme brat Jako fakt, že tato propaganda
podryla v cásti lidu duveru v Beneše. S touto propa
gando:r se budeme musit dríve nebo pozdeji vyrovnat,
nebot Je vždy nepríjemno prihlížet triumfu lži. Ale do
té doby je jisto, že by Beneš nemel na .presidentském
kresle potrebnou autoritu, tím méne že lze ocekávat
vb' ,ze y strany pravice, proti jejichž vuli by Beneš bvl
zvolen presidentem, pokracovaly proti nemu v be~
ohle~né kampani. To by znamenalo, že by Beneš byl
preSIdentem bez autority, a my si nemužeme dovolit
uš~~,it hlavou. st~tu nek?oho, ~?O je predmetem nejzuri
vels1ch stramckych bOJu. Drad presidentský je bez
klidné autority nemys~itelný, a lépe je v té veci ustou
pit násilí, než otrásti predstavou o celé presidentské
funkci tím, že zvolíme takového presidenta, proti kte
rému skoro polovina naší politiky by vedla 9Ystema-
tický boj. -

Znejí-li všechny tyto veci ponekud drsne a bezúteš
ne, není to má 'vina. Já jsem tuto skutecnost neudelal.
V, politice musíme zlu tak dlouho ustupovat, dokud se
nam nepodarí nad ním zvítezit. Musím tedy i v této
veci býti pro to, aby tentokráte z duvodu obecné stát
ní prospešnosti se zlu ustoupilo. Nepsal jsem, jak z to
hoto výkladu snad patrno, svuj clánek do »Lidových
novin« s tím naivním úmyslem, dopomoci nejak mi
nistru Benešovi k presidentské kandidature. V té veci
ostatne žurnalistickou cinnost ani neprecenuji. Mrzelo
me proste, že se Benešovi nemá dostat ani abstraktní
spravedlnosti. . F. Peroutka.

Z duvodll vaší milované taktiky budete vyhýbat i jen
narážce na to, jestliže nad tímto thematem vvhlásíte
z dtlvo<;lu c?ytrosti, jak vy si ji predstavujete: perpe
tuum stlentlUm. pak se bud.' Beneš nestane presiden
tem, i kdyby žil tak dlouho jako havran, nebo ho bu
dete musit nastolit nejakým spiknutím. Více než tu
nebo onu taktiku miluji poctivé úcty verejné, a jsem
presvedcen i o vetší prospešnosti toho. Ostatne verím
také v jednu taktiku, a sice v taktiku otevrenosti.

Karel Capek, promlouvaje o tech mnohých osobách
na které president mohl mysliti jako na kandidáty:
delá, dokud mluví abstraktne, dojem, jakoby se obema
rukama probíral v množství vhodných kandidátu; vel
mi správne podotýká, že »bylo by skoro katastrofální,
kdyby stát a jeho politické linie závisel.y jen na jediné
osobe,,; na štestí i podle mého mínení nezávisí, pone
va<;lžani ?ezvýznamný ani špatný president nemeli by
t?hk mOCI, aby stá.t zruinovaJi,;1 v té veci se vliv pre
SIdentské funkce vtlbec ponekud precenuje. Ale jakmile
má Karel Capek mluviti o osobách, praví jen tolik:
»~echjedenáct let republiky a ctyri léta válecná, to
prece Je - a do velké míry - také linie Švehlova,
Tusar0va a jiných. « Budeme se tedy zase asi musit
poohlédnout po tech jiných. Jaká byla linie Tusarova,
nemá pro naši prítomnou otázku dost aktuelní 'vý
znam, ponevadž Tllsar skoro pred šesti letv zemr~l.
Pokud se pak Švehly t5'ká, souhlasil bych z pÍna srdce;
slušelo by se dokonce Švehlu pokládati za vhodnejšího
kan~idáta pro presidentský úrad než Beneše, ponevadž
presIdentská funkce není možna bez autority, a pone
vadž Švehla má ye verejnosti té autority více než Be
neš, kter5' utrpel desítilet)'m bombardováním, jemuž
ho vystavil neušlechtilý duch stranictvÍ, Bohužel není
v naší moci vrátiti Švehl'ovi zdraví, kterého je k pre
sidentské funkci prece také potrebí. Karel Capek byl
by se snad mohl zmíniti také o Udržalovi a získati
k tomu muj uctivý souhlas. Smysl Masarykova novo
rocního projevu byl, jak jsem pevne presvedcen, ten,
že chtel v presidentské otázce postavit národu dilem
ma: bud energickou a cinorodou osobnost na presi
dentském míste. nebo nejakou monstranci. Nepochy
buji však o tom, že celek naší politiky schopne adoptuje
Capkovu theorii o tom, že »svou qefinicí státníka za
jisté mínil president Masaryk také Beneše, ale není
vllbec pochyby, že nemínil jenom jeho"I;' ješte nikdy
jsem mezi praktickými politiky nepozoroval tolik chuti
prijmouti nejakou theorii za svou, jako v tomto prí
pade. Výsledek pak pro celou presidentskou otázku
bude nepochybne ten, že nejaká monstrance nám prece
jen vlídne kyne vstríc.

Vážení pánové z pravice, kterí v techto dnech máte
tolik práce s našimi clánky o presidentské otázce, ne
mejte strach: Beneš nekandidu je na presidentství a
Beneš k tomu cíli neintrikuje. Nemožnost jeho kandi
datury v nynejších pomerech byla nahlédnuta. Je to
nemožnost, ve které není žádná spravedlnost, ale pres
to je to nemožnost. Myslím dokonce, že by bylo škod
livo delat politiku jen s tím cílem, aby se Beneš stal
presidentem;1 jednak jsou otázky duležitejší (svou
skepsi vuci mohutnosti presidentského postavení jsem
již vyjádril), jednak by násilné prosazování Benešovy
kandidatury uvrhlo stát do zmatku a neslýchaných
straniékých sváru. Vec je proste taková, že strany
pravice by kandidaturu Benešovu nepripustily, a s tím
musí pocítat každý, kdo se chce pohybov~ v reální
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duchod a majetek to dovoluje. Pri výkladu o rozpoctu na rok
1927 byl pln nadeje, že danová reforma, která snížila sazby

prímých daní, zlepší berní morálku a že poplatníci odpoví na
kavalírství ministra financí také kavalírským priznáváním
daní. Pri letošním výkladu uznává, že v tomto svém ocekávání
se šeredne zklamal; opetne se zabývá školským problémem
financním, ale o školném, které by meli platit bohatí, už ne
miuví, ponevadž zatím se ukázalo, že je to problém politický.
Politika za minulé vlády mela pramálo smyslu pro potíže fi

nancní konsolidace; jisté znechucení, které z Englišova exposé
lze vycítit, je na míste. Jde nyní o to, bude-Ii nová politika mít
\'íce pochopení pro težký boi, který se vede v Clam-Gallasove
paláci o neštastnou stabilitu. K..

Vec soukromá ci verejná?

V poslední dobe projevuje politická pravice zvysený a so
lidární zájem o to, co se deje v "Ceském Slove" a ve strane
národne sociální. Došlo až k tomu, že byla položena otázka,

slušÍ-li se starat tak horlive o domácnost druhé politické
strany. "Lidové Listy" rekly, že ano. Politická strana v de
mokracii - tak ríkají "Lidové Listy" - není soukromá zále
žitost. I my ríkáme, že jde tu o verejnou záležitost, i když se
díváme na vec podstatne jinak, než "Lidové Listy". Víme, že
v tomto prehorlivém nakukování do domácnosti národních
socialistu jest mnoho osobního. Ale jest v tom ješte více zásad
ního, ve r e j n é h o. Asi tohle: to tažení proti národním so
cialistum jest pokracováním volební kampane. Již pri vol
bách stáli národní socíalisté v ohni. A není náhodou, že pra
vice vyhlédla si práve je. Vypadá to u nás asi tak, že kon

centracním bodem pravice st~vá se agrární strana. Ta vidí,
že má odpurce, s kterým není a také asi nebude tak brzy ho
tova: socialistické strany. Na tolik správne o'dhadla situací,

že jí nehrozí nebezpecí ze strany .lidové, tím méne pak n<).
rodne-demokratické. Zbývá socialismus. Je tu sociální de
mokracie a je tu strana národne sociální. S kterou bojovat?
Agrární strana si rekla, že podle staré poucky jest nejlépe
útocit na místo, kde odpor jest nejmeriší. Agrární strana se
domnívá, že toto místo jsou cs!. socialisté. Soudí, že od od
chodu Stríbrného zacala v strane nár. sociální k r i s e, kterou
by bylo možno zvetšovati a rozširovati. V tom se mýlí. Práve
vyloucením Stríbrného dostala se cs!. strana socialistická do

údobí konsolidace, a potud strategický plán pravice nepocítá
s danými skutecnostmi. Ale v tomto smeru ríkáme také, že
jde o vec verejnou.

Názory o v e r e j n o s t i veci a o tom, co z toho vyplývá mo
hou býti ruzné, a pravice nezvolHa methody nejlepší. Je pri
rozeno, stará-li se jedna strana o druhou. Záleží jí na tom.
Jednou pujde s ní, podruhé proti. Spolupráce i boj znamená
znalost sil i slabin. Ale zájem pravice o národní socialisty

není tohoto druhu. Pravice si není vedoma toho, že i ve ve
rejných vecech možno a nutno dbát duvernosti, že i v poli
tických stranách jsou veci, které nutno považovat za domácí
záležítosti. O domácnost souseda se staráme jen potud, pokud

se nás to týká. Týká se nás, rámusí-Ii soused dlouho do noci;
ale nic nám není do toho, co má soused k obedu. Pravice se
domnívá, že oslabí národní socialisty, bude-li šírit legendu,
že zlí realisté, vedení Benešem a IIradem, chtejí ošidit staré
stoupence národne sociální. Pokud jest taková legenda úcin

nou, jest nejlépe videt z politické cesty Jirího Stríbrného, vy
trvalého vykladace této legendy. Ukázalo se totiž, že získal-Ii
Jirí Stríbrný hlasy, ziskal je na úkor národních demokratu.
Nijak se neukázalo, že by byl oslabil národní socialisty.

Kdyby levice chtela opláceti stejné stejným, mohla by se
starat stejným zpusobem o to, co se deje v kuchyni národních
demokratu, republikánu nebo lidovcu, co se deje v redakcích

listu techto stran. Plácí-li pravicové listy nad tím, že lidé noví
získávají ve strane nár. sociální vrch, že vytlacují staré stou
pence, mohli bychom i v pravici najít podobné prípady. Za po

litický katolicismus mluví katolík do nedávna neznámý; "Tri
buna« a "Na pravo" totiž nebyly listy katolické. Delnickou
politiku národní demokracie delá bývalý sociální demokrat,
a "Národní Sdružení delnické" organisují sekretári, z nichž
nekterí byli nedávno komunisté. Cetli jsme stesky, ž~ národní
demokracie nezachází se svými zamestnanci príliš sociálne
(Mach). Vzpomínáme, jak "Národ« byl distancován, atd. atd.
To jen malá ukázka, že kdyby tu byla snaha nakukovat do

domácnos,ti pravice, vecí by se našlo dosti. Ale snad již není
vecí verejnou, šfourat se v kapsách šéfredaktoru, pocítat, kolik
mají mít, starat se o veci, které si rozhodnou vydavatelstva
nebo výkoJ1l1é výbory. I demokracie predpokládá duvernost.
Dobrý novinár nepospíchá se vším, co ví a co se dozvedel,
do vecerníku.

Ofensivá pravice proti národním socialistum utrpela hodne

tím, že založila svuj útok na zpravodajské službe listu J. Strí
brného. Listy Stríbrného ctou príslušníci nesocialistických
stran. Podporovat Stríbrného v jeho boji proti národním so
cialistum znamená jen svolovat, aby Stríbrný si šel pro nové
hlasy národní demokracie. Nemáme niceho proti tomu, jakým
zpusobem chce si národní demokracie škod it.

Pravice ríká, že do domácnosti národních socialistu naku
kuje právem verejnosti. Dovolávat se tohoto p r á v a znamená
soucasne p o v i n n o s t zríci se všeho, co jest jen osobní. To
je druhé minus této ofensivy pravice. Pravice podporuje
Stríbrného; clovek, který byl vyloucen z nekteré strany má

z tohoto vyloucení dojmy príliš o s o b n í, aby se verilo, že
má verejný zájem na ociste své bývalé strany.

Celé to tažení proti ceským socialistum jest pokracováni
boje o moc, ne bojem o verejnou mravnost. K. T.

Dovozní monopol obilní.

Návrh na rešení zemedelské krise, s nímž do poslední mini
sterské rady prišel ministr zemedelství, vykazuje krome zná
mých již požadavku agrární strany, jež byly formulovány
posledne na ankete zemedelských rad v prosinci minulého
roku, také návrh na zrízení obilního monopolu dovozního. Ví

me, že iniciativa nevycházela zde od ministra zemedelství,
nýbrž s jiné strany, ale je pozoruhodné, že práve ministr ze

medelství s tímto návrhem prichází - do znacné míry v roz
poru s agrární stranou, která téhož dne ješte podala obsáhlý
návrh na zvýšení zemedelských cel, ale o možnosti obilního
monopolu se nezmínila. Dr. Zadina napsal nedávno ve své bro
žure o zemedelské krisi, že "Ceskoslovensko nemuže zavést
úplný monopol obilní, ponevadž by to odporovalo obchodním
smlouvám, jejichž revise by predstavovala v tomto smeru
úkol príliš obtížný. Také vecne nelze pokládati tento zpusob
rešení za potrebný a úcelný«. Je zajímavé, že dr. Zadina tech
to pochybností nemá, navrhuje-li zvýšení celní ochrany, ac
jsou naše cla prece vázána obchodní smlouvou s Madarskem.

Lec ani zemedelci nejsou snad zásadními odpurci dovoz

ního monopolu pro obilí (snad také mouku), predstavují si však
úpravu tak, že by dovoz provádela zvláštní ústrední skladištní
družstva pod dozorem státu, která by jednak zarucovala ustá
lené ceny za obilí, regulováním dovozu obilí a mlýnských vý

robku, uskladnováním zásob a prebytku a podporováním vý
vozu prebytkových zásob do ciziny. Je však lhostejné, jme
nujeme-Ii tuto organisaci dovozním monopolem nebo obilní
spolecností, hlavní vecí je, že na místo volného obchodu má
nastoupit centralisovaný nákup obilí a mouky v cizine pod

státním dozorem. Do jisté míry je to návrat k poválecnému
hospodárství ústreden a potud lze sotva toto zarízení uvítat.
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Víme, z rady zkušeností s jinými ústrednami, kam u nás
vede jejich hospodárství a uvažuje-li se o majoritní" úcasti
státu, na druhé straRe pak o úcasti velkých družstev (centro
kooperativ, velkonákupna), máme jisté obavy, které vyslovil
již profesor Dietze, že tato organisace bude provozovat nikoli
hospodárskou politiku, alc politické hospodárství. Máme dále
jisté oba vy v tom smeru, žc stabilisovat cenu zemedelského

produktu není ho podársky zcela úcelné, jako vubec každá
stabilisace cenová - což platí také o prumyslových kartelech
- podlamuje iniciativu a brzdi technicki' pokrok. Mimo to
každý monopol znamená - a u obilního monopolu bylo by

to prímo úcelem - zvi'šení cen. Máme vážné duvody domn.í
vati se, že podstata naší zemedelské krise není v produkci,
nýbrž v distribuci zemedelského produktu. Mezi cenou, kte
rou do tane zemedelský \-ýrobce, a cenou, kterou plat[ mest
ský spotrebitel, je rozdíl až 250 procent. (Príklad: za bram
bory se platilo v rijnu na Nemeckobrodsku maximálne 25 Kc
za 1 q, kdežto v téže dobe byla cena v Praze na trhu mini
mální 90 halérú za 1 Iq;:). Zvyšovat cenu zemedelského pro

duktu a nezajistit pri tom, že zisk tohoto ~výšení prijde na
prospech zemcdelci a neu váznc \' kapsc meziohchodu, je však
plácnutím do vody_

Nepochybujeme, že zcmedelstvi nutno nejak pomocÍ. -Panu
je-li presvedcení, že je treba 1Ia jeho ochranu zamczit dOVOl
ze zahranicí, pak ovšem pri.iímál1lc radeji do\"()zní 11Ionopol
obilní, než zemedelská cla. Nebof monopolem se cel i' pro
blém isoluje, kdežto cla vyvolávala predevším otázku zaji

štení prllmyslového vývozu. Ncríkáme, že možn'o prové. t
monopol bez jakéhokoli jednání se státy, které jsou na dovo
zu k nám interesovány. Ale rozhodne monopol Izc jakožto

interní opatrení spíše bájit, ncž zvýšení obilních ccl, které od
poruje predevším obchodní smlouve s Madarskem a které by
tímto státem bylo pravdepodobne užito k novému jednání o ne
kterých clech prllmyslovýcb, predevším textilních. Obilní mo
nopol má i nekolik jiných dobrých stránek. Nezvyšuje cenu
zemedelského výrobku tak, jako clo je znacne pružnejší, ježto
umožnuje okamžité vyrovnávání cenovi'ch diferencí, v prí

pade potreby lze monopol zrušit okamžite bez dalšího jed
nání obchodne-politického. Stabilisování ceny -- ovšem jen
pro kratší údobí - má svoji dobrou stránku v tom, že umož
nuje rolníkovi bezpecnou kalkulaci a dává mu do ruky roz

hodnutí o rozdelení osevu, cím staví hospodárství alespon po
nekud na pevnou základnu. Mimo to z prostredku, které získá
monopol užitím cenového rozdílu mezi cenou nákupní a pro

dejní, lze užíti k subvencování zemedelství. A konecne - pri
šesti mesícní výpovední lhute obchodní smlouvy s Madarskem

znamenalo by' zvýšení celních sazeb provedení pomoci naše
mu zemedelství nejdríve nekdy na podzim, kdežto obilní mo-
nopol mužeme uvést v žIvot do mesíce. J. H.

o komunistické propagaci.

Jedine oprávnený a úredne koncesovaný ideolog komuni
stické strany v Ceskoslovensku, pan Julius fucík, jenž svou
proletárskou nuznost osvedcuje m. j. tím, že se podpisuje s ma
lými zacátecními písmeny, ponevadž považuje patrne za luxus,
velká písmena, rediguje komunistickou "Tvorbu« zpusobem
skutecne príkladným. Ríkáme to bez ironie, ackoliv víme, že
pan fucík bude zachvácen úzkostí, až uslyší chválu z našich
úst, a že bude prepaden podezrením proti sobe samému, nedo
pustil-li se nejaké úchylky, jež vyvolává souhlas mešfáckého
listu. Toto zneklidnení by však bylo zbytecné. Svým uznáním

'nechceme ríci nic jiného než že komunistická strana podle na-
šeho soudu nemuže skutecne nalézti nikoho zpusobilejšího pro

redigování uvedeného casopisu. Jestliže neco ulebcuje poli
tickou diskusi, je to jasná, neskrývaná a až k absurdnosti vy-

20

hránená tendence, a pokud o ni jde, není o ni v "Tvorbe" nou
ze. Pokud je možno, aby nesmyslná myšlenka byla propago
"ána ustavicným vtloukáním do hlav ctenáru, ustavicným OPJ.

kováním a premíláním, je "Tvorua" bez ironie proIlagacním
casopisem prvního rádu. Celá naše kritika komunistických me
tod, již provádíme již po nckolik let, opírá se prece práve
o skutecnost tohoto mechauického opakování ncnázorných
hesel, jichž záhadnost má býti nahrazena jejich ustavicným
premíláním. Je to táž metoda, podlc níž by nás nekdo chtel

prcsvedcovat o tom, že dvakrát dve je pet tím zpusobem, že
br o tom posílal denne zaslána do denních listu. Myšlenka,
že dvakrát dvc jsou ctyri, nepotrebuje takové nákladné pro
pagace, protože se tak ríkajíc propaguje sama. V tom je, po
dle našeho soudu, celý vtip propagacních metod komunistické
strany a tím se také vysvetluje, proc s propagacní prací mil
žertle zárovell bS'li spokojeni i my i spolupracovníci pana fu
cíka. Zatím co oni jsou potešeni jeho píli, jsme my potešeni
její neodvratnou bezvýsledností. Za takových okolností ne·

Inusímc tQliž palla fucíka považovati za idcologa nebezpec
ného. Jcstliže ua pr. lI<lpÍše, žc_ postúiucní Národního divadla
(jež jako Illeštáckoll instituCÍ lze psáti s velkým N) uení pro
ste lIic jiuého ncž fašisace Národuího divadla, je to tak prosté

a pruhledné, zrací se \' tOlll komunistická ideologie tak zre
telne, že i malé dítc pochopí, že to v podstatc vitbec není
myšleno \ ÚI.UC, n -'brž že to je mechauické uplatnení hesla,
podle Ilchož komunistictí publicisté musí pfi každé príležitosti
psáli o fašisování všeho možného jako naopak na pr. publici

sté ag;rární pri každé prílcžitosti musí p~.áti o nebezpecí so
cialismu . .Jcstližc pak pau filéík dálll .píše, že u nás cxistuje
jcu jediný karikaturista (Bidlo), protože jeho linie je revo
lucní, jc to zase propagacní prllPovídka. jejíž malou presved
civost by lJeijahradilo ani každodenní opakování. 'Pan fucik
muže se sice v tomto prípadu opríti o laškovnou zpoved pana

I-lofímeistra, jež je skutecne representati"ll.ím representante!'11
strany proletariátu. Nicménc ani zpoved tohoto dovedného
kreslire, jenž ukládá do hrobu všechny ceské karikaturisty,
uepovažujeme za dosti tohoto dovedného kreslire, jenž ukládá
do hrobu všechny ceské karikaturisty, nepovažujeme za dosti
prltkaznou, abychom dali za pravdu tvrzení, že nezbytným
znakem dobrého karikaturisty jc revolucnost, t. j. revolucnost

komunistická. I kdybychom priznali, že ceská politická kari
katura neslaví v prítomné dobe triumfy, známe dostatek za
hranicních a nikterak komunistických casopisu, v nichž se
politické ka rikature darí docela slušne. Kdyby vec byla tak

jednoduchá, mohli bychom si konec koncu všechny naše ne
dostatky vysvetlit tím, že jsme nevstoupili všichni do jednoho

do komunistické strany Ceskoslovenst<a. Pak by výkony nás
všech byly patrne s komunistickébo hlediska podstatne uzná
vanejší, pokud bychom se ovšem nedopoušteli úchylek, jaké by
však byly s hlediska ponekud širšího, t. j. mimostranického,
ukazuje nám zase páne fucíkova "Tvorba«, jež ve svém pátém
rocníku nedovedla ani rozrešit problém, píší-Ii se vlastní jmé
na s velkými nebo malými zacátecnými písmeny a patrne je
presvedcena, že rešením tohoto problému kom'í záslužnou práci
pro blaho proletariátu. mz.

Zvukový ilIm a hudebníci.

Vynález, jehož se hudebníci v biogralech tolik obávali, je
zde. Nekolik nejvetších pražských biografll se specialisovalo

na provozování zvukových filmu, což melo za následek pro

puStení hudebníkll. Toto opatrení, je jen pocátkem toho, co
bude ješte následovat, jakmile zdokonalení zvukového filmu
bude aspon z cásti dosaženo. Zvukový film v dnešní své po
dobe je, jako vše, co teprve vzniká, nedokonalý, nehotový;
jeho výrazové prostredky ješte príliš mnoho pripomínají :ra-
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mofon, ali i to, co již dnes mužeme slyšet v nekterém biografu,
ukazuje, že budoucnost zvukového filmu není t.ak nejistá a

vzdálená, jak by chtel leckdo tvrdit. Co je dnes nemožné, ne
uskutecnitelné, byla-Ii již nadhozena a z cásti i realisována
hlavní myšlenka? V Prí tom n o s t i bylo již jednou recen l,
že zvukový film je jedine sto, aby zachránil americkou fil
movou nadprodukci, neboi všechny možnosti nemého filmu

byly již vrcerpány a to tak, že jen tato nová cesta muže jej
zac1uániti pred definitivním úpadkem. To budiž zároven vy
svetlellÍm i dokladem o budoucnosti zvukového filmu. Neboi

když americký filmový prumysl se šmahem zarizuje na vý
robu zvukových filmu, to není jen dukaz, že se v Ameri;c
v budoucnost zvukového filmu verí, nýbrž že jeho zdokonaleaí
bude stuj co stuj provedeno. Po této stránce Amerika nikdy
nccksperimentovala, nemela-li pevných záruk, že vec, kterou
podložila takovým kapitálem, nemá budoucnostI.

Tímto stavem jsou nejvíc postiženi hudebníci v biografech.
Technický pokrok, jako ve všech oborech lidské práce, i v tom

to prípade si vyžádal obetí, jejichž pocet bude zvetšován. Vy
hlídky hudebníkll do budoucna nejsou nikterak príznivé. Bio
g-rafy dosud poskytovaly zamestnání nejvetšímu procentu hu
debníku, kterí, jakmile by provádení zvukových filmu bylo ve
všech biografech uskutecneno, nemeli by se kam obrátit. Tento
stav nebude konecne bez následku ani na pomery na hudebních
~kolách. zejména na konsen·atorích. Nebylo žádným tajem

stvím, že vetšina absolventu konservatore nalézala obživu
\' bio~rafech pro naprostý nedostatek míst u divadel nebo

symfonických orchestrll. Neblahá situace hudebníku bude se
nám jevit ješte neprízniveji, uvážíme-li, že pro ne není a sotva
kdy bude náhradní zamestnání. Rovnež tak se nelze spokojiti
vysvetlením, že nynejší krise hude zažehnána odchodem mno
hých hudebníkit z povolání za hranice, kde - jak se s oblibou
ríká ceský muzikant je vždycky vítán. Opak je pravdou,
nebot v cizine. práve tak jako II nás, zavedení zvukového fil
mu rozmnožilo pocet nezamestnaných hudebníku, kterí již ted
volají na pomoc úrady proti cizincum, provozujícím hudbu
jako výdelecné zamcstnání. Nezamestnanost hudebníku z po
\'olání konecne zpusobí ješte vetší bídu tohoto stavu jako

celku, nebot velká nabídka sil nutne stlací platové pomery
u orchestru v jiných podnicích. Velkou konkurencí mezi hu
debníky profesionály a hudebníky amatéry, jimž provozování

hudby je vedlejším zamcstnáním, nastane mezi hudebníky boj,
který, jak se to již leckde ukazuje, prospívá jedine nekterým
méne svedomitým kapelníkum a majetníkum zábavných pod
niku, jimž dosavadní požadavky hudebníku byly vždycky
trnem v oku. A když jsme u toho: V celkovém poctu hudeb

níku, kterí dnes úcinkují v bio~rafech Velké Prahy, není pre
vaha hudebníku z povolání, nýbrž hudebníku-amatéru. To

znamená, že mluvit dnes jen o hudebnících z povolání jako je
dine postižených a proto oprávnených provozovat hudbu za
úcelem výdelku, je stanovisko mylné. Mylné již proto, že na
príklad by nikdo nemohl vážne tvrdit, že jen hudebníci z po
\'olání jsou, nebo by byli sto staciti obecné potrebe hudebníkCI
jako výkonných sil na koncertech, zábavách atd. Kdyby se
spocitali hudebníci, kterí se živí jen provozováním hudby, pro
než je hudha hlavním zamestnáním, možná, že bychom teprve
videli, že eksistence zvukového filmu predevším poškodila
Iídi, o nichž se v resolucích hudebních organisací nemluví ni
kterak lichotive.

Je proto na hudebnících, aby se rozhodli o zpusobu, jimž by
celili vzrustající nezamestnanosti. Unie csl. hudebníku se v po-
lední dobe pokusila nalézti aspon nejaké rešení. O pusobi

vosti nekterých návrhu lze hodne pochybovat. Na príklad ná

vrh, že prvním záchranným krokem by mohlo býti rádné zda
není hudby strojové, jakožto plus k dosavadním daním, které

tyto podniky odvádejí a zase naopak: znatelné snížení daní a

dávek tem podnikum, které se zaváží .hráti pouze film nemý.
Je otázkou, komu tento požadavek hudební organisace pro

speje a komu ublíží. Že neprospeje hudebníkum, je jisté; a pak
je tento požadavek zbYtecn·ý. Nebo! nehledíc k faktu, že ta
kové navrhované zdanení zvukového filmu by predevším ne

nesly dotcené podniky, nýbrž obecenstvo, je tento návrh sám
o sobe absurdní, již proto, že by chtel klásti prekážky vy
nálezu podobného dosahu a významu. Rovnež tak návrh, aby
podniky se strojovou hudbou byly povinny odvádeti urcitá
procenta z hrubého zisku ve prospech hudebníku, propuštených
z techto podniku, je nemožný a neproveditelný, nemel-li by
se v tomto prípade vytvoriti prejudic i pro jiné obory lidské
práce, které budou v budoucnosti rozvojem techniky poško-
zeny. ]. Teichman.

Clovek a automat.

Lidskou sílu nahražuje stroj; v drobnostech prodavace na
hradí automat. Toho si povšimla i železnicní správa. Už pred
válkou byly tu a tam na nádražích automaty, které vydá
valy peronní lístky. Ale pozdeji byl nedostatek drobných a
tak teprve nyní železnicní správa se vrátila k automatum. Ale
byla tu nesnáz: perroní lístek' stál 60 h, ty automa ty, které má
železnicní správa, reagují jen na jednu kovovou Kc. - I re
šila železnicní správa otázku velmi proste: zdražila perronní
lístek z 60 h na 1 Kc, címž automat byl uspokojen a bude
vydávat perronní lístky. Je tu ovšem paradox: lístek prodá
vaný u pokladny stál 60 h; domnívali bychom se, že prodej

obstarávaný strojne, automaticky, automatem bude levnejší,
nebot stroj je levnejší cloveka. - Ale chyba lávky: automat
pracuje pouze za 1 Kc (dríve 60 h), címž konsument je po
škozen o 40 h. - Stestí ješte, že automaty ty nejsou zarízeny,
na vhození petikoruny; tu by železnicní správa musila zdražit
pertonní lístek o 4 Kc 40 h na 5 Kc, nebot železnicní správa
asi nedovede pochopit, že by bylo možno zaríditi automat,
který by reagoval na padesátihalér. Takové automaty jsou a
nejsou zázrakem. - Automatisace, mechanisace, která zdra-
žuje, to je cesta železnicní správy. V. G.

NÁRODNí HOSPODÁR

JiF;í Hejda:

Akcionár pod lupou.
1.

pri posuzování hosplOdárského významu akciové
spolecnosti v dnešní m hospodárství je nutno míti

na zreteli dvojí hledisko, z neh0'ž akciová spolecnost
jak ve své strukture, tak pokud jde o její funkce, vy
padá jinak. Predevším ie to o h led na je d i n c e
a jeho zájmy, naproti tomn stojí a h led na cel e k.
,Iedinec a celek stojí proti sobe témer neslucitelnc.
~Tekde je možné vyrovnání krížících se zájmu, ale ve
vetšine prípadu se rozcházejí interesy diametrálne.
Star:)T theoretický spor mezi liberalismem a sociali
slIlem promítá se v akciové spolecnosti velmi markant
nc. Stojíme- li na stanovisku liberalistickém, pak pri
rozene hledíme na funkci akciové spolecnosti jinak,
než zastáváme-li hledisko socialistické. Ale ani pak ne
bude snadné rozhodnouti v nekterých prípadech, ze
jména na príklad tam, kde se bude jednati a pomer
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akcionáre k vedení podniku nebo o pomer ve1koakci
onáre k malbakcionári.

Domníváme se, že pojímání funkce akcioV.é spolec
nosti s jednoho nebo s druhého tohoto hledIska bylo
by zásadne nesprávné. Nesprávné proto, že dne: ne
žijeme ani v dobe l·iberalismu, ale také ne v dobe so
cialismu. Mužeme ríci, že v liberalismu u ž ne, kdež
to v socialismu je š t e ne. Žijeme v dobe prechodu
od liberalismu c systému urcité vázanosti, která 
jak jsme ukázali v úvodní kapitole této studie - je
však vším jiným spíše, než vázaností podle ideálu so
cialistického. Nemužeme ríci, že vývoj jde smerem
k socialismu, pakliže pod tímto pojmem rozumíme
systém, vybudovaný na principech marxis:n~ nveb? .na
zásadách, formulovaných programy druhe CI treb 1T~
ternacionály. Nemtlžeme ovšem nevidet, že také SOCI
alismus dostává novou nápln, a že to, co ve svých pro
O"ramech hlásají nemecké odborové organisace, nebo
tab o u r Par t y, nebO' program, který formuloval
H e n r i kde 1\1 a n, ci vyhlídky, nakreslené G. B,
S h a VY e m, je necím naprU'sto odlišnÝm od pojmu
'socialismus {(.jak jsme jej znali z pocátku to.hoto ?t~
letí. Žijeme v dobe prechodu od systému hberahstl
ckého k systému jakési vázanosti, tento prechod mtlže
však trvati celé století a je prU'to nutno najíti jemu od
povídající hospodárský výraz. Akciová spolecnost,
I<terá dnes je necím jiným, než byla ješte vcera, musí
odpovídati zmenené hU'spodárské strukture a této ko~
respondence lze dosáhnouti jen ~rc~tým k.?mp~U'ml
sem mezi p u vod n í formou akclOve spolecnostl ka
pitalistické, jak byla formulována zákonodárstvíl?
predválecným, a skutecnými potrebami dnešního ŽI
vota.

Puvodní kapitalistická funkce akciové \Spolecnosti
se mení ve funkci sociální. Zároven s tU'uto promenou
dochází prirozene i ke zmene struktury. Akciová spo.
lecnost je vybudována na trech principech:

1. spolecnosti
2. vetšiny
3. verejnosti.

Tyto zásady, které se ješte do nedávna zdály napro
sto nesporné, jsou dnes v základech otreseny. Jejich
platnost je jen relativní.

Všimneme si blíže zatím jen jedné z techto zásad,
totiž spolecnosti. Akciová spolecnost je s p o lec n o s t.
Právne je vybudová:na na ideálu rímské societas, ce
muž odpovídá také její historický vývoj. Nejstarší
akciové spolecnosti byly spolecnosti nekolika jednot
livcu, kterí se sdružili k provozování urcitého podniku.
Pri tom meli skutecnou kontrolu spolecnosti v rukou,
jejich zájem byl práve tak výrobní jako kapitalistick~,
prirozene že hlavní zretel upírali k pokud možno neJ
vetšímu výdelku, ale stejne dovedli dbáti hospodár
ského zájmu spolecnosti, dovedli se vzdát i zisku,
jestliže toho konjunktura vyžadovala. Takováto spo
lecnost tanula na myslii zákonodárci. Proto d á v á
a k c i on á r u m vše c h n a p r á v a, ne b o t pre d
p o k 1á d á u nic h j a k z á je m výr ob n í, t a k
i z á j e m k a pit a 1i s t i c k ý. Ve skutecnosti akcio
nár tohoto typu je - možno témer ríci - vzácností.
Hospodárský a kapitalistický zájem zároven mají snad
jen zakladatelé spolecnosti, ac ani to nemusí vždy být
pravidlem. Jinak se ani právnická literatura neroz
chází v mínení, že se akcionári dnes o svoji spolecnost

22

mnoho nestarají, na vývoj a podnikání spolecnosti ne
mají casto vlivu, takže ve skutecnosti jsou ~píše veri
teli, obligacionári, než spoluvlastníky. L e x I ~ dokon
ce oddeluje akcionáre od podniku a vidí v akCIOvésPC?
lecnosti jednak pasivní úkol prevzetí obcho~ního ri
sika u akcionáru, kterí mají vlastnost podmkatele a
aktivní funkci skutecnou disposici kapitálem u redi
teliL jimž na ~ozdíl od obycejných zamestnancu musí
býti vyhrazena nejvetší samostatnost.

Skutecná spolecnost je tedy velmi ruznorodá. Hle
díme-li k zájmu, který o spolecnost mají, mužeme roz
poznati tri s k u p i n y a k c i on á r U.

První skupinou jsou a k S i o r: á r i.- ~.a k) a,~ a
tel é ne b o pod n i k a tel e, to Jest b, Jlchz zaJem
je vý'robní. Jim nejde predevším o zis~, nýbr~ o. vý
robu. O podnik, který založili, s nímž JSou sPJ~tl. ce
lým vývojem, jehož kontinuitu chrání a pro ktery J.sou
ochotni prinésti treba i ob~ti. Nemus~ to být vždy Jed
notlivci' ba naopak zpraVIdla to alll nebudou Jedno
tlivci, n'ýbrž zástupci koncernu, kterí mají pre?evším
na zreteli výrobní zájem, po prípade zástupCI auto
nomního, objektivního podniku. Osoby, kter~ mají, zá
jem výrobní, venují pozornost prirozene f~nanclllmu
zajištení spolecnosti, jejímu fundování kapltálovému,
a tu jeví se rozpor názoru mezi posuzováním skrytých
reserv u tohoto druhu akcionárlt a u druhu 'jiných.

Haussmann správne ukazuje. nél;vvecnýv,sp?r m~zi
akcionárem podnikatelem a akclOnarem prllezltostnym
v hodnocení reserv. Kdežto podnikatel bude sledovat
politiku stabilní dividendy a pro n~ obetu,ie. svuj kapi
tálqvý zájem, mluvící pro ~kar;nŽ1tou dlVI~en~~ vJ
sokou, bude se snažit o vytvorelll reserv: akclOnar P:I:
ležitostný hledí predevším na zisk, ktery mu okamzlte
ze spolecnosti plyne, kdežto problém kapitálového pod
ložení, otázka vlastního financování, rozšírení spo
lecnosti atd. se hO' nedotýkají. Stabilní dividenda stala
se zejména u velkých spolecností, predevším u bank
nejen otázkou prestyže, ale také zcela rC?~urI1?é..pr~~se.
Hospodárství muže tuto snahu po stablltsacl Jls!e. Jel!
vítat, jako vubec vítá každý príspeve.k ke st~blhsa~1
hospodárství a zmírnení velkých k?nJun~tt:~lllc~ ,!y
kyvu. Zejména u bank je ostatne otazkou JejIch uveru
stabilit;:} dividendové politiky a velké podniky prumy
slov~ následují tohoto príkladu.

V rozporu s tímto zájmem stability je jiste ustano
vení § 271 nemeckého obchodního zákona, podle kte
rého mohou akcionári, vlastnící neméne 5% akcio
vého kapitálu, protestovati proti bilanci, jestliže celý
cistý zisk (po príkazech zákonem stanoveným re
servním fondum) není rozdelen v dividende. V pralcsi
nejsou také procesy akcionáru se spolecností o skryté
reservy žádnou vzácností. Je konecne dosti pochopi
telné, že akcionári A. E. G. protestovali proti bilanci,
ve které na kontu aktiv po nekolik let byly v továr
nách na prístroje, v kablovne, v továrne v Schleger
strasse, v Coslinu, v továrne psacích stroju atd. vyka
zovány tyto položky:

konto stroju . . Mk 1.
konto nástroju . Mk 1.-

Celkem i s novými investicemi byly stroje a nástroje
továren, zamestnávajících nekolik tisíc delníku, hod
noceny v bilanci šestnácti markami. Ve valné hromade
8. prosince 1904 prohlásil generální reditel, že zarí
zení továrny jen v nákupní cene má hodnotu asi
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32 mil. Mk. Akcionári A. E. G. také dvakrát si ste
žovali až k ríšskému soudu a jiste není nezajímavé,
že v obou prípadech prohráli.

~ebot, i když starší právo stálo na Istanovisku kapi
tahstlckem a omezovalo skryté reservy tak, jako cito
vaný paragraf nemeckého obchodního zákona moder
ní právo stojí již na stanovisku jiném. Podl~ švýcar
ského návrhu (clánek 679, odst. 2) je tvorení skrytých
reserv výslovne dovoleno pokud rozhoduje ohled na
trvalé zajištení podniku nebo na rozdílení pokud mož
no pravidelné dividendy. Podobné ustanovení obsa
huje i madarský návrh reformy akciové spolecnosti.
Tvorení reserv neznamená totiž jen stabilitu dividen

d.ové pol}ti,ky, ný~rž má nesporný význam také pro
fmancovam podmku z vlastních prostredkt't Podle
statistiky amerického hospodárského úradu cinil cistS'

z~sk spoleC1;ostí, kterého nebylo užito k vyplácení di
vIdendy, nybrž ke tvorení reserv, resp. k rozšírení a
zajištení podniku:

1913 1.000,000.000 dol.
1914 500,000.000 )}
1915 1.600,000.000
1916 3·900,000.000)}
1917 3-400,000.000
T918 1.700,000.000
19J9 1.300,000.000 . )}

V prumeru let 1912 až 1921 pripadalo ze zisku na

pr.~dnostní akcie ve Spojených státech 18.5%, v An
glll 22 ..~0/0, na obycejné akcie v U. S. A. 36.80/0,
v Anglll 51.50/0, kdežto na reservy ve Spojených stá
tech 44.60/0, v Anglii 26%.

Na je?nu okolnost však nelze ani tehdy zapomínati,
podtrhuJeme-li význam reserv pro hospodárskou sta
bilitu. Upozonluje na ni H a u s s ma n n: Myšlenka
zachování podniku a stabilita jeho zisku je správná,
ale .kríŽí se v podstate se stejne správnou zásadou, že
akCIOvá spolecnost, vybudovaná na kapitalistickém
pr~ncipu, neexistuje prece sama pro sebe, nýbrž pra
cUJe pro svoje akcionáre, pro které má nahospodarit
výnos. Proto myšlenka stability podniku nesmí jíti tak
daleko, že svévolné nebo zlomyslné podhodnocování

yyhlado,:í nakonec akcionáre-kapitalistu, práve tak,
jako akCIOnáre-spekulanta. - Zde se velmi jasne staví
proti sobe zájem kapitalistické akciové spolecnosti sta
rého práva a zájem sociální spolecnosti, jak se rýsuje
v praksi. Tvorení velkých reserv na úkor dividendy
má ovšem svoje omezení. Na jedné strane prináší spo
lecnosti kapitál z výtežku podnikání, ale na druhé
oslabuje kapitalistický zájem verejnosti, pro kterou
nízká nebo stabilní dividenda není dostatecným lá

k~d.lem. Ale zárovel1 vytvárí politika reserv a stabilní
dIvIdendy z akcie papír, který se ve mnohém pocíná

povd~bati obligaci. Zbavuje ji onoho vyhranene speku
lacmho charakteru, který má v theorii a snaží se jí

do.dati ráz ukládací hodnoty. Uvidíme v dalším, jak
zeJmén~. ,:e Spojených státech verejnost vskutku hledí
n~. akcll jak? na vhodný objekt kapitálové investice,
pn které nejde o spekulacní zisk, nýbrž o pevné zú
rocení. Akciové právo všech zemí vykazuje pevné zú
rocení. Ve Spojených státech - a po nich také v ne
kterých novejších právech evropsk}'ch - se s ním však
hledáváme a prakse k nemu smeruje.

o OBA ALIDÉ- Dr. Jos.

Schieszl:

Cin certu dobre,peklem se ti odslouží.

» .•• (gentleman) o sobe mluví toliko,
je-Ii k tomu nucetJ.«

Guth-farkovský.
Spolecenské klasobraní 141.

V'

C ertem myslil Jirí St. Guth-Jarkovský*) ve III. díle svýchpametí, nadepsaných »Na dvore republikánském«
a práve vydaných, rekneme - Hrad. A tím, kdo mu
dobre cinil, sama sebe. Užívám-li ve svém nadpise také
tohoto prísloví, vidím ovšem úlohy obrácené. Není mi
príjemné psát verejne o této knize. Nemel jsem s Drem
Guthem za nekolik roku naší spolupráce v kancelári pre
sidenta žádných konfliktu, ba naopak, vycházeli jsme
spolu velmi dobre. Vždyt mi sám dává ve své knize
eminenc. Ale nemohu .se tomu vyhnout. Poprevratové
literatury, obírající se otázkou vybudování státu, ne
máme mnoho. Píše-li tedy své pameti první obradník
presidenta republiky, známý spisovatel, dlouholetý pred
seda Klubu csl. turistu, výboru Olympijského a vynika
jící funkcionár Svatoboru, lektor spolecenské výchovy
na dvou vysokých školách, aby - jak sám ríká v úvo
du - ozrejmil pocátky našeho Hradu z dob ieho nei
poutavejších, nutno ocekávati, že príští histo;ik, om~
zený pri svém studiu na prameny tak chudé, sáhne ne
dockave . po techto memoárech v nadeji, že z nich na
cerpá mnoho pro své studium. Avšak pramen tento
je bohužel kalný, a nutno na to ukázati. Mohli by to sice
lépe udelati jiní, kterí svou agendou byli nuceni k tes
nejší spolupráci s autorem. Ale práve oni mohli by býti
zase podezríváni, že si s ním snad vyporádávají svuj
soukromý úcet. Práve to eminenc, které jsem od autora
dostal, ukládá mi povinnost ukázati, oc jde. Amicus
Plato, sed maior amica veritas. Abych pak neupadl
v podezrení zaujatosti, omezím se - ztežuje si takto
znacne svuj úkol - jen na materiál v knize uvedenÝ, a
pokusím se ukázati prímo z neho, jak je obraz republi
kánského dvora v knize Guthove zkreslený.

Dr. Guth prišel na hrad jako profesor. O svém drívej
ším povolání píše na str. 31. takto: »Ty tam jsou krásné
doby ucitelské a už se nenavrátí« a kus dále ». .. a tre
ba že jsem zde ubíjel svoje nejlepší mužná léta v málo
vdecné a málo plodné práci stredoškolského profesora
prece žil jsem celkem klidne a spokojene, o'slazuje si t~
drinu všelikou prací literárnÍ«. Na str. 42 popisuje svuj
psací stul doma a praví mezi jiným: »Na stole nesmí
chybeti inkoust cervený (ne pro školní sešity, jimiž nikdy
jsemneznešvaroval vzhledu své pracovny).« Ra'cte si
povšimnout, zde i jinde," že tam, kde mluví o nejaké veci

slavnostne, theoretic~y, úhrnne, užije fráze,' o jejímž
falešném pathosu vás presvedcí to, co uvádí v podrob
ném lícení událostí. Nahore jsou »ty tam krásné doby
ucitelské«, ale pozdeji je to »drina málo vdecná a málo

plodná«, kterou je nutno oslazovati prací mimo povo
lání. (Srovnejme na str. 165: »Oasami v rušném a nikoli

príjemném živote kancelárském a cerem,oniárském 'byly

*) Dále pro krátkost jen dr. Outh.

23



PNtomnosL

mi v techto dobách nedelní zajíždky do Brna k synovi.«)
Tato rozeklanost prostupuje celou knihu.

Guth neprišel ovšem na hrad prímo ze školní síne.
Mel ve školním roce 1918/19 dovolenou, o které se na
str. 36. dovídáme, že k ní »prišel takrka jako slepé kure
k zrnu«. To znamená, že nebylo pro ni žádného duvodu;
on sám se domnívá, že to byla laskavost zemrelého zem.
insp. Bílého. Nejenom že se této dovolené nebránil, na~
opak zakrocil o ni znova, str. 63., když se chýlila ke
konci, »ac na druhé strane litoval a lituje dosud, že se
neúcastnil cinne stredoškolského života práve v památ
ných dobách prevratu, nehlede k tomu, že by byl z toho
nejeden vítaný námet bel1etristický.« To bylo v lednu
1919. Když povolání na hrad nepricházelo, a on tedy mel
možnost vrátit se do toho, co jednou nazývá »krásnými
dobami ucitelskými« a po druhé »málo vdecnou a málo
plodnou drinou«, vidíme ho v kvetnu opet u mipistra
tfabrmana žádat o další dovolenou. Zase je tu ona roze
klanost, ale myslím ješte neco jiného. Dr. Guth nemá
své povolání, at to ci ono, rád. Plyne to nejenom z uve
dených citátu, ale ze všeho, co ríká i na jin~Tchmístech
(a to nejen v této knize, ale i v jiných). Pri tom se ne
muže omlouvat, že mu práce v jeho povolání prekážela
v práci duležitejší, nebot práce ucitelská byla jeho po
vinností, kdežto práce literární jen »oslazováním ži
vota«. S objektivního hlediska pak literární práce
Guthova nemá té hodnoty, aby mu dávala rozhrešenÍ.
Uvedl jsem to proto, že nespokojenost autorova s prací
obradnickou (stejne jako dríve s ucitelskou) neprýští,
jak on se snaží dokázati, z nejakých prekážek, jež se mu
kladly v cestu a z nejaké nechuti jeho predstavených,
nýbrž z jeho nelásky k povinnostem povolání vubec.

Máme-li porozumeti jeho kritice osob a l1dálostí a do
pátrati se pravdy, musíme si všimnouti ješte jiných
vlastností Outhov:{rch. Zacneme jeho pomerem k lidem.
Mel patrne rád svou rodinu: ženu, syna, sourozence.
O studentu Gastonovi se dovídáme, kam kdy jel, kde
bydIil, kde byl na lyžích a jak bylo bez neho doma
smutno. Jak píše o jinvch lidech, nekolik ukázek.

10. kvetna 1917 navštívili s Kvapilem poslance Stanka
nekde v hotelu. abv s ním promluvili o spisovatelském
memorandu. »Stanek jako by byl v rozpacích a zdálo se
mi, že memorandum není mu po chuti. Po prevratu a za
jeho ministrování mel jsem nejednu príležitost prijíti
s ním v bežný spolecenský styk. Byl ke mne vždycky
velice roztomilý a l)rívetivý, nic se nenadnášel a do
porucil mi výborného moravského uzenáre.« <Str. 49)

Bvla nástuoní audience belgického chargé d'affaires
de Ramaixe 11 ministra ~vehly. zastllDuiícího Beneše. Po
prednesení reci »usedli na pokyn ~vehluv pánové Ra
maix a ~tel)ánek. kdežto mne a ppl. Lišku nechal ~vehla
stát. Pak dlollho. asi pul hodiny se havil s bel~ick:<Tm
clinlom:ltem. Bylo to trapné oro Lišku i pro mne.'
(Str. 94.)

13. lerlna 1919 jelo se ke hrobu Uitzowovu do Vam
berka. urastnl1 se t~kP ministr dr. Zahr~clJ1ík. "Delal se
OSOhOllnáramne rll'le7itoll staraje se. ahv nikdo neza
nomnel. 7e fe ministr. Mpl na mvsll P-xcelencnána z doh
r~kollsk-<rch.krlv na mInistra se nohlf7elo iako na polo
virního n~M Boha. Již ten ?wlgtnf salonnf vliz nro mi
nistr::! clem()1{r~tick~renllhllkv. docel~ zhvtecný. O tom
sv~rl/(i1. Na n~rlr::t7í vereine a nrecle všemi ostatnfm'
Pllc;tll se clo llh"hpho nrerlnostv stanice a 7,le mu vvri"l!.
proc se hned nehl~s1. když nri.iede ieho ministr. - V tech
doMel! t::!ké hyl jsem 11n~ho v alldlenci a 7-:'1 mé prftom-
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nosti dal si zavolat jakéhosi úredníka a bezohledne ho,
nevím už proc, vyhuboval. - Hned po prevratu jezdil
po Praze okázale v otevreném autu v kožiše s ohrom
ným chlupatým límcem. Celkem však byl to dobrý clo
vek a muž velmi vynikaiících vlastností a republice pro
kázal služby neocenitelné. Ješitní jsme konec koncu
všichni."

V techto príkladech mohl bych pokracovati do únavy.
(Prof. Domin str. 56, Beneš 75, Kovanda 94, Setunskir
a Bílý 60, Dr. GreH 64, a na ruzných místech m. r.
Koschin, dr. Webr, dr. ~ámal i clenové rodiny p. pre
sidentovy.) Pro Gutha platí v jeho pomeru k jiným oso
bám jedna formulka. Tam, kde lící jejich pusobení, vy
pichuje jejich nedostatky nevšímaje si vlastností do
brých, ale nakonec skoncí jako by všeobecnou charak
teristikou, ve které osobu vychválí. O Zahradníkovi na
príklad se dovíte, co všecko špatného udelal, ale na ko
nec je to »muž velmi vynikajících vlastností, který pro
kázal republice služby neocenitelné«. Které vlastnosti to
jsou a které služby prokázal, o tom ani slova, ac práve
to zajímalo by nás a historii daleko více, než Zahrad
níkuv chlupatý límec. Ovšem, i tu jsou ješte kategorie.
Nestojí sice všichni za nic, ale jsou lepší a horší. Mezi
horší patrí ti, kterí se vuci Dru Guthovi nejak nezacho
vali; nepodali mu ruky, nevybídli ho, aby se posadil. ne
opetovaJi mu návštevy nebo pozvání, nepodekovali mu.
Egocentrismus Guthuv je úžasný. Všimnete si jeho styku
s lidmi od první do poslední stránky. Nikdy neopomene
uvésti, jak se k nemu zachovali. Na str. 278. cteme o Janu
Masarykovi, že dle ujištování prátel se Gutha casto za·
stával proti rozmanitým útokum a bral ho v ochranu
Na téže strane stojí. že komorník Huza byl co do cho
vání vuci nemu zdvorilý, slušný. Nikdy neslyšel, že by
byl proti nemu jednal neprátelsky. Na následující strán
ce dr. Kucera nikdy mu niceho neodeprel a naopak vždy
hledeJ mu vyhoveti. Rád mu vypomohl i v obradnictví.
Na následující stránce uvádí, jak dr. ~ámal byl k nemu
pozorný; když cloveku neco scházelo, domlouval mu,
aby zustal doma, -poptával se po zdraví, za delší ne
moci ho i navštívil, podáním ruky nešetril, auto své dá
val k disposici, dokonce i prednost mu chtel dávati jako
staršímu. (Po celé knize je ovšem plno prími'ch i masko
vaných stížností proti kancléri.) Hned na to na str. 282
praví o min. radovi Koschinovi, že byl vuci nemu vezdy
pln ohledu, takže hyla radost s ním jednat. Kousek dále
se povídá. že min. rada Blažek choval se k nemu prátel
sky. zejména v dobách pro neho nepríjemnirch, a hned
na to píše o mne. že ac hodností výše. choval jsem se
k nemu vždy velmi ohleduplne. Na následující stránce
se uvádí, že dr. Strnad byl vuci nemu vezdy ochotný.
atd.

Je pochopitelné, že jeho ctižádost byla nejvíce dotce
na. kde se domníval, že mu v osobním styku zustal neco
dlužen sám president republiky. Lituji, že není možno
srovn::!t vedle sebe všechna místa knihy o tomto styku.
Nemrzí ho vždy znova a znova uvádet. jestli si ho pre
sident všiml. podal-Ii mu ruku. vybídl-li ho, aby se po
S;'lcJi1ntd. T(clopresidf'nta ne7.ná, 1110hlmíti vskutku do
jem. že Gutha nenávidel. Jenže Outh na iinvch místech
sám zase l1vádf, jak president byl k nemu pozorny a
laskav'r. Ze všeho jest patrno. že si Guth neuvedomil
dost. pres to že naiednom míste o tlltO otázkn zavadil.
že úrední pomer tíredníka kanceláre presidentovy
k hlave státu musí se projevovati ve spolecenském styku
a zejména v prftomnosti Hnych osoh iistou zdrženlivostí
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s obou stran. Chce-li v tom nekdo videt nevýhodu, at si
uvedomí, že je mnohonlísob vyvážena výhodami, ply
noucími z toho, že prec jen je clenem širší domácnosti
presidentovy. Dr. Outh by si mohl stežovati jen ten
kráte, kdyby se president republiky byl k nemu choval
jinak, než ke druhým. Je práve vzácnou vlastností dneš
ního presidenta, že ve styku se svými úredníky nedelá
rozdílu, trebas mezi nimi prirozene rozdíly jsou.

Ale nejenom ctižádostivý. nýbrž i neobycejne nárocný
byl Dr. Guth. Prišel prý do kanceláre, kde nemel na
chystáno nic, než stolecek a židlicku s podložkou. Ale
jeho kolegové, kterí prišli krátce pred ním, nemeli na
chystáno ani tolik a musili si opatrit i to sami. Je to po
chopitelné, nebot císar pán pražský hrad pro ceskou re
publiku nepripravil. úredníci pred ním povolaní i péro
a papír si prinesli ze svých drívejších úradu. Delší dobu
sedel v jedné kancelári se dvema kolegy stejných hod
ností. Moc si na to stežuje. Každý uzná, že to nebylo
príjemné úradování, ale nikdo nemel pohodlnejší. POcllV
huji, že ostatní dva kolegové, kterí s ním sdíleli své
utrpení, napíší o tom také memoáry. Co se o tech míst
nostech namluví pri každém stehování! - I po byte na
hrade toužil. A kolik je tu reci o autu. ac je mel k dispo
sici jako každý jiný.

Nekolik stránek knihy je venováno otázce titulu, a to
jak ve funkci obradnické, tal< ve správe agendy rádové.
Nic mu nevadí, že se pred tím titulové horecce, která po
prevrate vskutku naši verejnost zachvátila. právem vy
smál.

Nu, a kapitolou pro sebe je otázka financní. Když je
tak nespokojen se svou karierou, at si položí otázku.
kolik státních úredníku mMe závidet jemu a kolika on.
Ci je falešný muj názor, že gentleman o techto vecech
mnoho nemluví bez velmi vážné príciny?

Ackoliv Dr. Outh žádá od každého vi'emožné ohledy
vuci sobe, sám jich k jiným nemá. Rekl jsem již, že ne
hledíc k úhrnným charakteristikám povídá na každ~ho
zpravidla, co ví o nem nehezkého. Ale konec koncu i to
patrí dejinám. Jaký úcel má však, aby uvádel úredníky
kanceláre presidenta republiky. které zastihl v kancelári
pri svém príchodu. takto: »Dr. Webr. dríve šlechtic
z PravomHu. Koschin, rytír z Freudenhofu a Dr. rytír
Popelka.« Proc to, když tehdy pánové již rytíri nebyli?
Je v tom záludný osten hned na nekolik stran, ale ze
jména i nroti jmenovaným kolegum. kterí svá jména
poctive zc1pdiJi a kterí snad po prevratu své rytírství
rác1i ocll('l7i!i.Oc vetším právem mohli by oni vytknouti
autorovi. 7e chteíe své poctive zdedené jméno zušlech
titi zm;\l1il ie a dlouze se oodenisuie: Dr. Jirí Stanislav
Guth-T;Hko '"kír! Takovvch nrínadu je nekolik

Ch;lTaktf-'ristickým rysem povahy Guthovy jest jeho
node7rív:'I\'ost. »veru. iako by bylo nekomu na tom zá
leželo :'Ih"ch se v tom rumrejchll utonik níše na str.
I·n. A.na str. lS2 "Snad že to mé odmítnutí melo svou
OriE'ZVI1.;1C také možno. že llŽ dávno hvlo zanOll1enuto.«
,T(rlo to o mne ukládá.« níše jinde. TakovfTch míst ie
01110. AlE'vrcholu dosahuje. 1<nvž uv:ínc;ie. 7f' hosoodár
ská ag-enda. kterou obstarával. orešla do jinvch rukou.
ornvÍ 11;1 str. 25:1: "Bvl jsem tím radeji. když jsem po
znrovn1. iíe dodav8telé hledí získati nebo odmctíovati
nrízf'n.« Uno7.ornil Dr. Guth šéfa lÍradu aneho prísluš-
ného referenta na tyto dodavatele? ,

ZaiÍmavou. é11enonekud dlouhou byla hv kapitola, jak
lící svou lÍrednickou karieru a vše, co s tím souvisf. Do
sáhll1e.ívy~~í lI10žné kariery Mednické. ale .ie~te i mnohé

nad to, a presto je naprosto nespokojen. Za krivdu po
važuje, že musil odejít do pense, ac ví, že nekdo odejíti
musil a že byl on první na rade, nebot mel dávno vy
slouženo, nemohl již niceho získati a - což je hlavní 
i po stránce upotrebitelnosti byl postrádatelným. Že mu
nekrivdím tvrde to, dokazuje Dr. Guth v knize sám všu
de tam, kde mluví o svém úrade.

Když se president a Beneš odebrali za hranice delat
revoluci, nikdo jim neríkal, jak to mají delat. Když se
president stal presidentem, také nedostal od nikoho in-
trukce pro své presidentování. Ani Kramár jako mini

sterský predseda ani Švehla a Rašín a ostatní ministri,
ani Dr. Šámal jako kanclér nedostali ani písemných ani
ílstních instrukcí pro svoje funkce. Jejich úkolem bylo
práve z niceho neco udelati, vésti. Vysocí úredníci, ze
jména odborní, jsou k tomu, aby instrukce dávali, ne je
prijímali.

A ted se podívejme, jak na svuj úrad pohlíží Dr. Guth.
'První osobou, s níž o tom mluvil, byl Dr. Kramár. Ne
dovedel prý se od neho nic. Bližší, že mu poví ministr
Švehla. Ten prý mu vykládal témer pul hodiny o príštím
úrade. jiný by to rekl nekolika slovy. On mluvil s ob
divuhodnou dukladností, široce a dloHze, ale na konec
Outh prece vlastne nevedel, oc jde. Pozdeji jednal se
sekc. šéfem Oreifem. Také ten nevedel. co pánové vlast
nc chtejí 'a žádal, aby Dr. Guth udelal návrh. Konecne
dostal dopis kanceláre presidenta republiky, v nemž se
mu výslovne praví, že z rozhodnutí presidenta republi
ky, byl oficielne poveren vypracováním návrhu cere
monielu a požádán, aby si za tím úcelem zjednal prí
slušné informace. V audienci u presidenta republiky
pujcil mu president velmi instruktivní knížku o cere
monielu na republikánském dvore americkém. Na to ode
jel na krátkou studijní cestu do Paríže a do Bernu a po
návratu nastoupil službu obradníka. Ovšem, »prozatím
se nevedelo, co s ním«. A odtud stále si stežuje, že ne
dostával žádných instrukcí. Chystal se sokolský slet,
Tázal se pana presidenta, jaké prípravy máme konati
my. Byl by rád vedel. jak si pan president predstavuje
své ítcastenství, preje-li si míti na hrade nekteré hosty
a jakou merou. jak se zachovati vuci cizine zastoupené
pri sletu atd. Je jasno, že bylo práve povinností obrad
níkovou, aby vypracoval podrobný návrh pro presidenta
republiky. Na to práve president má své VYSOKé úred
níky a odborníky. aby všechny tyto veci delali. Kdo se
takto mohl dívati na svuj úrad, nebyl k nemu zpusobilý.

Na str. 119 píše: »Cím dál tím více jsem videl, že jsem
spíše jen poradatelem slavností a verejného vystupo
vání presidentova nežli ceremoniárem«, a kousek dále:
»Porád se dobre nevedelo, oc vlastne se mám starat.«
Predevším bylo jeho povinností tak pracovat, aby pro
nikl jako ceremoniár. Nedokázal-li to. byl neschopni'.
Pro každou funkci nutno žádati, aby ten, kdo ji obsta
rává, nejen mel potrehnÝ program, ale i schopnosti pro
vésti jej. Mel program? Píše, že nebyl ceremoniárem.
Na str. 257 uvádí. jak má vypadati agenda obradnická.
To co tam tlvádí. není však nic jiného než porádání slav
ností a verejného vvstupování presidentova. To také
skutecne všechno (pokud se prípady jím uvádené vubec
vyskytly) delal. Z knihy je zrejmo. že ješte ani v dobe,
kdy sepisoval své stížnosti. nebylo mu jasno, co bylo
jeho úkolem. Proto znova a znova si stežuje, že nedo
stával instrukcí.

Na str. 251 píše: »Iilavním úkolem obradníkovým
bylo, jest a buc1e, aby mel náležitý prehled všech MaM!
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i osobností v nich a také osobností vynikajících, stojí
cích mimo úrad. K tomu u nás pristupovali ješte legio
nári, Maffiáni, politikové a vubec lidé dríve neznámí,
ted najednou vynikající, osobní prátelé presidentovi a
jeho rodiny - to vše mel ceremoniár hned znát a vedle
toho a hlavne aby byl »orientován politicky«, jak už bylo
uvedeno. Aby znal nejen všecky poslance, vetšinou do
cela jiné nežli bývali na ríšské rade, ale vedel i které
strane který prísluší. Ale jak ti poslanci tak i valná vet
šina hodnostáru byli homines novissimi, o nichž dosud
nebylo mnoho známo a jež vlna prevratu najednou vy
nesla na povrch. Nejen to, mel znáti vedle prátel i prí
buzné rodiny Masarykovy; navštívil ji leckdos, aniž se
komu, zejména ne ceremoniári reklo, kdo to je, jaké za
ujímá postavení a kam ho zaradit.

K tomu, aby se vyznal i v zásluhách jednotlivcu za
války a znal všecko, co se dosud tajilo, jako zásluhy
Maffianu, aniž mu bylo popráno casu, aby se orientovati
mohl.«

Ovšem že ano, to byla nutná podmínka pro tento (Irad
a kdo jí nevyhovoval, nebyl pro nej zpusobilý. Pri nej
menším musí míti schopnost rychle se orientovati a in
formovati. Necítí, jak na sebe žaluje, když vypráví (str.
154), jak jej v prosinci 1920 požádala Dr. A. Masary
ková, aby pozval k p. presidentovi (patrne k obedu)
"pana dra Veverku s chotí« neudávajíc bližší adresy.
Úredník kancelár~ presidentovy neznal tehdy ješte dra
Veverku a proto se na neho dotazoval u - Cerveného
kríže. Tam mu rekli, že je dr. Veverka - na hrade. Ai
si laskavý ctenár - má-li dost trpelivosti - precte tuto
veverkovskou historii, aby videl, jak byl dr. Guth vy
zbrojen pro svuj úrad. Bude-li míti pak ješte trpelivost,
at si precte na str. 44 lícení 28. ríjna 1918. Clovek s tím
nezájmem k události toho významu nemohl pak ovšem
stacit ve chvatu, v nemž se pak na hrade žilo.

Nebo si prectete lícení príjezdu presidentova (ne
správne na 20. prosince položeného), ceho si všímal a
jak to napsal. To je také ješte literatura? (Charakteristi
cká pro povahu Guthovu je veta: »V pruvodu presiden
tove, který sám jel v automobilu, nevím odkud vy
pujceném ... «)

Jak nemožne chápal situaci, v níž žij, ukazují poznám
ky pod carou na str. 190. Uvádí tam hlasy tisku jako
útoky proti sobe, ac se v nich kárá nekdo jiný. Pre
kvapí potom nekoho, že kancelár byla nucena uciniti
opatrení, aby jeho koncepty aproboval jiný úredník,
když se v nich patrne odrážely tyto názory? Tak je tre
ba rozumeti jeho stížnostem proti »censure" stále opa
kovaným.

Dr. Guth si také stežuje, že mel moc práce a málo po
mocných sil. Pokud šlo o síly manipulacní, byl si t o h o
sám vinen. Ale casu snad mel dosti. Nemohl jsem spo
cítati, kolik knih s jeho úradem nesouvisících vydal
v dobe svého obradnictví. Tím netvrdím, že je psal
v úredních hodinách. Ale pro úredníky jeho druhu úrední
hodiny neplatí. Státu muže v takových funkcích prospeti
a úspechu se dodelati jen ten, kdo krome nutné rekreace
a ukojení potreb kulturních soustredí se úplne na svuj
úkol a venuje mu cas všechen. Jak se za nekolik rokli
neseznámil s povinnostmi svého povolání, videt i na
tom, že patrne neví, že i jako pensista je vázán úredním
tajemstvím. Klidne nadepisuje jeden oddíl knihy (nehle
díc k cetným jiným místum) »Podkladem tohoto lícení
jsou záznamy úrednÍ.«

Dr. Guth snaží se stále líciti své pusobení tak, jakoby
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byl nespravedlive neuznáván, jakoby nebyl mel žád
ného vlivu, ac sám uvádí, že jeho návrhy byly zpra
vidla schvalovány, že pri urcitých príležitostech dosud
se užívá ceremonielu jím navrženého, že president
všem jeho žádostem týkajícím se jiných osob vyhovel
atd. Dr. Guth jiste dal svému úradu, co mohl a získal
si urcité zásluhy, nebot i on jako mnozí jiní byl ne
umeje plavat hozen do vody. Chyboval-li pri tom, není
to Žádná hanba, také jiní chybovali. Jeho zásluhy byly
uznány, to dokazuje jeho úrední kariera. Casem ovšem
požadavky na jeho úrad stouply a on nestacil jim vy
hoveti. Za to se nemusí stydeti. Zlé je, že nemá tolik
autokritiky, aby.si to uvedomil a hledá prícinu svého
odchodu s obradnictvÍ u jiných. A ješte horší je zpusob,
kterým to delá.

Ješte o jedné veci treba promluvit. Bývá zvykem
uverejnovat memoáry hodne douho po smrti pisatele,
kdy osoby, o nichž se píše, již nežijí. Dr. Guth se tímto
zvykem nerídil. Snad se namítne, že také president Ma
saryk a ministr Beneš vydali svoje pameti ješte za svého
života. Ale kniha presidentova i Benešova není pametmi
v tomto smyslu. President i ministr Beneš napsali dejiny
války a revoluce, chtejíce ukázat nám i svetu, jaké síly
vytvorily náš stát. Byl to záslužný vudcovský cin pove
det nám to hned na zacátku naší samostatnosti, abychom
vedeli co delati, když se státy udržují tím, cím vznikly.
Obe knihy jsou v pravém slova smyslu nabity težkým
a vážným obsahem. O lidech mluví se jen tolik, kolik ne
zbytne žádá úcel a nikdo rozumný z tech, o nichž se tam
mluví, nemuže se cítit dotcen. At mi naproti tomu ukáže
nekdo v knize Guthove jediné místo, které je duležité
pro naši historii a které zasluhuje, aby bylo zachováno
v pameti potomstva. Knihu nevyvolala ani touha zane
chati materiál pro historické badání, trebas jí v úvodu
dává toto poslání, ani vnitrní potreba umelecky zpra
covat zajímavý kus našeho verejného života, nýbrž sna
ha povedeti nepríjemné veci lidem, jež zvlášt nemá rád
a napsati knihu pokud možno velkou, Snad jsem necetl
práce tak extensivní, jako je tato.

rIistorik a vážný ctenár nenajde tedy v knize Guthove
nic cenného. Kniha reprodukuje, jak sám uvádí, jeho de
ník, ale ten je psán s jeho egocentristického stanoviska.
Jsou to samé malichernosti. A i ty jsou ješte zkresleny
jeho neláskou k lidem a k povolání, jeho nespokojeností
se životem, ctižádostí a neuprímností. (Nekolikrát viní
na oko sebe sama, aby obvinil druhého.)

Jediné, co vás pri této smutné cetbe utešuje, je to, že
si uvedomíte. jaký ohromný pokrok jsme udelali za
jedenáct let. Veliké a rozmanité úkoly poprevratové na
šly nás z nejvetší cásti nepripraveny a staveli jsme proto
na místa i odpovedná lidi, jak se namanuli. Dnes již má
me prece jen lepší evidenci a sotva by se mohl takový
prípad opakovat.

N. !vf ellli"'ová-Papoušková:

Orchideje na snehu.
Být cestným a uprímn~Tm je treba nejen pri chválení,

ale i pri hanenÍ. V nynejší chvíli je snad nejtežší
rídit se tímto principem vLlci Rusku. Ponechme poli
tickou stránku specialistllffi a pohledme jen na stránku
lidskou a kulturnÍ. Stací, abychom napsali, že v Rusku
se lidé na potkání neprepadají, že jsou tam výborná di-



vadla a obcas i dobré knihy, abychom byli obvineni
z bolševismu a záliby. Ale hned vedle toho najdou se
lidé, kterí na základe vašich poznámek o hrozném sta
vu cest a naprostém nedostatku spojitosti mezi elektri

jf.cÍ a vítezstvím proletariátu vrhnou vám do tvárelmigraci. protireyoluci a nenávist k ruskému národu.
Myslím, že tyto okolnosti nemálo napomáhaly tomu. že
mnozí vedome ci nevedome vyhledávali spíše dobré
stránky, vždyt ješte pred tremi, cyrmi roky nebylo
v Evrope nikterak strašné být nazván bolševikem, ba
v nekterých kruzích to bylo i módní, kdežto být neprí
telem nevinného lidu nezní nikterak lichotive.

Osobne snažila jsem vyvarovat se všech krajností ;l
hýt objektivní. veríc jen svým ocím a uším, což však
nebránilo tomu, že po mé recensi sovetské literární en
cyklopedie byla jsem v odpovedi z Moskvy nazvána
zarputilým neprítelem SSSR. jen proto, že jsem uká
zala na zející propasti v hesle ceské literatury a chyby,
jež se tam vyskytovaly. Avšak i ta nejpoctivejší objek
tivnost muže být znicen;;!. jedním faktorem - casem.
Vuci Rusku je to zvlášt: správné, nebot tam mnoho zá
leží na zmene rídící osoby a také na její nálade. Neco
podobného stalo se se mnou. Po zájezdech do Moskvy
v roce 1925 a 1927 napsala jsem, že pres všechny tež
kosti jsou dva veliké úspechy - divadla a musea, pri
cemž jako príklad neví dané krásy jsem uvedla musea
porculánu, nábytku, ikon a posléze museum ctyricát}'ch
let. Podle zpráv, jež nyní došly, byla tato musea zavre
na. exponáty složeny do beden a místnosti premeneny
na internáty pro studenty. Tato premena byla prove
dena v posledních dvou letech, což je tím podivnejší,
že místnosti, jež tato musea zaujímají, nejsou nikterak
veliké a jsou v domech strední velikosti, urcených pro
život veliké sice, ale ~rec jen pouze jedné rodiny.

Vzromínám si na nadšení cizincu v Museu ctyricá
tých let, kterí poukazovali na to, že nikde v Evrope
není musea, které by tak žive, prímo hmatave vyjádrilo
epochu a život velikých lidí, kterí byli ozdobou onech
dob. Toto nadšení má nejen abstraktní, ale i reální vý
znam. nebot cestující z Anglie, Francie, Nemecka pre
svedcují se pri pohledu na nábytek, obrazy, knihy a
všemožné drobnosti, že Rusové ma jí kulturní minulost.
a co je ješte duležitejší, že bolševici si jí dovedou vážit,
to jest, že nejsou barbari, ale že se vyrovnají temto
Evropanltm, kterí v hloubi duše prec jen o tom pochy
bují pres zevní úctu na pr. k Tolstému a Dostojev
skému. Rusové svými musei nadšeni nejsou, chlubí se
tím jen trochu oficiálne, jakoby se také ujištovali, že
nejsou barbari. Ted je z historického domu Chomja
kovu. ye kterém postupne sedeli Gogol, západní ci a slav
janofilové, kde vznikalo ruské myšlení a sebepoznání,
udelán internát, to jest jednou ranou zniceny <h"tkazy
kulturnosti jak v ocích Evropanu, tak myslím i samot
nÝchRusu.

Bylo treba tohoto kroku? Zdr.avý rozum ríká, že ne
~lo: jestliže skutecne není príbytku pro studenty,
stliže je není možno nalézti v kterékoli z existují

cích budov, pak pri moderní technice možno postavit
mnohem spíše nouzové domy, jako jsme to videli na
príklad v Praze. V sovetských novinách setkáváme se
co chvíli s clánky a zprávami o technických výbojích
proletárského státu, který promenuje v Ameriku tu Ba
škirskou, tu Tatarskou republiku; v praksi to dopadá
jinak - není ani možnosti ani sil postavit kolej pro
studenty. N u slovem, jako dríve:

Nám souzeny jsou úmysly dobré,
však vykonat nic dáno nám.

Podíváme-li se však hloubeji, neshledáme žádné
vnitrní protimluvy v tom, že byla zavrena musea 
nikdo jich nepotrebuje. Musea, galerie, ucené spolecno
sti byly parádní pokoje, potrebné jen pro hosty, byly to
plesové šaty na obnošeném prádle a mnohdy i kt'Uny, do
kterých zavírali lidi, snící o vysokých ideálech a preká
žející tím žít svým obycejným životem. Do jisté míry
clelají to i jiní národo'vé, ale prece jen u nich kolem
umelcu, ucencu, spisovatelu jistá atmosféra, dovolující,
aby žili a pracovali, kdežto v Rusku se dusí, jestliže jich
vubec nenicí a nenakládají do banky s lihem. Tak se
dusili od Puškina, ba co dím od Puškina, od Radišceva,
ba i knížete Kurbského, až po Bloh a naše dni "šichni.
»kdo odvážil se svuj úsudek mít«. Když už jednou za
cali, otvírali dále ze setrvacnosti musea, galerie, uni
versity a jiné. K vetuate receno, pestovali orchideje na
snehu. Témer tri sta let zabývala se tím nevdecným za
mestnáním skupina inteligence pro své potešení, oíici
ální místa k vuli sousedltm :l prestyži. Nejprve se z ne
zvyklosti zdálo i bolševikllm, že musí delat totéž. Lu
nacarskij dokonce verejne padal do mdlob a hrozil,
že vystoupí ze strany, když za ríjnového prevratu byla
na Kreml namírena dera. Chteli se dokonce ukázat cím
si na zpusob noVÝch mecenášó a vytvorili pomocí spe
cialistll ze státních a soukromých kolekcí skvele vy
brané sbírky, ale jako lidé reální velmi brzy se pre
svedcili, že prímého a okamžitého prospechu všechno
to nenese, a zacali podnik pozvolna likvidovat. Léta
1926 a 1929 'vyznacovala se tím zvlášte jasne. Po pro
následování literárních cinitelu z:lcalo se pronásledu
vání samotných spisovatelu a ucencu, které dosáhlo
vrcholu nedávnou historií v Akademii ved; pozvolna
byla zavírána, hlavne pod politickými záminkami mu
sea a ucené spolecnosti. Z techto uvedu jen namátkou
na pr. »Archeologickou spolecnost« a »Spolecnost pré)
historii literatury«. Tak se likviduje pestování orchidejí
na snehu.

Ted si dovolím malou úchylku, témer lyrickou pasáž,
jak ríkávali dríve básníci, která nejen vysvetlí ctenári
vznik tohoto lehkomyslného názvu clánku, ale také uká
že ješte jednu stránku soudobého ruského života. Do
volím si prejít prímo do jiné oblasti, než je ta, které
jsme se dosud dotýkali.

Jde o to, že jak mé práce, tak i pozorování privedly
mne k presvedcení, že tak zvané drobné a druhoradé

. jevy bývají témer vždy pronikavými ukazateli rázu
a smeru života té ci oné doby nebo národa. Tak anek
dota, karikatura. móda, mohou nám dát dokonce živej
ší obraz než y}"cet a popis historických událostí. Zvláš~
cenn~' z techto cinitelu, trebas, jak by se zdálo, nejleh
komyslnejší, je móda. Snad se v tom projevuje má žen
ská záliba, o tom se prít nebudu. Reknu jen tolik, že
podle módního a zvlášte tak zvaného ženského žurnálu
lze velmi názorne poznat život skupiny nebo i celé
trídy.

Témer ve stejné dobe, kdy došly do Prahy zprávy
o zavrení zmínených museí a spolecností, došlo i nekc
lik císel módních a ženských žurnálu, vycházejících
v Moskve. Je to »Umení, oblékati se« a »Ženský žur
nál«. S látkami je to i v takových textilních rayonech.
jako je moskevský a ivanovo-voznesenský, nesnadné.
Za vysoké ceny lze dostat hedvábí, .ale kartoun nebo
barchet jsoll zcela nedostupné, nemluvíc ani o vlnených

27



Když lidem pridelnjí nikoli byty, ale kubatury, když
nejvetší poklad ruského umení - ikona se odstranuje
a clo místností, neprizpusoben)Tch na príbytek, nasteho
vává se studující mládež, která potrebuje neméne než
kvetiny vzduchu, tepla a svetla, pak orchideje se ne'Vy
pestují. Je treba celé vnejší paradoxnosti ruské mysli,
jejího prání vypadat jinak, než jaká je, aby se na strán
kách žurnálu umístily všechny vypocítané clánky a my
slilo se, že všechno to je uskutecnitelné. Ne, orchideje
na snehu nekvetou - ale vadnou, jestliže jich dríve ne
vytrhnou, jako ony kulturní instituce.

firi Fl'ejka:

O dvou kritických nemocech.
Nikde, v žádném pracovním oboru, požadavek nenítak positivním stavebním kamenem jako v divadelni
ctví. Žádá obecenstvO', žádá kritika, žádají umelci, kaž
d~' z nich ohlašuje tu právo svého hlediska.

Zpolitisovanost ceského divadla do prevrat.u a slu
žebnost politickému boji padla v dobe poprevratové, aby
pos'tavila všechna divadla dO'jedné rady -- do rady jen
a jen umelecko-zábavní. Nepostuluje se již jako hlavní
zrelel národnost divadla, ale div<l.c1elnostdivadla, jed
nou vyšší, jindy nižší úrovne, ale vždycky skutecná di
vadelnost. A t.u lwch se chtel zmínit o dvou vecech,
z nichž jedna je žá"dána príliš silne a druhá prí liš nedo
statecne.

Sloupec divadelního referátu bývá neobycejne V)'
mluvný o divadelním kuse a strucn)' o »provedenÍ« .. \
je nesprávn)' práve i ten pojem provedení, jakoby šlo
o pouhé uskutecnení nejaké predlohy. Divadelní hra se
doposud u nás hodnot.í jako lit.eratura, jakoby nebyl tak
zásadní a základní rozdíl mezi literaturou dmmatickoll
- a každou jinou, rozdíl umení scénického a sloves
ného.

Každý autU'r, který ze své novely nebo románu eh:e
udelat divadlo, musí na své ldlži težce procíti[ nejen
rozdíl dvojí metody v)'razové, ale i rodovou ruznost
dvou umení. :\le jakmile treba týž autor se stane kri
tikem (tatO' promena je u nás na clennÍm porádku),
má na drama oci literátské.. prece drama vychází ne
ze slova, ale z t)' P u. Ctenár románu má pred sehou
knihu naplnenou písmenky a slovy, jež jsou klávesami,
hrajícími n~ jeho vnitrní s'vet, na jeho zkušenost, fan~
tasii, na jeho schopnost rozvíjet se - ze sebe - podle
neustál:\'ch impulsll, vyvstávajících z písmenek knihy.
V knize pusohí autor na ctenáre prostrednictvím slov,
slov a slov - na jevišti je mezi autorem a divákem
živ~' clovek. Ten clm'ek na jevišti je podložen nejen
clovekem-dramatikeJll. "l1ev první rade clovekem-her
cem; všechno je clentJl() ke zmnohonásobenému prožit
ku živého, skutecnéll<' lir1ství, k tomu prímému fy s j
c k é 111U n a r ft žen í i n d i v i dna Ii t n a s e b e.
Proto má lak docasné trvání každá hra príliš thesovitá
a stavející na jevište místo lidských l~dí pouhé mluvcí
idejí. Proto naše horní zmínka o východisku dramatu
z typu, tedy v jevištní individualite jako nepochybném
dramatickém uzlu.

V divacllech a referátech O'nich hy melo jít O'veci di
v~delne závažnejší než je lit e l' á r n í zhodnocení

látkách, které po nekolik let j::;()\!vpravde prepychovým
preclmet.em. Prot.o umení, ohVkat <;e, je težké a nesnad
né umení. Na obrázcích, ležících pred námi, je zobra
zeno ve velmi skrovné podohe zhruba totéž, co nosí
strední trida v Evrope, s tím rozdílem, že tam nejsuú
žádné ve:e! ní šaty. Mnohem více prekvapují popisy.
Tak pocl ohr;[7.1>·':11,kde je zohrazena zrejme podle fran
couzského klišé hedv{lbn{t látka imprimé, je napsáno,
že všechny otištené veci delají se z pestrého silku nebo
velvetu. Vlna se pripomíná velmi zrídka, hedvábí ani
jednou. Co jiného mluví z techto stránek, než touha
po zdání.

Je to v módnim žurnále - "Ženském žurnále«, je
hož úkoly JSO\!širší a hlubší, kde nalézáme bohatší ma
teriál. Je-li »Umení, oblébt se" vypocteno na vyšší'
strední trídu a na zbytky buržoasie, pak ,Ženský žnrnál'
douftt: že pronikne hlavne do proletariátu, jak o tom
svedcí materiál v nem otišten~'. Zde nalézáme krome
nekolika stránek mÍJdy clánkv: Nové volbv deleg-át
sk)'ch shromáždení, 'Biografické romány," Tov~í'na
v stepi a anketa "Prehlídka nejlepší kulturní pracov··
nice «. J s u zde také dve povídky - jedna proletárská,
drtthá selská, ale o to všechno nejde. Podivuhodný do
jem i na toho, kdo je na takové veci zvyklý. ciní dva
clánky') Hlad 'v ažurov~'ch puncoškách« a »Orchideje
v pokojÍch«. První, jak není težké se dovtípit, popisuje
západní život, a to v Paríži, a armádu ženských proda
vacek V clánku o sovetsk~'ch cestovatelích mluvili jsme
již jednou o tendencnosti a úmyslném hanení všeho. co
bylo videno, kterým vynikají cestopisy techto predpo
jatých cestovateltt. »Hlad v ažurových puncoškách« hyl
psán zrejme a primi podle slyšen)'ch slova cerná barva
není zadržována ani vzpomínkou na videné. Jedním
slovem, praví se zde, že všechny pracující dívky jsou
prodejné a ohchodní domy prirovnávají se k domum
schuzek Jak podobá se to však ujištování nekterých,
pri tom málo kulturních cizozemcll, že každou ruskou
ženu lze koupit za hedváhné puncochy nebo flakon vo
iíavek!

Druh)' clánek je zcela nevinný, je to proste návod,
jak pestovat orchideje v pokoji. Dovolím si uvést krátk)'
citát:

"Ošetfování orchidejí není nesnadné. Orchideje potrebují
hlavnc svetla, vzduchu, vhodných podmínek pro koreny
(pudy), vcasného a pravidelného zalévání, ochrany pred
chladem a cizopasníky a pokud možno odstranení poko
jové suchosti. Velkým nebezpecím pro orchideje jsou pru
vany a ostré zmeny temperatury. Orchideje velmi nemají
rády castého prestavování s místa na místo. Cistota je jed
ním z duležitých cinitelu dobrého stavu orchidejí«.

D{tle už prichá:.I:Í neco nepochopitelného pr() nezasve
ceného cloveka. Mihají se tu slova jako Cyprepaedeul11,
Celog'yna, Odantoglossum a T talus: doufejme, že so
\"etští ohcané hrave se vyznají ve všem tom. Pochyby
se mne však zmocií.ují jen v t0111smeru, odkud dostat
vzácné výhonky orchidejí, kc1yž není nejen vlnen}"ch,
ale a11ihavlncn)'ch látek. Dejme tomu,lže to vše se ne
jak zaopatrí, a štastn)' milovník kvetin zasazuje orchi
deji, ale najdou se pak všechny podmínky. které hyly
v"še 'vvDocteny a ktué jsou nezhytné pro její Vzrtlst a
kvet.ení? Pravím že ne, nebot ty nejsou ani pro lidi
což potvrzuje i sam~ vláda, když predelává musea na
internáty. Vzduch, svetlo, teplo, cistota, žádné pruvany
a neklid, nejsou dosažitelné v žúdném sovetském hyte
ani jeho obyvatelum, nemluvíc nad to o kvetinách.
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:tulora: v první rade jde prece o IJ o ln e 1 k ž i V )' m
s o II C a s n Ý m I i dem. O pomer ke v~em ostatním
clramatikllm jako o b jev i tel li m n o v )' c hli d í
kolem nás. Tedy o jev i š t n e-ž i v o t n í k o n c e p
c i. I herci jsou zajímaví 'jen potud, pokud jsou vyná
lezci nových liclsk)'chkvalit a odstínt\ ne pokud hana li
snji jevište SVOII machou. Referáty liter:\rních histo
riktl jsou stejne špatné, jako bezbarvých reportérú:
bzí názor o tom, co je divadlo. LT nás skoncil názor, že
divadlo je vec politické prestyže: kritika je povolána,
aby na jeho místo postavila positivní názor divadla di
vaclelnÍho.

*

\k je tu ješte druhá chyba, které u nás nesmel do
sud postrádati žádný slušn)' divadelní kritik: jde o n e
z n a los t pre dm e s t s k é h o cli vadl a. Mluví-li
kritik na príklad o revui neho operete, ciní tak se stej
ne vznešen)'modporem jakO' predplatitel N árooního di
vadla, kter}' mluví O >, kubismu «. A prece je to vec, kte
rú by stála za víc než za povšimnutí: stála by za syste
matickou pozornosl, a veru že i z a v Ý c h o V LI.

Takoyé velké revuální clivacl10je nejprve c10st hohaté
a konec koneClke svél1lu poclnik{mí musí to vpocítat

liŽmezi investice - ahy mohlo zarídit svoje jcvj'šte. Je
vište taktwé .\ rény je u nás z nejlepších, je hohate a
úcelnc vybaveno. má pomerne slušn.\' lampo V)' park -
\·eci. kter)-ch by nebylo možno ríci casto o nejprednej
ších divadlech. Pri lom: nikde není technické rešení do
té míry podmínkou jevištní úcinnosti a tedy i umelec
hho dojmu, jako práve v divadle.

-\1e nepredstavujme si ani, že úroveií herecká je
práve nejnižší. Není pochyby o znacné nevzdelanosti,
ale je tu casto slušný hereck)' fond, velká vyškolenost
technická. Výtvarnictví techto divadel jest ješte zají
mavcjšÍ: krade nejúcinnejší nápady po svete, ale cash
si VYl1l}'šlíi vlastní. Ovšem, není tu stylové jednoty. A
protože jeho výhoda je v t0111.že v.\'tvarník tohoto di
yadla není vázán žádnou formovou cliktaturou a že je
lu jen požadavek, »a11yto pllsohilo «, objeví se tu casto
yeci, které na oficielních divadlech budou ješte cekat
na své realisování, až si je privlastní ne.iak~1iS111tls.

l\letento empirismus, který je stejne v jevištním
v}'tvarnictví jako Ve psaní scén nebo cemkoliv jiném,
prináší opravdu klady a opravdu stojí za k r i t i c k o 11

P o Z o l n o s t. Osvobodí tak trochu od vznešenoher.
Predmestská divadla by bylo možno lépe a snadneji
usmernovat než težkopádné podniky oficielní. Tsou bez
kontroly verejnosti stejne jako dvacátá reprise ve veJ
k~'chdivadlech. Co z nich má tedy b5't?

Fr .. Vevrla:

o cikánských )\apelách.
II.

Pro zpusob souhry celé cikánské kapely je zvlášte charakte

ristické hraní táhlých a podivne melancholi~ých madarských
národních písní, které cikáni hrají obzvlášte casto a s velkou

oblibou. Pokusím se na nich vylícti, pokud je to ovšem vubec
III ';:n,), ecl:ový uO,iem z cikánské hudby. Prim zacne melodii,

pr,>tk:1I1'Jn ovšem nescetnými kaskádami príkras, Príkrasy
tyio, krátce poté, co se objevily v primu, prevezme obligat,
kdc jsou jaksi zll1nohonásobneny, pri tom však ztlumeny a
zplošteny, dále projdon všemi hlasy a smerem dolu a skoncí
nekde na baSOVÝch strunách cymbálu. Na konec vše splyne

v Jediný vydržený akord, hraný všemi nástroji. Zatím však
prim pocíná již nový úryvek a všc se obdobne opakuje, Dalš!
hra pokracuje ve stálých podobných vlnách jako vzdutí a opet
ochabnutf a caesur. Jeto asi tak, jakoby prim predehrCd nc
jakou meloclii v horách s mnohonásobnou ozvenou. Skály opa
kují predehFané v cetných variacích, ovšem stále slabeji a po

divne rozmazane, ph cemž však zustává zachován harmonický
soulad s predehranou melodií. Na konec vše splývá v' táhlý
zvuk, prim však j)okracuje dríve, než zvuk úplne dozneL V cc
lém tomto proveden! je neco rozhodne obdivuhodného, Neza

svecenému nebo tomu, kdo to slyší ponejprv, je nepochopitelnou
hádankou, jak. na základe jakých prvku a jakých pravidel je
celý tento doprovod udelán, ponevadž se to jeví na první po
hled jako nesmírne složité a umelé kontrapunktován! dané

melodie, které je tím podivuhodnejší, že je zdánlive tvoreno
prornptne, zpamcti a jen podle sluchu. Když to však slyšíme
do omrzení casto a první dojem se rozplyne, prijdeme zne
náhla "eci na kloub. Poznáme, že tento složitý doprovod není
nic jiného, ncž dlouho!e,tým zvykem naucená manýra, jež je
po delším poslouchání prímo nesnesitelná a jež rozhodne po
~tdclá hlubšího umclcckého podkladu. vývoj této zdánli:Vé slo
ži!,)sti predstavuji si asi takto. Takový cikánský hudebnický
lIceií, sede nekde na posledním míste kapely, najde si k daným
melodiím druhý h.as, který je s pocátku zcela prostý. Pone

\ auž "šak cikán není s to hrCtti prostou melodii, ovesí si tuto
,,"ou melodii nescetuými kudrlinkami, podobne, jak to uCÍinil
primúš sc svou melodií. Této okrášlené melodii naucí se pak
zncnáhla nazpamet a hraje ji tvrdošíjne a lleodvisle od primu,

l'odobne se vy tvori i jiné hlasy, zejména též cymbál, který na
svém nástroji provozujc cel-S divy. Spojí-li se konecne pet
Ilebo více podobne okrášiených hlasu, povstane na první po

hled nepronilknutclný prales tónu a zV1láštnf galimatiáš, jehož
dojem jsem shora vylícil. Není v nem treba však hledati nic
umeleckého podle našich pojmu.

Co hrají cikáni? Zmínil jsem se již o hran! madarských ná
rodních písnÍ. Tyto snad hrají ze všeho nejradeji, nebot v je
jich pomalém spúdu nalézaji nej\'ice príležitosti uplatniti SVOl!
dovednost. Mimo to vzbuzují tyto písne u madarského publika

nikdy neutuchajÍCí zájem. Lyrické tyto meditace, podobající se
nekdy dokonce jakémusi vzývání, modlitbe nebo tajemnému vy
znání víry', jsou mnohdy prímo nekonecné, ale vždy na popud
nekoho z obecenstva zacínají c:i,káni znova a znova. , . Nechci

temto písním krivditi. Jsou jiste krásné. Chápu proto též, že
Madari, kterí tyto písne znají, vydrží jim naslouchat bez
únavy, U našince však, který písne a textu nezná a jemuž do
konce i duch techto písní je španelskou vesnic!, tomu tak není
a proto pusobí cize a odpudive. Ostatne, máme též jiste krásné
lidové písne, Pres to priznám, že asi tak jedna sme's z nich
mi za vecer úplne dostací. (Nemluvím ovšem o nárcxlních pís
ních v nejakém umeleckém zpracování, ponevadž u cikánu

o umení nemuže také býti reci.) Proto pres to, že všechno re
cené uznávám, jsou mi 'ona vytrvalost a onen vkus dosti nevy
svetlitelné.

Další obor cikánských kapel je hudba tanecní. A tu dlužno je

pochválit. Do jej~oh hudby tu pristupuje duležitá složka
rytmus, A v tom jsou opravdovými mistry, Rytmus jejich je
vždy živý, presný. priléhající k duchu každého tance. Zásluhu

na tom má jiste cástecne okolnost, že jejich hudba je výhradne
smyccová a st runová (cy~bál) a že zde není oné vždy do jisté
míry znatelné rytmické rozplizlosti, jež pusobí dechové ná

stroje. Cikáni hrají stejne dokonale tance starší, kvapíky, val
cíky, pochody, jako tance moderní, pro než se ihned dovedli
prizpusobit, když to doba vyžadovala. Dokonce se v moderních
tanCÍch vzdali sem tam i svých obvyklých podivnustek a svou
jinak ztrnulou harmonii dovedli prizpúsobit moderním harrno-
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Spisovatel a "vei'ejné veci".
Vážená redakce!

Navazuji na clánek pana Karla Capka v prvém císle Prí
tomnosti. Zatrhl jsem si tam hodne silnou carou tyto vety:

To všechno by bez nadání ovšem nebylo možné. Avšak o neja
kém zvlášte vynikajícím nadání, jímž by byli k hudebnímu za
mestnání prímo predurceni a k žádnému jinému, mám své po
chybnosti a jsem naklonen jejich sklon k hudbe vysvetliti spíše
využitím vhodné a vítané konjunktury, jak jsem shora uvedl.
Jsou prece u nás a jinde také cikáni, kterí jsou kmenem ne-i i
totožným, tedy jiste velmi príbuzným zdejším cikánum. Tito
se zamestnávají vším možným, ale o hudbu ani nezavadí.
Zrejme proto, že u nás té konjunktury, jež zdejší cikány
k hudbe vedl'a, proste - nebylo a není. Dále pri skutecné vy
nEkající vloze celého národa bylo by pravdepodobno, že z ono
ho národa vyjde jedinec. jenž dá tomuto nadání výraz ve
všeobecne platném hudebním díle, na pr. skladatelském, vý
konném, dirigentském atd. BylO' by dokonce nutno cekati dílo
prvého rádu. Tomu však tak nenl. Úroven cikánských kapel
je približne stejná a i ta nejlepší z nich není nic více, než 
cikánská kap!la. Cikáni, pokud je mi známo, nedali svetu ne
jakého skutecne významného hudebního skladatele. Jsou oVŠem
jedinci, jimž 'se podarilo dostatlÍl se na konservator. Stali se
z nich po absolvování dobrí houslisté - salonních orchestru,
nic více. Myslím proto, že mužeme cikánské kapely považo
vati za místní kurinsitu, sice více méne zajímavou, ale ustrnu
lou na urcitém a zcela presne ohraniceném stupni vývoje.
Není jim možno tuto jakousi hranici prekroci~i nebo se jakkoH
dále vyvíjeti. Cikány samy pak za sice hudebne znacne nadané,
ale prece jen omezené na pomerne úzký a neprekrocitelný
okruh.

Význam cikánu pm hudební žiVí01na Slovensku je ovšem
znacný, což je pri jejich záplave zcela pochopite1'no. Mají
predne nesporný vliv na vytvárení hudebního vkusu a hudeb
ního estetického merítka širokých vrSltev obyvatelstva. Je
jasno, že ten, kdo za celý život neslYšel n~'c jiného, po'važuje
jejich zpusob provozování hudby za jedine možný a nejlepší.
A to je práve celý venkov. Dukazem toho je, že chopí-li Se zde
nekdo houslí, treba i inteligent, snaží se svou hrou napodobit
cikánské zpusoby. Nebo malickost: Na Slovensku je vetšinou
neznámá vec pohreb s hudbou. Proste proto, že cikánum se
v pochodu težko hraje a jiné hudby není. (Dovedou hrát i pri
pochodu, ale jen výjimecne.) Krome toho jsou zvyky a maný
ry cikánských kapel dusledek staletého hovení ciste madar
ským potrebánl a madarskému vkusu. Též prevážná cást
toho, 00 hrají, je rázu vyslovene madarského. Mužeme pro,to
cikánské kapely považovati za jednu z preká~ek (a ne zrovna
z nejmenších!) snaze, odmadarisovat Slovensko. Je ovšem
vážná otázka. zda tento stav vecí na Slovensku je žádoucí.
Bylo by však velmi obtížné, snažit se jej nejak zmenit. Pokus,
naucit cikány hrát jinak, by jiste ztroskotal. Zrovna tak bez
nadejná byla by snaha - aspon prozatím - primeti široké
vrstvy obyvatelstva k provozování hudby a jejich sobestac
ností cikány zatlacit. Snad by zde mohly neco uCilnit školy.
Nesmíme však zapomenout, že kdybychom cikánum, kterí jsou
vetšinou chudáci, vzali poslední a jedinou jejich obživu, že by
se vyskytl ihned nový problém, totiž - co s nimi podniknout
a co jim za to dát.

To jsou však již otázky, prekrocující rámec tohÚ'to clánku.

nickým rafinovanostem. Myslim, že neprestrelim, reknu-li, že
v moderní a jiné hudbe vyrovnajf se úplne jiným hudbám,
ba cástecne je i predcI.

tllavním a nejduležitejším oborem, jakýmsi raison d'étre ci
kánských kapel zustává však pres to všechno - csárdás (car
dáš). Csárdás je totiž tanec, který dovedou tancit jen Madari
a který dovedou zahrát ze všech kapel na svete jen - cikáni
Je to s ním zrovna tak, jako s jistými cizokrajnými rostli
nami, jež se darí v celé své kráse jen v pud~, jež je jejich do·
mov;em. Nebo, smí-li se užf,t takových prirovnání, jakO' s plzen
ským pivem, ementálským sýrem, šampanským vínem atd. De
lejte si s csárdásem, co chcete, odposlouchejte si melodii, za
pište si doprovod, snažte se zjistit a napodobit rytmus, dejte
to vojenské hudbe nebo jakékoli jiné kapele, aby to zahrála:
uvidíte, že to bude všechno možné, jen ne csárdás. Neverte
též tomu, koupíte-l~ si od obchodníka noty s nápisem csárdás
(podarí-li se vám to vubec), že to je skutecne on, co hrajete.
V tom je práve ten vtip, že csárdás nesnese vubec napsán!.
Csárdás je prísné specifikum cikánských kapel a ponevadž ci
káni not neznají, nedá se csárdás též napsat, konec. Jinak to
není možno vyjádrit. Csárdás je tanec dosti jednoduchý
s dvouctvrtecním taktem. Jeho rytmus je zcela prostý. rIraje
se s pocátku pomalu, stále se však znenáhla zrychluje a koncí
se v tempu až nesmyslne sbesrIém. V podání cikánu Ú'žije csár
dás zcela zvláštním ruchem a dojem je prímo živelný, strhu
jící. Tanec vlastní ovšem vášní prímo prekypuje. Csárdás je
zlatým hrebem všech zdejších zábav a plesu, hlavne ovšem
venkovských, nebot v mestech byl již cástecne zatlacen mo
derními tanci. rIudba, která nezahraje csárdás, zdejším lidem
vubec neimponuje, na pr. hudba vojenská. Casto si vojenské
hudby, aby vyhovely publiku, vypomáhajf z jakýchsi psaných
not a hrají také csárdás. S pravým cikánským csárdásem pres
nejlepší snahu nedá se to však vubec srovnat. Videl jsem též
nekdy, že na zábavách s Hnou hudbou v pozdnejších hodinách
objevili se v koutku sálu cikáni a zacali ovšem s csárdásem.
A tehdy teprve nastala pravá nálada. Obdivuhodná je také
doba, jak dlouho takový jeden csárdás trvá, nebot správný
csárdás hraje se až do úplného vycerpání jak tancující~h, tak
hrajlcích.

Krome toho hrají cikáni též ruzné smesi z oper, operet,
koncertní kusy atd. Obor tento jim však zcela zrejme ne
leží, takže jejich provedení bývá spíše paskvHem. Slyšel jsem
kdysi na pr. hráti cikány smes ze Smetanovy Prodané ne
vesty. Melodie byly podivne zjednodušené, preplnené ovšem
jejioh typickými kudrlinkami a harmonie nahrazena jakousi
cikánštinou, takže z celé sklladby stala se na obrátku nechutná
odrhovacka. A byla to jedna z lepšíCh kapel! Zrovna tak od
porný byl dojem pri hraní Dvorákovy rIumoresky(!). Ceské
mu obyvatelstvu snaží se cikáni zavdeciti se hraním ruzných
ceských písní. Nemusím ani dokládati, že tO' bývá pokusem
zcela nezdarilým, ponevadž cikáni nejsou s to pÚ'chopiti ráz a
ducha techto písní a pretvorí je i rytmicky k nepoznání. TentO'
svuj repertoir ClilkánidÚ'plnují vetšinou odposloucháním. Staci,
když jim zahrajete nebo zazpíváte nejakou písen, a neprodlene
vám ji zahrají v p~né paráde. Videl jsem též, že cikánský pri
máš odposlouchwl na Vlojenské produkci celé velké a obsáhlé
kusy a za krátko byly soucástí repertoiru jeho kapely. Jinak
je jejich repertoir t:elkem dosti chudý, ,takže opakují do
omrzení tytéž veci i nekolikrát za vecer.

Na konec chci se zmínitilio onom vychváleném a - prý 
prímo fenomenáInfm hudebním nadání cikánu. Je nutno loy
álne uznat, že na veci neco je. Cikáni intonují pomerne ciste,
majf smysl pro rytmus, harmonii, souhru, mají výbornou. pa
met pro hudební mebodie atd. Též okolnost, že víc než polovic
jejich zdejšího poctu se hudbou fa:kticky zabývá, mluví pro to.
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»Museli bychom ce~ké spisovatele nejak nápadneji slyšet v ta
kových verejných vecech, jako je dejme tomu mírová orga
nisace sveta, výchova, socialismus, tisk, justice, parlamentism
a tak dále. Pokud je mi známo, ceští spisovatelé se v techto
a v jiných vecech tak tuze nedávají slyšet; dokonce daleko
méne, než v jiných státech ... Zatím my všichni, at jsme na
kterékoliv strane, se ohlížíme pres rameno a brucíme: Nu tak,

kdypak už prijde nekdo mladší? Vždyt je nás málo na tu za
tracenou rachotu.«

Spojil jsem ty vety spolu, nebot povídají mnoho, co jsme

d~sud u nás slyšeli hodne šeptem nekde v koute, tak mezi
nejlepšími prátelskými besedníky. Mám trochu zkušenosti
v tech vecech a chtel bych, aby z té strany »mladých« bylo
promluveno ponekud jasneji. Nejsem zkatalokisován, ani uzná~
této významné hodnosti spisovatelské. Potloukal jsem se na
rozmanité periferii, nekdy snad vstoupil do salonu vznešených
literátu a jejich protektoru. Ale i toto obcházení velkých a
slavných prece jenom mi dovolilo poznati sem tam neco. Pre
mýšlel-li jsem potom o všem, vytvoril jsem si o mnoha ve
cech svuj soud. Dnes jsem jej rozdelil podle citovaných slov
p. K. Capka. Nazval jsem svuj názor vecná diskuse. Budiž mi
poskytnut generální pardon, shledají-li nekde, že jsem docela
doslova se nedržel slibu. Možná, že teprve vzbudím vecnou
diskusi, a to bude prece jenom jakýsi klad.

Je pravdou, že naši spisovatelé neprojevují zajem o »ve

rejné veci«. Chceme-li však býti uprímní, tož si musíme ríci,
že když se nekdy pokusili ríci o nejakém závažném pred
mete svuj soud, byli bud odbyti pohrdavou poznámkou, nebo
zapomneli se v cas príhodný prihlásiti o lístek, který jim do
svedcoval jejich právo na projev: chudáci, nemeli legitimace
politické strany, která práve vlastnila list, kde by meli zájem
o podobnou diskusi a spontánní projev. Nebo snad došlo to

tak daleko, že sice se odvážili napsat svuj soud, otiskli to
v nekterém liste, ale vzápetí »odborník strany to tak strhal, že
kamarádi potom už chystali si smutecní odev na poslední pa
rádu tohoto odvážlivce.

Abych nemluvil do vetru, ukáži to na príklade. Muj prítel,
mladý hoch, na než prý se ceká, mne vypravovalo podobném
"cekání« hodne smutnou historku. Ackoliv pocházel z mest
ské úrednické rodiny, prece jenom velmi castým pobytem na
venkove a také zájmem, doplnovaným již od detství postupne
studiem odborné literatury, znal mnoho vecí, které by mohl y
v diskusi o zemedelských otázkách prece jenom zajímati
agrární kruhy. Zapomnel však na legitimaci strany, proto
marne dopisy i osobními intervencemi u pánu redaktoru a ji
ných mocných tohoto stavu nabízel svoje zkušenosti a ná
zory. Pripadal si jako holka z ulice, kterou každý kopne, když
práve ji nepotrebuje. A z této cesty zabocil k príteli, šefredak
toru listu jiné strany. Po rozmanitých oklikách uslyšel, že sice
I'y mohl psáti pro ne sloupky o tom, jak vcera chodil po Let
né, nebo kdy snad trefí kometa do sveta. »Ale takové veci ne

potrebujeme,« rozprável vzácný muž, »na to my máme svoje
lidi. A pak ... to víš, na tohle není místa«. A ješte jinak mluvil
prítel dobrý, jen aby tu jeho vášen potlacil. A tak skoncil svoje
pojednání \lod okapcm jednoho pulmesícníku, kde jakási stará
známost mu umožnila neco otisknout, ovšem »upraveno V du
chu listu •. I pod touto maskou, snad že dobre nepriléhala, po

znal jistý odborník, ovšem bursovní, že ten hoch neco prece
vf a mohl by neco napsat. Nesetkal se však s tím autorem a

redaktor onoho casopisu je nese~námil, ježto trpí predstavou,že každý, kdo je pochválen, hned je mu nebezpecným konku
rentem. Tož tak skoncilo putování onoho mladého muže, který
rozumel aspon trošinku dnes hodne zajímavému agrárnímu
problému a chte! tem druhým, co tak se bezradne ohlížejí ko
lem, pomoci v té jejich rachote.

Mluvil jsem s jedním financním odborníkem práve, když stu
denti manifestovali na Václavském námestí. A co rekl? »Co

chtejí? Máme tolik studovaného proletariátu, ale odborníku,
ochotných pracovat v obchode nebo v podobné samostatné
práci nemáme«. Mel pravdu jenom z pola. U nás na mladého
cloveka, který na pr. studuje historii a odvážil by se »delat do
ševcoviny«, hned by okrikli: ševce, drž se kopyta. Jak jsem
se udivil rozmluvou, když navštíviv kdysi otce Jesuitu, mla
dého kneze, plného horlivosti k novým pracem, a tam setkal
se se superiorem P. Sto rkem. Prohlížel si mne a po krátkém
rozvažování rekl: »A to vy jste ten Benetka, co psal do »Roz.
machu« a píše do »Na hlubinu« ty clánky o našich svetcích?
Já si vás predstavoval jako nejakého staršího moravského

faráre ... «. Co jsem na to tehdy odpovedel, to opravdu nevím.
Ale jeden dojem jsem si prece zachoval: Pan superior aspon
nerekl: proc se do toho hrabete, naopak, mel mne za docela
usedlého, rozumného pána, mor a v s k é·h o faráre. Ale tam
s tím hochem to bylo horší.

Dnes máme desítky rozmanitých literárních skupin, které
shromaždují se kolem svého bUžka, af už se jmenuje pan Též

nebo Nezval, nebo Scheinost. Víme, že tam všade se mluví
veliká hesla o vernosti a všem podobném, co zavání prajskou
disciplinou. Ale z techto kavárenských sedánek, nebo snad·
vinárenských besed nelze odvozovat, že by tu nikdo nemel
chuti do práce. Ona je leckdy chuf, ale nelze tu svoji práci
uplatnit. Sám trpce naríkám nad svojí dvouletou necinností, jíž

jsem nemohl zabránit. Náhodou ti, s nimiž jsem pracoval, meli
více pochopení, než podnikatelé denního tisku a sdružených
listu politických ohrad, kde platí pouze copyright by ... Avšak
to bylo v takovém oboru vedním, kde najdeme málo pracov
níku. Než prece rádo se pracuje, když se pochopí chut do díla.
Snad proto se stane v dohledné dobe, že se mladí lidé zasc
vrhnou na vedu. Nechají stranou »verejné veci« a oddají se

studiu, které je laskavejší, než správcové stranických mena
žérií. Sice sem tam trochu se neco napíše, aby kamarádi ne
rekli, ale rozhodne se budou vyhýbat diskusím, které sice je

hodne zajímají svým obsahem, ale zprotivily se jim diktátor-
• skou rákoskou dohližitelu stranické kázne.

Poprel-li jsem v prvé cásti za sebe, nebo podle mých zku
šeností tu touhu »starších«, aby byli zaskoceni mladšími, mu
sím prece zase uznati, že tam, kde se pracuje sice nejtíže, a
marne bychom to chteli oceniti materielne, tam prece mla

dému cloveku neukážou dvére. Prijmou ho na milost, i když
po delší dobe se vrací jako marnotratný syn. Hodne brucí,
kroutí hlavou, trochu blesku zaplane, ale v duši prece jenom
ten kajícník cítí, že není tak zle, aby nebylo dobre.

Není u nás pochopení pro mladé delníky, kterí by chteli

svými názory prispeti v mnoha otázkách verejného zájmu, ale
pohrdá se temi, kdož by chteli pracovati opravdu vedecky,
Bud se jim vytýká, že nemají se plést do literatury, nebo zase
do vedy. A tak bud jedno nebo druhé se hodí pres palubu.
R.íká-li se: dvema pánum nelze sloužiti, neznamená to, aby
lidé se strehli podívat se do sousedovy zahrady: ne aby snad
mu trhali ovoce, ale aby se snažili také neco pekného tam

poznat a pozdeji ukázat, že také neco dovedou. Budeme-li
však spoutáni temi remeny, jež stáhli z poslušných stranických

odborníku, budeme také bez pohybu jako stojaté vody.
A mne se zdá (jenom zdá?), že to tam zacíná zapáchat. Voda

stojatá, kapri v bahne tloustnou a na mladého cloveka ceká
snad nekde milenka, ale nikoliv ti, kterí podle p. K. Capka si
brucí: Nu tak, kdypak prijde už nekdo mladší? Snad mám

špatné oci, nebo neslyším. Snad vubec chodím jinde, než kam
mám prijít. Kdybych byl sám, veril bych tomuto »uklidnení«.
Ale, vždyt nejsem sám, jsou na tom stejne moji kamarádi, kterí
nedovedou ješte demokraticky (t. j. specielne ceskoslovensko-
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V dokonalé úcte

Admini stfJ'ace.

K dnešnímu. císl'u jsou pfoi,loženy slo
ženky pošt. ttr .• iek. Prosíme pány od
be'ratele, aby vyrovnali n e d op lat lt, y a
predplatili f. Ctv'rtletí.

možno, ciní se stavitelé sec JSOtt, Oasto na své vlastní znacné

risiko, aby vytvorili za daných pomeru zdravé.a laciné mo
derní obydlí, k cemuž je ostatne nutí též ostrá soutež. Tak na

pr. používáme patentních cihel Aristos, z nichž možno staveti
obvodní zdi 25 cm silné místo dosavadních 45 cm ve dvou

etažích nad sebou, což znací velkou úsporu.

Bylo by prímo smešné domnívati se, že stavení americkÝch
domku u nás záleží pouze na dobré vuli stavitelll. Já sám již
po nekolik let sleduji intensivne tuto myšlénku, avšak krome
uvedených již obtíží, vyplývajících z našich stavebních rádu,
vyskytují se další mnohdy neprekonatelné obtíže, vyplývají~í
prímo z mentality stavebníka. Obycejne si predstavuje laik
pod názvem americký dum obydlí smešne laciné, ke kterému
se odhodlal jen tehdy, když mu jeho prostredky na ten náš
»solidní" nestací. Jest dosud vzácností tak uvedomelý staveb
ník, jenž presne ví, co mu americký dlLm poskytuje za' 'vý
hody, a který si ho z presvcdcení objedná. Tato príležitost na
skytla se mi v uplynulé saisonc poprvé, a tak ty zajímavosti
<ullerického domu, na než pan arch. P. J. pozornost staviteli!
l~lká, máme již v Bratislave realisovány.

Americký dum pana Dr. V. L. v Bratislave jest mnou na

vržen a proveden v rámci. možností našeho stavebního rádu,
podle amerického vzoru domu pana ing. Berty Ženatého.
Stavbe predcházela návšteva a dl1kladná prohlídka zmíneného
amerického domu ve Zlíne, kdež jsem si porídil vlastnorucne
skizzy všech detailú odlišných od našeho zpúsobu stavení.

Jsem vdecen za to stavebníku, že mi dal možnost detaily
americké nezmenene v našich pomerech použíti, a tak máme:
zdi 25 cm silné, vysunovací americká jednoduchá okna, úspor
nou výšku pater, ústrední regulovatelné topení teplým vzdu
che111 rozvedeným do celého domu, velikou americkou veran
du a terasu, vestavené skríne do zdí, spoušt pro špinavé
prádlo z lázne v I. p. do prádelny ve sklepe, krome rady drob
ných zajímavých detailu.

Stavba o pudor~'sné ploše 105'25 111"má sklep, prízemí a
1. patro, a provedl jsem ji až na malírskou práci a položení
pa rket, což si stavebník porizoval ve vlastní režii, za 54 pra

covních dnu. Tedy i co se rychlosti stavení týce, priblížili
jsme se americkému tempu. Není pochyby, že po zapracování
delníkll a remeslníkl1 se na tomto case ješte ušetrí.

At si ale nikdo nemyslí, že uskutecnení tohoto díla šlo hlad
ce. Musel bych si na tomto místc horce stežovati na nepo
chopeuí úradú pri uplatnování nových snah. tllavní vecí však
jest, že stavebník obdržel dllm, s nímž jest sPúkojen, jak po
stránce technické, tak i financní. Skutecného zlevnení stavby
se tímto zpusobem práce docílilo.

Jest nadevší pochybnost, že zájem stavitelu o americký

dL1TIljest velmi znacný, jak pan ing. Berty Ženatý se svou
vzácnou paní pri rozmluve s námi doznali. poukázavše na
c;1sté jich návštevy. Avšak jakási vina stavitelL! preci zde je
nom jest. Není v nezájmu o vec samu, ale v tom, že o této

své cinnosti nepíší. Stavitelství mimorádne duševne vycerpává,
a na puhlicitu nezbývá casu.

Fra/lt. Pavlovs!"ý, stavitel.13rati~la\'a dne 6. ledna 1930.

Vážcný pane redaktore!

Dovoluji si Vánl zaslati tento dopis jakožto odpoved na
clánek uverejnený ve Vaší "Prítomnosti« C. 52 pod názvem
".1 a k s t a vím e« od architekta Pavla Janáka.

Antor clánku jcst ve stavcbním svete známá a uznaná osob-
nost, u níž nemožno predpokládati neinformovanost. Jest

proto pro mne otázkou ncrozrešenou, jak ,isem já, jako prí
slušník stavitelského stavu, s radou svých kolegll, z nichž ~;i
mnohých pro jejich ušlechtilost vážím, propadl na soudu auto

ra tak hluboko, že by bylo možno mne oznaci ti za clovcka,
težícího vedome z tísne jiných.

.Jsem ochoten jíti objektivne v posuzování tak daleko, že
predpokládám. že p. arch. Janák mel ve své praksi ciniti I11no

ho se stavebními podniky, se kterými se v dobrém nero7.ešcl.
V jeho srdci zl1stalo pak neco, jako nenávist ke stavitelskému
stavu vubec. Je to možné, darebné lidi najdeme všude. To
však nemli že býti dllvodem k tomu, aby se odsuzovali šma
hem všichni ceští stavitelé.

Ceho docílil svým clánkem? Zasil nenávist do srdcí tech,
kterí by si rádi americký domek vystaveli a nemohou, pro
tože stavitel (nyní to již vedO žádá neoprávnene na nich více,
ponevadž má zájem na tom, aby se stavelo draze.

Jest mi uprímne líto, že pan arch. P . .T. neví nic o iniciativ
ních návrzích stavitelských spolecenste\' a stálé delegace sta
vitelu RCS., smerující k zmírnení tvrdých predpisú zastara
lých stavebních rádú. Jenom zmenou dosavadních stavebních
predpisl!, podle nichž se všichni stavitelé musí ríditi, pripušte

ním slabších zdí, nizkých výšek jednotlivých pater a jiných
moderních konstrukcí, docílí se radikálního zlevnení staveb.
Laická verejnost budiž na tomto míste poucena o tom, že to.
co se staví pod záštitou pana továrníka Bati ve Zlí ne. není

možno postaviti i jinde, ponevadž úredník stavebního úradll
nevezme na sebe risiko odchýlení od úredních predpisl!, zatím
co pan Bata, jako starosta mesta, to proste narídí.

A nyní konkrétní prípad.

V Bratislave, meste o 143 tisících obyvatelích a znacné.sta
vební cinnosti, platí dodnes stavební statut, v nemž jsou udány
rozmery ve starých mírách, na palce a stopy. Všichni stavi
telé i architekti se podle tohoto rádu též rídí, protože neríditi
se podle neho znacilo by nesmeti staveti vúbec. Stavba od
lišne od tohoto statutu navržená se liradem proste nepovolí.
Ale to není jen v Bratislave. V Nitre na pr. svého casu od
mítl (,rad dáti SVllj souhlas pri úrední kollaudaci nové \'eliké
budovy. postavené se státní podporou, ježto komíny byly, tak
jak clnes obvyldo, ctyrhranné, zatím co mestský sta tu t pre,l
pisuje komíny kulaté. V Bratislave máme sice stejn~' predpis,
ale neznám prípadu, že by se kdy byly na základe jeho cinily
sta vitelll111 potíže.

Pokud tedy v rámci techto zastaralých predpisil jest vCibec

Odpoved ze sta vitelskýcll kruhií.

stranicky) prijmout vpálené znamení l:"alejních otroku konce
sovaných stran.

Možná, že usporádáme lampionový prllvod a požádáme
pana Capka, aby nás uvedl tam, kde na nás cekají. U vrátného

nechámc péro i tužku i barvicky; to abychom neprekvapili.
Možná, žc konecne najdcme ty, které hlcdáme. A co když ni
koliv?

Svet je dnes hodne romantický a být realistou, to dnes do
cela nevynáší. Sláva Zdenka Neubauera je príkladem jak nutno

ríditi kroky mladé generace. Jinak si nezíská sympatií staríku
a mladších predchlldcll z minulého století.

Borivoj Benetlw.
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