
Ptitomno~
ikova pozorování o krisi.

m venku na svátcích a nasbíral tam 'spoustu
6. Myslím, že by bylo škoda, nechat si je pro
tky jsem ztráviI v Polabí. Úroda v tomto po
úseku naší vlasti je nádherná, bohužel, marne

snažilnalézti cloveka, který by z toho mel radost.
ravdu zarážející. Z ceho se vlastne bude rado-
ni clovek?

v je nemocný stejne jako mesta. V míste, kde
, je veliký cukrovar. Opravují" jej, umistují
je a provádejí se nejaké pozemní stavby. Pro
y techto prací nejsou úplne hotovy, byli pro

zamestnaní delníci. V téže dobe stálo pred vraty
150 nezamestnaných, nabízejících své ruce.

r platí týdne 120 Kc.
e se reguluje Labe. Podnikatel platí delníkum
dne. Stežuje-Ii si delník, rekne mu pyšne inže

je to krásný plat a že se z toho dá pekne žít.
inteligent by si mel veru uvedomit, že z tako
V mohou vzniknouti šibenice. Trebaže on sám

éplaty nemuže, mel by se vyjadrovat opatrneji.
vel mi prednosta na stanici, že zná ceské velko
kterí platí zemedelským delníkum pouze 4 Kc
ti Kc) denne. Clovek se musí divit, že takových

enl ve státe více. Slyšel jsem i to, že Slováci pra
hodin týdne a vydelají si 209 Kc. Kde je zákon

ové denní práci? jaký strašný primitivism!
sedlák, naríká chalupník, naríká delník 

nedostává penez. A techto penez leží v našich
h ústavech miliardy. Od roku 1919 se vklady

rnásobily. Absurdnost šetrení a vubec celého
o penežního hospodárství nemuže býti nicím

okonaleji znázornena nežli práve zjevem sklí
uvztekaného venkovana uprostred nádherné
zjevem napechovaných mešcu, hlídaných lidmi,

úplne v osidlech financní mytologie. Stroji je
o, aby zošklivil cloveku tanec kolem zlatého

lechno tomu nasvedcuje. Peníze jako merítko
budou bud vráceny svému puvodnímu poslání
oveku, anebo bude nutno ohlédnouti se po me
ém. Peníze jsou dnes do té míry zpolitisovány,

hrozne všecky vztahy lidí k lidem, k vecem,
a konecne i k sobe samým, že bez radikálního
tomto smeru je marné všecko úsilí o nápravu.
ho našeho snažení, cílem celé té nesmírné
rodní cinnosti muže býti toliko lepší clovek,

napechovaná pokladna.
kovických železárnách zavedli pocítací stroj
iii 35 úcetních. Na Žižkove kopalo základy pro
i rypadlo a vzalo tím prý práci 40 delníkum.
e prehrady u Vraného u Prahy bylo dáno do

rovnež rypadlo a vyhnalo z práce 300 delníku.
se v zemedelství rozmohlo do té míry uží-

6, že stací k obdelání pudy pouze šestina drí
ctu zemedelského delnictva. Pri tom však

o 30% vetší. A podobných faktu je nescíslne.
m dusledkum vede racionalisace, namírertá
eku. Všecko se jen prevádí na peníze, clove.k

zadarmo pracovat nemuže - tož pryc s ním! A pak se
volá po konsumentovi! Co muže spotrebovat clovek ne
zamestnaný anebo takový, který má 4 Kc denne? vý
chodisko z tohoto hrozného kruhu je jedine v tom, že se
prestanou bilancovati peníze, nebot všecko, co na svete
je a co stvoril clovek, je tu proto, aby sloužilo cloveku,
a nikoliv proto, aby vydelávalo peníze. BiIancovat se
má vyrobené zboží a možnosti, jak by se pri této výrobe
dalo zamestnati co nejvíce lidí. Všecko ostatní jsou
strašné bludy, jež ve svých dusledcích vedou k sebe
vraždám z hladu, strachum a nekulture vubec. Zoufal
bych si, slyším-Ii o sebevraždách' nezamestnaných
a zároven o stížnostech, že obilní prebytky se stále hro
madí proto, že je málo jedlíku. je stejne k zoufání slyšet,
jakým barbarským zpusobem jsou vykoristováni za
mestnaní, z nichž dnes vetšina vykonává práci za dva;
a zároven císti nebývalé císlice o stavu nezamestnaných.
Ze všeho je videt, že naše myšlení pokulhává za skutec~
ností. Proc se nezkrátí radikálne pracovní doba? Ne
verím, že by delník chodil do hospody anebo že by zvet
šený volný cas venoval vecem sociálne neprospešným.
Že by se našli jednotlivci, kterí by zlehkomyslneli v oka
mžiku, když by pocítili úlevu od bezduché driny, je
jisté - prevážná vetšina lidí by však ozdravela a stala
by se odolnejší vuci ruzným svodum. Mám už dávno
tušení, že pri trošce správného vedení a výchovy se clo
vek pri soustave zarucující nejplnejší možnou svobodu
vyvine na tvora opravdu sociálního.

je tu jedno veliké nebezpecí. To totiž, že zkrácení
pracovní doby v prumyslu zostrilo by napetí, již bez
toho znacné, mezi venkovem a mesty. Útek z venkova
by se mohl stupnovati. Tomu by se však dalo zabrániti
tím, že by každý uvolnený prumyslový delník musel
si odpracovati jistou cást hodin na venkove v zemedel
ství. Kdo zná trochu pomery na statcích, ví, že by tu
melo býti nejméne trikrát tolik lidí, kolik jich tu sku
tecne je. Naše statky a živnosti vetšinou živorí, pone
vadž není dostatek pracujících lidí. Byl jsem lani na
dovolené na jednom zbytkovém statku. Obrovský dvur
bývalého panského dvora obklopený se všech stran bu
dovami. U statku bylo ponecháno asi 150 meric polností,
mezi nimi rozsáhlé zahrady asi s 1500 stromy. Na tomto
obrovském objektu se drelo do úpadu 6 lidí, zatím co
tu bylo práce pro 20-30. Kdo má trochu hospodárské
ho cítení, vycítí ihned, zda statek hospodársky kvete
ci živorí. To volá na cloveka z každého kouta a každé veci.
Zbytkový statek živoril. Onech 1500 stromu nemelo toho
roku ani jednoho plodu, a myslím, že se to opakuje s ma
lou Zmenou každý rok. je to prirozené. Stromy se ne
ošetrují, neobrývají, nehnojí - a dusledkem je úplná ne
plodnost. Stejné jeto i v jiném smeru. Mléko od krav nedalo
se pít -páchlo kravským lejnem proto, že vemena nebyla
pred dojením myta - prací udrená a bídne placená do
jicka nevenovala tomu pozornost. Pole rovnež byla zá
nedbána.- všude, všude to volalo po lidských rukách.
A já si myslím, že by. to nebyl nijak .težký orgaI!isacní
problém, aby mestský clovek pomáhal venkova'nu v je~o
drine. Priznal se mi deputátník onoho zbytkového statku,
že 'podle kolektivní smlouvy zemedelského delnictva má
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nárok na I kg omastku mesícne. Není ve smlouve urcite
receno, jakého omastku. Majitel mu tedy dával I kg
ceresu - nejlacinejšího umelého tuku. Pri tom statek
mel 23 kusu dobytka, pro který bylo potrebí denne na
sekat plný dvou párový žebrinový vuz trávy, tuto naložit,
složit a odnosit do kravína. Už to je úkon, který vysílí.
Stejne udrený byl i majitel. Nejlépe se vedlo na statku
domácím zvíratum. Clovek byl úplne jejich otrokem,
príslušenstvím. A tak více ci méne cerne to vypadá všude
na našem venkove. To je ten rub onech miliardových
vkladu v našich penežních ústavech!

Slyšel jsem o presidentovi, že mu záleží predevším na
konsolidaci pomeru u nás. Verím tomu, jsou asi v po
dobném duchu zpracováni všichni lidé na úredních
místech jen ponekud odpovedných. Heslo konsolidace
je jiste potrebná vec a odpovídá smyslu pro porádek,
který je nám každému vrozen. jde jen o to, aby lidé 
strážci té konsolidace - byli sami konsolidovaní. Bohužel,
není tomu tak. Byl jsem na pr. svedkem tohoto zjevu.
Na venkovském nádraží pokutoval vrátný ženu, která
vkrocila na peron bez lístku. Na to je pokuta 10 Kc. (To
je bežný denní plat delníka na venkove.) Žena peníze
nemela. Dala se do pláce. jedna její známá jí peníze
nabídla. Cestující odsuzovali tento komisní postup vrát
ného a i já jsem neco rekl. Vrátný mi ihned hrozil zatce
ním, protože prý se mísím do úredního výkonu. Vrátný
zmizel a tu ke mne pristoupil clovek a rekl mi, že pri
chází na nastupište bez lístku 20krát denne a vrátný mu
nic nerekne. Šel jsem hned na prednostu a tam jsem
mu rekl, co jsem videl. Slušne a vecne. Prednosta hned
mi vytkl, že jsem komunista a abych si dal pozor, že je
v míste cetnická stanice. Rozešli jsme se však celkem
v dobrém. já jsem však mel v hlave plno chmurných
myšlenek a jednou z nich bylo nepríjemné vedomí, že
u nás bude to brzy takové, že každý projev zdravého
rozumu bude považován za bolševismus a komunismus.

Krome toho z komisního jednání vrátného a pred
nosty zaválo na mne cosi z krutosti ruského mužika.
Nezapomenu na to, jak snadno a jak rád clovek cloveka
sekýruje. Ruskému zaostalému mužiku stacilo dáti bic
a naznaciti, kolik lidí má hlídati, aby se z neho stal
komisní chlap non plus ultra. jako by to byl jeden ze
základních sklonu jeho duše. A tento primitivní sklon,
zdá se mi, že se zacíná projevovati i u nás. Predpisy,
predpisy - predevším a ve všem, pekne komisne, ostre!
já si myslím, že predpisy jsou nepostradatelnou pomuc
kou úcelné práce a rádu, že však pri jejich provádení
má clovek také mysliti na paragrafy vlastního srdce.
Rekl jsem to otevrene prednostovi, který se mnou sice
souhlasil, dodal však, že dnes je na železnicích takový
stav, že musí býti stále pripraveni na špicly a že jsou
shury zavaleni predpisy, pokyny a radami, jak šetrit
atd. Stežoval si, že vina je na obcanstvu, které posílá do

parlamentu neschopné lidi atd. Zkrátka vyklubal sez neho nakonec clovek opravdu se srdcem. Rekl mi, že
by se osobní doprava, která je težce pasivní, mela pro
vádeti úplne zdarma a že by se to melo priraziti na ná
kladní službe. To je správný postreh, kterého by si meli
nahore povšimnouti. Ruský jeden národohospodár rekl,
že železnice nejsou tu proto, aby vydelávaly, nýbrž
proto, aby sloužily hospodárskému životu státu. jsou
proste pomuckou, nikoliv úcelem. jsme tu zase u tech
proklatých penez, jež všecko matou a zatemnují a
ubíjejí cloveka, v tomto prípade železnicní zamestnance.
jsou všichni znervosnelí, ustrašení - je to peklo! Tož
takto potom se projevuje úsilí o konsolidaci dole. je to
konsolidace, jež láme lidské pátere, ackoliv ve skutecno-
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sti by je mela rovnat. Všude strach, neduve
libovule. Veru, cloveku se nekdy zdá, že žijeme
je to ale nesprávné. Dole v širokých masách n
po nejaké vuli ke vzpoure. Lidé naríkají, nad
nic více. Kdyby meli všichni kus práce, byl by
každý zase ve své kuži. Co sklicuje každého,
aféry, je bezohlednost berních úradu a komisn
ních cinitelu. já si myslím, že za tím vším vezf
za tou komisností - to, že je vláda špatne inf
svými duverníky, že z této špatné informova
plývají nevhodná opatrení. Bic je v první rade
vzíti na byrokraty a popohnat je, na financ
háce, aby neco podnikali a opatrili lidu práci.
u nás vládní kruhy jsou si vedomy toho, že lid
jak už bible tvrdí, na nrž všecko stojí, a ne'
základem státu je práve spokojenost to
N ehci tento lid idealisovati. Prevrat probud
každého cloveka u nás premrštené nadeje a
budou moci býti splnena až pozdeji. A z to
hrozné války je kus té dnešní mizerie a koco .
méne pevne verím, že stát má jedine spolehliv
v tomto lidu. Kdyby se opíral o ty, již se p
príslušníky "desíti tisíc", netrval by ani 24 hodi
žádný stav není dnes tak zkorumpován, jako ti
possidentes". Vubec svoboda u nás pusobi pr
na nové boháce. Hmotná neodvislost ucinila z ni
ne rozvrácená individua. Pokud nebyli hmotne
byl strach z budoucnosti jedinou autoritou, kt
jakmile, zbohatnuvše, mohli se strachu vys
se z nich nihilisté - neuznávají proste nic n
Podle toho vypadají také jejich ciny! Vubec j
podívaná na nekteré lidi, kterak s každou st
prídavku anebo ušetrenou tisícovkou stávajf
štejšími. je možné pracovati proti tomu buz
boženského cítení? Netroufám si odpovedeti
rádení primitivu a všichni inteligentní lidé by
tomu meli postaviti. My inteligenti meli bycho
proti zrudné rozmarilosti bohatých staveti s
prostotu našeho vnejšího života, proti jejich
prázdnote naše vnitrní bohatství lásky, lidsk
hy po spravedlnosti. Dnes jsou taková fakta
ského dení, že nám mohou sloužiti jako vydat
níci. Nevím, není-li to naivní ode mne, když sJ.

že tímto zpusobem jednání by každý inteli
vydatne prispíval k vytvárení onoho stavu
mínení, v nemž lidé s nejmenšími potrebami bu
vyšší úcte a tato úcta by klesala úmerne se st
potrebami a práními. Za takového stavu verejn
by se boháci za svuj majetek han bili a nikoliv se
bili, jako dnes. je to opravdu utopie? Verím,
který bude chtít zustati zdravým, nebude to
hatství. Tím jeho zájem o hospodárský podkla
stence neutrpí žádnou újmu, spíše naopak. "Ni
za všecko být odpovedným" Je tak práve heslo
nového rádu. -

Ve skutecnosti, velmi duležité, že byl St
necne vyhozen na smetište, spatruji pocátek
našeho života v osvobozené vlasti - totiž za

naší inteligence proti rádení primitivu. Je jiste
že techto primitivu je více v tábore lidí maj
mezi socialisty. Toho primitivismu je v naš
ješte mnoho a bude ho stále dost. Celá dnešnf
ská krise, racionalisace jak se provádí, nezames
tot všecko výsledky cinnosti primitivu. A V

ten boj lidí s lidmi o skývu chleba je strašný pri
Máme se rváti sami se sebou, se svými ned
jediné to má smysl.
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Noviny a knihy. "I Ilterárni rubriky mohly by býtí dobré a ca
sové, kdyby byly homogenni, kdyby mely páter, kdyby mely mládí
a ideu, kdyby nebyly delány levou rukou, externe. jak ubohá je kul
tura (a její rubrika), když nemá práva na vlastniho redaktora,
jako soudni sin, zlámané nohy, parlament a sport? Nevraci se tato
výtka jako bumerang zpet k šéfredaktorovi, aby Iiterárni hlídku
ucinil casovou, metodickou a soudobou? My všichní delníci knihy
pri.slibujeme takovým redaktorum všechnu pomoc od ínformaci,
kreseb, obrázku až po nejvýstižnejší štocky a úryvky románu zdGlrma

státních úradu nedotkl se onen duch, který v bežném zarízeni typisuje,
standardisujea zjednodušuje tak, aby byla zduraznena v prvé rade
jejích úcelnost. Prí stavbe a zarizování úredních budov není kladen
dostí duraz na tuto jejich úcelnost a na konstruktivní povahu jejich
práce. Tento nedostatek chtejí úrady vynahradítí vnejší honosností,
kterou konec koncu zaplatí poplatník, aníž by se tím admínístrativa
nejak uspíšila. je dobre, že státní správa zacala s normalisaci svého
úredního papíru, ale je potrebí, aby šla dále a normalisovala, stan
dardisovala, vrátila své úcelností všechno vecné zarízení státní správy.
Tato normalisace pri stavbe a zarízení úredních budov by odlehcila

hodne státním fínancim, aníž by. nekoho poškodila. V. G.

S cím souhlasíme.

Subvencované hospodárství. "V souvíslosti s rešením na

léhavých. úkolu soucasné hospodárské politíky objevují se u nás
neustále jednak hlasy Iiberalistíckých národohospodáru, kterí ne
mohou se smíríti se soucasným hospodárským vývojem, smerujícim
k vetši kolektivísaci a spolecenské vázanosti a jednak spory jednotli
vých odvetví, zejména v prumyslu a zemedelství, která sí vycítají,
kdo z ních je více vládou podporován a kdo více potrebuje státní
pomoci ke svému zabezpeceni. Všechny tyto zjevy svedcí o veliké
bezradností a nedusledností prežitého hospodárského liberalismu,
který na jedné strane s komíckou vážností mává starobylýmí hesly
o volné souteží a nezasahování státu do soukromého podnikáni a na
druhé strane žádá od státu pomoc, ochranu í úlevy a nastavuje dlan
všude, kde muže. V žádném státe, který chrání své hranice celnímí
hradbami proti dovozu· cízích výrobku a poskytuje zjevné nebo
dumpíngové prémie na vývoz svého zboží, nelze mluviti o hospo
dárské a konkurencní volnosti. Zemedelství je dnes chráneno slo
žitým systémem cel, dovoznich listu a ruzných zákonu valorísacních,
žívnostenská politíka opírá se o koncese, prukazy zpusobilosti a
o škatulkování rozsahu žívnostenského oprávnení, prlll11ysl sdružuje
se v.mocné kartely tuzemské i mezínárodní k regulaci cen i výroby,
penežnictví ujednává jednotné podmínky úrokové atd. Papjrové
a marné je í volání liberalistických kruhu a politíckých stran proti
tak zvanému etatísmu, nebot prakticky se veci vyvíjeji tak, že stát
je stále vice nucen zasahovatí jakožto regulacní a vyrovnávací ci
nítel do soukromého hospodárství a samotné obcanské strany i "libe
ralístícké" hospodárské kruhy jej k tomu pohánejí. Nynejší hospo
dárská situace je nejméne vhodná k tomu, aby se v ní ventilovaly
a vybíjely neplodné spory o významu jednotlivých hlavnich odvetví
hospodárského žívota a staré názory proti hospodárské vázaností
a etatísmu. Umele podporováno jest dnes ve státe skoro každé od
vetví hospodárského žívota a nejvíce na to doplácejí vrstvy kon
sumentské. je známo, že náš vývoz prumyslových i zemedelských
výrobku je z velké cástí ztrátový a že musí na nej dopláceti tuzemšti
spotrebitelé. Stací uvésti na príklad jen stamílionové exportní prémie
v dovoznich listech obilních, nebo príklad našeho cukru, jehož vý
robní cena ciní nejméne 150-160 Kc za 100 kg suroviny, ale vývozní
cena cíní pouhých 80 Kc. Veliké cástky musí náš konsum dopláceti
na naší celní ochranu zemedelskou í prumyslovou. Ve Spojených
státech dostává zemedelec za 100 kg pšeníce 50 Kc, v jíhoslavii
96 Kc a u nás smerná cena, vzatá za základ celních prirážek, ciní
195 Kc. Krome toho nutno uvážití též velikost da110vého zatížení

naších spotrebitelu. Celkem lze tedy ríCí, že skoro celé hospodárství
soukromé je u nás vlastne subvencováno, a to v první rade na úcet
konsumentu ajejích nizké životní miry. ("Národní osvobození.")*
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AImamater s rozbitým stropem.

- už je to dávno - spadly na techníce stropy, ve
ho nadávat: na Víden, která utlacovala ceské vysoké
la je hnít ve starých, sešlých budovách. - Ale stalo

neco se stropem v novostavbe filosofické fakulty u par
talo, dobre nevime. jedni s Grošem ríkají: nic se ne

ten strop nejak oprýskal. - Ale druzi tvrdí opak a
e pravdy, ponevadž k vuli oprýskaným strop lim se

vlrají. jako by tady byl úmysl neco zakrývat. - Pre
J1ápadná rychlost, s jakou se to "neco" v budove filo

je-li se "neco" v budove, kterou zednici porádne ješte
trochu brzy. Naprotí filosofické fakulte je parlament;

. Kulturni nebo rozpoctový výbor parlamentu by si
kursi do této filosofické fakulty s rozbitým stropem.

~patie k filosofllm, ale pro vec vážnejší: je to parla
oluje desítky a sta milionll na rllzné verejné stavby.

tedy mel mít zájem nejen o to, co se staví, ale také, jak
mlci, ovšem nestranni, by rekli této parlamentni ex

filosofickéfakulty, kde byla chyba. Ale laíkovi stací
fické fakulte je zavreno, že tam padal (odprýskal)
, že je zde neco v neporádku. Prejde se pres to s f i 10-

an, jako v celku se prešlo pres porícskou katastrofu,
40 životu, ale která dosud není plne osvetlena? Filo

dl s filosofickým klidem rozbitý strop v alma mater.
ejí klidne ti, kteri nechtejí, aby za státní penize se

e a špatne. Stát za své penize muže chtit, aby nepa-
budovách, které staví. V. G.

Normalisace.

ráve maji býti normalisovány úredni papíry, úrední
kety. Je to vec velmi úcelná, nebot papíru se popíše

dech nekdy více než je to zdrávo, a taková normali

paplru znamená zjednodušení, zlevnení, ekonomii.
alisace do státní správy, mela by si povšimnouti
mnohdy stoji více než kancelárský papír v jednot

• To je problém úredních budov, zarízeni, úradoven
mnoho, stav i budovy, které by šlo redukovat na ne

typu. To jsou školy, pošty, berní správy atd.; my
Ie ve stavbe úrednich budov se uplatnuje nejruznejši
nádraži bylo dokonce postaveno v moravském své-

Uteratura o architekture mluví o ekonomii staveb, zdu
úcel stavby. Pracuje s velkými okny, s jednoduchými,
stavebními prvky, aby byla stavba úcelná a levná.
e drží se však v celku vyšlapané cesticky z minulých

moderní architektury se jich nedotkl. jsou to paláce,
tom, že státní správa se chce representovat. Projdeme

ejme se, kolík soukromých domu je obloženo kame
mramorem. Velmi málo. Snad jenom banky stavejí tak

.hlavne stavi tak nákladne stát. Dovedeme si klidne

I budovy daleko jednodušší, jako budovy, které by
vnl nákladnost, mramorové vyložení uvnitr. Totéž
liclo vnitrním zarízení kanceláre. Lze sí lehce pred
lomožno standardisovat úrední nábytek tak, aby byl
Uk typu, které by se prímykaly'k adminístrativním

kterého úradu. Naproti tomu ve státních úradech ná
úradovne je z jiné vesníce. jednou je to nejdražší mo
který neni úcelný a jednoduchý, po druhé je to drahý

ek videnský, preplácané lustry, aby. v podrizených
se pralí o nejjednodušší potreby zarízení, aby úrado
, které jsou zarízeny v duchu dob, kdy se psalo ješte

• Taková standardisace úredního nábytku by zna
enl, vypravení úradoven, nebot by umožnila pev

dobrou kontrolu. Vnejší úpravy i vnitrního zarízení
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jeme ovšem ani tuhou kubátovskou reglerrtentací, ani f

zájmem, který se k mládeži sklání jenom pro její - hlasy."
("Na~e

H. Ripka:

Národnostní problém není ješti
rozrešen.

(Odpoved dr. G. Petersovi.)

"Prítomnost" je dlužna odpoved na clánek nem
poslance dr. Gustava Peterse, který byl uverejnen v
nom z únorových císel tohoto listu. Nedávno si dr. P
stežoval v orgánu své strany "Bohemii", že na
strane zmizela témer ochota k diskusi o národno

problému, která pred nekolika lety byla dosti
V tom má pravdu: dnes opravdu ochabl zájem o
diskuse, a ovšem i pokud jde o jiné než jen n
nostní otázky. Nedostatkem vecných, živých ro

.trpí náš verejný život; tím více je ovšem strani
polemik a hádek. Souhlasím s Petersem, že duch
politický život u nás povážlive znehybnel a že je
skrovný v našem politickém vedení. Opravdu, z
a parlamentu, od politických vudcu slyšíme má!
podnetnejší slovo. Pred nekolika dny parížský kor
dent "Lidových novin" Richard Weiner, kome
Briandovu mírovou rec v malém provinciálním mest
Gourdonu, psal, že v nedeli v Paríži nic se ve vládi
muže státi, protože ministri se rozjíždejí po venkovs
mestech, aby promluvili k lidu. V západních zemi
slyšet politické vudce velmi casto. U nás velmi zri
Je témer vždy událostí, ujme-li se slova ministr v n
parlamentu. Predáci stran málokdy vystupují na
mentní tribunu. Na schuzích objevují se obycejne
nictí agitátori. Lid se chce jen agitacne zpracov
Není poucován, to znamená, není veden. Stežuj
Peters, že se málo diskutuj e o národnostní otázce,
jeho stížnost rozšírit: diskutuje se vubec málo. Pro
náš politický život duchovne tak chudý a neh
Diskuse je prece nervem demokracie.

Je-li nedostatek diskuse, která analysí vede k d
umení a tím k positivnímu rešení, obecne ško
zvlášt jím trpí ceskoslovensko-nemecký pomer. P
ve svém clánku v "Prítomnosti" zabýval se ot
jsou-li Ceši s Nemci vyrovnáni. Nechci v této souv'
zkoumat, je-li otázka dobre formulována: slyšim
ozvuk staré terminologie z doby predválecné, kd
stále o nejaké "vyrovnání" (rakousko-uherské,
nemecké, vyrovnání koruny s národem ceským,
rovnání národu s ríší atd.). Dnes by se spíše melo
o rešení národnostní otázky, o úprave ceskoslov
nemeckého soužití. Souhlasím s Petersem, že náš n
nostní problém dosud rešen uspokojive nen!.
Nemcu ve vláde není jeho posledním, nýbrž pocát
obdobím. Cením ji však mnohem výše než Peters. S
ne receno, domnívá se, že nemectí ministri do
jen drobtu a že s námahou, ale ne vždy se zdarem
nují nejkriklavejšímu bezpráví. Ve skutecnosti
nemeckých vládních stran je mnohem pronikavejM.
zabranují jen nespravedlnostem, nýbrž chránl ús
nemecké posice a docilují znacných úspechu. Neml
se o nich príliš hlasite, deje se tak zpravidla proto,
se príliš nebouril ceský šovinismus. Ale co je nej

Politika a trampové. "Výnos ceského zemského presidenta
o táboreni v prirode prispel k mnohým objevum v našem politickém
živote. Predevšim se ukázalo, jak se na vec divaly politické strany,
zvlášte levicové. Zvedly-Ii ihned odpor proti výnosu, tož jen jaksi
druhorade pro jeho protiústavní karakter, pro ten zákonite nepod
ložený zásah do sféry základních obcanských práv. Spíše bylo možno
nahmatati v jejich protestech zájem jiný, který ovšem plne vynikl
teprve, když se na divoké protestní schí'lzi trampu na Vinohradech
19. kvetna ukázalo, že náš tramping je daleko vice pod vlivem
komunistí'l, nežli se tyto strany dosud domnivaly. Ve chvíli, kdy to
poznaly, p6lzbyly socialistické strany mnoho zájmu o vec trampu.
Takový pomer k mládeži, jaký naše levé strany a jejich tisk ukázaly
pri této priležitosti, není nicím, co by je zvlášte zdobilo. - K povzne
sení nálady umravnení naši mládeže a tím i jejíhO táborení, nedospe-

Pr(tomnos~

s dodáním do redakce. Bude-Ii treba, opatríme své nakladatelské

oficíny zvláštními pokojí pro redaktory, aby se u nás cítílí doma
jako na policejním reditelství. jen sem s temí -gely, -omy, -achy,
-axy, -ksgy literatury, aby ucinilí z rubrik nebo jen z témat lite
rárních a umeleckých to, co stvorili jejich kolegové ze sportu, soudní
síne atd. Budeme mít potom také zprávy o matchi té které knihy,
budeme mít stovku portretu populárních spisovatelu, maliru, so
charú, jako nyní probihá stovka sportsmanu. A Vladislav Vancura
bude tak populární jako Franta Nekolný. Ne, za literární hlidky
nejsme my, "nakladatelé", odpovedni; nemužeme za to, že naše
svátky, to jsou dni, kdy vydáváme novou knihu, nejsou svátky
národa, jako bývaly, že pátky v knihkupeckých krámech, kdy pri
cházely novinky, zí'tstaly milými dny jen nekolika stovkám ctenáru.
Že literární rubriky neprihližeji k psychologii bežného
ctenáre, uštvané a zkažené zvucnými a svudnými ti

tulky? Nepokládám titulky za výraz zkázy ctenáre. Nenamítal
bych nic proti tomu, kdyby v kulturní rubrice bylo vysazeno dvou
stredními typy z tucného grotesku DRUHÝ DíL KOPTOVY TRI
LOGIE JEDINÉ VÝCHODISKO KONECNE VYŠEL! Lec ne
dockáme se toho asi. Duch novin, ten je zcela jinde. Duch dnešních
novin je dokonce dvojí. S malými výjimkami mají naše noviny dve
duše. jednu ranní, lépe nocní, seriosní, dukladnou, mravnou, druhou
dopolední, lehkou, neseriosní, povrchní, nemravnou. - O divadel
ních premiérách se utvorilo v redakcích mínení, že je to spolecenská
událost, které se úcastní treba 2000 lidí. Premiéry knih, t. j. vydáni
knihy je úcastno i pet tisic lidi a ctenári také by rádi konfrontovali
svuj posudek s posudkem referentovým. Matchi S. K. Libechov
versus S. K. Komorany bylo prítomno 22 z mužstva S. K. Libechov
a S. K. Komorany, soudce Lelicek a 12 klukí'l z obou vesnic. Jaká
to byla spolecenská událost! 4 muži byli odvezeni do nemocnice a,
ejhle - o této spolecenské události referuje nejméne deset listí'! ve
svých sportovních rubrikách. Snad by se dalo namitnout, že na
kladatelství je obchod, sport že je idea. Ale nechceme srovnávat
príjem sportovního matche s prijmem nakladatelství za také takový
nejaký match s lidskou nevšímavostí, s príjmem za prvni expedicí
dobré knihy - dopadlo by to v neprospech knihy. - Dobré naklada
telstvi musí být v této podivné dobe pasivni jako divadlo, výstavy
a jiné kulturni podniky. Pasivitu musí prekonávat dí'lvera v bu

doucnost. Na novinách záleží, jaké ~o priští bude. Dobrí editori
myjí sí ruce. Chybovali-li v prekrvování knižniho trhu, nesou na
svých bedrech tiž i skladí'l a pohledávek. Noviny však dosud nebyly
pravými pomocniky jejich práce. Neni na svete receptu, jak upraviti
pomer novin k dObrým knihám, a sedmá velmoc nedala by si asi
predpisovat cesty i ve svých kulturnich rubrikách. Nemeli-li jsme
dobré školy, vyšla-li naše generace z rozkladu války, mely by
dobré noviny (bez vedlejších odpoledních možností) možnost na
pravit všechny škody i vady vzdelání, mnohé krivdy i nedostatky
sociální. Bez kníh se tato práce neobejde. Spolupráce novin a knihy
je otázka novin, nikoli nakladatelských oficin. Noviny budou po
máhat dobrým knihám, budou-Ii bystre težit z jejích prinosu a
zjednají-Ii jim právo a místo ve svých rubrikách, místo a právo,
které jim náleží." (V. Polácek v Zpravodaji Družstevní práce.)

*
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a o tom se Peters nezminuje: ceskoslovensko
vládní soucinnost otevrela cesty k rozumnému
rodnostního problému, a již dnes, po necelých
h, je tak obecne uznávána, že ani nacionální
ne nemyslí na její rozbití. Zapustila tak pevné

fe ji nevyvrátila ani vichrice, která se rozpou
nemecko-rakouský celní plán. Peters studoval

historii cesko-nemeckých boju od r. 1848 do
války. Muže proto oceniti, jak veliký pokrok

historické perspektive znamená, že se dokonce
ové válce, kdy ceskonemecké utkáni bylo nej
jll, podarilo za nekolik málo let uvyknouti na
vensko-nemeckou spoluvládu jako na samozrej-
bema stranám prospešnou státní nezbytnost.
snad treba dolicovati, jak je významno, že se

uznáním této spoluvlády zmírnilo národnostní
fe se tím vytvárí príznivé psychologické ovzduší.
, nepodcenuje-li dr. Peters nemeckou úcast ve

aké proto, že byla uskutecnena bez ujednání
ho programu. je pravda, že r. 1926 stala se
o vstupu nemeckých stran do vlády bez progra
punktu a záruk. Bezprogramovost byla tu ostre
a s nemecké i ceské strany, ale myslím, že výtky

ramenily ze stranických duvodu - byly to
lm tehdejší oposicní strany, které temito útoky
vubec na t. zv. obcanskou koalici. Nedostatek

u je jiste slabinou, ale v daném prípade bylo
velikým politickým programem, že se provedla

ka praktické vládní soucinnosti ceskoslovensko
é. Ostatne, kdyby byly ceskoslovenské a ne
strany zasedly nejdríve k poradám o stanovení
o národnostního programu, nebyly by se dohodly
Zkušenosti predválecné musily býti odstrašujícím
em. Cesta nejaké právní úmluvy, pokracování
i "punktací" nemohla vésti k cíli. Co se nemohlo
niti právne, podarilo se via facti. Bylo dobre, že
eli v rukou právnici nebo politictí teoretikové,

praktictí politikové. Sebe vznešenejší a ušlechti
Iitická idea nabývá ceny, pocne-li se realisovati.
á politika nepohybuje se ve vzduchoprázdném

: je praktickým umením, jak realisovat ideje.
cflem rešení národnostního problému, nemohlo
astnejšího východiska nad zahájení praktické

ráce obou národu. Na nemecké strane melo by
é pocítati s naším založením: nemáme mnoho
ani záliby pro cisté ideologiování, dáváme pred
eám praktickým, ideám realisovatelným. Ne
jsme nikdy ve filosofii. Nejvetší tvurcí osobnosti
národa byli reformátori náboženští, mravní,

gictf, politictí. jsme národ praktiku a realistu.
však zduraznuji znovu shoduji se s Petersem,

dnostní pomery v Ceskoslovensku nejsou ješte
dány. Mohou-li býti Spina a Czech, dríve Mayr
g ve vláde tohoto státu, je to zatím jen záruka,
neocenitelná, že k uspokojivé úprave dojdeme.
lm k ní jen spejeme, cíle jsme ješte nedosáhli.
k, který má vubec nejvetší zásluhu, že jsme již
ré ceste, neustále opakuje: národnostní otázka
uležitejším problémem tohoto státu. Vinou našich

a žurnalistu. toto vedomí neproniklo ješte tak,
bylo treba. Nutno ostre vytknouti, že je u ve

ceskoslovenských politiku tak úžasne málo
, vésti lid k poznání, že je v životním zájmu
ovenska, vyrešit národnostní otázku, což prak
amená získat Nemce pro republiku. je ovšem
že odvaha u nemeckých politiku není vetší;
výjimkou je ministr Spina, který z nemeckých

politiku n~jdurazneji mluvil otevrene o potrebe dohodyNemcu s Cechy. Na obou stranách zpravidla problém
se obchází. Tím však není odklizen. jde ovšem o vec
velmi choulostivou, a je proto treba mnoho dumyslného
taktu. Ale odvaha je s taktem slucitelna. Ostatne také
v tom je umení politické. Masaryk jako hlava státu je
jiste mnohem vázanejší svou odpovednou funkcí než
jiní politikové. Predstihl všechny v otevrenosti a od
vaze, jak mluví, nabádá, pracuje, vede k ceskoslovensko
nemecké dohode a soucinnosti. Za volební kampane pri
posledních parlamentních volbách vyslovili se rozhod
neji pro národnostní spravedlnost a rovnoprávnost jen
Beneš, Hampl a Dérer, ale ani oni nevenovali veci více
než nekolik vet, z kterých však bylo aspon pozorovat,
že jsou odhodláni k praktickým pocinum. V naší poli
tice podcenuje se vážnost národnostního problému. je
bohužel v naší povaze, že se dovedeme vzchopit k cinu
teprve ve chvíli naléhavého nebezpecenství. Opatrne
mu predcházet vcasnými opatreními a tím je napred
marit, dovedeme zrídka. Rozumná politika káže, aby
chom v rešení národnostního problému meli iniciativu
ve vlastních rukou; jinými slovy, abychom nebyli k ne
jakým národnostním ústupkum donucováni - tím by
se jejich hodnota velmi zmenšila. Mám obavu, abychom
nepromeškali nynejší stále pro nás príznivé doby.

Slyším pohodlnou námitku: co se tedy má delat?
Necítím se povolán, abych navrhoval urcitý program.
Ale nechteje se omeziti jen na negativní kritiku, upo
zorním aspon na nekteré veci. Predevším melo by se
zanechat dráždivých, hloupých šikan. Prijde-li na praž
ský magistrát nemecká paní, která zdvorile žádá, aby
se jí složitá pozemková transakce vysvetlila nemecky,
protože neumí cesky, národní ráz tohoto státu nebude
porušen, jestliže se jí vyhoví.. Meli bychom pochopit,
jak musí Nemce dráždit, jestliže nápisy ve vlacích ne_bo
jinde jsou na posledním míste v jazyku nemeckém. Zá
dáme od nich loyalitu ke státu, ale ciníme se v denní
praxi až príliš casto, abychom je od tohoto státu od
puzovali. Nikdo ješte nezískal lásky nevlídností a vyzý
vavým pripomínáním: já jsem tu pánem. Jak bychom
se byli bourili, kdyby v takové Chrudimi Rakousko
nejen na úredních budovách, nýbrž i na trafikách a
hostincích zavedlo oznacování budov napred v nem
cine, a teprve na druhém míste v ceštine. Mají Nemci
prijímati bez reptání má-li ceština prednost pred nem
cinou i v malých, ciste nemeckých místech? Co by bylo
pro nás nesnesitelnou provokací, má býti pro ne prija
telno jako samozrejmost? jsou to zejména tyto jazy
kové šikany a vyzývavosti, které musí Nemce poburovat
a které zatvrzují jejich srdce. Ostatne tak se neproje
vuje sebevedomí svobodného národa: daleko spíše je
to známkou strachu" umele prehlušovaného okázalým
a urážlivým vnucováním státního jazyka. I tu možno
videt, jak jsme se ješte vnitrne neprerodili v obcany
opravdu svobodné. Necítíme, jak se temito drobnými
jazykovými násilnostmi zproneverujeme vlastní své ná
rodní tradici, založené na úcte k materskému jazyku,
naplnené úsilím o svobodu a respektem k svobode
druhých?

Melo by se konecne nahlédnouti, že je nutno revido
vati jazykový zákon a zejména jazykovou praxi. Ma
saryk hlásal dávno pred válkou, že jazyková otázka má
být rešena výlucne s hlediska praktické potreby a
administrativy. Tato rozumná zásada nebyla plne uplat
nena v našem jazykovém zákonodárství a praxi. Nedo
vedli jsme se dosti odrakouštit, abychom do vecí jazy
kových nevnesli trochu zvyklostí z doby rakouské a
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abychom v nich potlacili falešný národní prestiž. Mnoho
se dá ovšem pochopit: vzpomínky na národní a jazy
kový útlak predprevratový byly ješte jitrive živé. Ale
to, co snad bylo by možno omluvit dobou bezprostredne'
poválecnou, nemelo by se dnes udržovati. Msta je špatný
rádce. Svuj pomer k Nemcum nebudeme prece zarizo
vati podle toho, jak se k nám chovali oni, když byli
pány. Priznávám otevrene, že není vždy snadno za
chovat klidnou tvár, chtejí-Ii nás v spravedlnosti, rovno
právnosti, demokraticnosti mistrovat tíž Nemci, kterí
za Rakouska meli pro národní rovnoprávnost výsmech,
spravedlnost znali jen ve frázi, a jimž demokracie ne
byla bližší než feudální dynastii. Nemci vedli by si
·rozumneji, kdyby v lekcích o rovnoprávnosti a demo
kraticnosti byli zdrženlivejší, protože nelze tak rychle
zapomenout na všechno; jejich náhlé demokratické
rozhorlení pro národní sebeurcení pusobívá tím dráždi
veji, cím méne lze být presvedcen o dobrovolném a
vnitrne opravdovém obrácení techto Šavlu, kterí ješte
nedávno s klidným svedomím utlacovali druhé národy,
v Pavly, vyznávající uprímne zásadu národní rovnopráv
nosti.

Ale náš pohled nesmí ustrnouti do minulosti. Kdy
bychom se nevyprostili ze zajetí vzpomínek na vcerejšek,
nedostali bychom se kupredu. jde prece o to, co delat
dnes, abychom zajištovali budoucnost. N u ž e, j e d
n o u z pod m í n e k ces k o s loven s k o - n e
m e c k é d o hod Y jen o v á ú p r a v a j a z y
k o v Ý c h vec í. je na case, aby pri ní rozhodovaly
jen praktické a administrativní zretele. Síla ceskoslo
venského národa nebude. umenšena, zmenší-Ii se dnešní
prednostní postavení jeho jazyka tam, kde je neopráv
nené a kde jím trpí administrativní služba. Vzdáme-Ii
se vnejších jazykových okázalostí, získá tím stát, pro
tože druhojazycné národnosti budou uspokojeny. Meli
bychom si prece uvedomiti, že jisté prednostní posta
vení máme ve státe zaruceno již proste tím, že tvoríme
v nem naprostou vetšinu. Bylo by však bláhovostí, hle
dati takové záruky v umelých mocenských prostredích,
které vždy jsou zrádne nespolehlivé. Kdo se príliš
spoléhá na moc, ochabuje v duchovním a mravním
úsilí - a jen ono je spolehlivou zárukou existence, síly,
zdraví, vzmachu národa, velkého a tím spíše malého.
Povolujeme-li jazykové úlevy a ústupky Nemcum,
budme si vedomi, že ciníme tak ústupky státu, který
svým složením není státem ryze národním; a ciníce tak,
jednáme jen podle požadavku práva a v duchu své
národní tradice. jsem si vedom, že jazyková otázka je
složitá. Ale nevymlouvejme se na težkosti, na které se
tu naráží, nebot problém není nerešitelný. Švýcarský
príklad nemužeme následovati ve všem, lze však švý
carského vzoru aspon cástecne užíti pro uspokojivou
úpravu jazykovou.

Soudím dále, že by bylo možno pocíti s realisací
kulturní autonomie pro Nemce. Vyslovili se pro ni již
dva ministri, agrárník Hodža a sociální demokrát Dérer.
1 tu by získal stát, a tím ovšem predevším zase my,
protože ve veliké a zvlášt duležité oblasti verejné pu
sobnosti byli by Nemci svéprávní, tím uspokojeni a
získáni k vetší oddanosti republice. Pochybuji, že ny
nejší zemské zrízení je definitivní úpravou naší admi
nistrativy. Dríve nebo pozdeji budeme nuceni vrátit
se k župní myšlence, príliš lehkomyslne opuštené.
Ostatne lze prece kombinovati zrízení zemské se župním.
Až dozraje cas ke správné revisi, jsem presvedcen, že
bude možno pri ní vyhoveti také oprávneným tužbám
Nemcu po jisté míre správní autonomie.
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Ale to jsou veci další budoucnosti. Dnes b
možno revidovati jazykové zákonodárství a pf
k postupnému provádení kulturní autonomie.
jakýchkoli pak nových zákonných opatrení b
možno liberálnejší praxí zmírniti nekteré j
tvrdosti a prestati s dráždivými provokacemi.
chám se otevrene ríci, že by bylo také na case,z
ráz sokolských a jim podobných výprav do nem
kraju. Pochybuji, že se tím skutecne posilují n
ve smíšeném území. Bylo by mnohem úcinnej§1
štovat je hospodársky a starati se osvetovou ci

o jejich kulturní rust. Zpravidla nejvetší naši vI
jsou nejméne ochotni k hmotným obetem, ale
i s rentabilními kapitálovými investicemi, které
bezpecovaly ceské posice v národnostne srn
okresech. Ty okázalé hromadné výpravy majl
trebas proti vuli aranžéru, demonstrativní ostrt,
musí zranovati nemeckou menšinu. Ostatne í on
pokracováním z doby rakouské poroby, kdy m
dobré oprávnení. Ale což se nechápe, že prosti
metody národa svobodného a vládnoucího mu
jiné, než jakých užívá národ nesvobodný? Je to
jak si stále ješte nedostatecne uvedomujeme, !
už národ opravdu samostatný a vládnoucí, vš
ješte mnoho stop otroctví, nechápeme, co to z
státní samostatnost, cím je pro nás republika.
statnost to nejsou jen práva a výhody, to jsolf
povinnosti, a predevším veliká odpovednost. Z
té odpovednosti je zoufale málo. Kdyby ji bylo
nemohly by se tak shovívave trpet ruzné pre
byrokracie, které se nejochotnejí prehlížejí, posti
menšinové príslušníky. Prící se právnímu vedo
škozují stát.

Pres všechen posmech skeptiku zkušenost pot
že iustitia regnorum fundamentum. Dr. Peters v
upozornil, že Nemci hledají sice autoritu, ale že
nelíbí autorita pouhé moci. Nemeli bychom.
nati: jakékoli bezpráví cítí Nemec citliveji než
slovák, protože v nem okamžite hledá osten národ
podjatosti - menšina má vždy sklon k bolesti
Nacionální horlivost nekterých našich úredníkA
mínena dobre, ale zpravidla natropí více ško
užitku. Prísne objektivní, spravedlivá, taktní
vy težila by neobycejné zisky pro státní m
t vrozené úcty Nemcu k autorite. A státu m'
prospet, nebudou-Ii v jeho správe opomíjeni U

menšinové národnosti. Nemci mají nesporný nár
vetší zastoupení ve státních úradech, zejména '{
trálních. Z jejich administrativních zkušeností d
se mnoho prospešne zužitkovat. Treba popravd
znat, že prípady nekorektnosti nemeckých úre
jsou vzácnejší než úredníku ceskoslovenských.
legované postavení nese s sebou nebezpecenstvt
laxnosti a svádí ke zneužívání. Zavírali bycho
pred skutecností, kdybychom nechteli videt, že '(
byrokracii je mnoho, co volá po dukladné nápr

jak videt, není toho málo, co dosud není uspo
upraveno ve vztahu ceskoslovensko-nemeckém.
jsem uvedl jen veci nejduležitejší, které by bylo
pri dobré vuli uskutecnit.

Vím, že všeho nelze docílit jedním rázem, nep
nuji psychologické delikátnosti, jsem si vedom,
pokracovati jen postupne, rozmyslne a taktne.
všechny tyto nesnáze nemohou ospravedlnit, a
nic nedelo. jako ve všem, i tu je nebezpecenství v
dlení. Bylo by více než neprozretelností, kdyby
se ukolébávali domnenkou, že úcastí Nemcu ve
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oblém je vyrízen. Prohrešovali bychom se
proti republice, kdybychom podceno

nf jeho význam. Chybujeme velmi, že si
me života našich nemeckých krajanu a že

dosti pochopení pro jejich životní pod-
, svízele a touhy. Neuznáváme, že hospo

postihuje citelneji nemecké kraje, odkázané
prumysl než ceské, kde se vetšinou udržuje
r6myslu se zemedelstvím. Neuvedomujeme
áfskou tísní netrpí jen Nemci, nýbrž zá
erý je tak ochuzován v danových a celních

adto pak nevšímavost státních orgánu,
e my rozhodujeme, k nemeckým starostem
je Nemci vykládána jako zlý úmysl a ne-

naší strany, a tím je roztrpcuje proti státu.
chovávají loyální obcané. Získat Nemce je
lm politickým úkolem: jsme tím povinni
ubliky, které muže býti jen naší starostí
e my odpovedni.

ravedlivých požadavku a oduvodnených
h nemeckých obcanu neznamená povolo
újmu státního zájmu. Proto na príklad ne

dbáti jejich prání, které se ozvalo v rozporu
zájmem pri konfliktu o nemecko-rakouskou
Zahranicní politika nemuže se ríditi podle

11, tužeb a sympatií, je urcována výhradne
státním zájmem, který zase do znacné

en nemennými konstantami geograficko- a
politickými.
edy dr. Petersovi za pravdu v tom, že národ·
ery v Ceskoslovensku nejsou ješte uspoko
dány. Pokládám za naši státnickou povin
dove usilovat o rozrešení nátodnostního pro
ou z nadejí, že tento úkol bude dobre vy-

také to, že dorustá již nová generace, která
ffena vzpomínkami na malichernosti a vášni

dnostních zápasu z doby rakouské, generace,
plneji uvedomuje, co znamená státní samo
aké dr. Peters klade v ní nadeje do nové
detskonemecké, a hrozí nám jí: bude prý

, sotva se spokojí s takovým národnostním
erý by byla prijala generace nynejší, protože

Hce a tvrdeji, nevezí tolik v provincialismu,
úzkém myšlenkovém kruhu jako mládež
li tato prichází do ciziny casteji než nemecká.

jit ceskou mládež, vím dobre, že ti v ní, kterí
ejšf zájmy, nevezí v zajetí provincialismu.

se také s nekterými nemeckými akademiky,
bili nejsympatictejším doj mem. Nevím, bude-li

cká generace nárocnejší, ale soude podle
cM jsem se zmínil, verím, že bude vnitrne

jif a demokratictejší než je vetšina dnešních
verejných pracovníku. Nynejší nemecká

pamatuje ješte doby, kdy Nemci byli našimi
lze se divit, že se tak težko vžívají do posta

místo nadvlády mohou docíliti jen rovno-
To je také duvod, proc není snadno s nimi

outí. Nová nemecká generace nebude již za
losti, jak slastno je težit z nadvlády a jak je
ratít. Bude více odrakouštena, a podobne tak
nerace ceskoslovertská. Nevadí, bude-Ii sebe

- sebevedomí není ješte pýchou. Bude vnitrneiI, bude demokratictejší, bude evropštejší -
jako její druhové ceskoslovenští. Proto tyto
race budou si lépe rozumet než jejich otcové.
!umení usnadní národnostní dohodu a sou
obou stranách bude ovšem treba rozloucit se

s mnoha ilusemi a sobeckými tužbami. My mladší nejsme
jimi tolik zatíženi jako starší. jsme proto presvedcenejší
než oni, že se s Nemci dohodneme a že Nemci budou pro
republiku získáni.

LITERATURA A UM~Nr
Mirko OcadUk:

Gramofonový repertoir.
III. Zpeváci.

Zpevákum a peveckému repertoiru dekuje gramofonový prumysl a obchod za své úžasné rozvetvení.
V dobách, kdy gramofonový snímek byl vzorne amu
sikální, zachycoval prece alespon hlavní kontury
vedoucí zpevné linie, a trebaže zpevák pred snímacím
prístrojem byl nucen provádeti krkolomné kejkle, prece
zachoval na snímku hlavní rys svého timbru techniky
a pojetí. System staru platil vždy a po celém svete, a
jejich kult býval mnohonásobne vetší, než kult skutec
ného umení hudebního. jisto je, že i v tomto oboru pre
vládala nebo alespon vedla snaha po poucení technickém.
Pevecké umení má nejvíce adeptu, protože adeptem
zpevního umení muže býti kdekdo i bez znalosti not.
A že mnoho peveckých škol vyucovalo podle gramo
fonové desky je také známo a vysvetluje to skutecnost,
že tenorový adept sice dovedl zakviIet velkou arii o ráji
z Meyerbeerovy Africanky podle tri nejslavnejších teno
ristu sveta, ac jinak nesvedl nejjednodušší portamento
v solfeggiích. Gramofonová deska tu tedy ucila a nebylo
vinou její, že ucila špatne. Rozhodne však tento ucebný
význam zpívané desky byl vyšší, než lze predpokládat
a jemu dekuje gramofonový prumysl za to, že získával
v urcitém oboru neustálé odberatele. Pevecký repertoir
je tak obrovský, že se dá težce vyjádriti císelne, ale
podle gramofonových záznamu by se dalo soudit na
velmi nepatrný pocet císel, které se však neustále opa
kují ve všech možných variantech. I repertoir svetových
divadel je neobycejne pestrý, ale ani ten nemel vlivu na
rust nových jednotek repertoiru gramofonového, takže
domnenka, že diktát gramofonového repertoiru pevec
kého vycházel z t. zv. peveckých škol, které jsou na
celém svete stejne šablonovité, dochází tu svého po-
tvrzení. .

Gramofonový prumysl mel štestí, že hned v období,
kdy vše bylo zachváceno horeckou po "mluvících stro
jích", získal zájem Enrica Carusa. Bylo to v dobe, kdy
Carusovo jméno pocalo být vyslovováno v souvislosti
s nejslavnejším verdiovským tenqrem Tamagnem. Ca
ruso pochopil myšlenku gramofonového prumyslu a
využil 1í tak, že dodnes, jak svedcí opetné novinárské
lokálky, vyplácí gramofonový koncern, pro nejž Caruso
zpíval, pevcovým dedicum obnos, pohybující se v milio
nech dolaru. Za ctvrtstoletí Carusovy slávy to ciní už
hezkou sumicku a dodnes to koncernu H. M. V. neškodí

ani nevadí, trebaže se tu jedná o desky staré fonogra
fické provenience a o repertoir mnohokrát napodobený
a prezpívaný nejslavnejšími pevci pozdejšími, z nichž
mnohý by cestne obstál v konkurenci s Carusem. Pocet
vyrobených desek, které Caruso nazpíval, a které jsou
neustále rozbírány u grossistu i detailistu, lze odhad
nout jen zhruba, a to na tisíce tun. Každá z továren má
nekolikero matric Carusových a muže z nich poríditi
závratné množství snímku. Tyto továrenské praktiky
se obcas prozrazují ruznými soudními spory, protože

423



Prítomnost.,

jsou jinak nejprísnejším obchodním tajemstvím. O Ca
rusovské matrice byl nedávno velký spor, ponevadž je
má a používá jich k výrobe nových desek i leningradská
továrna 'Mustrust, která vznikla zabráním a postát
nením predválecné továrny H. M. V. Tu se ukázalo, na
požadavcích amerického koncernu H. M. V. jaký obrov
ský konsum carusovských desek dodnes je, takže vy
svítá, že všechny deficity, které koncernu H. M. V.
vzniknou, mohou být uhrazeny z výtežku Carusa.

Carusovy desky jsou skutecne hodnotou mimorádnou.
Vesmes byly porízeny v Americe a byla jim venována
péce, jaká se poskytuje dnes jen snímkum vedeckým.
jsou to vzorné záznamy geniálního plného hlasu, jenž
prináší všechny odstíny v jedinecných nuancích.
Mistrné appoggio, které umožnuje nejvetší hlasové vy
petí bez násilnosti je na každé desce prímo demonstra
tivne zachyceno a pri zvolneném speedu muže být je
dinecnou ukázkou instruktivní. Ovšem, velké množství
Carusových snímku je ciste manýrových umelecky.
Chteli bychom znát jeho Mozarta, zajímala by nás jeho
ornamentální zpevná technika, jeho secco recitativ a
mnoho jiných detailu. K temto hlediskum ovšem nebyl
vzat zretel pri natácení snímku. Rádi se však spokoju
jeme s tím, co je.

Z ostatních zpeváku prospel gramofonovému pru
myslu jen Fleta se svým šlágrem Ay,' ay, ay, Galli
Curci a Saljapin. Že Galli-Curci znamenala mnoho pro
gramofonový obchod, to dokazují ohromné reklamní
koncerty této pevkyne asi pred dvema léty i se skandály,
se kterými každé vystoupení bylo spojeno. Na rozdíl od
Carusa má Galli-Curci vesmes snímky elektroakustické,
kde sesilovace dovedly šepotavý zpev a nadmerne vir
tuosní techniku slabouckého hlásku ucinit hodnotnou,
vysoce efektní, pri cemž - alespon se tak zdá - bylo
k docílení skvelých a cistých výšek použito i jiné po
mucky a to speedového rozmeru snímacího, jenž byl
nižší, než speed reprodukcní. Tato pia fraus, která konec
koncu je výrobním efektem i tajemstvím, se nám jasne
demonstruje ruznorodou speedovou reprodukcí, kdy
docházíme ke zvlášt zajímavým vý-sledkum poznání
o metode a tricích této pevkyne. - Šaljapin byl prvý,
jenž se jal diktovat gramofon. prumyslu své požadavky
programové, které jsou vesmes nejvyšší kvality. Krome
nekolika bežných arií má Šaljapin nejvybranejší re
pertoir operní (Musorgskij a vubec Rusové) a dokonce
i vzácný výber písní, kde nescházejí ani Musorgského
Písne a tance smrti, tedy nejexklusivnejší repertoir
umelecký. Šaljapin po prvé prorazil cínskou zed, kterou
neznalí urcovatelé gramofonového programu postavili
okolo sebe, a dokázal svými velkolepými výkony pe
veckými, že i nejhodnotnejší umení muže být hodnotou
v obchodním smyslu slova. jelikož Saljapin zastihl i mo
derní zpusob elektrického nahrávání, mohl si diktovat
i potrebne kvalitní okolí svým výkonum. Tak vznikly
znamenité snímky ensemblové z Borise Godunova na pr.,
které se pak staly vzorem všech nove nahrávaných vet
ších ensemblu, a daly myšlenku snímku celkových sou
boru operních a p. Lze-Ii datovati od Carusa rozvoj
zájmu o zpev na deskách, pak je nutno oznaciti Šalja
pina jako vedoucího a inspirujícího ducha celého ume
leckého odvetví gramofonového repertoiru.

Hlavni težisko zpeváckého repertoiru gramofonového
je v programu operním. jsou to arie, scény, více méne se
opakující. jen u výjimecných prípadu setkáme se na
techto zlomcích s možností poznání peveckého stylu.
Taková Leisnerová, Ivogi.inová, Rhode a nekolik jedincu
ukazuje tu ve zkratkách své široké umení, k cemuž je
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však zapotrebí mnoho pridávati, aby vynikla skut
predstava umelecké plnosti. To se stane jen na so
ném snímku opery nebo oratoria. A tu je zajímav
z celého operního repertoiru jsou nahrána díla pom
velmi málo typická. je to Rossini,Verdi stredního ob
Puccini a veristé, Bizet, Massenet, z Wagnera neú
Tristan, I I I. akt Parsifala, Walkýra, Siegfried. Sni
jsou to vesmes svrchovane dokonalé, provedené s ne
ším ensemblem i s nejlepší zvukovou režií. Je tu
ženo výkonu plne stylových a desky se tak stávají
notou plne instruktivní, predvádející jednotli
i celky v jejich plastické plnosti a úcinnosti. Dnes
skoro nutností, aby se v operním divadle prová
studijní zkoušky s deskami vzorne interpretovan
Takové recitativy, jako má Lazebník sevillský,
proste jedinecnými unikáty, které je nutno stud
jako specialitu italské pevecké školy. Co však na r
toiru celých oper na deskách zaráží, je jeho omeze
Není kompletní Mozart, ani Figaro, ani Únos,
dokonce ani Don Juan, trebaže jsou za daných okol
skvelé možnosti zápisu techto del. Ale gramofon
prumysl tu stojí pred choulostivou otázkou, jak
zarta nahrát, protože jazykové disposice tu mohou
menati i prímou obchodní katastrofu. Hráti Mo
nemeckého skladatele, v reci originálu - italštine
to se nezdá nikomu dost vhodným, a z toho duv
jenž je spíše etiketním než umeleckým, nedojde prav
podobne k souboru desek s Mozartovou operou
snadno, ledaže by se iniciativy chopil prumysl angli
a roztal tento gordic1):ý uzel podle své úvahy a chuti.
Ovšem není ani nahrán Fidelio, ackoliv by mohla pr
klidne odpadnouti, není souborne nahrán Weber, S
tana, skvelí fonogenictí Rusové atd. Zato lze s pot
ním kvitovati zápis vynikajících scén Debussyho P

nebo záznam Milhaudových peti minutových oper.
Velmi vysokou hodnotou gramofonového repert

peveckého jsou císla sborová, v nichž prevažuje hu
duchovní. V tomto oboru, jejž redig@valo(neprímo)
kolik odborníku, lze najíti jedinecné hodnoty umelec
Ale i tu byl diktát užitkový, když v poválecném obd
houfne objevoval úplný úpadek kostelního zpevu. T
kde byl episkopát liberálnejší, povolil kostelním kur
užívání gramofonových desek místo bežných více m
nedokonalých prostredku místních. Z toho duvodu
nahrán gregoriánský chorál, polyfonikové nizoze
i italští, dokonce i A. Hammerschmidt pridal jedno
hemicum, Bach, Handel, klasická hudba církevní,
zart, Beethoven, Schubert v mešních celcích atd.
konce i Bruckner a nekterí podružní figuralisté d
nahrání. Interpretace jsou vesmes bájecné. Cášský s
zpívající Orlanda Lassa je jedinecným výkonem, kt
by mel být hrán jako instruktivní príklad pred kaž
hodinou sborového zpevu. - Desek tohoto druhu
bohate užíváno, z venkovských kostelu dostaly se i
kathedrál, takže papež musel nedávným breve vyst
pit proti prílišnému zmechanisování kostelní hudby
omezit nadužívání desek k úcelum bohoslužebným
menší míru.

Jen nepatrná cást vokálního repertoiru má ná
na zarazení do mezinár. obchodu. Vesmes vznikají
vácké snímky z duvodu místních, kdy šikovný
stupce gramofonové továrny využije momentánní obl
clena místního nebo krajinského divadla a dá mu
zpívati nekolik císel jeho repertoiru. Málokterá z d
tohoto druhu se dostane na širší okruh trhový, a
etiketním oznacením je umístena ve skladištích ti
až na poslední místa. Tím. si mužeme vysvetliti, že
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f desky ceských zpeváku - vyjímaje ovšem
ou - nejsou vubec na gramofonovém trhu
J berlínském a varšavském, abychom jme
Iižší strediska gramofonového obchodu. Ajsou

snímky vysoko prevyšující lokální prumer

li si opatriti jistý snímek cizí, dejme tomu
provenience, teprve poznáme, jak 'ostre jsou

lokální kompetence jednotlivých znacek.
ofonoví sortimentári jsou i v tomto zpe

oru zastoupeni velmi nepatrne, a chceme-li
aze opatriti si desku znamenité Niny Koshez,
ám dostati odpovedi, že tuto desku opatriti
mofonové továrny vyhovují totiž ponejvíce
ovým objednávkám a obchodník tu nerad
ednání vetšího poctu desek, které by mu
bas rok ležet. Ale sberatelum lze doporu

bchodníkovi nebo dodavateli nabídli úhradu
o z ciziny i úhradu celního poplatku, a tak
d prece dostane kýženého exempláre.
é národnostní oblasti mají tedy své vlastní

i interpretacní skupiny, které lze nalézti jen
speciálních katalozích. Platí to také o sním
ch, z nichž jen velice nepatrná, zlomková
zarazena do katalogu mezinárodních. Vedle
estinnové je to snad jen tenorista Berlík a
ek, ovšem jen se snímky nazpívanými v ci-

evácký repertoir je pomerne hodne úzký,
gramofonová tradice má již znacnou rádku

. Bohudík, jsou zachyceny hlasy nekterých
fho období, ovšem na snímcích velmi ne

J pri cemž i tyto snímky jsou unikáty. Je
ký, Maturová, Krossing, Kliment, Benoni,
a j. Snad se podarí vyrobiti z techto uni
mku, jejichž matrice padly za války jako
kých rekvisic, nové matrice, takže by tyto
aly zachovány jako snímky museální, pro
erý z nich je technicky tak dokonalý, aby

ti opet artiklem obchodním.
dnešní doby jsou na gramofonových deskách
takrka všichni. Ale i tu je repertoir krajne
nejbežnejší operní úseky, v nichž je zvlášte
metana úryvky a úseky z nejpopulárnejších
snímky i nejnovejší mají však vždy jisté

cké, ponevadž bývají porizovány bud v Pra
dostatecného natácecího atelieru, nebo

de se však porizuje s nadmerným spechem,
6sobí, že se zapomene na nekterý významný
• by mohl technickému vybavení desky
eti. Z mnoha desek novejší provinience je
ti si velmi dokonalou predstavu o stupni
niky u nás, a tem, kdo neustále ciní ná
m metodám zpevu, by se dal temito sním-

znamenitý príklad ad oculos o nesprávno
tvrzeni.

y pokusy o porízení snímku celých oper, a
cházely pochopitelne predevším populární
novy. Náklad na takový soubor operních

šoval za daných okolností asi 75.000 Kc
nenalezla gramofonová továrna, která by

penez investovati, ackoliv by Hubicka,esta, Dalibor, nebo Libuše byly snímky
ivnfmi, pri nejmenším tak, jako nekteré

podružných del. Gramofonová zastupi
ocitávají risiko, které by jim tu vzniklo,

es v období, kdy i gramofonový obchod

šlágrový silne vázne. V poslední dobe se však ciní po
kusy o organisaci odberu gramofonových desek kvalit
ních i repertoirove i technicky a z této akce se možná
vyvine produkce ceských desek plnohodnotných.

Máme-li jmenovati ceské doplnky zpevného repertoi
ru, pak je nutno jmenovati predevším snímky našich
mistrovských teles sborových, z nichž zvlášte desky P.
S. M. U. jsou milmorádne kvalitními, takže jsou dokonce
raritními císly cizích katalogu.

K celkovému stavu ceské zpevácké produkce na gra
mofonových deskách lze jen podotknouti, že i tu jsou
se strany gramofonového prumyslu cineny kroky velmi
chybné, jako v oborech, o nichž tu bylo pojednáváno
dríve, ponevadž i tu je hlavním vodítkem bussines.
A gramofonový pn'i.mysl i obchod nesleví ani chlup z to
hoto stanoviska.

K. J. Beneš:

O Mestské divadlo na Vinohradech.
(Návrh prednesený v kulturní komisi vinohradského zastupitelstva.)

Rozhovor red. F. Peroutky s dramaturgem Mest
ského divadla drem F. Langerem stal se na podnet soc.
demokrata dra Spáleného predmetem jednání vino
hradského zastupitelstva, které uložilo kulturní ko
misi, aby vypracovala konkretní návrh.

Prekvapující výpocet reditele Mestského divadladra Fuchsy, že kdyby vinohradské divadlo dostalo
jen ctvrtinu sumy, která je poskytována Státnímu di
vadlu, mohlo by hrát úplne zadarmo, bez jakéhokoli
vstupného, dává nám znamenitou príležitost zabývati
se podrobneji nejen financní stránkou Mestského di
vadla, nýbrž i jeho celkovou organisací.

Mestské divadlo potrebuje ke krytí svého deficitu
podle mých informací rocne asi 1,200.000 Kc. Deficit
vzniká malou návštevou, úbytkem abonentu, jak o tom
bude ješte níže rec. Zajímavé však je, že na deficit ne
mají vlivu tak zv. hry nákladné, jako na pr. O'Neilluv
Marco Polo, Dostojevského Zlocin a trest, Bratri Kara
mazovi, nebo Tolstého Anna Kareninová; naopak pro
vozování techto del, jež je zároven. nejvetším umeleckým
cinem Mestského divadla v poslední dobe, je financne
sobestacné.

Za dnešního stavu, kdy 2/3 divadla jsou vyabonovány
a 1/3 se volne prodává, celé abonement pohltí umorování
dluhu a teprve zbytek predstavuje skutecné príjmy di
vadla. Mesto Praha podle mých informací prispívá di
vadlu jednak hotovým obnosem (asi 300.000 Kc rocne),
jednak neprímo dodávkami koksu a elektrického proudu.
Naproti tomu Státní divadlo dostává od státu rocne
skoro 16 milionu Kc. Protože režie Mestského divadla
ciní mesícne asi 360.000 Kc (pravdepodobne spíš o neco
méne), cili okrouhle rocne 3,800.000 až 3,900.000 Kc,
je správný výpocet reditele dra Fuksy, že za necelé
ctyri miliony Kc, t. j. za 25% subvence Státního di
vadla, mohlo by Mestské divadlo hrát zdarma.

Doporucuji Kulturní komisi, aby tuto novou a pre
kvapující myšlenku pro její kulturne a sociálne opravdu
všenárodní dosah co nejbedliveji uvážila a - pokud je
v její kompetenci - co nejúsilneji se snažila o její
realisaci, která podle mého názoru neprekrocuje fi
nancních možností mesta Prahy, zejména když, jak
ješte uvedu, bylo by možno o vec zainteresovat i stát.
Je duležité umet v obecním hospodárství šetrit, ale je
beze vší pochyby neméne duležité umet peníze vydávat
na pravém míste a v pravý cas. U nás v nazírání na di-
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vadlo a jeho úkoly panuje stále ješte politováníhodný
zmatek. Po divadle se žádá, aby bylo umeleckým ústa
vem, prestižne representujícím národní kulturu, ale na
druhé strane se zároven chce, aby bylo podnikem výde
lecným a financne sobestacným. Tu však - u obou
velkých representacních scén pražských - jedno hle
disko aspon zcásti nezbytne vylucuje druhé. Kulturní
ústav muže být tím méne výdelecným podnikem, cím
vyšší je umelecká úroven, které dosahuje, byt ovšem
za predpokladu racionálního hospodárství. Zvláštní vec!
Po universitách na pr. nikdo nežádá, aby se vydržovaly
samy. University jsou instituce úplne pasivní a stát je
vydržuje rocními obnosy, jež jsou desetkrát vetší než
subvence dávané Státnímu divadlu. Totéž je s Aka
demiemi, velkými knihovnami, výzkumnými ústavy,
musei, stredními školami, národním školstvím atd.
Komicnost požadavku, aby tyto instituce samy na sebe
vydelávaly, je ihned každému zrejmá, ale ku podivu není
Zrejmá u velkých divadel, representujících složitý okruh
národního umení dramatického. Ti, kterí volají po fi
nancní sobestacnosti i velkých, representacních scén,
dokazují, že se na ne dívají jen jako na místa pouhé
zábavy a ne jako na umelecké ústavy, jejichž úkolem
je tvorit jednu z vrcholných kulturních hodnot.

Navrhuji zkoumat otázku Mestského divadla jednak
se stanoviska rešení provisorního, jednak se stanoviska
rešení definitivního.

Pri provisorním rešení predevším prichází v úvahu
zvýšení dosavadní subvence. Bylo by ovšem dobre pod
robiti zároven financní hospodárství divadla podrobné
revisi, která by možná ješte odkryla nekteré možnosti
financních úspor. V tom smeru upozornuji Kulturní ko
misi zejména na to, jsou-Ii všecky síly, zamestnané dnes
u divadla, stejne dobre upotrebitelny? To je duležitý
moment, protože personál, z nehož lze vydobýti maxi
mum umelecké výkonnosti nejen kvantitativne, nýbrž
také kvalitativne, je rozhodující položkou v ra
cionálním hospodárství divadla. Správa divadla mela
by být proto vyzvána, aby predložila statistiku, kdo
kolik hraje a jaké príciny má nezamestnávání nekterých
sil. Dále dutklive upozornuji na neudržitelný stav
mestského biografu "Minuta", jehož výnos má sice
prispívat na deficit Mestského divadla, ale ve skutec
nosti poslední dobou rapidne klesá, protože jeho zarí
zení naprosto neodpovídá novým požadavkum. Nemý
film patrí minulosti, na Vinohradech i malé biografy
se již podle toho zarizují. V techto pomerech "Minuta"
stává se neschopna konkurence. Ztrácí své obecenstvo,
protože promítá staré nebo prašpatné nemé filmy.
Nebude-Ii tomu celeno vcasnou montáží zvukové apa
ratury, ztratí "Minuta" své obecenstvo navždy - vždyt
v samém jejím sousedství je nekolik nejmoderneji zarí
zených biografu. Je opravdu s podivem, že povolaní
cinitelé u pražské obce nevenují této veci potrebné po
Zornosti. Konecne by se doporucovalo osamostatnit
Komorní divadlo od Mestského, protože dvojí scéna
vede k prepínání hereckých sil a ješte k dalšímu zvy
šování premiérové nad produkce. Jeho osamostatnením
ukáže se také jeho zbytecnost.

Ale provisorní rešení nevycerpává vec zúplna, pro
tože prícina financních obtíží Mestského divadla - a di
vadel vubec - tkví mnohem hloubeji: v samé hospo
dárské strukture spolecenského organismu. Abonentní
systém, na nemž je dnes divadlo organisováno, má tu
výhodu, že mu dává pevnou financní basi. Ta však je
menší, než se obycejne predpokládá, a steží je nadeje,
že by kdy v budoucnosti vzrostla. Zkušenosti divadel-
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ních správ mluví o tom dost jasne. Abone
úmerne s vymíráním starší generace. Mladšf
pocituje abonement jako pouto, jímž se n
vázat: chodí do divadla podle svého vlastnlho
Na druhé strane však bývají abonenti hotov
divadla, terorisují jeho správu, vmešují se do
cinnosti divadla a svými zásahy, zpravidla v
tantskými, znervosnují chod divadelního ap
koupením sedadla domnívají se, že si koup'
spolurozhodovat, ac k tomu nemají odborné
a ani nenesou odpovednosti pred verejnosti.
systém vede dále k nezdravé nadprodukci
protože abonenti žádají pestrý repertoár (a j
vem). Toto chrlení premiér dobre charakteríso
casu spisovatel dr. Edm. Konrád v ankete,
nosti", když napsal: "Mestské divadlo s K
aby abonenty uspokojilo, potrebuje 45, pra
ricetpet novinek do roka. To není repertoár,
dostihy, to je výprodej pod cenou, bílý týdem
se hrálo v Benátkách za casu Carla Goldoniho.
jak se pri téhle úžasné spotrebe, jedinecné v
rvou dve divadla téhož mesta o každou hru

pertoáru, s jakým za hranicemi vystací dv
mesta? Abonentní systém a repertoárnl pre
cuje pražským divadlum ojedinelý dvojí ráz:
ných veceru velkého výkonu - a všedního
je hluboko pod prumerem vídenským, berllns
šavským. Nebezpecí provincialismu, jímž js
ženi, pramení práve Z tohoto bludného kruhu:
nemuže propracovat, protože musí být rych
zena, a neudrží se na repertoáru, protože se
propracovat, i musí být rychle vyhozena jiná."
dr. Konrád. Pripojme ješte, že tato nadvýroba
vede k prepínání hereckých sil a k poklesu ve
her, protože svetová dramatická produkce,
svými hodnotnými vecmi, nemuže stacit tak
konsumu, o produkci domácí ani nemluve.

Bylo dobre receno tuším F. Langrem, že naše
se svými lóžemi, kresly a abonentními systé
plodem kulturního rozmachu tretího stavu,
v 19. století. Meštanská vrstva, jež je vytvorí
je udržovala. Dnes je však stále jasnejší, že této
nosti pozbývá - divadlo prestává být pro ni v
tury a stává se stále víc a více vecí Zábavy.
tomu t. Zv. nižším sociálním vrstvám je a
systém - a dnešní divadlo vubec - hospod
dostupný, což je duležité zvlášte proto, že hosp
zproletarizování zasáhlo i t. zv. vrstvy dro
žoasie, hlavne verejné a soukromé zamestn
Odtud práve plyne nutnost pro divadlo samo,
preorganisovalo a postavilo se i financne na nový

A tu se práve dostáváme k námetu reditele dra
který by Znamenal rešení definitivní. Vec v
jasná, jde pouze o to, najít cestu, která by
vedla k jeho realisaci. Podle mých informaci
mého vlastního presvedcení dala by se vec rei'
divadelními obcemi, jež jsou analogií družstevlÚ
nikání, které u nás i v Nemecku tolik vyko
literaturu a hospodársky se tak osvedcilo. Pri t
by možno použít zkušeností s divadelními obce
mecku, hlavne poucit se z organisacních chyb,
tam staly. V Praze organisátorem divadelních ob
by býti Ústrední osvetový sbor hlavního mesta
za soucinnosti místních osvetových sboru, v ni
politických stran jsou zastoupeny všecky vel'
turní, zájmové a j. organisace. Prakticky by to
nalo, že velké organisace v sborech zastoupeni
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ého plánu o rozdelování vstupenek
enl, jichž by bylo možno usporádat
Mestské divadlo strídave jeden týden

entum a druhý týden mohlo venovat
enlm, jichž by bylo tedy do roka asi

o Praha pak bud samo nebo za pomoci
dávalo divadlu rocní subvenci, proste

tech 120 predstavení. Náklad by byl
3·5 milionu Kc rocne. A byly by tu

obmeny. Na pr. místo 120 predstavení
možno rozšírit nynejší lidový cyklus

em, který stále nedostacuje poptávce,
enl, pri cemž mesto Praha by hradilo
I rozdíl mezi skutecným príjmem di
jmem minimálním, který zajištuje di-

deficitu. Byla by to tedy jakási strední
tnlm systémem a seriovým systémem,
zarucovala jak hospodárskou stabilitu
eleckou úroven jeho repertoáru, nebot
umeleckých nelze zatím v našich po

citi ani blokový, ani seriový systém,
skrývají nebezpecí pro hodnotné hry.
'té, že by tento zpusob pripoutal k di

y, nové obecenstvo ve smyslu Lan-

cen, že Kulturní komise nemuže ani
ukázat na nesmírný sociálne výchovný
m takovéto nové organisace Mestského
Praha by se tím postavilo v celo nej

a také nejpusobivejších snah o kulturní
chovu nejširších vrstev a zároven by
cesty v organisaci moderního divadla.

• Kulturní komise pripravila na zárí roz
y myšlenka reditele Fuksy a F. Langra
a.

A INSTITUCE

iWehr a Rudá armáda.
"Revue des Deux Mondes" uverejnuje

clánek o problému dvou armád, které budou
hrát tak duležitou úlohu v osudech svetového
míru.

I. Reichswehr.

ých clánku, spisy generála von Seeckta, nemecké
, debaty o vojenských úverech v ríšském

velmí výmluvné a úplné informace o rozhodu
ého miru: o Reichswehr. Pokusme se stanovit

Její strukturu a sílu, aniž bychom se dotýkali
kým, které nespadají do naší kompetence.

e císarská armáda neexistovala. Nemecká

z pruských, bavorských, saských a wi.irtem
• Císar byl nejvyššim pánem války, skutecné
pruského generálního štábu. V soucasné dobe

annádou ríše, je ríšským vojskem, kontíngenty
odpadly. Smlouva versai1leská vymezila její
ln4, potlacila pruský generální štáb a zakázala

mIrové smlouvy doufali temíto disposicemi -
ecne známými, než aby musíly být uvádeny 
Nemecka tak, aby nemohla už níkdy znamenat

mIru. Nepocítali bohužel dostatecne s organi
obratnosti skrýt pravdu, jež vyznacuje nemecké

kruhy vojenské. Stojíme pred válecným nástrojem, kterého je treba
obávat se už nyní a který hrozí stát se v budoucností ješte obáva
nejším. Konstrukce tohoto nástroje predstavuje dokonale ladený
celek, rízený jedinou rukou, jejíž moc a nezávíslost roste každý den.

Ríšský president, minísterstvo ríšské obrany, redítelství armády
(Heeresleítung) a parlament jsou páky tohoto stroje, jehož mecha
nismus budeme postupne sledovat. .

Parlament je povolán jenom ke schvalování úverll, požadovaných
každý rok mínisterstvem ríšské obrany. Diky uceným skrývackám,
které ciní z rozpoctu rišské obrany nejzáhadnejší rozpocet na svete,
a díky nedostatku energie ve stranách ríšského snemu byly dosud
vždy schváleny úvery vojenské, se srážkami zcela nepatrnými.
Rozpocet ríšské obrany, který dosáhl posledniho roku cástky
788 milionu marek, presahuje o mnoho potreby pozemních a ná
mornich sil povolených v Nemecku smlouvou versailleskou. Po
mocí úveru schopných prenosu (i.ibertragbar) dostává ríšská obrana
cástky potrebné k úhrade tajného zbrojení.

jmenování cívilního podsekretaríátu v ministerstvu války, na
vrhované svého casu socíalisty, by bylo mohlo zajistit kontrolu
parlamentu, tento, návrh však byl zamítnut a nyní muže rišská
obrana užívat zcela volne úveru, které jí dává ríšský snem s ta
kovou štedrostí.

Ríšský president je podle výmarské ústavy nejvyšším velitelem
sil pozemních i námorních, vydává rozkazy rozhodující o všech
vojenských záležítostech, jmenuje dustojníky, zvlášte pak dustojníky
vyšší. jmenuje-li se presídent maršál von Hindenburg, není ne
snadno predstavít sí, v jakém duchu je techto práv používáno.

Pod nejvyšším velením presídentovým fungují dva hlavní orgány
armády, minísterstvo ríšské obrany, které ji spravuje (adminístrace),
a redítelství armády, které jí veli (Heeresleitung).

Od prímerí melo ministerstvo ríšské obrany jenom dva titulární
funkcionáre, Dra Gesslera a nynejšího ministra, generála Groenera,
posledního nácelníka generálního štábu maršála Hindenburga v roce
1918: dva energictí vudci, uskutecnující své dilo bez ohledu na
parlament. .

V cele reditelství armády stál nejdrív generál von Seeckt, geniální
obnovitel ríšského vojska, potom roku 1926 generál Haye, po nemž
nastoupil v ríjnu 1930 generál von Hammerstein.

Temto mužum, kterí jednali ve vzájemné dokonalé shode, vdeci
armáda za to, že byla ustavena podle vzoru, který je souhlasne po
važován za vyhovujlcí nejmodernejším požadavkllm. Starý gene
rální štáb je znovu zrízen a tato armáda, oživená starým duchem
pruského militarismu, ale omlazená a zmodernisovaná, tvori ob
dívuhodne ukáznený celek, sledujicí nad politickými stranami svuj
nejvyšší cíl, jímž je znovuzrízení nemecké vlasti v její bývalé sláve
a v jejích bývalých hranicích.

Velké dílo generála Seeckta, jehož realisací oznámil 16. srpna 1926,
nedlouho pred svým odchodem z armády, bylo znovuustavení gene
rálního štábu. Podle prohlášení, která práve ucinil, je armádní služba
rozdelena do peti oddelení podrízených rozkazu ministra ríšské
obrany a na devet úradu podrízených šéfoví a podšéfovi ríšské
obrany, kterí se stávají v prípade mobilisace nácelníkem a podnácel
nikem generálniho štábu. 20 plukovníku, 104 podplukovníku a ma
joru, 140 kapitánu a nadporucíku (lieutenant) tvorí výkonný sbor
generálního štábu. jejich platy a výlohy na stavbu rozlehlých budov
pro jejich služby byly uhrazeny z prenosných úveru.

Vlastní armáda se skládá ze 100.000 mužu, presne receno z 96.000
mužstva a ze 4000 dústojníkú. Služba trvá dvanáct let s možnosti
propustít dríve 5 ze 100 sloužících.

Odvod se deje neobycejne snadno. V roce 1929 se prihlásílo na
196 míst uprázdnených v dustojnickém sboru 1600 kandidátu. A na
9732 mist mužstva se príhlásílo 120.000 mužu. Výber je tedy snadný
a dustojníci, kterí jsou jím povereni, hledí prirozene na telesné a
intelektuálni vlastnosti kandidátu, ješte pozorneji však na to, aby
byl vyloucen každý, jehož politické city by mohly vadit jejich na_
cionalismu. Tak mohl být vytvoren celek dokonale sourodý, slo_
žený z mladých lidí, školených, obdivuhodne ukáznených a pro-
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stoupených oním duchem integrálního patriotismu a duchem jed
notného tela, který dává armádám silu.

V pripade mobilisace by se pripojili reservisté, kteri již sloužili,
ke 100.000 mužu nynejší armády. Ponevadž hranice 5 ze 100, urcená
pro predcasné propouštení, byla daleko prekrocena, pocet techto
záložniku dosáhne snadno cislice 80.000. Stráž bezpecnosti (Schutz
polizei) v síle 150.000 mužú by mohla dodat ješte 50 až 100.000
mužú, dokonale ukáznených a zbehlých v remesle zbraní. ješte jiná
formace vojenské povahy, železnicní stráž (Bahnschutz), rozde
lená do trináctí skupin na územi Ríše, vybavená kulomety a pancé

rovými auty, citajicí 30.000 mužú, by mohla být vtelena do armády,
stejne jako skupiny tvorici hranicni stráž (Grenzschutz).

Bývali vojácí velké války, stari 30 až 35 let - je jích roku 1930
ješte dva miliony clenové Stahlhelmu, Wehrwolfu, Olympie a jiných
vlasteneckých sdružení, predstavuji nevycerpatelnou zálohu. Ne
mohu rici, jak chce generální štáb užít techto mas, když neni v oboru
strategie nikterak kompetentní. Staci mi upozornit na silu a mo
hutnost této remeslné armády, na možnost zvetšit pocet bojovných

jednotek a na prameny, které znamená pro veleni 84.000 dústojnikll
bývalé armády, starých nyní méne než padesát pet let.

je-li válecný potencíál soucasného stavu vojska velký, ješte da
leko silnejší v ohledu zbrojení. Omezeni používání pušek a polních
del, které bylo uloženo Nemecku spojenci, zákaz konstrukce težkých
del, letadel, tanku, užívání plynú, to všechno nezabránilo nemeckému
generálnímu štábu, aby v prípade války mohl vyhovet všem poža
davkum moderní armády. Zajistí! sí za podmínek obzvlášte výhod
ných spolupráci nemeckého prumyslu a když se podarilo vytvorít
v ministerstvu ríšské obrany centrální úrad meziministerských
styku, má na jíná ministerstva, jmenovíte na ministerstvo dopravy
a verejných prací, vliv, který mu dovoluje užívat jich pro své cile
a pro príšti mobilisaci.

Generál Seeckt postavil novou metodu proti pravidlu až dosud
zachovávanému, které spocívalo v tom, že v mírových dobách byly
shromáždovány zásoby všeho válecného materiálu jíž úplne hoto
vého. Seecktova metoda je racíonálnejši: pripravovat v továrnách
a laboratorich nejdokonalenejší modely zbrani, které jsou neustále
upravovány podle posledních zkušeností, jako letadla, tanky, zbrane
pro plynovou válku a vybavit nemecký prúmysl takovým zpusobem,
aby mohlo býti zapocato se seriovou výrobou techto modelú témer
bezprostredne po vyhlášení války. Tak se generálovi podarilo jednak
zvrátit prohibicní disposice mirové smlouvy, jednak získat trvalý
náskok pred ostatnimi národy, které zústávají verny starým zvykúm
a omylum. Aby byly získány fondy nezbytné k tajnému zbrojení,
je v rozpoctu zvyšována cena za výzbroj povolenou smlouvami a to
várnici ukryjí rozdil mezi cenou skutecnou a cenou zvýšenou, z toho
rozdílu pak se uhrazují náklady spojen~ se zrizovánim jejich pokus
ných stanic. Tento systém dosáhl dokonalostí od vytvorení. tak zva
ného Waffenamtu, což je technický generální štáb v nádherné
budove v Berline, který je strediskem všech orgánu zabývajících se
technikou a materíálem.

Waffenamt je ve spojení s technickými školami, které se zabývají
vynálezy chemickým nebo mechanickým badáním a s továrnami,
které vyrábejí válecný materiál. Waffenamt je postaven vedle Vy
soké školy technické, s níž má spolecné zkušební sály a laboratore.
Poslanec Schneller ve schúzi Rišského snemu 15. cervna 1929, po
slanec Kíppenberger ve schuzi 21. kvetna 1930 vyložili detailne ín
timní vztahy exístující mezí Ríšskou obranou a nemeckým pru
myslem. Kippenberger oznacil jména 14 mužu požívajících duvery
armády a jména jedenadvaceti prúmyslových delegátu, kterí spolu
pracují ve všech techníckých odvetvíCh, zvlášte ve výrobe plynu,
letadel, tankú, automobilu, výbušných látek, magnetických paprskú
a pristrojll pro bezdrátovou telegrafii. Aktívita Waffenamtu zasa
huje také do zahranicní výroby, kde je nezbytný materiál pripraven
metodickým zpusobem, zvlášte v oboru letectví a plynu, pro sám
okamžik vyhlášení neprátelství.

Mezi osobnostmi citovanými poslancem Kippenbergrem je mimo
jíné kapitán GaI1witz, expert Ríšské obrany pro plyn, profesori
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Dilnsberg a Bosch, delegáti technícké školy v Charlotlenb
prípravu války technické, doktor Wírth, specialista v po
silání plynu~~pecíálne na zkušebních polich ve Winsdorffua y
mersdorfu. je možno podat výmluvnejší doklad toho, že
štáb nemecký bez ohledu na mezinárodní úmluvy, pripravu
decky a metodícky plynovou válku? Mel jsem jíž príležitost
dilo p. Hansleina (nemecká autorita), který prohlásíl, že pány

budou národy, nejzpusobilejší ve vedení plynové války. Ne
nekolik tisíc továren na chemické výrobky a pod jménem lnter
gemeinschaft jednu z nejduležitejšich skupin na svete,
tálem více než 6 miliard frankú, má obdivuhodné laboratore,
návající tísíce chemikú a vedcu prvního rádu. Premena t
váren na továrny válecné je zcela promyšlena, pocítá se s
možno uskutecnit ji bez jakýchkoliv nesnází.

Nemci považují chemickou válku za tak jistou, že se na ni
otevrene pripravují, aby se zajístili proti jejím úcinkt'tm.V
práve zasedala veliká asócíace pro ochranu pred plynem, S

vaná z tajných fondú. Mocná fírma v Lilbecku vyrábí
velkém a prodává je obecenstvu za výjimecne výhodnýchp
10 až 15 marek za kus. Clenové Stahlhelmu a jiných nacionall
organísací Schutzpolizei, i hasicské spolecnosti po celé ~
maskami vyzbrojeni a i v nefmenších osadách mají cvíky 8
plynovými maskamí neobycejný úspech.

Prostrednictvím revuí a publikací všeho druhu je obyva
varováno pred nebezpecím a je navykáno, aby se dívalo na tento
nelidský zpusob války jako na zpúsob prirozený a výh
Nemecko.

Nezapomenme, že nemecký delegát ve Spolecnosti národup
val energicky proti jakémukoliv druhu sankce proti státu, k
se ujal iniCiativy v plynové válce.

Úsíli Nemecka v oboru rozvoje válecného lODstvanení o nic
Rozsáhlý program námorní, obsahující stavbu 4 obrnených
nikú, jejž oznámil ríšský kanclér v prúbehu dískuse o rozpoctu
je na ceste k uskutecnení. Každý z techto križníkú bude stát
lionu marek, což znamená celkový výdaj 300 milionu marek,
2 míliardy 400 milionu csl. korun. Kfižník "Ersatz-Preussen
být dostaven 1932, "Ersatz-Lothringen" 1934, "Ersatz
schweig" v roce 1936, "Ersatz-Elsass" 1938. Všímnete si jmen
rinska a Alsaska, která byla dána, jiste ne bez úmyslu, dvemaz
križníku.

II. Rudá armáda.

O vztazích ríšské obrany a rudé armády bylo mluvenov
po prvé u priležitosti výroby plynú. jsou ješte v pameti s
odhalení poslance Scheidemana z 10. prosince 1926a poslanceK
lera v ríšském snemu roku 1927, týkající se výpovedí nem

technických delníku, vracejících se z Ruska, a vylodení 350.000

plynových šrapnelú ve štetínském prístave. Mínistr války
nemohl poprít, že se v Rusku vyrábi pro Nemecko zbrane a
pro plynovou válku. Prohlásil tenkrát, že o nicem podobném
a zarucil se, že se postará, aby se podobné pripady neop
Slib, který nikoho nesplete. Dnes jsou styky mezi obema
užší než kdykoliv jindy, o tom nelze pochybovat pres opaen4
hlášení minístra války v prúbehu debat o vojenském rozpoctu
v rišském snemu.

Mnoho proziravých Nemcu si uvedomuje jasne nebezpetl
vismu v Nemecku, zvlášte po úspechu komunistu v poslednídl
bách, ale nezdá se, že by armáda sdílela jejich obavy a to je

míneni rišské obrany (jejiž silu a nezávislost jsme prokázaliV
dešlé kapitole), které v riši prevládá. Nemecti dustojníci sivesn
predstavují, že budou moci pomocí rudé armády uskutecnít své
proti Polsku a Francii, aniž by sami riskovali, a jsou presved
Reichswehr je dosti mocná, aby se nemusíla bát sovetských
Z druhé strany se domnivají, že v pripade války by koalice
Ruskem a Nemeckem byla nejlepši prekážkou revoluce nem
komunistlt.

Rušti komunisté uvažuji opacne. Jsou presvedcení, že vál
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pledehrou svetové revoluce, která bude znamenat
u v celém svete. Mnoho Nemcu, jmenovite kapitán
nacionalistický vudce, soudí, že Moskva vidi dobre

, že mají pravdu.
predstavuje sílu, s niž nutno pocitat, a která denne
de stavu merit se s jinými evropskými armádami,

vána a cvicena nemeckými dustojniky, a nedodá-Ii
teriál, jehož má nutne zapotrebí. Všechny cerstvé

JI nezvratný dukaz o prímé spolupráci mezi ruským
erálním štábem. Myslím hlavne na odhalení anglic-

"Referee", "Daíly Mail", "Manchester Guardian",
ké, zvlášte "Germanii", "Welt am Montag", von

t1tbtlhne", na listy Mahraunovy, na baltské deníky,
bývalého clena sovetského vyslanectví v Pariži Bese-
htformace pruského tisku.

c nemeckého kapitána Amlingera po zranení pri
v Rusku upozornil verejnost na výmenu ruských

dClstojníku. jmenovaný kapitán dostal pro rok 1929
sloužil v ruské armáde. Vláda tak mela možnost ne

u, což se také v nekolika prípadech stalo. Po skoncení
ty by se byl vrátil do rad nemecké armády; kdyby se
da dustojníku, jejichž jména a služby známe, je

vyrazena, zvlášte na letišti Lippek jižne od Moskvy
na brezích reky Kamy.

byl vrelý zastánce ruské aliance. jeho nástupce,
chápající bolševické nebezpecí, se snažil omezit styky

u, ale nemel v tom ohledu nejmenší úspech, protože
armádních kruzích je vliv generála Hammersteina

J jiných vyšších dustojnikí't silnejší, než vliv jeho.
Informováni, byla jeho demise vyvolána práve jeho
pÍll'ci. Pocinaje inspekcí vojenské dráždanské školy
Heye tajnou pritomnost ruských dustojníku. Žádal
dClstojníku. Pri této príležitosti se zaostril konflíkt
a práve ti, kterí protežovali zesílení tak zvaného spo

s Ruskem, nad Heyem zvítezilí. Generál Hammer
dnim šéfem, a generál von Schleicher, který je po-

veUího apoštola této zbrojní komuny, je mocnejší,

pred Iipským soudnim dvorem proti trem dustoj
ze spolcení s národnimí socialisty, osvetluje dobre

ho dustojníckého sboru, jeho ducha Odplaty a
existujícím smlouvám, a naprostý nedostatek skru

ni cílu. Pripomenme ješte recepci doktora Eckenera
pelinu v Moskve generálem Baranovem, vrchním
ého válecného letectva. Baranov konstatoval pri

• jaké úzké pouto je mezi vojenským letectvim ne
a blahoprál si k tomu, že spolecné jejich akcni pro

jate zesíleny.
a spolupráce je nejobávanejši v chemické válce.

• že Sovety nebudou trpet nejmenšími skrupulemi,
nejhroznejších zbraní. Válecný komisar sovetské

:prohlásil,že chemíe bude jedním z hlavních cinitelu bu
že rudá armáda musí umet válecné chemie používat.

sace, Osiavochim, v níž se soustreduje všechna
• disponuje 280 podniky vyrábejícimi rocne nejméne

u chemických produktu. Mnoho cizincu, zamest
továrnách, je Rusy oznacováno zcela bežne za

vochímu, které se zabývá také letectvim, se práve
at deset dni obrany, urcených k tomu, aby byla
obrácena k technickému vzrustu rudé armády,

váni, motorisaci, rozšireni civilního letectva a
vzducholodí. Aby bylo techto deset dnu pripra
komitét komunistické mládeže vydávat nový

Ý I(omsomol." Dovídáme se tuto novinu v "Izve
1930. Svedci o sovetské aktivite rozvinuté pro

armády.

Doufají, že uskutecnení jejich petiletého plánu, jehož hlavním
cilem je zdokonalení válecných továren, jim umožní opatrit armádu
silným a moderním materiálem, a v tomto oboru jsou jim také ne
mectí technikové a prumyslníci velkou oporou. Na Nemce a na Ame
ricany se obracejí, aby mohli uskutecnit plán, na nejž bude potrebí
více než 60 miliard rubl í't, z cehož pripadne 30 míliard na prumysl,
dopravu v zemi a její elektrífíkací.
je velmí nesnadno získat informace o rudé armáde, informace presné,
protože jakékoliv predávání zpráv o vojenských záležitostech je
trestáno smrtí. Zde nekolik informací, které se nám podarilo dostat.

Vojenská služba se stala povinná pro všechny schopné muže s vý
jimkou trídy buržoasní. je do ní zahrnuta predbežná výchova od
19 do 21 let, cinná služba od 21 do 25 let, služba ve dvou záložních
výzvách od 26 do 40 let. Tak mají sovety každý rok ve výcviku
870.000 vojáku a celková vojenská sila pri 22 vekových trídách

v obyvatelstvu 150milion2vém dosahuje a mohla by i prekrocit
cislici 15 milionu mužu.

Vojenský rozpocet postoupil z 240 milionu v roce 1922-23 na
920 milionu zlatých rublu v roce 1928-29.

Ponevaž se armáda skládá hlavne z venkovanu neprátelských
komunistickému režimu, je pravdepodobno, že by bylo v soucasné
dobe pro sovety nebezpecné mobilisovat v celku jejich armádu, ale
mohli by jiste pocítat na svou stálou armádu, prísne streženou a na
cást záložníku, vybraných mezi komunisty a mezi komunísty roz
delené a zarazené, což znamená armádu asi 600.000 mužu s dobrým
velením a dobrou výzbrojí.

Pri 16. sjezdu komunistické strany v cervenci 1930 povzbuzoval
lidový komisar Vorošilov prípravy k prumyslové mobilisaci temito
slovy: "Celá zeme, národní hospodárství v nejširšim smyslu toho
slova, zahrnujícího prumysl, dopravu, uníversitní instituce a všechny
vedecké ústavy, musí od nynejška spolupracovat na prípravu bu
doucich válek, jež budou strašné." Sjezd poveril Vorošilova vypra
cováním návrhu zákona v tomto smyslu.

Tento návrh byl predložen rade lidových komisaru a byl jimi
schválen. Zákon ten promenil celé Rusko v ohromnou válecnou
laborator. Ukládá zvlášte žákum všech vyšších škol a universit velmi
prísný vojenský režím, jimž je umožneno vytvorit dí'lstojnické kádry
pro obrovskou armádu ruskou. Novým zákonem se organisuje také
originální príprava delníku zamestnaných ve válecných továrnách
a to tak, že je jejich vojenská služba kombínována s jejich profe
sionálním zamestnáním. Tito vojácí, nazývani vojáky prumyslové
výroby, odbývají svou vojenskou službu ve svých továrnách a v nich
jsou ponecháni i potom. Tímto zpusobem jsou v prípade mobilisace
schopni vyrábet materiál za nejvýhodnejších podminek.

Konecne buržoové, ku lakové a ostatní obcané, kterí nejsou po
važováni za hodné toho, aby figurovali v aktivní armáde, jsou po
vinni, po cas, který by trvala jejich vojenská služba, verejnými pra
cemi pro vojenské i jiné úcely a predstavují tak pro Sovety pod titu
lem závazku nucenou a bezplatnou pracovní armádu neobycejné
ceny.

Stojíme tvárí v tvár zemi, jejíž obyvatelstvo pres dlouhé hlado
morné doby, pres persekuci a bídu všeho druhu vzrostlo za deset let
ze 120 na 150 milionu. Vudci sovetské vlády v tesném spojení s III.
Internacionálou a komunistickými stranami celého sveta pripravují
metodicky a vedecky svetovou revoluci, jejíž znamení mužeme po
zorovat denne, v Cíne, Indii, Australii, Americe, v Egypte a v kolo
niích, a jejímž posledním projevem byl dumping.

Rudá armáda je hlavní páka sovetských akcí. Videli jsme, jak Ne
mecko, dopustívši se omylu, pomáhá zdokonalovat sílu ruské armády.
Zde poslední príklad: berlinský casopis "Tempo" adresoval v zárí
1929 mínistrovi rišské obrany tyto otázky:

1. je pravda, že jsou ruští dustojníci pripoušteni k vojenským
zkouškám, které jim umožnují, aby se poucili o taktických otázkách
a o stavu zbrojení v Nemecku?

2. je pravda, že komísar Ceky byl prítomen jedné z takových
zkoušek?
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3. Je pravda, že dustojníci rudé armády mají prístup do naších
vojenských škol a že generál Uborovíc, velitel moskevského vojen
ského okrsku, byl dlouho hostem jedné z našich nejvetšich škol a že
se mu podarilo opatrit si nejúplnejši informace o naší vojenské orga
nisaci?

4. Je pravda, že rušti di'lstojnici byli pripušteni dokonce i do
šifrového oddelení rišské obrany a že následkem toho pro ruskou
armádu neexistuje tajemství rozkazu rišské obrany?

Ministr, který neodpovedel primo na tyto otázky, se spokojil pro
hlášením, že ruští dustojnici nebyli pripoušteni k nahlédnutí do taju
rišské obrany o nic vic, než dustojníci jiných cizich armád. A po
hrozil jmenovanému casopisu soudním stíháním pro velezradu. Zá
very vyplývající z této odpovedi jsou dosti jasné.

TElLIuEF

kteri by si mohli nechat narust vousy až na zem, než by
dockali omluvy.

4. Bohuslav Koutnik mi vytýká mdj - v soukromé
nený - výrok, že urcitý druh polemiky lze umlcet tím, že
s novinárovým majitelem. Tato veta nebyla recena jako
mické, nýbrž, bohužel, jako veta empirícká. Nemela
generalisujicího. To jsou práve ti "novinári", co si mohou
n1st vousy atd., atd.

5. Konstatuji zcela dobrovolne a bez prinucení, že
svého procesu proti "Volné Myšlence" dospel ku pf
moje nekdejši tvrzení pronesené v "Prítomnosti", jako by

zemní spojeni mezi "Volnou Myšlenkou" a redakcí "Lido
spocivalo na mylných informacich. Tím by byly absolvo
polemiky a prestrelky poslednich dnu a zatím je tedy

Dr. A/lrtll

Židovský vtip.
Osud židovstva nebyl skvelý. Stredovek vypravuje o tomtaily. Civilisace Evropy spokojila se nakonec UZIl1l~

v ghetta. Politických a sociálnícll duvodu, aby židé asimillJt/

s ostatními národy, neubývalo, naopak množily se. Tak byli

žit vlastním životem v ghettu, být a zustávat cízím živlem"

v nemž Žíli. Tyto události osudové nezustaly bez vlivu na ži

vahu: neduverivost, skepse, ironie na jedné, vlastni pfece~1JV,

zbytek biblického vyvolenství, byly základem všeho židovskéhf

a myšlení. Ponevadž byli po staletí v defensive byl jejich roZlDfl
což stejne prispívalo k zmínenému již sebehodnocenenl.Ke

židé si hledet obchodu, když po celé veky byli vylucováni z k

zamestnáni, i veda byla jim neprístupna. Odtud to pilné a

studium a vykládání bible a starých tomu venovaných rabl

Neduverivost k ostatnímu obyvatelstvu vedla je k tomu, Ú
spory neprenášeli do státních soudu, že je rozsuzoval rabln

který ostatne trvá do dnešnlllO dne v Rusku, Rumunsku,

jisté míry i na naši Podkarpi1tské Rusi. Tak vznikli vI
v techto zemích, tak zvaní zázracnl rablni, kterí ovšemžád

nekonají, ale svým bystrým rozumem dovedou vyflditi spory

svých souvercu.

Z této povahy židovské, z povahy jich myšlení vznikl t~
vtip a židovská anekdota. Skutecná židovská anekdota má tu4l

toho myšleni židovského i když ironisuje židy samé. Nikdo

dovedl karikovati a ironisovati príznacné vlastnosti a vady

je karikujl sami, nikdo nedovede vniknouti do duše žid

sám. Proto nezrídka rozumi takovým vtipum a anekdotám

anekdota, která potrebuje teprve širokýc/l výkladu, nenl
v porekadlech a príslovích židovských mužeme sledovati sice

nisující ráz židovského myšlení. Nevzdávajl se ironické

svých porekadlech o Bohu. Pri tom tato porekadla jsou ves

polsko- a rusko-židovského, kde je do dneška daleko vlc viry

xie, než mezi ostatními židy v Evrope. Buh poctíve platl, i
Kdyby Buh bydlel na zemi, lidé by mu vytloukli okna. Cha.JI

veka zbavit rozumu, vezme mu na stárí ženu. Buh je starý

Buh je otec - štestí otcím. Buh sám není bohat, ale jednom

to jinému. Když Buh dává mráz, musí dát také šaty. Buh p

jak pomuže BU/l, až Buh pomuže? Kdo neverí v Boha,

božnou ženu. S Bohem nelze si zahrávati: predne to nenl

a za druhé on to nestrpl. Myslí, že chyt Boha za nohy.

Rabín poživá v obci obycejne znacné vážnosti. Pres to v§ak
vení ani v pobožných a malých obcích daleko není tak vý

znamné, jako na pr. katolického farál'e. Žídé jsou i zde krit

slný pocet židovských porekadel a anekdot si dobírá rablrul.

platné židovské bohoslužbe je treba prítomnosti nejméne

(minjín) mulier taceat in ecclesia platí také pro židy, ženy

nost. I praví židovské porekadlo: 9 rabínu není minjin, all

ano. - Zvoliti rabína je snadno, ale zbaviti se ho je skoro

ysIp

V osobní veci.

oo

Prosím redakci "Prítomnosti", aby mi poskytla místa k nekolika
osobním odpovedím, protože nemám orgánu, kde bych se bránil, a
nejde konec koncu jenom o moje záležitosti osobní.

1. V "Lidových Listech" mi vytkl Scheinost, že menim svoje poli
tická roucha proto, že mám aspirace poslanecké. Pravda je, že jsem
roku 1929 vystoupil ze strany lidové a súcastnil se hnuti kresfansko
sociálního, jež vyvolal poslanec Curík, a že jsem se dal na jeho kandi
dátce kandidovat v Olomouci na 4. míste, tedy na míste, o nemž jsem
predem vedel, že neni mistem zvolitelným. Duvody byly tyto: Ne
souhlasil jsem s tehdejší sociálni politikou lidové strany a zvlášte
s protihradni politikou jejiho pražského tisku, z nehož jsem byl práve
proto odstranen již pred Curíkovou secesí. 2. Domnival jsem se 
mylne ovšem - že za Curikem stoji všechny odborové organisace.
Pokládal jsem za svou samozrejmou povinnost postavit se plne za
smer, který jsem mel za správný, ac jsem vedel, že se osobne jenom
poškodím, hmotne i prestižne. Dnes se ovšem domnívám, že by bylo
bývalo i pro Curika taktictejší delat levou oposici v lidové strane než
secese. Mimo to otevrene rikám, verejne, co jsem již rekl svým prá
telum v Brne soukrome, že nesouhlasim s osobním napadáním lidovcu

a vubec s tónem, kterým se vede polemika v Curikove tisku. Okolnost,
že krajinské a pobocní orgány lidové strany nejsou o mnoho slušnejši,
není omluvou pro list, který jest hlavnim orgánem hnuti. 3. Patrne,
aby omluvil opravdu neobvykle hrubý tón své invektivy, píše Schei
nost, že se mne dosud leccos tolerovalo proto, že moje konverse mela
v hubených casech poprevratových jístou cenu, ale dnes ovšem již
neni precenována. Myslim, že konverse v hubených casech je roz
hodne cestnejší, než v dobe konjunktury. Lhal bych však, kdybych
tvrdil, že jsem rád, že již nemám k disposici tisk lidové strany. Mohl
bych v nem udelat pro katolickou vec, za níž plne stojím, daleko více,
než svou hospitaci v listech a revuích smerú jiných. Chápu však na
druhé strane, že rebus sic stantibus je pro pražské vedeni lidové
strany výhodnejší, nemá-Ii již mne, když ji náhradou zárí souhvezdi
tri S: Scheínost, Stašek, Sadecký.

2. V "Cinu" Bohuslav Koutník mi vytýká mou nekdejši polemiku
v "Prítomnosti" proti Hodžovi, jež prý svým obsahem zarážela i tvrdé
jeho odpurce. Nevedel bych proc. Obsahem mé stati bylo, že Hodžovi
nelze upírat jistý formát, ale že zaráži, jací žurnalisté nekdy obstará
vali jeho zájmy. Na tomto mineni trvám.

3. Koutník a Scheinost mi vytýkaji nekdejši moji polemiku v "Pri
tomnosti" proti moralisujícím statím Loskotovým a11lOUdodatecnou
omluvu. Moje omluva se týkala formální stránky mé polemiky, která
ješte k tomu neštastnou náhodou, kterou jsem nemohl predvidat,
vyšla v den 60. narozenin tohoto novináre, cimž ovšem nabyla mimo
volne rázu útoku zvlášte zlomyslného, což nebylo nijak mým úmyslem.
Novinárltm vzdeláni a mravni cistoty Loskotovy jsem ochoten vždy
se omluvit, když dojdu ku presvedcení, že jsem prestrelil, práve proto,
že dovedu rozeznávat mezi novinári a "novinári". Jsou "novinári",



Ptftomnost,

ti tenký farár nestojí za nic. - Nicméne význacné po

Ilkujl rabíni v první rade precé jen lepšímu vzdelání a

osti, nekdy jen mazanosti, která pak ovšem musí být

vlddne obecsama a její predáci. jinak má rabín zlý

i žid a naríkal na neštestí, jež ho potkalo. Syn se dal

:tIo konejšil a s hlubokým vzdechem se priznal, že i on má

4trlpokrtlt. "A co jste udelal vy, rabíne?" ptal se neštastný

jsem s Bohem!" odpovedel. "A co rekl Buh?" pátral
1'0 co flkám já tobe: že mel také syna a že se dal také po

odešelžid od svého rabína. -

Rusku byl vždy nadbytek rabínu takže se tam vyvinul

tak zvaných putujících. Byli to lidé jednostranne vzde

židovskýchved a výkladLi svatého písma. Chodili od obce

žtbrajice. Tu a tam jim povolil místní rabín, že smeli

užbe pohoslinsku kázat. Mívali s sebou vždy jakéhosi

%I1ýšilisvou reputaci. Lepší žebráci, kteri spoléhali na

rcu. jeden takový "zázracný" rabín se svým spolec

, pálek vecer do obce, která byla známa svými chudými a

• Obradník smutne prohlásil, že se jim zde povede špatne,

pfes noc a sobotu, ponevadž v sobotu nesmeli podle ri

lSll ani cestovat ani brát do ruky penez. Rabín svého

,,Nedelej si starostí. já jsem zázracný rabín a ty se tady

m clrkevního zpeváka. Však se tak pres ten šábes pretlu

se u predstaveného židovské obce a ten je ihned pohostil
takt slušný nocleh. Ráno hostitel prišel k rabínovi a rekl:

Nld, chudá obeca nemáme stálého zpeváka. Vy ho máte

dnešnl bohoslužbezpívá!" "Bude zpívat," odvetil rabín a

radosti odešel. "jak mám zpívat, vždyt nemám hlas a

ného?" ptal se pruvodce rabínuv, jen co hostitel ode-

sek oltáfí a pri prvním Mnu padneš a budeš hrát mrtvého.
ch mne/" Tak se stalo. Židé z obce se sešli v modlitebne

rplvák po prvnlm slove padl, jakoby ranen mrtvici, na
St nelekli. "je tu zázracný rabín, necht udelá zázrak".

rabln vytáhl svou modlitební knížku, zacal odríkávat

a pojednou se "mrtvý" pohnul. Ted teprve prekva

rablna: "Co bude?" a ten klidne odpovedel s pathosem:

%pfvatuž nebude nikdy/"

z povoláni ucházel se o takové místo v jedné obci.

pfí sobotní bohoslužbe a zpíval mizerne. Když od

gy, ptal se rabína, jak se mu zpev libil. Rabín nechtel

žit a fekl: "Dost dobre, jen na jednom míste zpíval jste

prosfm?" vyzvldal zpevák. "Na míste, na nemž jste stáli"

1/i§la žena a stežovala si na svého muže, chce prý se dát
nosadil sí brýle, podíval se na židovku. "Má docela

II rabln.

tochtr (studující talmudu) svého ucitele: "Proc pane,

% /hory (símchasthora) v zárí, když den, kdy Mojžíš

U s IuJry Sinai, oslavuje v cervnu?" [ odpovedel rabín:

rysvltUl pflmo, težce porozumíš. V talmudu najdeš po

proc mezi obemaslavnostmi, oslavujícími tutéž udá
á mezera trí mesícu. Byl jednou židovský král, který

vlk, mel mladou, krásnou dceru. Král, jemuž nebylo do-
syna, cUil, že dnové jeho jsou secteny a domlouval tedy

vdala, aby alespon jeho zet mohl prevzíti vládu ríše.

,knlžata a jiní mocní tohoto sveta, ale dcera odmítala

«isvé k vecnému spánku, zustaneš sama, lidé jsou zlí,
, bohatství - budeš neštastna, nevdáš-li se.' Marné

rady otcovy, dcera nenalezla zálibu v žádném nápad

vyšelsi kmet sesvou dcerou mimo mesto na procházku.

,*omný zástup lídí, jenž se valil za tremi muži. Vraha

vedli na popravu spoutaného. Dcera pátrave se zadí

ti hlavne na odsouzeného, až konecne prohlásila: ,Toho
u katl, si vezmu za muže a nikoho jiného.' Král se

lVI jediné dcery: ,Zbláznila jsi se nebo co s tebou se stalo?

chotl?' ,To/zo, nebo nikoho jiného.' Král si nevedel

rady. Kázal tedy svému pobocníkovi, aby co nejrychleji dobehl k zástupu
a dal privésti odsouzeného pred krále. Privedlí vraha a král promluvil

k nemu takto: ,Buh nad námi, milostivý a milosrdný, vykonal zázrak.

Nejen že nebudeš popraven, ale pojmeš dceru mou jedinou a dedicku za

ženu a až zemru budeš králem a dedicem mým!' Odsouzený však odpo
vedel: ,Necht žehná BLih tobe velký králi ispanilé dceri tvé. Ale mne nech

popravit, jak bylo souzeno!' Udiven tázal se král odsouzence: ,Proc se

vzpíráš a volíš radeji potupnou smrt, když už jsi nalezl milost u krásné

a dobrotivé dcery mé?' [ odpovedel vrah: ,Co muže být, o ktálí, na spa
nilé dceri tvé, jaké muže být povahy, když si chce vzít vraha, k smrti

odsouzeného. je jiste zlá a praví písmo: išu ra, marme moves - zlá

žena /zorší smrti! Nech mne zemrlt mocný králi a pane!' Všechno ko

monstvo královo i král jali se odsouzence premlouvat a dokazovali mu,

jak spanilá na tele i duši je princezna. Konecne prohlásil vrah: ,Chci

splniti tvé prání, mocný pane, ale jednu podmínku si kladu: dáš mi
svou <iceru na tri mesíce. Presvedcím-li se, že je tak dobrotivá, milos

tivá jak zde všichni tvrdíte, vezmu si ji za ženu. jinak zemru!' Dcera

králova nechtela od odsouzence upustit, ona i král svolili a vrah dostal

princeznu na zkoušku. Presvedcil se, že je vskutku vši lásky hodna,

vzal si ji a radost byla v celém národe. Tak to bylo také tenkrát s Moj

žíšem. Když náš prorok sešel s hory Sinai s prikázáním božím a rekl:

,Totof Vám posilá Buh!' pocali židé reptat a volali: ,Co na tom muže

být dobrého, když to Buh posílá židum?!' Narídil tedy MOjžíš, aby bed

live zákony boží projednali a prostudovali. To trvalo tri mesíce a židé

poznali, jak velebný je zákon ten a radost z daru Všemohoucího byla vše

obecná. Proto se slaví thora tri mesíce po onom dnu, kdy Mojžíš ji prí

nesl s hory Sinai."

Tato židovská anekdota fe typická pro jeden druh všech židovských

anekdot, projevujíc skepsi židovskou ke všemu s cím se žid v živote se

tkává. Skepse ta není nahodilá. Pobiblické dejiny židovstva, útrapy židu

ve svete od okamžiku kdy opustili puvodní svou vlast a žijí roztroušene po

celém svete, ucínily z vyvoleného prý národa zatvrzelé skeptiky pro vše

chny casy a nedovedou verit, že by se ve svete mohlo neco stát, co by židov

stvu mohlo prospet nebo dokonce zlepšit všeobecnou situaci svetového
židovstva.

Ale tato skepse neplatí jakmile židé jsou mezi sebou. Tu prece jen pro

niká vedomí vyvoleného národa, jinoverec - goj - znamená mnohem

méne než oni si o sobe myslí. je známo s jakou až stredovekou oká

zalostí se slavilo v císarské Vídni Boží telo. František josef v cele všech

mužských clenu panovnické rodiny, clemi vlády, dvora, majitelu zlatého
rouna a velkokrižnlku všech rádLi kráceli tu se svíckami v ruce za ví

denským kardinálem v procesí ulicemi vnitrního mesta vídenského. Veške

rý provoz v uliclch byl zastaven a v úzkých ulicích šlo o život, diváci

prišli ne pouze z Vídne, ale na tribunáclz zvlášt pro toto procesí zrí

zených mackali se cizinci za drahé vstupné. Zejména z Anglie dojíždeli

cetní hosté, jakmile bylo jisto, že císar bude "vystupovat". Proti své vuli
dostali se do tlacenice diváku dva polští židé a museli se na celou tu pa

rádu dívat také. Když bylo po všem, lidé se rozcházeli, povídá [zák:

"Tak, co k tomu ríkáš? Ten císar!" Moric skrcil ramena a docela

opovržlive: "je to prec jenom goj/"

Nejvic židovských anekdot je prirozene ze života obchodnického. Žid

v nich pravidelne hraje úlohu nejchytrejšího, nejprohnanejšiho. Vypra

vuje se o obchodníku strižním zbožím a módními artikly v Mladé Bole

slavi z dob, kdy židé ješte jezdili na jarmarky, že k nemu prišli jednoho

dne casne zrána o týdenním trhu, židé z jicina, jak je vlak už pred

pátou hodinou rannl privezl. "Pane Kolme," fekl jejich mluvcí, "ne

mužeme snídat, nemohli jsme se ješte pomodlit, modlitebna je zavrena,
nechte nás ve vašem obchodnim lokále vykonat ranní modlitby." Pan Kohn

svolil. jicínští pocali klást své femlnky modlitební na hlavu a ruce a po

modlitbách se s díky porouceli. Když prišli za týden zas, dobrumyslný

pan Kolll1 svolil zas ale dodal: "Ale postavte se k vlneným šátkum,

u tech hedvábných, co jste stáli minulý ctvrtek, prijdou mi ty modli/by

príliš draho!" - "Co stojí kilo macesu?" táže se pred velkonocními

svátky žid v obchode pana Poláka. "Ctyri koruny padesát," dí pan Polák.

"Dovolte, jak to mužete žádat? Naproti paní jerusalemová žádá pouze
2'20 Kc!" "Tak si je kupte u paní jerusalemové" odbývá svého kupce

pan Polák. "Už žádné nemá, je vyprodána!" nato kupec. Pan Polák:
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crayonu, zápísníkú, soenecken a pod. psacích souprava podlozek; aktovek
a jiných nepostradatelných pomucek kanc. i technických má na sklade:

Prítomnost,

Prvních 20.000 km

NOVÉ ICNIHY.
Filmová revue "Studio", vydávaná Aventinem za

Dr. Ot. Štorcha-Mariena a Dr. Otty RádIa, vstupuje do svého
rocniku. Je pozoruhodné, že se podarilo v našich pomerech
vati mesícnik se skvelou úrovní grafickou, mezi jehož spolu
niky patrí nejlepši filmoví pracovnici evropští. Po str
tické predstavuji "Studio" a nemecké "Filmkunst",
"Close up" a francouzské "Revue du Cinéma" jediné nezá
borné casopisy evropské, hodnotíci svetovou produkci film
hradne s hlediska umeleckého. Novinkou našeho naklada

podnikání jest, že Studio pocíná letošnim rokem vycházeti
bežném vydání nemeckém za spolu práce jednoho z nejvý
ších nemeckých fílmových publicist~A. Kraszny-Krausze.P
zek obsahuje puvodní rozmluvy s Pudovkínem a G. W. P
studíi o avantgardistech Dzigoví Vertovovi, Alexi Strasseroyi
Reinengerové, portretní essaye o Grete Garbové, Marlene
chové, sta! o O'Neilloví ve fílmu, duchaplné glosy BélY'Ba
feráty o nových fílmových publikacích, o nové ceskéfilmové
o produkcí nemecké letošniho roku a o všech nových dílech
vých v. posledni dobe u nás uvedených. Cena svazku velik
mátu s množstvím krásných reprodukcí na krídovém papíre
mesícne8 Kc.

víraji oci, oslneni zárí svého Boha. jelikož nitranšU byli
za madarských casu!) bylo toto zavíráni oci nebezpecným,

Proto prý podle židovské anekdoty byly v nitranské modl

šeny tabulky, jež hlásaly:

"P. T. úcastníci bohoslužby se upozornuji, že náboženská
žádným zpusobem neprijímá odpovednost za predmety mezi b

ztracené a zcizené." ješte jedna obec židovská na Slovensku

dejstvím. Drasticky ostatní židé tuto pova/zu obcelícili Um, že

se u židu obvyklé návštevy mrtvých v dotycné obci konají. Chodist

na hrbitov s rebrikem, jelikož vetšina skoncila na šibenici! U
prý jednou dokonce lod na Dunaji!

Odkud.se židovské anekdoty berou, jak vzníkají? To, se lit
Že je nikdo vedome nevyrábí, je samozrejmé, na to je v ních

mnoho ducha a vtipu. Pravdepodobne vznikají úpravou vii

známek jednotlivcu, ústní tradicí. je proto príklad. Vídenský

Mendel Singer mel daleko více vrozeného vtipu než vzdeldnl.

mente vídenském ptal se ho jednou vysoký excelencpán, jak Sl

"jak se starému židQvi mLiže vést ?!" odpovedel Singer otázkou.

nejste tak stár, pane císarský rado!" na to pan hrabe. "Kolik I'
"Petašedesát, Excelence!" "To prec není moc!" "Excelencl,

drálu to není mnoho, ale pro starého žida je to zrovna dosti"

Singer. Tato anekdota brzo nato se rozbe/zla po celé Evropé,

nejších formác/z, jsouc brzo tomu, brzo onomu židovi pripísováM.

vyšla z vtipné odpovedi Singrovy. ješte známejším vtipkárem

reditel berlínské obchodni spolecnosti Fiirstenberg. Doufaje,

uznání, honosil se Fiirstenbergovi riditel prLimyslové/lO podn

ríkáte, pane generální rediteli naší bilanci. Vydelalí jsme lonl

akciový kapitáll" Na to chladne Filrstenberg: "Alespolž ho zas

Pri odjezdu nocním vlakem nejaký cestující na berlínském

dostal lLižko ve spacím voze. Pruvodcí jej upozornil, že F"
který jel sebou, má pro sebe koupena dve lLIžka. Cestující fw

dat, aby mu jedno prenechal. Na tuto žádost Filrstenberg

" Vyspím se na to. Prijdte ráno!" - Všechny tyto anekdoty

se do obehu bez udání puvodce a pripisují se pak osobámv jí

tech a zemích známým, až konecne putují svetem se známým

ným. Dva židé .... Na židovské anekdoty nevydávají secertifi

vodu, ani když se vyvážejí do ciziny.
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Velký
vtber

AKC. SPOLECNOST
PRO AUTOMOBILOVÝ PRUMYSL (ASAP)

Praha II., Vodickova 38. Telefon 286-47 až 49.

ukáže Vám teprve hodnotu úcelné konstrukce, výbor
ného materiálu a dokonalého dflenského zpraCOVání
automobilu Š KO DA. Jen dlouhá nepretržitá služba
zdurazní Vám mechanickou spolehlivost vozu ŠKODA
a presvedcí Vás o jeho úspornosti v provozu i v udržo
vání. S plynoucími mesíci a lety poroste Váš respekt
pred jeho kvalitou a zameníte-Ii jej jednou za

jiný, bude to opet ŠKODA.

"Až já žádné nebudu mít, bude stát kito korunu padesáti" - Když po

vypuknuti svetové války byla v Budapešti vypsána první válecná p'ujcka
a apelováno na vlastenectví obyvatelstva, mnohonásobný milionár Zwicker

prodal svLij velkostatek, domy v Budapešti, zarízení nádherného bytu

svého, zkrátka vše, co mel. To co on, je/lO žena, a dve deti meli na sobe,

bylo jediné nemovité jmení jeho . .všecky peníze dovedl prevézti do Švýcar
a sám se tam chystal s rodinou. "Proc to deláš?" ptali se jeho prátelé.
"Zeme, která žádá, aby se z vlastenectví dávaly peníze, není mou zemi!"

odpovedel jim Zwicker. - "Hlavní vecí v obchode," poucoval Kohn

své/zo syna, "je poctivost! Povím ti príklad jak já jsem se vždy podle

tohoto pravidla c/lOval. Meli jsme s Pickem obchod s konmi. jednou jsme

prodali jednomu hrabeti tri páry krásnýc/z beloušu za 25000 zlatýc/z.

Hrabe hned nezaplatil a po dvou mesících jsem tedy dojel na jeho statek

se preptat, co delá hrabecl rodina, aby nemyslel, že takového pána chcí

upomínat. On dobre porozumel a zaplatil. Neprepocítával jsem podané
mi peníze - kdopak by pred tak velkým pánem prepocítávali Strcil jsem

obnos do kapsy a poroucel Jsem se. Zašel jsem do hospody a tam teprve

jsem peníze spocítal. Hrabe se patrne zmýlil, dal mi tricet tisíc. Nikdo

u toho nebyl, když mi peníze dával a nikdo pri tom nebyl, když jsem je

v hospode prepocítával. Mohl jsem si tedy klidne nechat teclz pet tisíc,

jež mi dal omylem, víc. Ale ponevadž jsem byl vždy v obc/lOde poctivým,

šel jsem k svému spolecníku Pickovi a vyplatil jsem mu 2500 zl, polo

vicku, která mu patr Ua!"

Všechny židovské anekdoty ztrácejí mnoho na své pusobivosti, když

se tisknou nebo vypravují v jiném jazyku, než jak byly formulovány,

bud nemecky nebo v nemeckožidovském žargónu. A židovský žargón ne

chytil se vyjma nemciny žádného jazyku. jen v nejstarší židovské obci

mimovýchodní v Evrope, v Rotterdamu, znají jisté holandskožidovské

nárecí. Ale známé maušlování existuje jen v nemcine. Moderní, takrka

mezinárodní židovské nárecí "jiddisch" není identické se žargónem

je v nem daleko víc hebrejštiny, ale spojovací rec je prec zase nemecká.

Vycházejí v tomto nárecí jak v Polsku tak v Americe velké deníky a knihy.
Stará hebrejština, oživená sionisty, s temi žargóny a nárecím nemá nic

spolecného. Do židovských prísloví a porekadel, vzniklých hlavne v Rusku
a Polsku, je velmi zhusta zavlecená polština i ruština. jak je mezi

národní židovská anekdota skoro vždy naprosto nepolitická, zlokali

sovala se v Polsku a Rusku, kde casto v porekadlech karakterisuje jednot

livé kraje polské nebo mesta. jistý folklor Litváci na pr. jsou v takovýc/z

porekadlech karakterisováni jako zlodeji a cos obdobného vzniklo na Slo

vensku ovšem za madarských dob! Židé sami oznacovali nitranské židy

za zlodeje. Židovské confiteorz ní: "Slyš, Izraeli, tvuj Buh je jediný a nej

vyšší/" Dotycné prísloví pak zní: V Nitre se nemá modliti "Slyš!" Proc?

Pri vyslovování tohoto slavnostního priznání víry orthodoxní židé za-



CTYRI KNIHY· EROTIKY
, o ,

NAPSANE DUSTOJNIKEM RA-

KOUSKO-UHERSKÉ ARMÁDY

KAREL ŠARLIH
(vlastním jménem Karel Cada) byl rytmistrem v rakousko-uherské
armáde. V kterési halicské garnisone zastihla jej svetová válka,
postupoval proti Rusum, pak utíkal do Karpat, snášeje s vojskem
kruté útrapy horské zimy, ochuravel z nachlazení težkou choro
bou ledvin a zemrel neocekávane, kdy prátelé jeho meli za to,
že je již v rekonvalescenci, 18. dubna 1916, nedockav 34 let.
Jeho život zrcadlí se v jeho spisech. On veril, že problémem ži
vota jest žena a proto celé jeho dílo je tak vyslovene a žhave
erotické. Mladí lidé jeho románu a novel, dustojníci i vojínové,
trpí i ztroskotávajÍ, jakmile smutný beh jejich života zkrížil prelud

ženské krásy. Celé dílo tvorí tyto ctyri svazky:

Tvrdošíjní ilusionisté
Kniha obsahuje tri novely: Menuet sfingy - Angela - Nezdarený experiment. 160 stran. Brož Kc 20·-, v celo

plátené vazbe Kc 30·-.

Erotické dobrodružství Nikity Ochalcuka
7 novel: Opravdové chvíle v živote nadporucíka Prokopa - Jak se Trifon Barbui chtel státi madarským clovekem
Smutnýhusar Juon Valesescu - Poslední vecer zprašivelé ovce atd. - Stran 23. - Cena brož. Kc 25·-, v celoplá

tené vazbe Kc 35·-.

Sobecké jinošství Vladimíra Vratkovského
Romándustojníka a j·eho ctyr milenek - román o touze a materství, které se neuskutecnily. - Stran 224. - Cena

Kc 25·-, v puvodní celoplátené vazbe Kc 35·-.

Úšklebky sexu
Povídky:Jurica - Zvedavá - Jaro - Heliodor - Zmrzacený Don Juan - Chanteusa - Msta - Výstraha zku
iené ženy - Pastel - Pout paní Marici - Shledání - Lazar, verný manžel atd. - Stran 260. - Cena Kc 30·-,

v puvodní vazbe Kc 40·-.

Zde odstrihnete priložený lístek, vložte do obálky a zašlete svému knihkupci neb

NAKLADATELSTVÍ FR. BOROVÝ V PRAZE 11., NÁRODNÍ TRÍDA 18.

Žádám na splátky po Kc................. ..*)
4 svazky Díla K. Šarliha - brož. za Ke 100'-*)

. 4 svazky Díla K. Šarliha - váz. ~a K~ 140'-*)

Jméno a místo (presná adresa):

*) Cose nehodí, škrtnete.



NOJ'é knihy PYRAMIDf Na dovoleno

JOSEF MOHLBERGER

Karel Polácek:

Karel Polácek:

Na prahu nezn ••••••
K o u z e I n é I u n k ••

Brož. Kc 12'-

Karel Polácek:
M u I i v O f f S Idu •

S ilustracemi a obálkou A. Pelce,

Brož. Kc 35'-, váz. Kc 47'-,

H rA'll.
S ilustracemi a obálkou O, Mrkvicky.

Brož, Kc 25'-, váz, Kc 37'-,

H. G. Wells:

Otec Kristýny Alb.rt,
Prel. B. Králíková-Stránská,

Brož. Kc 30'-.

Jindrich Plachta:
PufAlkovic Amln ••
S ilustracemi a obálkou O. Sekory.

Brož, Kc 15'-, váz, Kc 25'-,

Karel Polácek:
Povldky pana KofkodA

Brož. Kc 14'-,

Ed. Bass:
Šest devcat \Milliamlono.

a Jiné historky.
s obálkou a v úprave Jos, Capka.

Brož. Kc 20'-, váz. Kc 30'-,

K. R. G. Browne:
Hon b a za A n n ou.

Prel. Ma-Fa, S obálkou O, Mrkvícky.
Brož. Kc 20'-, váz. Kc 28'-,

K. R. G. Browne:
Rytlr Jednoho dni.
Prel. Ma-Fa. S obálkou O, Mrkvícky.

Brož. Kc 20'-, váz. Kc 28'-,

Frank Heller:

Miliony Marka Pol
Prel. M.· Lesná-Krausová. S obálkou O, M

Brož. Kc 18'-, váz. Kc 26'-,

G. K. Chesterton:
Neduvira Otce 8ro.

Prel. St. lilovská. Brož, Kc 21'-.

Ed. Bass:

Klapzubova Jedenáct
Povídky pro kluky malé í velké,

S kresbamí los. Capka. Brož, Kc 15'-.

Ed. Bass:

Pri pad clsla 128 a jiné blito
Brož. Kc 18'-,

U všech knihkupcu a v nakladatelsl

Fr. Borový, Praha II., Nérodnl

knihovny ndrocného ctendre
~,...-."..-....~--..-.

Studentsky román

Život našeho dorostu v prvních letech po
válce, jeho smyslová chtivost, nové formy
jeho milostného života, jeho život poli
tický, jeho pomer ke studiu - ano, za
jisté, jsou to veci choulostivé. Ale zatajo
vati je? Není také úkolem romanciérovým,
aby ukázal i na takové obrazy života, kte-

. rých se desí?
Mužeme je v "Jednom pokolení" sledo~
vati jako kolektiv, nebot dej knihy je zá
merne umísten do studentské kolonie na
Letné. Tato kniha vzbudí mnoho polemik.
Pro vetšinu ctenáru ceské knihy objevuje
v ní A. C. Nor novou a neznámou pev
ninu. - RQmány Mlihlbergeruv a Noruv

vyšly v knihovne nárocného ctenáre.

A. C. NOR

JEDNO POKOLENí

HUS V KOSTNICI
První skutecnj román o Husovi

Kniha, kterou napsal nemecký spisovatel
z Cech pro knihovnu PYRAMIDU, pri
náší nové pojetí Husa. Vychází jako ori
ginál nejprve v ceské reci. - Mohutná
historická freska koncilu kostnického, s jeho
papežem-Ioupežníkem, s jeho rozeklaným
císarem Zikmundem a vrahem Cossou, pre
láty, meštany a nevestkami, s morem a ra
dovánkami, a také s jeho Husovou hranicí.
Max Brod napsal:
"Mezi mla4Ými spisovateli v Cecháchjest vj
Z'1afll,ryJosef Miihlberger svou velkorysostí a lid
skou jemností. Jen Zrídka Nalezneme tyto dve
hlavní podmínky pravého epika tak prirozene spo-

je!fY jako v jeho románu o Husovi((.

.•.,...-."..-....~
-:.... PYRAMIDA

dobre vázané v trvanlivjch deskdch, potaže,rych
balonovj1i1plátnem a V ochran'!Jchobalech. Na

jejich typografické úpraveparticipuji Jindrich Styr
skj a F. J. Miiller. Cena románu jJ Kc.
Pro odberateledesíti svazku knihovtry PYRA
MIDY jen 29 Kc. - BliŽší informace podá

nezávazné kaž4Ý knihkupec nebopfinlo

N I Kt 4DI r8t S r I'1 S FIN X, B. JI ND I

PBI 8 A Il, KI BL·-O 1'0 NÁM. CISLO /5.


