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Po stopách dV6uhlavého orla.

Ackoliv se mne na to v tuto chvíli nikdo neptá,
priznávám se, že nerad jezdim na cesty; pripadám

si v cizine jako prodaný a nesu s krajní neochotou, ba
prímo s odporem, všechny svízele a komplikace, které
v cizích zemích provázejí i ty nejjednodušší životní
úkony, jako je treba nákup poštovních známek. Pod
nikl-li jsem pres to nekolik výprav do ruzných kraju,
nebylo to ani tak ze zvedavosti nebo dobrodružnosti,
nýbrž spíše z nedostatku fantasie; nedovedl jsem si
totiž v danou chvíli vymyslet žádnou slušnou výmluvu
nebo záminku, abych se jí uhájil proti lidem, kterí
mne z nejakých duvodu nutili putovat tam nebo onam.
Ríkám to proto, abych ukázal, že jsem nikdy nikam
nejel za nejakými objevy nebo s jakýmsi programem,
zatížen jakýmkoliv ocekáváním, zvláštním zájmem
nebo predem pojatou theorií; obycejne mne cestování
prepadlo jako jakási pohroma, nenadále a proti mé vuli.
Ve snu by mne nebylo napadlo ohlížet se dejme tomu
po stopách dvouhlavého orla; stretl jsem se s nimi
náhodou a s podivem témer takovým, jako když clovek
potká v cizine krajana.

Tak na príklad jsem se skoro lekl, když na prahu
Toleda, na bráne Bisagra nuena, rozepjal nade mnou
krídla ohromný dvouhlavý orel, pod jehož perute by
se vešel pri nejmenším celý kolotoc. Bylo to v první
chvíli asi tak prekvapující, jako bych našel znak dvou
hlavého orla na Mesíci nebo erb Prahy ve vykopávkách
Ninive. Byla to konfrontace s dejinami; spatril jsem
na vlastní oci, že nad branami Toleda vládli Habsbur
kové tak jako nad branami Terezína.

Po druhé to bylo v Holandsku, nevím presne kde,
ale urcite to byl nejaký -dam nebo -huizen -kerk
ci -aar; zkrátka když jsem vecer zavíral oci,
vzpomnel jsem si, že jsem behem dne kdesi na jakési
staré budove videl dvouhlavého orla. Už to tak je, rekl
jsem si, tož i nad Nizozemím panovali Habsburkové.
Když se to vezme kolem a kolem, byla to svého casu
veliká ríše.

*
Ale jsou veci méne výslovné než znaky nad branami.

Na príklad na Sicílii mi nepadl do ocí žádný znak, ale
díval jsem se na tamní barok a ríkal jsem si, copak
tohle je, tady v Montrealu vypadá ten barok docela
jinak než nahore v ltalii; je nejaký mekcí a perníko
vejší, malebnejší, teplejší; snad je to španelský ci jaký
vliv. - A po letech jsem se>octl v necekané situaci, že
jsem se ve Španelsku díval na barok španelský; byl
opravdu španelský, ale nemohu presne ríci, v cem to
je: musel jsem pri nem myslet na barok malostranský
a vídenský a saIcburský, zkrátka na stredoevropský
barok v jeho plastické, malebné kyprosti a kudrnatosti,
rozpoutané tektonice a takovém jakémsi stavitelském
romantismu.

Dobrá, to jsou katolické zeme; ale v Holandsku co
chvíli mne neco pripomínalo týž dojem; byla to jistá
šperková zdobnost fasádnická, hravý štuk, cosi uza
vreného mezi vetší intimitou a volnejší fantasií než

kde jinde; rekl bych, radikální nedostatek klasicismu.
Neco v tech tak ruzných zemích na sebe pomrkává;
mají jakési spolecné tajemství. Ve Francii, v severním
Nemecku, v Ríme byste to marne hledali; ale Sicilie
a Španelsko, Nizozemí a Strední Evropa mají za sebou
aspon do jisté míry spolecný barokní režim. Na jejich
architektonické líci zustaly jisté nenápadné, ale dú
verné rodinné rysy. *

Nemíním však psát kapitolu o architekture ani o ba·
roku. Chci ríci to: v zemích, které nekdy režimem 
treba špatným - patrily dohromady, najdete i po sta
letích nejaké spolecné duchovní známky nebo stopy
známek. Patrne tam jistý kulturní dotyk byl jen akce
soriem politického režimu; byl dán výmenou lidí a stat
ku; byl náhodný a zevní, ale byl.

Najde-li poutník v tolika a tak ruzných zemích em
blém habsburské monarchie, zarazí se nad zemepisnou
rozlehlostí ríše, nad níž opravdu slunce nezapadalo.
Cechy a Uhry, alpské zeme, Neapol, Flandry a Nizo
zemí, latinská Amerika. Pri tom ho v té praktické kon
frontaci zarazí neodbytná myšlenka: byla to vlastne
velká koncepce. Ti panovníci snad nebyli velicí; byli to
podivíni a blázni, byrokrati a despoti, prostrední lidé
nebo mazaní politikári; jiste ne mužové velkých ideí.
Ale ani ta historická neschopnost nebo prumernost dy
nastie nemuže zastrít velikost toho jistého poslání: vy
tvorit ze stredoveké Evropy jakýsi nadnárodní celek.
Byl to barokní pokus o dynastickou Panevropu, ba
o více než to: o jakýs takýs sraz poddaných národu.
Nemusíme si pripomínat hlouposti a krutosti toho dynas
tického režimu; ale prostoupí·li se pred vašima ocima
toledský orel s orlem na pražské zbrojnici nebo s kterým
koli z tech plechových hastrošu, které jsme pred lety
s takovou úlevou sundavali, trkne to ceského cloveka
divnou predstavou, jakou to, proboha, ti monarchové
zbabrali velkou skutecnost - a velkou možnost. Nikdo

z nás si nevzpomene s pohnutím na habsburskou dyna
stii; ale velikost a svetovost imperia, které náš národ 
zajisté s mnohou nevýhodou pro sebe - pomohl zrídit,
nás nenechá lhostejny, když potkáváme jeho stopy.
Bud jak bud, byla to velká idea, cehosi jako nadstátu.
Pranic se nám po nem nestýská; ale presto, myslím,
bychom si mohli ne bez politického užitku ríci, že i to
náleží k naší národní tradici: nejen boj o národní sebe
záchranu, nýbrž i vule a schopnost vejít jako clánek
v rozsáhlejší, mezinárodní rád politický. Byli jsme clán
kem svaté rímské ríše; byli jsme údem barokního im
peria habsburského; historikové nám mohou ríci, byla-li
to v obou prípadech jen nedobrovdlná nutnost ci de
jinná náhoda, ci opakující se politický program našeho
státního života. Opakuji: máme v dejinách svou tra
dici více méne široce a více méne vedome pojatého poli
tického evropanstvL Snad by nám ta tradice mela co ríci
i dnes.

Už to jiste nebudou dynastie ani svaté rímské koruny,
co by z národu a státu vytvárelo vyšší organisaci, a sve
tový rád; budou to skutecnosti hospodárské, bude to
solidarita ,sociální a humánní, co dá jednou jakýsi spo-
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lecný režim mezkarum od Bisagry, cibulárum z polderu
a nám, co jsme Ceši jako polena. Nebude to žádný orel,
ale neco zároven duchovejšího i reálnejšího, co nám
všem dá nejaký spolecný znak. Zacíná se už na tom
kutit; a tu nám bud povzbuzením, že, pokud nás se týce,
máme v tom už jakýsi historický trening. Mužeme ríci:
pustte nás k tomu, protože my v tom už pomalu tisíc
let umíme chodit. My už jsme zvyklí být v jakés takés
Spolecnosti národu, i když nám to nešlo vždycky
k duhu. Snad je v tom tak drobet naše poslání.

*

Nejen cOg ale i jak.
Napsali jsme zde nedávno, že neobratností režimu plodí mu skoro

tolik neprátel jako skutecné chyby. Musíme tuto poucku opakcvat
a znovu ji doporucit k bedlívé pozornosti vládním cinitelum.

Že redukce trináctého platu státních zamestnancli byla nezbytnou
obetí, o tom není sporu mezi témi, kdo aspon približne znaji stav
státní pokladny. Ale že tato redukce byla predložena vhodným zpu
sobem tem, jichž se týká. to by asi byla ochotna tvrditi jen vláda,
která to provedla, a možná, že už ani ta ne.

Meli bychom nyní býti zase o poznání chytrejší: v politice nezáleží
jen na tom, co udeláme, nýbrž také na tom, jak to udeláme. Politíka
z velké cásti patrí do umení psychologického. Aspon z poloviny není
nicim jiným než umením jak zacházeti s lidmi. Režim, který na svých
obcanech musí žádati obet:, má pri tom zachovati aspon dobré mravy.
Každá obet je težší, je-Ii clovek pri ní ješte nejak drážden, má-Ii pocit,
že byl podveden; nebot tak clovek nenese jen obet, nýbrž psycholo
gický komplex. Uvalujeme-Ii na nekoho náklad financní, varujme
se uvalit na nej i náklad duševní. Státní zamestnance dnes dráždí ne

jen snížení jejich príjmu, nýbrž také pocit, že se s nimi zacházelo s ne
uprímnou chytráckostí, cili že si nekdo dovolil je tahat za nos. Cítí
nejen poškození, ale í pokorení. Ti, kterí by se neodvrátili od vlády pro
obet samu, odvrátí se od ní pro nedostatky v režii. Je jedním z dule
žitých úkolu vlády, aby lidi zbytecne nedráždila. Na vypracování po-

A tu si znovu vzpomínám na ty kulturní stopy,
které jsem se domníval postrehovat v tak ruzných
a hodne odlehlých koncinách. Nemýlil-Ii jsem se v nich,
nerekl-Ii jsem je zhola špatne, byla by jimi - byt jen
vadne a približne - zaznamenána kulturní komuni
kace, putující od národa k národu podle linií poli
tických styku. Byly by svedectvím jistých kladných
a tvorivých hodnot, které provázejí mezinárodní poli
tiku, i když je tak osobní, nekdy násilná a dokonce tak
nepopulární, jako byla politika španelských a alpských
Habsburku. Snad je tomu tak; snad by nesmírne ule
vilo nám a kterémukoliv evropskému národu v kul
turní tísni a isolaci, kterou si nesmíme zapírat, kdyby'
se nad námi rozklenuly linie spojující nás s druhými
národy, blízkými i dalekými, kdyby nový život pro
bíhal nervaturami utkanými politikou v organismu
našeho sveta. Snad jsme si dosud dost nevšímali toho,
jaké živoucí zdroje se otevírají pod dejinnými kroky
politiky. Jdete-li po stopách Habsburku, nenajdete
jenom barok, nýbrž i všelikou jinou vzájemnost; fla
mendri našich zemí i bohémští flamencos španelští už
svým jménem navazují na kulturní tradici starých
Flander. Snad by s nejakým širším rádem sveta prišlo
na nás a na všechny veliké uvolnení a tvorivá bujarost,
kermes ducha, bohatost dionysská. Verím, že je na
politice, aby nám ostatním razila cesty. ~

Karel C apek.
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sledního úkolu nemužeme napsati lepší známku než: sotva dostatecne.
Nebot, slavná vládo, tvé povínnostl jsou složité: nejen provésti to
nebo ono, nýbrž provésti to beze ztráty duvery. V této krisi je každý
z nás tak trochu voják na hospodárské fronte: a vojáci musejí mít
dtlveru ve své vudce.

Státní zamestnanci, jak známo, byli do poslední chvíle ukládáni do
kolébky, a ti, kdo je kolébali, ministri a vládní tísk, jim k tom ti zpí
valí, aby se nebáli, že se nic nestane, že trináctý plat zustane nedo
tcen, a že ten, kdo tvrdí neco jiného, je lhár a neodpovedný živel.
Takto si ministri i tisk pocínali ješte i tenkrát, když už docela urcite
vedeli, že se neco stane. Pan ministr šel z ministerské rady, kde sní
žení bylo usneseno, prijal potom deputaci a tvrdil jí, že žádné sníženi
nebude. Státní zamestnanci meli slovo nekolika ministru, že na vá
nocní výpomoc nebude sáhnuto. Tito ministri dnes necht sami po

.soudí, jak se státní zamestnanci dívp.ji na cenu jejich slova; radili by
chom jim, aby to posuzovali hodne pesimisticky.

Ptáme se tedy nyní: co tím bylo získáno, že se do poslední chvile
nemluvila pravda? Která obtíž tím byla odstranena, které nesnázi
bylo ulehceno? Jaký je v tom smysl, nejdríve nekomu násilím hlavu
do písku strkat a pak mu ji z neho zase násilím vytahovat? Divite se,
že po tomto cloumání pravdou jsou státní zamestnanci mnohem roz
mrzelejší než by byli, kdyby se jim hned na pocátku byla pravda
pekne povedela? Myslíte, že vám budou príšte ditverovat? Bohužel
není duvera ve vás jen vaší vecí, o kterou bychom se nepotrebovali
starat. Representujete demokratický režim, který je také naším re
žimem. Poškozujete nás všechny, nebot zmenšujete dtlveru k tomuto
režimu a zvyšujete podráždenost.

Každý z tech, kdo tuto demagogii provádeli, musil vedet, že má
smešne krátké nohy; prece však byl na tech nožickách založen plán.
Zajisté by bylo neskonale lépe hned zacít s pravdou. Každé opatreni
potrebuje propagandy, zejména nepríjemné opatrení; nesmí se s tím
najednou na lidi vyrazit jako z houštiny. Žádáme-Ii od lidí obet, je to
možno dvojím zpusobem: bud jim ji proste uložit nebo je o nutnosti
toho dríve presvedcit. Každý vidí, že se bohužel zvolil první zpltsob,
protože neni možno zároven lhát, že žádná obet nebude, a presve
svedcovat, že obet je nutna. My tedy státnim zamestnancitm proste obet
uložili zpusobem vlee méne vrchnostenským. Demokratictejší zpusob
by byl býval, pozvatí sí predem jejich organisace, vyložiti jim situ
aci, jednati s nimí a apelovati na jejich rozum. Lidé mají rádi, je-li
s nimi zacházeno jako s rozumnými bytostmi. Mimo to je vždy po
šetilé nekoho postihnout bez jeho souhlasu, když by bylo bývalo

pravdepodobne možno rozumným výkladem jeho souhlas obdr~eti.
Nejcennejší forma ovládání je ta, která se deje se souhlasem ovlá·
daných.

Bylo tedy v tomto prípade mluviti nepravdu nejen zbytecno (nebot
jak dlouho trvalo, než pravda vyplynula na povrch), nýbrž i škodlivo
(nebot kdo by nedostal zlost, když vidí, že byl klamán). K rešeni
hospodárské krise musíme predevším mobilisovat rozum obcanstva,
priznati verejne težkost doby, provádeti nouzová opatrení. Ale to,
co se se státními zamestnanci provádelo ve veci trináctého platu, bylo
vše jiné než mobilisování rozumu. Vypadalo to, jako když je úmysl
nekoho primitivním zpusobem napálit. Po druhé si tedy musíme po
cínat jinak. Nikdo nestojí o optimismus, který vydrží jen nekolik
týdnu. -tp-

Do ohne olej prilévati.
V poslanec~é snemovne rozhovoril se pan pos!. Dubický zpusobem,

který pusobí, že si prejeme, abychom tohoto pána slyšeli co nejméne
a že se starostlive ohlížíme kolem dokola, je-li takový nedostatek roz
vahy v našem parlamente obvyklým zjevem, nebo smíme-li doufati,
že je to výjimka. Pan poslanec hovoril o pripravovaném novém byto
vém zákonu, který prodlužuje ochranu nájemníku do r. 1933, a pravil:

"Ocekávali jsme, že ochrana nájemníku bude uvolnena ...
Tento návrh je z našeho hlediska nemožný. Naše strana trvá na
svobode domovního majetku a uciní všechno, aby ješte letos byly
splneny spravedlivé požadavky majitelu domu."
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Tovšechnoproto, že k agrární strane je prifarena organisace domá
ách páni!. Neváháme priznati, že poválecný vývoj nezacházel s do
lllácímipány práve milosrdne. je to jeden ze stavu, jež se dostaly
pod kola osudu, a je zcela pravdepodobno, že se stanoviska prísné

aedotknutelnosti soukromého majetku mají leckteré spravedlivé
pránI.Je také jisto, že zákon o ochrane nájemníku bude po etapách
nen. Alenekterí lidé jako by vubec nemeli ani tušení, v jak napjaté
dobežijeme. Pan Dubický si pocíná, jako kdyby buh, jenž ho stvoril,
byl ponoril jeho existenci doprostred idyly. Spravedlivé požadavky
domácíchpánu známe. Ale lidé, kterým jsou snižovány platy, kterí
jsou propoušteni z práce, delníci, úrednici a zrízenci - ti nemají
spravedlivéprávo na spravedlivé požadavky? jaké má spravedlivé
požadavkyclovek, jenž pomalu prestává mit co jist? Nezbývá, než
spravedlivépožadavky jedné kategorie postavit proti spravedlivým
pož:tdavkumdruhé kategorie a zvážiti závažnost obojího. jestliže
vidímedosti plasticky dnešní situaci, nepochybuji, že se pred poža
davky domácích pánu delat poklony nebudou. Lidé, kterí si stežují,
ft se tu omezuje dísposicní právo soukromým majetkem, at si daj í
pozor,aby úplná svoboda soukromého majetku je nedovedla k úplné
ztráte jeho. V dobe, kdy se propouští z práce a snižují platy a mzdy,
prijít ješte se zvyšováním cinží,to je totéž jako peclive pripravovat
revolucní náladu, a komunistické vedení by v skrytu srdce bylo
agrární strane za to vdecno, kdyby 'se jí to podarilo prosadit. (Ovšem
nepodarí se, protože by dríve ostatní musil opustit všechen rozum.)

a polich, drazí pánové, v zíme bydleti nelze.
Z jakých duševních partií se asi rodí takové návrhy? je to pohled

cloveka,který pres své bricho do sveta nevidí? je to primitivní ne
citelnostnasycenosti? jak tak veci pozorujeme, vidíme, že páni z pra
vice by sami dost rozumu nemeli, aby se pred nebezpecím uchránili.
Kdybychomse sverili jejich vedeni, maširovali bychom rovnou do nej-
vetšího trfdnfho konfliktu, jaký jsme zažili. -tp-

O profesorský deštník.
Všíchni,kdož diskutují o krisi inteligence, o rekonstrukci obcanské

duvery a o podobných ušlechtilých vecech, by si meli precíst soud
nicku "Lidových Novin" ze dne 24. listopadu 1931 nadepsanou
"Zábavy vysokoškolských profesoru s klobouky". V soudnicce se
vypravuje, kterak si dva vysokoškolští profesori vymenili klobouky,
tedy obycejný akt stavovské roztržitosti, známý již dostatecne
z nejstarších rocníkil "Flíegende BHitter". Ale to není vše. Tito dva
profesoribyli znepráteleni na smrt a proto profesor A. žaloval prof.
B. pro krádež klobouku, nacež profesor B. žaloval pro urážku na

ctí. Nezajímá nás, jak to dopadlo. Zajímá nás toliko ušlechtilý
zpusobobcování vzdelanstva mezi sebou. Práve v témž cisle "Lido
vých Novin" cteme kursivku o velkodušnosti lidí vzdelaného ducha
u nás a jinde. Soudnicka ji ilustruje. "Hrich je velký ovšem, vražda
vzteklá, také loupež, žhárstvo, otravy hodny, aby mecem popravy
krev a duše z tela jejich tekla," jak praví Kollár, ale to všecko nic
není proti hypothese, kterou universitni kolega pokládá za ne
správnou, nebo proti nejaké konjekture, kterou si jiný pan kolega
predstavuje jinak. V Dantove "Pekle" jsou dva svárlivci mezi jiným
potrestáni tím, že jsou po veky do sebe zakousnuti a po veky se
požírají. Myslim, že zejména mnoho vysokoškolských profesoru
bude odsouzeno k tomuto zpusobu trestu. Celý zpusob habilitací,
který ponechává dosti volné pole osobní libovuli, jest zpusobilý,
aby udelal z vysokých škol nenávistné kliky, a nenávíst kasty je,
pk známo, jedna z nejhoršich nenávisti na svete a sahá sedm let za
brob. Není divu, že prijde chvíle, kdy se profesori prestanou nená
videt pro syntaktický význam predložek nebo pro sklonování jmen

kmenovS'm-1, a že se zacnou pronásledovat pro vymenené klo-
bouky a deštníky. Když ctete tuto historku, chápete pojednou

cko, co souvisí s krisí vudcího pOSlání inteligence, s jejím nedo
tkem solidárnosti, s její štirivostí a hašterivostí, jež nemá príkladu

~kde na svete. jak chcete organisovat inteligenci, jak chcete orga
vat verejné mínení, jak ji chcete volat do zbrane proti korupci,

ak chcete vládu individualit, jak chcete uplatnovat váhu kvality
ti váze pouhého císla, když nejakutnejší problém, do nehož se

vysokoškolský profesor zažere, jest kolegou vymenený klobouk ci
deštník? Byly doby, kdy profesorské klobouky a deštníky hráli roli
komickou. Zdá se, že nastává chvíle, kdy budou hrát roli tragickou.

Dr. Allred Fuchs.

Kolem Všehrdu.

23. listopad nás znovu presvedcil o beznadejné mizerii našeho
studentstva. Ten den jsme se meli dozvedet, zda lonské vítezství
zfašisovaných živ)ll bylo jen omylem, ci opravdovou majoritou,
meli jsme se dozvedet, zda náš nejvetŠÍ odborový spolek universitní
zustane dále rejdištem šejdristu a nár. demokratických šovinístu,
ci se dostane zase do rukou vážnejších. Právnická inteligence, od níž
kdysi vycházela jen vážná slova a vážné pociny, ukázala nejen svou
politickou povrchnost a naivnost (což by nám ani nevadilo), ale
i nedostatek sociálního cítení a nedostatek vážného a všestranného

svetového nazírání, což je už vec daleko povážlivejší. Fašistické
složky dostaly letos o 70 hlasu více než loni. A nestalo se zase nic.
jen nových nekolik "Hejslovanu" bude rvát pred l:eským Slovem
a jenom soudná verejnost si pomyslí cosi delikátního o kvalitách
ceské inteligence. Tímto vítezstvím demagogie ani nezjancíme, ani
nezmalomyslníme, ponevadž pripojovati tento lapsus k "argu
mentum" o tendenci napravo je zrovna tak pošetilé, jako je poše
tilá snaha l:eského Slova uciniti z toho jakési Pyrrhovo vítez
ství pochybnými matematickými operacemi.

Fakt, že diference proti lonsku vzrostla, nedá se ani zastrít, ani
se nedá nad ním jásat. Nemužeme si zaprít jisté roztrpcení, ale
nedá se s tím delat nic jiného, než s onemi 50,000 hlasy ligistu.
O prícinách tcchto zjevlI bylo již, tuším, zde mnoho psáno. Chci
poukázat dodatecne na jednu specifickou prícinu tohoto maléru,
a tou jsou kolegové z 1. semestru, lidé, kterí se zacínají teprve
rozhlížet a kterí bud z neznalosti, z posérství nebo jiných více méne
záhadných prícin podlehávají snadno demagogické agitaci, která
jim konec koncu dovede imponovat. Ti, myslím, rozhoduji každou
valnou hromadu, a podle toho to také vypadá.

J ve. Jaroslav Trojal1.

Satisfakce za jeden interview.

Letos v únoru prinesla "Prítomnost" rozhovor s ministrem R.
Bechynem, který tenkráte vzbudil náramnou nelibost obcanského
tisku. "Venkov" mluvil skoro o velezrade a volal státniho návladního.
Ministr Bechyne pravil tehdy tolik:

nezamestnaností je velká cást národa uvržena do bídy; je to
skoro národní katastrofa; "dnešní krisi nezdolame, nebude-li

ji celá spolecnost pocitovati jako svou nejpalcivejší záležitost";
vláda musí podniknout kroky, které by z národní katastrofy
ucinily akt všeobecné národní pomoci; "žádám, aby bohatí lidé
odevzdali státu veliký dar, jenž by zarucil, že žádný nezamestnaný
nezustane bez chleba; žádám, aby znacná cást tantiem byla od
vádena státu k stejnému úcelu"; atd.

je to také ješte dnes velezrada? Dnes všichni vidí, že to bylo jen
jasné videní situace, jehož vina byla jedine v tom, že ostatní k nemu
ješte nedospeli. Bechyne tehdy o pul roku predbehl prumer naší
chápavosti. Dnes už není chuti popírat fakta, která videl, anÍ tak
kategoricky zavrhovati požadavky, které kladl. K všeobecné národní
pomoci se už jakž takž šikujeme; dobrovolné dary bohatých lidí liŽ

se zacínají potichu scházet u ministerstev; o faktu nadmerné neza
mestnanosti se už nediskutuje jako o nccem pochybném; tantiemy
už byly zdaneny, také vyšší príjmy. Kdyby se s tím vším bylo zacalo
v dobe, kdy ministr Bechyne to žádal, mohli jsme býti proti krisi
lépe vyzbrojeni. Interview s Bechynem nebyl tehdy nic jiného, než
útek z nechápající ministerské rady na verejnost. Musíme si práti,
aby takových úteku už nebylo zapotrebí. I mnozí tehdy zatvrzelí lidé
už od té doby podlehli poznání, které v první chvíli pocitovali nelibe
jako vyrušení z nálady, na niž si zvyklí v dobe konjunktury. Státní
návladní nepatrí na ty lidi, kterí reknou o situaci pravdu, nýbrž spíše
na ty, kterí se ji snaží všelijak zakrývat. Ti jsou nebezpecnejší.
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Ponevadž naše ciny závisi na našem poznáni, vedeme tak dlouho
boj o správnou analysu situace. Neni to teoretická vec, nýbrž ve
skrze praktická. jen tehdy, jestliže si úplne uvedomíme hloubku dneš
ních obtíží, budeme schopni rozhodne jednat. Iluse brání v potreb

ném jednání. Interview s min. Bechynem hrál duležitou roli v tomto
boji o orientaci verejností. Ted v prosinci už není pochyby, že ten
kráte v únoru byla recena pravda. jednejme nyní tak, aby v príštím
roce se zase nemusilo ukázat, že prosinec je mnohem chytrejší než
únor. Mobilisujme svuj rozum hned na pocátku roku. -fp-

Rukopisy.
Víra v rukopisy jest jedním z hlavních clánku krajní naší pravice,

která vegetuje v "Ríšské stráži", "Národní Republice", atd. Dr.
Karlik ve svém zaniklém "Lechu" postavil rukopisný boj do popredí
svého zápolení. Byl to asi také boj o rukopisy, který ínspiroval jirího
Stríbrného k tomu, že prišel se svými realistickými protokoly, kterými
se pokoušel prokázat, že veškerou mizerii našeho politického života
mají na svedomí realisté. Zatím co zájem o rukopisné spory ne
ustále klesá, jednak proto, že vec jest vyrízena, jednak proto, že
dnešní generace má zcela jiné zájmy než starost o rukopisy, verí
naši pivní vlastencí urputne v pravost rukopisu; mnohý vyznavac
pravosti rukopisu by byl uveden do velkých rozpaku, kdyby mel
být i jen strucne ríci, co jsou vlastne ty rukopisy, co svedcí pro
jejich domnelou pravost, co proti nim mají jejich odpurci. Ale takové
starosti tyto vyznavace netíží. Považují proste za povinnost verit
v jejích pravost, považují to za úvaze k lidí, kterí smýšlejí protihradne
a jdou proti t. zv. levici. Úroven obhajoby pravosti rukopisu po
vážlive klesá. jest príznacno pro myšlenkovou chudobu techto sku
pinek na okraji naší politické pravice, že si nedovedou najít nic
jiného, než víru v pravost rukopisu. Nemohou najít kloudného
operného bodu v prítomnosti. Vraci se k sporum, které jsou dávno
vybojovány; ohlas nedávné prednášky prof. Dr. Flajšhanse ukázala
tu zvetšelost zbraní obhájcu pravosti rukopisu. Ti, kterí kdysi hájili
rukopisy, aby se zhrozili nad tím, jaká generace obhájcu rukopisu
prišla po nich. V. a.

Dr. Karel Kramár o Všehrdu.

V pondelí 23. Iistop. byla valná hromada Všehrdu. Blok národne
demokraticko -Iidoveckoligistický recnickou obstrukc!, jíž byla
protažena schuze pres 2. hod. nocní, docilil toho, že v nocním hlaso
vání zvítezila pravice. To jsou veci celkem známé dostatecne z den
ních listu všech smeru. Ale 25. listopadu stalo se cosi nebývalého.
V úvodníku Národních listu na 1Yz sloupci promluvil o Všehrdu,
vudce strany, pan dr. Kramár. V dobe, kdy státní zamestnanci se
bourí, kdy svetové hospodárství se hroutí, v den, kdy se strílí na
delníky, v dobe, kdy nezamestnanost se šírí, cástecne i zásluhou
názoru pana dr. Kramáre na sovetské Rusko nemá vudce strany
:lic jiného na práci než slova o náhodném vitezství zfašisovaných
studentu na fakultním spolku. A je prímo obdivuhodné, jak špatne
je informován. Pokud referuje nesprávne o Všehrdu nejaký ztros
kotaný Altstudent v Národním vecerníku, lze to prejíti mlcením,
ale když vudce strany napíše úvodník, neovere si ani veci, které tam
tvrdí na pr. telefonicky, nezbývá než žasnouti. Dr. Kramár tvrdí,
že národní studenti hospodarili ve spolku prímo skvele, což jim prý
prokázal i revisor z protívného tábora a ukázali tím, že opravdový
nacionalismus je nejlepší ochranou proti svodum poválecného materia
lismu. Tento revisor mluvil pouze o dobrém placeném tajemníku
spolku, mluvil ovšem též 'o tom, že 3 mesíce se vinou výboru vubec
nevedlo úcetnictví ve spolku se statisícovým jmením, což je prípad
velmi charakteristický. Na valné hromade mluvilo se i o zneužití
spolkové kartotéky pro politické úcely národní demokracie. Oposici,
pátrající po volebních machinacích z minulých voleb, dána odpoved,
že se ztratila kartotéka z minulého roku i lonské presencní listiny
z valné hromady. Spolek místq do právnických instituci chodil na
exkurse do uzenárstvi, pivovaru a psincu, což stojí jaksi ojedinele
v historii spolku. Edicní cinnost spolku uvázla, nejsou vydány ani
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nejnutnejší zákoníky, spolek neprojevil dostatecného zájmu o nej
duležitejší studentské otázky a m. j.

Pan dr. Kramár: "Hospodarili prímo skvele, a i revisor z protiv
ného tábora jim to musel dosvedciti."

Avšak težko se nalezne kvalifikace pro jinou cást clánku pana
dra Kramáre. Agrárni studenti postupuji totiž již po mnoho let
ve veci odborových organisací jednotne se studenty sociálne-demo
kratickými a nár. socialistickými. je celkem velmi sympatické, že
tyto 3 politické strany ponechávaji svým mladým volnou ruku,
aby si své odborové vecí upravili, jak chtejí a zejména, že agrárni
strana odolává denunciacím v nár. dem. tisku. Pan dr. Kramár

nechápe, že politické strany mohou mít mládež, která si nemusí
nechat diktovat každý krok od starých pánu strany. Prorokuje
agrárnikum smutnou budoucnost a volá agrárního pana ucitele na
nezbedné žácky, kterí se stýkají s ošklivými ulicníky, ackoli mají
otevrenu tak skvelou spolecnost dobre vychovaných z lepšich rodin.
Mluví o soukromém vlastnictví a o selském stavu, o národu a po
prevratovém internacionalismu, ackoli šlo o studentský spolek,
o vydávání knížek, o sociální komisi a o exkurse do knih, rejstríku
a trestnic. jeho intence je vice než pruhledná. ješte nikdy nebyly
zastaveny 2 dny pred valnou hromadou Všehrdu prednášky na
právnické fakulte pro první semestr. ješte nikdy nesnížil se žádný
profesor k tomu, aby z katedry agitoval, jako to ve své první pred
nášce pro 1. semestr ucinil národne-demokratický profesor a senátor.
Ješte nikdy neprojevil žádný politik a odborový studentský spolek
zájem tohoto druhu. Pan dr. Kramár jde prvni na ceste ciste politic
kého boje o studenstvo. Ovšem, zdá se, že je to i konec studentských
odborových spolku. Jestliže se tu totiž již mluví slovy jako - ví
tezství národní myšlenky, staletá tradice našeho selského stavu,
soukromé vlastnictví, duše koupené sovety, obrana o budoucnost
národa atp. - není divu, že inter arma silent musae, že neni žalob
níku, že sociální péce je vzata studentum.

A tak snahy Nár. listu jsou síce korunovány vítezstvím ve
Všehrdu, ale také krachem Ústr. Svazu Cs. Studentstva. jaký pak
také Ústr. Svaz ... Brno neguje jeho podniky, v poslední dobe obrací
se í Bratislava zády k úsCS, 50% pražského studentstva stojí v nej
ostrejším boji proti této instituci - a to je to vítezství národní
myšlenky. Za 3 léta své vlády ve studentské odborové organisaci
dovedli docilit národní demokraté toho, že tato organisace se hroutí.

Pokrokové studentstvo dovedlo po prevratu vybudovat své ústrední
organisace prímo vzorne, za 3 léta své vlády v nich docilili nár. demo
kraté jejich úpadek a docílili i toho, že dnes je spolupráce mezi siu
dentstvem "pravým" a "levým" nemožná, protože národní "demo
kraté", kterí zneuznávají základní princip demokracie, právo mino
rity na zastoupení, a kterí sotva jsou temi, kterí by mohli kolem sebe
sdružovat mladé lidi, rozeštvali studentstvo do nemožnosti.

Panu dru Kramári, kdyby stál za programem své strany, by mu-
. silo být stydno, že se na valné hromade Všehrdu nalezla nár. demo

kratická minorita, která znemožnila vetšine prítomných docilení
kvalifikované 2/3 vetšiny pro zmenu stanov ve smyslu pomerného
zastoupení. Pan dr. Kramár by mel delat radeji neco jiného, nežli
jásat nad vítezstvím, které pri pomerném zastoupení by znamenalo
rovnost hlasu ve výboru; pri tomto stavu znamená však, že ani
jeden z príslušníku oposice se nedostane do výboru. M. L.

Šetrit.

Šetrit, to jest hlavní osa cetných úvah v tisku i politických a hos
podárských porad. Poslední dny prinesly také opatrení, která svedcí
o tom, že v Národním Shromáždení se od slov pristupuje k práci.
Restringoval se státní rozpocet a hlavne státní zamestnanci byli do
tceni touto snahou šetrit. Ale v mnohém situace zákonodárných
sboru, které chtejí šetrit, podobá se situaci cloveka, který jde do lesa
a pro samé stromy nevidi dríví. Stací nekolik pochuzek po našich
ústrednich úradech, abychom si uvedomili, kde by bylo možno šetrit
a kde se nešetrí. Pri stavbe obytných domu, pri stavbe vil už proniká
správný názor, že stavba a zarízení domu musí se predevším ríditi
nejvnitrnejším a nejvlastncjším úcelem. To je: bydlení. Stavitel pri
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dnešn(chstavbách stojí pred úkolem: s nejmenšímí prostredky podat
maximumpohodlného bydlení. Ríká se namnoze, že obytný dum,
vila,jsou stroji pro bydlení. Snad je to jen zcásti pravda, nebot clo
vek není strojem, aby zase obýval stroj. Ale v soukromém bydlení
je už dnes silne akcentována zásada krajní úcelnosti. Jdeme-li však
kolemvelkých palácu našich centrálních úradu, ministerstev a projde
me-liradou jejich úradoven, ví díme, že zásada krajní úcelnosti, do
cllenínejvetšího efektu s minimem nákladu, zustala ležet pošlapána
kdesina ulici. Budova ministerstva tpá býti strojem správniho apa
rátu. To znamená, že tam musí býti vše, co zarucuje, aby správni
aparát fungoval rychle, svedomite. Ponevadž spis, akta jsou pred
stavou, která se každému vymaní pri predstave ministerstva, mohli
bychomríci, že ministerstva jsou stroji pro vyrizováni spisu. Ale naše
ministerstva - pokud jde o jejich paláce - daleko nejsou podle
toho zarízena. Lpí na prázdné a falešné predstave representace. Nej
krásnejši representaci ministerstev je jejich dobrá funkce. Ta však
není zarucena nákladnosti stavby, drahým kamenným obloženim,
ta není zarucena tím, že spisy se vyrizují na drahých a nevkusných
stolech,ac by mohly býti daleko lépe vyrizovány na prostých stolech
amerických. Stát se chce svými budovami representovat. Ale tento
duch representace je duch minulého století. Je duch století, kdy
státní správa byla necím, co bylo oddeleno od obyvatelstva, obcanstva,
poplatníku, jako byla hluboká propast mezi panstvem bydlicim ve
velkých zámCÍch a obyvatelstvem v malých dedinách v podzámcí.

Byl to prof. Dr. Engliš, který svého casLIvypocital, že z bežného
rozpoctu rodiny má asi 15% pripadat na bydlení, na cinži atd. Bylo
by velmizajímavo vypocítat, kolik stoji v moderních palácích nekte
rého ministerstva jedna místnost, jedna úradovna. Zjistilo by se, že
jeden úredník pracuje nekolik hodin denne v místnosti, jejíž cínže by

se blížíla k cástce deset tisíc)<c, ac týž úredník musí s celou rodinou
bydleti plate cinži daleko menší. Tento úredník pro falešnou repre
sentaci je zahrnut nákladným nábytkem, z nehož nemá radost, pro
tože tento nábytek daleko není úcelný. Je to nábytek drahý, oble
penýcetkami vídenského nábytkového stylu; a to v dobe, kdy u niž
šlchinstanCÍúredníci pracují u stolku, které jiste pamatují dobu, kdy
se psalo husím brkem.

Státní aparát by se jiste velmi roztocil, kdyby ten, kdo dodává
nákladný nábytek do ministerstev, špatne kol koval svuj úcet. Pro
nekolik Kc by se správní aparát roztocil velmi dukladne. Ale málo
kohonapadne zjištovati, má-li nábytek v ministerských úradovnách
tu cenu, která je uvedena na úctech. Málokomu napadne zkoumat,
zda by na místo tohoto nábytku nebylo možno dát tam nábytek o po
lovinu, o tretinu levnejší. Žijeme v zajetí myšlenky falešné represen
tace. Stavíme mínisterské budovy stylem min. století a zarizujeme
je vídenským nábytkem tam, kde bychom mohli stavet prosté, jedno
duché ministerské budovy bez nákladného obloženi kamenem, ale se
širokými okny, bez nákladného mramoru na chodbách, ale s hustou
sítí telefonní a s pneumatickou poštou, bez nákladného nábytku a
težkých kobercu, ale s úcelnou organisaci celé konceptní i adminis
trativní služby. Snad dojde jednou k úsporné a kontrolní komisi.
Melaby podniknout ne exkursi do ciziny, ale exkursi do centrálních
úradu, aby zjistila, jak se nešetrilo a jak se pro príští muže a musi
šetrit. Ministr finanCÍ by nemusil pricházeti s novými kytickami daní
a dávek,ponevadž nekteré ty kyticky nevynesou tolik, kolik by mohlo
vynésti šetrení pri zarizování ministerských budov a vnitrnich kan-
celárí. V. G.

Konec trampské písne.
Na venek by zdánlive nic nesvedcilo pro tvrzeni, že se bliží konec

trampské písne. Slyšíme ji dosti casto v rozhlase; roste pocet desek
gramofonových,na kterých je nahrána; za výklady vidíme celou radu
fotografiíX boys, kterí pri nejruznejšich priležitostech, na ruzných
scénáchzpívaji trampské pisne. Pocet skladatelu trampských písní
utešenei neutešene roste. Kde je tedy konec trampské pisne?

Jest v tom, že vetšina t. zv. trampských písni daleko už není tím,
címbyla prvním trampum u nás. Dnešní trampská písen daleko už

nevyrustáz prostredí trampu, nevyrustá z malických táboru v lesích,

kde si jí trampové skládali k poteše své i svých kamarádu. Dnešni
trampská písen jest vyrábena na studené 'ceste; dnešní trampská
písen jest hledaným a proto tak v široké míre vyrábeným artiklem.
Odtud také její osud: slyšíme ji v rozhlase, jest nahrána na gram 0
fonové desce, ale zpivc). se a poslouchá se tam, odkud práve tramp
uniká. Slyšíme ji v pražských hospudkách i barech, kde svou senti
mentalitou dojímá posluchace, zatím co ti pravi trampové jsou vzdi
leni na celé desítky km od Prahy a zpívají si zcela jiné písne než ty,
které my - jako pravé trampské - slyšíme. Výroba trampské písne
není zvlášt obtížná. Manitou, squav, verný kamarád a ješte vernejší
pes, východ slunce, západ slunce, uragan, hluboký kanon, široká
reka, nejaký ten divoký Bili - to jsou rekvisity, s nimiž se vystací.
I hudebne voli dnešní výrObci pohodlnou cestu, napodobujíce to, co
bylo napsáno pred nimi. Trochu hudebních motivu dá návšteva zvu
kových filmu, trochu podnetu dodá pozorování a pOSlouchání
tvorby ostatních autoru trampských písní. Má-li jeden úspech pro
novost príbehu a hudby své písne, mužeme být jisti, že zanedlouho
se objeví na trhu nová podobná trampská písen.

Trampská písen jest zkomercialisována. A to jest - její konec.
Jest módním, hledaným zbožím, tam, kde mela být a byla v pOcát
cich písnickou sentimentální, naivní, jejíž jediným místem by mel
být tábor v lese a u vody.

Trampské hnutí za nekolik let vyrostlo tak, že celá rada lidí v nem
spatrovala vhodné pole pro exploitaci. Nekterí zacali vydávat
trampské casopisy, v nichž se trampum všelijak mazal med kolem

úst, jen aby je odebírali. Druzí si približne ~pocítali, kolik asi
je trampu, stálo-li by to za politickou agitaci. Nabízel jim ochranu
Stríbrný, agitovali mezi nimi komunisté. O trampy se zacínali zají
mat lidé, kterí nikdy o nich nic nevedeli. Trampové, kterí již dríve
meli dosti neprátel, dostali se do situace ješte horší: vyrostla jim
celá rada prátel, kterí si vypocítali, co by šlo s trampy delat a kolik
by se na nich vydelalo.

V té dobe doznívá trampská písen. Jest vyrábena umele, vypocí
tave. Není to již diletantská, amatérská improvisace, jsou to již jen
umele sestavené pisne, které obsahují presne vše, kolem ceho se tocil
vnejší svet trampu, kterí chteli se dostat z monotonie a všednosti
svého denního života tím, že si v sobotu a v nedeli vysnili kus sveta,
kde nahore jest velký Manitou a dole hucí v hlubokém kanonu reka,
u níž nabírá vodu squav, bílá a smutná. Tato fáze trampského hnutí
jest pomalu u konce. Dnes trampové již poznali, že se o nic nepri
praví, když budou veci nazývat jejich pravým jménem.

Poznali, že není potrebí tvrdit, že slunce vychází nad prérií, když
slunce, které vychází nad lesy u Dobríše, jest neméne krásné. Po
znali, že jest zbytecno zpívat o hlucící rece Mississippi, když Vltava
u Orlíka je také zcela hezká. Poznali, že tato sladká lež jim niceho
nepridá. Ale dnešní trampská písen opevuje dllsledne vše, o cem ho
vorívali trampové pred lety. V dobe, kdy lidé ve mestech poslou
chají sentimentální trampské písnicky, domnívajíce se, že v nich
slyší hlas a duši trampu, zpívají se u táborových ohnú písnicky, které
nejsou nicím jiným než parodií na tu výrobu trampských písni en
gros. To, co slyšíme jako trampské písne, se zpívá ve mestech.
Trampská písen se už nerodí u táborového ohne. Jsou již jen módním
zbožím, bez vune, bez vnitrní nálady. Ani trampská písei\ nemuže
vzdorovati' zákonu vývoje, v nemž vše roste, aby zaniklo. V. G.

S cim souhlasíme.

Agrárníci proti podporám v nezamestnanosti. "Denne
ctete v novinách, že továrníci tam a tam, bez jednání s delnictvem
a úrady, proste oznamují snížení mezd. Jak v Hlinsku pred 14 dny,
proste, aniž by s kým jednali, snížili tamní prumyslníci mzdy až
o 25% a jak jen rozvážnosti a zákroku tajemníkll odbor. organisac
podarilo se zabrániti výtržnostem. Jak majitelé kamenolomu vypo
vedeli veškeré delnictvo a jak pokusili se proste o snížení mezd bez
jakéhokoliv jednání. Jde o dnešní postaveni delnictva a vubec vrstev
odkázaných na výdelek. 300.000 delníku jest bez práce a ostatní se
chvejí strachem, kdy i oni budou vyhozeni na dlažbu. Prejdete Cesko
moravskou vysocinu od Tábora pres Jindrichúv Hradec, Pelhrimov,
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*

Naše komunistická strana se v tisku casto honosí svou
bolševickou prímostí a pravdomluvností. Proti všem
ostatním politickým stranám hlásá, že j i nikdy ani ne
napadne, aby pred delnickou verejností zatajovala
nejaký svuj politický neúspech atd. K její cti budiž re
ceno, že nekdy opravdu dovede na sebe ríci veci, o kte
rých by každá jiná strana moudre pomlcela. Ale když
jsme u té pochvaly, nutno také ríci, co KSC. nejcasteji
bývá och6tna na sebe prozradit. Máme již zkušenosti,
že to jsou zpravidla veci takové, které by s hlediska
jiných stran byly sice dosti povážlivé, ale naproti tomu
vidíme, že každé takové "prozrazení" nebývá nakonec

v této dobe všeobecné nouze a velikých existencnich sta

rosti nikdo nemá tolik moci, aby mohl zabrániti, aby vše
obecne již nastalý pokles duchodit se zastavil pred verejnými za
mestnanci. Tak nutno chápati nouzové zákony, k nimž pod neod
vratným tlakem chvíle došlo v techto dnech. Neni-li v lidské moci,
aby zabránila poklesu duchodu verejných zamestnancu v dobe krise,
jež tak težce dolehla také na verejné rozpocty, je prece v lidské moci,
aby zbytecnýmí a nevecnými sliby politiku nevznikaly pred tím iluse,
jež pak nutne prinášejí zklamání a tím zbytecný sociálni neklid.
Bylo by ješte méne tohoto zbytecného neklidu, kdyby všichni za
mestnanci byli presvedceni o faktu, že ministr financí je jenom ex
ponentem neodvratných hospodárských i financnich nutností, které
i pri nejlepší vuli nemuže zmeniti. Právem by se však ostrí neklidu
a hnevu obrátilo jenom proti tem lehkomyslným politikum, kteri
ješte nedávno slibovali, že k redukci platu (t. zv. trináctého služného)
nedojde, ackoliv již tehdy vážná hospodárská sítuace a tísen verej
ných financí ukazovaly, že nebude jiného východiska. Státne za
mestnanecký problém se u nás dostal na scesti proto, že demagogie
zmocnila se i této oblastí verejného žívotaademagogickýrrií
krátkodechýmí sliby zastirala pravý stav i v dobe, kdy bylo zapo
trebí predevším jednOhO: ríkat verejným zamestnancum prav
d u. Bylo by nyní méne zbytecného zklamáni a r,oztrpcení."

(Hospoddfskd politika".)

Olro Moskvy.

Podle toho, jak casto se dr. Šmeral v nekolika posledních letech vracel z Moskvy do republiky, mohlo se
usuzovat na vnitrní situtaci v naší komunistické strane.
A nejen to. Bylo to zároven neklamným znamením, že
exeku!ive komunistické internacionály v Moskve není
v KSC. leccos jasné a že by si prála nabýti lepšího pre
hledu o výsledcích její politiky. Takových cest Šmera
lových bylo již nekolik a každá z nich pro KSC. hodne
znamenala. Ovšem s tím, co všecko Šmeral privezl, se
komunistická strana nikdy nepochlubila. To jsme se
dovídali teprve tehdy, když byl nekdo z Polbyra vylou
cen. Šmeraluv zájezd do republiky byl v našem komu
nistickém tisku vždycky doprovázen tak nevinným
komentárem, že to budilo dojem, jako by se Šmeralovi
najednou zastesklo po jeho ceských soudruzích. Lec kdo
pomery v KSC. jen trochu pozoroval, nemohl pochybo
vat, že exekutiva internacionály je opet nutkána ne
odolatelnou touhou "na vlastní oci" se presvedcit o tom,
co jí sekce ve svých mnohomluvných referátech všelijak
omlouvala nebo i zakrývá.

Tak tomu je i dnes, když se Šmeral po tretí ohla
šuje KSC.

AKITILop

Josef Teichman:

Jihlavu, Nemecký Brod a Pribyslav a najdete v této krajine pnOt
myslového delníka, o domáckém aní nemluve, který vydelává týdne
víc než 100 Kc. A mužete pokracovatí pres Litomyšl, Ústí, Žamberk
do Orlických hor, dále do Podkrkonoší a najdete všude totéž. A do
jdete rovnež k presvedcení, že když temto lidem, žíjlcím v bíde a nouzi,
pracujícím za takový plat, se proste bez jednání s nimí oznámí, že
se jim jejich mzda ješte snižuje, že jsou nejhorším zpusobem provo
kováni a že se extrémním živlilm jejich podvratná cinnost umožnuje,
jako nikdy. Vžijte se do situace cloveka, který vydelává 100 Kc
za týden a uslyší, že bude vydclávati ješte méne. Vžijte se do situace
cloveka, který rád pracuje í za tuto mzdu a náhle se mu oznámí, že
v pondeli továrna již nebude pracovati. Je zapotrebí mnoho dema
gogie, aby byl stržen k nerozvážnostem a ke skutkilm, které sice
mu neprospejí, ale v nichž se jeho zoufalství vybije? Není provokací
delnictva žádati snlžení podpor v nezamestná ní dnes a volati po
prísnejší kontrole, když každý ví, že nezamestnaný se musí tríkrát
týdne hlásiti u okresní zprostredkovatelny a u obce? Když každý
ví, že ministerstvo soc. péce koná prísný dozor nad vyplácením,
pravidelné kontroly a že posud mimo komunisty nebyla podpora
zneužita a zde že byly hned provedeny všecky kroky proti tomuto.
A tento návrh prijde se strany, která hospodarí subven
cemi pro zemedelce nekontrolovatelným zpusobem, sub
vencemí, které nedostávají zemedelcí, dokonce už ne
mail, ale kterých se využívá ku podpore politických
exponentil této strany. Vím dobre, že hospodárské pomery nutí
mnohdy prumyslnika k zastavení výroby, jak mnohdy jest nucen
snížovati režii. Ale jest provokací delníctva v této dobe, deje-li se
tak proste násilným zpusobem, bez jednání s delnictvem. Naše del
nictvo ukázalo tolik pochopení pro potreby prumyslu a prineslo
pron takové obeti, že nezaslouží si, aby v dobe kríse bylo prehlíženo
a dráždeno. Vláda musl zabrániti temto provokací/n. Musí uciniti
opatrení, aby každé omezení práce, každé zastavení cí omezení pro
vozu, každé snížení mezd bylo provádeno v dohode s delnictvem
a za vedomí úradu. Pak zabrání mnohému, cemu by se za dnešního
stavu nezabránilo, a prispeje daleko více, než cetnickými zákroky,
k zachování klidu a porádku ve státe."

(Post. Ai. Petr v "Lidových listech".)
*

Krise postihuje všecky. "Je prirozeným dusledkem vzá
jemné spojítosti· mezi osudy všech spolecenských tríd, že
v dobe hospodárské konjunktury pocitují všecky výrobni
tridy vzestup duchodu, zato v dobe hospodárské krise po
cituji všecky tridy jeho pokles. I když mnozí se snaží, aby
unikli tomuto prirozenému zákonu, nakonec prece redukce stihne
všecky, protože není možné, aby nekdo mohl natrvalo uniknouti pri
všeobecném poklesu národního duchodu, vznikajicím jednak po
klesem zahranicniho obchodu, dále poklesem výroby a cen v oborech
pracujicich pro domácí trh. Nejdríve pocitily krutý zásah hospodár
ó~ého zhoršeni ty vrstvy, jichž duchod je primo závislý na ínten
site výroby resp. na vývoji cen. Zemedelské obyvatelstvo poklesem
cen zemedelských výrob kit pocítilo již loni silný pokles índividuál
nich duchodu, který stihl intensivne také prumyslové delnictvo
zmenšenou zamestnaností, odpadem práce pres cas, pri cemž risiko
prumyslové práce je nyni ješte dukladneji znázorneno rychle stou
pajicím poctem nezamestnaných. Pokles duchodu obyvatel
stva, zamestnaného v zemedelské i pritmyslové výrobe, nutne pri
vodil í pokles obchodního obratu a tím snižování duchodu všech

vrstev, které jsou cinné v obchode a jiných volných povolánich.
Proste sedláci, delníci, obchodnicí, príslušnici ostatnich volných po
volání, soukromí zamestnanci a j. pocítují a pocitili již drive silný
vliv hospodárské kríse .na svých individuálních duchodech dávno
pred tim, nežli verejní zamestnanci si vubec uvedomili,
že je hospodárská krise, která at chceme nebo nechceme pri
náši dukladnou zmenu v ocenování nejen hodnoty statku, nýbrž
iv ocei'lování služeb verejných zamestnancu. Klesá-li celkový národní
duchod vlivem poklesu celkové výroby í vlivem poklesu cen i Odbytu
v zahranicním obchode tak íntensivne jako v minulých mesících, pak
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nic jiného, než jiná, psychologicky dobre uvážená forma
agitacního úsilí Polbyra.

Je možné, že z toho, co Polbyro cas od casu na sebe
rekne, mohou se tešit jeho straníci, ale víc snad nikdo.
Na príklad v komunistické internacionále, kde by toto
potešení melo býti nejvetší, se o takových uprímnostech
KSC. mluví i píše nekdy hodne skepticky. To snad proto,
že tady se chce vedet ješte neco docela jiného a práve toto
neco budí v Moskve zlou krev, jakmile se KSC. ve své
"bolševické otevrenosti" náhle mírní. V takových chvílích
bývá Moskva nejméne ochotna uverit všemu, co se v lis
tech KSC. píše, eventuelne co se do Moskvy k verení
predkládá. *

Ústredí kom. internacionály není a asi nikdy nebude
nejakým úradem, kde by se jen registrovaly zprávy pod
rízených sekcí o tom, co se v nich deje. Tretí internacio
nála na rozdíl od I I. internacionály se až príliš mnoho
stará o svou povest ústrední instituce, kde se má a musí
rozhodovat s konecnou platností. Mluví-li se o povest~
ném ruském byrokratismu, zde bychom jej sice také
nalezli, ale jen tam, kde je ho nutne treba. Sama exe
kutiva se až príliš brání, aby její clenové tu zpohodlneIi
blaženým vedomím své bohorovné nadrízenosti nad
ostatními sekcemi. Ovšem, podle zkušeností posledních
let se K I. zase varuj e, aby opakovala nekterý ze svých
taktických omylu, který jí nekdy jak organisacne, tak
i politicky znacne ublížil. její drívejší prudká a místy
i bezohledná svrchovanost se nyní zdržuje až do chvíle,
kdy možno zcela bezpecne a najisto jednat. To znamená:
když zprávy, kterých se jí ze sekcí dostalo, jsou totožné
s referátem jejího duverníka, který byl k nim z exeku
tivy vyslán, aby na míste samém zjistil, zda pomery,
o nichž sekce do Moskvy referovala, odpovídají skutec
nému stavu, a to jak v dotceném sekci, tak i ve státe,
v nemž je sekce domovem. Proti letum drívejším je to
znacný pokrok v nazírání K I. na existencní pomery
sekci, jež bývají casto podmíneny soucasným politic
kým nebo hospodárským stavem zeme.

*

Je pochopitelné, že se k takovému duležitému poslání
každý nehodí. Komunistická internacionála byla proto
velmi opatrná ve výberu lidí k této svrchovane odpo
vedné funkci. její duverník musí být predevším do
všech podrobností obeznámen jak s vnitrními pomery
v sekci, tak i s politickými a hospodárskými pomery
v zemi. A nejen to. Musí to býti príslušník takové sekce,
ale jeho stranická príslušnost musí býti dobrovolne, ne-li
uvedomele podrízena jen svetové politice K 1., bez ohledu
na úzký zájmový okruh materské sekce. jen takoví lidé
mohou míti pro svetovou politiku moskevské interna
cionály význam a cenu. Míti v ústredí zástupce jednot
livých sekcí, nemyslilo se to v tom smyslu, že zde budou
delat advokáty pro každý ošklivý prípad, který se v je
jich sekcích stane.

Ostatne KI. si mohla vybírat. Co se týce KSC.,
možno ríci, že moskevské ústredí melo ve výberu svého
duverníka štastnou ruku. Dr. Šmeral, jako duverník
exekutivy internacionály, stojí opravdu na výši situace
i požadavku na neho Moskvou kladených. je to muž po
liticky vzdelaný, s velkými vedomostmi o pomerech ve
strední Evrope a konecne - což je pro exekutivu nej
cennejší: není nikterak zatížen stranickou láskou k své
materské sekci. je známo, že Šmerala po prvé objevil
sám Lenin, a to ješte dríve než se mu Šmeral vyzpovídal
ze svého válecného oportunismu. A možná, že tehdejší,

dojista uprímná zpoved Šmeralova zpusobila, že nejen
Lenin, ale i ostatní clenové exekutivy v nem nalezli
muže, jehož by pro své zájmy nutne potrebovali.

To ovšem byl jen zacátek. Vždyt Šmeral po svém
prvním návratu z Moskvy stanul v cele naší komunis
tické strany a vubec se pro politiku I I I. sekce tak
exponoval, že o jeho ryze stranické spolehlivosti nebylo
možno pochybovat. Ale potom, když se exekutiva K I.
zarizovala jako svrchovaný dohlížecí orgán nad jednot
livými sekcemi a bylo treba hledat s{Jolehlivé duver
níky pro její aparát, tehdy již byl dr. Šmeral z vedení
KSC. odstaven. Víme, jak se to stalo. Prišli jiní, len in
štejší než sám Lenin, a Šmeral byl od nich vyhlášen
za nebezpecného oportunistu a pravého úchylkáre. Pro
Polbyro, jako vudce, byl Šmeral "vyrízen".

jiní lidé, než Šmeral, po svém "vyrízení" ze strany

proste odešli a - jsou tu príklady - stali se neivášnivejšími odpurci politiky I I I. internacionály. Ale Smeral
zustal. Tehdy se to vykládalo jako jeho prísná stra
nická disciplinovanost. Možná, že to bylo pravda, ale
jisté je, že Šmeral je politik, který dovede vždy cekat.
A dockal se. Práve ve chvíli, kdy opravdu nevedel, kam
by se obrátil, stal se zralým pro zvláštní služby moskev
ské internacionály. To znamená: ukázal se dobrým a
poslušným straníkem, ale naproti tomu již nebyl spo
lehlivým v tom smyslu, aby všecko, co se v KSC. delo,
dovedl v zájmu politiky své materské sekce omluvit
nebo poprít. Proto byl povolán do Moskvy jako zá
stupce KSC. v ústredí a zde krok za krokem vyucen pro
své budoucí poslání nejen v KSC., nýbrž i ve strední
Evrope. *

Následovala Šmeralova ucednická léta v citlivém

aparátu moskevské internacionály. Za celou dobu jeho
politické cinnosti nebylo mu dáno takové místo, které
by plne odpovídalo jeho schopnostem, jako práve zde.
Nebot Šmeral nikdy nebyl tak dobrým politikem, jako
spíše politickým byrokratem. Jeho oportunismus
vždycky vycházel jen z jeho politického byrokratismu.
Odtud jeho povestná píle, opatrnost a nepochopitelná
chladnokrevnost i v takových vecech, které pred pre
vratem hýbaly celým ceským životem. Šmeral v poli
tice vždycky víc úradoval, zkoumal a uvažoval než
jednal. Nebyl mužem cinu - byl jen svedomitým
administrátorem politické strany a zaprisáhlým od
pu~cem jakýchkoli nelegálních extravagancí.

Ze Moskva tuto Šmeralovu typickou vlastnost po
znala a náležite jí také využila, nasvedcuje úkol, který
mu byl hned po príchodu do ústredí pridelen. Bylo to
v dobe, kdy I I I. internacionála vsadila na kartu cín
ského hnutí, od nehož si slibovala vznícení revolucního
požáru nejen v Cíne samé, ale i v blízké Indii. Dr. Šme
ral byl exekutivou poveren, aby zkoumal cínské udá
losti a podle nich sestavil celkový obraz cínských revo
luC.ních pomeru se zvláštním zretelem k možnostem
revolucních ideí I I I. internacionály.

S jakou pílí a svedomitostí se Šmeral této své role
ujal, o tom nás presvedcil nejen na svých prednáškách,
porádaných v roce 1927 v Praze a na venkove, nýbrž
i obsáhlým spiskem, do nehož shrnul nejduležitejší
materiál ze své úrední cinnosti jako referent pro cínské
veci v ústredí kom. internacionály. Každý jiný aktivní
politik by se jiste zdráhal ujmouti se takové práce,
která pro ne~o, Stredoevropana, musila být velmi ne
snadná, ale Smeral, jehož zvídavost byla rovnocenná
jeho vzdelání, i v této veci ukázal, že je na neho spoleh
nutí.
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Šmeral v Moskve behem casu tak zdomácnel, že se
tam i oženil. Na návrat do republiky jako by již ne
pomýšlel. Ale v roce 1929 došlo v Ceskoslovensku k roz
kolu v rudých odborech. Odbojná skupina Hais- jílek
Nádvorník byla z MVS. vyloucena, což se ovšem ne
obešlo bez velkého otresu v KSC. Polbyro tehdy do
Moskvy hlásilo své vítezství a eksekutiva také na jeho
vylucovací postup souhlasne priký'vla. Ale jaksi pro
jistotu poslala do republiky dra Šmerala, aby se na
míste samém podíval, jaký je stav rudých odboru a
zaridil vše potrebné.

To bylo první poslání dra Šmerala jako duverníka
eksekutivy kom. internacionály. jeho nynejší cesta
bude jiste totožná se záj mem eksekutivy o pomerech
v I II. sekci a p~oto jsou predcasné všechny zprávy, jimiž
je tato druhá Smeralova cesta do republiky provázena
jak tiskem komunistickým tak i ostatním. Prijel-li do
republiky, pak to nebylo jen proto, že Rudá interna
cionála vydala nové smernicev pro organisaci svých
sekcí, nýbrž také proto, že KSC. asi tak dlouho refero
vala do Moskvy o svých úspešných akcích a organisac
ních výbojích, až se to stalo exekutive podezrelé.
Aspon podle posledních voleb dalo by se tak bezpecne
soudit. Šmeral, jako oko Moskvy, se má o tom presved
cit a provésti inventuru docílených úspechu.

jeronym HoltCek:

My Cechoslováci a jihosloyanská
diktatura.

Režim, vyhlášený v jugoslavii dne 6. ledna 1929,setkal se i v demokratických republikách, u nás,
ve Francii, celkem s vlfdným prijetím. Predne dali jsme
se presvedciti, že v jugoslavii šlo už jen o záchranu pred
rozvratem. Nebylo jisté, zda výstrely ve skupštine sku
tecne pllsobily varovným mementem, ci zda tyto výstre
ly nebudou prícinou dalších násilností, odvet a mstení,
k nemuž jihoslované jsou náchylní. Parlamentní roz
prava ve staré skupštine o krvavém incidentu jiste by
bývala velmi riskantní. Za druhé sympaticky nám znelo
zdl1raznování, že jde jen o prechodný lék, že diktátor
ský režim není sám sobe cílem, nýbrž jen prostredkem
k obnovení klidu myslí, a že, jakmile to bude možné,
sám ustoupí, udelá cestu normální demokracii. Konecne
rádi jsme slyšeli, že heslem režimu je jihoslovanství.
Chápalo se to jako kus pokroku a otevrené gesto, jemuž
budou rádi Charvaté i Slovinci a s nímž i Srbové, žárliví
na svuj primát v spolecné države, lehko se mohou smíriti.
Tím diktatura jihoslovanská v nás uspala bdelost, ba
získala mravní podporu.

Ale hned tehdy naše verejné mínení ocitalo se v roz
poru mezi svým vnitrním demokratickým presvedcením
a povinností vl1ci nejbližšímu a pokrevnímu spojenci.
Demokraticnost naše nemohla býti nadšena, že v jugo
slavii byl vyhlášen protidemokratický režim, královský
neb generálský absolutism. Spojenecká loyalita pak
mela nás k tomu, abychom drželi se spojeneckou vládou,
oficielními predstaviteli a smirovali se s daným stavem.
Naše verejnost se domnívala, že jen takto lze nám plniti
povinnost vuci spojenci. S pocátku témer bez výhrad
jsme prijímali, co se z jugoslavie oznamovalo, myslili
jsme, že dobre ciníme, když všemu oficielnímu, co z jugo
slavie prichází, dáváme víry a vzdáváme se o tom vlastní
kritiky. Dobrým slovem hledeli jsme prispeti k uspo
kojení jihoslovanských rozháraných myslí. Místo kritiky
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sem tam jsme si sice dovolili pronésti pochybnost, že by
jihoslovanské politické pomery tak venkoncem za dik
tatury se lepšily, ale slovo pochybnosti bylo opatrne
vkládáno do kulatouckého neb za vlasy pritaženého
výkladu. Dnes bych rekl, že to bylo to nejhorší, co jsme
mohli ciniti. Náš pomer k jihoslovanským otázkám mel
býti živejší a uprímnejší, než aby byl odbýván kulatými
výklady, do nichž je opatrne vkládáno zrnícko pochyb
nosti. jihoslované nejsou delaní na to, aby takovému
zaobalenému projevu rozumeli a najdou-Ii podobné
zrnícko bez rozdílu orientace, ci kdo je pro režim neb
proti nemu, vidí v nem projev hlouposti. Naše politická
verejnost pak sobe vybírá jen taková zrnécka pochyby
neb kritiky a nalézajíc je zaobalena do vybroušeného
recnování neb chlácholivého premílání predmetu, ko
necný úsudek si udelá horší, než treba. Usuzuje, že jen
v pritrpklé poznámce je celá pravda, a ta pravda že je
tím smutnejší, když je ji nutno obstírati lživým zarí
káváním. Nikomu snad nenapadlo, že ceskoslovensko
jihoslovanský pomer musí býti lepší a hloubeji založen,
než aby se mel omezovati na pomer vlády k vláde a
i nevládní cinitelé aby si meli vésti jako by byli sami
vládou. Že tu jde o pomer lidu k lidu, o tom se snadno
presvedcíme, když zeširoka se na ten pomer podíváme.
Kolik jen našich lidí mezi jihoslovany našlo svuj druhý
domova i když se vrátili domu, jako na druhý domov
na jihoslavii vzpomínají, aniž by se valne starali o státní
a vládní její problémy. jedno však pri tom dobre vedí
a cítí, že jsme svými lidmi.

Uvedený rozpor mezi naším demokratickým pre
svedcením a povinností spojeneckou celkem vedl k tomu,
že jihoslovanským otázkám zacali jsme se vyhýbati a
konecný toho následek je, že u nás prestávají být dosta
tecne známy. To je pravá voda na mlýn tiskové propa
gande pro zahranicí diktátorského režimu v jugoslavii,
která je tím jediným, co je šikovne vedeno. Do sveta
o událostech v jugoslavii dostávají se první vládní
zprávy. Na první pohled vypadají verohodne. Teprve pri
druhém pohledu prohlédáš jejich strojenost a béreš je
pak reservovane. jejich verohodnost cas od casu bývá
zesilována i tím, že prinášívají i neco, co nezní zcela
rúžove. Ale v tomto prípade konecný efekt té ci oné
události nikdy už nám není sdelován. jen to oficielní
zpravodajství nakousne a nakousnuté zustavÍ. Za techto
okolností u nás vlastního názoru na jihoslovanskou
diktaturu témer nebylo, a vyskytl-Ii se on pokus, byl
krajne reservovaný. Tato reservovanost byla stupno
vána i pohodlnou domnenkou, že takto nejlépe slou
žíme i vlastnímu zájmu, vlastnímu státu. Reservova
nost spadne, muže se obejíti bez hlubší znalosti.

Diktatura v jihoslavii z toho vyvodila, že jí skýtáme
morální podporu a tím spíše na to mohla poukazovati,
že jsme kovanými republikány, jakými nás vychovalo
Rakousko. Podobné štestí jihoslovanskou diktaturu
potkalo i ve Francii. Celkem francouzské verejné mínení
pro ni vyznívalo prízniveji než anglické, nebot v Anglii
prof. Sweton- Watson vcas na ni vrhl kritické a skep
tické svetlo. U nás jeho clánky vyšly sice v "Lidových
novinách", ale témer bez ohlasu zapadly. Dále jsme se
drželi pohodlné polooficielnosti a reservovanosti. Míru
a povrchnost té naší reservovanosti jihoslovanská demo
kracie jednou právem bude nám moci vycítati.

Tím, co tu vykládáme, nevyslovujeme se ovšem pro
opacnou krajnost, pro prímocaré zavrhování všeho, co
neodpovídá našemu vlastnímu kopytu. To by bylo stejne
pobloudilé. Byla tu rec o republikánství - tak na pr.
kdybychom za jediný lék krise jihoslovanské demokracie
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považovali odstranení monarchie a zavedení republiky.
Takto zas by si mohli vésti jen ti, kdož si s jihoslovanskou
otázkou mnoho hlavu nechtejí lámat.

Dnes stav vecí v jugoslavii u nás predstavuje vleklý
vnitrní spor, do nehož se mnohým valne nechce, ac
jinak dovedou býti hodne hádaví. Na jedné strane verí
se tomu, co jihoslovanské samodržaví o sobe a svých
úspeších do sveta rozhlašuje a na druhé strane se tvrdí,
že tomu nelze verit ani slovo. Zvlášte kolem "návratu
k parlamentarismu" v jugoslavii a okolo voleb z 8. li
stopadu 1. r. soustredil se tento spor.

Otázka návratu od diktatury k demokracii a parla
mentarismu pri jihoslovanské diktature u nás vždy byla
v patrnosti, trebas byla položena hodne teoreticky.
Proto snad je vhodné problémul venovati podrobnejší
pozornost v dobe, kdy je rešen.*

Nedávné príležitosti oslavy 15. výrocí dobrudžských
boju jsem využil, abych se na vlastní oci podíval, co se
v Jugoslavii neb aspon v jejích~ dvou hlavních mestech
deje. Tím lákavejší bylo oné príležitosti využíti, kdyžte
o nekolik týdnu pred tím, 3. zárí, bylo vyhlášeno, že
diktátorský režim likviduje a delá cestu parlamenta
rismu.

A též k dobrudžským oslavám' Cechoslovák musí ríci
své slovo, k nemuž ho opravnuje již ceskoslovenská
úcast na sjednocovacím procese jihoslovanském v dobe ,
svetové války, a jest aktuálné, vzpomínky na ni pro
mítnouti do soucasného stavu vývoje sjednocovacího
procesu na jihu.

Pocátkem ríjna v Belehrade oslavili dobrudžskou
divisi, a to tak, jako by jejími sedminedelními boji na
podzim r. 1916, po nichž ze 17.000 zbyly 400, vše bylo
skonceno. Úplne bylo zapomenuto, že srbskému velení
v Rusku nebyla k disposici jen tato jedna divise, nýbrž
že tam mela celý armádní sbor. Pravda: Ale první divise
byli sam~ dobrovolci, druhá vetšinou silovolci. Do druhé
divise totiž byli zarazeni rak.-uherštÍ zajatci jihoslovan
ské národnosti z vojenského okruhu oclesského na rozkaz
ruských úradu. Myslilo se, že jim to bude svedcit, vezmo.u
si príklad z prvé divise, z pridelených srbských velitelu
a kamarádu, kterí do jihoslovanských legií šli dobro
volne. Bylo jim k tomu receno, že bude-li proti jejich
presvedcení, že se budou moci vrátit do zajetí. Úspech
to nemelo. V druhém mesíci ruské revoluce Charvaté

a Slovinci trochu se pobourili, žádali, aby armádní sbor
byl oficielne pojmenován jihoslovanským; bylo to odmít
nuto, pojmenování "srbský" bylo však po prvé nahra
zeno SHS, Srbl't, Charvatu a Slovincu. Srbská snaha,
aby v dobrovolcích na jihoslovanské území privedla
srbské státní obcany, tu ztroskotala. Valná cást Charvatú
a Slovinclt, ale i neco Srbu, radeji se vrátila do zajetí,
než aby složila srbskou vojenskou prísahu. Asi tretina
mužstva i dustojnictva 2. dobrovolnické divise Srbu,
Charva!u a Slovincu na jare 1917 skutecne odešla.

My Ceši v jihoslovanské legii meli jsme jedinecnou
príležitost vnikati do duše jihoslovanských kmenu.
Bývali jsme duverníky jedné i druhé strany a rozpory
jsme nejcasteji vyrovnával my. Z toho, co tu positivne
bylo vykonáno na díle jihoslovanského sjednocení,
právem bycham~mohli reklamovati podíl zásluhy. Tu
by se též ukázalo, že vetšinou srbskou nemotorností na
jednou bývalo pokaženo konsolidacní dílo, mírnení myslí
~ zahlazování predsudku. V Alexandrovsku byl na pr.
Jednorocácký kurs. Vetšinou Charvaté a velitel major
Jeremija S., když jednou kroti~ jejich nespokojenost,
krotil ji takovýmito slovy: "Nebude s Vámi Charvaty

pokoj, dokud vám Gedža - (potupný názevIpro Srby,
asi jako Slováci nás zvou Cechúny) - nevstoupí srbi
janskou cižmou na šíji. Pokorili jsme Albanii, pokorili
jsme Makedonii a pokoríme i vás, jako že boha znám."
Dalo pak hodne námahy, aby kurs se nerozutekl.

Ale co se nestalo s vychválenou prvou divisí, oven
cenou bojovou slávou, hrdou, pyšnou a po bojích pres
zimu zase doplnenou? Totéž co s druhou, silovolnou
divisí. Stejným zpusobem se rozvrátila a druhá divise .
ji zachránila, že jí na doplnení poslala druhou tretinu
svého stavu. Teprve na solunské fronte, ';kamž se do
stala dílem pres Archangelsk, dílem pres Dálný Východ
a Suez, prvá divise byla pojmenována jihoslovanskou.
Ale ani na solunské fronte nechteli dobrovolce míti
za to, cím byli, ale zase se na ne naléhalo, aspon u cástí
moravské divise, aby po složené prísaze prijali ješte
srbské státní obcanstvÍ. To bylo až r. 1918. Velkosrbství
ješte se nebylo vzdalo své utkvelé myšlenky, že státní
a národní sjednocení Srbu, Charvatu a Slovincu nelze
pojímati jen jako rozšírení srbského státu, nýbrž že
jest nutno je pojímati v duchu jihoslovanském, 1. j. že
syntésa jednotlivých složek musí být tak dokonalá, že
nekdejší ambice velkosrbské i velkocharvatské budou jí
pohlceny a dány v zapomenutí. Otázka srbského pri
mátu patrí pri tom až do druhé rady. V nekterých sme
rech tento primát ani nikým nebyl popírán a také hned
po prevrate byl Charvaty i Slovinci uznán. Hlavne se to
týká dynastie, tím i monarchické státní formy spolec
ného státu a vojska. Lec r. 1918 k jihoslovanské syntése
se na fronte nespelo v duchu Skerliéove, nýbrž v duchu
Pašicove a prímocarých' generáll't. Když tehdy prišli
s tím, aby dobrovolci prijali srbské státní obcanstv!,
mel jsem pro to šeredný výstup s jedním podplukovm
kem, který celý problém bral jen komisne a príliš pádne
jsem ho musel presvedciti, že je to chybné.

Pri tom je však zajímavé, že politické nadání Srbum
dává velmi dobre tušiti, kudy vede správná cesta. K to
mu se však priznávali, až když se svým velkosrbstvím
bývali v tísni. Tak r. 1917, když na ne bylo v Rusku na
léháno, aby armádní sbor zval se jihoslovanským, od
mítli to s oduvodnením, že by to bylo nesprávné, po
nevadž Bulhari, s nimiž jsme byli v boji, jsou také jiho
slované a toto jméno a politický program že jest nutno
si reservovati, až nadejde doba, že pujde o sjednocení
všech jihoslovanu, vcetne Bulharu. Tu najednou se
objevila široká koncepce. .

Pri dobrudžských oslavách v Belehrade bylo velmi
nápadným, že tohoto všeho nebylo vzpomenu~o, zvlá~t~
když diktátorský režim tak okázale vystupuJe a oham
se jihoslovanským programem a jihoslovanskou myšlen
kou. Celá oslava byla pojata tak málo ideove, jak? ~y
celá historie byla koncila tím, že prvá srbská dlvlse
táhla do Dobrudže, chrabre se tam bila a dala se tak
rozmlátit, že zpet za Dunaj z ní vyvázla hrstka 400
mužu. Kdyby vládním režimem v jugoslavii jihoslov~n
ství vážne bylo pojímáno, kdyby bylo dovoleno o nem
premýšleti, kdyby nebylo jen rouškou, pod níž abso
lutistická moc delá porádek a kterou chce oslnit doma
i v cizine, bylo by bývalo jiste možno vzíti výstrahu
a poucení z uvedeného praktického príkladu jihoslo
vanského sjednocení, na nemž i ceskoslovenská úcast
byla nemalá.

je samozrejmé, že tento nedostatek, jenž bije do ocí,
promítáme do soucasných pomeru v jihoslavii a c~~íce
to, dovolujeme si to zahrnouti pod záhlaví: My a Jlho
slovanská diktatura.

Dnes i tehdy, v letech 1916-18, vojácká simplicité
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a neomalenost, snaha prišlápnouti každý projev okutou
cižmou stejne bijí do ocí. Rozdíl je ten, že tehdy prece
jen byla vojna, bez dlouhých caviku a fiIosofování bylo
lze vyžadovati i vynucovati si poddajnost, ale dnes meli
bychom býti již dávno na cestách normálního vývoje.
Príliš mnoho známek je pro to, že v jugoslavii na techto
cestách nejsou, ba že se od nich nebezpecne odchylují.
Své obavy pred vývojem jihoslovanských vecí nemu
žeme zatajovati, ba máme za svou povinnost presne je
vymezovati. Pro poucení o rešení jihoslovanského sjed
nocování zvlášte bychom Belehradu doporucovali jíti
do historie jihoslovanských legií, kterou jsme strucne
naznacili. Treba si priznati, že v nich srbské vedení melo
príležitost osvedciti své schopnosti, ale utrpelo fiasko
a srbský primát mezi jihoslovany zle kompromitovalo.
Dopadalo to tam zle a naše obavy slovem jsou v tom,
aby nyní s celou jugoslavií to nedopadlo tak, ba hure,
než s nekdejším Srbským dobrovolackim korpusem
v Rusku.

NÁRODNí HOSPODÁR

Težký návrat.

Pred nedávnem jsme tu napsali, že máme rozmanitéduvody k domnence, že kapitáni nejsou na svých
místech, to jest na palubách sverených jim korábu. Ne
jen kapitáni naši - to by pomerne málo znamenalo, ne
bot ti by musili volky nevolky vpadnouti v tempo
ostatních - avšak i kapitáni cizí prešlapují na míste,
ohlfžejíce se stále dozadu, zatím co by spásu meli hledat
vpredu. A prece: nemají zvláštních ani povznášejících
duvodu k tomu, aby se za sebe príliš ohlíželi. Byli to
i oni, a práve oni, kterí zavedli národy Evropy i ostat
ního sveta tam, kde jsou nyní. I ti nejmoudrejší z nich,
kterí snad tušili, kam cesta vede, jsou odpovedni 
aspon tím, že dosti hlasite nevolali a nevarovali pred
nebezpecím.

Dnes je se už vážne obávati, aby Veliká Válka nebyla
jen tím menším zlem, následovaným zlem vetším.
Válka pracovala pomerne rychle a musila se v prítomné
nebo dohledné dobe ukoncit. Také její výsledek behem
válecných let se vyjasnoval na tolik, aby bylo jasno, ke
komu se skloní vítezství. Dnes však jsme na tom mno
hem hure: nevíme, jsme-Ii na pocátku hospodárského
boje ci uprostred, a k vítezství, pres mnohá optimistická
(byt i opatrná a všeobecná) proroctví, která obcas vy
cházejí z úst povolaných a vyvolených vudcu sveta,
ješte nikde nesvítá. Bylo již casteji receno a s ruzných
stran, ceho je treba, aby se nad námi nebe vyjasnilo.
Nikde však nebylo dosud nalezeno tolik rozumu a od
vahy, které by jasne povedely národum, že je to kate
goricky nutný a smrtelne vážný požadavek, aby opustily
svoje hospodárské'pevnosti a pevnustky a vyšly na
plán sveta; nikdo se ješte opravdove nepricinil, aby vy
svetlil hlasem treba hrímajícím, že nebezpecí není na té
širé pláni, nýbrž uvnitr tech hradeb. (Máme dojem, že
na pr. v Anglii byli to "falešní proroci", kterí v nedáv
ných volbách podivne zmatenými hesly priklonili si
vetšinu: dosáhli "národní vlády" k "záchrane nár.
hospodárství", avšak dosud shánejí k oné záchrane
program; cestou, kterou se dle príznaku chtejí bráti,
šla už pred nimi vetšina Evropy. Následky? V tech
hradbách, jimiž se národy opevnily, zacíná již být
opravdu úzko. Nebylo by nadsázkou, kdybychom pri-
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rovnali Evropu k nejakému divokému koutu zeme,
treba k Arabii, plné drobných neprátelských kmenu,
které se navzájem bijí a loupí jeden druhému tu trochu
blahobytu (která tu a tam zbývá) a které opravdu a
vážne nehledají zlepšení v solidarite a sjednocení i za
cenu prominutí nejaké té krevní msty nebo ztraceného
velblouda!

je opravdu treba, abychom si stále uvedomovali a
pripomínali, jak to zacalo. Po válce, která již sama
o sobe vyšinula prumysl a obchod z logického jeho vý
voje, poznaly státy prekvapující fakt, který dotud jen
tušily: shledaly, jak krásnou a nadejnou (v nejaké
príští válce) by byla dokonalá sobestacnost. Tohle
slovo všem ucarovalo. A ponevadž, chtejí-Ii prý bozi
koho potrestat, raní jej slepotou, ranili hned celý svet
touto slepotou. Touto ideou státy otevrely dokorán
dvere všemu, co se zove obchod a prttmysl. jak by ne!
Poslední válka ležela ješte na všech mozcích se všemi
zkušenostmi. Potraviny a stroje se ukázaly k válce
stejne, ne-li více, potrebnými než lidský materiál a
strelivo. Toho všeho bylo treba, aby byla zajištena 
obrana zeme. A prumysl a obchod jen cekaly na toto
slovo, na tuto myšlenku. Priskocily na pomoc a raci 0
nalisace, která jim prišla v pravý cas, stala se skvelým
nástrojem téhle politice. Národní sobestacnost vyvolala
zlé duchy, za každou cenu. Vydupala naftu a benzin
(nebo jeho náhražku), automobilky, zvýšenou produkci
obilí. Vyvolala prumysly, jichž státu nebylo treba, bez
nichž by se obešel. Vydupala i prumysly a podniky, které
vyrábely hure a dráže, než vyrábely tytéž prumysly
jinde. A racionalisace pomáhala všemu kupredu. Tak
dobre, že dokázala vyrábet více, než stát potreboval.
Konce jsou tak známé, že je nebudeme dále rozvádet.
jen bychom chteli upozornit, že ta skvelá idea sobe
stacnosti byla jen nesmyslným a nesplnitelným fan
tomem. (Nechceme tvrdit, že jen ona byla prícinou
dnešního zmatku. Byly i jiné, stejne snad závažné, na
tuto se však zhusta zapomíná.) Dnešní situace ukazuje,
že neexistuje stát, který by byl sobestacný.

*

Zacalo to sobestacností, která stala se božstvem nejen
vojáku, ale co horšího, i politiku.

Vina politiku je v tom, že nevideli dále než vojáci a
soukromí podnikatelé. Ti meli, do jisté míry ovšem,
právo, aby byli omezeni, aby byli pouhými odborníky
ve své sfére. Avšak politikové? Ti meli a mají kontro
lovat všechny ty složky, které hýbají a vládnou jednot
livými úseky státního a národního života. Aktivní po
litikové jsou prece temi pravými vudci mas, které tvorí
národ. Tedy politikové to byli, kterí nejen neodvrhli a
nezkorigovali tuhle ideu státu z duvodu vojenských a
pozdeji i jiných stávajícího se "nezávislým" na svém
okolí a sobestacným. Naopak (nekde víc a nekde méne)
politikové a vudci se chopili toho "kocicího zlata", ja
kým bylo vybudování národních prumyslu všech oboru
a tedy sobestacnosti státu. Ideál byl však príliš doko
nalý, než aby mohl býti tak úplne ideální. Konecne:
tenhle smer nebyl tak špatným - pro politiky. Mohli
svým straníkum ukázati pokrok, mohli jim predhoditi
úspech - docasný. Nikdo však neuveril, že jen do
casný. A byla tu ješte jedna vec, která v poválecné
Evrope mnoho znamenala. Opreny o "sobestacný stát",
vlády si mohly obcas dupnout. Mohly zarincet mocí
(MusolinU), což nekdy neco znamenalo. jenže takové
zarincení budí podivn,e príbuznou ozvenu v ostatních
pevnustkách, jakými se zatím všechny státy staly.
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nedotýkejte se nás". Když priznali státu povinnost,
musí mu priznati i právo. Nesmejí zapomínati, že svým
pocínáním vrhli svetu na krk miliony nezamestnaných,
kterí mají také právo na život, na slušný život:

Svet se musí dát na bolestnou "cestu zpátky". I když
to bude stát obeti. Obeti už, a zbytecné, konecne stála
i ta cesta "kupredu", na níž jsme tak strašne uvízli.
A nová cesta musí být nalezena. Sto.

Franta Kocoure!::

Nekolik ceských filml1.
II.

Obrazy z národních dejin: Psohlavci.

Zacali jsme již posledne mluvit o ceském filmuhistorickém, a to o Psohlavcích, dlouho oceká
vaném filmovém veledíle v režii Svatopluka Innemana.
Byla konstatována zvláštní peclivost, s kterou byl vy
roben tento ne první, ale jiste nejvyspelejší umelecký
omyl ceského filmu. Krome fotografie je v nem po
filmové stránce všechno špatné: libreto, režie, hra.
Zopakujme jen heslovite, co bylo napsáno v poslední
kapitolce minulého clánku o režii Psohlavcu: je statická,
zastarale divadelní, nemilosrdne naturalistická, ne
schopná komposice a rytmického cítení.

Statická: ackoliv dává námet prirozenou -príležitost
k dramatickému spádu, nemužeme s místa. Ne že by
se jenom mluvilo - a mluví se hojne - ale i když
se jedná, nemá dej pohyb. Vlece se od scény ke scéne
bez napetí. Verne a težkopádne obkresluje režisér histo
rický motiv, který už pred ním scenarista proste opsal
ze stejnojmenného románu jiráskova, bez výberu, bez
smyslu pro filmove cisté a pusobivé libreto. Režisér
nicím nás neprekvapí, všechno dávno známé láskyplne
prokresluje, víme už na pet scén a vlastne na celý
film napred, co se bude dít, a jsme potom týráni ne
úprosne hmotarskou realisací techto zlých predtuch.
Inneman je dusledný, ani jednou se nezproneverí zá
sade spoutaného, mrtvého tempa. Mucí nás od zacátku
až do konce zobrazováním neceho, co nás nezajímá, ne
proto, že by to nebylo zajímavé, ale proto, že z toho
neumel nic filmove zajímavého udelat.

Zastarale divadelní: všechny hríchy starého a dnes
už bohudík nemožného divadla slavily vzkríšení v tomto
filmu. Hlavní je pseudohistorický folklor a stejne pojí
maný dialog. Národopisná vernost v kroji, interiérech,
rozhovorech, odkašlávání, plácání na ramena, bodrosti
a jiných známých obycejích starých Chodu. Koženky,
pentle, beranice, sukovice, široké klobouky, valašky,
ba i psi ovcáci tady bijí stále do ocí, ale pod temito
rekvisitami není nic, stejne jako není nic v tirádách,
které režisér nechává odríkávat hercum a hereckám.

Podobnost mezi tím, jak si odboj Chodu predstavuje
režisér Inneman, spisovatelé cítanek a malíri vzrušu
jících výjevtI z naší historie na nástenných kalendárích,
je na první pohled nápadná.

Musili bychom i tu doufat v zahranicní režiséry,
kdyby se náš historický film nemel dostat nad úroven,
kterou prozradil dvema posledními velkofilmy. Dokud
se budou historické filmy natácet tak, jak to delal
Inneman, bude tento obor exploitován jen sentimen
tální klientelou a nemuže doufat, že by ho zakoupili
v zahranicí pro neco jiného než pro zábavu. Nejen pro

Nebot zatím už prerostly jednotlivé "sobestacnosti"
prumyslové a jiné pres státní hranice a ohrozily druhé,
které si nevedely jiné pomoci krome celních pevností.
A konjunktura, s níž se politikové, posedlí ideou, tolik
chlubili, praskla jako bublína. Idea, kterou vojáci vy
nalezli, politikové hlásali a prumysl ochotne provádel.

*

Nyní nastává, nebo musí nastati, "cesta zpátky".
Napsali-li jsme pred krátkou dobou, že "kapitáni nejsou
na palube", tedy práve proto, že ani vojákum, ani po
litikum, ani prumyslovým kapitánum se nijak nechce,
aby se opravdu vydali na tuto trnitou cestu. Není to
vlastne cesta "zpátky",· nemužeme jíti zpátky, nýbrž
jen dopredu nebo "nalevo"; jak tomu kdo ríká. A prece
není jiného východiska krome této cesty, která bude pro
mnohé cestou obetí. To však nesmí nikoho zdržovat,
obeti už nyní prinášíme a ne malé a neplodné. jde však
o tu cestu. Aby byla co nejdríve nastoupena.

Pocátkem príštího roku mají ji nastoupit vojáci na
odzbrojovací konferenci. Když prehlédneme výsledky
mnohých konferencí minulých, musíme míti znacné
obavy o zdárný a vyhovující výsledek pocátku cesty
(kterou musí Evropa jednou, dríve ci pozdeji, nastou
piti). Nebot nikde ješte netušíme toho ducha, který
by mel ovládnout všechna jednání této konference.
(A o ducha, o ideu tu prece jde.) jest jen spravedlivé,
aby vojáci; jejichž idea sobestacnosti (prímo ci neprímo
v zájmu vojáku vzniklá) byla jednou z duležitých prícin
dnešního stavu, první nastoupili cestu, která má svet vy
vésti z bažin, v nichž se topí. .Je to jistý trest a jednou,
pozdeji, muže to být i zásluha. Národy, zbavené a
oproštené poctive hrozby zbraní, mohly by se vzdáti
i nesmyslného nápadu o sobestacnosti v prípade vojen
ského konfliktu. "Raison d'etre" ztrati nejen honba za
všelikým zbytecným a draze vyrábejícím prumyslem a
za jeho celní ochranou; právo na existenci ztratí i ty
všelijaké ultranacionální strany a stranicky, které dnes
bourí již tak zakalenou hladinu evropského dorozumení
mezi množstvím národních pevnustek (abychom užili
opet toho obrazu). Po vojácích budou musit nastoupit
i politikové tuto Gestu "zpátky". Myšlenka prosakuje
také zduly, byt i jen pomalu, a kdyby politikové i nadále
nemeli chuti dáti se novou cestou, mohlo by se jim pri
hodit, že by ji jejich volicové nastoupili sami nebo s ji
nými vudci. To by se také mohlo prihodit i Hitlerovi
stejne jako komu jinému. Byli jsme již svedky zhrou
ceni mohutnejších stran a v neobvykle krátké dobe.
Je na políticích, aby ukázali plnou ochotu k nové ceste.
Zatím k tomu není ješte odvahy; a bylo by opravdovým
neštestím, kdyby ta odvaha nemela všeobecne prijít.

Konecne tou "cestou zpátky" bude musit projít
obchod i prumysl. Ten se nejvíce prohrešil na národech,
když rozpoutal národohospodárský chaos, nevyhlížeje
kupredu na následky. Dal se zaslepiti zisky a mocí v dobe
konjunktury, podlehl hladu po zisku nepremýšleje, zda
vlastne ta jeho moc nežije na útraty let budoucích.
Prumyslu se dnes ježí hrbet v tušení, že vybrednutí
z bahna, do nehož zavedl národy, stane se asi nejakým
zpusobem na jeho úcet. Heslo "kontrola prumyslu",
"zasahování státu" atd. zdá se býti prumyslovým ka
pitánum necím, po cem už nutne by musil následovati
konec soukrom~ho podnikání. je to omyl, strašný omyl,
nebo neprozíravost, nebo neco - horšího. Ta vec,
"kontrola" a ješte spíše "zasahování státu", už tady je
prece nekolík let: v podobe prumyslu, chráneného pro
hibitivními cly. Ti, kterí volali ke státu "podejte nám
ruku, toneme", najednou by chteli kriceti "ruce_pryc,

llTER TUHA A UM~Nf
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výtvarné chyby, ale pro jejich ideovou nemohouc
nost, která je spojena s nemohoucností výtvarnou
daleko více, než si kdo uvedomuje. V Psohlavcích jde
o vzpouru ceských zotrocených sedláku proti všemocné
nemecké vrchnosti. Národnostne sociální konflikt.
Hlavne sociální. Predstavte si, co by z takového revo
lucního tematu umeli udelat sovetští filmari: byl by
to film, o kterém by se mluvilo ve svete. Protože by
film vybudovali na idei sociálního konfliktu, která by
byla skutecnou hnací silou deje, která by si vynuco
vala úmerné výrazové prostredky, vedla by k bezpro
strední volbe obrazového materiálu, symbolu, zkratek.
Kde není idea, nemuže být styl. A to je prípad ceského
filmu nejen historického, zde jsme u základní jeho
slabiny, u pramene jeho umelecké nemožnosti.

Bez ideové urcitosti nemuže být urcitá konstrukce,
která je témer synonymem komposice, bez ní nemužeme
cekat nic jiného, než povrch laciné malebnosti prostredí,
vnejškového folkloru, vlasteneckého recnení. Aby nebylo
nejasno: nejde jen o komunistickou ideologii, nejde jen
o politickou tendenci, jež je ostatne nezbytným du
sledkem každé interpretace. Jde o nutnost ideologie
v ceském filmu vubec, jde o páter, o linii, která teprve
umožnuje proniknutí filmového materiálu a vtiskuje
mu charakter, promenuje ho v živé dílo. Její nedostatek
je vlastní vysvetlení náhodnosti, vratké improvisova
nosti a bezútešnosti ceského filmu.

Herecky: nejsme ušetreni niceho z toho, co strašilo
na divadlech za nedávných dob historických her a la
Jan Výrava. Filmove bezobsažná gesta, nesnesitelné
grimasy, které úmerne se vzdáleností na jevišti zani
kaly, ale zde na plátne žijí v nekolikanásobném zvet
šení. Na jedné strane dobrí Chodové, na druhé bídní
Lomikarovci, ale príslušníci obou techto neprátelských
táboru jsou stejne verni tradicím staré herecké školy.
Nejde jen o harašivé pohyby, tragická gesta a grimasy
mucednického utrpení nebo dábelské zloby, jde nejvíc
o slovní part filmu. Uslyšíte tu nejdivadelnejší dekla
mování s manýrovitým vyrážením "rrrr" v chodském
i zarucene pražském nárecí, zvlášte casto ve vetách jako:
"My chceme jen sprrrravedlnost" nebo "bojujeme za
naše prrrráva ... " Hrdinné nabírání dechu, povedomé
nám od operních zpeváku, zálibné prodlévání na po
sledních slabikách, které mely už dávno doznít. Na zpu
sobu mluvení více než na ostatním poznáte ceské fil
mové pojetí heroismu:

H a v Ií c e k j a k o muc e dní k.

Mnohé z toho, co bylo napsáno o Psohlavcích, platí
o druhém Innemanove historickém filmu tohoto roku
s titulem "Karel Havlícek Borovský" a s podtitulem
"mucedník brixenský". Na tomto filmu, který má ná
padne lepší sestrih a soustredenejší režii než Psohlavci,
je trapné to, že se udelal z typu tak mužného a statec
ného, jako byl Havlícek, postava celkove chabá, nalo
m~ná a sentimentální. Je dobre si uvedomit, jak se tu
deje neco zatracene nespravedlivého, když režisér Inne
man, jenom proto, že má duveru producentu, a že do
jisté míry rozumí filmovému remeslu, muže beze
všeho ztelesmit ve filmu delaném pro miliony lidí svou
predstavu o Karlu Havlícku Borovském, predstavu,
která by se nás nijak netýkala, kdyby byla jeho sou
kromou záležitostí, ale která má dalekosáhlé dusledky,
když jde o pana Innemana jako cloveka, který má
pred skutecne širokou verejností v ruce osud Havlíckuv.
Že je proti tomu bezbranný Havlícek, kterému nezbývá,
než nad tím v hrobecku se obracet, je evidentní. Ale proc
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by to mela být stejná samozrejmost pro nás, pro každé
ho, kdo toho ví o Havlíckovi ponekud víc než scena
rista a režisér tohoto filmu, pro každého, kdo má k Ha
vlíckovi pomer méne filmový?

Karel Havlícek Borovský - František Smolík pre
kvapil maskou, hlasem i vkusnou hrou - poskytl ceské
mu režisérovi vítanou príležitost k rozbití celé serie bomb
sentimentality, kterou je ceská filmová tvorba s oblibou
napájena, protože se zarucene rentuje. Mluvilo a psalo
se tak dlouho o nemožné sentimentalite amerických
filmu, až jsme se stali - po boku Nemcu - nejvážnejší
mi souperi Americanu. Cesta našich producentu do kapes
národního obecenstva vede pres slzní vácky a kapesníky.
Když se takovou metodou postupuje i ve filmu o nekri
klounském, ale bojovném a neústupném Havlíckovi,
vylítl by clovek neplactivý z kuže.

Pres lepší sestrih, než v Psohlavcích, i film o Havlíckovi
trpí rozvleklostí. Režisér si neukládá nejmenší reservu
v prodlevách na tklivých místech, známých z populár
ních obrazu. Podle jednoho z nich je presne aranžována
rozsáhlá scéna loucení. Není pri ní zapomenuto na nic,
co by mohlo chybet prátelum dojímavosti. Je tu všechno,
mezi rekvisitami nehybí ani nocní cepecek babicky, ba
i ten pes smutne zašteká .. Havlícek je nám predváden
jako clovek snivý a melancholický, do vule boží odevzda
ný, stále více skleslý a konecne úplne podlomený.

Zkuste si predstavit, že jste Nemcem, Anglicanem,
Francouzem nebo Americanem! Dovedl by vás presvedciti
na príklad film "Svatý Václav" o velikosti a významu
tohoto zajisté nejen pro ceského cloveka zajímavého
svetce a státníka? Muže nezasveceného a predem ne
dojatého cizince chytit Jan Kozina a Chodové, muže je
zajímat Havlícek, jak ho udelal ceský režisér Inneman?

Ves e I o hre sed a r í I é p e.

To platí od zacátku ceského filmu: trebas casto docela
nemožne prehnané a zoufalé, prece jen proti cinohrám
ze života a hlavne spolecenským dramatum mely ceské
veselohry cosi kladného, prirozeného a spontánního.
Mely pri veškeré neumelosti jistou dávku komiky, bez
prostrednosti a nekdy dokonce i svuj tón. Mel tady
patrne vliv herecký materiál, rozhodne v poctu i typech
bohatejší, než v oboru realistického a hrdinského dramatu.

Což neznamená, že bychom se mohli radovat z vese
loher, které prinesla konjunktura ceského mluvícího
filmu. Je v nich nahromadeno více nevkusu, než ve dvoj
násobném poctu veseloher nemeckých nebo amerických,

. srovnáváme-li banalitu. Ale proti obrazum ze života,
o nichž se pro jejich trapnost a težko predstavitelnou
sentimentální rozbredlost nebudeme ani zminovat 
jako nejnižší typ, hranicící s idiotstvím, uvádím "Osadu
mladých snu" a jako pomerne nejlepší, ale stále ješte
bezcenný "Posledního Bohéma" - jsou veselohry de
lány i hrány zrucneji a filmoveji. Protože Burianovi
venujeme samostatnou kapitolku, vyloucíme ted vese
lohry, v nichž on hraje a z tech, ve kterých nehraje,
vybéreme nejlepší: "Muže v offsidu".

Svatopluku Innemanovi se ani tady nevyhneme, pro
tože ten film režíroval. Je nám jen príjemné, že mu také
v tomto prípade nemusíme ríkat jen nepríjemné pravdy.
Jak se to stalo, že režisér tak protifilmových Psohlavcu
a rady jiných filmu, které patrí již minulosti, umel ude
lat tak prijatelnou veselohru, zustane nezasvecencum
záhadou. ° komposici sice nemuže být rec ani zde,
scény jsou dosti rozházeny a aspon ctyri zábery jsou
docela zbytecné, ale je tam nekolik neodolatelných
míst, filmove cítených a ani celek nevyzní hluše.
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Ladislav Kratochvíl:

Jak reformovati školu?
I.

Veškeré úsilí o reformu naší školy bylo až donedávna úsilím marným. Naši pedagogictí teoreti
kové nedovedli se hned po prevratu shodnouti na
jednotném reformním plánu a tím méne mohli širokou
verejnost presvedciti o nutnosti reformy a dosáhnouti

nazvali také tento druhý duvod historickým, byla to
spíše obava, aby se jím nestal: filmoví výrobci mají zá
minku odložit podobný umelecký pokus do casu neko
necného, navždy. Tomu se musí oponovat. jako jste
dali cas jiným lidem, aby se filmovému remeslu naucili,
musíte jej dáti i lidem, kterí k filmu pricházejí s vážnými
umeleckými cíly a kterí po prvé to prohrají proto, že, ne
spokojujíce se s obvyklou trapnou banalitou, nemají
sami ješte dosti zkušeností a mimo to nenalézají pro své
umení v dosavadní ceské filmové tradici ani nejmenší
oporu. Chtel-li Kodícek vytvorit v ceském filmovém
prostredí jemnou lyrickou komedii, bylo to jako cesat
kobylu proti srsti. Vše, co tu kdy ve filmu pracovalo, mu
nerozumelo. Takový pokus se muže podarit teprve ten
krát, až celé naše filmové prostredí se zjemní. jestliže
to Kodícek jednou prohrál, nesmejí si z toho páni filmari
delat na vecné casy omluvu pro pokracování ve svém
systému banalit. Ani ceský umelecký film se nezrodí pri
prvním pokusu. Co jsme se musili napolykat nemeckých
nechutností, než to Nemci ve filmu privedli na dnešní
výši! Budiž na Kodíckovu omluvu receno, že mu zcela
schází schopní spolupracovníci. "Loupežníkem" to ne
prohrál jen on sám, nýbrž celý ceský film, který se ukázal
zcela neschopným jemnejších cílu. jsme dávno presved
ceni, že exponovav se za dnešní situace v ceském filmt!
nezbytne znacíEse kompromitovat. Kodícek to tedy nym
pocítil na své kuži. To neznamená, že to tak musí pro
hrát po druhé a po tretí.

Nejen režie, i hra je v Loupežníku pochybená. Dva
hlavní, predstavitelka Mimi (Marta Trojanová) a lo~
pežníka (Josef Gleich) vystupovali ve filmu po prve.
I kdyby to bylo zacátecnicky neohrabané, mohlo by
to filmove neco prinášet. Ale zacátecnietví techto her.cu
nemá žádnou filmovou kompensaci. U Marty TroJa
nové to nevadí tolik jako u Gleicha, který - ó hruza 
je operní pevec. Nic horšího nemohlo Loupežníka po
tkat, než tento loupežník tenorista, který se pokouší
nahradit sladkým zpevem a svudným otevíráním úst
nedostatek filmové invence. Predstavte si loupežníka,

který zpívá v nejnapínavejších scénách, pohrdaje. ne
bezpecím strelné zbrane. A vedle tohoto párku lyncky
nahozených milencu dva príslušníky staré generace,
rodice Mimi, hrající tvrde realisticky a chvílemi k do
vršení neštestí ochotnicky, v kterémž ohledu nejsou
v hereckém ensemblu Loupežníka nijak osamoceni.
1(rome duvery v umelecky založeného pracovníka,
kterou tu režisér nebezpecne ohrozil, v Loupežníku
prišla nazmar ješte jedna hodnota: hudba Otakara
jeremiáše. Skladatel projevil svou partiturou nejen

ostrý dramatický smysl, u neho již známý z oper~
Bratri Karamazovi, ale i pochopení pro hudebm
požadavky filmu, pro specifické slucování tónu a obrazu.
V Loupežníku jeho úsilí zaniklo, ale je slibem pro bu
doucnost zvukového filmu.

Vedle tentokrát štastnejší ruky režisérovy meli na
úspechu nesporný podíl jednak autor libreta, Karel
Polácek, svou textovou spoluprací a pravdepodobne
i ciste scénickými nápady, jednak Hugo Haas jako pred
stavitel pana Naceradce. Pokud jde o prvního: Karel
Polácek jako autor knihy, ·podle které se film natácel,
nedopustil, aby se libreto spokojilo pouhým vytržením
vet z jeho románu, ale text pro hlavní komické situace
udelal v nejednom prípade znovu a jinak. jinými slovy
receno: pochopil, že komika slova tišteného v románe
je neco jiného než komika slova vázaného ve filmu
k obrazu a pohybu. Tak by se melo postupovat vždycky,
ovšem ne zkusmo pri natácení nebo tesne pred ním, ale
vcas pri dukladné príprave. Hugo Haas byl veselo
herni filmový objev, který v príštím filmu, "Naceradci
knížeti kibicu" jiste nezklame, protože je jako Nacera
dec bezvadný, ale jeho vývO} ve filmech jiného typu si
prozatím nedovedeme predstavit. jeho maska, hra tváre,
gestikulace i mluva jsou tak bezprostrední a navzájem
tak vyvážené a srostlé v komický typ, jak jsme to
v ceském filmu ješte nevideli.

"Muži v offsidu" mají význam také jako dukaz, že ve
filmové veselohre muže být také neco jiného, než láska,
pití a špatné vtipy. Ten dukaz se podaril pres to, že té
lásky je tam dost a že z toho, co nabízelo libreto, bylo
režisérem využito jen z malé cásti. Ovzduší sportovního
fanouškovství, dobove a nej en pražsky príznacné, je
ústredním motivem hry, zdaleka nevyteženým ve filmu
a vycerpaným dukladneji jen v osobe pana Naceradce
dobré pameti. Obchodní úspech "Mužu v offsidu" prišel
práve vcas, aby se nemohla uj mout povera, že lidé chodí
jenom na veselohry vynikající hloupostí a nesmyslností.

Neštastné lyrické intermezzo.

Film, který mel být takovým dukazem v jiném genru,
dopadl bohužel nad ocekávání špatne. jmenuje se
"Loupežník" a jeho neblahý otec josef Kodícek. je
historický ze dvou duvodu: hrála v nem - jako v je
diném filmu - Marie Hubnerová, nechala v nem na
vecné casy svou postavu, tvár, hlas, svuj život, své
umení. A to k nám z její Fanynky na plátne mluví,
i když je to výkon místy bezradný ve svém prvenství.
Tato hodnota je pri umelecké bezvýznamnosti Loupež
níka jeho jedinou kladnou a smrtí Marie Hubnerové již
dnes historickou hodnotou. Druhý duvod: byl to první
vetší experiment výrobcu, kterí sverili udelání filmu
jednomu z lidí umelecky vyspelých a puncovaných.
Karel Capek napsal lyrickou komedii, kterou i na je
višti musí mít v rukou dobrý a jemný a obratný režisér,
aby vyznela tak, jak si ji autor predstavoval. Kodícek
si postavil úkol transponovat její lehkou poetickou ná
ladu do filmových obrazu, hlavne ho lákalo zachytit
stálé prostupování reelního, konkretního obsahu a sym
boliky, která se ze skutecnosti vyvíjí a dává jí krídla.
Film byl k podobné realisaci zvlášte zpusobilý svou
technikou a kouzelnými prímo prostredky, kterými
umožnuje sny, které nezustávají nic pozadu za sny
básníka. Ale režisér, který mel za sebou zkušenost jediné
ného filmu, nestacil na nic víc, než na nechtenou parodii
všeho krásného a kouzelného, co chtel z námetu udelat.
Materiál se mu zlomyslne vzeprel a vyvíjel se docela ji
ným smerem, než bylo puvodne urceno, úplne se mu
vymkl z rukou a nedal se zastavit v setrvacném po
hybu na falešné kolej i. L o u pe žní k je školským prí
kladem vítezství hmoty nad duchem, nevýhod ume
leckého diletantismu proti rutinovanému remeslu,
snímž se prece jen neco dá ve filmu porídit. jestliže jsme
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aspoll zásadního zákonného ustanovení pro školskou
reformu. Tím byla promeškána nejpríhodnejší doba a
další léta prinesla jenom ješte vetší rozpory ideové a
množství nových obtíží politických, hospodárských a
jiných, které se stavely neprekonatelne v cestu jaké
koliv radikálnejší zmene v našem školském systému.

Teprve v poslední dobe se situace ponekud mení.
Ani dnes nedá se sice ríci, že by bylo dosaženo shody
v názorech na reformu; ani že by se našel ochotný
ministr školství, který by mel chut postaviti zákonem
naše školství na nové základy.

Desítiletou diskusí byla jen vyjasnena hlediska a zá
sluhou mladší generace zaujato pevnejší stanovište,
které se muže státi základnou pro celkovou reformu
našeho školství. Tím bylo umožneno aspon v mezích
dnešních možností uskuteci10vati školskou reformu
po cástech.

Zástupci jednotlivých smeru v naší soucasné peda
gogice, pokud prispeli k diskusi o naší školské reforme,
podají nám rozhled po ideovém rozpetí naší teorie
výchovy a pomohou nám vyjasniti, k cemu jest naší
reforme prihlížeti, má-Ii splniti své poslání.

I. Otakar Kádner.

Nutno jej jmenovati predevším, i když dnes už stojí
stranou našeho reformního úsilí. Má za sebou dílo,
které jest mladším až nepochopitelné svou rozlehlostí
a akribií. V tom jest jim nedostižným vzorem. jeho
hlas jest všude s napetím ocekáván a na všech stranách
respektován.

Kádner jest ucitelem všech mladších. Na jeho díle
se dnes orientují všichni, at už jest jejich vlastní stano
visko jakékoliv. Kádnera dovolávají se dnes jak zá
stupci pedagogiky exaktní, positivisti, tak ideaIisti,
kterí nedovedou si výchovu predstavit bez širších
filosofických základu. Pro obojí možno nalézti v Kád
nerove díle doklady, záleží na tom, kterou stránku
jeho díla zdurazníme.

V širší verejnosti pedagogické a kulturní jest znám
dnes Kádner lilavne svými základními encyklopedic
kými soubornými díly. jeho ironicky usmevavá tvár
hledívá na vás nejcasteji v knihkupeckých výkladech
sesvazku; kterých jest nejméne po trech pro jedno dílo.

Pred lety zacínal Kádner hodne revolucne. jeho
habilitací byla do naší pedagogiky uvedena vedecká
metoda, kde se do té doby užívalo k rešení výchovných
otázek filosofických predpokladu. Tímto stanoviskem
prihlásil se Kádner tehdy pod prapor Krejcího, k posi
tivismu. jest první, kdo u nás pocal v pedagogice
myslit bez závislosti na filosofii.

jenom pocal. Bylo to predcasne. Nemeli jsme tehdy
ješte nejvšeobecnejších predpokladu pro vedeckou
práci ve vlastní pedagogické teorii, ani nejnutnejších
vedeckých pomucek. Kádner byl urcen, aby ve svém
dalším díle tyto nedostatky doplnil. Obetoval se s chutí.

Zabral se do dejin výchovy a podal ve svém mnoha
svazkovém díle o nich vzorné dílo historické, založené
na nejširším podklade kulturním a filosofickém. jasné
prozkoumání závislosti pedagogických teorií a výchov
ných systému na celkovém svetovém názoru a kultur
ním i politickém stavu jednotlivých dob prináší nej
cennejší výtežek pro všechnu pedagogickou práci v bu
doucnosti, at její východisko bude jakékoliv.

Positivismus jest ovšem v odborných vedách v zá
klade nehistorický. S tím by byl Kádner pro dejiny
pochodil špatne. Zamenil proto záhy svou prvotní
positivistickou metodu za širší historické hodnocení.
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Vlastní stanovisko UVy kl zatlacovati stále více do pozadí,
aby dal všude vystoupiti po právu každému zjevu
v plné jeho historické podobe. To se mu také skvele
podarilo.

Své puvodní positivistické stanovisko, jednostranné,
jako každé stanovisko, s l<terým nutno pocítati v prak
tických okolnostech, zamenil tedy Kádner v historii
právem za pochopení pro všechny tvary výchovy vedle
sebe, jak se strídaly v minulosti. Pro jeho postavení
jako teoretika pedagogiky, která se má státi základem
dnešní výchovy, to bylo osudné.

Cemu se naucil Kádner v této historické škole?
Sledoval všechny smery, zkoumal jejich prednosti a
zjištoval jejich vady, stopoval jejich osudy. A tu mu
neušlo, jak systémy se s velikou slávou rodily, s úsilím
byly budovány a s nadšením provádeny, aby za ne
dlouhý cas zapadaly a byly vystrídány za stejných
okolností systémy treba opacnými. Tak jedny zachá
zely, druhé se rodily, at dobré at špatné, nezanechá
valy za sebou více než matnou stopu.

Kádner pozoruje: každá doba má svuj systém a
každý jest v necem správný a v jiném prehnaný, každý
má své prednosti a své vady, každý jest prechodný,
urcený k brzkému zániku, jednostranný. To jest jeho
zkušenost z historie.

Soucasne s tím postupuje u Kádnera zkušenost další:
Kádner stojí v pedagogickém ruchu své doby a prožívá
její lásky. jest svedkem rozmachu tolstismu, sám vy
chází s nadejí z positivismu, slibuje si mnoho od vý
chovy umelecké, jak tehdy byla stredem zájmu, má
duveru k rozsáhlému hnutí pro mravní výchovu atd.
Neuplyne ani lidský vek, a Kádner se docká, jak zklamal
positivism také v pedagogice, jak byl opušten Tolstoj,
jak vystrízliveli stoupenci, hnutí pro výchovu mravní,
ume!eckou a byli vystrídáni hlasateli ideálu docela
nových.

A konecne Kádner spolecne s Drtinou stává se vud
cem našeho reformního hnutí po prevratu, s nadejí
dává se v nových pomerech do práce na opravu celé
naší školské organisace, buduje centrální ústav pro
všechno pedagogické snažení naší doby, má plány na
prestavbu celé naší výchovy.

Ani ne po peti letech Drtina odchází navždy nejen
od reformní pedagogiky, ale také ze života, Kádner
pak s nejtrpcím zklamáním životním vrací se od re
formní práce ke svému vedeckému dílu.

V této dobe práve píše po techto zkušenostech svuj
systém obecné pedagogiky. V nem jeho stanovisko
k výchove dostává poslední definitivní rys, který dává
konecný -tvar celému jeho životnímu vedeckému úsilí,
jeho filosofii výchovy.

Práve zde, kde bylo potreba v nejvetší míre kriticky pro
trídit všechen historický materiál a shrnouti s pevného
dnešního hlediska v jedné soustave všechno výchovné
úsilí v prítomnosti, kde mel použíti všech historických
i rozptýlených soucasných poznatku pro splnení dneš
ních požadavku a podat tak dílo nové a živé, dílo,
které by rozumelo požadavkum dnešní doby a dovedlo
pedagogické možnosti promeniti ve výchovný útvar
nové životnosti, práve zde Kádnerovi chybelo vlastní
rozhodné filosofické stanovisko.

Kádner nedovede už o žádném zjevu ve výchove
promlouvat, aby se pochybovacne neusmál. Tam, kde
má shrnouti dnešní stav vedy a vybudovati na nem
soustavu pedagogickou pro konkretní požadavky a
úkoly prítomnosti, tam postupuje Kádner jako kde
koliv dríve v minulosti.



Ptltomnost.

s projevem vší úcty

Jar. Fantura.

Zase cteme tu o každé otázce: tak rešil ji ten, tak
postavil se k ní onen. Ptáš se, kde je pravda? Ten ji
nedostihl, ten ji prehnal, pravda je všude a nikde, zde
máš možnosti, pravdu si vybírej sám. Pro Kádnera
jest pravda vetšinou uprostred. To ovšem jest pravda
príliš všeobecná,' pohodlná, s ní vystacil snad Kádner,
když mu šlo o historické poznání, pro dnešek však je
to pravda, která nemuže splnit našich požadavku a
naše prakse se s ní také rozhodne nemuže spokojit.

Celá tato Kádnerova filosofie není po té stránce více
než zase dejiny psané jenom s jiných hledisek, podle
problémtl. At se snaží Kádner jakkoliv zachovati si
samostatné stanovisko, je to vždycky jenom stano
visko historické, výrazné dnešní podoby jeho systém
vlastní nemá.

Zde Kádner podobá se nejvíce tomu, kdo všechno
videl, všechno poznal, své srdce však nedal nikomu.
Chtel být nestranným, aby nic neopominul a nikomu
neublížil, a nerozhodl se na konec pro nic. Skepticism
jako metoda, to je poslední slovo Kádnerovy filosofie
výchovy. . ,-----
QTÁZKY A ODPOVEDI

Státní zamestnanci a spravedlnost.
Vážený pane redaktore,

pri Vaší úvaze o rozpoctových úsporách v predposledním císle
"Prítomnosti" ríkáte v podstate asi toto: "Všichni se musí uSkrov
nit, ale na platy státních zamestnancu (gážístu) nebudiž sáhnuto.
Pri vší úcte k Vaší objektivite a dobré vuli dáti každému, což jeho
jest, dovolil bych si poznamenati, že tentokráte nemáte pravdu. 

A abych užil jednoho z Vašich, tak priléhayých rcení, tedy zde jsou
práve jedny dvere, do kterých v dncšnfch pomerech musí býti du
kladne kopnuto.

Tedy má se uskrovnit každý, jen ne státní zamestnanci, t. j.
gážisté.s pevným platem. - A prece tito jsou jedinou kategorií,
která z prítomné hospodárské tísne má jakýsi prospech, protože od
r. 1927do dneška klesly ceny témer všech životních potreb nejméne
o 20%, takže tento pokles sám o sobe znamená více než dvojnásobek
t. zv. trináctého služného. - jsem si úplne vedom toho, že platy
našich státních zamestnancu nejsou nikterak skvelé, a že na pr. ne

dosahují úrovne jejich kolegu francouzských, anglických ci ame
rických, ale naproti tomu jsou jiste nejméne takové, jako platy stát
ních zrízencu v Rum'unsku, Polsku ci jugoslavii. - V celku budou
asi prizpusobeny prumernému životnímu standardu v naší zemi. -

Ti zástupci státních zamestnancu, kterí dnes obcházejí minister
stva se žádostí, aby nebylo restringováno trinácté služné, se nedo
vedou vžít do situace rolníka, který za kravku dostane 400-500 Kc,
za I kg vepre 5-6 Kc, atd., obchodníka ci živnostníka, který má
o ctvrtinu až polovínu menší tržbu a tím i príjem, ci delníka, který
má 120·- až 200·- Kc týdne, má-li to štestí, že jest zamestnán plne.
Ne-Ii,prinese v sobotu také jenom 80·- Kc. Všechny tyto stavy jsou
soucasnou krisí postiženy snížením životnlho standardu o 20-50%,
a pri tom všem má stav existencne pomerne nejlépe zabezpecený
odvahu chtít ne totéž, co mel v dobe normální, ale dokonce ješte
více. Není správné, aby zde byl jeden privilegovaný stav, kterému
by melobýt pridáváno v dobe, kdy všichni ostatní se musí uskrovnit.
Státní zamestnanci necht se spokojí s platy, které meli v dobe kon
junktury, jestliže s nimi vyšli a museli vyjít tehdy, vyjdou tím spíše
dnes,kdy ceny životních potreb podstatne klesly. Takové neústupné
trvání státního zamcstnance na 13. služném, pro které jak zrejmo,
není úhrady, musí se nutne jevit jako justament, a nepochopení pro
težkou situaci státu a ostatního obyvatelstva.

Za takových okolností se pak v Praze nedivte, když' takový Radola

mápri svých zájezdech do jižních Cech a pod. jakési úspechy. Takový

ustaraný chalupnicek, nezamestnaný neb mizerne placený delník,
živorící živnostník, kteri tvorí kádr jeho posluchacstva, vidí napred
skutecne neco konkretního, totiž to, že jeho príjem jest o tretinu až
polovinu nižší než dríve, pri nezkráceilých, ba skoro možno ríci zvýše
ných požadavcích fiskálních, a že z toho, co si doslova od úst utrhl,
se má pridávat tem, kterí za svuj pevný plat nakoupí dnes mnohem
více než v letech konjunktury. Na základe toho jest pak takový obcan
ochoten uveriti i tomu ostatnlmu povídáni tohoto samozvaného
"spasitele". A nám se zde pak težce pracuje proti demagogii, reakci
kulturní i hospodárské, voláni po diktature, a pod. A aby bylo jasno:
O tom, že by všichni obyvatelé nejen tohoto státu, ale celé zeme meli
žit lépe, není a nebude nikdy mezi námi sporu. O to zde vubec nejde.
Ale jde o to, aby práva i povinnosti, zisky i ztráty byly rovnomerne
rozdeleny. -

A když trinácté služné tedy takto: Otcum rodin do príjmu cca Kc

15.000,- rocne plné, nezkrácené trinácté služné, svobodným nic,.
manželum, kterí mají každý svuj príjem také nic, rovnež tak tem,
kterí mají nad uvedených 15.000 Kc, prípadne podle poctu ditek
tuto hranici zvýšit. - Úhrada: snížením platu nejvyšších pánu, a
dukladnou prirážkou k dLlchodové dani z príjmu nad 50.000·- Kc.
Není to rešení nijak ideální, a možná jest dosti barbarské, ale jest
proste nutné, jestliže totíž souhlasíte s tím, aby prechod do nových
podmínek života clovekova na zemi, které se pred našima ocima
práve rodl, ale jichž prichod muže trvati snad pet, snad padesát let,
byl pozvolný, klidný a bez násilí. A snad se ješte dockáme toho, kdy
každý bude mít ne tolik, co mu bude vymereno, nýbrž vše, ceho jest
k lidskému živobytí zapotrebí.

Porouc lm se Vám, vážený pane redaktore,

Sobeslav, 21. listopadu 1931.
*

Vážený pane,

kde a jak jste vycetl z mého clánku, že jsem pro to, aby se všichni
uskrovníli mimo státní zamestnance, jest mi opravdu záhadou. Verte,
že cloveka, který doufá, že jasne, cernými literami na bilém papíre
zachycuje svou myšlenku, nekdy jímá skoro pocit beznadeje, když vidí
jak špatne se cte a jak žádný nos mezi ocima není jistý. tim to je, že
se tak šp.atne cte? jsme my, kteri píšeme, takoví brídilové v psani,
že nedovedeme rici, co chceme, nebo jsou ostatni takovi brídilové ve
cteni? Necte nekdy nechut, sympatie nebo antipatie dríve než ocí
a mozek? Nejsou príslušníci jedné vrstvy predem už podráždeni,
když mají neco cisti o nárocích druhé vrstvy?

Nenapsal jsem ovšem níkdy, že všichni se musi uskrovnit mimo
státni zamestnance, a doufám, že nikdy nic takového nenapíši. Bylo
by to nemorální, a nemám duvodu, o které bych to oprel. Napsal jsem
toto: v dnešní krisi nesmí býtí pro žádný stav vytvoreno privile
gium; jsou-Ii nutny obeti, musí je nésti VŠichni; jen toto ovzduši spra
vedlnosti zpusobí, že se budou trpelive snášet uložené obeti. Vy jste
z toho bohužel vycetl, že žádám pro státní zamestnance privilegium,
aby práve oni byli z obecných následku krise vyjmuti. To by ovšem
byla nespravedlnost na stavech ostatních, a ·docela právem hyste
protestoval. Takto však protestujete proti úmyslum, kterých neni.

Žádal-Ii jsem práve pro státní zamestnance výslovne spravedlnost,
myslím, že zkušenosti let minulých k tomu dávaji právo. Videli jsme
r. 1922, kterak státní zamestnanci první byli hnáni do deflace; videli
jsme i v jiných prípadech, že sniženÍm jejich prijmu chtel se vynutit
pokles cen. To Proto, že oni jsou vždy první na ráne; jejich prijmy
má financní ministr úplne v hrsti a dokonale vypocítány, je muže daní
nejlépe postihnout, kdežto prijmy výrobních vrstev ztrácej i se v ja
kési džunglí, která bývá berním úradum zcela neproniknutelná. (Že
je to hustá džungle, vidíme z toho, že výrobní vrstvy dluhuji na da
ních skoro pet miliard. Kolik asi dluhují státni zamestnancí? Tech
dlužných pet miliard je, myslím, dosti velká výhoda pro výrobní
vrstvy.) jsou-Ii tedy státní zamestnanci s naprostou viditelnosti
a dosažitelností svých príjmu nejvhodnejším a nejsnadnejšim objek
tem pro každý financní pokus, tím více je treba dbáti, aby se jim ne
st?.!a krivda.
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Ptltomnost,

K dnešnlmu 4191ujsou pri/oieny prospek/J' knlby/kpt.H. Wolfa~C/au

sewl/z, 1yd8Dé nakladatelI/11m S,azu 4sl rotmlstrl1 1Praze.'

llSTÁRNA REDAKCE

B. Š. Posllám panu V. prímo. je v tom dopise mnoho specielnich
záležitostí národne sociálních, které se nás netýkají.

Dr. H., Pralza. Podle mého mínení neklade p. -ak rovnítko mezi
úredníka a byrokrata, procež se zdá býti polemika bezpredmetnou.
Dotýká se jen tech úredníku, kterí opravdu byrokraty jsou, a není
možno pochybovati, že nekterí úredníci jsou byrokraty. Ostatne,
duverne receno: pan -ak je sám také státní úredník, nelze tedy
myslit, že by celý tento stav chtel hanit. Sepsal jen nekolik vlastních
zkušeností, které ho obzvlášte boll.

- to jsou dve stránky jedné veci; to je tak logické, jako že nastane
zima, když prestanou kamna hrát. jestlíže výrobce prodává své
produkty delníkum a státním zamestnancum, ale nemá-li pri tom
vetší starost nad tu, aby jejich mzdy a platy byly sníženy, pocíná si
jako clovek, který by si prál, aby ho kamna hrála, ale zároven by si
prál, aby se do nich neprikládalo. Není samocinných kamen, není
samocinne prodávající výroby.

Mysllme-li na platy státních zamestnancu, mysllme tím už také
na sedláka, živnostníka a obchodníka. Tato souvislost bude jiste
obzvlášte jasnou, až bude možno delati bilanci vánocního trhu nyní
po redukci trináctého platu. Redukce byla nutnost! ze státne fínan
cních duvodu. Ale neodnesou její následky jen státní zamestnanci.
Odnese ji také obchod a jeho prostrednictvím i výroba. Príští ná
rodní hospodárství bude daleko dukladneji studovati otázku kon
sumu než dnešní a bude, o tom nepochybuji, k mzdám a platum
mnohem, mnohem laskavejší. Váš -tp-

ysIpoD

Státní ceny hudební.
Vážený pame redaktore, Praha 27. XI. 31.

pan prof. K B. jirák Vám sdelil k mému nedávnému clánku o stát
ních cenách hudebních, že kantátu Petržel kovou znal krome prof.
Vacha i on. Rád beru na vedomí jeho slova a rád jim verím, ackoli je
zajímavo, že to sdeluje až teprve dnes. Práve o prípadu Petrželkove
byla totiž dávno pred mým clánkem zmínka vde n ním tisku, a tehdy
p. prof. Jirák mlcel. To mi bylo duvodem priradit i tento prípad k rade
fakt, jež jsem mel zjištena a doložena. Ale predevším-nešlo mi a
nejde o osobu p. prof. jiráka, nýbrž o celý zpusob udelování stát. cen
a o celou letošní porotu a její historická rozhodnutí. A tu ani sdelení
Vám ucinené nemení nic na veci. je to opravdu, jak i sám p. prof.
jirák uznává, "j e n d e t a i I", jenž nic podstatného z mého clánku
neoslabuje ani nevyvrací a jenž nijak nedokazuje, že by má tvrzení
byla "nedoložená" a závery z nich cinené "vratké". Fakta, že nej
vetší ceský dirigent za nejlepší výkon a nejlepší hudební dllo v uply
nulém roce nedostal státní ceny, jsou bohužel až príliš urcitá a nevy
vratitelná a okolnosti, za jakých se to stalo, také. Ostatne pp. porotci
meli zajisté dosti možnosti pokusiti se o vyvrácení mých tvrzení a do
kazování onech "nepravd", na než p. prof. jirák ve svém dopise
naráží, ale obezretne bllžé neoznacuje. jest zajímavo, že toho neuci
nili. Racte prijmouti, prosím, projev mé uprímné úcty.

Bedficlz Belolzldvek.

Také oni mají ovšem své demagogy, kteri jim namlouvají, že žád
nou takovou obet, jako je redukce trináctého platu, snášeti nemaji
a nemusejí. Souhlasím s Vámi, že príjmy ostatních stavU již také

byly zredukovány, a že nedutJslivost jednoho stavu není na míste.
Pro nikoho nemllže svítit slunce, je-li zamraceno. Ale státní zamest
nanci v celku jsou lepší než ,jejich demagogové a agitátorí. Vzpomen
me, kterak r. 1920 opustili tyto demagogy a postavili se proti nim za
fínancniho ministra. je možno s nimi i v težkých dobách dobre vyjít,
jedná-li se s ními uprímne a poctive. Uznaji, myslim, také',že redukce
trináctého platu neni nadmerná a nespravedlivá obet v této težké
dobe, nýbrž mirná a lehcí než u nekterých stavu jiných. jediné hle
disko muže býti: žádná krívda na nich, ale také žádné privilegium
pro ne. Uvedl jsem duvody z minulosti, které dávají tušiti, že krivda
by byla bližší než privilegium.

Jinak se 'ochotne priznávám, že nejsem ohnivým privržencem sni
žováni mezd a platu a že radeji bych vždy vyzkoušel drive zpusoby
jiné. Nutnost si dnes sama sniženi vynucuje, ale je chyba, je-li toto
jediný smer myšlení a jestliže toto za všech okolností nás nejdríve
napadne. Verím, že prijde doba, kdy bude vybudována také nauka
o konsumu a kdy továrníci a ostatni výrobni a obchodni vrstvy, po
znajice souvislost veci, budou se sníženi mezd a platu obávat, nikoliv
si ho prát a volat po nem. Ale tato nauka o konsumu, která více muže
prospet výrobe než nevlídné stanovisko k mzdám, a která muže vésti
k lepšímu ukojení potreb lidu než socialisace, je teprve v nejprvnej
ších pocátcích a má proti sobe skoro celou tradici hospodárského myš
lení. Podstatou této nauky je ta zásada, že výroba sama má nej
vetši zájem na slušných mzdách a platech, že snižováni prijmu del
níku a zamestnancu podrývá výrobcum pudu pod nohama. Nikoliv
tedy jen filantropické, nýbrž i hospodárské duvody mohou zpt1lsobiti,
že se na snížováni platu díváme bez radosti a elecekáme od toho nic

dobrého. Váš soucit s rolnikem, který za krávu dostane 400-500 Kc,
nebo s živnostníkem a obchodnikem, který má tržbu o tretinu až po
lovinu menší, je zcela spravedlivý. Ale dejme tomu, že bychom ješte
mzdy delniku a platy úredniku sešroubovali o tretínu nebo o polovinu.
Bylo by tim rolníkum, obchodnikum a živnostníkum pomoženo?
Obávám se, že by je naopak nemohla potkat vetší katastrofa, a že
by kráva stála už jen 200 korun a že by živnostnik a obchodnik ze
své polovicni tržby ztratili ješte dalši polovinu. Bohati lídé nemají
tak velké žaludky, aby snedli všechny krávy; kdyby nebohatí lidé
prestali jíst maso, cena dobytka by ješte trapneji poklesla.

Tržba obchodníku a živnostníku také vzniká zdrcujicí vetšinou

z nákupu vrstev, které jsou odkázány na mzdy a platy. Osekejte tyto
mzdy a platy, a do slz, které potekou z ocí zamestnancu, se primísí
slzy z ocí obchodníku a živnostníku, kterí svou existenci založili ne

na vlastní slle, nýbrž práve na tom, že jiní mají mzdy a platy. Ne
mužete dnes uhoditi delníka nebo státního zamestnance a nezasá

hnouti pri tom výrobce. Pod kabátem státního zamestnance jsou
dve tela: telo státního zamestnance a toho, od nehož on kupuje své
potreby. Kdybyste nyní podstatne ubrali na platech státním za
mestnancum, bude to míti snad nekteré príznivé úcinky na státní
finance, ale krise výroby, krise agrární, krise živnostenská se tím
prodlouží a zhorší. Nebot, pánové, komu prodáváte své výrobky?
Rozmysleli jste si už tuto velmi duležitou otázku? Žádáme-li spra
vedlnost pro státní zamestnance, je to ovšem k jejich prospechu, ale
neverte, prosím, že je to bez prospechu pro obchod, živnosti a všechny
druhy výroby. Jste spojeni s jejich osudem - at chcete nebo ne
chcete. Nemužete si své výrobky prodávat sami mezi sebou, protože
vyrábíte více, než abyste si stacili. Dnešnl naše výroba vzrostla
do vetších rozmeru, než aby snesla nízkou životní úroven širokých

vrstev.~Snížiti životní mírullidu:a):likvidovati velkou:cást",výroby

crayonu, zápisníku, soenecken a pod. psacích souprava podlozek; aktovek
a jiných nepostradatelných pomucek kanc. i technických má na sklade:

Velký
výber "'\:~qner Ii-'~_~c_~~=§I~!~i~~g~e~~!!~a~

-------- Astoria, Mont B1anc 'ltd.),

Ai.l1ó.u..ne~jJPJto-~'ell6.
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administrace t.l. pod
císlem 11.
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glictiny. Nabídky do
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III. vydání Brož. Kc 35'-,

FR. BOROVÝ
Dodá každé knihkupectví a

nakladatelství v Praze II., Národní tr. 18.

KAREL TOMAN:
Slunecní hodiny. Soubor veršu IV. Brožované
Kc 30'-. Váz. Kc 45'-.

FRANA ŠRAMEK:
Past. Brož. Kc 30'-. Váz. Kc 45'-.

A. M. TILSCHOvA:
Gita Turaja. Brož. Kc 45'-. Váz. Kc 60·-.

KAREL POLiCEK:
Muži v offsidu.
yáz. Kc 47'-.

OLGA SCHEINPFLUGovA:
Všední den. V tisku.

FERDINAND PEROUTKA:
Ano a ne. Brož. Kc 35·-, váz. Kc 45'-.

VITlzSLAV NEZVAL:
Signál casu. Bibliofilský výtisk Kc 60·-,
Utrpení nebo láska. BibiofiI. výtisk Kc 60'-,

S. K. NEUMANN:
Vzpomínky, Brož. Kc 25'-, váz. Kc 35·-,

JOSEF HORA:
Tvuj hlas. Státní cena 1931. Brož. Kc 20'
váz. 30'-.

R.BOROVÝ, PRAHA NÁRODNí 18

Dostaneteu všech knihkupcu a v nakladatelství

AN KETA LIDOVÝCH
_____ N_OV_IN KNiŽNí VEDETY
O nejzajímavejší knize letošního roku

upozornila na tyto naše knihy: LETOŠNíCH VÁNOCII BASS: Šest devcat Wiliamsonových. 168 stran.
Brož.Kc 20'-. Váz. Kc 30'-.

VlLLA CATHER: Stíny na úskalí. (Shadows on the KAREL CAPEK:
Rock).Pripravuje se. Marsyas cili na okraj literatury. Brožované

COLETTE: Mitsou. Brož. Kc 24'-. Váz. Kc 36'-. Kc 30'-, váz. Kc 45·-.
Sido.Brož. Kc 20'-. Váz. Kc 30'-. DEVATERO POHÁDEK a ješte jedna jako
Zlatícko Brož. Kc 28·-. Váz. Kc 40'-. prívažek od Josefa Capka, který nakreslil též

A. FRANCE:Zlocin Sylvestra Bonnardabrož. Kc 15'-. obrázky. V tisku.
Pod jilmem. Historie našich dnu I. 208 str. Brož.
Kc 12'50.Proutená panna. Historie našich dnu II.
216stran. Brož. Kc 12·50.Ametystový prsten. His
torie našich dnu III. 256 stran. Brož. Kc 12·50.
Pan Bergeret v Paríži. Historie našich dnu IV.
244stran. Brož. Kc 12'50. Všechny 4 svazky váz.
v jednom svaz. v plát. Kc 6?·-. Vpolokuži Kc 85'-.

,. W. GOETHE: Spisy 1.-XV.Vprekladech O.Fischera.
'OSEF HORA: Tvuj hlas. 92 stran. Brož. Kc 20'-,

váz. Kc 30'-, císI. výt. na similjapanu váz. v kuži
Kc90'-.

BolENA NiMCOvA: Korespondence. Spisu sv. VIII.
1048 stran. Brož. Kc 47'50. Váz. Kc 57'50.

S. K. NEUMANN: Francouzská revoluce. III dily.
1616 stran. 590 vyobrazení. 55 príloh. Brož. Kc
225·-. Váz. Kc 300·-.

VITiZSLAV NEZVAL: Schovávaná na schodech.
160stran. Brož. Kc 40'-. Váz. Kc 55'-.

1(. POLiCEK: Muživ offsidu. 356 str. Brož. Kc 35'-.
Váz. Kc 47'--. .

I. M. REMARQUE: Cesta zpátky. 312 stran. Brož.
Kc 25'-. Váz. Kc 35'-.

VLADISLAVRUŽiCKA: Biologické základy eugeniky.
84 obrazu, 840 stran. Brož. Kc 100·-.

FIANA ŠRAMEK: Past. 336 stran. Brož. Kc 30'-.
Váz.Kc45'- , nasimiljapanu v kuži váz. Kc 105'-.

WILLS.HUXLEY: Veda o živote. Díl I. a II. brož. po
Kc 100'-, váz. po Kc 125'-.

'AN WELZL: Tricet let na zlatém severu. 284 stran.
Brož.Kc 36·- . Váz. Kc 46·- .
Po stopách polárních pokladu. 296 stran, brož. Kc
36'-. Váz. Kc 46·-.

BERTY IENATÝ: Když se valí revoluce. 452 stran.
Brož. Kc 40'-, váz. Kc 55'-,
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DfvANDíl III. a IV. s.e pripravují.

K Shakespearovu dni.

Preložil univ. prof. dr. Otakar Fischer.

Gotz z Berlichingen. Clavio - Stella.

300 stran. Brož. Kc 22·50.
XIV.DRAMATA

Preložili Frant. Kuhka a Otakar Fischer.
VII.-VIII.VILÉMAPreložili O. Fischer, P. Eisner,

490 stran. Brož. Kc 35--. MEISTERA L~TA UCEDNICKÁ
J. Kamenár a E. A. Saudek.

I. a II. díl. Prel. V. Jirát a E. A. Saudek.

776 stran. Brož. Kc 75·-.Yáz. Kc 90·-.

III.
UTRPENf MLAD~HO 424 a 546 stran.

WERTHERA
Brož. I.Kc 30'-.Brož.II. Kc 37-50.

XV.FAUST
VÝBOR Z MLADISTV~

Oba díly váz. v 1 sv. Kc 82·50·1. a II. díl.LYRIKY IX.POVíDKY Preložil univ. prof. dr. OtakarFischer.
720 stran.Preložili E. A. Saudek a Oto Fischer. PreložiliO.FischeraE.A.Saudek. Brož. Kc 60'-. Váz. Kc 75·-.284 stran. Brož. Kc 22·50. Pripravuje se.

Dostanete je u všech knihkupcu a u fy FR. BOROVÝ, nakladatelstvl v Praze II., Národní trída 18.


